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Thanh Miện, ngày     tháng 07 năm 2022 

         

Kính gửi:  

                - Huyện ủy Thanh Miện; 

      - UBND huyện Thanh Miện; 

      - Đài phát thanh huyện Thanh Miện; 

      - UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Miện; 

      - Các cơ quan ban ngành thuộc huyện Thanh Miện; 

      - UBND xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc; 

      - Các Quý khách hàng sử dụng điện trên địa bàn đơn vị quản lý. 

 

  

Căn cứ văn bản số 5152/ĐĐQG- TTĐ ngày 22/7/2022 của Trung tâm Điều độ 

hệ thống điện Quốc gia (A0) về công bố công suất khả dụng nguồn điện áp dụng cho 

tuần 31/2022 từ ngày 25/07 đến ngày 30/07/2022; 

Căn cứ quyết định 915/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh Hải Dương 

về việc phê duyệt các phụ tải điện ưu tiên và kế hoạch vận hành lưới điện tỉnh Hải 

Dương trong trường hợp thiếu nguồn điện năm 2022; 

Căn cứ thông báo số 501/ĐLTM- KD ngày 11/05/2022 của Điện lực Thanh 

Miện về kế hoạch vận hành lưới điện tỉnh Hải Dương trong trường hợp thiếu nguồn 

điện năm 2022. 

Hiện nay trên địa bàn đang xảy ra tình trạng nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng 

điện của người dân, doanh nghiệp tăng cao. Theo dự báo của Trung trâm điều độ hệ 

thống điện Quốc gia trong những ngày tới có thể xảy ra tình trạng quá tải hệ thống 

điện cục bộ tại miền Bắc do đó sẽ xảy ra tình trạng mất điện trên diện rộng. Điện lực 

Thanh Miện xin trân trọng thông báo và kính đề nghị Quý khách hàng sử dụng điện 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với thời gian vào khung giờ cao điểm trưa từ 12h00÷15h00 và cao điểm tối 

21h00÷23h00 đề nghị Quý khách hàng tiết giảm công suất sử dụng điện bằng 

cách tắt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng các thiết bị điện có 

công suất lớn (như điều hòa nhiệt độ, thiết bị lạnh), sắp xếp thời gian sản xuất 

hợp lý để giảm quá tải cục bộ cho hệ thống trong giờ cao điểm.  

2. Đối với các khách hàng đã ký thỏa thuận tham gia chương trình điều chỉnh phụ 

tải phi thương mại (DR) với Điện lực Thanh Miện, chủ động xây dựng phương 

án điều chỉnh phụ tải theo kế hoạch và khẩn cấp khi có thông báo của Điện lực 

Thanh Miện. 



3. Trường hợp hệ thống điện quá tải, thiếu nguồn hoặc nguy cơ gây sự cố Điện 

lực Thanh Miện sẽ thực hiện theo lệnh điều độ cấp trên đồng thời điều tiết phụ 

tải trên địa theo quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh 

Hải Dương. 

Điện lực Thanh Miện xin được báo cáo với Huyện ủy, UBND huyện Thanh 

Miện được biết và chỉ đạo, đồng thời kính đề nghị UBND các xã, thị trấn tuyên 

truyền và phổ biến tới toàn bộ các tổ chức, cá nhân sử dụng điện trên địa bàn biết 

được tình hình vận hành lưới điện trong thời gian tới để chủ động kế hoạch sản xuất, 

kinh doanh và sinh hoạt. Vậy Điện lực Thanh Miện rất mong nhận được sự phối hợp 

chỉ đạo kịp thời của các cấp chính quyền địa phương và sự phối hợp của Quý khách 

hàng sử dụng điện để đảm bảo cho hệ thống điện vận hành an toàn, liên tục và ổn 

định phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương, đời sống nhân dân, hoạt động của 

các cơ quan, doanh nghiệp./. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận:                                                                        
- Như trên;                                                                  
- Ban GĐ Điện lực; 

- Các đơn vị trực thuộc Điện lực;                                                            

- Lưu: VT, KD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đào Quang Quán 
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