
 

 

     CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ BẠC LIÊU                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:        /ĐLTPBL-QLVH                       TP. Bạc Liêu, ngày     tháng    năm 2022 
 

V/v huy động công suất nguồn ĐMTMN 

tránh quá tải lưới điện từ ngày 31/10/2022 

đến ngày 06/11/2022 

                                         Kính gửi: Đội QLVH 

 
 

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; 

Căn cứ công văn số 5736/PCBL-ĐĐ ngày 31/10/2022 của Công ty Điện 

lực Bạc Liêu về việc huy động công suất của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới 

điện từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022; 

Điện lực thành phố Bạc Liêu yêu cầu Đội quản lý vận hành đường dây và 

trạm biến áp thực hiện nội dung sau: 

- Thực hiện mức công suất huy động của nguồn ĐMTMN khách hàng trên 

địa bàn của Điện lực quản lý từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022 để tránh 

quá tải lưới điện theo phụ lục đính kèm. 

- Bố trí nhân sự sẵn sàng đáp ứng thực hiện lệnh chỉ huy cắt tiết giảm 

nguồn điện mặt trời mái nhà của điều độ cấp trên. 

- Lập kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện theo công văn số 4826/ PCBL-

ĐĐ ngày 21 tháng 9 năm 2021 (đính kèm). 

Yêu cầu: Đội quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp nghiêm túc 

triển khai thực hiện nội dung trên. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng 

mắc báo cáo lãnh đạo Điện lực xem xét giải quyết. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:                   GIÁM ĐỐC 
- Như trên (để thực hiện); 

- BGĐ-ĐLTPBL (thay báo cáo) 

- Lưu:VT. QLVH. Hưởng.                    

 

 

 

 

 

        Nguyễn Minh Hòa 
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