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Ltruhsø  

Can cá-báo cáo vn hãnh h thng dn quc gia tháng 02/202 1 và dr báo 
các tháng trong näm 2021, B Cong Thung nhn djnh tnthng hqp h thông 
din du thira cong suât dang phát len h thông so vth phii tái tiêu thii là tinh 
huông nguy hiêm, ãnh hi.ràng nghiêrn tr9ng den an toàn, an ninh cUa he thông 
din. Bâi diêu nay có the khiên tan so h thông din tang cao, tham chI gay sir 
co Ian tràn trên toàn h thông din quOc gia nêu không có ngay các mnh lnh 
diCu d chuân xác, drçc th%rc hin kjp thñ và các giái pháp khân cap khác. 

Dê dam bão tuyt dôi an toàn vn hành h thông din quôc gia, Bô Cong 
Thuang cia có Van bàn hôa toe so 7361BCT-DTDL ngày 05/02/2021 chi dao 
Tap doàn Din luc Viêt Nam ye mt sO van cie cap bach trong 4n hành và bào 
darn an toàn h thông din. Tnthng hcrp có nguy ca cong suât phát din len h 
thông vuot qua cong suât phu tai, AO phai thuc hiên ngay không chãm tr viêc 
diêutiêt giãrn cong suât phát các nguôn din dang phát din len hrii theo dung 
quy djnh hin hành. Mrc diêu tiCt giãrn cOng suât huy dng cüa các nhà may 
din vã Ioai hInh nhà may din phái tiêt giàrn do AO tinh toán và cong bô, chi 
huy th%rc hin, tuân thU theo nguyen tãc rô rang, minh bach,  thc hin dông dêu 
giia các loai hInh, không phân bit do là các loai hInh nguOn din phâi Co giây 
phép hoat dng din lc hay duzçic mien tr1r. 

Tap doan Diên luc Viêt Nam chi dao cac dan vi thanh viên lam viêc vai 
chU dâu tu các nguôn din phôi hçp chat  chê v&i AO và các cap Diêu d thrc 
hin nghiêm theo các ni dung Van bàn sO 736/BCT-DTDL ngây p5/02/202 1 
ccia Bô Cong Thuang dé darn bào 4n Fành an toàn h thông diên quôc gia trong 
nliilng thai diem phii tái xuOng thâp, dac bit là trong k' nghi Têt nguyen dan 
Tan SUu 2021. 

Thrc hin các chi dao  trên, Tong cong ty Din 1irc mien Nam dä chi dao 
các dan vj thành viên thirc hién nghiêm 1nh diêu d, tO chirc thc hin dUng 
quy djnh trong do tp trung phOi hcp các chU dâu ti.r dir an nhà may diên thuôc 
quyn diêu d din 1rc tinh dê thrc hin tiêt giám cOng suât, lam vic vth các 
kháchhàng cO nguôn nàng lucmg mit tr&i mái nhà có cong suât dwâi 1 MW ye 
yeu câu phôi hqp tiêt giam cOng suât phát din vào h thông diên thiring tp 
trung vào khung gRi t1r 08g3 0 den i 5g00 theo quy djnh cUa pháp lust  trong 
trucmg hcip h thông din du thira cOng suat. 



JEMi vói 1nh diu d tiêt giám nhn cong suât phát din tr nguôn nàng 
hang mat trai mai nha, cac dan vi diên luc to chixc thuc hiên minh bach, luán 
phiên cong bang, Co gang thông báo den khách hang trong thai gian sni nhât 
yéu câu diéu d, vn dng khách hang chü dng tir tiêt giárn theo cong suât yêu 
câu. Trithng hçip cap bach, các dan vi thjrc hiên cat dãu nôi theo 1nh diêu d 
dung quy djnh dé dãmbáo an ninh he thông din, an toàn cho khách hang. 

Song song do, TOng cong ty Din lire mien Nam cüng chi do các Cong ty 
Dién lire, Trung tam Chäm soc khách hang phôi hqp vâi chInh quyén da 
phucmg thông qua các phucmg tin thông tin d?i  chüng to chüc tuyên truyên sâu 
rng den ngithi dan, chU dâu tir các dij an näng h.rcng mt tr&i mái rthà näm rO 
sir quan tr9ng và tInh cap bach cUa các giãi pháp k t1iut nhäm dam báo an ninh 
vn hânh h thông diên. 

TOng cong ty Diên hrc mien Narn kinh dé nghj UBND, Sâ Cong Thu'cng 
quan tam chi do, hithng dan và h trçi dan v din hrc tai  dja phuang thijc hin 
dung quy djITh, tao dircic sir dông thun, thông cam và thông nhât thixc hin cUa 
chü dâu tir các dir an näng luvng mt tthi mái nhà dam bâo an ninh vn hành h 
thông din. 

Trân tr9ng./. 
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- TGD, PTGD Nguyen VAn 14; 
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-Liru: VT,KD. LVD. 
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KInli gri: Tap doàn Diii luc Vit Narn 

B Cng fhtrcmg nhn ducic Van bàn s 8278/EVN-TlDngày 18 tháng 12 

020 ip doan Din luL \it Nairi (VN) ye nguyen tàc van hanh nguôn 

irg hang t.io khi he thong diôn thua i1LLOfl \ê '-2i de iay, Bô Cong '1hwng 

co y kiên nhi.r sau 

1. Lut Ditn Irc nàm 2004 (Lu.t s 28/2004/QH1 1), Lu.t sra dOi bô sung 
mt s diêu cia Lut Ditn hrc näm 2012 (Lut s 24/2012/QH13) và các Thông 
4 u do Bô COng rhuang ban hanh dã quy drnh day du ye van harih he thông then 
và th 1ruông din, bao gOrn trách nhirn và nghIa vii cfia Trung tarn DiCu d ht 
thng din quôc gia (AO) và các tO chrc, cá nhân thrc hin hot dng din 1irc. 
Fheo do, Trung ârn Diêu dO hC thông then Quôc gia thuôc Tap doan Diên luc 
Vet Narn co trach nhiCm lap kê hoach, phuong thuc van hanh, chi huy, diëu dO 
•.n hành thài gian thirc bào dam v.n hành ht thông din quOc gia an toàn, on 

dnh. Trong do có: 

- Khoãn I Diêu 42 Lu.t Din hrc 2004 quy dnh Dan vi, diu d h thông 
din quOe gia có the quyên sau day: a) Clii buy, diêu khiOn các dan vi, phát din, 
tIu)n tai diCn, phân phOi diCn thtrc lien phuang (hue van hanh he thông then 
quOc gia b) Duo'c diCu chinh kC hoach, plivang thuc buy dOng cong suât cac nha 
may din; c) Chi huy xi.r 1' các tInh huông khân cap hoic bat thuà'ng trong h 
thông then quOc gla, huy dong cOng suât, diCn näng cac nba may diCn tiong he 
thông din quOc gia; Vv... 

- Khoan 2 Diêu 42 Luit Din lrc 2004 quy di,nh Dan i  diôu d h thng 
din quOc gia Co các nghia \rii sau: a) Bào dam v.n hành h thông ditii quôc gia 
an ioan, On dinh, kinh tê, h) Bao dam ac uCu chuân tan sO he thông then quOc gia 
Va din ap trCn luói din truyCn tài din quOc gia. 

- Diu 67 Thông tu s 25/2016/TT-BCT quy djnli h thông din truyên tái 
dA qu dinh rO tiach nhiCrn cua Dun vi van hanh hO thông diOn va thi truan diOn 
(hiên nay là Trung tarn DiOu d Ho thông din quOc gia - AO); DiCu 26, DiCu 27, 

Diêu 28, DiOu 29 Thông tu sO 40/20141TT-BCT quy di,nh quy trInh diCu d h 
thông diOn quOe gia c.tng quy dinh chi tit vO trách nhim cOa t1rng cap thOu d. 

- Khoàn 2 Diêu 39 Lut DiOn luG 2004 quy djnh Don vi, phát din CO CáC 

nghia vv:  a) Tuãn thi'i các quy trinh, qui pham vO vn hànli nhà may din và lu&i 
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Ia th phu'tiing thuc vn hà.nh, linh chi buy, diu khitn cia don v diu 

do h thng dn qutSc gia; 

Khc':\n Diii 30 i1ôni, in sc 4012014t 1ii3CT quy diih irách nhirn cüa 

&r rhat diqn phai tuãn thb rhucviig ilnrc mn iwnh 1tih dcu dy cua c p dicu 

diufl dièu khiên. 

- Diéu 79 Thông tu so 40'2014/TT-BCT quy dlnh các nhà may din theo Cu 

i1t clii hi ttanh duoc, cn. n diCn sU dung nän hxcing tat tao dwic U diêu 

khiCn rhat cong ut tau dii tn i UtTh% l9P \ i\ ri qua t<u hok anh hi rng den 

an nnh he th&ig dçn h' va inning ip xay ra qui taL rioic anh huctng den an 

nrnh hC thông hôn, .ác nn "ay diôn '4n hanh thco ca che chi phi tranh ducic, 

cac ng'ôn dién ning iung t.0 tao ph ti tuàn thu Inh diêu do cua cap d. dO co 

quv.n diOu khin d dam hão an ninh cila Wan h thông din. 

vs.,. 

2. Tnthng hQp h thng din du thi.ra cOng suãt dang phát len h thông so vài 
phi thi tiCu thi (h thng thira ngun theo tinh thn van ban cüa EVN) là tinh 
hung nguy hiCm, ãnh hn&ng nghiCm trçng den an toàn, an ninh h thông din Vi 

cO thô khin tan s h th&g din tang cao (th.m chi gay sr cO lan tràn trên toàn 

b h thông din quOc gia) nCu khOng CO ngay các mnh 1nh diCu d chuân xác, 

di.rçc thirc hin kjp thai và các giãi pháp khãn cap khác. 

Vi vy, d bâo dam tuyt di an Wan vin hành h thông din quOc gia, B 

COng Thuong yCu cau EVN: 

(i) Chi dto AO trong qua trInh I.p phucing thrc vn hành, n biu do và tic 

uên hu\ dOng cOng u'i c'c nguon diCn in phai clu bao i trnh Wan chinh \ac 

pl'u tai cu i he th&i thôn, phu ai cu i c ic \ ung"rniCt dC dam hao can bang gi'a 

cong uât phat va phu tat ULU thu, dông thot c in tinh Wan muc du phong qua\, du 

phOng khôi dng nhanh, COng suãt truyCn tâi trCn duèng day 500 kV Bàc Nani 

phii hçrp dC phông ngra S1T cO 

(it') ii org li uong hop co iU\ co Ong suãt phat diCn len he thông \ uot qua 

cong suãt phu tat, )tu cau I \ N clii dao AO thirc hit.rt ngav, khOng châm tr \1CL 

diëu iiêt giârn cOng suât ph cic nguOn dn (lang pht din len luOi theo th'mg 

cãc quy dnh hiin hãnh Ui Lut Din 1trc v các Thông tu, quy djnh hin hành cüa 

Bô COng Thuong, dñm baa tan sO h thông di'n nãm trong dãi quv dnh, dam bào 

\dfl barth Iìê thong diCn tut dOt an toan, On dmh va tin cay, khong dc \d ia su 

Co. Msc diCu tiCt giâin cOng suãl. buy dng cüa các nhà may diçn và lou hInh nhñ 

mdy diCn phu lid giam do AU unh loan \ t Ong bO chi buy thuc luCn phu hop 

VOl co cau nguon then dang phát, cOng snOt truyn tài gicta các ving/miCn, mirc 

dr phong quay và d phong khii dng nhnh cOn ihi v.v... ti thyi diem phài 

diêu ôt gi1m, tuän thi ihco nguyCn lãc rO iOng, niinh hch, th\rc hin dOng dCu 

gitra các loai hInh, khOng phIn biêt dO là cac loai hInh nguu din phOi co giãy 

phép hoat th5ng din hrc hay duyc mitn tth. 

(iii) EVN chi do cOc cp diu do, cOc '1'On cOng ty diên 1rc, Cong ty din 

IUC thuOc quyCn quan ly chOp hanh aghicin va 10 chuc thuc hiCn khong tii hon 
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phuong thtrc vn hành, niçnh 1nh chi buy, diu khin ciia Trung tam Diu do h 
thông diçn quOc gia. 

3. Các drni vj phát diên có nhà may din dâu nôi và phát dien vao he thng din 
quc gia Co trách nhirn tuân thi nghiêm phtwng thtc 4n hành, mnh 1nh diu do 
cüa Cap diCu d cO quyen di.Cu khiên Va kiêm tra theo quy djnh tai Thông tu so 
40/2014/TT-BCT quy djnh quy trInh diêu d h thông din quôc a, Thông tu so 
31120191TT-BCT scra dôi, bô sung mt so diCu cüa quy trmnh diCu d h thông 
diên quOc gia vâ chu trãch nhim tnrâc pháp 1ut ye các hành vi vi pham./. 

Scanned with CamScanner 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

		Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐT: 02723524999 Fax: 02723524666
	2021-02-17T16:10:33+0700
	Long An
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân ký số bản sao văn bản điện tử!




