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Số:                 /TB-PCST Sóc Trăng, ngày        tháng 02 năm 2019 

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 18/02/2019

      Căn cứ Thông tư 39/TT–BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương 
thức vận hành ngày 18/02/2019 như sau:

1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV: Không có.

2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV: Không có.

3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:

Thời gian dự kiến
STT Tên thiết bị, đường dây

Bắt đầu Kết thúc

Tóm tắt nội dung công việc 
chính Khu vực mất điện

Công 
suất mất

(kW)

Sản 
lượng 
mất

(kWh)

1 Cắt phân đoạn Ông Cal - 
Bà Cà 8:00 16:00

Khắc phục tồn tại trạm Bơm 
Ông Cal: Chỉnh trụ trung thế 
số 4, 5, 9, 10, 14 nghiêng; Lắp 
bảng tên phân đoạn, tên trạm, 
thứ tự pha, bảng số trụ, bảng 
nguy hiểm bị mờ; Lắp ổ khóa, 
lắp nút cao su chống thấm ống 
nhựa luồn cáp xuất; Lắp biến 
dòng tụ bù
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2 Cắt phân đoạn Mỹ Thanh 8:00 16:00

Bảo trì bảo dưỡng các trạm và 
các phân đoạn trên nhánh; 
Thay thiết bị. Điều hòa dung 
lượng trạm Kênh 90 từ 25kVA 
xuống 15kVA

Khóm Mỹ Thanh, Vĩnh 
Trung - Phường 3, thị xã 
Ngã Năm

280 2.240

3 Cắt phân đoạn Kinh Lung 
Lớn 8:00 14:00

Bảo trì bảo dưỡng, xử lý các 
khuyết tật các phân đoạn và 
trạm thuộc nhánh; vệ sinh sứ; 
phát quang dọc đường dây 
trung hạ thế 

Một phần xã Vĩnh Thành, 
huyện Thạnh Trị 55 330

4 Cắt phân đoạn Kinh Lò 
Than B 8:00 11:30

Bảo trì bảo dưỡng, xử lý 
khuyết tật các phân đoạn và 
trạm trên nhánh; phát quang 
dọc đường dây trung hạ thế

Một phần xã Vĩnh Thành, 
huyện Thạnh Trị 12 42

5 Cắt phân đoạn Thạnh 
Điền 1 13:00 16:00

Bảo trì bảo dưỡng, xử lý 
khuyết tật các phân đoạn và 
trạm trên nhánh; phát quang 
dọc đường dây trung hạ thế

Một phần ấp Thạnh Điền, thị 
trấn Phú Lộc, huyện Thạnh 
Trị

17 51

6 Cắt trạm Trương Minh 
Mẫn trụ 8:00 14:00

Lắp đà, thay máy biến áp 03 
pha 250 kVA, thay cáp xuất 
thùng điện kế CB
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4. Điện mua các nhà máy ≤ 30 MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:  
- Các Điện lực trực thuộc (e-copy, để thực hiện);
- Đội QLVHLĐ Cao thế (e-copy, để thực hiện);
- P.KT, KD, TTBVPC (e-copy, để biết);
- P.CNTT (e-copy, cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ (XN).
                                                                                                                         

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Chí Nhơn


		TO DAI THANG
	2019-02-14T11:14:57+0700
	Hà Nội
	Kiểm tra


		NGUYEN CHI NHON
	2019-02-14T12:36:02+0700
	Hà Nội
	Kiểm tra


		EVNICT
	2019-02-14T13:20:51+0700
	Sóc Trăng
	Phê duyệt




