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KẾ HOẠCH 

Thực hiện huy động nguồn điện mặt trời mái nhà  

(từ ngày 23/05/2022 đến ngày 29/05/2022) 
___________ 

Thực hiện theo công văn số 736/BCT-ĐTĐL ngày 05/02/2021 của Bộ Công 

Thương về việc một số vấn đề cấp bách trong vận hành đảm bảo an toàn hệ thống 

điện; 

Thực hiện theo văn bản số 3927/EVN SPC-KT ngày 16/05/2022 của Tổng 

công ty Điện lực miền Nam về việc công bố công suất huy động của nguồn 

ĐMTMN từ ngày 23/05/2022 đến ngày 29/05/2022 tránh quá tải lưới điện. 

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty về phương thức vận hành nguồn điện 

mặt trời mái nhà, Công ty Điện lực Kiên Giang xây dựng kế hoạch huy động 

nguồn điện mặt trời mái nhà từ ngày 23/05/2022 đến ngày 29/05/2022 như sau: 

1. Phân bổ công suất nguồn điện MTMN được huy động tối đa: 

- Từ ngày 23/05/2022 đến ngày 29/05/2022 công suất nguồn ĐMTMN 

huy động tối đa được phân bổ chi tiết từng Điện lực theo Phụ lục đính kèm.  

2. Tổ chức thực hiện: 

- Các Điện lực lập kế hoạch huy động công suất nguồn ĐMTMN tuần báo 

cáo về Công ty trong ngày 25/05/2022, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện huy 

động nguồn ĐMTMN về Công ty (qua email: phuongvidoan311@gmail.com 

hoặc zalo: 0911233311) ngay sau khi kết thúc sự kiện. Song song với việc lập kế 

hoạch huy động công suất, các Điện lực phải lập danh sách khách hàng dự kiến 

tiết giảm theo các khung giờ trong ngày, đảm bảo công suất huy động không vượt 

phân bổ và báo cáo về Công ty (Phòng Kinh Doanh, Phòng Điều Độ); đồng thời 

gửi tới tất cả các khách hàng tham gia tiết giảm. Sẵn sàng nguồn lực để thực hiện 

kế hoạch huy động đạt công suất được phân bổ. 

- Phòng Điều độ Công ty tổ chức theo dõi và chỉ huy thao tác đảm bảo 

công suất huy động từ nguồn ĐMTMN không vượt kế hoạch được phân bổ. 

- Công ty yêu cầu các Điện lực chủ động thông báo cho khách hàng, 

khuyến khích khách hàng tự thực hiện tiết giảm phía bên trong của các hệ thống 

ĐMTMN khi nhận được yêu cầu của Điện lực, Điện lực giám sát qua hệ thống đo 

xa để nhắc nhở khách hàng thực hiện. 
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Trên đây là kế hoạch huy động công suất nguồn điện mặt trời mái nhà từ 

ngày 23/05/2022 đến ngày 29/05/2022 của Công ty Điện lực Kiên Giang. Công 

ty yêu cầu các Phòng liên quan và các Điện lực khẩn trương thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Công thương tỉnh KG (bản giấy); 

- Ban Giám đốc Công ty; 

- Phòng KD; ĐĐ; KT; 

- Các Điện lực; 

- Lưu: VT, KD.(Vi.01). 

 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 
 

Hứa Thanh Nhàn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 2 

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT NGUỒN ĐIỆN MTMN ĐƯỢC HUY ĐỘNG TỐI ĐA 

TỪ 23/05/2022 ĐẾN 29/05/2022 

(Đính kèm văn bản số       /KH-PCKG ngày    tháng 05 năm 2022) 

       

STT Điện lực 

Tổng công 

suất nguồn 

điện MTMN 

Phân bổ CS huy động ngày (kW) 

Từ 23/05/2022 đến 

28/05/2022 
29/05/2022 

Huy động tối đa 

09h00 - 14h00 

1 Rạch Giá        25.717,11  13.000 

2 Châu Thành        33.573,66  17.000 

3 Tân Hiệp        15.156,77  7.600 

4 Hà Tiên        24.363,31  12.300 

5 Hòn Đất        53.353,99  27.000 

6 An Minh          7.190,83  3.600 

7 Phú Quốc        21.098,75  10.600 

8 An Biên          5.289,24  2.700 

9 Vĩnh Thuận        10.491,14  5.300 

10 Giồng Riềng          7.109,21  3.600 

11 Gò Quao        19.751,36  10.000 

12 Kiên Lương        37.969,85  19.200 

13 
U Minh 

Thượng 
         4.605,10  2.300 

  Cộng     265.670,31  134.200 

  SPC phân bổ   134.220 
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