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Kính gửi: Các Điện lực trực thuộc 

              

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống 

điện phân phối;  

Căn cứ kế hoạch công tác có cắt điện tháng 9/2022 của các Điện lực, Công 

ty ban hành kế hoạch công tác ngừng cung cấp điện tháng 9/2022 (theo file đính 

kèm), yêu cầu các Điện lực triển khai thực hiện như sau: 

1/ Trên cơ sở kế hoạch công tác tháng 9/2022 được ban hành, thực hiện 

đăng ký công tác theo kế hoạch tuần n+2 (với n là tuần hiện tại) theo đúng thủ 

tục đăng ký và giải quyết ngừng giảm cung cấp điện, đảm bảo không vượt quá 

lộ trình kế hoạch chỉ tiêu độ tin cậy tháng 9/2022 đã đăng ký với Công ty. Đối 

với các lịch đăng ký công tác không thuộc kế hoạch ban hành, Công ty yêu cầu 

Điện lực có báo cáo riêng khi đăng ký lịch cắt điện để được xem xét giải quyết. 

2/ Riêng Điện lực Châu Thành và Điện lực thị xã Vĩnh Châu không có kế 

hoạch thực hiện công tác có cắt điện nên Công ty chỉ giải quyết các lịch cắt điện 

cho công tác dịch vụ khách hàng hoặc các yêu cầu cắt điện của địa phương. 

3/ Lập kế hoạch công tác ngừng cung cấp điện tháng 10/2022 theo kế 

hoạch bảo dưỡng sửa chữa năm 2022 và gửi về Công ty trước 10 ngày làm việc 

của tháng (trước ngày 18/9/2022) về địa chỉ: ftp://02.PHONG 

BAN/DIEUDO/06A.Dang ky Cong tac Thang/Nam2022/Thang 10 

*Lưu ý:  

- Mẫu kế hoạch giống mẫu đăng ký công tác tuần (có số khách hàng và 

tính toán SAIDI) 

- Gửi đúng địa chỉ quy định. 
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- Đối với các Điện lực không lập kế hoạch công tác tháng thì Công ty chỉ 

giải quyết các lịch cắt điện cho công tác dịch vụ khách hàng hoặc các yêu cầu 

cắt điện của địa phương. Khi có đăng ký công tác phải có văn bản đính kèm có 

chữ ký của lãnh đạo Điện lực. 

3/ Các Điện lực Kế Sách, Long Phú, thành phố Sóc Trăng, thị xã Vĩnh 

Châu, Ngã Năm chưa thực hiện gửi kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thống điện 

trung hạ thế thuộc khu vực quản lý năm 2023 về địa chỉ quy định:  

ftp://10.186.0.2/02.PHONG BAN/DIEUDO/Dang ky KHBDSC nam-

thang/Nam 2023. 

Thời hạn hoàn thành dự thảo trước ngày 15/6/2022, tuy nhiên đến nay các 

Điện lực trên vẫn chưa thực hiện gửi về địa chỉ quy định. Trường hợp không có 

kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa năm, Công ty yêu cầu các Điện lực gửi văn 

bản phản hồi về Công ty trước ngày 31/8/2022. 

Công ty yêu cầu các Điện lực triển khai thực hiện./. 

          

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

- Ô. GĐ (để báo cáo); 

- P.KD, P.KT (để biết); 

- ĐCT (để biết); 

- P. ĐĐ (để theo dõi); 

- Lưu: VT, ĐĐ. 

             

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Nhơn 
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