
* 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

Không

II

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

1 7:30 11:30

Điện lực 

thành 

phố Bạc 

Liêu

- Chỉnh trụ bị nghiêng trụ 

482/56/23/05K tuyến 482.5

- Thí nghiệm định kỳ trạm Khu Di 

tích Mộ Cao Văn Lầu trụ 

482/56/23/07K tuyến 482.5

Cắt 3FCO trụ 482/56/23/04K tuyến 482.5 Đóng 3FCO trụ 482/56/23/04K tuyến 482.5

* 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 08/11/2022

* 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)

Công tác



2 7:30 12:00
Điện lực 

Hòa Bình

Dựng trụ 8,5m để nâng cao đường 

dây trục hạ áp tại khoảng trụ 

VH24/27-VH24/28 thuộc trạm 

Vĩnh Hậu 24 trụ 

482/55/135/103/01 tuyến 482.5.6

Cắt 3FCO trạm Vĩnh Hậu 24 trụ 

482/55/135/103/01 tuyến 482.5.6

Đóng 3FCO trạm Vĩnh Hậu 24 trụ 

482/55/135/103/01 tuyến 482.5.6

3 14:00 15:00
Điện lực 

Hòa Bình

Xử lý MBA bị chảy dầu tại trạm 

Vĩnh Hậu A8 trụ 482/73/49/04/07 

tuyến 482.9.1.2

Cắt 1FCO trụ 482/73/49/04/02 tuyến 482.9.1.2 Đóng 1FCO trụ 482/73/49/04/02 tuyến 482.9.1.2

4 8:00 14:00

Điện lực 

Phước 

Long

Vệ sinh sứ hotline tuyến 471HD 

từ trụ 471HD/86 đến trụ 

471HD/150

Không cắt điện Không cắt điện

5 7:30 8:30
Điện lực 

Giá Rai

Thay công tơ định kỳ trạm Cây 

Thẻ 2 trụ 477G-471M/16 tuyến 

471M6

Cắt 3FCO trạm Cây Thẻ 2 trụ 477G-471M/16 

tuyến 471M6

Đóng 3FCO trạm Cây Thẻ 2 trụ 477G-471M/16 

tuyến 471M6

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           Phan Tấn Khởi

- 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 07 tháng 11 năm 2022

Lập Bảng          TRƯỞNG 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)


