
 
 
 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU 
ĐIỆN LỰC VĨNH LỢI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /ĐLVL-QLVH Vĩnh Lợi, ngày      tháng 01 năm 2021 

V/v thực hiện mức công suất không 

hấp thụ được của nguồn ĐMTMN để 

tránh quá tải lưới điện từ ngày 01/01 

đến ngày 02/01/2022 

 

 

 

Kính gửi: Các Phòng, Đội trực thuộc. 

 

 

Thực hiện công văn số: 01/PCBL-ĐĐ ngày 01/01/2022 của Công ty Điện 

lực Bạc Liêu về việc thực hiện mức công suất không hấp thụ được của nguồn 

ĐMTMN để tránh quá tải lưới điện từ ngày 01/01 đến ngày 02/01/2022. 

Giám đốc Điện lực Vĩnh Lợi yêu cầu Đội quản lý vận hành đường dây và 

trạm biến áp lập kế hoạch thực hiện mức công suất không hấp thụ được của nguồn 

ĐMTMN để tránh quá tải lưới điện từ ngày 01/01 đến ngày 02/01/2022 của khách 

hàng trên địa bàn thuộc Điện lực quản lý với thời gian, công suất theo phụ lục 

đính kèm. 

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

ngày 21/9/2021. 

Báo cáo khách hàng có công suất không hấp thụ được của nguồn ĐMTMN 

theo công văn số: 01/PCBL-ĐĐ ngày 01/01/2022. 

Giao phòng Kinh doanh theo dõi công suất, sản lượng khách hàng năng 

lượng mặt trời mái nhà theo phụ lục đính kèm. 

Công văn này thay thế công văn số 1611/ĐLVL-QLVH ngày 27/12/2021 

của Điện lực Vĩnh Lợi. 

Yêu cầu các trưởng, phó phòng đội bố trí thời gian triển khai thực hiện, 

trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo Giám đốc để được xem 

xét thực hiện./. 

 

Nơi nhận:         
- Như trên; 

- Ban Giám đốc (thay báo cáo); 

- Đại diện chủ đầu tư, phòng KD (phối hợp); 

- Lưu: VT, QLVH ĐD&TBA.L. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Văn Tá 
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