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HUYỆN PHÙ NINH

Số: 717 /UBND-KT&HT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phù Ninh, ngày 11 tháng 6 năm 2020

V/v tình hình cung cấp điện trên địa
bàn huyện Phù Ninh

Kính gửi:
- Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ &TĐC huyện;
- Đài truyền thanh huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Ngày 09 tháng 6 năm 2020, Điện lực Phù Ninh ban hành văn bản số
80/ĐLPN-KHKTAT về việc báo cáo tình hình cung cấp điện trên địa bàn huyện
Phù Ninh những ngày nắng nóng cực đoan.
Theo báo cáo của Điện lực Phù Ninh hiện tại đường dây 374 trạm 110KV
Phú Thọ cấp điện cho các phụ tải phía tây và trung tâm huyện Phù Ninh, dây dẫn
sử dụng loại AC 70 có dòng điện định mức (Idm = 265A), dây dẫn đang vận hành
quá tải trong những ngày nắng nóng (vào giờ cao điểm Imax = 300A), do vận
hành quá tải dẫn đến phát nhiệt, giãn nở, trùng xuống vi phạm khách cách pha đất
gây mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông, đồng thời gây tổn thất điện
áp đường dây gây nhiều khó khăn cho việc cấp điện phục vụ nhân dân trên địa bàn
huyện (điện áp đo được tại Công ty CP cấp nước Phú Thọ chỉ đạt 360-380V).
Với diễn biến thời tiết nắng nóng cực đoan như hiện tại, để đảm bảo vận
hành an toàn cho hệ thống lưới điện nói chung và thiết bị đường dây 35KV lộ 374
trạm 110KV Phú Thọ nói riêng, Điện lực Phù Ninh sẽ phải xây dựng phương án
cắt giảm các phụ tải cuối nguồn thuộc các xã Tiên Du, An Đạo, Bình Phú, 1 phần
thị trấn Phong Châu…
Để chống quá tải lưới điện, đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ đời sống
nhân dân trên địa bàn, UBND huyện Phù Ninh yêu cầu:
1. Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện: phối hợp với Ban quản
lý dự án Công ty Điện lực Phú Thọ đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng công
trình đường dây 35KV lộ 374 sau trạm 110KV (còn 05 vị trí cột chưa giải phóng
xong mặt bằng) để đơn vị thi công thực hiện xây dựng, đóng điện, đưa công trình
trên vào vận hành đảm bảo chất lượng điện năng cho các phụ tải sử dụng điện trên
địa bàn huyện vào mùa nắng nóng.
2. Đài truyền thanh huyện, UBND các xã, thị trấn:
Tăng cường công tác tuyên truyền trên Đài truyền thanh huyện, Đài truyền
thanh các xã, thị trấn, Cổng thông tin điện tử huyện đến các cơ quan, đơn vị, tổ
chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn về tiết kiệm điện như: ngắt hết thiết

bị điện khi không sử dụng, tắt điều hòa khi không cần thiết hoặc điều chỉnh nhiệt
độ vừa phải, sử dụng đèn chiếu sáng có công suất phù hợp hoặc tắt các đèn chiếu
sáng sân, vườn, trang trí, quảng cáo tại trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khi
không cần thiết… nhất là vào khung giờ cao điểm từ 16h30’ – 18h30’ nhằm góp
phần tiết giảm lượng tiêu thụ điện năng, giảm chi phí trong sinh hoạt và sản xuất
và góp phần giảm áp lực cung cấp điện lên toàn hệ thống giúp vận hành hệ thống
điện ổn định, an toàn.
Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTHU, TTHĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT;
- Phòng: KT&HT, TNMT;
- Đài truyền thanh, Cổng TTĐT (đăng tin);
- Điện lực Phù Ninh;
- Lưu: VT.
(NSTVB: NM Tài)
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