
 

TÂP̣ ĐOÀN 

ĐIÊṆ LƯC̣ VIÊṬ NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /EVN-KTSX Hà Nội, ngày     tháng 01 năm 2021 

V/v thực hiện lệnh điều độ đảm bảo vận 

hanh an toàn hệ thống điện quốc gia 

 

 

Kính gửi:  

 

 - Các Tổng công ty Điện lực; 

 - Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia. 

 

Tập đoàn nhận được tờ trình số: 494/TTr-ĐĐQG, ngày 7/2/2021, về việc 

phương thức vận hành các loại hình nguồn năng lượng tái tạo ngày 08/02/202 của 

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia(đính kèm). 

Để bảo đảm hệ thống điện quốc gia vận hành tuyệt đối an toàn, tránh nguy 

cơ gây hậu quả nghiêm trọng đến an ninh cung cấp điện, Tập đoàn đồng ý với 

phương án vận hành các loại hình nguồn năng lượng tái tạo ngày 08/02/2021 như 

tờ trình của của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia. Tập đoàn yêu cầu: 

- Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia dự báo các rủi ro mất an toàn 

hệ thống điện do thừa nguồn trong những thời gian phụ tải thấp, tính toán 

công bố lượng công suất tiết giảm điện mặt trời áp mái ngày 08/2/2021 cho 

các TCTĐL. Chỉ huy Điều độ đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn. 

- Các Tổng công ty Điện lực chỉ đạo cấp điều độ phân phối, các công ty Điện 

lực sẵn sàng nguồn lực để thực hiện lệnh chỉ huy của các cấp điều độ theo 

đúng quy định. 

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- HĐTV (để b/c); 
- Các Phó Tổng giám đốc (để t/h); 

- Các Ban: TTĐ, KD, 

- Lưu: VT, KT-SX. 

TỔNG GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Đình Nhân 
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