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triển kinh tế - xã hội của vùng và của từng ñịa phương trong vùng, ñảm bảo chất
lượng ñiện và ñộ tin cậy cung cấp ñiện ngày ñược nâng cao;
- Phát triển lưới ñiện truyền tải phải ñồng bộ với tiến ñộ ñưa vào vận hành các
nhà máy ñiện ñể ñạt ñược hiệu quả ñầu tư chung của hệ thống ñiện quốc gia và khu
vực; phù hợp với chiến lược phát triển ngành ñiện, quy hoạch phát triển ñiện lực và
các quy hoạch khác của vùng và các ñịa phương trong vùng;
- Phát triển lưới ñiện 220kV và 110kV, hoàn thiện mạng lưới ñiện khu vực nhằm
nâng cao ñộ ổn ñịnh, tin cậy cung cấp ñiện, giảm thiểu tổn thất ñiện năng, tạo ñiều kiện thuận
lợi cho việc cải tạo lưới ñiện trung áp sang cấp ñiện áp 22 kV và ñiện khí hóa nông thôn;
- Phát triển ñường dây truyền tải ñiện có dự phòng cho phát triển lâu dài trong
tương lai, sử dụng cột nhiều mạch, nhiều cấp ñiện áp ñi chung trên một hàng cột ñể
giảm diện tích chiếm ñất. ðối với các thành phố, các trung tâm phụ tải lớn, sơ ñồ lưới
ñiện phải có ñộ dự trữ và tính linh hoạt cao hơn; thực hiện việc hiện ñại hóa và từng
bước ngầm hóa lưới ñiện tại các thành phố, thị xã, hạn chế tác ñộng xấu ñến cảnh
quan, môi trường;
- Từng bước hiện ñại hóa lưới ñiện, cải tạo, nâng cấp các thiết bị ñóng cắt, bảo
vệ và tự ñộng hóa của lưới ñiện; nghiên cứu sử dụng các thiết bị FACTS, SVC ñể
nâng cao giới hạn truyền tải; từng bước hiện ñại hóa hệ thống ñiều khiển lưới ñiện.
b) Tiêu chí phát triển lưới ñiện 220, 110kV:
- Cấu trúc lưới ñiện: lưới ñiện 220 - 110kV ñược thiết kế ñảm bảo ñộ tin cậy
cung cấp ñiện và chất lượng ñiện năng trong chế ñộ làm việc bình thường và sự cố
ñơn lẻ theo các quy ñịnh hiện hành. Lưới ñiện 220 - 110kV phải ñảm bảo ñộ dự
phòng cho phát triển ở giai ñoạn kế tiếp;
- ðường dây 220 - 110kV: ưu tiên sử dụng loại cột nhiều mạch ñể giảm hành
lang tuyến các ñường dây tải ñiện;
- Trạm biến áp 220 - 110kV: ñược thiết kế với cấu hình quy mô hai máy biến áp;
- Tiết diện dây dẫn:
+ Các ñường dây 220kV: sử dụng dây dẫn tiết diện ≥ 400mm2 hoặc dây phân
pha có tổng tiết diện ≥ 600mm2, có dự phòng cho phát triển ở giai ñoạn kế tiếp;
+ Các ñường dây 110kV: sử dụng dây dẫn tiết diện ≥ 185mm2 ñối với khu vực
nông thôn miền núi; sử dụng dây dẫn tiết diện ≥ 240mm2 ñối với khu ñô thị hoặc khu
công nghiệp.

