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Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2014/TT-BCT ngày 15
tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy trình xử lý
sự cố trong hệ thống điện quốc gia, Thông tư số 40/2014/TT-BCT ngày 05
tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy trình
điều độ hệ thống điện quốc gia và Thông tư số 44/2014/TT-BCT ngày 28
tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy trình
thao tác trong hệ thống điện quốc gia
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực;
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư số 28/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ
Công Thương quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia, Thông
tư số 40/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công
Thương quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia và Thông tư số
44/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2014/TT-BCT
ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy
trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia như sau:
1. Bổ sung Khoản 6a, 6b và 6c sau Khoản 6 Điều 3 như sau:
“6a. 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.

6b. Khu dân cư là khu vực địa lý hiện có các hộ dân sinh sống tập trung hoặc
đã được phê duyệt quy hoạch để các hộ dân chuyển đến sinh sống. Những khu
vực địa lý không có các hộ dân sinh sống mặc dù có người hoặc phương tiện cơ
giới qua lại, các vùng đồng ruộng, đồi trồng cây không được gọi là khu dân cư.
6c. Khu vực tập trung đông người là những khu vực bao gồm chợ, quảng
trường, bệnh viện, trường học, nơi tổ chức hội chợ, triển lãm, trung tâm
thương mại, khu vui chơi giải trí, bến tàu, bến xe, nhà ga và các công trình
công cộng khác.”.
2. Sửa đổi Điểm a, Điểm d Khoản 8 Điều 3 như sau:
“a) Điều độ viên tại các Cấp điều độ;
d) Nhân viên trực thao tác lưu động.”.
3. Sửa đổi Khoản 9 Điều 3 như sau:
“9. Sự cố là sự kiện một hoặc nhiều trang thiết bị trong hệ thống điện do một
hoặc nhiều nguyên nhân dẫn đến hệ thống điện hoạt động không bình thường, gây
ngừng cung cấp điện hoặc ảnh hưởng đến việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn
định, liên tục và đảm bảo chất lượng điện năng cho hệ thống điện quốc gia.”.
4. Sửa đổi Khoản 2 Điều 6 như sau:
“2. Không kết lưới vận hành ở chế độ mạch vòng trên lưới điện có cấp điện
áp dưới 110 kV, trừ các trường hợp phải khép mạch vòng để chuyển phụ tải điện
hoặc đổi nguồn cung cấp nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện nhưng phải đảm
bảo không gây mở rộng sự cố.”.
5. Sửa đổi Khoản 2 Điều 8 như sau:
“2. Các trang thiết bị rơ le bảo vệ và tự động (bao gồm cả rơ le sa thải phụ
tải điện theo tần số thấp và điện áp thấp) phải thường xuyên ở chế độ vận hành,
trừ các trang thiết bị rơ le mà theo nguyên lý hoạt động, điều kiện chế độ làm việc
của hệ thống năng lượng và tính chọn lọc phải tách ra khỏi vận hành.”.
6. Bổ sung Điểm đ Khoản 5 Điều 10 như sau:
“đ) Ngoài các quy định về chế độ báo cáo sự cố theo quy định tại các Điểm
a, Điểm b, Điểm c và Điểm d Khoản 5 Điều này, Cấp điều độ có quyền điều khiển
có trách nhiệm thực hiện các chế độ báo cáo sự cố trong hệ thống điện quốc gia
như sau:
- Đối với sự cố kéo dài xảy ra trong hệ thống điện truyền tải từ cấp điện áp
220 kV trở lên gây hư hỏng thiết bị hoặc sự cố trên hệ thống điện quốc gia gây
mất điện diện rộng trên phạm vi từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
hoặc sự cố dẫn đến sa thải phụ tải với quy mô công suất từ 200 MW trở lên, ngay
sau khi cô lập phần tử bị sự cố trong hệ thống điện quốc gia, gửi báo cáo về
thông tin sự cố cho Cục Điều tiết điện lực thông qua hình thức tin nhắn hoặc thư
điện tử (email);
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- Trong thời hạn 36 giờ kể từ khi xảy ra sự cố, gửi Báo cáo sự cố về Cục
Điều tiết điện lực bằng thư điện tử (email) theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban
hành kèm theo Thông tư này;
- Định kỳ trước ngày 20 hàng tháng, Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia có
trách nhiệm tổng hợp báo cáo phân tích các sự cố theo mẫu quy định tại Phụ lục 4
ban hành kèm theo Thông tư này (đối với các sự cố phải phân tích, đánh giá) và các
sự cố xảy ra trong tháng trước gửi về Cục Điều tiết điện lực theo đường văn thư và
thư điện tử (email) đối với các sự cố sau:
+ Các sự cố kéo dài trên lưới điện 500 kV;
+ Các sự cố kéo dài trên lưới điện 220 kV, 110 kV và nhà máy điện mà gây
mất điện diện rộng trên phạm vi từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc
một quận nội thành của Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hoặc phải sa
thải phụ tải với quy mô công suất từ 200 MW trở lên hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến
chế độ vận hành của nhà máy điện tham gia thị trường điện cạnh tranh.”.
7. Sửa đổi Khoản 3 Điều 11 như sau:
“3. Trong quá trình xử lý sự cố, Cấp điều độ có quyền điều khiển được phép
vận hành hệ thống điện với tần số và điện áp khác với yêu cầu trong vận hành hệ
thống điện ở chế độ vận hành bình thường theo quy định tại Quy định hệ thống
điện truyền tải, Quy định hệ thống điện phân phối do Bộ trưởng Bộ Công Thương
ban hành nhưng phải nhanh chóng thực hiện các giải pháp để khôi phục hệ thống
điện về trạng thái vận hành bình thường, đảm bảo sự làm việc ổn định của hệ
thống điện.”.
8. Sửa đổi Khoản 1 Điều 22 như sau:
“1. Khi có sự cố đường dây ở cấp điện áp từ trên 35 kV đến 220 kV, cho
phép đóng lại đường dây không quá 02 (hai) lần, kể cả lần tự động đóng lại không
thành công. Đối với các đường dây đi qua khu vực tập trung đông người hoặc khu
dân cư, chỉ cho phép đóng lại đường dây lần thứ hai sau khi Đơn vị quản lý vận
hành đã thực hiện kiểm tra, xác nhận đường dây đủ điều kiện vận hành và đảm
bảo an toàn cho người, thiết bị điện. Đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm cung
cấp danh sách các đường dây đi qua khu vực tập trung đông người, khu dân cư
cho Cấp điều độ có quyền điều khiển.”.
9. Sửa đổi Điều 38 như sau:
“Điều 38. Khôi phục máy biến áp sau sự cố
1. Trường hợp máy biến áp bị cắt sự cố do bảo vệ khác ngoài so lệch, hơi,
dòng dầu, áp lực dầu, sau khi nhân viên vận hành kiểm tra, báo cáo tình trạng bên
ngoài của máy biến áp không phát hiện có dấu hiệu bất thường, Điều độ viên chỉ
huy đưa máy biến áp vào vận hành trở lại khi có một trong các điều kiện sau:
a) Nhân viên vận hành khẳng định mạch bảo vệ không tác động nhầm;
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b) Nhân viên vận hành kiểm tra phát hiện mạch bảo vệ tác động nhầm do hư
hỏng mạch bảo vệ và hư hỏng đó đã được khắc phục. Trường hợp không khắc
phục được tình trạng hư hỏng của mạch bảo vệ, Điều độ viên cho phép cô lập
mạch bảo vệ đó theo đề nghị của Đơn vị quản lý vận hành và đưa máy biến áp
vận hành trở lại với điều kiện các rơ le bảo vệ còn lại phải bảo đảm bảo vệ đầy đủ
chống mọi dạng sự cố, đảm bảo thời gian loại trừ sự cố.
2. Trường hợp máy biến áp bị cắt sự cố do bảo vệ so lệch và hơi (hoặc dòng
dầu, áp lực dầu), Điều độ viên chỉ huy đưa máy biến áp vào vận hành trở lại khi
đủ các điều kiện sau:
a) Đơn vị quản lý vận hành đã tiến hành thí nghiệm, kiểm tra thử nghiệm các
thông số, phân tích mẫu khí, mẫu dầu, khắc phục những nhược điểm bất thường
đã phát hiện;
b) Đơn vị quản lý vận hành có văn bản xác nhận máy biến áp đủ điều kiện
vận hành gửi Cấp điều độ có quyền điều khiển.
3. Trường hợp chỉ có một trong các bảo vệ so lệch, hơi, dòng dầu, áp lực dầu
tác động, Điều độ viên chỉ huy thao tác cô lập máy biến áp và bàn giao máy biến
áp cho Đơn vị quản lý vận hành tiến hành thí nghiệm, kiểm tra mạch bảo vệ chính
đã tác động. Điều độ viên chỉ huy đưa máy biến áp vào vận hành trở lại khi có
một trong các điều kiện sau:
a) Qua kiểm tra phát hiện mạch bảo vệ chính của máy biến áp tác động là do
hư hỏng trong mạch bảo vệ và hư hỏng đó đã được khắc phục;
b) Qua kiểm tra phát hiện mạch bảo vệ chính của máy biến áp tác động là do
hư hỏng thiết bị trong vùng bảo vệ chính (nhưng không phải là máy biến áp) và
hư hỏng đó đã được khắc phục;
c) Qua kiểm tra mạch bảo vệ chính, các thiết bị trong vùng bảo vệ chính và
không phát hiện hư hỏng, Đơn vị quản lý vận hành đã thực hiện theo quy định tại
Khoản 2 Điều này.
4. Trường hợp việc ngừng vận hành máy biến áp dẫn đến ngừng cấp điện
cho các khách hàng sử dụng điện quan trọng, Điều độ viên chỉ huy đưa máy biến
áp trở lại vận hành khi đủ các điều kiện sau:
a) Nhân viên vận hành kiểm tra, xác nhận, báo cáo máy biến áp đó chỉ bị cắt
do một trong các bảo vệ nội bộ của máy biến áp và không thấy có dấu hiệu bên
ngoài chứng tỏ máy biến áp hư hỏng;
b) Nhân viên vận hành thông báo máy biến áp đã được Lãnh đạo Đơn vị
quản lý vận hành đồng ý đưa trở lại vận hành.”.
10. Sửa đổi Điều 45 như sau:
“Điều 45. Xử lý của Nhân viên vận hành tại trạm điện, trung tâm điều
khiển khi xảy ra mất điện toàn trạm điện
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Khi xảy ra mất điện toàn trạm điện, Nhân viên vận hành tại trạm điện, trung
tâm điều khiển hoă ̣c Nhân viên vận hành đươ ̣c Đơn vị quản lý vận hành cử tới
trạm điện không người trực thực hiện theo trình tự sau:
1. Thực hiện xử lý sự cố theo Quy trình vận hành và xử lý sự cố do Đơn vị
quản lý vận hành ban hành, chuyển đổi sang nguồn điện dự phòng cấp lại điện tự
dùng cần thiết cho trạm điện.
2. Tiến hành cắt toàn bộ các máy cắt trong trạm điện. Các trường hợp đặc
biệt do các yêu cầu về kỹ thuật không thể cắt toàn bộ các máy cắt thì phải có quy
định riêng của Đơn vị quản lý vận hành.
3. Kiểm tra tình trạng các thiết bị trong trạm điện.
4. Báo cáo ngay về Cấp điều độ có quyền điều khiển trạng thái của các
máy cắt.
5. Kiểm tra toàn bộ trạm điện để quyết định cô lập hay đưa trạm điện vào
vận hành theo các điều kiện sau:
a) Trường hợp sự cố không xảy ra trong trạm điện, đảm bảo các thiết bị đủ
điều kiện vận hành sẵn sàng nhận điện lại thì báo cáo Cấp điều độ có quyền điều
khiển cho phép được đóng điện trở lại;
b) Trường hợp sự cố xảy ra trong trạm điện, đề nghị Cấp điều độ có quyền
điều khiển tiến hành thao tác cô lập đường dây, thiết bị bị sự cố.”.
11. Sửa đổi Điều 46 như sau:
“Điều 46. Xử lý của Nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trung tâm
điều khiển khi xảy ra mất điện toàn nhà máy điện
Khi xảy ra mất điện toàn nhà máy điện, Nhân viên vận hành tại nhà máy điện,
trung tâm điều khiển hoă ̣c Nhân viên vận hành đươ ̣c Đơn vị quản lý vận hành cử
tới nhà máy điện không người trực thực hiện theo trình tự sau:
1. Thực hiện xử lý sự cố theo Quy trình vận hành và xử lý sự cố do Đơn vị
quản lý vận hành ban hành, chuyển đổi sang nguồn điện dự phòng cấp lại điện tự
dùng cần thiết cho nhà máy điện.
2. Tiến hành cắt toàn bộ máy cắt trong trạm điện của nhà máy điện. Trường
hợp đặc biệt do yêu cầu về kỹ thuật không thể cắt toàn bộ máy cắt thì phải có quy
định riêng của Đơn vị quản lý vận hành.
3. Kiểm tra tình trạng các thiết bị trong nhà máy điện, tình trạng các tổ máy
phát điện.
4. Báo cáo ngay cho Cấp điều độ có quyền điều khiển trạng thái của các máy
cắt, tình trạng các tổ máy phát điện.
5. Đảm bảo các thiết bị, các tổ máy phát điện không bị sự cố sẵn sàng hoà
điện lại.
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6. Đề nghị Cấp điều độ có quyền điều khiển thao tác cô lập đường dây, thiết
bị bị sự cố (nếu có).
7. Đề nghị Cấp điều độ có quyền điều khiển phối hợp để nhanh chóng khôi
phục lại tự dùng nhà máy điện (nếu sự cố nguồn điện dự phòng).”.
12. Bổ sung Khoản 1a sau Khoản 1 Điều 47 như sau:
“1a. Đối với trạm điện hoặc nhà máy điện không người trực, thực hiện xử lý
sự cố theo Quy trình phối hợp vận hành trạm điện hoặc nhà máy điện không người
trực giữa Đơn vị quản lý vận hành và Cấp điều độ có quyền điều khiển.”.
13. Sửa đổi Điều 48 như sau:
“Điều 48. Chế độ cảnh báo
Hệ thống điện vận hành ở chế độ cảnh báo khi xuất hiện hoặc tồn tại một
trong các điều kiện sau đây:
1. Các điều kiện xuất hiện chế độ cảnh báo của hệ thống điện truyền tải theo
Quy định Hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành.
2. Các đường dây và máy biến áp cấp điện áp 110 kV có mức mang tải từ
90% trở lên nhưng không vượt quá giá trị định mức.”.
14. Sửa đổi Điều 49 như sau:
“Điều 49. Xử lý của Điều độ viên khi hệ thống điện ở chế độ cảnh báo
1. Điều khiển công suất các nhà máy điện để mức dự phòng điều chỉnh tần
số thứ cấp đạt hoặc cao hơn hơn mức quy định.
2. Điều khiển công suất các nhà máy điện để mức độ mang tải của các
đường dây và máy biến áp cấp điện áp từ 110 kV trở lên không vượt quá 90%
giá trị định mức.
3. Điều khiển điện áp theo quy định tại Quy trình điều độ hệ thống điện quốc
gia do Bộ Công Thương ban hành để đưa điện áp về phạm vi cho phép trong chế
độ vận hành bình thường.
4. Giảm công suất truyền tải trên đường dây trong khu vực có khả năng xảy
ra thiên tai hoặc các điều kiện thời tiết bất thường có thể gây ảnh hưởng tới an
ninh cung cấp điện hoặc khả năng xảy ra các vấn đề về an ninh, quốc phòng có
thể đe dọa an ninh hệ thống điện.
5. Cung cấp thông tin để công bố thông tin cảnh báo lên Trang thông tin điện
tử của hệ thống điện và thị trường điện khi đã thực hiện các biện pháp cần thiết
nhưng không đưa được hệ thống trở lại chế độ vận hành bình thường.”.
15. Sửa đổi Điều 50 như sau:
“Điều 50. Chế độ khẩn cấp
Hệ thống điện vận hành ở chế độ khẩn cấp khi xuất hiện và duy trì một trong
các điều kiện sau đây:
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1. Các điều kiện xuất hiện chế độ khẩn cấp của hệ thống điện truyền tải theo
Quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành.
2. Điện áp tại một nút bất kỳ trên lưới điện 110 kV nằm ngoài dải điện áp
cho phép đối với trường hợp xảy ra sự cố đơn lẻ.
3. Mức mang tải của bất kỳ thiết bị điện nào trong lưới điện 110 kV hoặc
thiết bị điện đấu nối vào lưới điện 110 kV vượt quá giá trị định mức nhưng dưới
110 % giá trị định mức mà thiết bị này khi bị sự cố do quá tải có thể dẫn đến chế
độ vận hành cực kỳ khẩn cấp.”.
16. Sửa đổi tiêu đề và Điểm a Khoản 2 Điều 51 như sau:
“Điều 51. Xử lý của Điều độ viên khi hệ thống điện ở chế độ khẩn cấp”
“a) Điều khiển công suất các nhà máy điện để đường dây hoặc thiết bị điện
không bị quá tải;”.
17. Sửa đổi Điều 52 như sau:
“Điều 52. Chế độ cực kỳ khẩn cấp
Hệ thống điện vận hành ở chế độ cực kì khẩn cấp khi xuất hiện hoặc tồn tại
một trong các điều kiện sau đây:
1. Các điều kiện xuất hiện chế độ cực kỳ khẩn cấp của hệ thống điện truyền
tải theo Quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành;
2. Mức mang tải của bất kỳ thiết bị nào trong lưới điện 110 kV hoặc thiết bị
đấu nối với lưới điện 110 kV từ 110% giá trị định mức trở lên mà thiết bị này khi
bị sự cố do quá tải có thể dẫn đến tan rã từng phần hệ thống điện.”.
18. Sửa đổi tiêu đề, Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 53 như sau:
“Điều 53. Xử lý của Điều độ viên khi hệ thống điện ở chế độ cực kỳ
khẩn cấp
1. Điều khiển tần số theo Quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia
do Bộ Công Thương ban hành để đưa tần số về phạm vi cho phép trong chế độ
vận hành bình thường.
2. Xử lý quá tải đường dây hoặc thiết bị điện
a) Điều khiển công suất các nhà máy điện để đường dây không bị vượt giới
hạn truyền tải hoặc thiết bị điện không bị quá tải trên 110%;”.
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2014/TT-BCT
ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy
trình điều độ hệ thống điện quốc gia như sau:
1. Sửa đổi Điểm d Khoản 39 Điều 3 như sau:
“d) Nhân viên trực thao tác lưu động.”.
2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 10 như sau:
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“2. Trường hợp khẩn cấp không thể trì hoãn được (cháy hoặc có nguy cơ đe
doạ đến tính mạng con người hoặc an toàn thiết bị) ở nhà máy điện hoặc trạm
điện, cho phép Nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trạm điện, trung tâm điều
khiển tiến hành thao tác thiết bị theo các quy trình liên quan và phải chịu trách
nhiệm về thao tác xử lý sự cố của mình. Sau khi xử lý xong, nhân viên vận hành
tại nhà máy điện, trạm điện, trung tâm điều khiển phải báo cáo ngay cho nhân
viên vận hành cấp trên có quyền điều khiển các thiết bị bị sự cố.”.
3. Sửa đổi Khoản 2 Điều 11 như sau:
“2. Điện áp trên lưới điện 500 kV, thanh cái 220kV thuộc trạm biến áp
500 kV.”.
4. Sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 14 như sau:
“2. Điện áp trên lưới điện 66 kV, 110 kV, 220 kV thuộc hệ thống điện miền,
trừ các thanh cái 220 kV thuộc quyền điều khiển của Cấp điều độ quốc gia. Công
suất phản kháng của các nhà máy điện đấu nối vào lưới điện 110 kV, 220 kV
thuộc hệ thống điện miền, trừ các nhà máy điện thuộc quyền điều khiển của Cấp
điều độ quốc gia.
3. Lưới điện cấp điện áp 66 kV, 110 kV, 220 kV thuộc hệ thống điện miền
(bao gồm các thiết bị có cấp điện áp 110 kV, 220 kV và các lộ tổng đầu ra, đầu
vào các phía còn lại của máy biến áp 110 kV, 220 kV), trừ phần lưới điện cấp điện
áp 110 kV đã được phân cấp điều khiển hoặc ủy quyền điều khiển cho Cấp điều
độ phân phối tỉnh.”.
5. Sửa đổi Khoản 3 Điều 17 như sau:
“3. Đường dây cấp điện áp 110kV được Cấp điều độ miền ủy quyền điều
khiển, máy biến áp 110kV (bao gồm cả thiết bị đóng cắt phía 110kV) trừ các máy
biến áp 110 kV tại các nhà máy điện thuộc quyền điều khiển của các cấp điều độ
cao hơn, lưới điện trung áp thuộc địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,
trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư này.”.
6. Sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 26 như sau:
“b) Điều khiển điện áp trên lưới điện 500 kV, thanh cái 220 kV thuộc trạm
biến áp 500 kV;”.
7. Bổ sung Điểm d Khoản 2 Điều 52 như sau:
“d) Nhân viên trực thao tác lưu động (trong trường hợp thao tác tại các thiết
bị thuộc quyền điều khiển).”.
8. Bổ sung Điểm d Khoản 2 Điều 53 như sau:
“d) Nhân viên trực thao tác lưu động (trong trường hợp thao tác tại các thiết
bị thuộc quyền điều khiển).”.
9. Sửa đổi Điểm d Khoản 2 Điều 54 như sau:
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“d) Nhân viên trực thao tác lưu động (trong trường hợp thao tác tại các thiết
bị thuộc quyền điều khiển).”.
10. Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 55 như sau:
“b) Nhân viên trực thao tác, nhân viên trực thao tác lưu động tại đơn vị điện
lực cấp quận, huyện; đơn vị phân phối và bán lẻ điện.”.
11. Sửa đổi Điều 60 như sau:
“Điều 60. Điều kiện cho phép trạm điện hoặc nhà máy điện không người
trực vận hành
1. Trường hợp thành lập trung tâm điều khiển trạm điện hoặc nhà máy điện,
Đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm lập và trình Đơn vị quản lý trực tiếp phê
duyệt Đề án thành lập trung tâm điều khiển nhà máy điện hoặc trạm điện không
người trực vận hành sau khi có ý kiến chính thức bằng văn bản của cấp điều độ
có quyền điều khiển, cấp điều độ có quyền kiểm tra và các đơn vị liên quan. Đối
với trung tâm điều khiển nhóm nhà máy điện lớn, nhóm nhà máy điện năng lượng
tái tạo (bao gồm mặt trời, gió, sinh khối và thủy điện nhỏ) hoặc nhóm trạm điện
truyền tải, Đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm báo cáo Cục Điều tiết điện lực
để có ý kiến chính thức bằng văn bản trước khi phê duyệt đề án. Việc thành lập
trung tâm điều khiển trạm điện hoặc nhà máy điện phải đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Các trạm điện, nhà máy điện được thao tác xa từ trung tâm điều khiển phải
cùng một đơn vị điều độ có quyền điều khiển hoặc thuộc hai đơn vị điều độ có
quyền điều khiển mà đơn vị điều độ này là nhân viên cấp dưới trực tiếp của đơn
vị điều độ kia;
b) Hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kết nối, quản lý vận
hành theo quy định;
c) Đảm bảo đầy đủ nhân lực vận hành được đào tạo theo đúng quy định, công
cụ hỗ trợ công tác quản lý vận hành trung tâm điều khiển và các nhà máy điện,
trạm điện không người trực. Số lượng nhân viên vận hành, nhân viên trực thao tác
lưu động trong ca trực phải đảm bảo đáp ứng được số lượng thao tác cần phải xử
lý trong mọi trường hợp có thể xảy ra trong ca trực. Trường hợp Trung tâm điều
khiển nhiều hơn một loại công nghệ nhà máy điện, nhân viên vận hành phải đáp
ứng yêu cầu của tất cả các loại hình công nghệ nhà máy điện hoặc phải bố trí trực
song song cho các loại hình công nghệ khác nhau;
d) Xây dựng và ban hành quy trình phối hợp vận hành, quy trình kiểm tra
giám sát điều khiển vận hành.
2. Trong quá trình quản lý vận hành trung tâm điều khiển, Đơn vị quản lý
vận hành có thể bổ sung một hay nhiều nhà máy điện hoặc trạm điện mới không
người trực vận hành để thực hiện điều khiển, thao tác xa từ trung tâm điều khiển.
Việc bổ sung các nhà máy điện, trạm điện mới được thực hiện tương tự như thành
lập trung tâm điều khiển theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
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3. Trường hợp không thành lập trung tâm điều khiển mà nhà máy điện hoặc
trạm điện được điều khiển trực tiếp từ Cấp điều độ có quyền điều khiển, Đơn vị
quản lý vận hành phải thống nhất với Cấp điều độ có quyền điều khiển:
a) Thời gian chính thức vận hành nhà máy điện hoặc trạm điện không người
trực vận hành;
b) Nhân viên trực thao tác lưu động của Đơn vị quản lý vận hành để thực
hiện thao tác theo lệnh thao tác của cấp điều độ có quyền điều khiển khi không
thể thực hiện thao tác xa đối với nhà máy điện hoặc trạm điện không người trực
vận hành.
4. Đơn vị quản lý vận hành nhà máy điện hoặc trạm điện không người trực
có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn điện, an toàn vệ sinh lao
động, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ an ninh chống đột nhập và các quy định pháp
luật khác có liên quan.
5. Nhà máy điện hoặc trạm điện được giám sát, điều khiển và thu thập tín
hiệu trạng thái, đo lường, bảo vệ từ một trung tâm điều khiển (nếu có) và cấp điều
độ có quyền điều khiển.
6. Hệ thống giám sát, điều khiển, thông tin viễn thông và thu thập tín hiệu
đặt tại trung tâm điều khiển nhà máy điện hoặc trạm điện, hệ thống SCADA đặt
tại Cấp điều độ có quyền điều khiển phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo Quy
định hệ thống điện truyền tải và Quy định hệ thống điện phân phối do Bộ Công
Thương ban hành.
7. Trước khi chính thức vận hành nhà máy điện hoặc trạm điện không người
trực, Đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy trình vận
hành và xử lý sự cố thiết bị, quy trình thao tác thiết bị điện nhà máy điện hoặc
trạm điện không người trực; tổ chức đào tạo và hướng dẫn nhân viên vận hành
trong thao tác và xử lý sự cố nhà máy điện hoặc trạm điện không người trực theo
đúng quy định hiện hành và các quy trình nội bộ của đơn vị.
8. Trước khi chính thức vận hành nhà máy điện hoặc trạm điện không người
trực, Đơn vị quản lý vận hành và cấp điều độ có quyền điều khiển có trách nhiệm
xây dựng và thống nhất quy trình phối hợp vận hành nhà máy điện hoặc trạm điện
không người trực để hướng dẫn nhân viên vận hành trong tổ chức điều độ vận
hành, thao tác và xử lý sự cố nhà máy điện hoặc trạm điện không người trực.”.
12. Sửa đổi Điều 61 như sau:
“Điều 61. Vận hành trạm điện hoặc nhà máy điện không người trực
1. Vận hành trạm điện hoặc nhà máy điện không người trực được thực hiện
từ trung tâm điều khiển hoặc Cấp điều độ có quyền điều khiển. Trường hợp cần
thiết, Đơn vị quản lý vận hành có thể bố trí thêm nhân viên trực thao tác lưu động
đến trực tại nhà máy điện hoặc trạm điện để kiểm tra, giám sát việc điều khiển,
thao tác xa từ trung tâm điều khiển.
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2. Trường hợp việc điều khiển, thao tác xa không thực hiện được, Đơn vị
quản lý vận hành có trách nhiệm cử nhân viên trực thao tác lưu động đến trực tại
nhà máy điện hoặc trạm điện trực tiếp thao tác theo lệnh của Cấp Điều độ có
quyền điều khiển. Trường hợp cần thiết, Đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm
tái lập ca trực vận hành tại trạm điện hoặc nhà máy điện không người trực để đảm
bảo an toàn vận hành và xử lý nhanh các tình huống khẩn cấp hoặc sự cố.
3. Trong mỗi ca trực vận hành tại trung tâm điều khiển, Đơn vị quản lý vận
hành phải bố trí ít nhất 02 (hai) nhân viên vận hành trực ca, trong đó có 01 (một)
người đảm nhiệm chức danh Trưởng ca hoặc Trưởng kíp. Đơn vị quản lý vận hành
quy định chi tiết phân công nhiệm vụ cho nhân viên vận hành trực ca tại trung tâm
điều khiển.
4. Đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ
của nhân viên trực thao tác lưu động nhà máy điện, trạm điện không người trực,
vị trí trực, chế độ giao nhận ca, thời gian di chuyển từ vị trí trực tới nhà máy điện
hoặc trạm điện, phương tiện thông tin liên lạc và giao thông.
5. Đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm cử nhân viên vận hành đến nhà
máy điện hoặc trạm điện không người trực để kiểm tra tại chỗ thiết bị, đặc biệt
vào các thời điểm truyền tải hoặc phát công suất cao.
6. Trường hợp xảy ra sự cố tại nhà máy điện hoặc trạm điện không người
trực, Đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm cử nhân viên vận hành, sửa chữa
đến nhà máy điện hoặc trạm điện để khắc phục sự cố trong thời gian ngắn nhất.”.
13. Sửa đổi Điều 64 như sau:
“Điều 64. Quy định các cấp điều khiển tần số
Điều khiển tần số trong hệ thống điện quốc gia là quá trình điều khiển trong
hệ thống điện để duy trì sự vận hành ổn định của hệ thống, bao gồm điều khiển
tần số sơ cấp, điều khiển tần số thứ cấp và điều khiển tần số cấp 3:
1. Điều khiển tần số sơ cấp là quá trình điều chỉnh tức thời tần số hệ thống
điện được thực hiện bởi số lượng lớn các tổ máy phát điện có trang bị hệ thống
điều tốc.
2. Điều khiển tần số thứ cấp là quá trình điều chỉnh tiếp theo của điều chỉnh
tần số sơ cấp được thực hiện thông qua tác động của hệ thống AGC nhằm đưa tần
số về dải làm việc cho phép.
3. Điều khiển tần số cấp 3 là quá trình điều chỉnh tiếp theo của điều chỉnh
tần số thứ cấp được thực hiện bằng lệnh điều độ để đưa tần số hệ thống điện vận
hành ổn định theo quy định hiện hành và đảm bảo phân bổ kinh tế công suất phát
các tổ máy phát điện.”.
14. Sửa đổi Điều 65 như sau:
“Điều 65. Quy định về điều khiển tần số
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1. Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia có trách nhiệm theo dõi liên tục
lượng công suất dự phòng điều khiển tần số, xu hướng thay đổi phụ tải điện của
hệ thống điện để chủ động điều chỉnh công suất phát của các nhà máy điện, đảm
bảo mức dự phòng công suất điều khiển tần số theo quy định.
2. Để đảm bảo mức dự phòng công suất điều khiển tần số thứ cấp theo quy
định, Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia có trách nhiệm chỉ định một hoặc
nhiều nhà máy điện tham gia điều khiển tần số thứ cấp. Căn cứ vào nhiệm vụ phân
công điều khiển tần số thứ cấp mà các nhà máy điện đưa các bộ tự động điều chỉnh
công suất, tần số vào làm việc phù hợp với thực tế. Khi gần hết lượng công suất
dự phòng cho việc điều khiển tần số thứ cấp, các nhà máy điện có nhiệm vụ điều
khiển tần số thứ cấp phải kịp thời thông báo cho cấp điều độ có quyền điều khiển.
3. Khi tần số hệ thống điện vượt ra ngoài giới hạn 50±0,5 Hz, tất cả các nhà
máy điện không tham gia điều chỉnh tần số sơ cấp, thứ cấp đều phải tham gia điều
chỉnh theo khả năng của tổ máy để đưa tần số về phạm vi 50±0,5 Hz. Khi tần số
hệ thống đã được đưa về giới hạn trên, tất cả các nhà máy điện đã tham gia điều
chỉnh giữ nguyên công suất và thông báo cho cấp điều độ có quyền điều khiển để
xác nhận mức phát công suất thực tế.”.
15. Sửa đổi Khoản 1 Điều 66 như sau:
“1. Điều chỉnh công suất phát hữu công của các nhà máy điện:
a) Các tổ máy phát điện cung cấp dịch vụ phụ trợ điều khiển tần số thứ cấp;
b) Các tổ máy phát điện căn cứ trên thứ tự huy động theo các bản chào giá
của tổ máy phát điện (nếu có) trong thị trường điện cạnh tranh hoặc giá bán điện;
c) Các tổ máy phát điện cung cấp dịch vụ dự phòng khởi động nhanh.”.
16. Sửa đổi Khoản 3 Điều 132 như sau:
“3. Thời gian đào tạo Trưởng ca cụ thể như sau:
a) Đối với nhà máy điện lớn hoặc trung tâm điều khiển nhà máy điện (trừ các
nhà máy điện sử dụng nguồn năng lượng tái tạo) là ít nhất 18 tháng;
b) Đối với nhà máy điện nhỏ (trừ các nhà máy điện sử dụng nguồn năng
lượng tái tạo) là ít nhất 12 tháng;
c) Đối với các nhà máy điện hoặc trung tâm điều khiển nhóm nhà máy điện
sử dụng nguồn năng lượng tái tạo:
- Có tổng quy mô công suất từ 30 MW trở xuống là ít nhất 06 tháng;
- Có tổng quy mô công suất trên 30 MW là ít nhất 09 tháng.”.
Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2014/TT-BCT
ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy
trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia như sau:
1. Bổ sung Điểm đ Khoản 6 Điều 3 như sau:
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“đ) Nhân viên trực thao tác lưu động.”.
2. Sửa đổi Điểm đ Khoản 8 Điều 3 như sau:
“đ) Nhân viên trực thao tác lưu động.”.
3. Sửa đổi Điểm đ Khoản 9 Điều 3 như sau:
“đ) Nhân viên trực thao tác lưu động.”.
4. Sửa đổi Điểm d Khoản 10 Điều 3 như sau:
“d) Nhân viên trực thao tác lưu động.”.
5. Sửa đổi Khoản 3 Điều 4 như sau:
“3. Cho phép nhân viên vận hành không cần lập phiếu thao tác nhưng phải
ghi chép đầy đủ các bước thao tác vào sổ nhật ký vận hành trước khi thực hiện
thao tác trong các trường hợp sau đây:
a) Xử lý sự cố;
b) Thao tác có số bước thao tác không quá 03 (ba) bước và được thực hiện
tại trung tâm điều khiển hoặc thao tác bằng điều khiển từ xa;
c) Thao tác có số bước thao tác không quá 05 (năm) bước và được thực hiện
tại các cấp điều độ có quyền điều khiển.”.
6. Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 như sau:
“1. Mẫu phiếu thao tác quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư
này. Trường hợp trang bị hệ thống công nghệ thông tin, giám sát từ xa cho phép
thực hiện thao tác tự động từ xa, Cấp điều độ có quyền điều khiển, Đơn vị quản
lý vận hành có thể xây dựng mẫu phiếu thao tác điện tử (trong đó chữ ký lập,
duyệt và thực hiện phiếu được quản lý bằng hệ thống phân cấp tài khoản người
dùng) bao gồm đầy đủ các nội dung quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo
Thông tư này. Cấp điều độ có quyền điều khiển, Đơn vị quản lý vận hành có trách
nhiệm ban hành và triển khai áp dụng sau khi có ý kiến chính thức bằng văn bản
của Cục Điều tiết điện lực.”.
7. Sửa đổi Điều 13 như sau:
“Điều 13. Thực hiện thao tác thiết bị điện nhất thứ
1. Mọi thao tác tại vị trí đặt thiết bị điện nhất thứ đều phải có hai người phối
hợp thực hiện: Một người giám sát và một người thao tác trực tiếp. Trong mọi
trường hợp, hai người đều chịu trách nhiệm như nhau về thao tác.
2. Tại vị trí đặt thiết bị điện nhất thứ, hai người phối hợp thực hiện thao tác
phải biết rõ sơ đồ và vị trí của thiết bị điện tại hiện trường, đã được đào tạo và
kiểm tra đạt được chức danh vận hành và được bố trí làm công việc thao tác.
Người thao tác trực tiếp phải có bậc an toàn từ bậc 03 (ba) trở lên, người giám sát
phải có bậc an toàn từ bậc 04 (bốn) trở lên. Trình tự tiến hành thao tác theo phiếu
thao tác như sau:
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a) Tại vị trí thao tác, nhân viên vận hành phải kiểm tra lại xem tên các thiết
bị có tương ứng với tên trong phiếu thao tác không;
b) Khi đã khẳng định thiết bị phải thao tác là đúng, người giám sát đọc lệnh,
người thao tác trực tiếp nhắc lại lệnh và thực hiện từng bước thao tác theo phiếu
thao tác.
3. Khi tiến hành các thao tác phức tạp như đóng điện, thí nghiệm thiết bị mới
phải được thực hiện theo phương thức đã được phê duyệt, có sự thống nhất với
các đơn vị liên quan và với cấp điều độ có quyền điều khiển tương ứng. Trong đó,
chỉ rõ người chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình thực hiện thao tác và những công
việc đã ghi trong chương trình.
4. Sau khi kết thúc thao tác, nhân viên vận hành phải thực hiện các thủ tục
giao nhận thiết bị, ghi chép đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành các nội dung sau:
a) Tên phiếu thao tác;
b) Những thay đổi trong sơ đồ rơ le bảo vệ và tự động, đặt hoặc tháo gỡ các
tiếp địa di động (chỉ rõ địa điểm đặt hoặc tháo gỡ tiếp địa);
c) Những thay đổi kết dây trên sơ đồ vận hành, các đội công tác đang làm
việc hoặc đã kết thúc công tác.
5. Thiết bị điện hoặc đường dây chỉ được đưa vào vận hành sau sửa chữa khi
Đơn vị quản lý vận hành khẳng định chắc chắn đã thực hiện các nội dung sau:
a) Tất cả các đơn vị công tác (người và phương tiện) đã rút hết;
b) Đã tháo hết tiếp địa di động;
c) Ghi rõ các nội dung trong phiếu công tác vào sổ nhật ký vận hành;
d) Bàn giao thiết bị bằng lời nói qua điện thoại có ghi âm.”.
8. Sửa đổi Khoản 6 Điều 18 như sau:
“6. Nếu mất điều khiển thao tác xa, Đơn vị quản lý vận hành phải cử ngay
nhân viên vận hành trực thao tác lưu động tại trạm điện, nhà máy điện.”.
9. Sửa đổi Điều 19 như sau:
“Điều 19. Điều kiện thực hiện thao tác xa
1. Hệ thống giám sát, điều khiển, thông tin viễn thông và thu thập tín hiệu tại
Cấp điều độ có quyền điều khiển, trung tâm điều khiển phải được định kỳ thí
nghiệm, kiểm tra để đảm bảo thao tác xa hoạt động đúng và tin cậy, tuân thủ quy
định tại Quy định hệ thống điện truyền tải và Quy định hệ thống điện phân phối
do Bộ Công Thương ban hành.
2. Hệ thống thông tin truyền dữ liệu và tín hiệu điều khiển liên kết với Cấp
điều độ có quyền điều khiển, trung tâm điều khiển với trạm điện hoặc nhà máy
điện phải đảm bảo hoạt động chính xác và tin cậy.
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3. He th6ng lieu khien (DCS) va c6ng ket not (Gateway) hoac thiet bi dA.11.
cuOi (RTU) tai tram dien, nha may clien hog dOng tot.
4. Trang thai khoa dieu khien tai to (lieu khien thiet bi de vi tri dieu khien tir xa.
5. Tr4ng thai ,khoa dieu khien
train dien hoac nha may,clien vi tri thao
tac xa cap dieu dO c6 quyen dieu khien hoac trung tam (lieu khien.
6. He th6ng dieu khien tai cap clieu do c6 quyen dieu khien, trung tam (lieu
khien hog dOng tot.7,
Dieu 4. Bali b6 not dung quy dinh tai Khoan 14, Khoan 15 Dieu 3 Thong tu
so 40/2014/TT-B CT ngay 05 thong 11 nam 2014 cda BO truong BO Cong Thuang
quy dinh quy trinh dieu dO he th6ng dien qu6c gia.
Dieu 5. lieu bye thi hanh
1.Thong tu nay c6 hieu lgc thi hanh tir ngay 0 3 thang
0/1 nam 2020 .
2. Trong qua trinh thi.rc hien, neu phat sinh vuang mac, cac dan vi c6 lien
quan phan anh -ye Cuc Dieu tiet dien lgc de xem xet,
quyet theo tham quyen
hoac bao cao ve Bo Cong Thuong de gig quyet./.
Ndi nhi)n:
- Thd tithing Chinh phia, cac Ph6 Thu Wong;
- Van phong T6ng Bi thu;
- Cac B6, Co quan ngang B6, Ca quan thu6c Chinh phu;
- UBND cac tinh, thanh pho tri,rc thu6c Trung trang;
- Vien Kie'tn sat Nhan dan T6i cao;
- Toa an Nhan dan Toi cao;
- Kiem toan Nha mr6c;
- Cac Tit& twang B6 Cong Thtrang;
- Cue Kie'm tra van ban QPPL (B6 Ttr phap);
- Cong bao;
- Website: Chinh phii, Bo Cong Thuang;
- Tap doan Dien Itrc Viet Nam;
- Tap doan Dau khi Viet Nam;
- Tap doan Cong nghiep Than - Khoang san Viet Nam;
- Tong ding ty Truyen tai dien quoc gia;
- Cac Tong Cong ty Oat dien;
- Cac Tong Cong ty dien luc;
- Cong ty Mua ban dien;
- Trung tarn Dieu d6 He th6ng dien qu6c gia;
- Ltru: VT, PC, DTDL.

BO TRUOINTG
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