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Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh 

Quy trình này quy định trình tự, thủ tục lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa 

thiết bị lưới điện và nhà máy điện trong hệ thống điện quốc gia bao gồm: 

1. Các nhà máy điện đấu nối vào hệ thống điện quốc gia từ cấp 110 kV trở 

lên hoặc nhà máy điện có công suất đặt trên 30 MW đấu nối vào cấp điện áp 

dưới 110 kV. 

2. Các thiết bị lưới điện thuộc quyền điều khiển của Cấp điều độ quốc gia 

hoặc Cấp điều độ miền. 

Điều 2.  Đối tượng áp dụng 

Quy trình này áp dụng đối với các đối tượng sau đây: 

1. Đơn vị truyền tải điện. 

2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện (Trung tâm Điều độ hệ 

thống điện quốc gia). 

3. Đơn vị phân phối điện. 

4. Đơn vị phân phối và bán lẻ điện. 

5. Đơn vị phát điện. 

6. Khách hàng sử dụng điện nhận điện trực tiếp từ lưới điện cấp điện áp 

110 kV trở lên. 

7. Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

8. Các tổ chức, cá nhân có liên quan khác. 

Điều 3.  Giải thích từ ngữ 

Trong Quy trình này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Bảo dưỡng, sửa chữa là công tác đại tu, trung tu, tiểu tu, bảo dưỡng, sửa 

chữa thiết bị, trong đó bao gồm cả công tác vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm 

định kỳ các thiết bị với yêu cầu cắt điện toàn bộ, cắt điện một phần hoặc không 
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cắt điện (sửa chữa nóng) thiết bị điện cần sửa chữa. 

2. Cấp điều độ có quyền điều khiển là cấp điều độ có quyền chỉ huy, điều 

độ hệ thống điện theo phân cấp điều độ tại Quy định quy trình điều độ hệ thống 

điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành. 

3. Đánh giá an ninh hệ thống điện là việc đánh giá độ ổn định và an toàn 

cung cấp điện căn cứ theo cân bằng giữa công suất, điện năng khả dụng của hệ 

thống và phụ tải điện dự kiến của hệ thống có tính đến các ràng buộc trong hệ 

thống điện và yêu cầu dự phòng công suất trong một khoảng thời gian xác định. 

4. Đơn vị phát điện là đơn vị điện lực được cấp giấy phép hoạt động điện 

lực trong lĩnh vực phát điện, sở hữu một hoặc nhiều nhà máy điện đấu nối vào 

hệ thống điện quốc gia bao gồm:  

a) Nhà máy điện đấu nối vào hệ thống điện quốc gia từ cấp 110 kV trở lên;  

b) Nhà máy điện có công suất đặt trên 30 MW đấu nối vào cấp điện áp dưới 

110 kV. 

5. Đơn vị quản lý vận hành lưới điện là tổ chức, cá nhân quản lý và vận 

hành thiết bị điện, lưới điện đấu nối vào hệ thống điện quốc gia thuộc quyền 

điều khiển của cấp điều độ quốc gia hoặc cấp điều độ miền. 

6. Đăng ký bảo dưỡng, sửa chữa là đề nghị về việc bảo dưỡng, sửa chữa 

thiết bị của Đơn vị phát điện, Đơn vị quản lý vận hành lưới điện gửi đến cấp 

điều độ có quyền điều khiển. 

7. Đăng ký bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch là đăng ký bảo dưỡng, sửa 

chữa thiết bị trên cơ sở kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện quốc gia 

năm, tháng đã được Cấp điều độ có quyền điều khiển lập và công bố, bao gồm:  

a) Các công tác được bố trí cho thực hiện trong kế hoạch năm, tháng;  

b) Các công tác đã đăng ký và không được cấp Điều độ có quyền điều 

khiển bố trí cho thực hiện trong kế hoạch tháng nhưng được thực hiện trong kế 

hoạch tuần khi các điều kiện về an ninh hệ thống điện được đáp ứng. 

8. Đăng ký bảo dưỡng, sửa chữa ngoài kế hoạch là đăng ký bảo dưỡng, 

sửa chữa không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 7 Điều này do điều 

chỉnh hoặc phát sinh công tác bảo dưỡng, sửa chữa và được đăng ký theo khung 

thời gian lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần, ngày. 

9. Đăng ký bảo dưỡng, sửa chữa đột xuất là đăng ký bảo dưỡng, sửa chữa 

để tách thiết bị đang vận hành trong tình trạng có nguy cơ dẫn đến sự cố để sữa 

chữa mà đơn vị không kịp thực hiện theo khung thời gian đăng ký bảo dưỡng, 

sửa chữa ngày. 

10. Năm N là năm vận hành hiện tại. 

11. Ngày D là ngày vận hành hiện tại. 

12. Phiếu đăng ký công tác là phiếu đăng ký để tách thiết bị để bảo dưỡng, 

sửa chữa thiết bị trong hệ thống điện của Đơn vị phát điện, Đơn vị quản lý vận 

hành lưới điện gửi đến Cấp điều độ có quyền điều khiển. 
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13. Tháng M là tháng vận hành hiện tại. 

14. Trang thông tin điện tử Smov là trang thông tin điện tử dùng để quản lý 

việc đăng ký và giải quyết đăng ký công tác nhà máy điện và lưới điện. 

15. Tuần W là tuần vận hành hiện tại. 

Điều 4.  Trách nhiệm của các đơn vị 

1. Đơn vị phát điện, Đơn vị quản lý vận hành lưới điện có trách nhiệm đăng 

ký kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa nguồn điện, lưới điện thuộc phạm vi quản lý 

của mình với Cấp điều độ có quyền điều khiển. 

2. Cấp điều độ có quyền điều khiển có trách nhiệm lập kế hoạch bảo 

dưỡng, sửa chữa nguồn điện, lưới điện của toàn hệ thống căn cứ đăng ký kế 

hoạch bảo dưỡng, sửa chữa nguồn điện, lưới điện của Đơn vị phát điện, Đơn vị 

quản lý vận hành lưới điện theo Quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc 

gia và Quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành. 

3. Trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch bảo dưỡng, sửa 

chữa: 

a) Đơn vị phát điện và Đơn vị quản lý vận hành lưới điện phải tuân thủ kế 

hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện quốc gia do Đơn vị vận hành hệ thống 

điện và thị trường điện và Cấp điều độ có quyền điều khiển lập và công bố; 

b) Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phải đánh giá mức độ 

ảnh hưởng của kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện quốc gia do Đơn vị 

phát điện và Đơn vị quản lý vận hành lưới điện đăng ký đối với vấn đề an ninh 

hệ thống điện quốc gia theo Quy trình đánh giá an ninh hệ thống điện trung hạn 

và ngắn hạn do Cục Điều tiết điện lực ban hành; 

c) Trong trường hợp công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị của một đơn vị 

cần thiết phải tách thêm thiết bị của một hoặc nhiều đơn vị khác, đơn vị có công 

tác bảo dưỡng sửa chữa cần làm việc với các đơn vị liên quan để thống nhất thời 

điểm công tác hợp lý trước khi đăng ký với Cấp điều độ có quyền điều khiển. 

Các đơn vị chịu ảnh hưởng có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện cho đơn vị có 

công tác bảo dưỡng, sửa chữa thực hiện theo kế hoạch đã được Cấp điều độ có 

quyền điều khiển công bố. Các đơn vị trên có trách nhiệm đăng ký tách thiết bị 

thuộc phạm vi quản lý với Cấp điều độ có quyền điều khiển để thực hiện công 

tác bảo dưỡng, sửa chữa đã công bố. 

Điều 5.  Quy định chung về việc lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa 

1. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị lưới điện và nhà máy điện được 

lập cho các giai đoạn:  

a) Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa năm: Được lập cho năm tới (năm N+1) 

và có xét đến 01 năm tiếp theo (năm N+2); 

b) Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng: Được lập và cập nhật cho tháng 

tới và có xét đến 01 tháng tiếp theo trên cơ sở kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa 

năm được duyệt; 
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c) Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần: Được lập và cập nhật cho tuần tới 

và có xét đến 01 tuần tiếp theo trên cơ sở kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 

được duyệt; 

d) Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa ngày: Xác định cụ thể các công tác bảo 

dưỡng, sửa chữa cần thực hiện trong ngày tới; 

đ) Trình tự lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị lưới điện và nhà máy 

điện trong hệ thống điện quốc được thực hiện theo các bước quy định tại Phụ lục 

8 Quy trình này 

2. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị lưới điện và nhà máy điện được 

lập trên cơ sở đăng ký kế hoạch vận hành và kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thiết 

bị lưới điện, nhà máy điện của Đơn vị phát điện, Đơn vị quản lý vận hành lưới 

điện và phải được tính toán cân đối trong toàn bộ hệ thống điện quốc gia theo 

các nguyên tắc sau: 

a) Đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, tin cậy và kinh tế toàn hệ thống điện 

quốc gia; 

b) Cân bằng công suất nhà máy điện và phụ tải điện, có đủ công suất, điện 

năng dự phòng và các dịch vụ phụ trợ cần thiết trong các chế độ vận hành của hệ 

thống điện quốc gia, đảm bảo an ninh trung hạn và ngắn hạn; 

c) Tối ưu việc phối hợp bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, lưới điện và nhà máy 

điện với các ràng buộc về điều kiện thủy văn, yêu cầu về cấp nước hạ du, phòng 

lũ và cung cấp nhiên liệu sơ cấp cho phát điện;  

d) Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa ngắn hạn phải được lập dựa trên kế hoạch 

bảo dưỡng, sửa chữa dài hạn; 

đ) Đảm bảo công suất, điện năng dự phòng ở mức cao nhất có thể trong các 

giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia; ưu tiên bố trí sắp xếp bảo dưỡng, sửa 

chữa vào thời gian thấp điểm của hệ thống điện quốc gia; 

e) Hạn chế tối đa việc ngừng, giảm cung cấp điện trong hệ thống điện quốc 

gia; hạn chế bố trí kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa vào các thời điểm đặc biệt có 

sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội. 

3. Sau khi hoàn thành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện truyền 

tải, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phải định kỳ công bố trên 

Trang thông tin điêṇ tử Smov và Trang thông tin điện tử của hệ thống điện và thị 

trường điện các thông tin sau: 

a) Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa năm: Công bố hàng năm; 

b) Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng: Công bố hàng tháng; 

c) Lịch bảo dưỡng, sửa chữa tuần: Công bố hàng tuần; 

d) Lịch bảo dưỡng, sửa chữa ngày: Công bố hàng ngày. 

Điều 6.  Thứ tự ưu tiên tách thiết bị để bảo dưỡng, sửa chữa 

1. Cấp điều độ có quyền điều khiển có trách nhiệm lập kế hoạch bảo 

dưỡng, sửa chữa hệ thống điện theo thứ tự ưu tiên sau đây: 
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a) Tách thiết bị để bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy điện ưu tiên cao hơn so 

với lưới điện;  

b) Tách thiết bị để bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy điện ưu tiên thực hiện 

theo nguyên tắc tối thiểu chi phí mua điện toàn hệ thống;  

c) Trường hợp có hai hoặc nhiều yêu cầu tách thiết bị để bảo dưỡng, sửa 

chữa nhà máy điện có cùng ảnh hưởng đến chi phí phát điện thì yêu cầu nào đưa 

trước sẽ có thứ tứ ưu tiên cao hơn. 

2. Căn cứ thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 1 Điều này và kế hoạch bảo 

dưỡng, sửa chữa đã công bố, Cấp điều độ có quyền điều khiển có quyền từ chối 

yêu cầu tách thiết bị để bảo dưỡng, sửa chữa đến khi yêu cầu an ninh hệ thống 

điện được đảm bảo. 

Điều 7.  Từ chối yêu cầu tách thiết bị để bảo dưỡng, sửa chữa 

1. Trong quá trình lập và thực hiện kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị 

lưới điện và nhà máy điện, Cấp điều độ có quyền điều khiển có quyền từ chối 

yêu cầu tách thiết bị để bảo dưỡng, sửa chữa trong trường hợp việc tách thiết bị 

này ảnh hưởng đến an ninh cung cấp điện và nêu rõ lý do từ chối. 

2. Trước khi từ chối yêu cầu tách thiết bị để bảo dưỡng, sửa chữa, Cấp điều 

độ có quyền điều khiển có trách nhiệm thực hiện thứ tự ưu tiên tách thiết bị để 

bảo dưỡng, sửa chữa theo quy định tại Điều 6 Quy trình này. 

3. Căn cứ thứ tự ưu tiên quy định tại Điều 6 Quy trình này, Cấp điều độ có 

quyền điều khiển có quyền từ chối yêu cầu tách thiết bị để bảo dưỡng, sửa chữa 

đến khi yêu cầu an ninh cung cấp điện được đảm bảo. 

Điều 8.  Các trường hợp thay đổi, điều chỉnh kế hoạch bảo dưỡng, sửa 

chữa 

1. Thay đổi, điều chỉnh kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa theo đề nghị của Đơn 

vị phát điện và Đơn vị quản lý vận hành lưới điện trong các trường hợp: 

a) Việc thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị lưới điện và nhà máy điện 

theo kế hoạch đã được phê duyệt có thể dẫn đến mất an toàn vận hành của thiết 

bị hoặc vi phạm tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành của các thiết bị có liên quan khác; 

b) Xảy ra sự cố trên hệ thống điện dẫn đến không thể thực hiện bảo dưỡng, 

sửa chữa theo kế hoạch đã được phê duyệt;  

c) Xảy ra những sự kiện bất thường ảnh hưởng đến kế hoạch vận hành, bảo 

dưỡng sửa chữa dự kiến (ví dụ: Diễn biến bất thường về thủy văn, sự cố hoặc kế 

hoạch bảo dưỡng, kế hoạch sửa chữa hệ thống cung cấp nhiên liệu bị thay đổi); 

d) Không thể thực hiện được kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị lưới 

điện và nhà máy điện do xảy ra các trường hợp bất khả kháng hoặc theo yêu cầu 

phát sinh của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Thay đổi, điều chỉnh kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa theo đề nghị của Cấp 

điều độ có quyền điều khiển để đảm bảo an ninh hệ thống điện trong các trường 

hợp: 
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a) Trên cơ sở đánh giá an ninh hệ thống ngắn hạn, việc tách thiết bị để bảo 

dưỡng, sửa chữa hoặc tiếp tục cô lập thiết bị đang trong quá trình bảo dưỡng, 

sửa chữa có thể làm suy giảm an ninh cung cấp điện; 

b) Tại bất kỳ thời điểm nào, khi nhận thấy việc tách thiết bị để bảo dưỡng 

sửa chữa hoặc tiếp tục cô lập thiết bị đang trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa 

dẫn đến vi phạm an ninh cung cấp điện. 

Điều 9.  Đăng ký tách thiết bị để bảo dưỡng, sửa chữa 

1. Trước khi thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa, Đơn vị phát điện và Đơn vị 

quản lý vận hành lưới điện có trách nhiệm gửi đăng ký tách thiết bị để bảo 

dưỡng, sửa chữa kèm theo Phiếu đăng ký công tác đến Cấp điều độ có quyền 

điều khiển phê duyệt. 

2. Phiếu đăng ký công tác được thực hiện thông qua hình thức theo thứ tự 

ưu tiên như sau: 

a) Trang thông tin điện tử Smov; 

b) Email; 

c) Fax; 

d) Công văn. 

3. Phiếu đăng ký công tác gửi qua đường công văn, fax hoặc email được 

thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 Quy trình này. Phiếu đăng ký công tác 

bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Tên thiết bị; 

b) Nội dung công việc chính; 

c) Thời gian dự kiến tiến hành công việc; 

d) Thời gian dự kiến tiến hành nghiệm thu, chạy thử;  

đ) Thời điểm dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc;  

e) Các thiết bị cần cô lập khác; 

g) Các thông tin cần thiết khác. 

Chương II 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA 

NHÀ MÁY ĐIỆN 

Điều 10.  Nội dung đăng ký kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy 

điện  

Đăng ký kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy điện năm, tháng bao gồm 

những nội dung chính như sau: 

1. Tên tổ máy phát điện cần được đưa ra bảo dưỡng, sửa chữa. 

2. Lý do bảo dưỡng, sửa chữa. 

3. Nội dung công việc chính. 
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4. Thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc bảo dưỡng, sửa chữa. 

5. Các yêu cầu khác có liên quan đến công việc bảo dưỡng, sửa chữa. 

Mục 1 

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA NHÀ MÁY ĐIỆN NĂM 

Điều 11.  Đăng ký kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy điện năm 

1. Trước ngày 01 tháng 8 hàng năm (năm N), Đơn vị phát điện có trách 

nhiệm gửi bản đăng ký bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy điện cho 02 năm tiếp theo 

(năm N + 1 và năm N + 2) và dự kiến kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa cho 03 năm 

tiếp theo (năm N + 3, năm N + 4 và năm N + 5) đến Cấp điều độ có quyền điều 

khiển theo quy định tại Phụ lục 1 Quy trình này.  

2. Sau khi gửi bản đăng ký kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy điện 

năm, Đơn vị phát điện có trách nhiệm liên hệ với Cấp điều độ có quyền điều 

khiển để xác nhận việc đăng ký trong trường hợp thực hiện đăng ký thông qua 

hình thức công văn, fax hoặc email. 

Điều 12.  Trình tự giải quyết và thông báo kế hoạch bảo dưỡng, sửa 

chữa nhà máy điện năm 

1. Sau khi nhận được đăng ký bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy điện năm của 

Đơn vị phát điện, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách 

nhiệm tổng hợp, chuẩn bị cơ sở dữ liệu cho tính toán đánh giá an ninh hệ thống 

điện trung hạn. 

2. Trong trường hợp đăng ký bảo dưỡng, sửa chữa tổ máy ảnh hưởng đến 

an ninh hệ thống, Cấp điều độ có quyền điều khiển có trách nhiệm phối hợp trực 

tiếp với Đơn vị phát điện có tổ máy để đưa ra điều chỉnh cần thiết trên cơ sở các 

nguyên tắc chung được quy định từ Điều 4 đến Điều 8 Quy trình này. 

3. Trước ngày 15 tháng 10 hàng năm, căn cứ kết quả đánh giá an ninh hệ 

thống điện trung hạn, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách 

nhiệm lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy điện năm của toàn hệ thống 

điện quốc gia theo quy định tại Điều 5 Quy trình này, trình Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam phê duyệt. 

4. Trước ngày 01 tháng 11 hàng năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách 

nhiệm phê duyệt kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy điện năm của toàn hệ 

thống. 

5. Trước ngày 01 tháng 12 hàng năm, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị 

trường điện và Cấp điều độ có quyền điều khiển có trách nhiệm công bố kế 

hoạch bảo dưỡng sửa chữa nhà máy điện năm đã được phê duyệt trên Trang 

thông tin điện tử của hệ thống điện và thị trường điện và thông báo cho các Đơn 

vị phát điện theo quy định tại Phụ lục 2 Quy trình này. 

Mục 2 

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA NHÀ MÁY ĐIỆN THÁNG 

Điều 13.  Đăng ký kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy điện tháng 
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1. Trước ngày 15 hàng tháng (tháng M), trên cơ sở kế hoạch bảo dưỡng, sửa 

chữa nhà máy điện năm đã được phê duyệt, Đơn vị phát điện có trách nhiệm gửi 

Cấp điều độ có quyền điều khiển: 

a) Bản đăng ký kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy điện tháng tiếp theo 

(tháng M+1) và dự kiến điều chỉnh kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa (nếu có) cho 

các tháng còn lại trong năm theo quy định tại Phụ lục 3 Quy trình này; 

b) Phiếu đăng ký công tác nhà máy điện tháng tiếp theo theo quy định tại 

Khoản 3 Điều 9 Quy trình này. 

2. Đơn vị phát điện có trách nhiệm liên hệ với Cấp điều độ có quyền điều 

khiển để xác nhận việc đăng ký trong trường hợp thực hiện đăng ký thông qua 

hình thức công văn, fax hoặc email. 

Điều 14.  Trình tự giải quyết và thông báo kế hoạch bảo dưỡng, sửa 

chữa nhà máy điện tháng 

1. Sau khi nhận được đăng ký bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy điện tháng của 

Đơn vị phát điện, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách 

nhiệm tổng hợp, chuẩn bị cơ sở dữ liệu cho tính toán đánh giá an ninh hệ thống 

điện trung hạn. 

2. Trong trường hợp kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa của tổ máy ảnh hưởng 

đến an ninh hệ thống điện, Cấp điều độ có quyền điều khiển có trách nhiệm phối 

hợp trực tiếp với Đơn vị phát điện để đưa ra những điều chỉnh cần thiết trên cơ 

sở các nguyên tắc chung được quy định tại từ Điều 4 đến Điều 8 Quy trình này. 

3. Căn cứ kết quả đánh giá an ninh hệ thống điện trung hạn, Đơn vị vận 

hành hệ thống điện có trách nhiệm lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy 

điện tháng của toàn hệ thống điện theo quy định tại Điều 5 Quy trình này. 

4. Trước ngày 25 hàng tháng, Cấp điều độ có quyền điều khiển có trách 

nhiệm thông báo cho Đơn vị phát điện: 

a) Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy điện cho tháng tới có xét đến 01 

tháng tiếp theo quy định tại Phụ lục 4 Quy trình này; 

b) Phiếu đăng ký công tác nhà máy điện tháng tiếp theo đã được phê duyệt. 

5. Đơn vị phát điện có trách nhiệm thực hiện đúng kế hoạch bảo dưỡng, sửa 

chữa nhà máy điện tháng theo Phiếu đăng ký công tác nhà máy điện đã được 

Cấp điều độ có quyền điều khiển phê duyệt. Trong trường hợp không thực hiện 

được kế hoạch sửa chữa, Đơn vị phát điện phải thông báo cho Cấp điều độ có 

quyền điều khiển trong thời hạn 02 ngày làm việc sau khi nhận được Phiếu đăng 

ký công tác đã được Cấp điều độ có quyền điều khiển phê duyệt. 

Mục 3 

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA NHÀ MÁY ĐIỆN TUẦN 

Điều 15.  Bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch đã được phê duyệt 

Trường hợp kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy điện cho 02 tuần tiếp 

theo của Đơn vị phát điện không thay đổi so với kế hoạch tháng đã được phê 
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duyệt, Đơn vị phát điện thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch đã được 

phê duyệt và không phải gửi Phiếu đăng ký công tác nhà máy điện tới Cấp điều 

độ có quyền điều khiển. 

Điều 16.  Trình tự điều chỉnh, bổ sung kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa 

nguồn điện tuần theo đề nghị của đơn vị phát điện 

Trường hợp kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa nguồn điện cho 02 tuần tiếp 

theo của Đơn vị phát điện có điều chỉnh hoặc phát sinh so với kế hoạch tháng đã 

được phê duyệt: 

1. Trước 10h00 thứ Ba tuần W, Đơn vị phát điện có trách nhiệm gửi Phiếu 

đăng ký công tác nguồn điện cho 02 tuần tiếp theo (tuần W+1 và tuần W+2) đối 

với các công tác có điều chỉnh hoặc phát sinh tới Cấp điều độ có quyền điều 

khiển theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Quy trình này, trong đó phải ghi rõ: 

a) Lý do điều chỉnh đối với các công tác có điều chỉnh so với kế hoạch đã 

được phê duyệt; 

b) Lý do phát sinh dẫn đến không đăng ký được theo kế hoạch bảo dưỡng 

sửa chữa tháng đối với các công tác phát sinh.  

2. Sau khi gửi Phiếu đăng ký công tác, Đơn vị phát điện có trách nhiệm liên 

hệ với Cấp điều độ có quyền điều khiển để xác nhận việc đăng ký trong trường 

hợp thực hiện đăng ký thông qua hình thức công văn, fax hoặc email. 

3. Trong trường hợp các lý do điều chỉnh, phát sinh không hợp lý, Cấp điều  

độ có quyền điều khiển có quyền yêu cầu Đơn vị phát điện tiếp tục thực hiện 

đúng kế hoạch sửa chữa nguồn điện đã được phê duyệt. 

4. Sau khi nhận được Phiếu đăng ký công tác nguồn điện cho 02 tuần tiếp 

theo (tuần W+1 và tuần W+2) đối với các công tác có điều chỉnh hoặc phát sinh  

của Đơn vị phát điện, Cấp điều độ có quyền điều khiển có trách nhiệm chuẩn bị 

cơ sở dữ liệu và tính toán đánh giá an ninh hệ thống ngắn hạn. 

5. Căn cứ kết quả đánh giá an ninh hệ thống ngắn hạn, Cấp điều độ có 

quyền điều khiển có trách nhiệm xem xét đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 

bảo dưỡng, sửa chữa của Đơn vị phát điện theo quy định từ Điều 4 đến Điều 8 

Quy trình này.  

6. Trước 15h00 thứ Năm tuần W, Cấp điều độ có quyền điều khiển có trách 

nhiệm gửi Phiếu đăng ký công tác điều chỉnh, phát sinh cho 02 tuần tiếp theo 

(tuần W+1 và tuần W+2) đã được phê duyệt đến Đơn vị phát điện. 

Điều 17.  Trình tự điều chỉnh kế hoạch kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa 

nguồn điện tuần theo đề nghị của Cấp điều độ có quyền điều khiển 

Căn cứ kết quả đánh giá an ninh hệ thống ngắn hạn, trường hợp xuất hiện 

các yếu tố ảnh hưởng đến an ninh hệ thống điện dẫn đến việc bảo dưỡng, sửa 

chữa nguồn điện tuần không theo đúng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng đã 

được phê duyệt: 

1. Cấp điều độ có quyền điều khiển có trách nhiệm thông báo lý do, phối 

hợp trực tiếp với Đơn vị phát điện để đưa ra những thay đổi cần thiết trên cơ sở 
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các nguyên tắc chung quy định tại Điều 4 đến Điều 8 Quy trình này.  

2. Sau khi Cấp điều độ có quyền điều khiển và Đơn vị phát điện đã thống 

nhất được thời điểm bố trí công tác mới thay thế cho công tác ban đầu không bố 

trí được: 

a) Đơn vị phát điện có trách nhiệm gửi lại Phiếu đăng ký công tác mới để 

phê duyệt nếu Phiếu đăng ký công tác ban đầu không thực hiện qua Trang thông 

tin điện tử Smov;  

b) Đơn vị phát điện không phải gửi lại Phiếu đăng ký công tác mới nếu 

Phiếu đăng ký công tác ban đầu đã được đăng ký và phê duyệt thông qua Trang 

thông tin điện tử Smov. Phiếu đăng ký trên sẽ được Cấp điều độ có quyền điều 

khiển phê duyệt lại trong thời hạn quy định tại Khoản 3 Điều này. 

3. Trước 15h00 thứ Năm tuần W, Cấp điều độ có quyền điều khiển có trách 

nhiệm: 

a) Gửi Phiếu đăng ký công tác nhà máy điện điều chỉnh cho 02 tuần tiếp 

theo (tuần W+1 và tuần W+2) đã được phê duyệt đến Đơn vị phát điện đối với 

các trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này; 

b) Giải quyết lại Phiếu đăng ký công tác trên Trang thông tin điện tử Smov 

đối với các trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này. 

Mục 4 

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA NHÀ MÁY ĐIỆN NGÀY 

Điều 18.  Bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch đã được phê duyệt 

Trường hợp kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa nguồn điện cho ngày D+1 của 

Đơn vị phát điện không thay đổi so với kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa nguồn 

điện tháng, tuần đã được phê duyệt, Đơn vị phát điện thực hiện bảo dưỡng, sửa 

chữa theo kế hoạch đã được phê duyệt và không phải gửi Phiếu đăng ký công 

tác lưới điện tới Cấp điều độ có quyền điều khiển. 

Điều 19.  Trình tự điều chỉnh, bổ sung kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa 

nguồn điện ngày theo đề nghị của Đơn vị phát điện 

Trường hợp kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa nguồn điện cho ngày D+1 của 

Đơn vị phát điện có điều chỉnh hoặc phát sinh so với kế hoạch bảo dưỡng sửa 

chữa nguồn điện tuần đã được phê duyệt: 

1. Trước 10h00 ngày D, Đơn vị phát điện có trách nhiệm gửi Phiếu đăng ký 

công tác nguồn điện cho ngày D+1 đối với các công tác có điều chỉnh hoặc phát 

sinh tới Cấp điều độ có quyền điều khiển theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Quy 

trình này, trong đó phải ghi rõ: 

a) Lý do điều chỉnh đối với các công tác có điều chỉnh so với kế hoạch đã 

được phê duyệt; 

b) Lý do phát sinh dẫn đến không đăng ký được theo kế hoạch bảo dưỡng, 

sửa chữa tháng, tuần đối với các công tác phát sinh.  

2. Sau khi gửi Phiếu đăng ký công tác, Đơn vị phát điện có trách nhiệm liên 
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hệ với Cấp điều độ có quyền điều khiển để xác nhận việc đăng ký trong trường 

hợp thực hiện đăng ký thông qua hình thức công văn, fax hoặc email. 

3. Trong trường hợp các lý do điều chỉnh, phát sinh không hợp lý, Cấp điều  

độ có quyền điều khiển có quyền yêu cầu Đơn vị phát điện tiếp tục thực hiện 

đúng kế hoạch sửa chữa nguồn điện đã được phê duyệt. 

4. Sau khi nhận được Phiếu đăng ký công tác nguồn ngày D+1 đối với các 

công tác điều chỉnh hoặc phát sinh của Đơn vị phát điện, Cấp điều độ có quyền 

điều khiển có trách nhiệm chuẩn bị cơ sở dữ liệu và tính toán đánh giá an ninh 

hệ thống ngắn hạn. 

5. Căn cứ kết quả đánh giá an ninh hệ thống ngắn hạn, Cấp điều độ có 

quyền điều khiển có trách nhiệm xem xét đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 

bảo dưỡng, sửa chữa của Đơn vị phát điện theo quy định từ Điều 4 đến Điều 8 

Quy trình này. 

6. Trước 15h00 ngày D, Cấp điều độ có quyền điều khiển có trách nhiệm 

gửi Phiếu đăng ký công tác nguồn điện điều chỉnh, phát sinh cho ngày D+1 đã 

được giải quyết tới Đơn vị phát điện. 

Điều 20.  Trình tự điều chỉnh kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa nguồn 

điện ngày theo đề nghị của Cấp điều độ có quyền điều khiển 

Căn cứ kết quả đánh giá an ninh hệ thống ngắn hạn, trường hợp xuất hiện 

các yếu tố ảnh hưởng đến an ninh hệ thống điện dẫn đến không thể thực hiện 

bảo dưỡng, sửa chữa nguồn điện ngày tới theo kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa 

tuần đã được phê duyệt: 

1. Cấp điều độ có quyền điều khiển có trách nhiệm phối hợp trực tiếp với 

Đơn vị phát điện để đưa ra những thay đổi cần thiết trên cơ sở các nguyên tắc 

chung quy định tại Điều 4 đến Điều 8 Quy trình này.  

2. Trước 15h00 ngày D, Cấp điều độ có quyền điều khiển có trách nhiệm: 

a) Giải quyết lại Phiếu đăng ký công tác theo thời điểm đã được thống nhất 

với Đơn vị phát điện đối với công tác đã được đăng ký và giải quyết trên Trang 

thông tin điện tử Smov nhưng không được thực hiện trong ngày D+1 do không 

đảm bảo an ninh hệ thống điện;  

b) Hủy Phiếu đăng ký công tác đối với các công tác không thực hiện được 

trong ngày D+1 do không đảm bảo an ninh hệ thống điện trong trường hợp 

Phiếu đăng ký công tác không được đăng ký và giải quyết trên Trang thông tin 

điện tử Smov hoặc không thống nhất được thời điểm bố trí công tác thay thế với 

Đơn vị phát điện. 

Điều 21.  Bảo dưỡng, sửa chữa đột xuất 

1. Trường hợp việc đăng ký bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị đột xuất không kịp 

thực hiện theo khung thời gian quy định tại Khoản 1 Điều 19 Quy trình này, trực 

ban vận hành của Đơn vị phát điện có trách nhiệm liên hệ và đăng ký công tác 

trực tiếp với Cấp điều độ có quyền điều khiển. 

2. Căn cứ tình hình vận hành hệ thống điện thực tế, Cấp điều độ có quyền 
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điều khiển có trách nhiệm xem xét các đề xuất của Đơn vị phát điện và phối 

hợp, bố trí thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị vào thời gian hợp lý. 

3. Trường hợp cần thiết, khi có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người 

hoặc an toàn thiết bị, Đơn vị phát điện có thể tách thiết bị để không nguy hiểm 

cho người hoặc thiết bị và phải thông báo ngay cho Cấp điều độ có quyền điều 

khiển đầy đủ thông tin về việc tách thiết bị khẩn cấp khỏi vận hành. 

Điều 22.  Điều chỉnh thời gian kết thúc bảo dưỡng, sửa chữa 

1. Trường hợp thời gian kết thúc bảo dưỡng, sửa chữa có khả năng sớm 

hơn so với đăng ký theo kế hoạch đã được phê duyệt, Đơn vị phát điện có trách 

nhiệm thông báo điều chỉnh bằng văn bản đến Cấp điều độ có quyền điều khiển 

ngay sau khi xác định thời gian dự kiến kết thúc bảo dưỡng, sửa chữa và liên hệ 

với Cấp điều độ có quyền điều khiển để xác nhận việc thông báo. 

2. Trường hợp thời gian kết thúc bảo dưỡng, sửa chữa có khả năng muộn 

hơn so với đăng ký theo kế hoạch đã được phê duyệt: 

a) Đơn vị phát điện có trách nhiệm gửi Phiếu đăng ký bảo dưỡng, sửa chữa 

nguồn điện điều chỉnh đến Cấp điều độ có quyền điều khiển theo quy định tại 

Khoản 3 Điều 9 Quy trình này ngay sau khi xác định thời gian dự kiến kết thúc 

bảo dưỡng, sửa chữa; Liên hệ với Cấp điều độ có quyền điều khiển để xác nhận 

việc đăng ký và thỏa thuận điều chỉnh kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa. Thời điểm 

bắt đầu là thời điểm kết thúc của phiếu đăng ký cũ, thời điểm kết thúc là thời 

điểm dự kiến hoàn thành công tác bảo dưỡng, sửa chữa. 

b) Thời gian gửi Phiếu đăng ký như sau: 

- Trước 48 giờ trước khi kết thúc bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch ban 

đầu đối với bảo dưỡng, sửa chữa kéo dài hơn 06 ngày; 

- Trước 24 giờ trước khi kết thúc bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch ban 

đầu đối với bảo dưỡng, sửa chữa kéo dài từ 04 ngày đến 06 ngày; 

- Trước 10 giờ trước khi kết thúc bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch ban 

đầu đối với bảo dưỡng, sửa chữa kéo dài từ 02 ngày đến 03 ngày; 

- Ngay sau khi xuất hiện các yếu tố dẫn đến kéo dài thời gian kết thúc bảo 

dưỡng, sửa chữa đối với bảo dưỡng, sửa chữa thực hiện trong ngày. 

Điều 23.  Công bố thông tin khắc phục sự cố 

1. Trường hợp tổ máy phát điện ngừng sự cố, nếu thời gian khắc phục sự cố 

kéo dài quá 24 giờ: Trong vòng 24 giờ sau sự cố, Đơn vị phát điện có trách 

nhiệm công bố thông tin khắc phục sự cố cho Cấp điều độ có quyền điều khiển 

theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 Quy trình này, trong đó có nêu rõ dự kiến thời 

điểm trả dự phòng thiết bị.  

2. Trong trường hợp thời điểm dự kiến trả dự phòng thiết bị thay đổi so với 

lần công bố trước, Đơn vị phát điện có trách nhiệm gửi Phiếu công bố thông tin 

sự cố mới cập nhật lại thời điểm dự kiến trả dự phòng thiết bị và nêu nguyên 

nhân thay đổi thời gian khắc phục sự cố. 
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Chương III 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA 

LƯỚI ĐIỆN 

Điều 24.  Nội dung đăng ký kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị lưới 

điện 

Đăng ký kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện năm, tháng bao gồm 

những nội dung chính như sau: 

1. Tên thiết bị được đưa ra bảo dưỡng, sửa chữa. 

2. Lý do bảo dưỡng, sửa chữa. 

3. Nội dung công việc chính. 

4. Thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc bảo dưỡng, sửa chữa. 

5. Các thiết bị nhất thứ, nhị thứ liên quan cần cô lập vận hành.  

6. Thời gian dự kiến thao tác tách thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc. 

7. Các thông tin cần thiết khác. 

Mục 1 

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN NĂM 

Điều 25.  Đăng ký kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện năm 

1. Trước ngày 01 tháng 08 hàng năm (năm N), Đơn vị quản lý vận hành lưới 

điện có trách nhiệm đăng ký kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện thuộc phạm 

vi quản lý của mình với Cấp điều độ có quyền điều khiển cho năm tiếp theo 

(N+1) và định hướng cho năm sau đó (N+2) theo quy định tại Phụ lục 5 Quy 

trình này. 

2. Sau khi gửi đăng ký kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, Đơn vị quản lý vận 

hành lưới điện có trách nhiệm liên hệ với Cấp điều độ có quyền điều khiển để xác 

nhận việc đăng ký trong trường hợp thực hiện đăng ký thông qua hình thức công 

văn, fax hoặc email. 

Điều 26.  Trình tự giải quyết và thông báo kế hoạch bảo dưỡng, sửa 

chữa lưới điện năm của toàn hệ thống 

1. Sau khi nhận được đăng ký bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện năm của Đơn 

vị quản lý vận hành lưới điện, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện 

có trách nhiệm tổng hợp, chuẩn bị cơ sở dữ liệu cho tính toán đánh giá an ninh 

hệ thống trung hạn.  

2. Trường hợp đăng ký bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện có khả năng gây suy 

giảm an ninh hệ thống điện, Cấp điều độ có quyền điều khiển có trách nhiệm 

phối hợp trực tiếp với Đơn vị quản lý vận hành lưới điện để đưa ra những điều 

chỉnh cần thiết trên cơ sở các nguyên tắc chung được quy định từ Điều 4 đến 

Điều 8 Quy trình này. 

3. Trước ngày 15 tháng 10 hàng năm, căn cứ kết quả đánh giá an ninh hệ 

thống điện trung hạn, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách 
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nhiệm lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện năm của toàn hệ thống điện 

quốc gia theo quy định tại Điều 5 Quy trình này, trình Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam. 

4. Trước ngày 01 tháng 11 hàng năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách 

nhiệm phê duyệt kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện năm của toàn hệ thống.  

5. Trước ngày 01 tháng 12 hàng năm, Cấp điều độ có quyền điều khiển có 

trách nhiệm thông báo kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện cho năm tới 

(năm N+1) có xét đến 01 năm tiếp theo (năm N+2) đã được phê duyệt cho Đơn 

vị quản lý vận hành lưới điện theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 Quy trình này. 

Mục 2 

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THÁNG 

Điều 27.  Đăng ký kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện tháng 

1. Trước ngày 15 hàng tháng (tháng M), trên cơ sở kế hoạch bảo dưỡng, 

sửa chữa lưới điện năm đã được phê duyệt, Đơn vị quản lý vận hành lưới điện 

có trách nhiệm gửi Cấp điều độ có quyền điều khiển: 

a) Bản đăng ký kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện cho tháng tiếp theo 

(tháng M+1) và dự kiến điều chỉnh kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa (nếu có) cho 

các tháng còn lại trong năm theo quy định tại Phụ lục 5 Quy trình này; 

b) Phiếu đăng ký công tác lưới điện tháng tiếp theo (tháng M+1) theo quy 

định tại Khoản 3 Điều 9 Quy trình này. 

2. Đơn vị quản lý vận hành lưới điện có trách nhiệm liên hệ với Cấp điều 

độ có quyền điều khiển để xác nhận việc đăng ký trong trường hợp thực hiện 

đăng ký thông qua hình thức công văn, fax hoặc email. 

Điều 28.  Trình tự giải quyết và thông báo kế hoạch bảo dưỡng, sửa 

chữa lưới điện tháng 

1. Sau khi nhận được đăng ký bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện tháng của 

Đơn vị quản lý vận hành lưới điện, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường 

điện có trách nhiệm tổng hợp, chuẩn bị cơ sở dữ liệu cho tính toán đánh giá an 

ninh hệ thống điện trung hạn. 

2. Trường hợp kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện ảnh hưởng đến an 

ninh hệ thống điện, Cấp điều độ có quyền điều khiển có trách nhiệm phối hợp 

trực tiếp với Đơn vị quản lý vận hành lưới điện để đưa ra những điều chỉnh cần 

thiết trên cơ sở các nguyên tắc chung được quy định từ Điều 4 đến Điều 8 Quy 

trình này. 

3. Căn cứ kết quả đánh giá an ninh hệ thống trung hạn, Đơn vị vận hành hệ 

thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa 

lưới điện tháng toàn hệ thống theo quy định tại Điều 5 Quy trình này nhằm giảm 

thiểu ảnh hưởng tới an ninh cung cấp điện toàn hệ thống. 

4. Trước ngày 25 hàng tháng, Cấp điều độ có quyền điều khiển có trách 

nhiệm thông báo cho Đơn vị quản lý vận hành lưới điện: 
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a) Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện cho tháng tới có xét đến 01 

tháng tiếp theo theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 Quy trình này; 

b) Phiếu đăng ký công tác lưới điện tháng tiếp theo đã được giải quyết. 

Mục 3 

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TUẦN 

Điều 29.  Bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch đã được phê duyệt 

Trường hợp kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện cho 02 tuần tiếp theo 

của Đơn vị quản lý vận hành lưới điện không thay đổi so với kế hoạch tháng đã 

được phê duyệt, Đơn vị quản lý vận hành lưới điện thực hiện bảo dưỡng, sửa 

chữa theo kế hoạch đã được phê duyệt và không phải gửi Phiếu đăng ký công 

tác lưới điện tới Cấp điều độ có quyền điều khiển. 

Điều 30.  Trình tự điều chỉnh, bổ sung kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa 

lưới điện tuần theo đề nghị của Đơn vị quản lý vận hành lưới điện 

Trường hợp kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện cho 02 tuần tiếp theo 

của Đơn vị quản lý vận hành lưới điện có điều chỉnh hoặc phát sinh so với kế 

hoạch tháng đã được phê duyệt: 

1. Trước 10h00 thứ Ba tuần W, Đơn vị quản lý vận hành lưới điện có trách 

nhiệm gửi Phiếu đăng ký công tác lưới điện cho 02 tuần tiếp theo (tuần W+1 và 

tuần W+2) đối với các công tác có điều chỉnh hoặc phát sinh đến Cấp điều độ có 

quyền điều khiển theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Quy trình này, trong đó phải 

ghi rõ: 

a) Lý do điều chỉnh đối với các công tác có điều chỉnh so với kế hoạch đã 

được phê duyệt; 

b) Lý do phát sinh dẫn đến không đăng ký được theo kế hoạch bảo dưỡng, 

sửa chữa tháng đối với các công tác phát sinh.  

2. Sau khi gửi Phiếu đăng ký công tác, Đơn vị quản lý vận hành lưới điện 

có trách nhiệm liên hệ với Cấp điều độ có quyền điều khiển để xác nhận việc 

đăng ký trong trường hợp thực hiện đăng ký thông qua hình thức công văn, fax 

hoặc email. 

3. Trong trường hợp các lý do điều chỉnh hoặc phát sinh không hợp lý, Cấp 

điều độ có quyền điều khiển có quyền yêu cầu Đơn vị quản lý vận hành lưới 

điện tiếp tục thực hiện đúng kế hoạch sửa chữa lưới điện đã được phê duyệt. 

4. Sau khi nhận được Phiếu đăng ký công tác lưới điện cho 02 tuần tiếp 

theo (tuần W+1 và tuần W+2) đối với các công tác có điều chỉnh hoặc phát sinh 

của Đơn vị quản lý vận hành lưới điện, Cấp điều độ có quyền điều khiển có 

trách nhiệm chuẩn bị cơ sở dữ liệu và tính toán đánh giá an ninh hệ thống ngắn 

hạn. 

5. Căn cứ kết quả đánh giá an ninh hệ thống ngắn hạn, Cấp điều độ có 

quyền điều khiển có trách nhiệm xem xét các đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế 

hoạch bảo dưỡng, sửa chữa của Đơn vị quản lý vận hành lưới điện theo quy định 
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từ Điều 4 đến Điều 8 Quy trình này. 

6. Trước 15h00 thứ Năm tuần W, Cấp điều độ có quyền điều khiển có trách 

nhiệm gửi Phiếu đăng ký công tác lưới điện điều chỉnh, phát sinh cho 02 tuần 

tiếp theo (tuần W+1 và tuần W+2) đã được phê duyệt đến Đơn vị quản lý vận 

hành lưới điện. 

Điều 31.  Trình tự điều chỉnh kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 

tuần theo đề nghị của Cấp điều độ có quyền điều khiển 

Căn cứ kết quả đánh giá an ninh hệ thống ngắn hạn, trường hợp xuất hiện 

các yếu tố ảnh hưởng đến an ninh hệ thống điện dẫn đến không thể thực hiện  

bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện tuần theo đúng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa 

tháng đã được phê duyệt: 

1. Cấp điều độ có quyền điều khiển có trách nhiệm thông báo lý do, phối 

hợp trực tiếp với Đơn vị quản lý vận hành lưới điện để đưa ra những thay đổi 

cần thiết trên cơ sở các nguyên tắc chung quy định tại Điều 4 đến Điều 8 Quy 

trình này. Các thay đổi phải đảm bảo đáp ứng các quy định về thời gian thông 

báo ngừng giảm cung cấp điện cho khách hàng tại Quy định điều kiện, trình tự 

ngừng, giảm mức cung cấp điện do Bộ Công Thương ban hành. 

2. Sau khi Cấp điều độ có quyền điều khiển và Đơn vị quản lý vận hành đã 

thống nhất được thời điểm bố trí công tác mới thay thế cho công tác ban đầu 

không bố trí được: 

a) Đơn vị quản lý vận hành lưới điện có trách nhiệm gửi lại Phiếu đăng ký 

công tác mới để được phê duyệt nếu Phiếu đăng ký công tác ban đầu không 

được thực hiện qua Trang thông tin điện tử Smov;  

b) Đơn vị quản lý vận hành lưới điện không phải gửi lại Phiếu đăng ký 

công tác mới nếu Phiếu đăng ký công tác ban đầu đã được đăng ký và giải quyết 

thông qua Trang thông tin điện tử Smov. Phiếu đăng ký trên sẽ được Cấp điều 

độ có quyền điều khiển giải quyết lại trong thời hạn quy định tại Khoản 3 Điều 

này. 

3. Trước 15h00 thứ Năm tuần W, Cấp điều độ có quyền điều khiển có trách 

nhiệm: 

a) Gửi Phiếu đăng ký công tác lưới điện điều chỉnh cho 02 tuần tiếp theo 

(tuần W+1 và tuần W+2) đã được phê duyệt đến Đơn vị quản lý vận hành lưới 

điện đối với các trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này; 

b) Giải quyết lại phiếu đăng ký công tác đối với các trường hợp quy định 

tại Điểm b Khoản 2 Điều này. 

Mục 4 

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN NGÀY 

Điều 32.  Bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch đã được phê duyệt 

Trường hợp kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện cho ngày D+1 của 

Đơn vị quản lý vận hành lưới điện không thay đổi so với kế hoạch bảo dưỡng, 
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sửa chữa lưới điện tuần đã được phê duyệt, Đơn vị quản lý vận hành lưới điện 

thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch đã được phê duyệt và không phải 

gửi Phiếu đăng ký công tác lưới điện đến Cấp điều độ có quyền điều khiển. 

Điều 33.  Trình tự điều chỉnh, bổ sung kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa 

lưới điện ngày theo đề nghị của Đơn vị quản lý vận hành lưới điện 

Trường hợp kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện cho ngày D+1 của 

Đơn vị quản lý vận hành lưới điện có điều chỉnh hoặc phát sinh so với kế hoạch 

bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tuần đã được phê duyệt: 

1. Trước 10h00 ngày D, Đơn vị quản lý vận hành lưới điện có trách nhiệm 

gửi Phiếu đăng ký công tác lưới điện cho ngày D+1 đối với các công tác có điều 

chỉnh hoặc phát sinh đến Cấp điều độ có quyền điều khiển theo quy định tại 

Khoản 3 Điều 9 Quy trình này, trong đó phải ghi rõ: 

a) Lý do điều chỉnh đối với công tác có điều chỉnh so với kế hoạch đã được 

phê duyệt; 

b) Lý do phát sinh dẫn đến không đăng ký được theo kế hoạch bảo dưỡng, 

sửa chữa tháng, tuần đối với công tác phát sinh.  

2. Sau khi gửi Phiếu đăng ký công tác, Đơn vị quản lý vận hành lưới điện 

có trách nhiệm liên hệ với Cấp điều độ có quyền điều khiển để xác nhận việc 

đăng ký trong trường hợp thực hiện đăng ký thông qua hình thức công văn, fax 

hoặc email. 

3. Trong trường hợp các lý do điều chỉnh hoặc phát sinh không hợp lý, Cấp 

điều độ có quyền điều khiển có quyền yêu cầu Đơn vị quản lý vận hành lưới 

điện tiếp tục thực hiện đúng kế hoạch sửa chữa lưới điện đã được phê duyệt. 

4. Sau khi nhận được Phiếu đăng ký công tác lưới điện ngày D+1 đối với 

các công tác có điều chỉnh hoặc phát sinh của Đơn vị quản lý vận hành lưới 

điện, Cấp điều độ có quyền điều khiển có trách nhiệm chuẩn bị cơ sở dữ liệu và 

tính toán đánh giá an ninh hệ thống ngắn hạn. 

5. Căn cứ kết quả đánh giá an ninh hệ thống ngắn hạn, Cấp điều độ có 

quyền điều khiển có trách nhiệm xem xét các đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế 

hoạch bảo dưỡng, sửa chữa của Đơn vị quản lý vận hành lưới điện theo quy định 

từ Điều 4 đến Điều 8 Quy trình này. 

6. Trước 15h00 ngày D, Cấp điều độ có quyền điều khiển có trách nhiệm 

gửi Phiếu đăng ký công tác lưới điện điều chỉnh, phát sinh cho ngày D+1 đã 

được phê duyệt đến Đơn vị quản lý vận hành lưới điện. 

Điều 34.  Trình tự điều chỉnh kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 

ngày theo đề nghị của Cấp điều độ có quyền điều khiển 

Căn cứ kết quả đánh giá an ninh hệ thống ngắn hạn, trường hợp xuất hiện 

các yếu tố ảnh hưởng đến an ninh hệ thống điện dẫn đến không thể thực hiện 

bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện ngày tới theo đúng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa 

tuần đã được phê duyệt: 

1. Cấp điều độ có quyền điều khiển có trách nhiệm phối hợp trực tiếp với 
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Đơn vị quản lý vận hành lưới điện để đưa ra những thay đổi cần thiết trên cơ sở 

các nguyên tắc chung quy định từ Điều 4 đến Điều 8 Quy trình này.  

2. Trước 15h00 ngày D, Cấp điều độ có quyền điều khiển có trách nhiệm: 

a) Giải quyết lại Phiếu đăng ký công tác theo thời điểm đã được thống nhất 

với Đơn vị quản lý vận hành đối với công tác đã được đăng ký và giải quyết trên 

Trang thông tin điện tử Smov nhưng không thực hiện được trong ngày D+1 do 

không đảm bảo an ninh hệ thống điện;  

b) Hủy phiếu đăng ký công tác đối với các công tác không thực hiện được 

trong ngày D+1 do không đảm bảo an ninh hệ thống điện trong trường hợp 

phiếu đăng ký công tác không được đăng ký và giải quyết trên Trang thông tin 

điện tử Smov hoặc không thống nhất được thời điểm bố trí công tác thay thế với 

Đơn vị quản lý vận hành.  

Điều 35.  Bảo dưỡng, sửa chữa đột xuất 

1. Trường hợp việc đăng ký bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị đột xuất không  

thực hiện theo khung thời gian quy định tại Khoản 1 Điều 33 Quy trình này, trực 

ban vận hành của Đơn vị quản lý vận hành lưới điện có trách nhiệm liên hệ và 

đăng ký công tác trực tiếp với Điều độ viên tại Cấp điều độ có quyền điều khiển. 

2. Căn cứ tình hình vận hành hệ thống điện thực tế, Điều độ viên tại Cấp 

điều độ có quyền điều khiển có trách nhiệm xem xét các đề xuất của Đơn vị 

quản lý vận hành lưới điện, phối hợp và bố trí thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa 

thiết bị vào thời gian hợp lý. 

3. Trường hợp cần thiết, khi có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người 

hoặc an toàn thiết bị, Đơn vị quản lý vận hành lưới điện có thể tách thiết bị để 

không nguy hiểm cho người hoặc thiết bị và phải thông báo ngay cho Cấp điều 

độ có quyền điều khiển đầy đủ thông tin về việc tách thiết bị khẩn cấp khỏi vận 

hành. 

Điều 36.  Điều chỉnh thời gian kết thúc bảo dưỡng, sửa chữa 

1. Trường hợp thời gian kết thúc bảo dưỡng, sửa chữa có khả năng sớm 

hơn so với đăng ký theo kế hoạch đã được phê duyệt, Đơn vị quản lý vận hành 

lưới điện có trách nhiệm thông báo điều chỉnh bằng văn bản đến Cấp điều độ có 

quyền điều khiển ngay sau khi xác định thời gian dự kiến kết thúc bảo dưỡng, 

sửa chữa và liên hệ với Cấp điều độ có quyền điều khiển để xác nhận việc thông 

báo. 

2. Trường hợp thời gian kết thúc bảo dưỡng, sửa chữa có khả năng muộn 

hơn so với đăng ký theo kế hoạch đã được phê duyệt: 

a) Đơn vị quản lý vận hành lưới điện có trách nhiệm gửi Phiếu đăng ký bảo 

dưỡng, sửa chữa lưới điện điều chỉnh đến Cấp điều độ có quyền điều khiển theo 

quy định tại Khoản 3 Điều 9 Quy trình này ngay sau khi xác định thời gian dự 

kiến kết thúc bảo dưỡng, sửa chữa; Liên hệ với Cấp điều độ có quyền điều khiển 

để xác nhận việc đăng ký và thỏa thuận điều chỉnh kế hoạch bảo dưỡng, sửa 

chữa. 
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b) Thời gian gửi Phiếu đăng ký như sau: 

- Trước 48 giờ trước khi kết thúc bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch ban 

đầu đối với bảo dưỡng, sửa chữa kéo dài hơn 06 ngày; 

- Trước 24 giờ trước khi kết thúc bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch ban 

đầu đối với bảo dưỡng, sửa chữa kéo dài từ 04 ngày đến 06 ngày; 

- Trước 10 giờ trước khi kết thúc bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch ban 

đầu đối với bảo dưỡng, sửa chữa kéo dài từ 02 ngày đến 03 ngày; 

- Ngay sau khi xuất hiện các yếu tố dẫn đến kéo dài thời gian kết thúc bảo 

dưỡng, sửa chữa đối với bảo dưỡng, sửa chữa thực hiện trong ngày./. 

 

 

 
CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

               

Nguyễn Anh Tuấn 

 

 

 

 



Phụ lục 1 

MẪU ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA  

NHÀ MÁY ĐIỆN NĂM 

(Ban hành kèm theo Quy trình Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới 

điện và nhà máy điện trong hệ thống điện quốc gia) 
 
 

Tới: Cấp điều độ có quyền điều khiển 

Tel: Fax: 

Từ: Tên đơn vị phát điện 

Tel: Fax: 

 

ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA  

NHÀ MÁY ĐIỆN NĂM 
 

Đăng ký số : 

Đơn vị đăng ký : 

Năm áp dụng : 
 

1. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa 02 năm tiếp theo 
 

 

Tên tổ máy 
Thời gian Lý do thực 

hiện 

 

Lưu ý 
Từ Đến Dạng sửa chữa 

1.      

2.      

....      

 

2. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa cho 03 năm sau tiếp theo 
 

 

Tên tổ máy 
Thời gian Lý do thực 

hiện 

 

Lưu ý 
Từ Đến Dạng sửa chữa 

1.      

2.      

....      

 

3. Lưu ý chung 

 

 

 Người đăng ký: 

Họ và tên:  Chữ ký: (đóng dấu) Ngày:  /  /   

Chức vụ :      
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Phụ lục 2 

MẪU CÔNG BỐ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA  

NHÀ MÁY ĐIỆN NĂM 

(Ban hành kèm theo Quy trình Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện và 

nhà máy điện trong hệ thống điện quốc gia ) 
 

 

Tới: Tên đơn vị phát điện 

Tel: Fax: 

Từ: Cấp điều độ có quyền điều khiển 

Tel: Fax: 

 

CÔNG BỐ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA  

NHÀ MÁY ĐIỆN NĂM 
 

Công bố số : 

Đơn vị phát điện : 

Năm áp dụng : 
 

1. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa 02 năm tiếp theo 
 

 

Tên tổ máy 
Thời gian  

Lưu ý 
Từ Đến Dạng sửa chữa 

1.     

2.     

....     

 

2. Lưu ý chung 

 

 

 

 Người công bố: 

Họ và tên:  Chữ ký:  Ngày:  /  /   

Chức vụ :    
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Phụ lục 3 

MẪU ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA 

CHỮA NHÀ MÁY ĐIỆN THÁNG 

(Ban hành kèm theo Quy trình Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 

và nhà máy điện trong hệ thống điện quốc gia ) 
 

 

Tới: Cấp điều độ có quyền điều khiển 

Tel: Fax: 

Từ: Tên đơn vị phát điện 

Tel: Fax: 

 

ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA NHÀ MÁY ĐIỆN THÁNG 
 

Đăng ký số :  

Đơn vị đăng ký :  

Tháng áp dụng :   /   
 

1. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng tiếp theo 
 

 

Tên tổ máy 
Thời gian Lý do 

thực hiện 

 

Lưu ý 
Từ Đến Dạng sửa chữa 

1.      

2.      

....      

 

2. Điều chỉnh kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa các tháng còn lại trong năm 
 

 
Tên tổ 

máy 

Thời gian điều chỉnh Thời gian được phê duyệt Lý do 

điều 

chỉnh 

 

Từ 
 

Đến 
Dạng 

sửa chữa 

 

Từ 
 

Đến 
Dạng 

sửa chữa 

1.        

2.        

....        

 

3. Lưu ý chung 

 

 

 Người đăng ký: 

Họ và tên:  Chữ ký:   

Ngày:  /  /  Chức vụ :      
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Phụ lục 4 

MẪU CÔNG BỐ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA  

NHÀ MÁY ĐIỆN THÁNG 

(Ban hành kèm theo Quy trình Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện và 

nhà máy điện trong hệ thống điện quốc gia ) 
 

 

Tới: Tên đơn vị phát điện 

Tel: Fax: 

Từ: Cấp điều độ có quyền điều khiển 

Tel: Fax: 

 

CÔNG BỐ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA  

NHÀ MÁY ĐIỆN THÁNG 
 

Công bố ký số :  

Đơn vị phát điện :  

Tháng áp dụng :   /   
 

1. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng tiếp theo 
 

 

Tên tổ máy 
Thời gian Lý do 

thực hiện 

 

Lưu ý 
Từ Đến Dạng sửa chữa 

1.      

2.      

....      

 

2. Lưu ý chung 

 

 

 Người công bố: 

Họ và tên:  Chữ ký:  Ngày:  /  /  

Chức vụ :      
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Phụ lục 5 

MẪU ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 

(Ban hành kèm theo Quy trình Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện và 

nhà máy điện trong hệ thống điện quốc gia ) 
 

Tới: Cấp điều độ có quyền điều khiển 

Tel: Fax: 

Từ: Tên đơn vị đăng ký 

Tel: Fax: 

 

ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 

(Đăng ký số:............... ) 

[ ] Công tác Năm (Năm ..…..) 

[ ] Công tác Tháng  (Từ ..…./…../….. đến ….../.…../…....) 
 

 
 

 

STT 

 

Tên thiết bị, 

đường dây 

 

Thời gian 

bắt đầu 

 

Thời gian 

kết thúc 

 

Nội dung 

công việc 

 

Lý do 

thực hiện 

Lưu ý 

(điều chỉnh, 

phát sinh…) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Người đăng ký: 

Họ và tên:  Chữ ký:  Ngày:  /  /  

Chức vụ :      
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Phụ lục 6 

MẪU CÔNG BỐ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 

(Ban hành kèm theo Quy trình Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện và 

nhà máy điện trong hệ thống điện quốc gia ) 
 

Tới: Tên đơn vị đăng ký 

Tel: Fax: 

Từ: Cấp điều độ có quyền điều khiển 

Tel: Fax: 

 

CÔNG BỐ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 

(Công bố số:............... ) 

[ ] Công tác Năm (Năm ..…..) 

[ ] Công tác Tháng  (Từ ..…./…../….. đến ….../.…../…....) 
 

 
 

 

STT 

 

Tên thiết bị, 

đường dây 

 

Thời gian 

bắt đầu 

 

Thời gian 

kết thúc 

 

Nội dung 

công việc 

Lưu ý 

(điều chỉnh, 

phát sinh…) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

Người công bố: 

Họ và tên:  Chữ ký:  Ngày:  /  /  

Chức vụ :      
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Phụ lục 7 

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ CÔNG TÁC NHÀ MÁY ĐIỆN, LƯỚI ĐIỆN 

(Ban hành kèm theo Quy trình Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện và 

nhà máy điện trong hệ thống điện quốc gia ) 
 
 

Từ: Tên đơn vị đăng ký 

Tel: Fax: 

Tới: Cấp điều độ có quyền điều khiển 

Tel: Fax: 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ CÔNG TÁC 

Số phiếu: …(STT)…/…(năm)... 

Tên nhà máy điện, trạm biến áp, đường dây: 

................................................................................................................................. 

Tên thiết bị, đoạn đường dây: 

................................................................................................................................. 

Lý do công tác: [  ] Theo kế hoạch [  ] Ngoài kế hoạch     [  ] Đột xuất 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Nội dung công việc chính: [  ] Sửa chữa [  ] Thí nghiệm [  ] Đóng điện 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Thời gian công tác: 

Từ ........... ngày ......... tháng ...... năm … [  ] Liên tục trong thời gian đăng ký 

Đến ......... ngày ......... tháng ...... năm … [  ] Hằng ngày từ ........ đến ……… 

Các yêu cầu có liên quan đến công tác: 

[  ] Cần cắt điện  [  ] Tiếp địa [  ] Không cắt điện 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
(*) Kéo dài thời gian của phiếu số:..(STT)…/…(năm)…(nếu có) 

 

Người đăng ký: 

Họ và tên:  Chữ ký:  Ngày:  /  /  

Chức vụ :      
 

GIẢI QUYẾT CỦA …(TÊN CẤP ĐIỀU ĐỘ CÓ QUYỀN ĐIỀU KHIỂN). 

[  ] Đồng ý như đăng ký [  ] Hoãn nếu không bảo đảm an ninh HTĐ 

[  ] Thay đổi thời gian: [  ] Tiếp tục thực hiện theo Phiếu đăng ký số:… 

Từ ........... ngày ......... tháng ...... năm … [  ] Liên tục trong thời gian đăng ký 

Đến ......... ngày ......... tháng ...... năm … [  ] Hằng ngày từ ........ đến ……… 

Lưu ý: 

………..................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

Người giải quyết: 

Họ và tên:  Chữ ký:  Ngày:  /  /  

Chức vụ :      
(*) Dùng cho trường hợp phiếu đăng ký sửa chữa kéo dài
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Phụ lục 8 

TRÌNH TỰ LẬP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA  LƯỚI ĐIỆN VÀ 

NHÀ MÁY ĐIỆN TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN  QUỐC GIA 

(Ban hành kèm theo Quy trình Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện và 

nhà máy điện trong hệ thống điện quốc gia ) 

 
Sơ đồ 1 

LẬP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA NĂM TỚI 
 

Gửi bản đăng ký kế hoạch bảo 
dưỡng, sửa chữa 

Tổng hợp, chuẩn bị 

cơ sở dữ liệu 

Đánh giá an ninh hệ thống 

trung hạn 

Thỏa thuận kế hoạch bảo 
dưỡng, sửa chữa 

Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa 
chữa nguồn/lưới điện năm 

Hiệu chỉnh 

Kiểm tra 

Công bố kế hoạch 
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Sơ đồ 2 

LẬP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA THÁNG TỚI 
 
 

Gửi Bản đăng ký kế hoạch bảo 
dưỡng, sửa chữa và Phiếu đăng ký 

công tác 

Tổng hợp, chuẩn bị cơ sở dữ liệu 

Đánh giá an ninh hệ thống trung hạn 

Thỏa thuận kế hoạch bảo dưỡng, sửa 
chữa 

Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa 
nguồn/lưới điện tháng 

Kiểm tra 
Hiệu chỉnh 

Công bố kế hoạch bảo dưỡng, sửa 
chữa và Phiếu đăng ký công tác 
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Sơ đồ 3 

LẬP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA TUẦN/NGÀY 
 

 

  

Gửi Phiếu đăng ký công tác 

Tổng hợp, chuẩn bị cơ sở dữ liệu 

Đánh giá an ninh hệ thống trung 
và ngắn hạn 

Xem xét điều chỉnh kế hoạch 

bảo dưỡng, sửa chữa sửa chữa 

không có 

Thông báo tới 
đơn vị đăng ký 

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch 
bảo dưỡng, sửa chữa tuần tới / 

ngày tới 

Công bố phiếu đăng ký công tác 
điều chỉnh cho 02 tuần / ngày 

tiếp theo 
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Phụ lục 9 

MẪU PHIẾU CÔNG BỐ THÔNG TIN SỰ CỐ 

(Ban hành kèm theo Quy trình Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới 

điện và nhà máy điện trong hệ thống điện quốc gia ) 
 
 

Từ: Tên đơn vị công bố 

Tel: Fax: 

Tới: Cấp điều độ có quyền điều khiển 

Tel: Fax: 

 

PHIẾU CÔNG BỐ THÔNG TIN SỰ CỐ 

Số phiếu: …(STT)…/…(năm)... 

Tên nhà máy điện, trạm biến áp, đường dây: 

................................................................................................................................ 

Tên thiết bị, đoạn đường dây: 

................................................................................................................................ 

Nguyên nhân sự cố: 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

Thời điểm bắt đầu và dự kiến thời điểm kết thúc: 

Từ ........... ngày ......... tháng ...... năm … 

Đến ......... ngày ......... tháng ...... năm … 

Các thông tin liên quan đến sự cố và tiến độ khắc phục: 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
(*) Thay thế phiếu số:..(STT)…/…(năm)…(nếu có) 

Người đăng ký: 

Họ và tên:  Chữ ký:  Ngày:  /  /  

Chức vụ :      

 

(*) Dùng cho trường hợp cập nhật thông tin sự cố 

 


