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Số:           /TB-PCST Sóc Trăng, ngày 16 tháng 5 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Phương thức vận hành ngày 17/5/2022 

 

Căn cứ Thông tư 39/2015/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 17/5/2022 như sau: 

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

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

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

STT 
Tên thiết bị, 

đường dây 

Thời gian dự kiến 
Tóm tắt nội dung công việc chính Khu vực mất điện 

CS 

mất 

(kW) 

SL mất 

(kWh) Bắt đầu Kết thúc 

1 
Cắt phân đoạn 

Khoang Tang 5  
8:00 16:00 

Bảo trì bảo dưỡng kết hơp quang đo cách 

điện máy biến áp, chỉnh trụ nghiêng, ép 

lèo mối nối, tăng lại dây lưới võng thấp 

mất an toàn, xử lý dây nhánh mất an 

toàn. Phát quang hành lang an toàn lưới 

điện 

Ấp Khoang Tang - thị trấn 

Long Phú, huyện Long Phú 
50 400 

2 
Cắt điện trạm Trường 

Khánh 4 
8:00 15:00 

Thay thùng điện kế, thùng CB khách 

hàng Đặng Ngọc Linh, thay ống luồn cáp 

xuất hạ áp. Tháp sắt nâng đường dây hạ 

áp trạm Trường Khánh 4 (gần mái nhà), 

phát quang hành lang an toàn lưới điện 

và xử lý dây nhánh mất an toàn phát 

quang lưới điện hạ áp, thay thùng điện kế 

khách hàng 3 pha Đặng Ngọc Kiệm, ép 

mối nối lèo hạ áp 

Ấp Trường Thành A - xã 

Trường Khánh, huyện Long 

Phú 

150 1.050 



2 
 

STT 
Tên thiết bị, 

đường dây 

Thời gian dự kiến 
Tóm tắt nội dung công việc chính Khu vực mất điện 

CS 

mất 

(kW) 

SL mất 

(kWh) Bắt đầu Kết thúc 

3 
Cắt phân đoạn Nam 

Chánh 4  
8:00 16:30 

Xử lý vị trí rủi ro không đảm bảo khoảng 

cách an toàn: Tháp trụ nâng dây trung áp, 

nâng đà FCO lên cao để tạo khoảng cách 

an toàn, thay dây chằng bị mục sét 

Ấp Nam Chánh - xã Lịch 

Hội Thượng - huyện Trần 

Đề 

25 213 

4 
Cắt điện trạm Tài 

Công 2  
8:00 12:00 

Xử lý trụ hạ thế bị gãy, kết hợp phát 

quang, san tải cân pha đường dây hạ thế 

Ấp Tài Công - xã Tài Văn, 

huyện Trần Đề 
25 100 

5 
Cắt điện trạm biến áp 

Precđôn 
13:00 17:00 

Khắc phục khuyết tật, xử lý trụ hạ thế 

mục gốc và phát quang dọc đường dây 

trung hạ thế 

Ấp Precđôn - xã Tài Văn, 

huyện Trần Đề 
50 200 

6 
Cắt phân đoạn Thạnh 

Quới - Lâm Tân 
8:00 16:00 

Khắc phục khuyết tật đường dây cao áp 

thay sứ treo, thay chằng xuống bị đứt 

nhánh Thạnh Quới - Lâm Tân, kết hợp  

thực hiện giải pháp phòng chống sự cố 

(lắp nắp chụp sứ đứng) 

Ấp Đay Sô, Bưng Thum - 

xã Thạnh Quới, huyện Mỹ 

Xuyên 

50 400 

7 
Cắt điện trạm Bưng 

Trớp A  
8:00 16:00 

Kéo dây dây hạ thế, thu hồi dây củ, lắp 

họp phân phối, sang dây nhánh khách 

hàng qua lưới mới và lắp bộ đà ngồi trên 

trụ mới trạm Bưng Trớp A. (Công trình 

đầu tư xây dựng năm 2021) 

Ấp Bưng Tróp A, B - xã An 

Hiệp, huyện Châu Thành 
15 120 

8 
Cắt điện trạm Thị 

Trấn Phú Lộc 5 
8:00 16:00 

Dựng trụ bê tông li tâm 7,5m, gia cố 

móng trụ (11 vị trí), kéo cáp ABC 

4x50mm2 dài 280m (Công trình xóa câu 

phụ) 

Ấp 3 - thị trấn Phú Lộc, 

huyện Thạnh Trị 
15 120 

9 
Cắt điện trạm Mỹ 

Đức  
8:00 13:00 

Điều hòa dung lượng trạm Mỹ Đức từ 

1x37,5kVA thành 2x37,5kVA. Kết hợp 

thay cáp suất, MCCB và các phụ kiện 

phù hợp với trạm. Xử lý quá tải máy biến 

áp và cấp điện khách hàng mới (đèn 

đường) 

Ấp Mỹ Đức - xã Thiện Mỹ, 

huyện Châu Thành 
25 125 
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STT 
Tên thiết bị, 

đường dây 

Thời gian dự kiến 
Tóm tắt nội dung công việc chính Khu vực mất điện 

CS 

mất 

(kW) 

SL mất 

(kWh) Bắt đầu Kết thúc 

10 

Cắt phân đoạn An 

Ninh - Mỹ Phước, 

Mỹ Thuận - Mỹ 

Phước 

8:00 15:00 

Cắt điện (phục vụ thi công cầu Thuận 

Hưng theo kết quả làm việc của lãnh đạo 

Công ty với UBND huyện Mỹ Tú ngày 

26/4/2022) thực hiện: Sang dây trung hạ 

áp qua trụ mới dựng, thu hồi 03 trụ 12 

mét, 01 trụ hạ thế cũ 

Ấp Tà Ân - xã  Thuận 

Hưng, huyện Mỹ Tú 
700 4.900 

13 

Cắt phân đoạn UB xã 

Vĩnh Hiệp; Tân Tĩnh 

- Tân Lập 

8:00 15:00 

Dựng 01 trụ bên tông li tâm 14m , lắp 

trạm giàn Tân Tĩnh - Tân Lập công suất 

250kVA 

Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh 

Châu   
700 4.900 

 

4. Điện mua các nhà máy điện ≤ 30 MW: 0 kWh. 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:   
- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện); 

- ĐCT (để thực hiện); 

- P.ĐĐ (để thực hiện; cập nhật lên Web); 

- P.KT, P.KD, P.KTTTPC (để biết); 

- Lưu: VT, ĐĐ. 

                                                                                                                           

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Nhơn 
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