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2017 của Chính
Chuyển.................. Găn.cứ Nghị định sô| 98/2017/ND-CP ngay 18 thang & nam
Công
phủ quy định chức năng, nhiệm Vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Thương;
sung
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 nam 2004 và Luật sửa đổi, bổ

một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/ND-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của
sửa
Chính phủ quy dinh chỉtiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật

đổi, bỗ sung một sô) điều của Luật Điện lực;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điểu tiết điện lực;
trình tự
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định điều kiện,

ngừng, giảm mức cung cấp điện.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thôngtư này quy định các điều kiện ngừng, giảm mức cung cấp điện; trình

tự ngừng, giảm mức cung cấp điện trong hoạt động điện lực.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đơn vị phân phối điện.
2. Đơn vị phân phốivà bán lẻ điện.
3. Khách hàng sử dụng điện.
4. Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

5. Tế chức, cá nhân có liên quan.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thôngtư này, các từ ngữ dưới đây đượchiểu như sau:
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1. An ninh hệ thống điện là khả năng nguồn điện đảm bảo cung cấp điện đáp

ứng nhu cầu phụ tải điện tại một thời điêm hoặc một khoảng thời gian xác định
có xét đền các ràng buộc trong hệ thốngđiện.
2. Bên bán điện là đơn vị điện lực thực hiện ngừng và cấp điện trở lại, bao

gồm: Đơn vị phân phối điện, Đơn vị phân phối và bán lẻ điện.
3. Bên mua điện là tỗ chức, cá nhân mua điện để sử dụng hoặc dé bán lẻ điện
cho khách hàng sử dụng điện, bao gồm:

a) Đơn vị phân phối và bán lẻ điện;
b) Khách hàng sử dụng điện.

4. Đơn vị phân phối điện là đơn vị điện lực được cấp giấy phép hoạt động
điện lực trong lĩnh vực phân phối và bán điện, bao gồm:
a) Tổng côngty Điện lực;

b) Côngty Điện lực tỉnh, thành phó trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt
là Công ty Điện lựctỉnh) trực thuộc Tổng công ty Điện lực;
c) Côngty Điện lực cấp quận, huyện trực thuộc Tổng côngty Điện lực thành
phố HàNội, Tổng công ty Điện lực thành phó Hồ Chí Minh.
5. Đơn vị phân phối và bán lẻ điện là đơn vị điện lực được cấp giấy phép

hoạt động điện lực trong lĩnh vực phân phối và bán lẻ điện, mua buôn điện từ Đơn

vị phân phối điện để bán lẻ điện cho khách hàng sử dụng điện.

6. Giảm mức cung cấp điện là việc giảm cung câp công suât, sản lượng điện
so với mức công suất, sản lượng đã thoả thuận trong hợp đông mua bán điện đã

7. Khách hàng sử dụng điện là tô chức, cá nhân muađiện đê sử dụng, không

bán lại cho tô chức, cá nhân khác.

§. Khách hàng sử dụng điện quan trọng là khách hàng thuộc diện ưu tiên
cấp điện khi bên bán điện thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện, được Uỷ

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định căn cứ vào tầm quan
trọng về chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng.

9. Sự kiện bắt khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan mà bên bán

điện không thể kiểm soát được, không thể lường trước được và không thể khắc

phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.
Điều 4. Thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện

1. Mọi trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện, bên bán điện phải thông
báo trước cho bên muađiện, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 7 Luật

Điệnlực và Điều 6 Thôngtư này.
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2. Nội dung thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện bao gồm:
khả
a) Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện; mức công suất giảm hoặc
năng cung cấp tối đa trong trường hợp giảm mức cung cấp điện;
b) Lý do ngừng, giảm mức cung cấp điện;
c) Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện;

d) Thời điểm dự kiến đóngđiệntrở lại hoặc bảo đảm mức cung cấp điện bình

thường.

3. Người của bên bán điện ký thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện
phải là một trong những ngườisau:
a) Người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của bên bán

:

điện;

b) Ngườigiữ chức danh được uỷ quyền ký thông báo ngừng, giảm cung cấp
điện do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện.
4. Thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện được thực hiện bằng mộttrong
tử
các hình thức: văn bản, điện báo, điện thoại, fax, tin nhắn (SMS), thư điện
do
(email), các phươngtiện thôngtin đại chúng hoặc các hình thức liên lạc khác
hai bên thoả thuận và ghi trong hợp đồng mua bán điện.
ChươngII

CÁC DIEU KIỆN NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN
Điều 5. Ngừng, giảm mức cung cấp điện không khan cấp
Bên bán điện ngừng, giảm mức cung cấp điện không khẩn cấp trong các

trường hợp sau:

1, Ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch của bên bán điện khi có
nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, xây lắp các côngtrình điện, điều hoà, hạn
chế phụ tải do thiếu nguồn điện và các nhu cầu khác theo kế hoạch.

2. Ngừng cấp điện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân có liên quan trong
trường hợp để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình.
3. Ngừng, giảm mức cung câp điện theo yêu câu của bên muađiện.
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Điều 6. Ngừng, giảm mức cung cầp dién khan cap

Bên bán điện ngừng, giảm mức cung cập điện khân cập trong các trường hợp
sau:
1. Có sự cố xảy ra trên lưới điện câp điện cho bên mua điện; sự cô trong hệ
thống điện gây mật điện mà bên bán điện không kiêm soát được.
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: 2. Có nguy co gây sự cố, mất an toàn nghiêm trọng cho người, thiết bị và hệ
thông điện.

3. Hệ thống điện thiếu công suất dẫn đến đe dọa an ninh hệ thống điện.
4. Có sự kiện bất khả kháng.
Điều 7. Ngừng cấp điện do tô chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp
A

luật

Bên bán điện được ngừng cấp điện trong các trường hợp sau:
1. Bên mua điện có hành vi vi phạm quy định tại:

a) Các khoản 1, 4, 5, 6, 7 và khoản 8 Điều 7 Luật Điện lực (Các hành vi bị

cấm trong hoạt động điện lực và sử dụng điện);

b) Điểm a và điểm b khoản 2 Điều 46; điểm b và điểm c khoản 2 Điều 47

Luật Điện lực.

2. Bên mua điện khôngthựchiện thanh toán tiền điện theo quy định tại khoản

9 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật Điệnlực.

3. Theo yêu cầu của cơ quan nhà nướccó thâm quyềnđể thực hiện biện pháp
cưỡng chế ngừngcấp điện theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 134/2013/NĐCP ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm

và hiệu quả (sau đây viếttắt là Nghị định số 134/2013/NĐ-CP).

4. Bên mua điện không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng,

không duytrì biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 12

Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy

định chỉtiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Điệnlực.

Chương II

TRÌNH TỰ NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CÁP ĐIỆN
Điều 8. Trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện không khẩn cấp
1. Trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện không khẩn cấp, bên bán

điện phải thông báo cho bên mua điện biết trước thời điểm ngừng, giảm mức cung

cấp điện ít nhất 05 ngày, bằng hình thức cụ thê nhưsau:

a) Gửi thông báo bằng văn bản hoặc thông báo bằng hình thức khác đã được

hai bên thoả thuận trong hợp đồng mua bán điện cho khách hàng có sản lượng
mua điện trung bình trên 100.000kWh/tháng và khách hàng sử dụng điện quan
trọng biết;

5

b) Thông báo trong 03 ngày liên tiếp trên phương.tiện thông tin đại chúng
hoặccác hình thức khác đã đượcthỏa thuận trong hợp đồng muabán điện đối với
các khách hàng cònlại. Trong đó thời điểm thông báo đầutiên phải đảm bảo trước
thời điểm ngừng, giảm mức cung cấp điệnít nhất 05 ngày.

2. Sau khi thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện, bên bán điện có trách
nhiệm tiến hành ngừng, giảm mức cung cấp điện theo đúng nội dung đã thông
báo.
Trường hợp không thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện theo nội dung
đã thông báo, bên bán điện có trách nhiệm thông báolại cho bên muađiện trước
thời điểm ngừng, giảm cung cấp điện đã thông báoít nhất 24 giờ.
3. ‘Truong hợp bên mua điện có đề nghị thay đổi thời gian ngừng, giảm mức
cung cấp điện đã được thông báo thì phải trao đổi với bên bán điện trước thời
điểm ngừng, giảm mức cungcấp điệnít nhất 48 giờ. Bên bán điện có trách nhiệm
xem xét, giải quyết đề nghị của bên mua điện, cụ thể như sau:
a) Trường hợp không thé thay đỗi việc ngừng, giảm mức cung cấp điện, bên
bán điện vẫn được ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch nhưng phải
thông báo lại cho bên mua điện và nêu rõ lý do trướcthời điểm ngừng, giảm mức
cung cấp điện đã thông báoít nhất 24 giờ;
b) Trường hợp chấp nhận thay đổithời gian ngừng, giảm mức cung cấp điện,
bên bán điện phải thông báo trước cho bên mua điện trước thời điểm ngừng, giảm
mức cung cấp điện đã thông báo ít nhất 24 giờ.
- 4. Sau khi tiến hành ngừng, giảm mức cung cấp điện, bên bán điện phải ghi
đầy đủ thời gian, nội dung,trình tự thao tác ngừng, giảm mức cung cấp điện vào
số nhật ký công tác hoặc nhật ký vận hành.

5. Bên bán điện phải cấp điện trở lại theo đúng thờihạn đã thông báo. Trường
hợp thời gian cấp điện trở lại bị chậm so với thời gian đã thông báo từ 01 gio tro
lên, bên bán điện phải thông báo cho khách hàng có sản lượng mua điện trung
bình trên 100.000kWh/tháng và khách hàng sử dụng điện quan trọng biết thời gian
cấp điện trở lại bằng điện thoại hoặc hình thức thông báo khác do hai bên thỏa
thuận trong hợp đồng muabán điện.

6. Đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Thôngtư
này, trình tự ngừng cấp điện hoặc giảm mức cung cấp điện quy định từ khoản 1
đến khoản 5 Điều này chỉ tiến hành sau khi bên yêu cầu ngừng cấp.điện đã thanh
toán đủ cho bên bán điện các chi phíliên quan đến việc ngừngvà cấp điện trởlại.
Điều 9. Trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp
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Khi xảy ra một trong các trường hợp quy định tại Điều 6 Thôngtư này, bên
bán điện có quyền ngừng,giảm mứccung câp điện khẩn cấp, sau đó thực hiện các
công việc sau:
1. Xác định nguyên nhân, phạm vi ảnh hưởng,thời gian dự kiến cấp điện trở
lại.

2. Thông báo cho bên mua điện biết theo hình thức thông báo đã được hai bên
thoả thuận trong hợp đồng mua bán điện, bao gồm các nội dung quy định tại khoản 1
Điều này trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm thực hiện ngừng, giảm mức cung

cấp điện khẩn cấp.

3. Bên bán điện phải ghi đầy đủ thời gian, nguyên nhân,trình tự thao tác
ngừng, giảm mức cung cấp điện vào số nhật ký công tác hoặc nhật ký vận hành.
4. Trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện do hệ thống điện thiếu công

suất dẫn đến đe dọa an ninh hệ thống điện, bên bán điện phải đảm bảo thực hiện

cất, giảm đúng lượng công suất phụtải được tính toán và phân bỗ theo quy định
về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu
nguồn điện.

5. Phối hợp với các bên có liên quan khẩn trương khắc phục các nguyên nhân

dẫn đến ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp để cấp điện trở lại trong thời
gian nhanh nhất.
Điều 10. Trình tự ngừng cấp điện do tô chức, cá nhân vi phạm quy định
của pháp luật
1. Đốivới trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 7 Thôngtư này
a) Trường hợp bên mua điện thực hiện hành vi quy định tại khoản 6 Điều 7
Luật Điện lực (hành vi trộm cắp điện), bên bán điện được ngừng cấp điện ngay
sau khi Biên bản vi phạm hành chính được lập theo quy định tại Nghị định số
-134/2013/NĐ-CP;

b) Trường hợp bên mua điệnthực hiện hành vi quy định tại khoản 1, khoản

4, khoản 5, khoản 7 và khoản 8 Điều 7 Luật Điện lực, nếu mức độ vi phạm chưa

đến mức phải ngừng cấp điện khẩn cấp thì sau khi Biên bản vi phạm hành chính

được lập theo quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP,bên bán điện có trách
nhiệm gửi thông báo ngừng cấp điện cho bên mua điện trước thời điểm ngừng cấp
điện ít nhất 24 giờ. Nếu quáthời hạn này mà bên mua điện không chấm dứt hành
VI VI phạm và không tiến hành khắc phục hậu quả do hành vi vi pham gay ra theo
yêu cầu của bên bán điện thì bên bán điện có quyền ngừng cấp điện theo nội dung
đã thông báo;

c) Trường hợp bên mua điện vi pham quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7
Thôngtư này, bên bán điện có quyền ngừng cấp điện cho bên mua điện và phải
thông báo cho bên mua điện trướcthời điểm ngừng cấp điệnít nhất 24 giờ.

lí

2. Đốivới trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư này
điện và bên mua
a) Trường hợp không có thỏa thuận lùi ngày thanh toán tiền

điện đã được bên bán điện thông báo về việc thanh toán tiền điện 02 (hai)

lần thì

có quyên ngừng câp
sau 15 ngày kê từ ngày thông báo lần đầu tiên, bên bán điện
điện cho bên mua điện;

và được bên bán điện
b) Trường hợp bên mua điện có đề nghị thoả thuận

thuận lùi ngày thanh
đồngý lùi ngày thanh toán tiền điện, nếu quá thời hạn thoả

toán tiền điện mà bên muađiện vẫn chưathanh toán đủ tiền điện vàcả tiền lãi
g
khoản tiền điện chậm trả (nếu có), bên bán điện có quyền ngừn

của

cấp điện cho bên

mua điện;

cho bên mua
c) Khi thực hiện ngừng cấp điện, bên bán điện phải thông báo

điện trước thời điểm ngừngcấpđiệnít nhất 24 giờ và không phảichịu trách nhiệ

m

về các thiệt hại do việc ngừng cấp điện gây ra.

3. Đối với trường hợp quyđịnh tại khoản 3 Điều 7 Thông tư này

rước thời điểm
-Bên bán điện phải thông báo ngừng cấp điện cho bên muat
Sau khi ngừng cấp
ngừng cấp điện ít nhất 24 giờ và nêu rõ lý do ngừng cấp điện.
g cấp điện cho cơ
điện, bên bán điện phải thông báo bằng văn bản về việc ngừn
quan nhà nước có yêu cầu ngừng cấp điện.

4. Đốivới trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư này

thỏa thuận
Bên bán điện có quyền ngừng cấp điện cho bên mua điện theo
trướcthời điểm
trong hợp đồng muabán điện và phải thông báo cho bên muađiện

ngừng cấp điện ít nhất 24 giờ.

sau:
5. Việc cấp điện trở lại chỉ được tiến hành trong các trường hợp
hành chính
a) Bên mua điện đã thực hiện đầy đủ quyết định xử lý vi phạm
, đã tiến hành
của cơ quan nhà nước có thầm quyền, đã chấm dứt hành vi vi phạm
đầy đủ chỉ phí
khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra và đã thanh toán

ngừng và cấp điện trở lại cho bên bán điện đối với trường hợp ngừng cấp điện
theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này;

b) Thanh toán đầy đủ tiền điện và tiền lãi của khoản tiền điện chậm trả (nếu

ong hợp
có) hoặc đã thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện các thỏa thuận kháctr

đồng mua bán điện và chỉ phí ngừng và cấp điệntrở lại cho bên bán điện đối với

a, điểm b
trường hợp ngừng cấp điện theo quy định tại điểm c khoản 1 và điểm
khoản 2 Điều này;
n và
c) Có yêu cầu cấp điện trở lại bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyề

bên muađiện đã thanh toán đầy đủ chỉ phí ngừng và cấp điện trở lại cho bên bán
điện đối với trường hợp ngừng cập điện theo quy định tại khoản 3 Điều này;
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d) Bén mua điện đã thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng hoặc
duy trì biệnpháp bảo đảm thực hiện hợp đồng và đã thanh toán đầy đủ chỉ phí
ngừng và cấp điện trở lại cho bên bán điện đối với trường hợp ngừng cấp điện
theo quy định tại khoản 4 Điều này.
Chương IV

BAO CAO VA GIAM SAT THUC HIEN NGUNG, GIAM

MỨC CUNG CÁP ĐIỆN

Điều 11. Báo cáo định kỳ hằng tháng
1. Trước ngày 15 hangthang, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Tổng
công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Điện lực tỉnh và các Đơn vị
phân phối và bán lẻ điện được cấp giấy phép hoạt động điện lực có tổng quy mô

công suất lắp đặt của các trạm biến áp từ 03 MVA trở lên có trách nhiệm tổng

hợp, báo cáo bằng văn bản gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc hệ thống thư điện tử

đến Sở Công Thương tại địa phương kết quả thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp

điện tháng trước liền kề trong phạm vi quản lý. Báo cáo bao gồm:
a) Báo cáo tổng hợp thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện hằng tháng

theo mẫu quyđịnh tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thôngtư này;

b) Báo cáochỉ tiết thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện hằng thángtheo

mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Trước ngày 15 hằng tháng, các Tổng công ty Điện lực có trách nhiệm báo
cáo bằng văn bản gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc hệ thống thư điện tử đến Cục
Điều tiết điện lực về việc thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện tháng trước
liền kề trong phạm vi quản lý. Báo cáo bao gồm các nội dưng quy định tại điểm a
và điểm b khoản 1 Điều này.

Điều 12. Báo cáo đột xuất
1. Khi phải thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp trên diện
rộng trong hệ thống điện quốcgia do sự cố nghiêm trọng, Tập đoàn Điện lực Việt
Nam có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương (Cục Điều tiết điện lực) bằng thư
điện tử (email) hoặc fax ngay sau khi xảy ra sự cố và bằng văn bản trong thời hạn

36 giờ kể từ thời điểm xảy ra sự cố.

2 Khi phải thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp trong trường
hợp sự cólưới điện truyền tải từ 220kV trở lên hoặc sự cố các trạm biến áp 110kV
có vai trò quan trọng trong việc cung cấp điện cho một khu vực:
a) lậpđoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực có trách nhiệm báo
cáo Cục Điều tiết điện lực bằng thư điện tử (email) hoặc fax ngay sau khi xảy ra
sự cố và bằng văn bản trong thời hạn 36 giờ kể từ thời điểm xảy ra sự cố.
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b) Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Tổng công ty Điện lực thành

Sở Công Thương
phố Hồ Chí Minh, Côngty Điện lực tỉnh có trách nhiệm báo cáo
xảy ra sự cố và
tại địa phương bằng thư điện tử (email) hoặc fax ngay sau khi
bằng văn bản trong thời hạn 36 giờ kể từ thời điểm xảy ra sự có.
ngừng, giảm mức
3. Bên bán điện có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện

thư điện tử khi
cung cấp điện bằng văn bản qua dịch vụ bưu chính hoặc hệ thống
địa phương.
có yêu cầu của Cục Điều tiết điện lực hoặc Sở Công Thươngtại
n 2 Điều 4
4. Báo cáo đột xuất phải bao gồm các nội dung quy định tại khoả
Thôngtư này.
Điều 13. Giám sát thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện
1. Sở Công Thươngcó trách nhiệm:

ninh và quốc
a) Hằng năm, căn cứ vào tầm quan trọng về chính trị, xã hội, an
Tổng công ty Điện
phòng, Sở Công Thương địa phương chủ trì và phối hợp với

lực thành phố Hà Nội, Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, Công ty
sử
Điệnlực tỉnh trình Ủy ban nhân dân cấptỉnh phê duyệt danh sách khách hàng
bán điện thực hiện
dụng điện quan trọng thuộc diện ưu tiên cấp điện khi bên

ngừng, giảm mức cưng cấp điện trong hệ thốngđiện;

b) Giám sát việc thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện của Tổng công
ty Điện lực thành phố Hà Nội, Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh,

ng theo quy
Côngty Điệnlực tỉnh, Đơn vị phân phối và bán lẻ điện tại địa phươ
định tại Thôngtư này.
2; CC Điều tiết điện lực có trách nhiệm giám sát chung việc thực hiện

ngừng,

tư này.
giảm mức cung cấp điện của các đơn vị điện lực theo quy định tại Thông
Chương V

TÔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 14. Tổ chức thực hiện

kiểm tra
1: CC Điều tiết điện lực có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn và

việc thực hiện Thôngtư này.

thuộc
2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực

thực hiện việc ngừng, giảm mức cung cấp điện theo quy định tại Thôngtư này.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng j0 năm 2020.

g Bộ
Thôngtư số 30/2013/TT-BCT ngày 14 tháng 1l năm 2013 của Bộ trưởn
Công Thương quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện hết
hiệu lực thi hành từ ngày Thôngtư này có hiệu lực.
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2. Trong quátrình thực hiện Thôngtư này, nếu có vấn đề vướng mắc,nội :
dung mới phát sinh, các đơn vị có liên quan có trách nhiệm báo cáo Cục Điều tiết
điện lực để nghiên cứu, đề xuất, trình Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông

tư cho phù hợp./.
Nơi nhận:

- Văn phòng Chủtịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng TổngBíthư;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND tỉnh, thành phô trực thuộc TW;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhànước;

- Bộ trưởng Bộ Công Thương;
- Các Thứ trưởng Bộ Công Thương;

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Website: Chính phủ, Bộ Công Thương;

- Công báo;
- Website Chính phủ;

- Website Bộ Công Thương;
- Luu: VT, PC, ĐTĐL.

i

Hoàng Quốc Vượng

1
Phụlục I

BIEU MAU BAO CAO TONGot. THUC HIEN NGUNG, GIAM MUC CUNG CAP DIEN HANG THANG

(Ban hành kèm theo Thông tư số£ 2p020/1T-BCT ngày 09 tháng

Số thứ
tự

Các trường hợp ngừng, giảm
mức cung cấp điện

Không khẩn cấp

2

Khan cấp

5

Vị phạm quy định của pháp luật

.^

Tổng số lần
Reais
bị ngừng,

Fone m
nangbi
liên

điện

điện (Hiệu

giảm mức
cung cấp
(Lân)

1

A

a
ee cÁ
Wh) :

ndm 2020 cua Bo trưởng Bộ Công Thương)
Tổng công
eae
suât bị

Tổngthời
=
:
gian bị

ngừng,
giảm mức

ngừng, giảm
mức cung cấp

dién (MW)

(Gid)

cung cấp

điện

k
z
Tông sô

lượng khách
hàng bị ảnh

hưởng

Ghi
chú

Lưu ý: Thời gian chốt sốliệu báo cáo tổng hợp thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện hằng tháng tính từ ngày 01 đến
ngày cuốicùng của tháng trước kỳ báo cáo.

2

;

Phụ lục H

BIEU MAU BAO CAO CHI TIET THỰC HIỆN NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CÁP ĐIỆN HANG THANG
(Ban hanh kém theo Thong tu sốt 2020/TT:“BCT ngay 09 thang 4 nam 2020 cua Bo trưởng Bộ Công Thương)
Số
thứ
tr

:

I

Tên đường dây/Trạm
biến áp bị ngừng,
giảm mức cung cấp

điện

Thời gian bắt

Phạm vil
Địa điểm

Nguyên
nhân

đầu ngừng,giảm
mức cung cấp
điện

:
Ngày

=

Giờ

Thời gian cấp
điện trở lại

:

Ngày

a

Giờ

Tổngthời

gian bị
ngừng,
giảm mức

cấp
cung
điện

ú

So lượng
khách hàng
” anh

Chi chú

ướng

Ngừng, giảm mức cung cấp điện không khẩn cấp

1

2
3

II

Ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp

1
2
3
II
1

2
3

Ngừng cung cấp điện do viphạm quy định của pháp luật
Khách hàng A

Nếu có

Lưu ý: Thời gian chốt số liệu báo cáo chỉtiết thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện hằng thángtính từ ngày 01 đến
ngày cuôi cùng của tháng trước kỳ báo cáo.

