
* Thời gian sử dụng hệ 24 giờ (00:00 đến 24:00), Thời gian thao tác trong phương thức là dự kiến.

* Phụ tải ưu tiên cấp điện liên tục trong ngày: Tuyến 484

* Kế hoạch vận hành, kế hoạch công tác:

I. Các địa điểm, phụ tải, tuyến giữ điện theo yêu cầu

II. Cắt điện công tác: thực hiện theo lịch công tác tuần được duyệt

III. Cắt điện tiết giảm theo sản lượng/công suất phân bổ 

I

1
Điện lực 

TPBL

Phục vụ kỳ thi chọn học sinh giỏi 

lớp 12 cấp tỉnh kết hợp thi chọn 

đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc 

gia năm học 2022-2023

2
Phòng 

Điều độ

Đảm bảo cung cấp điện tại các 

điểm cầu phục vụ phiên họp thứ 

18 (trực tuyến) của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch Covid-

19

II

Cắt Đóng CHUYỂN NGUỒN, CẮT ĐIỆN ĐÓNG ĐIỆN, CHUYỂN NGUỒN 

24/24
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu nhận nguồn trạm Trần Huỳnh 1 trụ 481/11A/06 

tuyến 481

* Trình tự thao tác: (Chú ý: yêu cầu các nhân viên thao tác của Điện lực có mặt tại các thiết bị phân đoạn trước khi ĐĐV ra lệnh thao tác MC tại trạm) 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU           PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ           NGÀY 06/11/2022

* Các chữ viết tắt: Điều độ viên: ĐĐV, MC: máy cắt, DCL: dao cách ly, RC: Recloser, FCO: cầu chì tự rơi, LBS: thiết bị đóng cắt phụ tải, MBA: máy biến áp, ĐZ: 

đường dây, Pđ: Phân đoạn, ĐVTT: Đơn vị thao tác, ĐVCT: đơn vị công tác.

* Trực ca lưu ý: các thao tác chuyển nguồn phục vụ công tác phải thực hiện trước 05 giờ 30 phút (Lưu ý: khi thao tác chuyển nguồn làm gián đoạn điện 

tuyến 484.2 yêu cầu TBVH phải thông báo khách hàng trước, và chuyển nguồn ngoài giờ làm việc). 

Giữ điện

Yêu 

cầu
Thời điểm Đơn vị Nội dung giữ điện Địa điểm

Yêu 

cầu

Thời điểm Đơn vị

công tác
 Nội dung Công tác

TRÌNH TỰ THAO TÁC PHỤC VỤ VẬN HÀNH

(ĐĐV thực hiện chỉ huy thao tác)

8:00-11:30
- Điểm cầu UBND tỉnh Bạc Liêu: Theo công văn số 5800/PCBL-ĐĐ ngày 02/11/2022

- Điểm cầu cấp huyện, xã: Theo danh sách đính kèm

Công tác



1 7:00 17:00

Đội 

QLVHL

Đ cao thế

Thay sứ polyme, tăng cường dây 

tiếp đất các vị trí trụ dừng: 175-1, 

175-2, 175-3, 192, 193 tuyến 

đường dây 110kV 171 Giá Rai - 

176 trạm 220kV Giá Rai 

2 7:00 9:00

Điện lực 

thành 

phố Bạc 

Liêu

Xử lý nhiệt độ cao FCO pha B 

(700C), đầu cos hạ pha B (500C) 

trạm Hoàng Diệu 2A trụ 481-

484/16 tuyến 481

Đã thực hiện ở Mục II.6 Đã thực hiện ở Mục II.6

3 7:00 10:30

Điện lực 

thành 

phố Bạc 

Liêu

- Thay FCO pha A trạm Hòa Bình 

Võ Tánh trụ 481/38/03 tuyến 481 

không đạt yêu cầu vận hành.

- Xử lý tiếp xúc FCO, LA, đầu cos 

MBA, đầu cos CB, lèo hạ áp tại 

trạm, hệ thống tiếp địa trạm; Xử lý 

đầu cos hạ áp MBA pha A (540C), 

ngàm trên pha A của CB (450C) 

trạm Hòa Bình Võ Tánh.

- Xử lý tiếp xúc FCO, LA, đầu cos 

MBA, đầu cos CB, lèo hạ áp tại 

trạm và hệ thống tiếp địa trạm; Xử 

lý đầu cos hạ áp MBA pha B 

(800C) trạm Lê Văn Duyệt 2 trụ 

483/38/02 tuyến 481.

Cắt 3LBFCO trụ 481/38/01 tuyến 481 Đóng 3LBFCO trụ 481/38/01 tuyến 481

4 7:30 13:30

Điện lực 

thành 

phố Bạc 

Liêu

Thay TI định kỳ trạm Công ty 

TNHH MTV Cấp Nước Bạc Liêu 

trụ 484/16/04/01K/02K tuyến 

484.2

Cắt 3LBFCO trụ 484/16/04/01K tuyến 484.2 Đóng 3LBFCO trụ 484/16/04/01K tuyến 484.2

5 7:00 8:30

Điện lực 

thành 

phố Bạc 

Liêu

Xử lý tiếp xúc đầu cos MBA, đầu 

cos CB, lèo hạ áp tại trạm và hệ 

thống tiếp địa trạm, đầu cos hạ pha 

C (550C) trạm Hoàng Diệu 4 trụ 

481-484/27 tuyến 481

Cắt 3FCO trạm Hoàng Diệu 4 trụ 481-484/27 

tuyến 481

Đóng 3FCO trạm Hoàng Diệu 4 trụ 481-484/27 

tuyến 481

Thực hiện theo PTT của A2



6 6:30 11:30

Điện lực 

thành 

phố Bạc 

Liêu

- Xử lý tiếp xúc FCO, LA, đầu cos 

MBA, đầu cos CB, lèo hạ áp tại 

trạm và hệ thống tiếp địa trạm VP 

UBND tỉnh trụ 484/16/07A/01, 

trạm Trung Tâm Hội Nghị trụ 

484/16/10/01, VP Tỉnh Ủy trụ 

484/16/12/01 tuyến 484.2

- Xử lý nhiệt độ cao LA pha A 

trạm VP UBND tỉnh trụ 

484/16/07A/01 tuyến 484.2

Yêu cầu TBVH thông báo khách hàng trước khi cắt điện 

chuyển nguồn

Xác nhận 3LBFCO 400-9 trụ 484/01B tuyến 481&484 

đang mở

Xác nhận 3DS trụ 481-484/44 tuyến 481 đang mở

Xác nhận 3LBFCO trụ 484/16/15A tuyến 484.2 đang mở

Xác nhận 3LBFCO trụ 484/16/11 tuyến 484.2 đang mở

Xác nhận 3LBFCO trụ 484/16/15A/3 tuyến 484.2 đang mở

Xác nhận 3LBFCO trụ 484/16/01 tuyến 484.2 đang mở

Xác nhận RC 481 + 3DS 481-1 trụ 471BL/27/04 tuyến 

471BL đang mở

Xác nhận LBS+3DS trụ 481/19/15T tuyến 481.2 đang mở

Xác nhận 3DS trụ 481/19A tuyến 481 đang mở

Đóng 3DS trụ 481-484/19A tuyến 481

Đóng 3DS 481-1 trụ 471BL/27/04 tuyến 471BL

Chuyển khóa hotline tag RC 481 trụ 471BL/27/04 tuyến 

471BL sang chế độ Off

Chuyển khóa L/R RC 481 trụ 471BL/27/04 tuyến 471BL 

sang chế độ Remote

Đóng RC 481 trụ 471BL/27/04 tuyến 471BL, kiểm tra 

đóng tốt trên màn hình SCADA

Kiểm tra RC 481 trụ 471BL/27/04 tuyến 471BL đóng tốt 3 

pha

Đóng 3LBFCO trụ 484/16/15A/3 tuyến 484.2

Đóng 3LBFCO trụ 484/16/1 tuyến 484.2

Cắt RC trụ 481/19/35T tuyến 481.2, kiểm tra cắt tốt trên 

màn hình SCADA

Kiểm tra RC trụ 481/19/35T tuyến 481.2 cắt tốt 3 pha

Cắt 3LBFCO trụ 483/30 tuyến 483

Đóng LBS trụ 481/19/15T tuyến 481.2, kiểm tra đóng tốt 

trên màn hình SCADA

Kiểm tra LBS trụ 481/19/15T tuyến 481.2 đóng tốt 3 pha

Đóng RC trụ 481/19/35T tuyến 481.2, kiểm tra đóng tốt 

trên màn hình SCADA

Kiểm tra RC trụ 481/19/35T tuyến 481.2 đóng tốt 3 pha

Đóng RC trụ 483/182/01 tuyến 483.7, kiểm tra đóng tốt 

trên màn hình SCADA

Kiểm tra RC trụ 483/182/01 tuyến 483.7 đóng tốt 3 pha

Cắt LBS+3DS trụ 483/182/104/01T tuyến 483.7.3

Yêu cầu TBVH thông báo khách hàng trước khi cắt điện 

chuyển nguồn

Xác nhận 3LBFCO 400-9 trụ 484/01B tuyến 481&484 

đang mở

Xác nhận 3DS trụ 481-484/44 tuyến 481 đang mở

Xác nhận 3LBFCO trụ 484/16/15A tuyến 484.2 đang mở

Xác nhận 3LBFCO trụ 484/16/11 tuyến 484.2 đang mở

Xác nhận 3LBFCO trụ 484/16/15A/3 tuyến 484.2 đang 

đóng

Xác nhận 3LBFCO trụ 484/16/01 tuyến 484.2 đang đóng

Xác nhận RC 481 + 3DS 481-1 trụ 471BL/27/04 tuyến 

471BL đang đóng

Xác nhận LBS+3DS trụ 481/19/15T tuyến 481.2 đang 

đóng

Xác nhận 3DS trụ 481/19A tuyến 481 đang đóng

Đóng 3DS+LBS trụ 483/182/104/01T tuyến 483.7.3

Cắt RC trụ 483/182/01 tuyến 483.7, kiểm tra cắt tốt trên 

màn hình SCADA

Kiểm tra RC trụ 483/182/01 tuyến 483.7 cắt tốt 3 pha

Cắt RC trụ 481/19/35T tuyến 481.2, kiểm tra cắt tốt trên 

màn hình SCADA

Kiểm tra RC trụ 481/19/35T tuyến 481.2 cắt tốt 3 pha

Cắt LBS trụ 481/19/15T tuyến 481.2, kiểm tra cắt tốt trên 

màn hình SCADA

Kiểm tra LBS trụ 481/19/15T tuyến 481.2 cắt tốt 3 pha

Đóng 3LBFCO trụ 483/30 tuyến 483

Đóng RC trụ 481/19/35T tuyến 481.2, kiểm tra đóng tốt 

trên màn hình SCADA

Kiểm tra RC trụ 481/19/35T tuyến 481.2 đóng tốt 3 pha

Cắt 3LBFCO trụ 484/16/1 tuyến 484.2

Cắt 3LBFCO trụ 484/16/15A/3 tuyến 484.2

Cắt RC 481 trụ 471BL/27/04 tuyến 471BL, kiểm tra cắt tốt 

trên màn hình SCADA

Kiểm tra RC 481 trụ 471BL/27/04 tuyến 471BL cắt tốt 3 

pha

Chuyển khóa L/R RC 481 trụ 471BL/27/04 tuyến 471BL 

sang chế độ local

Chuyển khóa hotline tag RC 481 trụ 471BL/27/04 tuyến 

471BL sang chế độ On

Cắt 3DS 481-1 trụ 471BL/27/04 tuyến 471BL

Cắt 3DS trụ 481-484/19A tuyến 481



7 9:00 10:30

Điện lực 

thành 

phố Bạc 

Liêu

Xử lý tiếp xúc đầu cos MBA, đầu 

cos CB, lèo hạ áp tại trạm và hệ 

thống tiếp địa trạm, đầu cos hạ pha 

A (500C) trạm Lê Văn Duyệt 1-3 

trụ 481/39/02 tuyến 481

Cắt 3FCO trạm Lê Văn Duyệt 1-3 trụ 481/39/02 

tuyến 481

Đóng 3FCO trạm Lê Văn Duyệt 1-3 trụ 

481/39/02 tuyến 481

8 6:30 10:30

Cty CP 

cơ khí và 

xây lắp 

An Ngãi

Dựng trụ BTLT 14m, lắp xà và 

phụ kiện tại trụ 481/19A tuyến 

481, trụ 481/19A/01T tuyến 481.2 

(Công trình cải tạo, nâng cấp và 

phát triển lưới điện trung hạ áp 

khu vực trung tâm thị xã,thành phố 

tỉnh Bạc Liêu thuộc dự án Lưới 

điện hiệu quả tại các thành phố 

vừa và nhỏ, sử dụng vốn vay ODA 

của Chính phủ Đức)

Đã thực hiện ở Mục II.6 Đã thực hiện ở Mục II.6

9 10:30 11:30

Cty CP 

cơ khí và 

xây lắp 

An Ngãi

Dựng trụ BTLT 14m, lắp xà và 

phụ kiện tại trụ 484/16/12 tuyến 

484.2 (Công trình cải tạo, nâng cấp 

và phát triển lưới điện trung hạ áp 

khu vực trung tâm thị xã,thành phố 

tỉnh Bạc Liêu thuộc dự án Lưới 

điện hiệu quả tại các thành phố 

vừa và nhỏ, sử dụng vốn vay ODA 

của Chính phủ Đức)

Đã thực hiện ở Mục II.6 Đã thực hiện ở Mục II.6

10 6:30 8:30

Cty CP 

cơ khí và 

xây lắp 

An Ngãi

Dựng trụ BTLT 14m, lắp xà và 

phụ kiện tại trụ 484/16/11 tuyến 

484.2 (Công trình cải tạo, nâng cấp 

và phát triển lưới điện trung hạ áp 

khu vực trung tâm thị xã,thành phố 

tỉnh Bạc Liêu thuộc dự án Lưới 

điện hiệu quả tại các thành phố 

vừa và nhỏ, sử dụng vốn vay ODA 

của Chính phủ Đức)

Đã thực hiện ở Mục II.6 Đã thực hiện ở Mục II.6



11 8:30 11:30

Cty CP 

cơ khí và 

xây lắp 

An Ngãi

Dựng trụ BTLT 14m, lắp xà và 

phụ kiện tại trụ 484/16/05, trụ 

484/16/07 tuyến 484.2 (Công trình 

cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới 

điện trung hạ áp khu vực trung tâm 

thị xã,thành phố tỉnh Bạc Liêu 

thuộc dự án Lưới điện hiệu quả tại 

các thành phố vừa và nhỏ, sử dụng 

vốn vay ODA của Chính phủ Đức)

Đã thực hiện ở Mục II.6 Đã thực hiện ở Mục II.6

12 8:00 13:00

Điện lực 

Hồng 

Dân

Thay dây neo trung áp trụ 

473VT/57/15/70A/31, 

473VT/57/15/70A/37, 

473VT/57/15/70A/50 tuyến 

473VT.2.1.2

Tháp đà U3m nâng dây trung áp 

tại trụ 473VT/57/15/70A/09, 

473VT/57/15/70A/10 tuyến 

473VT.2.1.2

Cắt 1FCO trụ 473VT/57/15/70A tuyến 

473VT.2.1 (nhánh rẽ tuyến 473VT.2.1.2)

Đóng 1FCO trụ 473VT/57/15/70A tuyến 

473VT.2.1 (nhánh rẽ tuyến 473VT.2.1.2)

13 8:00 13:00

Điện lực 

Hồng 

Dân

Thay dây neo trung áp trụ 

473VT/57/15/65/01, 

473VT/57/15/65/14, 

473VT/57/15/65/61 tuyến 

473VT.2.1.3

Thay dây neo trung áp trụ 

473VT/57/15/135/01 

473VT/57/15/135/09 tuyến 

473VT.2.1.5

Đã thực hiện ở Mục II.14 Đã thực hiện ở Mục II.14



14 7:30 15:30
Điện lực 

Giá Rai

Thay trụ BTLT 10,5m thành trụ 

ghép BTLT 14m móng bê tông vị 

trí trụ 473VT/57/15/135 tuyến 

473VT.2.1

Yêu cầu TBVH thông báo khách hàng trước khi 

cắt điện chuyển nguồn

Xác nhận RC+3DS  trụ 473VT/57/15/155 tuyến 

473VT.2.1 đang đóng

Xác nhận 3LBFCO trụ 473VT/57/15/04 tuyến 

473VT.2.1 đang đóng

Đóng 3DS trụ 473VT/57/06 tuyến 473VT.2

Chuyển khóa L/R LBS trụ 473VT/57/06 tuyến 

473VT.2 sang chế độ Remote

Đóng LBS trụ 473VT/57/06 tuyến 473VT.2, 

kiểm tra đóng tốt trên màn hình SCADA

Kiểm tra LBS trụ 473VT/57/06 tuyến 473VT.2 

đóng tốt 3 pha

Cắt RC+3DS trụ 473VT/57/15/155 tuyến 

473VT2.1

Cắt 3LBFCO trụ 473VT/57/15/04 tuyến 

473VT.2.1

Yêu cầu TBVH thông báo khách hàng trước khi 

cắt điện chuyển nguồn

Xác nhận RC+3DS  trụ 473VT/57/15/155 tuyến 

473VT.2.1 đang mở

Xác nhận 3LBFCO trụ 473VT/57/15/04 tuyến 

473VT.2.1 đang mở

Đóng 3LBFCO trụ 473VT/57/15/04 tuyến 

473VT.2.1

Đóng 3DS+RC trụ 473VT/57/15/155 tuyến 

473VT2.1

Cắt LBS trụ 473VT/57/06 tuyến 473VT.2, kiểm 

tra cắt tốt trên màn hình SCADA

Kiểm tra LBS trụ 473VT/57/06 tuyến 473VT.2 

cắt tốt 3 pha

Chuyển khóa L/R LBS trụ 473VT/57/06 tuyến 

473VT.2 sang chế độ local

Cắt 3DS trụ 473VT/57/06 tuyến 473VT.2

III

CHUYỂN NGUỒN, CẮT ĐIỆN ĐÓNG ĐIỆN, CHUYỂN NGUỒN 

Không

- Phương thức được lập trên cơ sở các thiết bị đóng/cắt ở trạng thái bình thường.

- Các trường hợp lưới điện bị sự cố hoặc công tác đột xuất, thay đổi kết lưới… thì điều độ viên đương ca xử lý theo qui định.

Nguyễn Thanh Hậu Nguyễn Quốc Cường

- Thời gian dự kiến trong phương thức là thời gian bắt đầu công tác. Các công tác có chuyển nguồn thì điều độ viên đương ca thực hiện chuyển nguồn trước để đảm 

bảo thao tác hoàn tất, giao lưới cho đơn vị công tác đúng thời gian dự kiến. 

- Thực hiện xong, yêu cầu phải lưu vào sơ mi "phương thức vận hành"

          Bạc Liêu, ngày 04 tháng 11 năm 2022

Lập Bảng PHÓ PHÒNG

Tiết giảm

Yêu 

cầu
Thời điểm Đơn vị Nội dung giữ điện

TRÌNH TỰ THAO TÁC PHỤC VỤ VẬN HÀNH

(ĐĐV thực hiện chỉ huy thao tác)


