ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 216 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 23 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện năm 2019
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;
Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BCT ngày 03 tháng 3 năm 2010 của
Bộ Công Thương về việc quy định trình tự, thủ tục lập, phê duyệt và giám sát
thực hiện kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia;
Căn cứ Thông tư số 34/2011/TT-BCT ngày 07 tháng 9 năm 2011 của
Bộ Công thương về việc Quy định về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng
điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện;
Căn cứ Quyết định số 4677/QĐ-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2018 của
Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ
thống điện năm 2019;
Xét đề nghị của Sở Công Thương tại công văn số 97/SCT-QLĐ ngày
15 tháng 01 năm 2019 về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện năm 2019
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận, với các nội dung chính như sau:
I. Yêu cầu chung:
1. Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, tiết kiệm để phục
vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đời sống, sinh hoạt của nhân dân và
hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp, đặc biệt là khách hàng sử dụng điện
ưu tiên, quan trọng và các sự kiện chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Hạn chế
tối đa phạm vi mất điện và mức độ ảnh hưởng, tránh tình trạng mất điện diện
rộng, kéo dài. Đảm bảo tính công bằng, luân phiên hợp lý trong trường hợp
phải sa thải phụ tải.

2. Ngoại trừ trường hợp mất cân đối cung cầu dự kiến kéo dài do nguồn
cung cấp điện theo kế hoạch không đủ nhu cầu phụ tải, không thực hiện điều
hòa, tiết giảm các thành phần phụ tải trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
3. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện, tăng cường
công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện trong sử dụng điện.
4. Thực hiện phương án cung cấp điện phục vụ chong đèn thanh long
theo Công văn số 544/UBND-KTN ngày 26/02/2015 và Công văn số
5082/UBND-KT ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh về việc cấp điện 100% phụ
tải trạm biến áp chong đèn thanh long trái vụ 04 xã: Tân Thành, Tân Thuận,
Thuận Quý và Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam.
5. Tiếp tục triển khai và thực hiện các chỉ đạo, yêu cầu của Ủy ban
nhân dân tỉnh tại: Kế hoạch số 4958/KH-UBND ngày 30 tháng 06 năm 2009
về việc thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp
công lập trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 13 tháng 9 năm
2017 về việc tăng cường tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận và các văn bản có liên quan.
II. Kế hoạch cung cấp điện năm 2019:
1. Hệ thống điện vận hành bình thường:
- Đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống
nhân dân, không thực hiện điều hòa tiết giảm phụ tải.
- Kế hoạch điện thương phẩm năm 2019 là 2.487.974.500 kWh, kế
hoạch cung cấp điện hàng tháng và điện thương phẩm của 5 thành phần (theo
Bảng 1 và 2 phụ lục đính kèm Quyết định này).
2. Trường hợp hệ thống điện mất cân đối cung cầu trong ngắn hạn:
a) Phương án thực hiện:
Tùy theo mức công suất cắt yêu cầu, phương án giảm các mức 5%,
10%, 15%, 20%, 25% và 30% công suất ở từng thời điểm, cụ thể :
- Trường hợp mất cân đối cung cầu trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến
13 giờ: (Thực hiện tiết giảm công suất theo Bảng 3 Phụ lục đính kèm Quyết
định này).
- Trường hợp mất cân đối cung cầu trong khoảng thời gian từ 14 giờ
đến 21 giờ: (Thực hiện tiết giảm công suất theo Bảng 4 Phụ lục đính kèm
Quyết định này).
- Trong trường hợp cắt tải khẩn cấp theo lệnh Điều độ miền, Công ty
Điện lực Bình Thuận (PCBT) sa thải các tuyến đường dây 22 kV không thuộc
diện ưu tiên trước, sau đó cắt tải theo yêu cầu với mức cắt theo phương án đã
lập và tiến hành tái lập tuyến đã cắt.
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- PCBT chỉ đạo các đơn vị tăng cường nhân lực ứng trực, các phương
tiện thông tin liên lạc, phương tiện đi lại phục vụ cho việc thao tác khi có
mệnh lệnh cắt tải từ Điều độ miền hoặc cắt tải theo kế hoạch trong thời gian
ngắn nhất, lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng đường dây, thí nghiệm thiết bị kết
hợp cắt điện công tác và cắt điện khi thiếu hụt công suất hợp lý tránh mất điện
một khu vực nhiều lần.
- Việc thực hiện điều hòa phải đảm bảo tính công bằng, luân phiên hợp
lý trong trường hợp phải sa thải phụ tải khi xảy ra mất cân đối cung cầu.
b) Công tác chuẩn bị:
- Rà soát, cập nhật đầy đủ danh sách thứ tự ưu tiên các phát tuyến trung
thế 22 kV trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã được phê duyệt kèm theo Quyết
định số 778/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Bình
Thuận về việc phê duyệt lại danh sách thứ tự ưu tiên các phát tuyến trung thế
22 kV trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
- Rà soát, cập nhật đầy đủ danh sách khách hàng sử dụng điện quan
trọng được cấp điện theo thứ tự ưu tiên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã được
phê duyệt kèm theo Quyết định số 475/QĐ-UBND, ngày 22/02/2017 của Chủ
tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt lại danh sách khách hàng sử dụng
điện quan trọng được cấp điện theo thứ tự ưu tiên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
- Tiến hành rà soát, cập nhật phụ tải các tuyến, phân đoạn và trạm biến áp.
- Phân nhóm phụ tải theo từng mức công suất tiết giảm như dự kiến để
chủ động thực hiện khi xảy ra mất cân đối cung cầu trên hệ thống.
- Tổng hợp số lượng phát tuyến và công suất mất theo các thời điểm
điển hình ứng với các mức sa thải tần số.
- Phân công nhân sự tăng cường để thực hiện việc điều hòa công suất.
3. Trường hợp hệ thống điện mất cân đối cung cầu trong dài hạn:
a) Phương án thực hiện:
- Trong phương án cấp điện cho trường hợp mất cân đối cung cầu dự
kiến kéo dài trong nhiều ngày do nguồn cung theo kế hoạch không đủ nhu cầu
phụ tải, PCBT tính toán tập trung vào công tác tiết giảm nhu cầu điện ở các
phụ tải là khách hàng lớn của PCBT.
- PCBT trực tiếp làm việc với khách hàng lớn để ký kết lại phụ lục hợp
đồng, với dự kiến khách hàng phải có biện pháp tiết giảm tương ứng hai mức
10% và 15% sản lượng (không bao gồm sản lượng điện tiết kiệm), riêng công
suất sử dụng dự kiến phải tiết giảm so với công suất lớn nhất của đơn vị theo
ba mức 5%, 10% và 15%. Thông báo yêu cầu tiết giảm (10%, 15% sản lượng
và 5%, 10%, 15% công suất) tới khách hàng theo quy định.
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- Bên cạnh đó, huy động công suất diesel từ khách hàng trong trường
hợp xảy ra mất cân đối cung cầu hệ thống điện miền Nam.
- Thông báo yêu cầu tiết giảm sản lượng với mức 1 là 10%, mức 2 là
15% tới khách hàng thực hiện theo chương trình CMIS 3.0 đang vận hành.
Hình thức kiểm soát sản lượng tùy theo mức độ căng thẳng của tình trạng
thiếu hụt nguồn theo chỉ đạo cụ thể của Tổng Công ty Điện lực miền Nam.
- Thỏa thuận với khách hàng trường hợp khách hàng sử dụng điện vượt
sản lượng thì sẽ tự điều chỉnh bù vào thời gian sau đó.
b) Công tác chuẩn bị:
- Ký lại phụ lục hợp đồng mua bán điện năm 2019 đối với khách hàng
có từ hai phân kỳ ghi chỉ số trong tháng trở lên.
- Rà soát khách hàng lớn đã ký kết lại phụ lục hợp đồng mua bán điện
có thỏa thuận các mức giảm sản lượng: mức 1 là 10%, mức 2 là 15% nhu cầu
thực tế đã được xác định.
- Thống kê nguồn Diesel dự phòng các khách hàng lớn.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Công ty Điện lực Bình Thuận (PCBT) có trách nhiệm:
1.1. Căn cứ kế hoạch cung cấp điện năm 2019 cho các thành phần phụ
tải trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, xây
dựng kế hoạch cung cấp điện theo các thành phần phụ tải của tuần, tháng tới,
phân bổ sản lượng điện cho các Điện lực trực thuộc thực hiện, báo cáo Ủy ban
nhân dân tỉnh và Sở Công Thương; tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch
cung cấp điện, cắt giảm điện trong trường hợp phân bổ công suất khi thiếu
điện.
1.2. Lập phương án cấp điện phù hợp với mức phân bổ công suất, bố trí
thực hiện cắt tiết giảm điện một cách hợp lý sao cho phải bảo đảm: Ưu tiên
cấp điện theo danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng đã được Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định; Ưu tiên phục vụ tưới tiêu, sản xuất và các
hoạt động thiết yếu khác, nhất là các khu - cụm công nghiệp tập trung, các
khu du lịch trọng điểm, phục vụ các sự kiện quan trọng của tỉnh; Cắt giảm
điện trên nguyên tắc luân phiên, công bằng, tránh trình trạng cắt điện trên diện
rộng và kéo dài ở một khu vực ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân và sản
xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp;
1.3. Thực hiện việc ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch, đột
xuất, khẩn cấp đúng các quy định của Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14
tháng 11 năm 2013 của Bộ Công Thương về việc Quy định điều kiện, trình tự
ngừng, giảm mức cung cấp điện và Thông tư số 09/2010/TT – BCT ngày 03
tháng 3 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục lập, phê
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duyệt và giám sát thực hiện kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia. Đảm
bảo thông tin cung cấp điện đến khách hàng kịp thời, đúng quy định; Thông
báo kịp thời, chính xác lịch cắt điện trên các phương tiện thông tin đại chúng
để các đơn vị, tổ chức chủ động trong việc sắp xếp, tổ chức sản xuất; Đồng
thời báo cáo Sở Công Thương biết để kiểm tra, giám sát. Xử lý nghiêm các
đơn vị điện lực và cán bộ, nhân viên thực hiện sai các quy định nêu trên.
1.4. Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình cấp điện của các trạm
nguồn và các tuyến đường dây trên địa bàn tỉnh, có biện pháp xử lý kịp thời
khi xảy ra quá tải. Rà soát khối lượng phụ tải (công suất max) hiện hữu của
tỉnh, cân đối công suất nguồn hiện hữu của tỉnh hoặc mức công suất được
phân bổ trong năm 2019 để cân nhắc, xem xét khả năng và có phương án giải
quyết cấp phụ tải phù hợp.
1.5. Xem xét, cân đối việc cấp mới phụ tải, đặc biệt là phụ tải thanh
long cho phù hợp với khả năng cấp nguồn điện của tỉnh và các quy định hiện
hành.
1.6. Lập kế hoạch phát triển lưới điện, danh mục các công trình điện
đầu tư, báo cáo, đề xuất Tổng Công ty Điện lực miền Nam quyết định đầu tư
để đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn theo nhu cầu, đảm bảo phát triển
kinh tế - xã hội của nhân dân và địa phương. Việc xây dựng phương án đầu tư
phải trên cơ sở tính đúng, tính đủ nhu cầu điện của tỉnh theo quy hoạch đã
được phê duyệt.
1.7. Kiểm tra, rà soát các tuyến đường dây, trạm biến áp bị quá tải hoặc
không đảm bảo an toàn, kiến nghị, cân đối nguồn vốn đầu tư cải tạo, nâng
cấp, phát triển mới lưới điện; đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành đóng
điện các công trình điện (220 kV, 110 kV, 22 kV) theo kế hoạch đúng tiến độ
nhằm hỗ trợ hệ thống nguồn, đảm bảo cấp đủ điện cho các thành phần phụ tải
trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu của địa phương, đảm bảo an toàn, liên tục
và hiệu quả.
1.8. Làm việc trực tiếp, ký kết mức tiết giảm điện thích hợp khi thiếu
điện với các tổ chức, cá nhân có phụ tải cao và có đăng ký biểu đồ phụ tải vào
giờ cao điểm và thấp điểm theo các quy định hiện hành, các đơn vị quản lý
vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng để cùng ký bản thỏa thuận, cam kết
đăng ký tiết kiệm điện năng sử dụng phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, dịch
vụ, ... trên cơ sở:
- Hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ để tiết kiệm điện, dịch
chuyển giờ sản xuất, hạn chế sản xuất vào giờ cao điểm;
- Thỏa thuận điện năng tiết kiệm hợp lý theo từng thời điểm, phù hợp
nhu cầu, đặc điểm phụ tải và quy trình sản xuất, kinh doanh của doanh
nghiệp;
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- Thoả thuận điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh
nghiệp để giảm công suất tiêu thụ điện tại các giờ cao điểm khi xảy ra thiếu
điện;
- Thoả thuận sử dụng nguồn điện dự phòng tại chỗ để khai thác các
nguồn điện trong trường hợp xảy ra thiếu điện.
1.9. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện bằng nhiều hình
thức. Phổ biến và thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh
Bình Thuận tại Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2017 về việc
tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận và các văn bản có liên quan.
1.10. Tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong sử dụng điện, nhất
là các vi phạm về đăng ký biểu đồ phụ tải, sử dụng điện cho pa nô, quảng cáo,
chiếu sáng biển hiệu sai quy định; Nếu vi phạm thì lập biên bản, ngừng cung
cấp điện ngay và chuyển cơ quan có thẩm quyền xử phạt theo quy định.
1.11. Vận động khách hàng tự tiết giảm, sử dụng đèn compac, sử dụng
điện trong mức được giao; khuyến khích khách hàng chong đèn sản xuất
thanh long trái vụ sử dụng và thay thế dần các bóng đèn sợi đốt (đèn tròn)
bằng các bóng đèn compact tiết kiệm điện để chong đèn thanh long; khuyến
khích các khách hàng tự trang bị máy phát điện và sử dụng nguồn điện từ máy
phát trong thời gian ngưng cấp điện cho mùa vụ.
1.12. Trong trường hợp xảy ra các yếu tố bất thường, nhu cầu điện tăng
cao đột biến hoặc có sự điều chỉnh của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (do
hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện), mất cân đối cung cầu dự kiến kéo
dài trong nhiều ngày do nguồn cung theo kế hoạch không đủ nhu cầu phụ tải
hoặc mất cân đối cung cầu trong ngắn hạn, dẫn đến thiếu hụt về công suất, sản
lượng tại khu vực tỉnh Bình Thuận, phải thực hiện điều hòa, tiết giảm công
suất, sản lượng điện, cắt tải theo mức tần số, sa thải phụ tải tự động và khẩn
cấp theo yêu cầu của đơn vị điều độ hệ thống điện có thẩm quyền, PCBT lập
và thực hiện phương án sa thải các phát tuyến 22 kV không thuộc diện ưu
tiên, tiết giảm công suất cắt khẩn cấp và sản lượng theo các mức tỷ lệ (%)
thích hợp để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện toàn tỉnh.
Công ty Điện lực Bình Thuận có trách nhiệm kịp thời báo cáo Ban điều
hành cung ứng điện tỉnh Bình Thuận và Sở Công Thương để báo cáo, tham
mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện theo quy định.
1.13. Kiểm soát và thực hiện tốt phương án giảm tải đã thỏa thuận với
khách hàng lớn, khách hàng quan trọng.
1.14. Tiếp nhận trả lời khách hàng, giải thích, xử lý, giải quyết nhanh
các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng sử dụng điện, tránh gây bức xúc.
1.15. Định kỳ hàng tuần, tháng, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở
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Công Thương về tình hình cung ứng điện trên địa bàn tỉnh theo quy định tại
Thông tư số 34/2011/TT-BCT ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Bộ Công
thương về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện
quốc gia thiếu nguồn điện.
1.16. Triển khai thực hiện đúng các nội dung quy định tại Thông tư
39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 01 năm 2015 của Bộ Công Thương Quy định
hệ thống điện phân phối.
2. Sở Công Thương có trách nhiệm:
2.1. Tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch này.
2.2. Phối hợp với Công ty Điện lực Bình Thuận và các đơn vị liên quan
tuyên truyền, khiển trai thực hiện các quy định về thực hiện tiết kiệm trong sử
dụng điện trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm trong sử
dụng điện và thực hiện tiết kiệm điện.
2.3. Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cung cấp điện của Công
ty Điện lực Bình Thuận để đảm bảo cung cấp điện theo kế hoạch đã được lập,
phê duyệt và các quy định hiện hành. Giải quyết các khiếu nại của khách hàng
sử dụng điện về tình trạng cung cấp điện không tuân thủ các quy định trên địa
bàn tỉnh. Trường hợp cần thiết, kịp thời báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân
tỉnh chỉ đạo.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công
Thương, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận, Thủ trưởng các Sở, ban,
ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và
các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Công Thương (báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT.HĐND tỉnh (báo cáo);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Tổng Công ty Điện lực Miền Nam;
- Lưu: VT, KT. Thuần ( b).
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PHÓ CHỦ TỊCH
Ký bởi: Ủy ban
Nhân dân tỉnh
Bình Thuận
Email:
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