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Số:            /PCBL-ĐĐ 
V/v huy động công suất của 

nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới 

điện từ ngày 07/11/2022 đến ngày 

13/11/2022 

    Bạc Liêu, ngày        tháng 11 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Phòng Viễn thông và Công nghệ thông tin; 

    - Phòng Điều độ;  

- Các Điện lực trực thuộc. 
 

Căn cứ công văn số 736/BCT-ĐTĐL ngày 05/02/2021 của Bộ Công 

Thương, về việc một số vấn đề cấp bách trong vận hành và đảm bảo an toàn hệ 

thống điện; 

Căn cứ công văn số 9306/EVN SPC-KT ngày 04/11/2022 của Tổng công ty 

Điện lực miền Nam, về việc công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 

07/11/2022 đến ngày 13/11/2022 (đính kèm); 

Căn cứ công văn số 4826/PCBL-ĐĐ ngày 21/9/2021 của Công ty Điện lực 

Bạc Liêu, về việc hướng dẫn báo cáo trong công tác huy động nguồn điện mặt 

trời mái nhà theo công văn số 8323/EVN SPC-KD+KT ngày 20/9/2021 (công 

văn số 4826/PCBL-ĐĐ). 

Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) yêu cầu phòng Viễn thông và Công 

nghệ thông tin, phòng Điều độ và các Điện lực trực thuộc (Điện lực) thực hiện 

nội dung như sau: 

1. Phòng Viễn thông và Công nghệ thông tin (VT&CNTT): 

Phối hợp với phòng Điều độ đăng nội dung thông tin huy động công suất 

nguồn điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) của khách hàng từ ngày 07/11/2022 đến 

ngày 13/11/2022 lên trang website điện tử Công ty. 

2. Phòng Điều độ:  

Tổng hợp số liệu báo cáo của các Điện lực và báo cáo kết quả thực hiện về 

Ban Kỹ thuật của Tổng công ty Điện lực miền Nam theo đúng quy định. 

3. Các Điện lực trực thuộc: 

- Thực hiện huy động công suất nguồn điện mặt trời mái nhà của khách 

hàng trên địa bàn thuộc Điện lực quản lý từ ngày 07/11/2022 đến ngày 

13/11/2022 theo thời gian, công suất trong phụ lục đính kèm. 
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- Gửi file danh sách khách hàng hạn chế công suất huy động tối đa nguồn 

ĐMTMN từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022 (theo khung giờ A0) lên 

đường dẫn:  

ftp://10.167.0.1/13_PHONG_DIEU_DO/B01.CAC DON VI BAO 

CAO/HUY DONG CONG SUAT NGUON DMTMN/Dien luc. 

- Sẵn sàng nguồn lực để thực hiện lệnh chỉ huy huy động nguồn ĐMTMN 

của điều độ cấp trên. 

- Báo cáo kế hoạch và kết quả thực hiện theo công văn số 4826/PCBL-ĐĐ. 

Công ty yêu cầu phòng VT&CNTT, phòng Điều độ và các Điện lực triển 

khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về 

Công ty (phòng Điều độ) để phòng Điều độ xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo 

Công ty./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- BGĐ Công ty (thay báo cáo); 

- Phòng KT, KD (để biết); 

- Lưu: VT, ĐĐ.UVĐ. 

 

   KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

          Trần Trọng Tâm 
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