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KẾ HOẠCH VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 
CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH THUẬN NĂM 2021

CÁC CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH
- Thông tư số 40/2014/TT-BCT ban hành ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Bộ 

Công Thương Quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia.
- Thông tư số 39/2015/TT-BCT ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ 

Công Thương Quy định hệ thống điện phân phối.
- Căn cứ Phương thức vận hành hệ thống điện miền Nam năm 2021, 2022 do 

Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Nam ban hành tháng 11 năm 2020.
I. TỔNG KẾT VẬN HÀNH NĂM 2020 (tính đến ngày 30/11/2020)
1. Tình hình nguồn lưới:
a) Lưới điện 110kV: 
 Công ty Điện lực Ninh Thuận quản lý vận hành 19 đường dây 110kV với 

tổng chiều dài 224,048 km. Các đường dây 110kV nằm trên các đường trục liên kết 
với hệ thống nguồn phát từ các nhà máy năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.

 Các điểm thường mở trên lưới 110kV: MC 172 trạm 110kV Tháp Chàm 
hoặc MC 171, MC 172 trạm 110kV Ninh Thuận 1 (tùy thuộc vào phương thức vận 
hành của A2 trong từng thời điểm cụ thể). 

 Tại trạm 110kV Ninh Hải, Ninh Phước: Vận hành song song hai MBT T1 và 
MBT T2.

b) Trạm biến áp 110kV cấp điện lưới phân phối:
 Trạm 110kV Tháp Chàm: 115/23kV - công suất 2x40MVA, Pmax = 44,5 MW, 

Pmin = -2,0MW.
 Trạm 110kV Ninh Sơn: 115/23kV - công suất 2x25MVA, Pmax = 14,5 MW, 

Pmin = -27,1MW.
 Trạm 110kV Ninh Phước: 115/23kV - công suất 2x25MVA, Pmax = 28,59 

MW, Pmin =-29,36MW.
 Trạm 110kV Ninh Hải: 115/23kV - công suất 2x25MVA, Pmax = 36,74 MW, 

Pmin = 13,65MW.
 Trạm 110kV Ninh Thuận 1: 115/23kV - công suất 25MVA, Pmax = 12,58 

MW, Pmin = -6,88MW.



 

c) Nhà máy điện nhỏ: 
Trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 03 máy thủy điện nhỏ thuộc quyền điều khiển 

của Điều độ Ninh Thuận: 
- Nhà máy thủy điện Sông Ông: 6,3/23kV - công suất 3x2,7MW.
- Nhà máy thủy điện Thượng Sông Ông: 6,3/23kV - công suất 3x2,5MW.
- Nhà máy thủy điện Thượng Sông Ông 1 (vận hành ngày 22/10/2020): 

6,3/23kV - công suất 2x3,3MW. 
Các nhà máy nêu trên đều đấu nối vào thanh cái 22kV tại trạm 110kV Ninh 

Sơn, công suất phát phụ thuộc vào lưu lượng nước tự nhiên về nhà máy.
d) Tình hình huy động nguồn:

Pmax
(MW)

Pmin
(MW)

Sản lượng
(kWh)

Nhà máy thủy điện Sông Ông 7,9 0 34.781.106

Nhà máy thủy điện Thượng Sông 
Ông 7,0 0 27.936.301

Nhà máy thủy điện Thượng Sông 
Ông 1 6,5 0 5.704.403

Nguồn điện mặt trời mái nhà 150 0 130.775.960

2. Tình hình phụ tải:
- Sản lượng điện nhận lưới năm 2020 (triệu kwh): 745,0 .
- Sản lượng trung bình tháng (triệu kwh): 62,08.
- Sản lượng trung bình ngày (triệu kwh): 2,04.
- Sản lượng ngày cao nhất (triệu kwh): 2,46.
- Công suất ngày cao nhất (MW): 123,96.
- Công suất ngày thấp nhất (MW): -46,0.
3. Tình hình đầy tải, quá tải:
a) Lưới điện 110kV:

 - Đối với các trạm biến áp 110kV: Thống kê tình hình mang tải các trạm 
110kV.

STT TBA 110kV  Sđm
(MVA) 

PMax 
(MW)

QMax 
MVAr

T1-Tháp Chàm 40 27,0 0,5
1

T2-Tháp Chàm 40 12,2 0,2

2 T1-Ninh Phước 25 15,2 0,2
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T2-Ninh Phước 25 12,0 0,2

T1-Ninh Hải 25 11,0 0,5
3

T2-Ninh Hải 25 20,5 0,1

T1-Ninh Sơn 25 8,1 0,1
4

T2-Ninh Sơn 25 6,0 0,1

5 T1-Ninh Thuận 1 25 12,0 0,4

Riêng đối với MBT T1 trạm 110kV Ninh Sơn, do nguồn ĐMTMN kết hợp với 
02 nhà máy thủy điện nhỏ (Thủy điện Sông Ông, Thủy điện Thượng Sông Ông đang 
đấu vào thanh cái C41 TBA 110kV Ninh Sơn) đã phát công suất và chuyển tải ngược 
qua MBA T1 Ninh Sơn lên lưới 110kV khoảng 21,0MW (tương đương 92% công 
suất định mức của MBA).

- Đối với các đường dây 110kV:
Trong năm 2020, lưới điện thuộc Công ty quản lý có 03 đường dây thường 

xuyên mang tải cao: Đường dây 172 Hạ Sông Pha - 172 Ninh Sơn vận hành mang tải 
cao vào khoảng 80% – 90% định mức dây dẫn; đường dây 110kV 171 Ninh Thuận 1 
- 171 NMĐMT Bàu Ngứ, 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1 vận hành ở chế độ 
cảnh báo vào khoảng 90% – 100% định mức dây dẫn vào khung giờ 11h – 14h. Lý 
do: Các NM ĐMT phát lên lưới, trào lưu công suất theo hướng: Trạm cắt Hậu Sanh – 
Hồ Bàu Ngứ - Ninh Thuận 1 – Tháp Chàm.

Tuy nhiên, đến tháng 9, Công ty đã không còn đường dây mang tải cao do một 
số công trình cải tạo, nâng cấp lưới điện hoàn thành và đưa vào khai thác; đồng thời, 
công trình TBA 220kV Ninh Phước đưa vào vận hành đúng tiến độ làm thay đổi kết 
lưới, trào lưu công suất được đổ về hướng trạm 220kV Ninh Phước, giảm tải đáng kể 
trên các đường dây.

Bảng thống kê vận hành các đường dây:
STT Tên đường dây Loại dây Icp 

(A)
Pmax 
(MW)

Imax 
(A)

So sánh 
%

1 173 Đa Nhim – 171 Hạ Sông Pha ACSR 185/29 510 86,4 454 89,02

2 172 Hạ Sông Pha - 172 Ninh Sơn ACSR 185/29 510 80,50 401 78,63

3 171 Ninh Sơn - 172 CMX ACSR 336,4MCM 510 58,30 290 56,86

4 171 CMX - 171 Mỹ Sơn ACSR 336,4MCM 510 51,90 26,7 5,24

5 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm. ACSR 336,4MCM 510 39,50 201 39,41

6 175 Đa Nhim –174 CMX ACSR150 430 75,30 390 90,70

7 173 CMX - 173 Tháp Chàm 2 ACSR150 430 51,40 260 60,47

8 174 Tháp Chàm - 172 Ninh 
Thuận 1 ACSR300/39 710 93,30 471 66,34

9 171 Ninh Thuận 1- 171 Hồ Bàu 
Ngứ ACSR300/39 710 91,20 453 63,80
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10 172 Hồ Bàu Ngứ - 175 Hậu Sanh ACSR300/39 710 49,30 264 37,18

11 172 Ninh Phước - 177 Hậu Sanh ACSR300/39 710 46,80 266 37,46

12 171 Ninh Phước - 176 Hậu Sanh ACSR185 510 39,90 219 42,94

13 178 Hậu Sanh - 172 Phước Ninh ACSR300/39 710 110,40 575 80,99

14 171 Phước Ninh - 171 Thuận 
Nam 19 ACSR300/39 710 136,10 706 99,44

15 172 Thuận Nam 19 - 171 Bim ACSR300/39 710 86,50 447 62,96

16 172 Bim - 172 Vĩnh Tân 2 ACSR300/39 710 73,1 376,00 52,96

17 171 Tháp Chàm - 174 Tháp 
Chàm 2 ACSR300/39 710 77,50 402 56,62

18 175 Tháp Chàm 2 – 172 Đầm Nại ACSR 185/29 510 54,00 274,62 53,85

19 171 Đầm Nại - 171 Ninh Hải ACSR 185/29 510 44,80 229 44,90

b) Tình hình đầy tải, quá tải các phát tuyến 22kV: Không có đường dây vận 
hành trên 80% tải định mức (trừ một số thời điểm chuyển tải do công tác hoặc xử lý 
sự cố). Tuy nhiên, ở thời điểm vào tháng 11, 12/2020, một số đường dây trung áp bắt 
đầu mang tải cao do chuyển tải ngược công suất từ các hệ thống điện mặt trời mái 
nhà. Cụ thể một số tuyến đang bị ảnh hưởng: Tuyến 471NT1 (-12,0MW), tuyến 
478TC (-10,5MW), tuyến 477NP (- 8,5MW), tuyến 478NP (- 6,3MW), tuyến 476NH 
(- 6,0MW). 

4. Sự cố lưới điện:
a) Sự cố lưới 110kV:
Trong năm 2020, Công ty đã xảy ra tổng công 09 vụ sự cố, tăng 07 vụ so với 

năm 2019; trong đó: 04 vụ sự cố kéo dài, 01 vụ sự cố thoáng qua và 03 vụ sự cố tại 
TBA. Tất cả các sự cố đều do yếu tố khách quan, phát sinh lỗi trong quá trình thi 
công cải tạo lưới điện, thí nghiệm tại các trạm biến áp 110kV và các vụ sự cố đã 
được Tổng công ty xem xét giải trừ. 

Thống kê các vụ sự cố trong năm 2020:
Thời gian Tên thiết bị sự cố Nguyên nhân sự cố

11/01/2020
Đường dây 172 Ninh 

Thuận 1 –174 Tháp Chàm

Công nhân của Công ty viễn thông FPT chi nhánh Ninh 
Thuận thi công cáp quang cho khách hàng trong quá 
trình thi công để sợi dây cáp quang vi phạm khoảng cách 
an toàn HLATLĐCA gây phóng điện pha C, khoảng trụ 
52-53.

10/5/2020 Đường dây 172 Ninh 
Thuận 1 – 174 Tháp Chàm

Dây cáp truyền hình của người dân (cáp dài khoảng 30m 
được treo trên trụ và giao chéo dưới đường dây 110 kV) 
bị đứt văng lên đường dây 174 Tháp Chàm - 172 Ninh 
Thuận 1 gây sự cố tại khoảng trụ 54-55.

16/5/2020 Máy cắt 172 TBA 110 kV 
Tháp Chàm (2 lần)

- Nhóm công tác thí nghiệm thử nghiệm mạch nội bộ 
MBA chức năng 26O-2 gửi qua 86-T2 tác động dẫn đến 
bật MC 432, 132 đồng thời bật MC 172.
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Thời gian Tên thiết bị sự cố Nguyên nhân sự cố
- Nhóm công tác thử nghiệm ngăn lộ 432 chức năng 
50BF tác động rơ le 86-T2 dẫn đến bật MC 432, 132 
đồng thời bật MC 172.

21/6/2020 Máy cắt 171 TBA 110 kV 
Ninh Hải

Công ty CP Đầu tư Năng lượng tái tạo Licogi 16 Ninh 
Thuận trong quá trình lắp đặt, thí nghiệm rơ le F.87L 
ngăn lộ 172 (SEL 311L) gây chạm chập mạch BF gửi 
đến F.86L dẫn đến bật MC 171.

6/8/2020 Đường dây 172 Ninh 
Thuận 1 – 174 Tháp Chàm

Gió xoáy cuốn tấm bạt bay vướng vào dây dẫn tại trụ 90 
XLM, vi phạm khoảng cách phóng điện gây sự cố.

17/8/2020 Đường dây 172 Ninh 
Thuận 1 – 174 Tháp Chàm

Đơn vị thi công treo dây cáp quang ADSS vào thanh xà 
pha C tại trụ 22 bằng cáp nài để thực hiện công tác dựng 
trụ tháp sắt 94 XDM (nhóm do anh Vũ Đình An là 
CHTT thực hiện). Qua quá trình thi công dựng trụ, sang 
dây tại nhiều vị trí trên đường dây 110kV 174 Tháp 
Chàm –172 Ninh Thuận 1 trong khoảng thời gian từ 
ngày 12/8/2020 đến ngày 17/8/2020, đơn vị thi công làm 
tuột cáp nài treo dây cáp quang ra ngoài vi phạm khoảng 
cách phóng điện gây sự cố đường dây.

19/8/2020 Đường dây 172 Ninh 
Thuận 1 – 174 Tháp Chàm

Chuỗi sứ pha B tại trụ 62 bị xoay đổi hướng vi phạm 
khoảng cách phóng điện.

04/11/2020 Đường dây 110kV 175 
Đa Nhim – 174 CMX

Công ty Phan Hanh thi công kênh dẫn nước 
thuộc dự án Nhà máy thủy điện Mỹ Sơn nổ mìn 
làm nước (kèm bùn) bắn lên cao vi phạm khoảng 
cách phóng điện pha A, pha B gây sự cố.

b) Sự cố lưới 22kV: 
Tính đến tháng 11/2020, Công ty đã xảy ra 39 vụ sự cố bật MC xuất tuyến 

22kV; trong đó: 25 vụ sự cố kéo dài, 14 vụ sự cố thoáng qua. Trong số các sự cố 
được ghi nhận có nhiều sự cố do tài sản khách hàng gây ảnh hưởng.

5. Tình hình thực hiện chỉ tiêu chất lượng điện năng:
- Điện áp tại các điểm nút của lưới 110kV: Tuân thủ yêu cầu vận hành điện áp 

lưới 110kV theo biểu đồ điện áp do A2 ban hành.
- Điện áp 22kV tại các thanh cái C41, C42 trạm 110kV được điều khiển nằm 

trong giới hạn cho phép (22,6-23,1 kV).
- Điện áp tại các trạm biến áp phân phối được điều chỉnh nằm trong giới hạn 

quy định.
6. Tình hình thực hiện chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện

Lũy kế đến 
tháng 11/2020

Dự kiến thực 
hiện năm 2020

Kế hoạch 
giao

So sánh Đánh giá

MAIFI (lần) 1,388 1,78 1,88 -0,1 Đạt

SAIDI (phút) 250,124 290,50 293,33 -2,83 Đạt
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SAIFI (lần) 2,301 3,2 4,95 -1,75 Đạt

7. Vận hành trạm biến áp không người trực:
Công ty đã triển khai, chính thức vận hành TBA KNT vận hành từ tháng 9/2019 

theo chỉ đạo của Tổng công ty. Đến nay, công tác vận hành TBA KNT không gặp trở 
ngại.

8. Vận hành hệ thống SCADA:
- Hệ thống SCADA tại các TBA 110kV đã hoàn thành các tín hiệu điều khiển, 

đo lường, trạng thái đã được truyền về Trung tâm điều khiển (TTĐK).
- Kết nối Scada các TBA 110kV về TTĐK tương đối ổn định và có tính dự 

phòng.
II. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH NĂM 2021
1. Sơ đồ kết dây cơ bản năm 2021:
- Sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 110kV: Thực hiện theo Quyết định ban hành 

sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 110kV do Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền 
Nam ban hành.

Lưu ý: Do biến động của hệ thống, các điểm thường mở trên lưới có thể thay 
đổi tùy thuộc vào phương thức vận hành của A2 trong từng thời điểm cụ thể. Phòng 
Điều độ phối hợp Phòng Kỹ thuật, Đội QLVHLĐ cao thế tính toán chế độ vận hành, 
đề xuất A2 thay đổi kết lưới phù hợp để đảm bảo tổn thất điện năng, điện áp tại các 
điểm nút 110kV.

- Sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV: Thực hiện theo Quyết định ban hành sơ 
đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV năm 2021 do Công ty ban hành.

Lưu ý: Tùy thuộc vào biến động lưới (do các công trình ĐTXD triển khai) mà 
kết lưới có thể thay đổi để tối ưu trong vận hành, giảm tổn thất điện năng.

2. Dự báo phụ tải hệ thống điện: 
- Dự báo công suất lớn nhất và sản lượng điện nhận năm 2021 như sau:

Công suất Sản lượng
2020 2021 2020 2021
Pmax Pmax A tháng A ngày A tháng A ngày

Tháng

(MW) (MW)

So sánh 
năm 

2021 so 
với 

năm 
2020

(triệu 
kwh) (triệu kwh) (triệu 

kwh)
(triệu 
kwh)

So sánh 
năm 

2021 so 
với năm 

2020

1 101,41 104,96 +3,50% 51,619 1,665 53,220 1,774 +3,10%

2 98,65 103,09 +4,50% 54,593 1,883 56,831 2,029 +4,10%

3 102,23 108,16 +5,80% 62,989 2,032 66,013 2,129 +4,80%

4 109,39 117,59 +7,50% 64,329 2,144 68,317 2,277 +6,20%

5 121,11 131,28 +8,40% 72,664 2,344 77,097 2,487 +6,10%

6 120,22 130,44 +8,50% 69,458 2,315 74,181 2,473 +6,80%
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7 122,22 132,49 +8,40% 69,156 2,231 73,443 2,369 +6,20%

8 123,96 133,88 +8,00% 68,644 2,214 72,557 2,341 +5,70%

9 119,19 127,65 +7,10% 67,620 2,254 71,069 2,369 +5,10%

10 109,59 117,15 +6,90% 59,097 1,906 61,933 1,998 +4,80%

11 108,54 114,18 +5,20% 49,742 1,658 51,632 1,721 +3,80%

12 102,02 106,3 +4,20% 48,830 1,575 50,441 1,627 +3,30%

Cả năm 123,96 133,88 +8% 738,741 24,221 776,734 25,594 5%

- Dự báo phụ tải từng xuất tuyến và trạm biến áp 110kV thuộc Công ty quản lý:
Trạm Tháp Chàm Trạm Ninh Sơn

MBA T1 (40MVA) MBA T2 (40MVA) MBA T1 (25MVA), T2 
(25MVA)

Tuyến Pmax 
(MW)

Pmin 
(MW) Tuyến Pmax 

(MW)
Pmin 
(MW) Tuyến Pmax 

(MW)
Pmin 
(MW)

471TC 3,5 -5,0 472TC 2,1 -4,5 471NS 2,1 -2,0
473TC 7,5 2,0 474TC 4,1 -4,0 473NS 1,7 -3,0
475TC 8,4 -1,5 476TC 1,6 -4,5 475NS 1,6 -2,5
477TC 7,8 1,6 478TC 1,3 -6,5 472NS 5,6 -3,0

Trạm Ninh Hải Trạm Ninh Phước Trạm Ninh Thuận 1
MBA T1 (25MVA), T2 

(25MVA)
MBA T1 (25MVA), T2 

(25MVA) MBA T1 (25MVA)

Tuyến Pmax 
(MW)

Pmin 
(MW) Tuyến Pmax 

(MW)
Pmin 
(MW) Tuyến Pmax 

(MW)
Pmin 
(MW)

471NH 3,0 -7,0 471NP 0,4 -8,0 471NT1 2,4 -7,0
473NH 6,5 -5,0 475NP 5,4 -3,0 473NT1 4,4 -5,5
472NH 6,4 -6,0 477NP 8,5 -5,0 477NT1 4,1 1,5
474NH 10,8 2,0 476NP 6,7 -3,8
476NH 6,9 -8,0 478NP 3,4 -2,2

3. Vận hành điện áp trên lưới điện:
- Đối với lưới 110kV: Phòng Điều độ có trách nhiệm theo dõi, thực hiện theo 

biểu đồ điện áp nút được A2 tính toán, ban hành trên trang web: https://smov.vn; 
đồng thời, kịp thời phối hợp với A2 điều chỉnh điện áp phù hợp khi có dao động lưới 
và bất thường xảy ra.

- Đối với lưới trung, hạ áp: vận hành theo Quy định công tác điều độ, quản lý 
vận hành lưới điện trong Công ty Điện lực Ninh Thuận, mã tài liệu PCNT-
ĐĐ/QyĐ.62

4. Kế hoạch đưa các công trình mới vào vận hành:
- Kế hoạch đóng điện các công trình 110kV:
+ Tăng công suất 02 MBT trạm Tháp Chàm từ 2x40MVA lên 2x63MVA. Thời 

gian dự kiến hoàn thành công trình: quý IV/2021.
+ Thay máy, tăng công suất MBT T1 trạm 110kV Ninh Phước từ 25MVA lên 

40MVA, dự kiến đóng điện đưa vào vận hành cuối quý IV/2021.
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+ Thay máy, tăng công suất MBT T2 trạm 110kV Ninh Hải từ 25MVA lên 
40MVA, dự kiến đóng điện đưa vào vận hành cuối quý IV/2021.

+ Cải tạo nâng tiết diện dây đường dây 110kV Đa Nhim - Hạ Sông Pha - Ninh 
Sơn - Thám Chàm và Đa Nhim - trạm 220kV Tháp Chàm. Thời gian dự kiến hoàn 
thành công trình: quý IV/2021.

+ Cải tạo nâng tiết diện dây đường dây 110kV Tháp Chàm 2 - Ninh Hải. Thời 
gian dự kiến hoàn thành công trình: quý IV/2021.

- Kế hoạch đưa vào vận hành các công trình 22kV: 
+ Xây dựng mạch vòng liên kết đường dây tuyến 471NP và tuyến 478NP. Thời 

gian dự kiến hoàn thành công trình và đưa vào khai thác: quý II/2021.
+ Xây dựng mạch vòng liên kết đường dây tuyến 473NT1 và tuyến 473TC. 

Thời gian dự kiến hoàn thành công trình và đưa vào khai thác: quý II/2021.
+ Xây dựng mạch vòng liên kết đường dây tuyến 472TC và tuyến 474TC. Thời 

gian dự kiến hoàn thành công trình và đưa vào khai thác: quý II/2021.
Ngoài ra, trên lưới điện toàn Công ty còn một số biến động lưới theo kế hoạch 

ĐTXD năm 2021 đã phê duyệt, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng từ quý II đến 
quý III/2021.

5. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa nguồn điện và lưới điện:
- Kế hoạch thí nghiệm định kỳ thiết bị lưới điện 110kV: Theo Phụ lục 1 đính 

kèm.
- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV: Theo Phụ lục 2 đính kèm.
- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 22kV: Theo Phụ lục 3 đính kèm.
6. Về vận hành TBA KNT: 
- Tiếp tục hoàn thiện TBA KNT vận hành theo chỉ đạo của Tổng công ty về hệ 

thống phòng cháy chữa cháy tự động và camera giám sát tại các trạm.
- Kiểm soát vận hành an toàn các TBA KNT. 
7. Vận hành hệ thống SCADA:
- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm điều hành SCADA phát triển, mở rộng kết 

nối với thiết bị trên lưới; nâng cấp hoàn thiện các tính năng hệ thống; duy trì sự ổn 
định vận hành của hệ thống.

- Đảm bảo hệ thống giám sát Spectrum Power 7 vận hành liên tục và ổn định; 
thường xuyên theo dõi chương trình Spectrum Power 7 và cung cấp thông tin kịp 
thời cho MCC khi có hiện tượng bất thường, sự cố mất kết nối Recloser và LBS trên 
hệ thống SCADA.

8. Vận hành lưới điện mùa mưa, bão:
- Dự báo mùa mưa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận diễn ra từ tháng 8 

đến tháng 11, khi đó, nguồn điện mặt trời mái nhà giảm phát, nhu cầu phụ tải tiêu thụ 
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của toàn tỉnh cũng không cao; do đó, phương thức vận hành lưới theo kết dây cơ bản 
và hoàn toàn đáp ứng tốt nhu cầu kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tuy nhiên, để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, Công ty cần triển khai 
các nội dung sau:

+ Xây dựng các phương án liên quan mùa mưa lũ, thực hiện trước tháng 3/2021: 
Phương án vận hành lưới điện trong mùa mưa lũ năm 2021; Phương án đảm bảo điện 
cho các phụ tải quan trọng trong mùa mưa lũ năm 2021; Phương án diễn tập xử lý sự 
cố, phương án PCLB, TKCN,.....

+ Tăng cường kiểm soát lưới điện, phòng ngừa các rủi ro gây ảnh hưởng đến 
lưới điện. 

9. Kế hoạch huy động các nguồn điện thuộc quyền điều khiển:
Kế hoạch năm 2021

Pmax
(MW)

Pmin
(MW)

Sản lượng
(kWh)

Nhà máy thủy điện Sông Ông 7,9 0 35.580.000

Nhà máy thủy điện Thượng Sông 
Ông 7,4 0 28.735.000

Nhà máy thủy điện Thượng Sông 
Ông 1 6,6 0 25.750.500

Nhà máy thủy điện Tân Mỹ 2 14,0 0 40.775.960

Nguồn điện mặt trời mái nhà 300,5 0 245.770.900

Lưu ý: 
- Đối với các nhà máy thủy điện, huy động tối đa nguồn phát (ngoại trừ trường 

hợp khống chế công suất phát để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện theo yêu 
cầu của A2 và Điều độ Ninh Thuận trong từng thời điểm nhất định. 

- Nhà máy thủy điện Tân Mỹ 2 dự kiến đóng điện vận hành vào cuối quý 
I/2020.

10.Đánh giá an ninh hệ thống điện 
- Năm 2021, dự báo khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, phụ tải 

trên hệ thống điện sẽ phát triển tăng trở lại do kích thích hoạt động sản xuất kinh 
doanh, phục hồi kinh tế - xã hội. Phụ tải tỉnh Ninh Thuận sẽ đạt đỉnh vào thời điểm 
mùa khô các tháng 5, tháng 6 và tháng 7. Do đó, các đơn vị (Phòng Kỹ thuật, Phòng 
Điều độ, các Điện lực) cần rà soát lại lưới điện, kịp thời triển khai sửa chữa, đưa vào 
khai thác các công trình ĐTXD sớm; đồng thời, theo thực tế vận hành, Phòng Điều 
độ tính toán phương thức vận hành phù hợp để chống quá tải một số khu vực trong 
mùa khô.  

- Năm 2020, Công ty đã ghi nhận sự phát triển mạnh của các hệ thống điện mặt 
trời mái nhà do cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời của Chính 
phủ, với hơn 200MW đã đóng điện vận hành. Dự báo trong năm 2021, các dự án 
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điện mặt trời mái nhà sẽ tiếp tục được triển khai phát triển, công suất toàn tỉnh có thể 
đạt đến hơn 300MW. Trong khi đó, nhu cầu phụ tải tiêu thụ của toàn tỉnh khoảng 
140MW, do đó, sẽ có một lượng lớn công suất chuyển tải ngược trên các đường dây 
22kV, MBT trạm 110kV. Năm 2021, Công ty tiếp tục triển khai có hiệu quả một số 
giải pháp để chống quá tải, hoặc các nguy cơ sự cố do chuyển tải ngược. Các giải 
pháp chính:

+ Kiểm soát tốt chế độ vận hành trên lưới (phương thức, chất lượng điện năng).
+ Triển khai đầu tư, cải tạo lưới điện; đặc biệt là đối với các đường dây tập 

trung các hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất chuyển tải lớn.
+ Tính toán bố trí thiết bị phân đoạn, chế độ bảo vệ hợp lý nhằm tối ưu vận 

hành. 
11.Các yêu cầu cung cấp điện năm 2021:
- Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho các ngày nghỉ Lễ, Tết, 

tất cả các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng và theo yêu cầu của địa phương trong 
năm 2021. 

- Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch cung cấp điện năm 2021 theo chỉ đạo của 
Tập đoàn, Tổng công ty Điện lực miền Nam và các văn bản pháp lý theo phê duyệt 
của UBND tỉnh Ninh Thuận:

+ Phương án cung cấp điện năm 2021 ứng phó với trường hợp mất cân đối cung 
cầu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

+ Danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng năm 2021.
+ Kế hoạch cung cấp điện năm 2021.
Trên đây là nội dung Kế hoạch vận hành lưới điện Công ty Điện lực Ninh 

Thuận năm 2021. Giám đốc Công ty yêu cầu các đơn vị nắm rõ và triển khai thực 
hiện theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị./.

Nơi nhận:
- Tổng Cty ĐL miền Nam (báo cáo);
- Trung tâm HTĐ miền Nam (báo cáo);
- Ban Giám đốc Công ty (báo cáo);
- Các đơn vị (thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (T.01).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Tiên
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