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Bảng 4.2. Phân tích khoảng trống: Điều tiết tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo 

Bảng 4.3. Phân tích khoảng trống: Điều tiết triển khai các công nghệ năng lượng thông minh 

Bảng 4.4. Phân tích khoảng trống: Tiêu chuẩn kỹ thuật cho công nghệ năng lượng thông minh 

Bảng 4.5. Phân tích khoảng trống: Quy tắc mạng lưới và tiêu chuẩn kết nối 

Bảng 5.1. Sự khác biệt chính giữa lưới điện truyền thống và Lưới điện Thông minh. 
 
Bảng 5.2. Những ưu điểm và nhược điểm chính của chương trình biểu giá điện hỗ trợ năng lượng tái tạo và 
đấu giá nguồn NLTT. 
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1. Giới thiệu 

1.1 . Bối cảnh và cấu trúc 

Năm 2016, Chính phủ Việt Nam đã công bố kế hoạch mới nhất về phát triển ngành điện và sử dụng năng 
lượng tái tạo thông qua Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia VII điều chỉnh (gọi tắt là Quy hoạch điện 
VII điều chỉnh). Theo Quy hoạch điện VII, năng lượng tái tạo dự kiến sẽ đóng góp 6,5% trong cơ cấu điện 
quốc gia vào năm 2020 và 10,7% vào năm 2030. Để đạt được các mục tiêu này - đặc biệt thông qua việc 
tăng tỷ lệ các nguồn năng lượng phân tán và các nguồn năng lượng tái tạo biến đổi– thì hệ thống điện 
hiện tại cũng phải đối mặt với một số thách thức nhất định. Ngoài việc đa dạng hóa các nguồn năng lượng 
trong tổ hợp năng lượng hiện có, Việt Nam cũng rất chú trọng đến vấn đề hiệu suất năng lượng. 
 
Dự án hợp tác song phương Dự án Lưới điện Thông minh cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng 
lượng (SGREEE) hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện Lộ trình phát triển Lưới điện thông 
minh (SGRM) với mục tiêu trước mắt là:  

i) tạo điều kiện cho việc tích hợp tỷ lệ ngày càng tăng của năng lượng tái tạo cũng như 

ii) tạo điều kiện cho các biện pháp điều chỉnh phụ tải điện và các biện pháp điều chỉnh 

nhu cầu điện tiên tiến bằng cách áp dụng các giải pháp Lưới điện thông minh.   

Dự án nhằm hỗ trợ Cục điều tiết điện lực Việt Nam và các bên liên quan khác tăng cường năng lực pháp 
lý, phương pháp và công nghệ liên quan đến việc phát triển Lưới điện thông minh để phục vụ cho Năng 
lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng.  
 
Do đó, Dự án Lưới điện Thông minh cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (SGREEE) bao gồm 
ba kế hoạch hành động như sau:  

1) xây dựng và củng cố khung pháp lý và quy định; 
2) bồi dưỡng, nâng cao năng lực; và 
3) thúc đẩy hợp tác công nghệ trong lĩnh vực Lưới điện thông minh.   

 
Nghiên cứu này tạo cơ sở vững chắc và toàn diện cho các nhà cố vấn chính sách liên quan đến việc xây 
dựng khung pháp lý và quy định cho Lưới điện thông minh và các công nghệ năng lượng thông minh liên 
quan ở Việt Nam, bao gồm các chính sách tài trợ và khuyến khích hệ thống điện thông minh.  
 
Để hoàn thành kế hoạch này, nghiên cứu được chia thành bốn nhiệm vụ: 

Nhiệm vụ 1 cung cấp một cái nhìn tổng quan về các thông lệ quốc tế có liên quan, những kiến 
thức và quan điểm (phổ biến) đối với việc điều chỉnh các dự án Lưới điện thông minh cho Năng 
lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (SGREEE); 
Nhiệm vụ 2 xem xét khung pháp lý hiện hành có liên quan đến SGREEE tại Việt Nam 
Nhiệm vụ 3 liên quan đến việc phân tích khoảng trống để hợp nhất các kiến thức từ Nhiệm vụ 1 
và 2, đánh giá các vấn đề pháp lý, vận hành và kỹ thuật liên quan đến Lưới điện thông minh và 
chỉ ra các khoảng trống tiềm tàng về mặt pháp lý và quy định ;  
Nhiệm vụ 4 cung cấp một loạt các khuyến nghị về các hành động và điều khoản để thu hẹp các 
khoảng trống và khắc phục các khoảng trống đã được xác định 

1.2. Lưới điện thông minh: Mục tiêu, thách thức và cơ hội 

Nhu cầu điện toàn cầu dự kiến sẽ tăng mạnh, theo ấn bản Triển vọng Năng lượng Thế giới 2018, cụ thể 
là sẽ tăng 60% cho đến năm 2040, so với năm 2017 ([1], trang 325). Điều này làm cho vấn đề đảm bảo 
an ninh nguồn cung và các giải pháp mới giúp cho việc sản xuất, phân phối và tiêu thụ điện trở nên cấp 
bách hơn bao giờ hết. 
 
Khi hệ thống điện đang phát triển nhanh chóng, tỷ lệ của các nguồn năng lượng tái tạo biến đổi tăng lên, 
nhu cầu điều chỉnh phụ tải điện và nhu cầu phải có một hệ thống linh hoạt cũng tăng lên, Lưới điện thông 
minh là yếu tố chủ chốt trong việc phát triển hệ thống điện trong tương lai. Vai trò quan trọng của hệ 
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thống truyền tải giữa các yếu tố mạng lưới điện ở phía cung và cầu cũng như tính chất hai chiều của hệ 
thống truyền tải này được minh họa trong Hình 1.1. Cụ thể hơn, nghiên cứu này sử dụng định nghĩa về 
Lưới điện thông minh do Hội đồng Điều tiết Năng lượng Châu Âu (CEER) cung cấp và được thông qua 
bởi Ủy ban Châu Âu và các tổ chức Liên minh châu Âu khác: 
 
 
‘Lưới điện thông minh là một mạng lưới điện có thể tích hợp hiệu quả chi phí hành vi và hành động của tất 
cả người dùng được đấu nối với nó – nhà máy điện, người tiêu thụ điện và những đơn vị vừa phát điện và 
tiêu thụ điện - để đảm bảo hệ thống điện bền vững, hiệu quả kinh tế với mức tổn thất thấp, chất lượng điện 
cao nhất, an ninh nguồn điện và độ an toàn của lưới điện.’[2] 
 
 Các định nghĩa về Lưới điện thông minh xác định các nhóm yêu cầu chính tương tự với Lưới điện thông 
minh như hiệu quả chi phí, xem xét cả hai phía cung và cầu, tính bền vững và an ninh nguồn điện.  

Hình 1.1: Khái niệm Lưới điện thông minh 
 
Ủy ban Châu Âu đã xác định một số chức năng chính của Lưới điện thông minh có thể áp dụng phổ biến: 

• Tạo điều kiện cho lưới điện tích hợp người tiêu thụ điện với các yêu cầu mới 

• Tăng cường hiệu quả trong hoạt động thường ngày của lưới điện 

• Đảm bảo an ninh lưới điện, kiểm soát hệ thống và chất lượng nguồn điện 

• Cho phép lập kế hoạch đầu tư mạng lưới điện tốt hơn trong tương lai 

• Tạo điều kiện và khuyến khích sự tham gia trực tiếp và tích cực hơn của người tiêu thụ vào 

việc sử dụng và quản lý điện năng của họ.” [3] 

 
Các chức năng này và đặc biệt là vai trò của các bên liên quan tham gia vào chuỗi giá trị điện cũng được 
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hỗ trợ [4]. Đặc biệt với thực tế là khả năng mở rộng mạng lưới điện 
còn hạn chế, và thường không phải là lựa chọn hiệu quả nhất về mặt chi phí để đảm bảo mạng lưới điện 
bền vững đáng tin cậy, cũng như đảm bảo việc cung cấp năng lượng, các biện pháp liên quan đến Lưới 
điện thông minh có thể được định vị tốt hơn để giải quyết các thách thức này như tỷ lệ tăng nhanh của 
năng lượng tái tạo và nhu cầu sử dụng ngày càng tăng (ví dụ [4] - [7]). Các biện pháp này, chẳng hạn như 
tích hợp tính linh hoạt của hệ thống thông qua các công nghệ năng lượng thông minh, Điều chỉnh phụ tải 
điện, truyền tải điện và điều khiển tự động là các khía cạnh quan trọng nhất của việc triển khai Lưới điện 
thông minh.  
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Tất cả các dự án Lưới điện thông minh đều có chung một số đặc điểm hoặc mục tiêu: 

 
Với các đặc điểm này, mục tiêu của quy định về Lưới điện thông minh là xác định và cung cấp các cơ chế 
phù hợp để có thể khuyến khích các giải pháp Lưới điện thông minh, việc sử dụng Lưới điện thông minh 
mang lại cơ hội khai thác nhiều lợi ích cho tất cả các bên liên quan của hệ thống điện, như được minh 
họa trong Hình 1.2. 
2. 

 
 

Hình 1.2. Lợi ích dự kiến của Lưới điện thông minh cho các bên liên quan khác nhau (Minh họa riêng; 
nguồn hình ảnh: xem trang cuối). 

 
Quy định về Lưới điện thông minh được kiểm định và đề xuất bởi các cơ quan quản lý năng lượng để xác 
định các thách thức tiềm tàng và đảm bảo rằng các hành động cần thiết được thực hiện thành công và 
được thực hiện đúng thời gian. Theo CEER, những thách thức đối với việc triển khai Lưới điện thông 
minh không chỉ bao gồm những thách thức về quy định mà cả những thách thức liên quan đến sự tham 
gia của các bên liên quan và các thách thức khác xuất phát từ việc phát triển công nghệ [2].  
 
Khi nhắc đến sự tham gia của các bên liên quan, các đơn vị vận hành hệ thống (SO) cùng với các cơ quan 
quản lý quốc gia (NRA) đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển Lưới điện thông minh. Ngoài 
ra, chính phủ và các nhà cung cấp công nghệ phải hỗ trợ phát triển Lưới điện thông minh cùng với chính 
quyền địa phương, viện nghiên cứu và chuyên gia tư vấn bên ngoài. Ví dụ, SO đóng một vai trò quan trọng 
ở cấp độ phân phối trong việc phát triển phương pháp quản lý nhu cầu điện (Hệ thống quản lý phân 
phối) và cùng với các nhà cung cấp và nhà đầu tư để hỗ trợ khách hàng trong nước ở hầu hết các quốc 
gia. Ngược lại, các cơ quan quản lý quốc gia thường đóng vai trò tích cực trong việc khuyến khích và giám 
sát việc triển khai Lưới điện thông minh, bằng cách thu hút các bên liên quan và xác định mục tiêu và lộ 
trình phát triển của Lưới điện thông minh. Hơn nữa, họ cung cấp hỗ trợ trong việc phát triển hành lang 
pháp luật, tham vấn và hòa giải. Cuối cùng, nhu cầu và lợi ích cá nhân của các bên liên quan khác nhau 
này đòi hỏi phải có sự cân nhắc và có thể tạo ra một thách thức đối với sự phối hợp của họ. Do đó, sự 
tham gia của những chuyên gia tài chính, nhà phát triển công nghệ và người dùng cuối càng đóng vai trò 
vô cùng quan trọng trong việc triển khai Lưới điện thông minh.  
 
Quy định về Lưới điện thông minh liên quan đến việc tạo ra các ưu đãi phù hợp và hướng tới tương lai 
cho các bên liên quan hiện tại - và tương lai – cũng như phù hợp với các yêu cầu đặt ra cho các bên liên 
quan này. Mạng lưới điện thông minh sẽ ảnh hưởng đến các bên liên quan theo các cách khác nhau, điều 
này đặt ra vấn đề phân bổ chi phí và lợi ích một cách công bằng. Chẳng hạn, việc phát triển Lưới điện 
thông minh sẽ tạo thêm chi phí cho các đơn vị vận hành hệ thống. Điều này đặc biệt liên quan đến cấp độ 
mạng lưới phân phối, phải tính đến các luồng năng lượng và thông tin hai chiều. Ví dụ về các công cụ điều 
tiết để tạo điều kiện phát triển Lưới điện thông minh bao gồm giá điện năng đầy đủ để phản ánh chi phí 
mạng lưới điện và chi phí thị trường cũng như khuyến khích đầu tư để thể hiện giá trị gia tăng của Điều 

Hiệu quả về mặt chi 
phí 

Giải pháp cải tiến về 
mạng lưới điện 

Hiệu quả đối với toàn 
xã hội  

Tạo việc làm 

Sản phẩm và dịch vụ 
mới 

Hệ thống và lưới điện 
không carbon 

Nguồn cung năng 
lượng 

Đơn vị vận 
hành hệ 

thống 

Người tiêu dùng 
nói chung 

Hiệu quả hoạt động 
của hệ thống được 

cải thiện 

Cải thiện an ninh 
và độ tin cậy của 

lưới điện 

Tích hợp nguồn 
năng lượng tái tạo 

hiệu quả hơn 

Giảm lượng điện 
tiêu thụ vào giờ cao 

điểm 

Tạo điều kiện sử dụng và 
lưu trữ nguồn tài nguyên 

phân tán 
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chỉnh phụ tải điện, khuyến khích các đơn vị khai thác mạng lưới cung cấp các giải pháp hiệu quả nhất về 
chi phí thông qua quy định khuyến khích cũng như giới thiệu về các dịch vụ hoặc thị trường mới và tiêu 
chuẩn hóa các công nghệ thông minh và các giao thức truyền tải. 
 
Từ quan điểm kỹ thuật, các thách thức bao gồm triển khai đồng hồ đo điện thông minh, tích hợp xe điện 
và lưu trữ điện cùng với khả năng mở rộng dự án Lưới điện thông minh hoặc khả năng áp dụng còn hạn 
chế đối với một số mạng lưới hoặc cấp điện áp nhất định. Tạo ra một ranh giới giữa các phạm vi được 
quy định và tự do hóa trong bối cảnh Lưới điện thông minh khác xa với lưới điện thông thường. 
 
Quy định về Lưới điện thông minh chắc chắn là không thể hoàn hảo nếu không xây dựng các tiêu chuẩn 
kỹ thuật đầy đủ cho Lưới điện thông minh. Vì lý do này, các hoạt động Nghiên cứu & Phát triển và các dự 
án thí điểm là không thể thiếu để đánh giá tiềm năng chính xác của các công nghệ Lưới điện thông minh 
khác nhau cũng như khả năng hoạt động trên thực tế, khả năng mở rộng và chi phí triển khai của chúng. 
Do tốc độ và mức độ chuyển đổi công nghệ, quan điểm của quy định cần phải linh hoạt, để giải quyết các 
vấn đề thường xuyên xuất hiện một cách kịp thời. Vì lý do này, các dự án Nghiên cứu & Phát triển và các 
quy định phải có sự phản hồi và tương tác qua lại lẫn nhau. 
 
Các thách thức về quy định phần lớn đều liên quan đến tốc độ phát triển của công nghệ, điều này cho 
thấy rằng việc triển khai thành công Lưới điện thông minh đòi hỏi phải cập nhật các chính sách và quy 
định liên tục. Hiện nay, hầu hết các quốc gia đang cố gắng triển khai Lưới điện thông minh đều phải đối 
mặt với cả các rào cản pháp lý và thương mại, chẳng hạn như quy định về giá điện, quỹ phát triển mạng 
lưới điện còn hạn chế, không chắc chắn về định hướng của kế hoạch hành động quốc gia, việc tích hợp 
năng lượng tái tạo, xe điện, lưu trữ điện và Điều chỉnh phụ tải điện như chiến lược năng lượng, luật bảo 
vệ dữ liệu và tiêu chuẩn hóa. 
 
Một trong những thách thức của việc điều chỉnh Lưới điện thông minh là Lưới điện thông minh cần có 
một giải pháp kỹ thuật cũng như quản trị riêng và cần được giải quyết theo cách riêng. Điều đó có nghĩa 
là, không có quy định nào về Lưới điện thông minh mà bao gồm tất cả các tình huống có thể xảy ra mà 
thay vào đó là quy định về nhiều khía cạnh khác nhau của Lưới điện thông minh. Các khía cạnh này được 
xem xét trong Chương 2: tạo điều kiện cho việc tích hợp năng lượng tái thông qua các cơ chế khuyến 
khích tài chính, mặt khác, sự tích hợp vật lý của chúng có thể được đảm bảo thông qua mạng lưới điện 
có quy mô phù hợp và thông qua việc sử dụng linh hoạt cơ sở hạ tầng có sẵn trong hệ thống. Tính linh 
hoạt như vậy có thể được khai thác từ một số nguồn, chẳng hạn như hệ thống lưu trữ, điều chỉnh phụ tải 
và phối hợp sử dụng nhiều tài nguyên và công nghệ như một phần của một nhà máy điện ảo (VPP). Các 
giải pháp này phù hợp với cả cấp độ lưới điện truyền tải và phân phối và cần được củng cố bởi cơ sở hạ 
tầng truyền tải hai chiều tương ứng.  
 
Các giải pháp phải luôn cân nhắc đến sự phát triển của quốc gia, cũng như lịch sử phát triển của ngành 
điện. Việt Nam và các quốc gia khác được tham chiếu trong báo cáo đang ở các giai đoạn phát triển khác 
nhau trong việc nâng cấp hệ thống điện và tự do hóa thị trường. Tuy nhiên, quá trình này được đặc trưng 
bởi một số bước phổ biến: ở giai đoạn ban đầu, mục tiêu về khả năng chi trả tiền điện là mối quan tâm 
hàng đầu, sau đó được bổ sung bằng các biện pháp cụ thể hơn nhằm giải quyết độ tin cậy của hệ thống 
điện và an ninh nguồn cung điện. Động lực tiếp theo là sự bền vững của ngành điện dẫn đến - thường là 
tốc độ tích hợp cao của năng lượng tái tạo. Do đó, các vấn đề về tính linh hoạt, lưới điện hiệu suất cao và 
quản lý tải đang được giải quyết thông qua Điều chỉnh phụ tải điện, hiệu suất năng lượng, v.v.. [8].  

1.3 . Sơ lược về ngành năng lượng tại Việt Nam 

Phần này mô tả các đặc điểm chính của hệ thống năng lượng tại Việt Nam, đề cập chi tiết hơn về tình 
trạng của các quy định có liên quan trong Chương 3 của báo cáo này. 
 
Việt Nam đang trải qua một sự thay đổi về nhân khẩu học và xã hội với tốc độ chóng mặt. Dân số của Việt 
Nam đạt khoảng 97 triệu người vào năm 2018 và dự kiến sẽ tăng thêm lên tới 120 triệu vào năm 2050 
[9]. Cải cách kinh tế và chính trị trong thời kỳ Đổi mới, được đưa ra vào năm 1986, đã giúp Việt Nam tăng 
trưởng và phát triển kinh tế nhanh chóng. 
 
Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục cho thấy những điểm mạnh vượt trội, được hỗ trợ bởi nhu cầu nội địa 
mạnh mẽ và sản xuất định hướng xuất khẩu. Tăng trưởng GDP lên tới 7,08% trong năm 2018, mức cao 
nhất trong 11 năm qua. Trong năm 2019, mức tăng trưởng được dự kiến ở mức 6,6% và dự kiến trong 
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trung hạn, mức tăng trưởng sẽ ở mức khoảng 6,5%. Việt Nam sở hữu một tầng lớp trung lưu mới nổi, 
hiện chiếm 13% dân số và dự kiến sẽ đạt 26% vào năm 2026 [9]. Chính phủ Việt Nam coi tăng trưởng 
kinh tế là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, Việt Nam cũng nhấn mạnh rằng sự phát triển nhanh phải đi đôi 
với chính sách phát triển bền vững cũng như bình đẳng xã hội và hòa nhập xã hội [10]. 
 
Quá trình công nghiệp hóa mạnh mẽ của đất nước đã thúc đẩy nhu cầu năng lượng tăng cao nói chung 
và nhu cầu điện năng nói riêng. Dự kiến mức tiêu thụ điện sẽ tăng 10-12% mỗi năm vào năm 2020. Sự 
gia tăng nhu cầu này là do nhu cầu sử dụng điện năng của các ngành công nghiệp và nhu cầu điện dân 
dụng ngày càng tăng. Để đối mặt với những thách thức này, các điều kiện pháp lý cần được thông qua để 
tạo ra các điều kiện và khung pháp lý thuận lợi cho đầu tư và trên hết là kích thích sự mở rộng an toàn 
của hệ thống sản xuất năng lượng tái tạo. 
 
Trong năm 2018, sản lượng điện tăng lên tới 220.3 TWh [11]. với tổng công suất lắp đặt là 75 GW. Theo 
Quy hoạch điện VII (PDP 7) [12], các nhà máy điện than sẽ chủ yếu đóng góp vào việc mở rộng công suất 
thiết yếu, thay thế thủy điện làm tài nguyên chính phục vụ cho phát điện [13]. Trong năm 2018, sản xuất 
điện vẫn bị chi phối bởi thủy điện với tỷ lệ khoảng 37.71%, tiếp theo là khí đốt tự nhiên với khoảng 
18.41% và than đá với khoảng 41.6% (xem Hình 1.3). Do nguồn than và khí đốt trong nước còn hạn chế, 
nhu cầu nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch của Việt Nam dự kiến sẽ tăng [14]. Ngoại trừ thủy điện, các thị 
trường cho năng lượng tái tạo như năng lượng gió và mặt trời đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. 
 

 
Hình 1.3. Hình trên: Tỷ lệ sản xuất điện theo công nghệ mới nhất vào năm 2018 (minh họa riêng, dữ liệu 

từ [11]). Hình dưới: Các loại nguồn điện và tỷ lệ công suất đặt năm 2018. 
 
Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu mở rộng năng lực sản xuất năng lượng tái tạo trong các năm 2020, 
2030 và 2050. Mặc dù tỷ lệ của năng lượng tái tạo ở Việt Nam đang tăng, đặc biệt là sản xuất năng lượng 
mặt trời, ước tính các nhà máy năng lượng hóa thạch, đặc biệt là các nhà máy điện đốt than, vẫn sẽ thống 
trị thị trường điện, chiếm khoảng 58% lượng điện được tạo ra vào năm 2050 (Hình 1.4) [14].  
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Hình 1.4. Ước tính sản xuất điện từ nhiên liệu vào năm 2020, 2030 và 2050  (minh họa riêng, dữ liệu từ 

[15]. 
 
Các điều kiện địa lý và khí hậu của Việt Nam có tiềm năng cao để phát triển năng lượng điện gió và năng 
lượng điện mặt trời. Các chiến lược năng lượng hiện tại cũng dựa trên những điều kiện thuận lợi nói 
trên: dự kiến các công nghệ này sẽ tạo ra khoảng 25% tổng lượng điện vào năm 2050. Hình 1.5 cho thấy 
tiềm năng mật độ năng lượng gió ở Việt Nam. Các cơ hội cho năng lượng gió rất hứa hẹn và các nguồn 
gió tốt nhất đều nằm dọc theo bờ biển. Theo Ngân hàng Thế giới, sản lượng điện ước tính từ năng lượng 
gió có thể lên tới 500 GW, tương đương với mười lần công suất dự kiến ở Việt Nam vào năm 2020. 
 
Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu tăng sản lượng điện từ các 
nguồn gió từ 0,18 TWh năm 2015 lên 2,5 TWh năm 2020, 
16 TWh năm 2030 và 53 TWh năm 2050. Điều này cho thấy 
tỷ lệ điện gió trong tổng sản lượng điện sẽ tăng từ không 
đáng kể đến khoảng 5% vào năm 2050 [14]. 
 
Liên quan đến năng lượng mặt trời, tổng tài nguyên năng 
lượng mặt trời ở Việt Nam cho thấy trung bình bức xạ ngang 
toàn cầu 4-5 kwh/m2/ngày chủ yếu ở miền Nam, miền 
trung và một phần phía Bắc với mức bức xạ cao nhất lên tới 
5,5 kwh/m2/ngày tại một số vùng miền Nam [16]. Hình 1.6 
thể hiện tiềm năng năng lượng mặt trời để phát triển công 
nghệ quang điện.  
 
Chính phủ Việt Nam dự kiến sẽ tăng sản lượng điện từ các 
nguồn năng lượng mặt trời từ 0,01 TWh trong năm 2015 
lên 1,4 TWh vào năm 2020, 35,4 TWh vào năm 2030 và 210 
TWh vào năm 2050. Điều này cho thấy tỷ lệ năng lượng mặt 
trời trong tổng sản lượng điện sẽ tăng từ không đáng kể đến 
khoảng 20% tổng sản lượng vào năm 2050 [14].  

Figure 1.5. Tiềm năng mật độ năng lượng gió [17]. 
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Sự phát triển của năng lượng tái tạo ở Việt Nam có một số 
thách thức từ nhiều khía cạnh, như phụ thuộc vào công nghệ, 
giá điện hiện nay còn thấp, đầu tư ban đầu tương đối lớn 
hoặc thiếu thông tin và công nghệ về các loại năng lượng tái 
tạo khác nhau. Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo được 
phê duyệt năm 2015 đã đặt ra các mục tiêu cụ thể cho năng 
lượng tái tạo nói chung và cho từng loại năng lượng tái tạo 
nói riêng [14]. Giá mua điện từ các dự án năng lượng tái tạo 
(Chi phí dùng để tái tạo lượng điện bằng cách sử dụng chính 
nguồn có sẵn, biểu giá điện hỗ trợ năng lượng tái tạo (FIT)) 
đã được xác định là một cơ chế hỗ trợ quan trọng để phát 
triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam.  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figure 1.6. Tiềm năng năng lượng mặt trời để phục vụ công nghệ quang điện tại Việt Nam [16]. 

 
Hệ thống điện tại Việt Nam: Tầm nhìn 
 
Quyết định Số 2068/QĐ-TTg [14] đưa ra một số bước để giải quyết các thách thức chính của hệ thống 
điện tại Việt Nam, như nhu cầu sử dụng điện tăng, tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo trong lưới điện quốc gia 
cũng như ổn định và đảm bảo an ninh cho hệ thống điện.  
 
Quyết định liệt kê nhiều kế hoạch đầy tham vọng nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững và an ninh hệ 
thống của ngành điện Việt Nam. Kế hoạch cụ thể như sau: 

• Phát triển năng lượng tái tạo để giảm phát thải khí nhà kính khoảng 45% vào năm 2050 

so với kịch bản phát triển thông thường và giảm nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch cho các 

mục đích năng lượng khoảng 150 triệu tấn than và 10,5 triệu tấn sản phẩm dầu vào năm 

2050. 

• Tăng tổng sản lượng điện từ năng lượng tái tạo lên 452 TWh vào năm 2050 để đạt được 

tỷ lệ 43% tổng sản lượng điện. 

• Việc mở rộng lưới truyền tải / phân phối phải phù hợp với năng lượng tái tạo để có thể 

giải quyết an ninh nguồn điện năng 

• Các tổ chức hoạt động trong ngành điện sẽ phát triển và áp dụng các công nghệ Lưới 

điện thông minh, lưu trữ điện, tăng cường quản lý và vận hành lưới điện và tăng khả 

năng tiếp nhận năng lượng tái tạo 

• Các tổ chức hoạt động trong ngành điện phải được chuẩn bị cho thiết kế thị trường mới 

và mô hình vận hành hệ thống điện, trong đó tích hợp tỷ lệ lớn hơn của các nguồn điện 

sử dụng năng lượng tái tạo. 

• Thúc đẩy sự phát triển của công nghệ năng lượng tái tạo để điều chỉnh phụ tải điện trong 

nước và một phần các mặt hàng thiết bị sản xuất trong nước sẽ được xuất khẩu vào năm 

2050. 

 
Để hoàn thành các mục tiêu trên, các kế hoạch sâu rộng và cụ thể không chỉ đòi hỏi phải thực hiện tốt 
việc triển khai Lưới điện thông minh. Kế hoạch cũng nhấn mạnh sự cần thiết của một khung pháp lý ổn 
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định nhằm giải quyết các thách thức hiện tại và đang nổi lên theo một cách có cấu trúc, tạo ra sự chắc 
chắn về quy định cho các khoản đầu tư tiếp theo vào các công nghệ bền vững và cuối cùng giải quyết các 
hạn chế về lưới điện. Trong bối cảnh này, để thiết lập một cơ sở vững chắc và dễ hiểu về sự phát triển 
của khung pháp lý và quy định đối với Lưới điện thông minh bao gồm việc điều chỉnh ba lĩnh vực chính, 
lưới điện truyền tải và phân phối, sự phối hợp và tương tác của chúng; tạo điều kiện cho năng lượng tái 
tạo biến đổi với các giải pháp công nghệ và khuyến khích kinh tế và giải pháp thông minh của phía người 
tiêu thụ điện thông qua các thỏa thuận Hệ thống quản lý phân phối, nhà máy phát điện ảo và cơ sở hạ 
tầng đo lường tiên tiến (Hình 1.7).  

 
 
 
 
 

Hình 1.7. Những thách thức chính của Việt Nam trong ngành điện và các giải pháp được hiện thực hóa 
nhờ có các quy định về Lưới điện thông minh (Minh họa riêng). 

 
 
Những vấn đề này là nền tảng cho tất cả các quốc gia triển khai và điều chỉnh Lưới điện thông minh và 
sẽ được giải quyết trong các chương tiếp theo của báo cáo này. 
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2. Nhie  m vu  1: To ng quan ve  ca c tho ng le   
quo c te  co  lie n quan đe n ca c khung pha p ly  
ve  Lươ i đie  n Tho ng minh cho Na ng lươ ng 
Ta i ta o va  Hie  u qua  Na ng lươ ng 
 
Chương này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các thông lệ quốc tế liên quan đến quy định tích hợp 
lưới điện năng lượng tái tạo và triển khai các công nghệ năng lượng thông minh, bao gồm các chính sách 
tài trợ và khuyến khích thông minh hóa hệ thống điện. Các tác giả đã xem xét và biên soạn chính sách, 
quy định và các đạo luật về mạng lưới điện liên quan đến: 

i) tích hợp ổn định lưới điện của các nhà máy năng lượng tái tạo biến đổi (ví dụ: gió và mặt 

trời) 

ii) triển khai các công nghệ năng lượng thông minh và 

iii) tiêu chuẩn kỹ thuật cho công nghệ năng lượng thông minh.   

 

Chương này có nêu một số trường hợp điển hình từ các quốc gia khác nhau trên thế giới. Mục tiêu của 
Chương không phải là cung cấp một cái nhìn tổng quan đầy đủ và toàn diện về một chế độ pháp lý ở một 
quốc gia nhất định mà là làm nổi bật các kinh nghiệmthực tiễn  tốt nhất, quan trọng nhất liên quan đến 
các vấn đề cá nhân và liên quan đến bối cảnh của Việt Nam. Điều hiển nhiên là các giai đoạn phát triển ở 
các quốc gia là khác nhau trong lĩnh vực Lưới điện thông minh và ngành điện cũng có lịch sử khác nhau 
ở từng quốc gia, điều này có nghĩa là một số phương án có hiệu quả ở một quốc gia không thể trực tiếp 
(hoặc đôi khi chỉ khó chuyển đổi) sang bối cảnh của Việt Nam.  
 
Nền tảng của việc triển khai Lưới điện thông minh có liên quan đến cả hai cơ chế triển khai và tích hợp 
năng lượng tái tạo, cũng như liên quan đến quản lý hiệu quả hơn các ràng buộc mạng lưới điện và quản 
lý có hiệu quả hệ thống có sẵn ở phía cung và cầu. 
 
Để giải quyết đúng các rào cản chính và cách tiếp cận thành công khi triển khai Lưới điện thông minh, 
người ta cần lưu ý nhiều khía cạnh liên quan, chẳng hạn như quy định của người vận hành hệ thống, xử 
lý Điều chỉnh phụ tải điện và lưu trữ, v.v., phải được giải quyết riêng lẻ.  
 
Trong các tiểu mục trong Nhiệm vụ 1, một cái nhìn tổng quan về các khía cạnh và cách tiếp cận đối với 
quy định cũng sẽ được thảo luận. Chính sách và các quy định liên quan của những quốc gia đã có nhiều 
thành tựu trong việc triển khai Lưới điện thông minh cũng sẽ được thảo luận. Một số quốc gia sau đó sẽ 
được chọn ra và được coi là có liên quan đến Việt Nam dựa trên các tiêu chí sau: 
 

1) Tính sẵn có của các thông lệ tốt: Có các thành tựu đáng kể trong việc triển khai Lưới điện 
thông minh và khung pháp lý kèm theo, 

2) Các thách thức tương tự: Những thách thức, tương tự như những thách thức được xác định 
ở Việt Nam, mà đã được giải quyết và các phương pháp hữu ích cho Việt Nam, ví dụ: kinh 
nghiệm từ các quốc gia đã đạt được tỷ lệ cao của năng lượng tái tạo biến đổi trong các hệ 
thống năng lượng của họ, 

3) Các điều kiện tương tự: Các quốc gia có liên quan trong cùng khu vực hoặc có điều kiện khí 
hậu tương tự (phù hợp với các nguồn NLTT).  
 

Quy định của các quốc gia được chọn từ các nơi khác nhau trên thế giới sẽ được thảo luận một cách chi 
tiết hơn. 
Cụ thể như sau: 

• Liên minh châu Âu không chỉ là tổ chức tiên phong trong việc mở rộng và tích hợp năng 
lượng tái tạo vào lưới điện (theo Eurostat, tỷ lệ tiêu thụ trung bình của năng lượng tái tạo là 
17,5% trong toàn bộ Liên minh châu Âu năm 2017). Liên minh châu Âu đã quản lý để cung 
cấp các khung pháp lý có liên quan cho tất cả các quốc gia thành viên. Liên minh châu Âu 



 

22 

cũng đã thông qua các đạo luật về mạng lưới điện liên quan đến vận hành hệ thống và ràng 
buộc thị trường điện cho tất cả các quốc gia thành viên. Báo cáo này nêu chi tiết các cách tiếp 
cận cụ thể được Liên minh châu Âu áp dụng để tiếp tục các mục tiêu chính sách của mình là 
không carbon, phân cấp và số hóa hệ thống năng lượng. Liên minh châu Âu đã đạt được 
những tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực điều tiết các công nghệ năng lượng thông minh và quản 
lý nhu cầu điện (DSM).  

• Ba ví dụ liên quan về các quốc gia tại Liên minh châu Âu: 
- Đức là quốc gia tiên phong trong việc tích hợp quy mô lớn của năng lượng tái tạo và 

cũng là “cái nôi” của khái niệm gọi là Chuyển đổi năng lượng (Energiewende). Đồng 
thời, tương tự như Việt Nam, Đức phải đối mặt với những thách thức về ổn định lưới 
điện do có tỷ lệ năng lượng tái tạo biến đổi cao trong hệ thống của mình, tỷ lệ năng 
lượng tái tạo cao (chủ yếu từ năng lượng gió) ở Bắc Đức và các trung tâm có nhu cầu 
lớn nhất ở miền Nam, đặt ra rất nhiều thách thức đối với mạng truyền tải của đất 
nước. Cách tiếp cận của Đức để quản lý tình trạng quá tải, các chương trình hỗ trợ 
và cắt giảm năng lượng tái tạo sẽ được trình bày chi tiết trong một nghiên cứu điển.  

- Tây Ban Nha, cùng với Đức, là một nước tỷ lệ sản xuất gió cao nhất ở châu Âu và, sau 
sự thay đổi về mặt lập pháp gần đây, tỷ lệ lắp đặt pin quang điện của nước này đang 
tăng nhanh. Đất nước này gặp phải những thách thức tương tự như Việt Nam và đưa 
ra một nghiên cứu tình huống thú vị về cách đất nước này giải quyết việc tích hợp 
hệ thống năng lượng tái tạo biến đổi mặc dù khuyến khích phát điện phân tán và tự 
tiêu dùng.  

- Na Uy có tỷ lệ cao nhất về xe điện ở châu Âu; kinh nghiệm và các chương trình ưu 
đãi cho việc tích hợp xe điện được nêu trong nhiệm vụ phụ về công nghệ năng lượng 
thông minh. 

• Hoa Kỳ cũng đã thực hiện nhiều điều chỉnh theo quy định cả ở cấp liên bang và tiểu bang để 
tạo điều kiện thuận lợi cho Điều chỉnh phụ tải điện và Hệ thống quản lý phân phối. Báo cáo 
bao gồm cả quy định của liên bang về Điều chỉnh phụ tải điện, xe điện, lưới điện siêu nhỏ và 
các quy định và ưu đãi cụ thể hơn cho các công nghệ năng lượng thông minh ở tiểu bang 
California của Hoa Kỳ. 

• Hàn Quốc là một trong những quốc gia tiên phong trong phát triển Mạng Lưới điện thông 
minh ở khu vực châu Á và đã thực hiện một số dự án thử nghiệm trong đó họ đã thử nghiệm 
triển khai Lưới điện thông minh với mục tiêu chính là triển khai Lưới điện thông minh quốc 
gia vào năm 2030. 

• Hơn nữa, các thông lệ tốt nhất cụ thể từ một số quốc gia khác, chẳng hạn như Chi-lê, Ấn Độ 
và Nhật Bản, có liên quan đến Việt Nam, cũng sẽ được nêu trong chương này của báo cáo.  

• Cuối cùng, báo cáo cung cấp thông tin sâu rộng về các đạo luật về mạng lưới điện và các tiêu 
chuẩn đấu nối ở Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ, Úc và Nhật Bản cùng với tổng quan về các hoạt 
động tiêu chuẩn hóa quốc tế.  

 
Các cách tiếp cận theo quy định khác nhau đối với các khía cạnh của Lưới điện thông minh được trình 
bày theo từng quốc gia. Điều này được thúc đẩy bởi thực tế là bản thân các phương pháp tiếp cận phụ 
thuộc phần lớn vào một quốc gia nhất định, dựa trên kiến trúc và nguyên tắc phát triển lịch sử của ngành 
điện và các chính sách, phương pháp và công cụ khác nhau có liên quan với nhau. Hơn nữa, không có 
quốc gia nào được nêu dưới đây đã quy định đầy đủ tất cả các lĩnh vực của Lưới điện thông minh. Việc 
tập trung vào các ứng dụng và / hoặc công nghệ cụ thể chủ yếu được hướng dẫn bởi chính sách cơ bản 
cũng như mức độ phát triển kinh tế và công nghệ của từng quốc gia riêng biệt. Để hướng dẫn người đọc 
về các chính sách quốc gia, các công cụ điều chỉnh và tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ được tham chiếu ở cuối 
Chương này.  

2.1. Tổng quan về kinh nghiệm thực tiễn quốc tế liên quan đến quy định về tích hợp 
lưới điện năng lượng tái tạo 

Trong phần dưới đây, các tác giả phác thảo các chính sách và quy định quốc tế liên quan đến việc tích 
hợp tỷ lệ cao của năng lượng tái tạo biến đổi. Phần này bao gồm các kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất và 
các vấn đề quan trọng nhất từ các đạo luật về lưới điện quốc tế để đấu nối và tích hợp quy mô tiện ích 
cũng như các hệ thống năng lượng tái tạo phân tán, tập trung vào các công nghệ năng lượng thông minh. 
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Liên minh châu Âu– Quy định năng lượng tái tạo và phương pháp hội nhập hệ 
thống và thị trường của Liên minh châu Âu năng lượng tái tạo 

Chính sách về năng lượng tái tạo 
Năm 2016, Ủy ban Châu Âu đã thông qua một số mục tiêu chính sách trên toàn Liên minh châu Âu trong 
khuôn khổ chính sách về năng lượng khí hậu. Những mục tiêu này được đưa ra nhằm mục đích giảm 
40% lượng khí thải carbon, tăng 30% hiệu suất năng lượng và tỷ lệ năng lượng tái tạo trong cơ cấu năng 
lượng châu Âu ít nhất 27% vào năm 2030 [18]. Đạo luật mới được thông qua gần đây, “Năng lượng sạch 
cho mọi người dân Châu Âu”, một loạt các quy định và chỉ thị của Liên minh châu Âu, cung cấp các quy 
tắc về thị trường điện trên toàn Liên minh châu Âu, các mục tiêu đối với Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả 
Năng lượng (EE) và tạo ra một khung pháp lý rộng và toàn diện, trong đó có các quy định khác, bao gồm 
nhiều khía cạnh của Lưới điện thông minh, như được mô tả dưới đây.  
 
Cách tiếp cận dựa trên thị trường là một trong những trụ cột chính của sự phát triển hệ thống điện châu 
Âu. Do đó, các đạo luật về năng lượng sạch thúc đẩy tiếp cận thị trường và sự tham gia của năng lượng 
tái tạo, bao gồm cả quy mô nhỏ và quy mô của người tiêu thụ điện.  
 
Nói một cách khách quan, ngành điện ở các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu đã được tự do hóa nhờ có 
các quy tắc chung cho thị trường điện trong nước [19], theo đó, việc sản xuất và cung cấp điện đã được 
tách riêng khỏi lĩnh vực vận hành hệ thống. Điều này tạo ra các bên liên quan và trách nhiệm mới của 
ngành, các đơn vị khai thác hệ thống truyền tải và phân phối (đơn vị vận hành hệ thống truyền tải điện 
và Đơn vị vận hành hệ thống phân phối), nhà cung cấp điện, nhà bán lẻ, doanh nghiệp và các công ty sản 
xuất điện. Sự tích hợp tiến bộ của phát điện quy mô nhỏ hơn và của phía cầu cũng đã chứng kiến sự xuất 
hiện của vai trò tổng hợp, một công ty thị trường mới tạo ra và / hoặc tải để tham gia chung vào các thị 
trường điện khác nhau. Trong thị trường được tự do hóa, tất cả các chủ thể có quyền truy cập lưới điện. 
Trong thị trường điện bán lẻ, người tiêu thụ điện được quyền lựa chọn miễn phí một nhà cung cấp bán 
lẻ và có thể chuyển đổi nhà cung cấp của họ bất cứ lúc nào. Các bên liên quan chính và các thỏa thuận 
giữa họ được thể hiện dưới dạng sơ đồ trong Hình 2.1. 
 

 
Hình 2.1. Tổng quan về các bên liên quan chính trong ngành điện châu Âu và các thỏa thuận giữa họ.  

Các yếu tố được điều chỉnh có màu xám trong khi các yếu tố tiếp xúc với thị trường cạnh tranh có màu 
cam (Trích từ [7]).  

 
Thị trường điện bao gồm cả thương mại điện dài hạn và ngắn hạn,sau này đã được ghép nối trên nhiều 
quốc gia trong khu vực thông qua một nền tảng duy nhất và các bước đang được thực hiện đối với một 
thị trường điện châu Âu duy nhất. Theo sửa đổi gần đây của Quy định điện Liên minh châu Âu, các máy 
phát điện năng lượng tái tạo được phép tham gia vào tất cả các thị trường ngang bằng với các chủ thể 
khác. Liên quan đặc biệt đối với các đơn vị khai thác năng lượng tái tạo là các thị trường trong ngày ở 
châu Âu cho phép họ giao dịch gần với thời gian thực và do đó điều chỉnh lịch trình của họ bằng cách sử 
dụng dự báo phát điện được cải thiện. Hầu hết các thị trường trong ngày là khu vực, trải dài trên nhiều 
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quốc gia; thị trường lớn nhất và thanh khoản cao nhất là Sàn giao dịch điện châu Âu cung cấp cả giao 
dịch liên tục và hợp đồng hàng giờ và 15 phút.  
 
Dự báo về năng lượng tái tạo 
Tại Liên minh châu Âu, các bên liên quan của thị trường có nhiều cơ hội giao dịch về điện, từ hợp đồng 
song phương dài hạn, thị trường kỳ hạn và thị trường ngắn hạn (ngày tới và trong ngày). Việc tham gia 
vào tất cả các thị trường là tự nguyện và dựa trên thứ tự huy động. Điều này ngụ ý rằng mỗi người tham 
gia có trách nhiệm cung cấp lịch trình tạo và tiêu thụ của riêng họ. Đồng thời, tất cả các bên liên quan của 
hệ thống đều cân bằng - chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc thông qua một trung gian. Việc cân bằng các 
bên có trách nhiệm là cần thiết để giữ cân bằng danh mục đầu tư của mình để tránh sai lệch tần số hệ 
thống. Tương tự, việc dự báo năng lượng tái tạo cũng thuộc trách nhiệm của các bên liên quan. Bên chịu 
trách nhiệm cân bằng (BRP) được tạo điều kiện để giảm thiểu lỗi dự báo năng lượng tái tạo của mình vì 
trong trường hợp có sai lệch so với lộ trình đã gửi, họ phải chịu chi phí mất cân bằng. Các phương pháp 
phổ biến để tránh những sai lệch như vậy bao gồm tối ưu hóa danh mục đầu tư và giao dịch trên thị 
trường trong ngày gần với thời gian thực khi có dự báo chính xác hơn về năng lượng tái tạo.   
 
Cơ chế khuyến khích năng lượng tái tạo 
Vai trò và lợi ích quan trọng của năng lượng tái tạo được Liên minh châu Âu nhấn mạnh trong Chỉ thị 
2018/2001 về việc thúc đẩy người sử dụng năng lượng từ các nguồn năng lượng tái tạo (Chỉ thị năng 
lượng tái tạo EU), trong đó tóm tắt các lợi ích của tỷ lệ năng lượng tái tạo cao như sau:  
 
‘ Việc sử dụng năng lượng từ các nguồn năng lượng tái tạo ngày càng tăng cũng là một phần cơ bản để 
thúc đẩy an ninh về nguồn cung năng lượng, năng lượng bền vững với giá cả phải chăng, phát triển và đổi 
mới công nghệ cũng như đường hướng lãnh đạo công nghệ và công nghiệp vừa mang lại lợi ích về môi 
trường, xã hội và sức khỏe, cũng như các cơ hội lớn về việc làm và sự phát triển của địa phương, đặc biệt 
là ở khu vực nông thôn và vùng xa xôi hẻo lánh, ở các khu vực hoặc vùng lãnh thổ có mật độ dân số thấp 
hoặc trải qua quá trình phi công nghiệp hóa một phần.’ [20]  
 
Chỉ thị thiết lập một khuôn khổ rộng cho việc thúc đẩy năng lượng tái tạo, và cần được các quốc gia thành 
viên thông qua. Quy định này bao gồm một số khía cạnh như thủ tục đấu nối lưới điện, các chương trình 
hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động tự tiêu dùng, thúc đẩy các cộng đồng năng lượng và bảo vệ người tiêu thụ 
điện. Các chính sách và quy định ổn định hỗ trợ năng lượng tái tạo rất quan trọng để tránh tác động trực 
tiếp đến chi phí tài trợ vốn, chi phí phát triển dự án và chi phí chung cho việc triển khai năng lượng tái 
tạo. 
 
Để cho phép tích hợp năng lượng tái tạo quy mô lớn, Liên minh châu Âu đã phát triển một số biện pháp, 
như điều tiết ưu tiên và khuyến khích tài chính cho đầu tư năng lượng tái tạo. Điều tiết ưu tiên ngụ ý 
rằng, bất kể kết quả thị trường ra sao, năng lượng tái tạo sẽ được điều tiết trước tiên và trước các nhà 
máy điện thông thường có nghĩa là trong trường hợp quá tải, các loại phát điện khác sẽ bị tắt trước khi 
máy phát điện năng lượng tái tạo bị tắt. Mục tiêu chính của việc ưu tiên này là thúc đẩy các mục tiêu sản 
xuất và giảm phát thải, cũng như phát triển năng lượng xanh. Nó được ủy quyền bởi phiên bản trước của 
Chỉ thị năng lượng tái tạo của Liên minh châu Âu năm 2009 [21]. Tuy nhiên, sự ưu tiên mà năng lượng 
tái tạo được hưởng cho đến nay đang được xem xét lại do mức độ mở rộng của chúng và chi phí giảm 
nhanh chóng. 
 
Cách cổ điển để khuyến khích tài chính cho năng lượng tái tạo, tương tự như các lĩnh vực khác, bao gồm 
biểu giá hỗ trợ năng lượng tái tạo, có thời hạn chính xác, mức chi trả công nghệ và quy mô đủ điều kiện 
khác nhau giữa các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. Theo Chỉ thị tái tạo, các chương trình hỗ trợ 
cho điện được tạo ra từ năng lượng tái tạo sẽ cung cấp các ưu đãi cho việc tích hợp chúng trên thị trường 
điện. Việc tích hợp này phải được thực hiện theo dựa trên thị trường và Điều chỉnh phụ tải điện thị 
trường. Mục đích là để tránh sự biến dạng của thị trường điện, xem xét chi phí tích hợp hệ thống và ổn 
định lưới điện. Điều quan trọng là Chỉ thị không khuyến khích các chương trình dựa trên giá điện năng 
lượng tái tạo truyền thống. 
 
Chỉ thị quy định rằng các chương trình hỗ trợ sẽ được thiết kế theo cách tối đa hóa việc tích hợp điện từ 
năng lượng tái tạo vào thị trường điện và để đảm bảo rằng các nhà sản xuất năng lượng tái tạo đang phản 
ứng tốt với tín hiệu giá cả thị trường (Điều 4). Điều này có nghĩa là, đối với các chương trình hỗ trợ giá 
trực tiếp, hỗ trợ sẽ được cấp dưới dạng phí bảo hiểm thị trường, trong đó có thể, trong số những trường 
hợp khác, trượt hoặc cố định. Ngoài ra, có thể miễn các dự án có mục đích “trình diễn” và lắp đặt quy mô 
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nhỏ, mà không ảnh hưởng đến luật hiện hành của Liên minh về thị trường điện nội địa và thiết lập các 
cơ chế để đảm bảo đa dạng hóa khu vực. 
 
Các cách tiếp cận để khuyến khích RES rất đa dạng giữa các quốc gia thuộc EU. Ví dụ, nghĩa vụ hạn ngạch, 
thường kết hợp với chứng chỉ xanh có thể giao dịch, áp đặt một phần điện cụ thể được sản xuất từ RES 
hoặc tiêu thụ bởi các ngành cụ thể được sử dụng ở Ba Lan, Thụy Điển cũng như ở Anh, Đan Mạch và Hà 
Lan. Hình 2.2 cho thấy nhiều quốc gia sử dụng kết hợp nhiều cơ chế. Khi các công nghệ năng lượng tái 
tạo đạt được tính tương thích với lưới điện, một số quốc gia Liên minh châu Âu đã giới thiệu thêm các 
phương án dựa trên thị trường để hỗ trợ năng lượng tái tạo ở tất cả các cấp mạng lưới điện, ví dụ: phí 
bảo hiểm thị trường và tín dụng biểu giá đầu tư. Các cơ chế dựa trên tính cạnh tranh đã được giới thiệu 
ở một số quốc gia Liên minh châu Âu đối với các dự án phát triển năng lượng tái tạo mới, có nghĩa là hỗ 
trợ dành cho điện năng lượng tái tạo được cấp bằng phương thức đấu thầu. Để đảm bảo tỷ lệ thực hiện 
dự án cao, các phiên đấu thầu năng lượng tái tạo phải thiết lập và công bố các tiêu chí không phân biệt 
đối xử và minh bạch, cũng như đặt ngày và quy tắc rõ ràng để giao dự án cũng như công bố thông tin về 
các thủ tục trước đó, bao gồm cả tỷ lệ thực hiện dự án. Các thủ tục này có thể được giới hạn trong các 
công nghệ cụ thể hoặc được tổ hợp nhiều công nghệ. Đức, Anh và Tây Ban Nha bắt đầu thực hiện các cuộc 
đấu thầu đầu tiên của họ cho các dự án năng lượng tái tạo quy mô tiện ích trong năm 2015-2017. Các 
thiết kế đấu thầu khác nhau không chỉ trong định hướng công nghệ, tần suất mua sắm và khối lượng yêu 
cầu mà còn cả trong định hướng cho sự thành công.  
 

 
Hình 2.2. Tổng quan về các cách tiếp cận đa dạng áp dụng tại các quốc gia thuộc EU để khuyến khích RES. 

 
Cân bằng lưới điện và các dịch vụ phụ trợ khác 
Dịch vụ cân bằng hệ thống để điều chỉnh tần số chủ yếu được mua dựa trên thị trường trong thị trường 
cân bằng quốc gia. Hướng dẫn cân bằng điện, quy định của Liên minh châu Âu được thông qua năm 2017 
đã cố gắng chuẩn hóa các sản phẩm cân bằng và cân bằng thiết kế thị trường trên khắp châu Âu nhưng 
cũng mở ra cơ hội cho tất cả các loại công nghệ và nhà cung cấp [22]. Sửa đổi mới nhất của Chỉ thị Điện 
lực Liên minh châu Âu khuyến khích các công nghệ thuộc mọi loại hình và quy mô tham gia vào thị trường 
điện, bao gồm cả thị trường cân bằng [23]. Điều này có nghĩa là năng lượng tái tạo biến đổi có thể góp 
phần cân bằng lưới điện. Thật vậy, tại một số nước Liên minh châu Âu, ví dụ: Đan Mạch và Áo, đã chọn 
máy phát điện gió để tham gia vào thị trường cân bằng trong khi ở Đức, các yêu cầu đặc biệt cho việc 
tuyển chọn đã được phát triển và đang trong giai đoạn thử nghiệm đến năm 2020[24].  
 
Một số chương trình hợp tác xuyên biên giới được áp dụng tại Liên minh châu Âu, trong số những chương 
trình khác, cho phép giảm khối lượng cân bằng ở các nước láng giềng thông qua cái gọi là lưới điện mất 
cân bằng. Đáng chú ý, Hướng dẫn cân bằng điện yêu cầu cân bằng năng lượng để được mua sắm trong 
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một thị trường cân bằng chung và các đơn vị vận hành hệ thống truyền tải điện châu Âu đã đệ trình đề 
xuất của họ để thực hiện một nền tảng như vậy vào cuối năm 2018 [25]. 
 
So với tình trạng cân bằng, không có yêu cầu cụ thể để mua sắm các dịch vụ phụ trợ khác dựa trên thị 
trường. Một số dịch vụ phụ trợ, chẳng hạn như quản lý quá tải, phần lớn được chi trả bởi đơn vị vận hành 
hệ thống truyền tải điện, dựa trên chi phí của nhà cung cấp, với một vài ngoại lệ. Không có thị trường cho 
các dịch vụ khác như điều khiển điện áp hoặc khôi phục trạm điện, chủ yếu là bắt buộc và không được 
chi trả. Tuy nhiên, các phương pháp tiếp cận mua sắm thay thế các dịch vụ phụ trợ đã được thử nghiệm 
trong một số dự án trình diễn của Liên minh châu Âu (ví dụ: SmartNet [26]).  
 
Kết nối lưới điện 
Trong Điều 17, Chỉ thị năng lượng tái tạo nhấn mạnh tầm quan trọng của các thủ tục thông báo đơn giản 
đối với đấu nối lưới điện. Theo Điều khoản này, việc lắp đặt hoặc sản xuất năng lượng tái tạo tổng hợp 
có công suất 10,8 kW trở xuống sẽ được đấu nối với lưới điện thông qua thông báo Đơn vị vận hành hệ 
thống phân phối. Đơn vị vận hành hệ thống phân phối có thể từ chối đấu nối lưới điện được yêu cầu hoặc 
đề xuất một điểm đấu nối lưới điện thay thế. Trong trường hợp có quyết định tích cực hoặc trong trường 
hợp không có quyết định trong vòng một tháng sau thông báo, đơn vị sản xuất lắp đặt hoặc tổng hợp sẽ 
có thể được đấu nối. Một quy trình thông báo đơn giản có thể cho phép các đơn vị sản xuất lắp đặt hoặc 
tổng hợp có công suất điện trên 10,8 kW và tối đa 50 kW.  
 
Giải pháp đột phá: cộng đồng năng lượng tái tạo 
Chỉ thị Điện năng Liên minh châu Âu được thông qua vào tháng 5 năm 2019, là một phần của Đạo luật 
“Năng lượng sạch cho tất cả người dân châu Âu”, thúc đẩy tự tiêu thụ [23]. Tự tiêu thụ, chủ yếu từ các 
nguồn năng lượng tái tạo tại địa phương, không chỉ làm giảm tải trên lưới điện ở các mức điện áp cao 
hơn, mà còn cho phép tích hợp năng lượng tái tạo tối ưu hơn vì hầu hết sản xuất năng lượng tái tạo là 
người tiêu thụ điện tại chỗ. Hơn nữa, Liên minh châu Âu đã giới thiệu một chương trình tiên tiến về tiêu 
thụ, lưu trữ, chia sẻ và bán điện được sản xuất tại địa phương thông qua các cộng đồng năng lượng tái 
tạo nhưng còn được gọi là cộng đồng năng lượng công dân có thể bao gồm nhiều công nghệ và đảm nhận 
nhiều nhiệm vụ, bao gồm nhiều nhiệm vụ, bao gồm vận hành mạng lưới phân phối địa phương của họ 
[23].  
 
Năng lượng tái tạo tự tiêu dùng và cộng đồng năng lượng tái tạo (REC) được đề cập cụ thể theo Điều 21 
và Điều 22 trong Chỉ thị năng lượng tái tạo như một cách hữu hiệu để thúc đẩy năng lượng tái tạo. Bản 
cập nhật này của khung pháp lý có liên quan đặc biệt theo quan điểm tích hợp năng lượng tái tạo: khi 
quy mô nhỏ hơn được phân phối trên mạng, tính biến thiên của chúng có thể được giảm nhẹ dễ dàng 
hơn. Đồng thời, nếu thâm nhập năng lượng tái tạo đang tăng ở cấp phân phối và chủ yếu là người tiêu 
thụ điện tại địa phương, điều này vừa làm giảm căng tải và tổn thất cho mạng lưới điện.  
 
Chỉ thị quy định rằng người tiêu thụ điện sẽ có quyền sản xuất năng lượng tái tạo, bao gồm cả việc tiêu 
thụ năng lượng do chính họ tạo ra, lưu trữ và bán năng lượng dư thừa, bao gồm thông qua các hợp đồng 
mua bán điện (PPA), nhà cung cấp điện và các thỏa thuận giao dịch ngang hàng, để lắp đặt và vận hành 
hệ thống lưu trữ điện mà không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí kép nào, để duy trì các quyền và 
nghĩa vụ của họ với tư cách là người tiêu thụ điện cuối cùng, để nhận tiền chi trả cho nguồn điện mà họ 
cung cấp vào lưới điện (Điều 21). Theo nghĩa này, Chỉ thị thúc đẩy người tiêu thụ điện tự sản xuất điện 
năng tái tạo bằng cách loại bỏ các rào cản phi lý hiện có. Trong khi đó, khung pháp lý sẽ giải quyết khả 
năng tiếp cận cho tất cả các khách hàng cuối cùng, tiếp cận tài chính, loại bỏ các rào cản pháp lý, cung cấp 
động lực cho chủ sở hữu và đảm bảo rằng người tiêu thụ điện tự tái tạo đóng góp một cách đầy đủ và cân 
đối vào việc chia sẻ chi phí chung hệ thống. 
 
Điều 22 yêu cầu các quốc gia thành viên thúc đẩy và tạo điều kiện cho một khuôn khổ phát triển các cộng 
đồng năng lượng tái tạo. Điều luật này sẽ đảm bảo loại bỏ các rào cản pháp lý và hành chính phi lý, trong 
trường hợp các cộng đồng năng lượng tái tạo cung cấp dịch vụ năng lượng thương mại, họ phải tuân theo 
các quy định liên quan cho các hoạt động đó. Để tạo điều kiện chuyển giao năng lượng, Đơn vị vận hành 
hệ thống phân phối phải hợp tác với các cộng đồng này trong khi các cộng đồng sau đó sẽ đóng góp một 
cách đầy đủ, công bằng và cân bằng, để chia sẻ chi phí chung của hệ thống, họ sẽ không bị đối xử phân 
biệt đối với các hoạt động, quyền của họ và nghĩa vụ, để có thể truy cập cho tất cả người tiêu thụ điện. 
Các quốc gia thành viên sẽ đưa ra các công cụ thích hợp để tiếp cận tài chính và thông tin và cung cấp hỗ 
trợ về quy định và xây dựng năng lực, cũng như các quy tắc để bảo đảm sự đối xử bình đẳng và không 
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phân biệt đối xử của người tiêu thụ điện. Đáng chú ý, Chỉ thị dự kiến quản trị các cộng đồng như vậy ở 
địa phương không phải do lợi nhuận mà là do lợi ích kinh tế và môi trường của địa phương.   

Đức – Tích hợp năng lượng tái tạo và quản lý nghẽn mạng điện 

Đức được biết đến trên toàn thế giới với khái niệm về Energiewende và Chuyển đổi năng lượng, một 
chính sách rộng rãi nhằm thúc đẩy các thay đổi hệ thống hướng tới một hệ thống năng lượng bền vững 
hơn thông qua bảo tồn năng lượng, các biện pháp tăng hiệu suất năng lượng, tích hợp lớn năng lượng tái 
tạo và phát triển công nghiệp xanh . Được củng cố bởi Chuyển đổi năng lượng, Đức đã tạo ra các điều 
kiện thuận lợi cho việc mở rộng đáng kể việc lắp đặt các máy phát điện năng lượng tái tạo biến đổi. Trong 
suốt thời gian qua, Đức đã nghĩ ra nhiều ưu đãi tài chính khác nhau cho việc triển khai năng lượng tái 
tạo, chuyển từ chế độ thu phí điện năng sang phí bảo hiểm thị trường, và hiện vẫn đang được áp dụng. 
Xử lý và tích hợp năng lượng tái tạo được hướng dẫn trong Đạo luật năng lượng tái tạo (EEG) cũng như 
Đạo luật Công nghiệp Điện lực (EnWG). 
 
Khuyến khích năng lượng tái tạo 
Vào năm 2012, Đạo luật năng lượng tái tạo đã được sửa đổi để chuyển từ biểu giá hỗ trợ năng lượng tái 
tạo sang năng lượng tái tạo theo hướng phí bảo hiểm thị trường, một khoản trợ cấp linh hoạt hơn liên 
quan đến giá thị trường thực tế, giúp xác định mức phí bảo hiểm. Bởi thực tế là năng lượng tái tạo ở Đức 
đang được ưu tiên, việc sản xuất năng lượng tái tạo ở quy mô lớn có thể dẫn tới việc huy động ưu tiên sẽ 
đẩy các công nghệ khác ra khỏi thị trường và tạo ra giá thị trường âm với tần suất ngày càng tăng. Do kết 
quả của những sự kiện này, bản sửa đổi EEG năm 2017 bao gồm cái gọi là “quy tắc 6 giờ”, theo đó, các 
đơn vị khai thác năng lượng tái tạo không được hưởng phí bảo hiểm thị trường trong những tình huống 
giá của thị trường bán buôn âm kéo dài hơn 6 giờ liên tiếp (Điều 51 [27]). Tuy nhiên, quy tắc này không 
áp dụng cho các máy phát điện gió có công suất lắp đặt dưới 3 MW hoặc cho các công nghệ năng lượng 
tái tạo khác có công suất lắp đặt dưới 500 kW (Điều 24 (1) [27]  
 
Cân bằng lưới điện 
Để cân bằng hệ thống, các đơn vị vận hành hệ thống truyền tải điện của Đức, tương tự như hầu hết các 
nước Liên minh châu Âu, sử dụng cái gọi là thị trường cân bằng, các phiên đấu thầu toàn quốc có tổ chức, 
trong đó có thể đấu thầu cả máy phát điện và tải để cung cấp quy định tăng hoặc giảm theo hình thức sản 
phẩm cân bằng tiêu chuẩn. Các sản phẩm cân bằng đã được tiêu chuẩn hóa ở cấp độ Liên minh châu Âu 
trong Hướng dẫn ràng buộc của Liên minh châu Âu về Cân bằng điện [22], trong đó đặc biệt bắt buộc 
phải mua sắm các dịch vụ cân bằng dựa trên thị trường. 
 
Đáng chú ý, tại Đức, hai sản phẩm bổ sung trong thị trường cân bằng được thiết kế đặc biệt để phù hợp 
với người tiêu thụ điện công nghiệp. Căn cứ vào Quy định về tải gián đoạn năm 2017 [28], tải gián đoạn 
trong công nghiệp (cả cá nhân hoặc là một phần của nhà máy phát điện ảo) có thể tham gia đấu thầu 
kiểm soát tần số điện khi xảy ra gián đoạn tải nhanh và gián đoạn tải ngay lập tức. Quy mô giá thầu tối 
thiểu là 5 MW và chạy liên tục trong suốt một tuần (tối thiểu 30 giờ) là điều kiện tiên quyết để tham gia. 
Do đó, nó chỉ có thể được cung cấp bởi các ngành có quy trình liên tục, điều khiển quy trình tự động mà 
có thể giảm công suất trong vòng 15 phút.  
 
Các dịch vụ phụ trợ khác 
Việc sản xuất điện hạt nhân của Đức được lên kế hoạch ngừng hoạt động vào năm 2022 trong khi nhiều 
bên liên quan  của ủy ban phản đối than gần đây đã kết luận rằng việc sản xuất từ than nên được loại bỏ 
ở Đức vào năm 2038 [29]. Những thay đổi tiến bộ này làm cho vấn đề bảo vệ nguồn cung và tích hợp 
năng lượng tái tạo trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Đồng thời, việc tích hợp các năng lượng tái tạo cũng 
sẽ tạo ra những thách thức mới, đặc biệt đối với mạng lưới điện của Đức. Một trong những lý do gây ra 
những trở ngại này là sự tách rời giữa các khu vực sản xuất và tiêu thụ năng lượng tái tạo: sản xuất điện 
gió lớn tập trung ở phía Bắc của đất nước trong khi các trung tâm tiêu thụ chính nằm ở phía Nam. Điều 
này gây áp lực lớn lên mạng lưới truyền tải điện và khiến phải Đức phải truyền điện qua các nước láng 
giềng. Do đó, chi phí quản lý quá tải đã dần tăng lên: chỉ riêng năm 2017, các đơn vị vận hành hệ thống 
truyền tải điện của Đức đã chi khoảng 1,5 tỷ Euro cho các biện pháp khắc phục quá tải [30]. 
 

Trường hợp của Đức đặc biệt thú vị khi xét đến cách tiếp cận để xử lý tình trạng quá 
tải của quốc gia này, một lĩnh vực mà Đức đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong 
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thập kỷ qua. Để giảm bớt quá tải hệ thống, các đơn vị điều hành hệ thống có thể can 
thiệp vào hệ thống điện của Đức bằng nhiều cách khác nhau: 

• Các phương pháp điều độ lại (Điều 13 của Đạo luật Công nghiệp Điện lực - EnWG): Tương tự 
như các quốc gia châu Âu khác, Đức sử dụng các biện pháp điều độ lại để giải quyết các vấn 
đề quá tải, thường xảy ra ở cấp độ mạng lưới phân phối trong khi đó trách nhiệm pháp lý của 
đơn vị vận hành hệ thống truyền tải điện là quản lý vấn đề quá tải ở châu Âu. Cho đến gần 
đây, các tình huống quá tải này được quản lý với sự trợ giúp của việc điều độ các nhà máy 
điện lớn thông qua các cơ chế dựa trên chi phí hoặc dựa trên thị trường. Tại Đức, tất cả các 
tổ máy có công suất tối thiểu 50 MW, bao gồm cả các đơn vị lưu trữ điện, có thể được gọi để 
cung cấp khả năng điều độ lại với mức chi trả dựa trên chi phí. 

• Dự trữ lưới điện được sử dụng chủ yếu trong những tháng mùa đông để phục vụ cho các biện 
pháp điều độ lại (Đạo luật Công nghiệp Năng lượng [31]). Những máy phát điện này hiện 
chưa được triển khai nhưng được đơn vị vận hành hệ thống truyền tải điện coi là có liên quan 
đến hệ thống và hoạt động như một tùy chọn dự phòng trong trường hợp các đơn vị đã được 
điều độ trên thị trường là không đủ. đơn vị vận hành hệ thống truyền tải điện bù chi phí khả 
dụng của họ. 

• Quản lý nguồn năng lượng thứ cấp là một biện pháp mà đơn vị vận hành hệ thống truyền tải 
điện có thể thực hiện như là một biện pháp cuối cùng để tránh quá tải vì các máy phát điện 
năng lượng tái tạo ở Đức có mức độ điều độ ưu tiên theo Đạo luật năng lượng tái tạo, Điều 
8.1). Việc cắt giảm năng lượng tái tạo chỉ khả dụng khi xảy ra tình huống cấp bách về mạng 
lưới điện khi mà không còn biện pháp nào phù hợp nữa. Trong trường hợp này, năng lượng 
tái tạo biến đổi với công suất lắp đặt hơn 30 kW cho quang điện trên 100 kW cho các năng 
lượng tái tạo khác có thể bị cắt giảm (Đạo luật năng lượng tái tạo 2017, Điều 9.2). Theo báo 
cáo của cơ quan quản lý Đức, 5518 GWh đã bị cắt giảm ở Đức vào năm 2017, với các máy 
phát điện gió bị giới hạn thường xuyên nhất [32]. Năng lượng gió có thể bị cắt giảm một phần 
(ở mức 60% hoặc 30%) hoặc hoàn toàn bị cắt giảm. Điều 12 của Đạo luật năng lượng tái tạo 
quy định cụ thể hơn nữa về việc bồi thường cho các máy phát điện năng lượng tái tạo đã bị 
cắt giảm do quản lý nguồn cấp năng lượng thứ cấp của Đơn vị vận hành hệ thống phân phối. 
Những chi phí này sau đó được chi trả thông qua tiền điện trọng mạng lưới điện1. Ngoài ra, 
Đơn vị vận hành hệ thống phân phối và đơn vị điều hành máy phát điện năng lượng tái tạo 
có thể có thỏa thuận song phương, theo đó, máy phát điện có thể được tự giới hạn theo mức 
chi trả theo thỏa thuận riêng.  

• Dự trữ chiến lược, tức là phương pháp dự trữ công suất mà chỉ được sử dụng trong những 
tình huống mà an ninh nguồn cung không thể được đảm bảo bằng các cách khác (Đạo luật 
Công nghiệp Năng lượng, Điều 13). Cơ chế này hiện đang mở đối với tất cả các nguồn năng 
lượng, bao gồm lưu trữ điện năng và phụ tải không hoạt động trên thị trường.  

 
Để có thể cắt giảm, tất cả các hệ thống phát điện trên 100 kW có nghĩa vụ phải có khả năng được điều 
khiển từ xa đối với tất cả các công nghệ, ngoại trừ công nghệ quang điện. Công nghệ quang điện thì yêu 
cầu ít nhất một máy thu điều khiển vô tuyến cho tất cả các cơ sở trong khoảng từ 30 kW đến 100 kW, 
Điều 9.2 [27]).  
 
Việc cắt giảm không nhất thiết phải xảy ra ở cùng cấp mạng lưới điện tại nơi mà tình trạng quá tải được 
phát hiện ở điểm đầu tiên (thông thường trong hơn 80% trường hợp), quá tải ở cấp truyền tải (khoảng 
90% trường hợp) dẫn đến cắt giảm ở cấp độ phân phối [32]). Ngược lại, mặc dù nguồn phát điện truyền 
thống cũng có thể bị cắt giảm do quá tải (Điều 13 của Luật Công nghiệp Điện lực 2005 [31], không có 
khoản bồi thường nào được dự kiến cho các nhà máy phát điện truyền thống đó. Các thỏa thuận song 
phương tương tự có thể được thiết lập giữa Đơn vị vận hành hệ thống phân phối và người tiêu thụ điện 
trong bối cảnh của nước Đức.  
 
Gần đây, có nhiều những nỗ lực đã được thực hiện để cải thiện sự phối hợp và hợp tác giữa các đơn vị 
vận hành hệ thống truyền tải điện và Đơn vị vận hành hệ thống phân phối của Đức để tăng cường khả 
năng quản lý nghẽn mạng. Chẳng hạn, trong dự án “Connect +”, bốn đơn vị vận hành mạng lưới truyền 

 
1 Lưu ý rằng tiền điện cho mạng lưới điện ở các nước châu Âu thường được chia thành một số loại (tiền đấu 

nối, tiền sử dụng lưới điện, tiền tổn thất lưới điện, v.v.) và được trả bởi cả đơn vị phát điện và người tiêu dùng, 

mặc dù ở các tỷ lệ khác nhau. Số tiền phụ thuộc vào cấp độ mạng lưới mà nguồn phát hoặc người tiêu dùng 

được kết nối (mức độ của mạng lưới càng thấp, giá cước càng cao).  



 

29 

tải của Đức và 16 Đơn vị vận hành hệ thống phân phối sẽ điều khiển năng lượng tái tạo, lưu trữ và sử 

dụng các thiết bị khác để quản lý nghẽn mạng theo nguyên tắc phối hợp2. 
 
Các biện pháp khuyến khích năng lượng tái tạo khác  
Có những biện pháp khác có thể hỗ trợ tích hợp năng lượng tái tạo biến đổi. Một trong những biện pháp 
như vậy là khuyến khích việc sản xuất điện từ năng lượng tái tạo biến đổi tại địa phương ở các cấp mạng 
lưới thấp hơn và theo mức tiêu thụ tại địa phương của họ. Bản sửa đổi mới nhất của năng lượng tái tạo 
cung cấp cho một cơ chế được gọi là cơ chế “bán hàng trực tiếp”, (3) [27]), theo đó một người tiêu thụ 
điện sở hữu hệ thống sản xuất năng lượng tái tạo không thể chỉ tối ưu hóa mức tiêu thụ của chính họ từ 
điện tự tạo. Người đó cũng có thể bán điện tự sản xuất này tại địa phương mà không cần giấy phép của 
nhà cung cấp. Một kết quả quan trọng của việc mở rộng năng lượng tái tạo biến đổi ở cấp độ phân phối 
so với mức độ truyền tải là theo cách này, năng lượng xanh có thể được tiêu thụ gần nguồn hơn, làm giảm 
cả tổn thất về mạng lưới điện và tình trạng quá tải trên mạng lưới truyền tải. 

Tây Ban Nha – Thù lao của năng lượng tái tạo và các chiến lược tự tiêu dùng mới  

Khuyến khích năng lượng tái tạo 
Liên quan đến việc hội nhập thị trường năng lượng tái tạo, trong thị trường điện Tây Ban Nha, các cơ sở 
năng lượng tái tạo được ưu tiên kết nối vào lưới điện. Các cơ sở này đủ điều kiện nhận hai loại tiền chi 
trả trong thời gian quy định, ngoài tiền chi trả cho việc bán năng lượng trên thị trường, theo Nghị định 
Hoàng gia 413/2014 [33]. Thứ nhất, tiền chi trả đầu tư, được liên kết với công suất lắp đặt để trang trải 
chi phí đầu tư, nếu không thì không thể thu hồi được thông qua việc bán năng lượng trên thị trường. Thứ 
hai, tiền công hoạt động, bao gồm sự chênh lệch giữa chi phí hoạt động và thu nhập do sự tham gia của 
cơ sở trên thị trường. Một khi các cơ sở này đã vượt quá tuổi thọ hữu ích của họ trong thời gian quy định, 
họ sẽ không còn nhận được bất kỳ loại chi trả nào. Hơn nữa, quy định thiết lập khái niệm lợi nhuận hợp 
lý để ước tính mức chi trả đầu tư. Lợi suất trung bình của trái phiếu 10 năm quốc gia Tây Ban Nha được 
coi là chuẩn mực để xác định mức độ lợi nhuận của việc lắp đặt năng lượng tái tạo trên thị trường thứ 
cấp trong khi lợi nhuận của chúng được xác định là lợi nhuận trước biểu giá [33].  
 
Tất cả các tiện ích Tây Ban Nha đã bắt buộc phải lắp đặt đồng hồ thông minh cho khách hàng quy mô nhỏ 
của họ (lên đến 15 kW) vào năm 2018, theo quyết định ITC / 3860/2007. Các chức năng chính của chúng 
được nêu chi tiết trong Nghị định Hoàng gia 1110/2007, như khả năng hoạt động từ xa, khả năng đọc và 
ghi nhật ký cũng như quản lý tải. 
 
Các giải pháp sáng tạo để tích hợp năng lượng tái tạo 
Tây Ban Nha là quốc gia đầu tiên ở Liên minh châu Âu, sau khi áp dụng “Đạo luật năng lượng sạch” của 
Liên minh châu Âu, đã xây dựng một quy định có tính áp dụng rộng rãi để thúc đẩy tự tiêu dùng với Nghị 
định Hoàng gia 244/2019[34]. Theo đó, quy định đã thiết lập hai loại phương thức tự tiêu thụ: loại thứ 
nhất là tự tiêu dùng mà không có dư thừa, theo đó người tiêu thụ điện không thể truyền tải năng lượng 
vào mạng lưới truyền tải hoặc phân phối điện, và loại thứ hai là tự tiêu thụ có dư thừa, theo đó người tiêu 
thụ điện có thể truyền tải năng lượng dư thừa vào mạng lưới điện. Ngoài ra, tự tiêu thụ có thể được phân 
loại thành cá nhân hoặc tập thể tùy thuộc vào việc các cơ sở sản xuất có liên quan đến một hoặc nhiều 
người tiêu thụ điện sản xuất điện tại cơ sở của họ hay không.  
 
Điều 14 của Nghị định về tự tiêu dùng đã thiết lập một cơ chế hợp đồng đơn giản hóa để hình thức tự 
tiêu dùng có thặng dư được hưởng chi trả. Cơ chế này bao gồm đảm bảo sự cân bằng về mặt kinh tế năng 
lượng tiêu thụ trong kỳ thanh toán. Trong trường hợp người tiêu thụ điện có hợp đồng với thương nhân, 
giá điện năng lượng tiêu thụ và cung cấp cho lưới điện sẽ được thỏa thuận song phương. Trong trường 
hợp một người tiêu thụ điện nhỏ có hợp đồng với một thương nhân, thì sẽ tham chiếu theo thị trường tự 
do, giá điện cho mức tiêu thụ năng lượng là giá hiện tại theo thị trường tự do và giá điện được đưa vào 
lưới điện, là giá trung bình hàng giờ. Trong cả hai trường hợp, giá điện được truyền tải vào lưới điện sẽ 
cao hơn giá điện tiêu thụ thông thường[34]. 
 
Đáng chú ý, tại Điều 17, Nghị định đã bác bỏ việc năng lượng được đưa vào lưới điện theo cơ chế này từ 
biểu giá đấu nối lưới điện. Ngoài ra, Nghị định còn phân biệt giữa năng lượng tự tạo từ các nguồn năng 
lượng tái tạo và năng lượng không tái tạo. Trong trường hợp năng lượng được tạo ra theo sơ đồ tự tiêu 

 
2 https://www.transnetbw.de/de/presse/presseinformationen/presseinformation/netzbetreiber-
starten-projekt-connect-zum-datenaustausch-fuer-redispatch 

https://www.transnetbw.de/de/presse/presseinformationen/presseinformation/netzbetreiber-starten-projekt-connect-zum-datenaustausch-fuer-redispatch
https://www.transnetbw.de/de/presse/presseinformationen/presseinformation/netzbetreiber-starten-projekt-connect-zum-datenaustausch-fuer-redispatch
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thụ đến từ các nguồn năng lượng tái tạo, các khoản phí cố định cho công suất điện theo hợp đồng sẽ được 
tính dựa trên công suất thực tế được sử dụng và các khoản phí biến đổi sẽ được tính dựa trên nguồn 
năng lượng hàng giờ. Trong khi đó, trong trường hợp điện được tạo ra từ nhiên liệu thông thường, các 
khoản phí cố định được áp dụng dựa trên tổng công suất hợp đồng và các khoản phí biến đổi sẽ được 
tính dựa trên nguồn cấp năng lượng hàng giờ [34]. 
 

Ấn Độ – Chính sách kép về năng lượng gió – năng lượng mặt trời quốc gia 

Khuyến khích năng lượng tái tạo và giải pháp sáng tạo 
Ấn Độ đã thiết lập Chính sách kép về năng lượng gió – năng lượng mặt trời quốc gia để cung cấp khuôn 
khổ pháp lý thúc đẩy các hệ thống nhà máy điện tích hợp gió - mặt trời đấu nối với lưới điện lớn để sử 
dụng tối ưu và hiệu quả cơ sở hạ tầng truyền tải và sử dụng hợp lý đất đai, cũng như giảm sự thay đổi 
trong sản xuất và tăng năng lượng tái tạo ổn định lưới điện. Theo chính sách này, một nhà máy điện gió 
– mặt trời sẽ được công nhận là nhà máy tích hợp nếu công suất định mức của một nguồn cung này ít 
nhất bằng 25% công suất định mức của nguồn cung kia [35]. 
 
Cách tiếp cận này có thể khá phù hợp và mới mẻ đối với Việt Nam, đặc biệt đối với các khu vực có cả mức 
bức xạ cao và mật độ năng lượng gió cao, như khu vực ven biển. 
 
Điện được tạo ra trong loại nhà máy điện thích hợp này có thể được lưu trữ lại để sử dụng riêng hoặc 
bán cho bên thứ ba hoặc cho một công ty phân phối điện theo biểu giá được xác định bởi Ủy ban Điều 
tiết Điện lực Nhà nước tương ứng hoặc theo biểu giá được xác định thông qua quy trình đấu thầu minh 
bạch hoặc cho công ty phân phối với chi phí mua điện trung bình theo cơ chế chứng nhận năng lượng tái 
tạo. Các thông số khác nhau sẽ được xem xét để thiết lập một quy trình đấu thầu minh bạch. Theo đó, 
công suất được cung cấp tại điểm giao lưới điện hoặc hệ số sử dụng công suất hiệu quả và đơn giá điện 
có thể được xem xét. Các cơ quan chính phủ có thể mời thầu cho các nhà máy tích hợp mới mà vẫn giữ 
các tiêu chí đủ điều kiện được đề cập ở trên và giá điện là tiêu chí chính để lựa chọn. Ngoài ra, tất cả các 
ưu đãi tài chính và đầu tư dành cho dự án năng lượng mặt trời và gió sẽ được mở rộng và áp dụng cho 
các dự án tích hợp [35]. 
 
Theo chính sách này, không có chi phí đấu nối hoặc công suất truyền tải bổ sung nào được áp dụng bởi 
đơn vị truyền tải tương ứng để tích hợp tại các nhà máy gió hoặc quang điện hiện có trong trường hợp 
được cấp công suất truyền tải trong điểm đấu nối hiện tại. Phí truyền tải có thể được áp dụng nếu cần 
thêm công suất truyền tải hoặc cần truy cập để đấu nối. Trong trường hợp biên công suất có sẵn tại trạm 
phụ truyền phát của đơn vị truyền tải tương ứng, công suất truyền tải và truy cập bổ sung có thể được 
cho phép tùy thuộc vào tính khả thi về kỹ thuật của nó. Trong trường hợp như vậy, bất kỳ việc mở rộng 
lưới truyền tải nào được yêu cầu cho đến trạm phụ truyền nhận sẽ là trách nhiệm của nhà phát triển dự 
án [35].  
 
Bộ phận lưu trữ năng lượng có thể bổ sung cho hệ thống tích hợp để giảm sự thay đổi của công suất đầu 
ra, để chứng minh năng lượng đầu ra cao hơn tại điểm phân phối và để đảm bảo nguồn điện ổn định 
trong một thời gian cụ thể. Ngoài ra, các yếu tố đấu thầu đối với các nhà máy tích hợp có bộ phận lưu trữ 
năng lượng có thể bao gồm sản lượng điện tối thiểu của nhà máy trong suốt khoảng thời gian được xác 
định, mức độ biến động được phép trong công suất đầu ra, đơn giá điện, v.v. 
 

Chi-lê – Luật về năng lượng tái tạo không truyền thống và sử dụng cơ chế bù trừ 
điện năng (ERNC)  

Chính sách và khuyến khích năng lượng tái tạo 
Tăng trưởng kinh tế cao khiến nhu cầu điện tăng gấp đôi chỉ sau 10 năm ở Chile. Hầu hết điện được sản 
xuất tại quốc gia này chủ yếu dựa vào nhiên liệu hóa thạch (đặc biệt là than và khí đốt), nhưng quốc gia 
này cũng theo đuổi các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính đầy tham vọng. Trong bối cảnh này, Chile 
đã thông qua các quy định để hỗ trợ các mục tiêu và giải quyết các thách thức của mình. 
 
Luật về năng lượng tái tạo mới (luật ERNC) bắt buộc các công ty sản xuất điện có công suất lắp đặt cao 
hơn 200 MW phải sản xuất và bán 10% năng lượng từ nguồn các nhà máy năng lượng tái tạo hoặc thủy 
điện có công suất 40 MW [36]. Theo luật này, năng lượng tái tạo bao gồm các nhà máy thủy điện có công 
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suất thấp hơn 20 MW và dự án năng lượng được phát triển bằng các nguồn năng lượng sinh khối, địa 
nhiệt, mặt trời, gió và thủy triều. Tỷ lệ của năng lượng tái tạo được thương mại hóa sẽ tăng dần lên tới 
10% vào năm 2024. Một công ty sẽ phải chịu phạt trong trường hợp không thực hiện được yêu cầu này. 
Các khoản tiền phạt này sẽ được bù vào khoản phí của các khách hàng cuối cùng của các công ty năng 
lượng đã tuân thủ luật này, từ đó thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. 
 
Tương tự, Luật về cơ chế bù trừ điện năng cho khách hàng quyền sản xuất và tiêu thụ điện của chính họ, 
cũng như cung cấp phần thặng dư vào lưới điện. Theo sơ đồ này, điện phải được tạo ra từ các nhà máy 
năng lượng tái tạo hoặc các nhà máy điện nhiệt kết hợp. Luật này chỉ áp dụng cho các khách hàng có giá 
điện được điều chỉnh và có công suất đấu nối dưới 2 MW. Đơn vị vận hành hệ thống phân phối phải chấp 
nhận nguồn cung điện từ khách hàng của họ và thanh toán cho nguồn điện đó, trong trường hợp cần mở 
rộng lưới điện để đấu nối thiết bị, chi phí tương ứng sẽ do chủ sở hữu của đơn vị chi trả cho nhà máy 
đồng phát nhiệt – điện [37]. 
 
Đối với khách hàng là người tiêu thụ điện và doanh nghiệp nhỏ (nguồn điện đầu vào <10 kW), mức chi 
trả cho nguồn điện thứ cấp sẽ chỉ xem xét giá đối với phần năng lượng điện, hiện tại là khoảng 8 € cent 
/ kWh. Trong khi đó, đối với khách hàng thương mại và công nghiệp (với công suất đầu vào 10 kW- 2 
MW), sẽ áp dụng cơ chế bù trừ điện năng, những khách hàng này phải chi trả cho một công suất và giá 
năng lượng riêng. Do đó, mức chi trả cho điện được truyền tải vào lưới điện bằng với giá năng lượng 
chính, khoảng 8 € xu / kWh. Luật cung cấp một cơ chế không liên quan đến thanh toán trực tiếp cho điện 
được truyền tải vào lưới điện. Điện được truyền tải sẽ được khấu trừ vào hóa đơn tiền điện hàng tháng. 
Nếu số dư có lợi cho khách hàng vẫn còn, khoản thặng dư này sẽ được khấu trừ vào hóa đơn tiếp theo, 
được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng.  

2.2. Tổng quan về các thông lệ quốc tế về quy định triển khai công nghệ năng lượng 
thông minh  

Mục đích của phần này là để phân tích các thông lệ quốc tế về các công cụ điều tiết mà hỗ trợ triển khai 
các giải pháp công nghệ năng lượng thông minh, như lưu trữ năng lượng, đo điện thông minh và Điều 
chỉnh phụ tải điện. Chương này tập trung hơn vào việc cải thiện hiệu quả năng lượng và hiện đại hóa hệ 
thống điện có thể áp dụng ở Việt Nam, ví dụ: đường hướng, lộ trình hoặc kế hoạch cụ thể cho việc triển 
khai công nghệ thông minh từ các dự án thí điểm đến các cơ chế khuyến khích ứng dụng toàn hệ thống 
cho Hệ thống quản lý phân phối / Điều chỉnh phụ tải điện hoặc các dịch vụ phụ trợ được cung cấp bởi 
các nhà máy điện năng lượng tái tạo hoặc hệ thống lưu trữ năng lượng. 
 
Đánh giá quốc gia cho thấy Lưới điện thông minh vẫn là một khái niệm tương đối mới và việc triển khai 
Lưới điện thông minh, nói chung, vẫn còn ở giai đoạn sơ khai và thường giới hạn trong các dự án thử 
nghiệm và trình diễn. Trong số các quốc gia hoặc khu vực có những bước tiến trong việc triển khai các 
giải pháp trong bối cảnh Mạng Lưới điện thông minh bao gồm Liên minh châu Âu, Hàn Quốc và Nhật Bản 
ở châu Á cũng như Mỹ và Canada ở châu Mỹ. Các quốc gia khác như Ấn Độ, Trung Quốc và Brazil đang 
tích cực tìm tòi và áp dụng các giải pháp Lưới điện thông minh. Một số quốc gia được liệt kê đã tham gia 
vào câu hỏi về các khía cạnh khác nhau của Lưới điện thông minh sẽ được quy định như thế nào và làm 
thế nào quy định có thể theo kịp tốc độ đổi mới trong bối cảnh Mạng Lưới điện thông minh. Không có 
quy định quản lý Lưới điện thông minh. Các vấn đề và cách tiếp cận chính chủ yếu được hình thành dưới 
dạng tầm nhìn, kế hoạch hành động và lộ trình (ví dụ: Tầm nhìn ETIP SNET của Liên minh châu Âu tới 
2050 [38] hoặc Lộ trình Lưới điện thông minh quốc gia Liên minh châu Âu). Các khía cạnh cụ thể, chẳng 
hạn như tích hợp năng lượng tái tạo, mở rộng tính linh hoạt của hệ thống và yêu cầu vận hành mạng 
thường được xây dựng theo các quy định, quyết định và đạo luật về mạng lưới điện riêng biệt. 
 
Khi tỷ lệ năng lượng tái tạo biến đổi tăng nhanh, hệ thống càng phải linh hoạt hơn [39]. Tuy nhiên, vẫn 
còn tồn tại sự tranh cãi trong sự chấp nhận của công chúng ở nhiều quốc gia, khiến việc thông qua nhiều 
kế hoạch xây dựng đường truyền tải trở nên khó khăn hơn.  
 
Hầu hết các quốc gia tìm kiếm các cơ hội triển khai Lưới điện thông minh đều sẽ đặc biệt chú tâm đến 
việc giải quyết vấn đề về tính linh hoạt từ các nguồn năng lượng phân tán và các ứng dụng của nhà máy 
phát điện ảo. Nguồn năng lượng linh hoạt bao gồm lưu trữ pin quy mô nhỏ, lưu trữ năng lượng nhiệt như 
nồi hơi và truyền tải nhiệt, tải công nghiệp và thương mại, và các công nghệ làm nóng và làm mát khác. 
Người tiêu dùng sử dụng thiết bị gia dụng thông minh cùng với cơ sở hạ tầng đo lường tiên tiến là một 
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nguồn linh hoạt khác vì chúng có thể cho phép quản lý theo yêu cầu hoặc điều chỉnh phụ tải điện. Điều 
này ngụ ý rằng người tiêu thụ điện có thể thay đổi mô hình tiêu dùng của mình theo tín hiệu giá hoặc nhu 
cầu của lưới điện.  
 
Là một phần của nhà máy phát điện ảo, nhiều thành phần có thể được vận hành theo cách phối hợp và 
giúp bù đắp cho các ràng buộc kỹ thuật khác mà còn để đạt được lượng điện cần thiết để cung cấp dịch 
vụ cho đơn vị điều hành lưới điện hoặc cho thị trường. Do đó, tính linh hoạt ở cấp phân phối phục vụ 
mục đích tối ưu hóa cấu hình phụ tải bằng cách thay đổi việc sử dụng điện, cân bằng cung và cầu cũng 
như tạo điều kiện cho sự tham gia của phía cầu [40]. Là một phần của nhà máy phát điện ảo, các nhà máy 
sản xuất năng lượng mặt trời và gió hoặc nhà máy đồng phát nhiệt – điện cũng có thể cung cấp một số 
dịch vụ hạn chế. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn trong phân chia lợi ích nằm ở việc mua sắm dịch vụ từ việc 
tính linh hoạt có bắt buộc hay không, tức là các nhà cung cấp linh hoạt phải tuân thủ, hoặc, theo cách 
khác, theo định hướng thị trường, có khả năng tạo điều kiện cho các luồng giá trị cho số lượng người 
tham gia lớn hơn và tạo ra các ưu đãi cho các đơn vị khai thác năng lượng tái tạo và hợp tác linh hoạt với 
các đơn vị khai thác mạng lưới điện.  
 
Việc sử dụng biểu giá điện và kiểm soát tải thông qua các phương tiện từ xa chỉ là một trong số các biện 
pháp có thể được thực hiện để khuyến khích điều chỉnh phụ tải điện. Theo phương pháp truyền thống, 
điều chỉnh phụ tải điện được chia thành hai loại, dựa trên giá, tức là khi các nhà cung cấp dịch vụ điều 
chỉnh phụ tải điện được chi trả thông qua các mức biểu giá cụ thể (ví dụ: thời gian sử dụng hoặc giá theo 
thời gian thực) và dựa trên các mức khuyến khích, tức là dựa vào cách thức mua sắm khác nhau trên thị 
trường (ví dụ: điều chỉnh phụ tải điện khẩn cấp, dịch vụ phụ trợ và thị trường công suất). Các quốc gia 
có những cách tiếp cận rất khác nhau để khuyến khích điều chỉnh phụ tải điện. Ví dụ, hầu hết các quốc 
gia trong Liên minh Châu Âu sử dụng cơ chế dựa trên giá hỗn hợp (còn gọi là điều chỉnh phụ tải điện 
ngầm ẩn [41]) và cơ chế dựa trên khuyến khích (còn gọi là điều chỉnh phụ tải điện rõ ràng) và đang dần 
tích hợp phía cầu vào thị trường dịch vụ điện và dịch vụ phụ trợ, giống như cách làm của Úc và Nhật Bản. 
Loại điều chỉnh phụ tải điện thứ hai ngụ ý tổng hợp cho nhiều tải và các đơn vị phía cầu, ví dụ: cho các 
dịch vụ hỗ trợ / phụ trợ lưới điện. Một trong những lợi ích chính được mong đợi từ tính linh hoạt ở cấp 
phân phối là việc trì hoãn hoặc giảm đáng kể các khoản đầu tư vào lưới điện[6]. Các loại cơ chế khuyến 
khích DR khác nhau cũng như các nhà cung cấp DR được tóm tắt trong Hình 2.3 
 
Tích hợp là một trong những khái niệm quan trọng liên quan đến điều chỉnh phụ tải điện và hệ thống 
quản lý phân phối vì nó không chỉ cho phép cung cấp khối lượng linh hoạt lớn hơn mà còn bù đắp các 
hạn chế kỹ thuật của các công nghệ khác nhau để tạo ra một dịch vụ đáng tin cậy hơn. Điều này cũng có 
nghĩa là chúng không bị giới hạn ở quy định giảm, tức là giảm nhu cầu, cũng như quy định tăng, mở rộng 
các tùy chọn điều hành hệ thống để cân bằng lưới điện. Tương tự như vậy, năng lượng tái tạo biến đổi có 
thể được gộp chung với các nguồn năng lượng phân tán, giảm thiểu sự biến đổi của năng lượng tái tạo 
và cuối cùng tránh các khoản đầu tư lưới điện tốn kém. Ví dụ cổ điển của phương pháp này là sự kết hợp 
của năng lượng tái tạo với lưu trữ bằng điện hoặc nhiệt và đang được nghiên cứu tích cực ở cả Liên minh 
châu Âu và Hoa Kỳ.  

 
Hình 2.3. Các loại cơ chế khuyến khích DR và nhà cung cấp DR (dựa trên [42]). 
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Liên minh châu Âu – Tính linh hoạt trong hệ thống cung và cầu  

Chính sách liên quan 
Liên minh châu Âu đã thông qua các chính sách có tính áp dụng sâu rộng để chống biến đổi khí hậu, 
cũng như thúc đẩy sự phát triển của thị trường điện. Liên minh châu Âu dựa trên một số nguyên tắc cốt 
lõi của toàn châu Âu:  

• sự phát triển tiến bộ của thị trường điện châu Âu [42] 

• đấu nối xuyên biên giới lớn hơn [42], [43] 

• loại bỏ dần dần quá trình sản xuất nhiên liệu hóa thạch theo nguyên tắc “phải chuyển đổi” 

(Điều 4, [42]) 

• thúc đẩy phát điện phi tập trung hoặc phân tán [42] 

• sân chơi bình đẳng cho tất cả các công nghệ [42] và 

• đối xử bình đẳng giữa các phía cung và cầu để tạo điều kiện linh hoạt của hệ thống và sự 

tham gia của các thành phần khác nhau trong thị trường [44]. 

 
Theo các nguyên tắc này, quy định về ngành điện của Liên minh châu Âu đặc biệt dựa trên tính trung lập 
về công nghệ, tức là các công nghệ khác nhau không được hưởng ưu đãi hoặc phải chịu các rào cản bổ 
sung để tham gia thị trường hoặc để có thể cung cấp dịch vụ mạng lưới điện. Tương tự, tất cả các tùy 
chọn linh hoạt, bao gồm cả nhu cầu và lưu trữ điện sẽ được đối xử bình đẳng như nhau[42].  
 
Để đạt được các mục tiêu không carbon và hiệu suất năng lượng, Liên minh châu Âu đều khuyến khích 
áp dụng Lưới điện thông minh ở từng quốc gia thành viên (Chỉ thị điện, Lời nói đầu, 52 và 55 [23]) nhưng 
cũng thúc đẩy phát triển Lưới điện thông minh thông qua đầu tư mục tiêu vào công nghệ Lưới điện thông 
minh, tài trợ lớn quy mô Nghiên cứu & Phát triển và các dự án thí điểm cũng như thông qua việc tạo ra 
một khung pháp lý phù hợp.  
 
Tổng quan về thông tin liên lạc của Ủy ban Châu Âu và các tài liệu khác mô tả tầm nhìn của Liên minh 
châu Âu trong tương lai, cho thấy nền tảng chính sách cần thiết thể hiện sự hỗ trợ của châu Âu trong việc 
tạo ra tính linh hoạt cho hệ thống pháp lý, đang được tích cực phát triển và thúc đẩy. Cụ thể, điều này 
được thể hiện cụ thể trong các nỗ lực cho phép các nguồn lực linh hoạt cũng như mở rộng sự tham gia 
của các bên liên quan trong một thị trường nội bộ mới. Các tài liệu chính sách của Liên minh châu Âu 
thảo luận về các ưu tiên hiện tại và tương lai của hệ thống năng lượng châu Âu, chủ yếu tập trung vào ba 
lĩnh vực chính. Những lĩnh vực này bao gồm đảm bảo cung cấp năng lượng an toàn và đa dạng, hỗ trợ và 
tích hợp năng lượng tái tạo phù hợp với các mục tiêu khí hậu và tạo ra một thị trường nội bộ tích hợp và 
cạnh tranh. Các công nghệ năng lượng thông minh, về mặt này, được xem là yếu tố thúc đẩy quan trọng. 
Việc khuyến khích đổi mới và đầu tư vào cả các công nghệ và dịch vụ trong tương lai sẽ được tiếp tục tạo 
điều kiện thông qua việc tạo ra các thị trường mở và mang tính cạnh tranh cao” [46]. 
 
Mạng thông minh và nền tảng đổi mới công nghệ châu Âu để chuyển đổi năng lượng (ETIP SNET) 
với tầm nhìn đến năm 2050 
Ủy ban Châu Âu và Trung tâm Nghiên cứu chung (JRC) kêu gọi các khuôn khổ thị trường và mô hình kinh 
doanh mới, cùng với việc thúc đẩy nghiên cứu và phát triển là điều kiện tiên quyết để tích hợp thành 
công quá trình điều chỉnh phụ tải điện và các tùy chọn tạo linh hoạt trong Mạng lưới điện thông minh 
[47]. Từ đó, dẫn đến việc thành lập Mạng thông minh và nền tảng đổi mới công nghệ châu Âu để chuyển 
đổi năng lượng (ETIP SNET)vào năm 2016, và đã ban hành Tầm nhìn toàn diện tới năm 2050 vào tháng 
6 năm 2019. Theo tài liệu này, vào năm 2050, một cách tiếp cận toàn diện đối với an ninh hệ thống nguồn 
cung sẽ được áp dụng trên tất cả các hệ thống năng lượng, tập trung vào hoạt động linh hoạt, kiểm soát 
hiệu quả và dự phòng tối ưu, để hỗ trợ hoạt động của hệ thống trong các trường hợp nhiễu loạn hoặc sai 
lệch so với tiêu thụ năng lượng theo kế hoạch và cung cấp năng lượng theo kế hoạch vào lưới điện [38].  
 
Ngoài ra, số hóa là một trong những trụ cột của Tầm nhìn này. Nó tạo điều kiện cho các dịch vụ và sự tích 
hợp đầy đủ của tất cả các hệ thống năng lượng và:  
 

i. cho phép nhiều triệu hộ gia đình tích cực tham gia vào quá trình điều chỉnh phụ tải điện tự 
động theo thời gian thực); 

ii. tổng hợp các công nghệ sạc thông minh cho xe điện, pin tĩnh, truyền tải nhiệt và năng lượng 
khí để cung cấp tải điện có thể kiểm soát,  
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iii. phân cấp các kỹ thuật điều khiển và thương mại điện ngang hàng để tạo điều kiện các cộng 
đồng năng lượng địa phương và sự đấu nối của họ với hệ thống điện,  

iv. tạo ra các nền tảng chia sẻ tạo điều kiện trao đổi dữ liệu và đưa ra quyết định, do đó cho 
phép lập kế hoạch, vận hành, bảo vệ, kiểm soát và tự động hóa các hệ thống năng lượng tiên 
tiến và  

v. hỗ trợ các dịch vụ được tối ưu hóa và đấu nối với nhau, cung cấp thông tin theo thời gian 
thực cho các đơn vị vận hành và tích hợp cũng như cho người dùng đấu nối với bất kỳ mạng 
lưới năng lượng nào 

 
Tầm nhìn này kỳ vọng việc tạo ra các dịch vụ và vai trò năng lượng mới trong lĩnh vực này (ví dụ, cộng 
đồng năng lượng và người tiêu thụ kiêm người cung cấp), cả trên quy mô toàn cầu và địa phương. Do đó, 
mạng lưới điện được thiết kế để hoạt động với sự tham gia rất sâu của điện tử công suất và các thiết bị 
giám sát và điều khiển liên quan. Chúng rất năng động, được bảo mật hoàn toàn và được phối hợp ở tất 
cả các cấp điện áp, với sự tham gia của người tiêu thụ và người tiêu thụ kiêm nhà cung cấp ở châu Âu, 
nhờ vào các quy trình phối hợp giữa các đơn vị khai thác mạng lưới điện và các công ty thị trường. Các 
lưới điện tần số biến đổi hoặc tần số 0 (DC), được đấu nối với lưới AC tần số cố định và được kết hợp 
thông qua hệ thống truyền tải điện xoay chiều linh hoạt để kiểm soát tốt hơn các luồng hệ thống và hoạt 
động mạng lưới điện hiệu quả hơn, được triển khai nhờ vào việc tăng cường triển khai điện tử công suất 
với chi phí được giảm thiểu đáng kể. Một lượng lớn điện được sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo 
khắp châu Âu bằng cách sử dụng lưới điện với công nghệ điện cao áp một chiều (bao gồm cả lưới điện 
ngoài khơi) và lưới điện AC / DC kết hợp.  
 
Hệ thống điện có thể xử lý quán tính giảm bằng thiết bị giám sát, điều khiển phù hợp và các giải pháp bảo 
vệ mới với truyền tải dữ liệu nhanh, an toàn trên mạng lưới điện. Cách tiếp cận kiểm soát và giám sát 
toàn hệ thống đảm bảo hỗ trợ hệ thống cũng như tối ưu hóa chi phí lưới điện (ví dụ như trong thời gian 
sử dụng công suất lưới điện và hạn chế điện áp) và chi phí tiêu dùng (hoặc phúc lợi), và cung cấp các tình 
huống đôi bên cùng có lợi về kinh tế tiện lợi, khả năng phục hồi hệ thống và đóng góp vào sự phát triển 
bền vững.  
 
Hiệu suất năng lượng 
Chỉ thị Hiệu suất năng lượng đã sửa đổi (Chỉ thị 2018/2002/EU) điều chỉnh các biện pháp hiệu suất năng 
lượng trên toàn Liên minh châu Âu, là một Chỉ thị cần thiết để chống lại sự phụ thuộc ngày càng tăng vào 
nhập khẩu năng lượng cũng như tác động của biến đổi khí hậu, bảo vệ an ninh nguồn cung năng lượng 
và thúc đẩy đổi sự phát triển của các công nghệ mới, cũng như tăng trưởng kinh tế [45]. Đây cũng là một 
trong những nền tảng của Chiến lược Châu Âu 2030. Một trong những cải tiến quan trọng mà Liên minh 
châu Âu dự kiến sẽ đạt được với sự trợ giúp của Chỉ thị là mục tiêu hiệu suất năng lượng tổng thể là 
32,5%, giảm mức tiêu thụ năng lượng ở người dùng cuối vào năm 2030. Trong bối cảnh này, nghĩa vụ 
tiết kiệm năng lượng (Điều 7) của mỗi quốc gia thành viên nhất thiết phải là nghĩa vụ từ người dùng cuối, 
cho đến nhà máy phát điện và nhà cung cấp (đặc biệt thông qua phổ biến đầy đủ thông tin). Chỉ thị nhấn 
mạnh vào việc trao quyền cho người dùng cuối trong việc quản lý hiệu quả hơn nhu cầu của họ (Điều 12) 
và khuyến khích sản xuất năng lượng phân tán (Điểm 37 của Lời nói đầu).  
  
Đồng hồ đo điện thông minh 
Để thực hiện nghĩa vụ của Chỉ thị hiệu suất năng lượng, đòi hỏi các quốc gia phải lắp đặt đồng hồ thông 
minh hàng loạt (Điều 9, [45]). Thật vậy, đồng hồ thông minh được coi là một yếu tố quyết định quan 
trọng và do đó Liên minh châu Âu đã thiết lập mục tiêu toàn điện về việc triển khai đồng hồ thông minh 
theo đánh giá kinh tế, theo Chỉ thị Điện lực (Điều 19 và Phụ II [23]). Theo quy định được ban hành, ít 
nhất 80% tất cả các hộ gia đình châu Âu phải được trang bị đồng hồ thông minh vào năm 2024, đối với 
những quốc gia có đánh giá kinh tế mang lại kết quả tích cực và đã bắt đầu triển khai trước năm 2019 và 
trong vòng 7 năm sau khi đánh giá tích cực cho các quốc gia thành viên khác. 
 
Hơn nữa, đồng hồ thông minh được dự kiến “phản ánh chính xác mức tiêu thụ năng lượng thực tế của 
người dùng cuối cùng và cung cấp thông tin về thời gian sử dụng thực tế.” (Điều 9.1 [45]) và bao gồm 
không chỉ chức năng đo điện mà còn bao gồm đồng hồ đo cho hoạt động sưởi ấm và làm mát bằng mạng 
lưới điện sưởi ấm của huyện/ quận (Điều 9. 3). Đồng hồ thông minh như vậy phải tiết kiệm chi phí và 
“có giá cả cạnh tranh” (Điều 9.1). 
 
Hệ thống quản lý phụ tải điện và điều chỉnh phụ tải điện 
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Trong Chỉ thị Hiệu suất năng lượng, điều chỉnh phụ tải điện được công nhận rõ ràng là một biện pháp 
linh hoạt có lợi cho các bên liên quan khác nhau trong hệ thống điện, bao gồm cả người dùng cuối quy 
mô nhỏ và đơn vị vận hành hệ thống (Mục 44 của Lời nói đầu). Các kế hoạch khuyến khích để triển khai 
các chiến lược điều chỉnh phụ tải điện một cách sâu rộng hơn, đặc biệt là trong bối cảnh triển khai Lưới 
điện thông minh, sẽ được áp dụng ở cấp quốc gia. Các kế hoạch như vậy có thể bao gồm, “định giá động 
cho điều chỉnh phụ tải điện”, mà không ưu tiên phía cung so với tải của người tiêu thụ điện: Chỉ thị rõ ràng 
dự đoán việc tích hợp điều chỉnh phụ tải điện dựa trên thị trường (mặc dù không cấm các phương thức 
tham gia điều chỉnh phụ tải điện khác) nhưng nhấn mạnh rằng việc tiếp cận bình đẳng với thị trường 
điện sẽ được cung cấp và tạo điều kiện cho tất cả các nguồn lực ở cả hai phía cung và cầu (Điểm 45 của 
Lời nói đầu). 
 
Do đó, phía cung và cầu sẽ được đối xử bình đẳng khi đạt được hiệu suất và tiết kiệm năng lượng cao 
hơn cũng như tham gia vào thị trường dịch vụ hệ thống. Cấu trúc của quy định mạng lưới điện quốc gia 
sẽ không phân biệt đối xử với mua sắm dịch vụ từ phía cầu, đặc biệt là các biện pháp chuyển dịch cao 
điểm, điều chỉnh phụ tải điện, sử dụng tài nguyên ở cấp điện áp thấp hơn và lưu trữ năng lượng. Các biện 
pháp này cho phép tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa hoạt động vận hành cho lưới điện và do đó nên được 
phản ánh trong các cấu trúc về giá điện ([48] Phụ lục XI, đặc biệt a), b), d), f)). 
 
Công nghệ năng lượng thông minh và dịch vụ phụ trợ 
Như đã thảo luận trong Phần 2.1, cân bằng lưới điện có thể đạt được thông qua các thị trường cân bằng 
có tổ chức. Các nguyên tắc chính của các thị trường này, theo quy định trong Quy định về ngành điện 
[43], Điều 6, bao gồm quyền truy cập và sự tham gia công bằng và tính minh bạch của việc mua sắm. Do 
đó, các quốc gia thành viên phải điều chỉnh thị trường của mình để có thể tham gia điều chỉnh phụ tải 
điện, lưu trữ điện và các công nghệ năng lượng thông minh khác, có tính đến các đặc tính kỹ thuật liên 
quan.  
 
Trong bối cảnh hiện tại châu Âu, hầu hết những đột phá trong lĩnh vực Lưới điện thông minh dự kiến sẽ 
xảy ra ở cấp độ phân phối. Sự phát triển của cơ sở hạ tầng truyền thông CNTT cho phép truyền tải hai 
chiều và tạo điều kiện cho dòng năng lượng [49]. Cả sự phát triển công nghệ và khuyến khích kinh tế 
đang khiến nhiều nhà máy phát điện, đặc biệt là pin quang điện và kho lưu trữ (cả điện và nhiệt) được 
lắp đặt ở cấp độ phân phối hoặc đấu nối phía sau đồng hồ đo điện và cơ sở của người tiêu thụ điện. Do 
đó, một vai trò nổi bật ở Liên minh châu Âu đã được gán cho các đơn vị vận hành hệ thống phân phối 
riêng lẻ [2] và một số tài liệu và quy định đặc biệt khuyến khích các giải pháp sáng tạo về lưới điện, mua 
sắm dịch vụ phụ trợ và đầu tư vào Lưới điện thông minh của đơn vị vận hành hệ thống phân phối. Vì lý 
do này, các khoản đầu tư lưới điện lớn dự kiến sẽ xảy ra trên hệ thống phân phối thay vì ở cấp truyền tải 
của lưới điện[2]. Bên cạnh đó, trong tương lai, các tài nguyên linh hoạt như điều chỉnh phụ tải điện hoặc 
hệ thống lưu trữ phân tán sẽ tương tác với cả các bên liên quan được quy định (xem Hình 7). Như trong 
bối cảnh châu Âu, đơn vị vận hành hệ thống truyền tải điện và đơn vị vận hành hệ thống phân phối là hai 
thực thể riêng biệt, việc sử dụng cùng một nguồn linh hoạt cho các dịch vụ hệ thống khác nhau có thể có 
khả năng tạo ra tình huống xung đột, từ đó cần kêu gọi sự phối hợp và trao đổi thông tin nhiều hơn, tuy 
nhiên vấn đề này nằm ngoài phạm vi của báo cáo này.  
 
Một số dự án châu Âu đang tìm hiểu về khả năng mua sắm các dịch vụ phụ trợ dựa trên thị trường ở cấp 
độ phân phối, chẳng hạn như kiểm soát điện áp và quản lý quá tải cục bộ (ví dụ: [26]) và một số nền tảng 
giao dịch linh hoạt tại địa phương đã được thiết lập lên để thử nghiệm các phương pháp này (ví dụ: dự 
án Enera ở Bắc Đức và nền tảng linh hoạt NODES). Tuy nhiên, mặc dù các nền tảng như vậy không bị cấm 
một cách chính thức, cho đến nay không có quy định cụ thể hoặc quy tắc tiêu chuẩn nào khuyến khích 
các nền tảng này phát triển. 
 
Mạng lưới điện châu Âu có tính liên kết cao và liên kết với nhau, do đó việc sản xuất quá nhiều ở một 
quốc gia có thể có khả năng gây quá tải ở một quốc gia láng giềng. Vì lý do này, Liên minh châu Âu chú ý 
cụ thể đến việc phân bổ công suất xuyên biên giới và các cơ chế chung để quản lý quá tải, được tóm tắt 
trong Quy tắc phân bổ năng lực và quản lý quá tải mạng lưới điện [44]. Dòng chảy phối hợp được gia 
tăng giữa các quốc gia láng giềng là một công cụ khác được Liên minh châu Âu sử dụng để tích hợp biến 
năng lượng tái tạo thông qua trao đổi xuyên biên giới. 
 
Biểu giá lưới điện và các biện pháp khuyến khích được áp dụng 
Thiết kế thị trường châu Âu mới đòi hỏi sự linh hoạt cao hơn cả về phía cung và cầu, điều này có thể đạt 
được bằng cách cung cấp tín hiệu giá cho tất cả người chơi trên thị trường, bao gồm nhu cầu linh hoạt, 



 

36 

nhà cung cấp dịch vụ năng lượng và năng lượng tái tạo cũng như tích hợp lưu trữ năng lượng [50]. Ủy 
ban châu Âu rõ ràng ủng hộ cách tiếp cận dựa trên thị trường cạnh tranh (trái ngược với quy định bắt 
buộc) đối với các dịch vụ linh hoạt [18], các quy tắc quan trọng nhất đã được xác định trong Đạo luật 
Năng lượng sạch cho người châu Âu năm 2019.  
 
Đáng chú ý, việc cung cấp quyền tiếp cận bình đẳng cho người tiêu thụ điện vào thị trường điện là cần 
thiết, bởi lẽ để phân biệt thị trường bán lẻ khỏi thị trường bán buôn thì lại phải thông qua bảng giá điện 
được quy định, điều này tạo ra một rào cản rõ ràng cho việc tích hợp và sẽ phản tác dụng trong dài hạn 
[18], [51]. Là một giải pháp thay thế dựa trên kinh nghiệm tích cực từ các quốc gia Bắc Âu, phương pháp 
định giá động được coi là một cách thích hợp để “thưởng cho mức tiêu thụ linh hoạt”[51]. Các khối tích 
hợp và các chương trình cộng đồng, trong bối cảnh này, cũng được xem như là yếu tố thúc đẩy sự tham 
gia của người tiêu thụ điện. Tuy nhiên, những sáng kiến này tập trung vào việc cung cấp cho người tiêu 
thụ điện các cơ hội mới để gặt hái những lợi ích của hệ thống luôn thay đổi thay vì áp đặt một vai trò tích 
cực hơn đối với họ. 
 
Chính sách của Liên minh châu Âu được thiết lập để hỗ trợ thêm cho nhu cầu linh hoạt nói chung và điều 
chỉnh phụ tải điện nói riêng như các công cụ để đẩy nhanh quá trình tích hợp năng lượng tái tạo và cho 
phép người tiêu thụ điện tham gia vào thị trường. Vai trò thụ động của chúng cho đến nay có thể được 
giải thích một phần do thiếu thông tin và ưu đãi, cũng như các quy trình nặng nề và biểu giá mạng lưới 
điện. 
 
Biểu giá điện đại diện cho một cơ chế khuyến khích quan trọng ở Liên minh châu Âu vì trung bình chúng 
chiếm một phần ba hóa đơn tiền điện gia đình [52] (hai phần còn lại bao gồm thuế và điện thực tế tiêu 
thụ). Mức này thường có thể là quá cao để tạo điều kiện cho Điều chỉnh phụ tải điện khả thi đối với các 
đối tượng người tiêu thụ điện khác nhau. Chỉ thị về Hiệu quả năng lượng bắt buộc các quốc gia thành 
viên phải có biện pháp tránh biểu giá quá mức đối với những người tham gia Điều chỉnh phụ tải điện 
nhằm tạo điều kiện cho họ tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ phụ trợ như cân bằng mạng lưới điện 
Điều 15.4).  
  
Giá điện lưới không được quy định ở cấp Liên minh châu Âu và việc định giá vẫn là đặc quyền của từng 
quốc gia thành viên. Một số cách định giá được sử dụng tại Liên minh châu Âu để khuyến khích hành vi 
hỗ trợ mạng lưới điện bao gồm giảm giá hoặc thuế, biểu giá đặc biệt đối với hệ thống lưu trữ, phí bảo 
hiểm linh hoạt hoặc trợ cấp dựa trên lượng khí thải CO2 được giảm thải. 
 
Chẳng hạn, Đức áp dụng các chính sách khuyến khích sau đây để hỗ trợ mạng lưới điện: 

• Người dùng cuối có mức tiêu thụ năng lượng cao có thể giảm tới 80% chi phí sử dụng điện 
của họ thông qua việc chuyển mức tiêu thụ sang thời gian thấp điểm (Quy định của Đức về 
biểu giá để tiếp cận mạng lưới cung cấp điện, Điều 19 (2) [53)]); 

• Phí mạng lưới điện riêng cho các đơn vị lưu trữ (Pháp lệnh thu phí mạng lưới điện Đức, Điều 

19 (4), [53]): các đơn vị lưu trữ chỉ trả phí hàng năm theo công suất đã lắp đặt và không phải 

là sản lượng điện tiêu thụ hoặc được cung cấp hàng năm. Trong trường hợp đơn vị lưu trữ 

cũng được sử dụng theo cách hỗ trợ hệ thống, nó cũng có thể được giảm biểu giá được đề 

cập ở điểm trước; 

• Theo cùng một quy định (Điều 18 (1)), các cơ sở phát điện phi tập trung được đấu nối với 

mạng lưới phân phối có thể áp dụng để hoàn trả một phần biểu giá mạng từ đơn vị vận hành 

hệ thống phân phối của họ. 

• Tất cả người tiêu thụ điện cũng phải trả biểu giá năng lượng tái tạo (EEG-Umlage, hiện ở 
mức 7 € cent mỗi kWh) để hỗ trợ tài chính cho năng lượng tái tạo trong nước và giảm gánh 
nặng cho càng nhiều bên càng tốt. Tự tiêu dùng được miễn biểu giá một phần từ biểu giá 
năng lượng tái tạo, ví dụ: 40% biểu giá được đánh thuế trong trường hợp điện độc quyền từ 
năng lượng tái tạo được sử dụng để tự tiêu dùng (Đạo luật năng lượng tái tạo, Điều 61b 
[54]).  

 
Tại Thụy Điển, các khách hàng có hoạt động lớn được giảm biểu giá mạng lưới điện để giảm tải - biểu giá 
gián đoạn: Đơn vị vận hành hệ thống phân phối của Thụy Điển giảm biểu giá cho những người dùng cuối 
đồng ý giảm tải trong khoảng thời gian phù hợp với mạng lưới điện theo yêu cầu đơn vị vận hành hệ 
thống phân phối. Đơn vị vận hành hệ thống phân phối của Thụy Điển được phép xác định thiết kế biểu 
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giá trong giới hạn doanh thu được chỉ định [55]. Tương tự như vậy, đơn vị vận hành hệ thống phân phối 
của Áo giảm biểu giá cho các đơn vị có thể kiểm soát tải. Tuy nhiên, tải chỉ nên được ngắt đấu nối trong 
các tình huống khẩn cấp [56]. Thụy Điển miễn trừ một số nguồn công nghệ nhất định, chẳng hạn như 
công nghệ khí sinh học khỏi biểu giá CO2 (Đạo luật biểu giá năng lượng [57]). Quốc gia này cũng sử dụng 
các tải công nghiệp lớn trên 10 MW làm dự trữ mạng lưới điện để quản lý quá tải, chiếm khoảng 25% dự 
trữ mạng lưới điện (Quy định của Chính phủ 2010: 2004 về Dự trữ tải cao điểm [58]). 
 
Đức tiếp tục cung cấp trợ cấp linh hoạt cho cả các đơn vị khí sinh học mới và hiện có trong khuôn khổ 
Đạo luật năng lượng tái tạo (Điều 50 [54]),các đơn vị trong thời gian 10 năm đủ điều kiện nhận trợ cấp 
linh hoạt được tính dựa trên công suất lắp đặt – tính bằng kW. 
 
Các giải pháp đột phá  
Khách hàng sở hữu và / hoặc vận hành việc sản xuất điện tại cơ sở của họ dẫn đến sự xuất hiện của khái 
niệm gọi là xu hướng người tiêu thụ kiêm người sản xuất, theo đó người tiêu thụ điện có cơ hội tự tạo ra 
điện và sử dụng nó để tự tiêu dùng. Nhiều nghiên cứu ở Châu Âu (ví dụ: [6], [7], [40], [59]) khẳng định 
vai trò quan trọng trong tương lai của những người tiêu thụ kiêm người sản xuất hoặc khách hàng tích 
cực, vai trò tương lai của người dùng cuối linh hoạt và chủ sở hữu nguồn năng lượng phân tán. Trao 
quyền cho họ là một trong những nền tảng của sự phát triển Lưới điện thông minh ở Châu Âu. Tầm quan 
trọng của xu hướng này được chứng minh bởi thực tế là Chỉ thị Điện lực Liên minh châu Âu [23] cũng 
như Chỉ thị năng lượng tái tạo [20] tích cực thúc đẩy việc tự sản xuất, tiêu thụ và lưu trữ điện của người 
tiêu thụ điện và thúc đẩy cả sự tham gia của họ vào tất cả các thị trường điện, tự tham gia hoặc thông qua 
một khối tích hợp. Các Chỉ thị này cũng cho phép tạo ra, tiêu thụ và bán điện được sản xuất như một phần 
của cái gọi là cộng đồng năng lượng công dân [23] hoặc cộng đồng năng lượng tái tạo [20]. 
 
Các quy tắc thị trường Liên minh châu Âu tiếp tục cho phép và thúc đẩy tổng hợp các công nghệ khác 
nhau trong một nhà máy phát điện ảo duy nhất để tối ưu hóa danh mục đầu tư và cung cấp dịch vụ hiệu 
quả hơn. Thông thường, việc tích hợp các nguồn lực như vậy để tham gia thị trường được thực hiện bởi 
một khối tích hợp, đơn vị có vai trò là người tham gia thị trường độc lập, được đề cập trong Đạo luật về 
năng lượng sạch. Phạm vi hoạt động của một khối tích hợp khá mở: nó không chỉ giới hạn ở các nguồn 
năng lượng theo nhu cầu, ở một thị trường đơn lẻ hoặc trong một khu vực hạn chế về mặt địa lý. Chỉ thị 
hiệu quả năng lượng thể hiện tầm quan trọng của một khối tích hợp hoặc đơn vị điều hành nhà máy phát 
điện ảo trong việc tạo điều kiện mua sắm dịch vụ theo yêu cầu và sự tham gia của người tiêu thụ điện 
(Điều 2 và 15 (8), [45]). 
 
Lưu trữ điện năng 
Các hệ thống lưu trữ năng lượng được coi là một yếu tố chính của chiến lược để đảm bảo sự tích hợp 
thành công và an toàn của các của năng lượng tái tạo. Vì lý do này, nhiều dự án nghiên cứu quốc gia và 
Liên minh châu Âu đã được triển khai để khám phá tiềm năng và khả năng mở rộng của hệ thống lưu trữ. 
Các phương án cho việc mở rộng hoặc xây dựng thêm các nhà máy thủy điện lưu trữ truyền tải truyền 
thống bị hạn chế, kể cả hệ thống lưu trữ pin và nhiệt, như truyền tải nhiệt và nồi hơi điện, và gần đây, 
việc lưu trữ khí được thử nghiệm tại thời điểm quá tải truyền thống ở Liên minh châu Âu cũng đang giảm 
dần. Do đó, Ủy ban Châu Âu hy vọng việc lưu trữ pin sẽ trở thành phương tiện quan trọng nhất để lưu 
trữ điện cho các nhà máy thông thường và tăng đáng kể công suất lưu trữ ở châu Âu lên tới 200 GWh 
vào năm 2023 [60]. 
 
Tuy nhiên, gần đây, vấn đề các hệ thống lưu trữ đã được giải quyết trong khuôn khổ quy định của Liên 
minh châu Âu. Đạo luật về Năng lượng sạch cho tất cả người dân châu Âu nhấn mạnh vào việc thúc đẩy 
tất cả các nguồn linh hoạt, bao gồm cả hệ thống lưu trữ năng lượng [43]. Sự tham gia của tất cả các loại 
công nghệ trong thị trường điện, bao gồm cả hệ thống lưu trữ,  được khuyến khích. Đáng chú ý, nhờ các 
điều kiện thâm nhập thị trường được cải thiện, các hệ thống lưu trữ pin đã được chọn để tham gia vào 
thị trường cân bằng để cung cấp sản phẩm nhanh nhất, biện pháp ngăn chặn dự trữ tần số (FCR). Tương 
tự, các đơn vị vận hành hệ thống truyền tải điện châu Âu sẽ xem xét việc sử dụng bộ lưu trữ và điều chỉnh 
phụ tải điện để bán lại, như là một biện pháp khắc phục để giảm bớt quá tải và nhận được một khoản thù 
lao tài chính cho dịch vụ này 13 (1) và 13 (7) [43]).  
 
Mặt khác, do việc giải quyết vận hành hệ thống từ việc tạo ra nguồn cung ở châu Âu, dẫn đến vấn đề của 
các bên được phép vận hành lưu trữ đã là một chủ đề gây tranh cãi. Hệ thống lưu trữ có thể được coi là 
một đơn vị sản xuất và tiêu thụ tùy thuộc vào chế độ hoạt động của nó. Các đơn vị khai thác hệ thống 
thường không được phép sở hữu và vận hành máy phát điện, bao gồm hệ thống lưu trữ (mặc dù có ngoại 
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lệ đối với một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu) với mục đích tránh sự biến dạng thị trường tiềm 
năng. Bản tóm tắt của Chỉ thị Điện lực đã giải quyết cuộc tranh luận bằng cách tuyên bố rõ ràng rằng “các 
đơn vị khai thác hệ thống phân phối trên mạng lưới điện sẽ không sở hữu, phát triển, quản lý hoặc vận hành các 
cơ sở lưu trữ năng lượng”, mặc dù NRA có thể châm trước cho một số trường hợp vi phạm tạm thời theo 
các điều kiện đặc biệt (Điều 36 [23]).  
 
 
Xe điện 
In 2016, Ủy ban châu Âu đã công bố Chiến lược châu Âu về xe điện phát thải thấp, trong đó nhấn mạnh 
tầm quan trọng của các điểm sạc xe điện công cộng, việc sử dụng năng lượng tái tạo để vận chuyển và cải 
thiện nhận thức của người tiêu thụ điện về những tiến bộ của xe điện, như tăng phạm vi lái xe, thời gian 
sạc nhanh hơn và chi phí bảo trì thấp hơn. Chiến lược này cũng kêu gọi các quốc gia thành viên xem xét 
các hệ thống biểu giá của họ để đưa ra các ưu đãi cho các phương tiện phát thải thấp [61]. 
 
Vào tháng Năm 2017, Ủy ban châu Âu đã nộp ấn bản Châu Âu trên đà phát triển, một loạt các biện pháp 
lập pháp và pháp lý liên quan đến xe điện nhằm mục đích đưa châu Âu trở thành “người tiên phong” 
trong giao thông sạch, mang tính cạnh tranh và thông minh. Một số biện pháp tìm cách hạn chế lượng 
khí thải CO2 từ xe hơi và xe tải mới (bao gồm khuyến khích cho các phương tiện phát thải thấp và / hoặc 
không phát thải) và để kích thích thị trường xe sạch trong mua sắm công [62]. Ngoài ra, Liên minh châu 
Âu cung cấp hỗ trợ tài chính cho xe điện, ví dụ, bằng cách cấp các khoản tài trợ không hoàn lại từ Cơ sở 
Kết nối Châu Âu (CEF) [63] và các quỹ đầu tư để phát triển cơ sở hạ tầng và mua lại xe buýt điện. Các dự 
án tập trung vào nghiên cứu và đổi mới trong xe điện có thể nhận được hỗ trợ từ chương trình Horizon 
2020 của Liên minh châu Âu [64] hoặc Ngân hàng Đầu tư Châu Âu. 
 
Liên minh châu Âu đã thông qua Chỉ thị cơ sở hạ tầng nhiên liệu thay thế vào năm 2014 [65] đề cập mức 
cơ sở hạ tầng tối thiểu để tính phí xe điện. Ngoài ra, Chỉ thị này nhằm mục đích cung cấp thông tin về vị 
trí các điểm sạc và giúp chuẩn hóa các thông số kỹ thuật. Nó cũng khuyến nghị rằng các điểm sạc điện 
nên sử dụng các hệ thống đồng hồ thông minh để sạc pin từ mạng lưới điện vào thời điểm nhu cầu điện 
thấp, và về lâu dài, các điểm sạc cũng sẽ cho phép xe điện cung cấp năng lượng từ pin trở lại mạng lưới 
điện. 
 
Chỉ thị Hiệu suất Năng lượng của các Tòa nhà năm 2018 [66] yêu cầu ít nhất một điểm sạc điện được lắp 
tại tất cả các tòa nhà mà không phải là nhà ở mới và trong các tòa nhà hiện tại đang được cải tạo và có 
hơn 10 chỗ đậu xe. Ngoài ra, Chỉ thị yêu cầu ít nhất một trong năm chỗ đậu xe trong các tòa nhà không 
phải là nhà ở này phải được trang bị sẵn ống dẫn để lắp đặt dây cáp điện cho các điểm sạc cho xe điện. 
Trong các tòa nhà dân cư mới và được cải tạo với hơn 10 chỗ đậu xe, Chỉ thị chỉ yêu cầu mỗi chỗ đậu xe 
đều có ống dẫn để lắp đặt các điểm sạc cho xe điện.  
 
Song song với đó, chính quyền địa phương, khu vực và quốc gia tại các quốc gia thành viên Liên minh 
châu Âu đưa ra nhiều ưu đãi khác nhau để khuyến khích việc mua và sử dụng xe điện. Theo các ưu đãi 
này, chủ sở hữu xe điện thường được miễn thuế hoàn toàn khi đăng ký xe hoặc được chiết khấu khá 
nhiều (ví dụ: chính sách này đang được áp dụng tại Bỉ). Chẳng hạn, Đức miễn xe điện khỏi biểu thuế lưu 
thông hàng năm trong thời gian 10 năm, bắt đầu từ ngày đăng ký đầu tiên. Áo miễn xe điện khỏi thuế 
tiêu thụ / ô nhiễm, thuế sở hữu và thuế xe hơi của doanh nghiệp. Ở Ai-len, chủ sở hữu xe điện phải trả 
mức thuế tối thiểu đối với thuế đường bộ. Tài trợ mua là một biện pháp cũng được sử dụng rộng rãi. Số 
tiền theo các khoản tài trợ này, phương pháp tính toán và các loại phương tiện đủ điều kiện là khác nhau 
đối với mỗi quốc gia.  
 
Chính phủ cũng hỗ trợ lắp đặt cơ sở hạ tầng sạc xe điện. Chẳng hạn, Estonia đã giúp lắp đặt mạng lưới 
sạc nhanh trên toàn quốc trong hệ thống xe điện quốc gia, ELMO, để đảm bảo sự hiện diện của các điểm 
sạc nhanh, cách nhau 40-60 km, trên mọi con đường có lưu lượng giao thông dày đặc. Tất cả các trung 
tâm dân số với hơn 5.000 cư dân sẽ đều có các điểm sạc nhanh. Ở Thụy Điển, các cá nhân lắp đặt điểm 
sạc cho xe điện trong nhà của họ có thể được giảm thuế cho chi phí lao động liên quan [67]. 
 
Lưới điện siêu nhỏ 
Không có chính sách và quy định cụ thể nào được xây dựng cho các hệ thống phát điện phân tán và lưới 
điện siêu nhỏ trong Liên minh Châu Âu. Ba chỉ thị chính đề cập đến các chủ đề này: Chỉ thị năng lượng 
tái tạo và Chỉ thị hiệu quả năng lượng cũng như Chỉ thị về điện đã đề cập trước đó. Mỗi quốc gia thành 
viên của Liên minh châu Âu chuyển đổi các chỉ thị được đề cập theo các đặc điểm của chính sách năng 
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lượng quốc gia và khung pháp lý của họ để thúc đẩy và phát triển hệ thống năng lượng tái tạo và lưới 
điện siêu nhỏ. 
 

Na Uy – Tiên phong phát triển xe điện thông qua các chính sách và ưu đãi dành cho 
xe điện 

Na Uy chắc chắn là quốc gia tiên phong trong việc phát triển xe điện ở châu Âu. Câu chuyện thành công 
của Na Uy trước hết là do một chương trình ưu đãi đáng kể được phát triển để thúc đẩy các phương tiện 
không phát thải trên thị trường. Các ưu đãi đã dần được đưa ra từ đầu những năm 1990 để đẩy nhanh 
quá trình chuyển đổi. Quốc hội Na Uy đã quyết định về một mục tiêu quốc gia rằng tất cả những chiếc xe 
mới được bán vào năm 2025 phải là xe không phát thải (xe điện hoặc xe hơi nước). Tính đến tháng 5 
năm 2018, có 230 000 xe điện chạy pin được đăng ký tại Na Uy. Pin xe điện và xe tích hợp chiếm 50% thị 
phần.  
 
Kể từ năm 2017, chính quyền địa phương đã quyết định các ưu đãi liên quan đến việc tiếp cận làn đường 
xe buýt và bãi đậu xe miễn phí trong thành phố. Nghị viện đã đồng ý thực hiện quy tắc 50%, trong đó thể 
hiện rằng các quận và thành phố không thể tính phí hơn 50% giá cho xe nhiên liệu hóa thạch trên tàu 
thuyền, bãi đậu xe công cộng và đường thu phí [68].  
 
Xe điện phải luôn luôn có lợi ích về mặt kinh tế cho người tiêu thụ điện để người tiêu dùng ưa thích xe 
không phát thải và phát thải thấp. Điều này có thể đạt được với sự giúp đỡ của “nguyên tắc kẻ gây ô 
nhiễm phải đền bù” trong hệ thống thuế xe hơi. Thuế mua cho tất cả các xe mới được tính bằng sự kết 
hợp của trọng lượng khí thải, CO2 và NOx. Thuế là lũy tiến, làm cho những chiếc xe lớn với lượng khí thải 
cao rất đắt tiền. Trong những năm qua, biểu giá mua hàng đã được điều chỉnh dần dần để tập trung hơn 
vào khí thải và không còn tập trung nhiều vào trọng lượng xe. Việc miễn thuế VAT cho các phương tiện 
không phát thải đã được Cơ quan giám sát EFTA (ESA) phê duyệt cho đến cuối năm 2020. Sau năm 2021, 
các ưu đãi sẽ được điều chỉnh song song với sự phát triển của thị trường [68]. 
 
Một mạng lưới sạc điện được tổ chức tốt sẽ được lắp đặt. Có hơn 10 000 điểm sạc công cộng và hơn 1 
500 xe có thể sạc nhanh cùng một lúc. Người tiêu dùng sẵn sàng trả giá cao hơn cho dịch vụ sạc nhanh. 
Trung bình, giá này cao gấp ba lần so với những gì họ trả cho điện tại nhà. Năm 2017, chính phủ Na Uy 
đã triển khai chương trình tài trợ cho việc thành lập ít nhất hai trạm sạc nhanh đáp ứng đủ các tiêu chuẩn 
cứ cách mỗi 50 km trên tất cả các tuyến đường chính ở Na Uy [68]. 

Hàn Quốc – Lộ trình thử nghiệm và triển khai Lưới điện thông minh 

Hàn Quốc là một quốc gia khan hiếm tài nguyên như nhiên liệu hóa thạch và khoáng sản. Quốc gia này 
gần như hoàn toàn phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu và có một trong những mức tiêu thụ năng lượng 
cao nhất trong số các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Hiện tại, Hàn Quốc 
đang nhập khẩu 97% năng lượng, không chỉ phụ thuộc vào chi phí cao mà còn phụ thuộc nhiều năng 
lượng [69].  
 
Tương tự như Việt Nam, Hàn Quốc đã phải đối mặt với sự gia tăng nhu cầu ổn định và tải cao điểm, điều 
này thúc đẩy việc lắp đặt công suất bổ sung, tuy nhiên, chỉ được sử dụng vài giờ mỗi năm. Tổ hợp năng 
lượng của Hàn Quốc bị chi phối bởi năng lượng than, tiếp theo là điện hạt nhân và khí đốt [11]. Ngoài ra, 
7 nhà máy thủy điện lưu trữ truyền tải được sử dụng để đảm bảo tính linh hoạt của hệ thống [70].  
 
Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc, KEPCO, là đơn vị mua điện duy nhất và vận hành lưới điện của đất nước. 
Hệ thống điện của Hàn Quốc đã phát triển rất nhanh. Trong 40 năm qua, công suất phát điện tăng từ 0,4 
GW lên 80 GW và chất lượng dịch vụ điện được cải thiện đáng kể [69]. Mặc dù, mạng lưới điện Hàn Quốc 
đã cho thấy một trong những hoạt động tốt nhất về thời gian mất điện truyền tải (thấp hơn ở Nhật Bản 
hoặc ở Mỹ [70]), nhưng nó cho thấy một số hạn chế nhất định. Chúng bao gồm i) Khi hệ thống điện của 
Hàn Quốc bị cô lập thì đòi hỏi một khối lượng lớn các cơ sở sản xuất để khắc phục sự cố, ii) các hệ thống 
điện thông thường được xây dựng quá dày đặc, iii) các hạn chế về môi trường làm tăng khó khăn trong 
việc tìm các vị trí cho các cơ sở sản xuất và truyền tải và iv) giá điện cho tải công nghiệp không cung cấp 
đủ động lực cho đơn vị quản lý tải trong thời gian tải cao điểm [69]. Những hạn chế này có tác động trực 
tiếp đến sự phát triển cơ sở hạ tầng, ví dụ, việc xây dựng đường truyền ở Miryang đã bị đình chỉ vì sự 
phản đối của công chúng [70].  
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Chính sách và lộ trình phát triển của Lưới điện thông minh 
Sự phát triển của Lưới điện thông minh ở Hàn Quốc đã trở thành một trong những nền tảng của chính 
sách năng lượng của Hàn Quốc. Dựa trên chính sách này, 26 nghìn tỷ won (khoảng 22,5 tỷ USD) được lên 
kế hoạch đầu tư để phát triển lộ trình này cho đến năm 2030. Dự án Lưới điện thông minh tại Hàn Quốc 
được khởi xướng như một phần của Chính sách tăng trưởng xanh, giảm thiểu carbon với mục tiêu đầy 
tham vọng cuối cùng là phát triển hệ thống Lưới điện thông minh trên toàn quốc đầu tiên trên thế giới. 
Ở cấp cao nhất, Ủy ban của Phụ trách về Tăng trưởng xanh phối hợp và đánh giá các chính sách về Lưới 
điện thông minh của các Bộ khác nhau. Trong số các Bộ này, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng 
(MOTIE) là cơ quan chính của Dự án Lưới điện thông minh, có nhiệm vụ giám sát các tổ chức như Viện 
Lưới Thông minh Hàn Quốc, Hiệp hội Lưới Thông minh Hàn Quốc và Viện Đánh giá và Quy hoạch Công 
nghệ Năng lượng Hàn Quốc . Hơn nữa, KEPCO đã tham gia quan hệ đối tác chiến lược với các công ty 
quốc tế, ví dụ: để phát triển cơ sở hạ tầng CNTT và Hệ thống quản lý năng lượng tái tạo tiêu chuẩn (hợp 
tác với IBM) và cơ sở hạ tầng sạc xe điện (hợp tác với Hyundai Motors[71].  
 
Chính phủ đã thành lập Lộ trình phát triển Lưới điện thông minh quốc gia của Hàn Quốc vào đầu tháng 
1 năm 2010 [70]. Đạo luật Xúc tiến Lưới điện thông minh đã được chính thức hóa vào tháng 5 năm 2011 
để vượt qua các giới hạn của luật thông thường và để thúc đẩy các hoạt động Lưới điện thông minh. Theo 
Đạo luật này, Kế hoạch tổng thể năm năm đầu tiên dành cho Lưới điện thông minh, được thành lập vào 
tháng 7 năm 2012, phân loại Lưới điện thông minh thành năm lĩnh vực chính: Lưới điện thông minh, 
Người tiêu dùng thông minh, Giao thông thông minh, Tái tạo thông minh và Dịch vụ điện thông minh 
[71]. Việc triển khai Lưới điện thông minh trên toàn quốc được dự kiến tiến hành theo nhiều giai đoạn: 
Môi trường kiểm thử Lưới điện thông minh ở đảo Jeju (2010-2013), Mạng lưới điện trung tâm thông 
minh (2013 2016), Lưới điện thông minh diện rộng (dự kiến hoàn thành vào năm 2020) và Mạng Lưới 
điện thông minh toàn quốc, Lưới điện với 100% khả năng kiểm soát phát điện tự động (dự kiến hoàn 
thành vào năm 2030). 
 
Cạnh tranh trong lĩnh vực điện thông qua tự do hóa thị trường là động thái quan trọng được kỳ vọng sẽ 
giải quyết hai trong số những thách thức lớn mà đang cản trở phủ xanh hệ thống điện tại Hàn Quốc. Rào 
cản đầu tiên là sự trợ cấp của nhà nước về giá điện (thông qua việc tăng giá trần), điều này không chỉ dẫn 
đến sự gia tăng đáng kể trong tiêu dùng mà còn khiến Tổng công ty Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) gánh 
nặng với mức nợ ngày càng tăng. Rào cản thứ hai là việc KEPCO duy trì sự độc quyền ảo đối với các phân 
khúc sản xuất, phân phối, truyền tải và bán lẻ của ngành điện (sau những nỗ lực bị đình trệ để tạo ra sự 
cạnh tranh toàn diện vào đầu những năm 2000). Trong khi các công ty tư nhân được phép tham gia sản 
xuất điện và chịu trách nhiệm cho phần lớn sản xuất năng lượng tái tạo ở Hàn Quốc, họ chỉ chiếm 5% 
tổng sản lượng điện [72].  
 
Hệ thống quản lý phụ tải điện và lưu trữ điện năng 
Là một phần của các biện pháp trong Lộ trình Lưới điện thông minh, chính phủ đã tập trung vào quản lý 
phía cầu (Hệ thống quản lý phân phối), do chi phí cung cấp điện xã hội ngày càng tăng. Hệ thống quản lý 
phân phối được xem là một cơ hội để tạo ra thị trường mới, ví dụ: cho các sản phẩm hiệu quả năng lượng 
và cơ hội việc làm mới. Việc quản lý nhu cầu phần lớn dựa trên việc sử dụng CNTT và phụ thuộc vào các 
cải cách của hệ thống định giá.  
 
Hệ thống lưu trữ năng lượng, đặc biệt là bộ lưu trữ pin phân tán là một lĩnh vực ưu tiên khác của chính 
phủ Hàn Quốc. Chính phủ đặt kỳ vọng là Hệ thống lưu trữ năng lượng sẽ dẫn đến sự tích hợp hiệu quả 
hơn với tỷ lệ năng lượng tái tạo lớn hơn, bù đắp cho biến động tự nhiên của chúng và tối ưu hóa mức 
tiêu thụ. Chính phủ có kế hoạch lắp đặt Hệ thống lưu trữ năng lượng 500 kWh và KEPCO dự định sẽ lắp 
đặt thêm 1 000 kWh [68]. Để trở nên thành công, có hai điểm rất quan trọng theo các chuyên gia Hàn 
Quốc. Đầu tiên, hệ thống lưu trữ năng lượng cần được kết hợp vào hệ thống Tiêu chuẩn danh mục đầu 
tư tái tạo (RPS) để các công ty bắt buộc phải triển khai hệ thống lưu trữ năng lượng trong hoạt động của 
mình. Thứ hai, hệ thống lưu trữ năng lượng phải được phân loại là máy phát điện khẩn cấp. Để khuyến 
khích sử dụng hệ thống lưu trữ năng lượng, MOTIE cung cấp nhiều ưu đãi tài chính, đặc biệt là cho các 
công ty vừa và nhỏ lắp đặt hệ thống trong khi tất cả các tòa nhà công cộng bắt buộc phải được trang bị 
Hệ thống lưu trữ năng lượng từ năm 2017 [69]. 

 
Công nghệ năng lượng thông minh và lưới điện siêu nhỏ 
Nằm ở cực nam của bán đảo Triều Tiên, Jeju là hòn đảo lớn nhất ở Hàn Quốc. Khí hậu đầy nắng và gió 
làm cho hòn đảo trở thành một địa điểm lý tưởng để thử nghiệm việc sản xuất năng lượng phân tán và 
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lưới điện siêu nhỏ, và đây là địa điểm của môi trường thử nghiệm Lưới điện thông minh của Hàn Quốc. 
Đến năm 2030, hòn đảo này dự kiến sẽ trở thành hòn đảo trung tính  về carbon và phát triển hoàn toàn 
bền vững thông qua việc sử dụng năng lượng tái tạo và một nền tảng dịch vụ mở được phát triển bởi 
công ty viễn thông chính của Hàn Quốc, KT (Hình 2.4). Mục đích là để tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng 
bằng cách sử dụng các nguồn năng lượng mới và năng lượng tái tạo, cũng như các cơ sở lưu trữ năng 
lượng. Lưới điện thông minh sẽ thu thập dữ liệu thời gian thực về nhu cầu sử dụng năng lượng, tăng hiệu 
quả tiêu thụ năng lượng [73]. 
 

 
Hình 2.4. Thiết kế một Nền tảng dịch vụ mở được phát triển bởi Công ty viễn thông lớn của Hàn Quốc, Tập 

đoàn KT, để hỗ trợ các dịch vụ Lưới điện thông minh[73] 
 
Hoạt động thành công của Lưới điện thông minh sẽ đòi hỏi các nền tảng và cơ sở hạ tầng CNTT an toàn 
và có thể tương tác để hỗ trợ các dịch vụ mới, như Điều chỉnh phụ tải điện, xây dựng quản lý năng lượng 
và bán lẻ điện. Liên quan đến việc giới thiệu đồng hồ thông minh, KEPCO dự định sẽ lắp đặt khoảng 24 
triệu đồng hồ thông minh vào năm 2024. Điều chỉnh phụ tải điện sẽ cho phép các công ty tiện ích giảm 
bớt mức tiêu thụ năng lượng của người dùng gia đình và doanh nghiệp trong thời gian nhu cầu cao nhất, 
bằng cách kiểm soát việc sử dụng điện và thiết bị tại cơ sở của khách hàng và khuyến khích họ thông qua 
giảm giá và các ưu đãi khác. Xây dựng các dịch vụ quản lý năng lượng sẽ cung cấp các công cụ giám sát 
và kiểm soát năng lượng theo thời gian thực cho chính người dùng cuối. Bán lẻ điện sẽ cung cấp cho 
người tiêu thụ điện sự lựa chọn về giá điện, cho phép họ bán năng lượng tái tạo trở lại lưới điện và triển 
khai hệ thống giá theo thời gian thực trên toàn quốc.  
 

Nhật Bản – Công nghệ năng lượng thông minh và lưới điện siêu nhỏ để cải thiện 
độ tin cậy của hệ thống điện 

Vào tháng 6 năm 2009, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) đã bắt đầu tài trợ hai phần ba 
ngân sách 108,9 triệu đô la để thực hiện 10 thử nghiệm lưới điện siêu nhỏ từ xa. Ngoài các dự án do 
chính phủ tài trợ, để tăng sự quan tâm của các công ty đối với các nguồn năng lượng tái tạo và năng lượng 
phân tán để cải thiện độ tin cậy của hệ thống điện, đặc biệt là sau thảm họa động đất và hạt nhân tháng 
3 năm 2011 [74]. Bộ Năng lượng tiếp tục khởi xướng một chương trình mới để khuyến khích phát triển 
lưới điện siêu nhỏ, phát thải carbon thấp trong nước bằng cách tài trợ cho các dự án thử nghiệm độc lập, 
kết hợp xe điện dể di chuyển và lưu trữ, hệ thống sản xuất và lưu trữ năng lượng tái tạo và các biện pháp 
cải thiện hiệu quả năng lượng.  
 
Ngoài ra, bốn dự án thử nghiệm Cộng đồng thông minh đã được thực hiện trong giai đoạn 2010-2014, 
thử nghiệm các Hệ thống quản lý năng lượng, quang điện, công nghệ lưu trữ và phương tiện truyền tải 
(V2G) để cung cấp dịch vụ điều chỉnh phụ tải điện cho quản lý quá tải và kiểm soát tần số và tự động hóa 
điều khiển các đơn vị linh hoạt [74]. Ví dụ, các thiết kế khác nhau của các chương trình điều chỉnh phụ 
tải điện đã được thử nghiệm để đánh giá mức giảm nhu cầu tiềm năng thông qua các ưu đãi tiền tệ và phi 
tiền tệ. Các biện pháp trước bao gồm thời gian sử dụng (ToU), định giá vào thời điểm quan trọng (CPP) 
và giá cả thời gian thực (RTP) kết hợp với các biện pháp như hiển thị giá điện, khuyến nghị để giảm tải 
và / hoặc điều khiển tự động. Nhờ có các biện pháp này, phụ tải có thể giảm trung bình 20%. Đồng thời, 
các dự án cho thấy khối lượng giảm không nhất thiết phải tương xứng với mức giá [74]. Nhờ các dự án 
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này, nhiều bí quyết và kinh nghiệm đã được rút ra để phát triển khối tích hợp pin với sự trợ giúp của hệ 
thống SCADE và hướng dẫn V2G cho hệ thống sạc - xả của xe điện đã được ban hành [74]. 
 
Sau trận động đất và sóng thần, thành phố Higashi Matsushima chuyển sang Chương trình phục hồi quốc 
gia của chính phủ Nhật Bản, với 33,32 tỷ USD được đầu tư mỗi năm. Gần 40 000 thành phố đã chọn xây 
dựng lưới điện siêu nhỏ và sản xuất năng lượng tái tạo phi tập trung để tạo ra một hệ thống tự duy trì, 
có thể sản xuất 25% điện năng mà không cần đến tiện ích điện cục bộ khu vực [75]. Mục tiêu của chương 
trình phục hồi là xây dựng một loại lưới điện siêu nhỏ độc lập có thể cung cấp năng lượng khi xảy ra mất 
điện trên diện rộng do thiên tai và giảm sự phụ thuộc của các thành phố vào các nhà máy điện quy mô 
lớn.  
 
Sự hợp tác giữa PanaHome, ENERES, IBJ Lending và chính quyền tỉnh Hyogo đã công bố kế hoạch vào 
ngày 9 tháng 9 năm 2017 về việc lắp đặt và tích hợp 117 hệ thống pin quang điện tại nhà để tạo ra cộng 
đồng lưới điện siêu nhỏ ở một khu vực mới của thành phố Ashiya [76]. Dự án được chọn là một phần của 
chương trình trợ cấp METI nhằm thúc đẩy sản xuất năng lượng địa phương cho tiêu dùng địa phương. 
Theo các đối tác, trên 80% năng lượng của khu nhà ở thông minh sẽ được tạo ra bởi các hệ thống quang 
điện năng lượng mặt trời dân dụng và thương mại; và được lưu trữ, cũng như gửi đi theo nhu cầu, và từ 
đó mở rộng nhu cầu và điều kiện của mạng lưới điện. 
 
Theo dự án, mỗi người dùng được cung cấp bảng điều khiển quang điện, hệ thống lưu trữ năng lượng và 
hệ thống quản lý năng lượng gia đình, được theo dõi với sự trợ giúp của Hệ thống quản lý năng lượng 
toàn cầu của đơn vị điều hành. Dự án sử dụng cơ sở hạ tầng lưới điện phân phối tư nhân, do đó đạt được 
mức giá điện giảm và cho phép chia sẻ điện giữa những người tham gia, giảm nhu cầu mua điện bên 
ngoài. Trong trường hợp lưới điện chính bị hỏng, lưới điện siêu nhỏ có thể được ngắt đấu nối thành công 
và tiếp tục hoạt động nhờ các thiết bị lưu trữ với tỷ lệ tự cung cấp lên tới 80% [76]. Dự án còn thử nghiệm 
kiểm soát nhà máy phát điện ảo của tất cả các đơn vị phân phối và điều chỉnh phụ tải điện thông qua một 
khối tích hợp, như được minh họa trong Hình 2.5.  
 

 
Hình 2.5. Thiết kế khái niệm nhà máy phát điện ảo được thí điểm trong dự án lưới điện siêu nhỏ Ashiya 

[76]. 
 

Hoa Kỳ – Các sáng kiến đột phá về Lưới điện thông minh và công nghệ thông minh 

Chính sách năng lượng của Liên minh châu Âu được thúc đẩy bởi các mục tiêu phát triển bền vững và 
hoàn thành các mục tiêu năng lượng tái tạo, chính sách của Hoa Kỳ trong lĩnh vực Lưới điện thông minh 
tập trung vào nhu cầu về độ tin cậy của hệ thống và lưới điện, tính linh hoạt của hệ thống, cũng như khả 
năng phục hồi của hệ thống, ví dụ: khi đối mặt với thiên tai và các vấn đề an ninh mạng. 
 
Là một tiền đề quan trọng, chính sách năng lượng và pháp luật không giới hạn ở cấp liên bang. Tương tự 
như các khía cạnh khác của việc quản trị, các chính sách và luật riêng lẻ được phê duyệt, từ đó được thực 
hiện ở cấp tiểu bang và do đó hiệu lực của chúng bị giới hạn trong trạng thái cụ thể đó. Do đó, việc tổ 
chức quản lý ngành năng lượng Hoa Kỳ, bao gồm cả Lưới điện thông minh và quy định của nó cần có tính 
pháp lý rộng khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ. 
 
Ở cấp liên bang, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) và đặc biệt là Văn phòng điện lực là các cơ quan quyết 
định chính trong lĩnh vực năng lượng. Các khía cạnh và công nghệ liên quan đến Lưới điện thông minh 
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đã được đề cập trong một số tài liệu pháp lý. Chẳng hạn, đạo luật chính sách năng lượng năm 2005 đã 
nêu bật về đồng hồ đo thông minh trong một phần đặc biệt. Nhiều tiểu bang đã triển khai các chương 
trình thí điểm bao gồm điều chỉnh phụ tải điện và cơ sở hạ tầng đo đếm điện tiên tiến sau khi Đạo luật 
được ban hành.  
 
Chính sách về Lưới điện thông minh  
Đạo luật an ninh và độc lập năng lượng Hoa Kỳ (EISA)được ban hành vào năm 2007 là hành động lập 
pháp quan trọng nhất của Hoa Kỳ nhằm giải quyết việc triển khai Lưới điện thông minh như một giải 
pháp cho những thách thức như giảm tổn thất lưới điện và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng lưới điện cũ 
(Phần 1301). Đạo luật an ninh và độc lập năng lượng Hoa Kỳ tạo điều kiện cho sự phát triển của Lưới 
điện thông minh và thúc đẩy các mục tiêu sau:  

• Cải thiện độ tin cậy, hiệu quả và bảo mật của lưới điện thông qua số hóa và công nghệ, 
• điều khiển từ xa các công nghệ thông minh để tự động hóa phân phối, vận hành và đo đếm 

điện, 
• tối ưu hóa hoạt động và tài nguyên để đảm bảo an ninh mạng, 
• thúc đẩy các công nghệ và chương trình trong các lĩnh vực hệ thống quản lý phân phối, tiết 

kiệm năng lượng và điều chỉnh phụ tải điện, 
• xóa bỏ các rào cản đối với các công nghệ và dịch vụ của Lưới điện thông minh. 
• phát triển các tiêu chuẩn cho truyền tải, thiết bị và cơ sở hạ tầng, 
• tích hợp các thiết bị và vật dụng tiêu dùng, 
• tích hợp các nguồn năng lượng phân tán, 
• cung cấp thông tin kịp thời cho khách hàng 
• triển khai các công nghệ để đáp ứng nhu cầu, bao gồm hệ thống lưu trữ năng lượng. (Mục 

1304 [77]). 
 
Đạo luật an ninh và độc lập năng lượng Hoa Kỳ dành một phần riêng cho chủ đề về Lưới điện thông minh 
(Phần 1301-1309 [77]). Đạo luật đã thành lập một Ủy ban tư vấn Lưới điện thông minh chuyên dụng và 
Đơn vị chuyên trách về Lưới điện thông minh (Phần 1303). Trước đây, các tổ chức này được giao nhiệm 
vụ tư vấn cho Bộ trưởng Văn phòng Điện lực về các công nghệ liên quan đến Lưới điện thông minh, tiêu 
chuẩn hóa, các giao thức tương tác, nhưng cũng có các cơ chế khuyến khích thích hợp để hỗ trợ phát 
triển Lưới điện Thông minh. Nó cũng được cho là kim chỉ nang cho những nỗ lực nghiên cứu của Viện 
Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST). Đổi lại, nhiệm vụ chính của NIST là phát triển các tiêu chuẩn 
và giao thức phù hợp để quản lý Lưới điện thông minh, các thành phần và công nghệ liên quan. Đơn vị 
chuyên trách về Lưới điện thông minh có nghĩa vụ phải nộp báo cáo sáu tháng về tình trạng triển khai 
Mạng lưới điện thông minh, để phối hợp giữa các bên liên quan và Văn phòng Liên bang, cũng như nâng 
cao nhận thức về các hoạt động liên quan đến Lưới điện thông minh (Phần 1302[77]). 
 
Sáng kiến thử nghiệm về Lưới điện thông minh của Đạo luật an ninh và độc lập năng lượng Hoa Kỳ để 
chứng minh việc triển khai và tích hợp các mục trên và khả năng thương mại hóa của Lưới điện thông 
minh, bao gồm hỗ trợ tài chính của liên bang cho các dự án thử nghiệm. Ngoài ra, Mục 1306 dự kiến hoàn 
trả 20% chi phí dự án Lưới điện thông minh từ Quỹ Kết hợp Liên bang. Chương trình tài trợ đầu tư Lưới 
điện thông minh (SGIG) được thành lập bởi Đạo luật an ninh và độc lập năng lượng Hoa Kỳ năm 2007, 
Mục 1306, được sửa đổi bởi Đạo luật phục hồi. Mục đích của nó là thúc đẩy hiện đại hóa các hệ thống 
truyền tải và phân phối điện, cũng như khuyến khích đầu tư vào các công nghệ và giải pháp để tăng tính 
linh hoạt, chức năng, khả năng tương tác, an ninh mạng, nhận thức tình huống và hiệu quả hoạt động với 
tổng ngân sách chương trình lên tới 8 tỷ USD. 
 
Một chương trình liên bang quan trọng khác được DOE quảng bá là Chương trình thử nghiệm Lưới điện 
thông minh (SGDP) có nghĩa là thử nghiệm triển khai Lưới điện thông minh và hệ thống lưu trữ năng 
lượng. Các dự án này là các thỏa thuận hợp tác được sửa đổi để chứng minh làm thế nào các khái niệm 
về Lưới điện thông minh mới nổi có thể được áp dụng và tích hợp để chứng minh tính khả thi của mô 
hình kinh doanh, kỹ thuật và cách thức hoạt động. Mục đích là để chứng minh các công nghệ và biện pháp 
Lưới điện thông minh có tính hiệu quả hơn về mặt chi phí.  
 
Điều chỉnh phụ tải điện 
Hoa Kỳ cũng đặc biệt chú ý đến việc phát triển các chương trình điều chỉnh phụ tải điện như là phương 
tiện để giảm áp lực lên cơ sở hạ tầng năng lượng hiện tại. Vào tháng 3 năm 2011, Ủy ban Điều tiết Năng 
lượng Liên bang đã thiết lập một quy tắc bồi thường điều chỉnh phụ tải điện dựa trên thị trường cho các 
thị trường điện được tổ chức tập trung, cũng như các báo cáo đánh giá điều chỉnh phụ tải điện hàng năm 
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được công bố [78]. Vào tháng 7 năm 2011, Ủy ban Điều tiết Năng lượng Liên bang và DOE đã cùng đệ 
trình lên Quốc hội một Đề xuất thực hiện bắt buộc đối với Kế hoạch hành động quốc gia về Điều chỉnh 
phụ tải điện. Ngoài ra, DOE cung cấp một sự thúc đẩy lớn cho Điều chỉnh phụ tải điện thông qua Đạo luật 
Phục Hồi và Tái đầu tư của Hoa Kỳ, rút lại 4 tỷ đô la từ liên bang và DOE trong các chương trình Tài trợ 
đầu tư về Lưới điện thông minh và Thử nghiệm Lưới điện thông minh. Nhiều dự án trong Đạo luật phục 
hồi liên quan đến việc triển khai các công nghệ và hệ thống thông tin / phản hồi của khách hàng để tạo 
điều kiện điều chỉnh phụ tải điện [78]. 
 
Chương trình khuyến khích được sử dụng rộng rãi nhất cho việc tích hợp năng lượng tái tạo tại địa 
phương ở các tiểu bang của Hoa Kỳ, được gọi là cơ chế bù trừ điện năng, không chỉ cho phép người tiêu 
thụ điện thương mại và dân cư lớn mà còn được chi trả cho năng lượng thặng dự mà họ sản xuất tại cơ 
sở ở mức biểu giá cố định . Tuy nhiên, cơ chế bù trừ điện năng được thực hiện theo những cách khác 
nhau đối với tiểu bang, trong khả năng đủ điều kiện tối đa hoặc loại công nghệ đủ điều kiện. Ví dụ, ở 
California, các máy phát điện gió và năng lượng mặt trời nhỏ, pin nhiên liệu và các đơn vị khí sinh học có 
công suất lắp đặt không quá 1 MW thì đủ điều kiện cho cơ chế bù trừ điện năng, theo Dự luật 327 (AB) 
năm 2016. Người tiêu dùng sở hữu loại máy phát điện như vậy nhận được một lợi ích dưới dạng cái gọi 
là bồi thường thặng dư ròng, được tính dựa trên giá thị trường điện trung bình 12 tháng (AB 327). Dự 
luật còn coi các hệ thống quang điện có hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô nhỏ không vượt quá 10 kW 
đủ điều kiện cho chương trình.  
 
Xe điện ở Hoa Kỳ 
Có nhiều sáng kiến cấp liên bang để thúc đẩy sự phát triển xe điện ở Hoa Kỳ. Thuế được giảm cho người 
tiêu thụ điện mua xe điện trước năm 2011. Theo ARRA, dự án xe điện, với sự hợp tác giữa ECOtality, 
Nissan và Chevrolet, đã được trao khoản tài trợ 100 triệu đô la để triển khai lắp đặt 14 000 bộ sạc tại 18 
thành phố của Hoa Kỳ vào năm 2013. Các doanh nghiệp đã mua và lắp đặt các trạm sạc xe điện trong 
khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 và đủ điều kiện nhận 
khoản tín dụng thuế là 30% chi phí đủ điều kiện. 
 
Tổng doanh số tích lũy của xe điện đạt 540 000 vào tháng 12 năm 2016. Trong nửa đầu năm 2017, 
khoảng 90 302 xe điện đã được bán ở Mỹ. Tính đến năm 2018, đã có hơn 16 000 trạm sạc công cộng, so 
với 500 trạm vào năm 2008. Để tăng đội tàu xe điện, Văn phòng Phát triển Bền vững Liên bang đã mời 
các đội tàu của chính phủ, hạt và chính quyền thành phố tham gia lực lượng với các cơ quan liên bang để 
tối đa hóa sức mua tập thể của họ, và tích hợp xe điện của họ và tính phí mua cơ sở hạ tầng. 
 
Hiệu quả năng lượng và tích hợp các nguồn Năng lượng tái tạo biến đổi  
Tương tự như trường hợp của Liên minh châu Âu, các chính phủ tiểu bang đã xây dựng và áp dụng các 
chính sách khác nhau nhằm đa dạng hóa nguồn hỗn hợp với tỷ lệ năng lượng tái tạo và năng lượng phân 
tán lớn hơn, giảm cường độ carbon của ngành và tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo biến đổi và các 
đơn vị phát điện tại địa phương. Một số chính sách và khuyến khích chính đóng góp vào sự phát triển, 
thúc đẩy, quảng bá năng lượng tái tạo và lưới điện siêu nhỏ là tiêu chuẩn đấu nối cho các máy phát điện 
nhỏ có hiệu lực từ năm 2005 [79]. 
 
Số lượng cơ sở năng lượng tái tạo giữa các tiểu bang rất khác nhau, phản ánh các ưu tiên của từng tiểu 
bang hoặc khu vực. Mô tả ngắn gọn về một số chính sách quan trọng nhất của nhà nước góp phần phát 
triển năng lượng tái tạo và thúc đẩy lưới điện siêu nhỏ có thể kể đến như sau: 

▪ Đạo luật chính sách năng lượng năm 2005 (EPAct) là một chính sách quốc gia của Hoa Kỳ bắt 

buộc phải tăng cường và mở rộng khả năng phối hợp và truyền tải giữa các cơ quan Liên bang. 

Đạo luật này thúc đẩy sản xuất và phân phối năng lượng đáng tin cậy, giá cả phải chăng và thân 

thiện với môi trường trong tương lai. Để đạt được mục tiêu này, đạo luật cần thực hiện các bước 

chính để tăng cường cơ sở hạ tầng năng lượng, thúc đẩy hiệu quả sự phát triển của công nghệ 

năng lượng, mở rộng sử dụng năng lượng tái tạo và thúc đẩy sản xuất nhiên liệu thông thường 

trong nước [80]. 

▪ Tiêu chuẩn tài nguyên hiệu quả năng lượng (EERS) là một cơ chế để khuyến khích sản xuất, 

truyền tải và sử dụng điện hiệu quả. EERS yêu cầu các tiện ích để giảm mức sử dụng năng lượng 

theo tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền được chỉ định và tăng lên mỗi năm. Chính sách của EERS yêu 

cầu các tiện ích cải thiện hiệu quả của các quy trình và hệ thống phân phối của riêng họ, cũng 

như cung cấp các chương trình quản lý theo yêu cầu và khuyến khích tiết kiệm điện ở người 

dùng cuối [81]. 
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Bang California, Hoa Kỳ – Điều phối các hoạt động truyền tải và phân phối và các 
chương trình điều chỉnh phụ tải 

Không giống như hầu hết các tiểu bang Hoa Kỳ, ngành năng lượng của California được đặc trưng bởi tỷ 
lệ năng lượng tái tạo cao (cả thủy điện và các nhà máy phát điện năng lượng tái tạo phân tán), được thúc 
đẩy bởi các chính sách không carbon đầy tham vọng của tiểu bang. Tiểu bang này đặt mục tiêu đạt được 
mục tiêu 33% tổng lượng sản xuất từ năng lượng tái tạo vào năm 2020 và 50% vào năm 2030, mà không 
tính đến các nhà máy thủy điện lớn, như một phần của chương trình Tiêu chuẩn Danh mục Đầu tư 
California tái tạo (Lệnh điều hành S-21-09[82]). 
 
Chính sách về Lưới điện thông minh 
Ngành điện ở California đã được tự do hóa và thị trường điện có tổ chức được vận hành bởi Đơn vị điều 
hành hệ thống độc lập California (CAISO). Năm 2010, CAISO đã phác thảo Lộ trình phát triển Lưới điện 
thông minh California cho giai đoạn từ 2011 đến 2021 nhằm cải thiện hiệu quả và độ tin cậy của lưới 
điện, đa dạng hóa tổ hợp công nghệ, cho phép sự tham gia vào thị trường của năng lượng tái tạo và đảm 
bảo an ninh hệ thống, bao gồm cả an ninh mạng. 
 
Ủy ban tiện ích công cộng California (CPUC) là cơ quan ra quyết định chính ở cấp tiểu bang nhằm hướng 
dẫn triển khai Lưới điện thông minh. Hiện tại, chính phủ tiểu bang đang chuẩn bị luật pháp và các thủ 
tục tương ứng để tạo điều kiện cho việc tích hợp nguồn năng lượng phân tán trong lưới điện để tạo ra 
sự linh hoạt hệ thống. Điều này cho thấy sự phối hợp chặt chẽ hơn trong hoạt động của các mạng lưới 
truyền tải và phân phối để duy trì hoạt động đáng tin cậy của các hệ thống điện tương ứng. Sự phối hợp 
như vậy phải diễn ra liên quan đến các giao diện T-D, các trạm biến áp tạo nên ranh giới giữa mạng 
truyền tải do CAISO vận hành và các hệ thống phân phối được vận hành bởi các tiện ích phân phối hoặc 
đơn vị khai thác phân phối [83]. 
 
 
Hệ thống tích hợp nguồn năng lượng phân tán 
Việc tích hợp nguồn năng lượng phân tán vào thị trường ISO nên được hoàn thành mà không có tác dụng 
phụ nào đối với việc vận hành hệ thống. Điều này nên được thực hiện trong hai giai đoạn. Trong thời 
gian tới, với số lượng nhỏ của nguồn năng lượng phân tán được tổng hợp mới, các đơn vị vận hành mạng 
lưới phân phối  dự kiến sẽ thử nghiệm các quy trình để truyền tải thông tin tư vấn về các điều kiện hệ 
thống hiện tại cho các nhà cung cấp nguồn năng lượng phân tán, để các nhà cung cấp có thể sửa đổi giá 
thầu thị trường ISO cho phù hợp. Ngoài ra, ISO nên bắt đầu các quy trình cung cấp lịch trình Nguồn năng 
lượng phân tán ngày tới cho đơn vị vận hành hệ thống phân phối, để đơn vị vận hành hệ thống phân phối 
có thể thực hiện đánh giá tính khả thi để xác định lịch biểu có thể tạo ra các vấn đề về độ tin cậy hoặc 
hiệu suất của hệ thống phân phối. 
 
Về lâu dài, CAISO dự kiến sẽ cung cấp các hướng dẫn thời gian thực để gửi tới đơn vị vận hành hệ thống 
phân phối để đánh giá tính khả thi kết hợp với các khả năng kỹ thuật của đơn vị vận hành hệ thống phân 
phối mới như Hệ thống quản lý nguồn năng lượng phân tán. Ngoài ra, nhà cung cấp nguồn năng lượng 
phân tán nên truyền đạt các ràng buộc liên quan đến hiệu suất của tài nguyên của mình với CAISO. Điều 
này có thể ở dạng giá thầu thị trường được cập nhật cho các khoảng thời gian thị trường, trong đó việc 
gửi giá thầu vẫn mở hoặc thông báo ngừng hoạt động trong các khoảng thời gian mà các hướng dẫn đã 
được ban hành và không có cơ hội đấu thầu tiếp theo. Các đơn vị vận hành hệ thống phân phối nên thiết 
lập một thỏa thuận với nhà cung cấp nguồn năng lượng phân tán về các tích hợp nguồn năng lượng phân 
tán. Đơn vị vận hành hệ thống phân phối thường sẽ có thỏa thuận đấu nối với một nguồn năng lượng 
phân tán riêng lẻ trên hệ thống của mình. Trong trường hợp có nhiều nguồn năng lượng phân tán, chúng 
sẽ được tổng hợp thành nhà máy phát điện ảo để tham gia thị trường ISO.  
 
Điều chỉnh phụ tải điện 
Liên quan đến điều chỉnh phụ tải điện, các cơ sở của California đã thiết lập các chương trình khác nhau 
để hỗ trợ điều chỉnh phụ tải điện, đặc biệt là cho các doanh nghiệp. Chẳng hạn, theo Chương trình gián 
đoạn cung cấp điện cơ sở mà các công ty tiện ích trả tiền cho người tham gia để giảm tải điện xuống mức 
do khách hàng lựa chọn trước, và thường thấp hơn nhu cầu tối đa trung bình. Có một cam kết cắt giảm 
tối thiểu là 100 kW, hoặc 15% nhu cầu và có một mức phạt tối đa trung bình hàng tháng được áp dụng 
khi khách hàng không giảm tải. Là một phần của Chương trình đặt giá thầu công suất, các công ty tiện ích 
nhận được ưu đãi hàng tháng để giảm mức sử dụng năng lượng của họ theo số tiền được xác định trước. 
Việc không giảm tải dẫn đến việc giảm các ưu đãi và các hình phạt có thể được áp dụng. Một chương trình 
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điều chỉnh phụ tải điện khác, chương trình điều chỉnh phụ tải điện tự động, sử dụng công nghệ giao tiếp 
và điều khiển để thực hiện việc giảm tải được lập trình trước từ khách hàng. Một số công ty tiện ích đã 
thử nghiệm thêm phương pháp đấu thầu phía cơ sở và cơ chế đấu giá. 
 
Cho dù có rất nhiều sáng kiến tuyệt vời, thành công của điều chỉnh phụ tải điện vẫn không đáng kể. Báo 
cáo về tình trạng điều chỉnh phụ tải điện tại Mỹ do Ủy ban Điều tiết Năng lượng Liên bang  công bố vào 
tháng 12 năm 2017 đã kết luận rằng tại các thị trường bán buôn có tổ chức tại Hoa Kỳ, điều chỉnh phụ 
tải điện chỉ đáp ứng được 5,7% nhu cầu cao nhất trong năm 2016. Điều này tạo ra mức giảm xấp xỉ 10 % 
từ mức 6,6% so với năm 2015 trong khi nhu cầu cao nhất đã tăng khoảng 16%. Tình huống này làm giảm 
khả năng điều chỉnh phụ tải điện có được các tác động như dự kiến đối với hệ thống điện [84]. 
 
Xe điện  
Chính phủ tiểu bang đã phát động chương trình Xe không phát thải (ZEV) để giảm lượng khí thải do các 
phương tiện sản xuất, hiện chiếm phần lớn lượng khí thải nhà kính (GHG) của California [85]. Trong giai 
đoạn 2011-2016, tổng doanh số xe điện ở California đạt 257 937, chiếm khoảng 50% doanh số xe điện 
trên toàn Hoa Kỳ. 
 
California đang xem xét một loạt các ưu đãi để khuyến khích việc mua và sử dụng xe điện tích hợp (HEV) 
và xe điện thông thường (PEV). Một số ưu đãi được thực hiện bởi nhà nước là biểu giá điện hỗ trợ năng 
lượng tái tạo, đỗ xe miễn phí, sử dụng làn đường dành cho xe chở nhiều người (HOV), giảm giá khi mua 
xe điện và giảm giá bảo hiểm. Một số ưu đãi sẽ hết hạn sau khi 200 000 xe PEV đủ điều kiện đã được bán 
bởi mỗi nhà sản xuất ô tô. 
 
Một số luật pháp và quy định địa phương được thực hiện bởi chính phủ tiểu bang để thúc đẩy việc sử 
dụng xe điện là: 

• Dự án giảm giá xe thân thiện với môi trường: Giảm giá cho việc mua hoặc cho thuê xe đủ điều 
kiện. Vào tháng 9 năm 2016, chương trình đã nhận được một khoản tiền trên 133 triệu đô 
la. Số các hộ gia đình kiếm được hơn 300 000 đô la và các cá nhân báo cáo hơn 150 000 đô 
la mỗi năm là không. Đối với các cá nhân có thu nhập hộ gia đình thấp và trung bình thấp 
hơn hoặc bằng 300% mức nghèo của liên bang, các khoản giảm giá được tăng thêm $ 1 500, 
với tổng số tiền giảm giá lên đến $ 6 500. Bắt đầu từ ngày 11 tháng 11 năm 2016, mức giảm 
giá đã tăng $ 2 000 cho các hộ gia đình đủ điều kiện3. 

• Yêu cầu mua xe: Thực thi một số điều khoản và chương trình để giảm tiêu thụ xăng dầu và 
khí thải vận chuyển. Mỗi thành phố phải giảm phát thải khí nhà kính ít nhất 4% vào năm 
2017 và ít nhất 15% vào năm 2021.  

• Ý tưởng quảng bá: tiến hành cấp phép và quy trình lắp đặt cho các cửa hàng sạc; cung cấp ưu 
đãi cho chủ lao động và các tổ chức khác, những người lắp đặt cơ sở hạ tầng tính phí tại nơi 
làm việc và các cơ sở đỗ xe khác; xây dựng các quy định tiêu chuẩn quản lý cơ sở hạ tầng PEV 
trên toàn khu vực; và thiết lập các chương trình để mua PEV cho cán bộ nhà nước và thành 
phố sử dụng 

• Yêu cầu về cơ sở hạ tầng: Các tòa nhà mới được xây dựng ở Los Angeles phải cung cấp thiết 
bị và nơi để sạc PEV. Theo mã công trình xanh 2014 của Los Angeles, khu vực đỗ xe của các 
tòa nhà dân cư và không dân cư cao tầng mới phải bao gồm các điểm sạc PEV trong ít nhất 
5% tổng số chỗ đậu xe.  

2.3. Tổng quan về thông lệ quốc tế về tiêu chuẩn kỹ thuật cho công nghệ năng lượng 
thông minh 

Tiểu mục này xác định các tiêu chuẩn, quy tắc và quy tắc kỹ thuật hiện có và sắp được thông qua do các 
cơ quan quốc tế ban hành như IEC, IEEE, ISO, DIN, VDE nên được áp dụng để triển khai nhanh chóng các 
nguồn năng lượng phân tán bao gồm các công nghệ năng lượng thông minh (ví dụ: CNTT / Cơ sở hạ tầng 
SCADA, an ninh mạng, Kiếm soát phát điện tự động, hoạt động phát điện/ truyền tải / phân phối). 
 
Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan, toàn diện về các thông lệ tốt ở cấp độ quốc tế, có thể là các tiêu 
chuẩn kỹ thuật quốc tế phù hợp với Việt Nam, tập trung vào khả năng tương tác đối với kiến trúc điện, 
truyền tải điện và đưa ra một cái nhìn tổng quan về các hoạt động tiêu chuẩn hóa có liên quan, hiện đang 

 
3 https://cleanvehiclerebate.org/eng 

https://cleanvehiclerebate.org/eng
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được tiến hành và áp dụng các công nghệ năng lượng thông minh. Các thông lệ này bao gồm các tài liệu 
như Lộ trình tiêu chuẩn hóa Lưới điện thông minh của IEC và các Ủy ban kỹ thuật cụ thể của IEC, Uỷ 
quyền Lưới điện thông minh M / 490, DKE - Lộ trình tiêu chuẩn hóa Lưới điện thông minh của Đức cũng 
như các hoạt động liên quan của IEEE. 

2.3.1. Các Quy định về mạng lưới điện liên quan 

Các đạo luật và tiêu chuẩn về lưới điện có liên quan ở Châu Âu, Hoa Kỳ và Úc được trình bày và các yêu 
cầu kỹ thuật chính được lưu lại. Trọng tâm là các tiêu chuẩn và yêu cầu đối với tài nguyên năng lượng 
tái tạo và các công nghệ giao thoa lưới cụ thể (như bộ chuyển đổi inverter).  

• Quy định về mạng lưới điện ở châu Âu 

o Đạo luật về mạng lưới điện liên quan đến các yêu cầu đối với máy phát điện (RFG) ở 

châu Âu: QUY ĐỊNH CAM KẾT (Liên minh châu Âu) 2016/631 ngày 14 tháng 4 năm 

2016 thiết lập Đạo luật về mang lưới điện liên quan đến yêu cầu đối với đấu nối lưới 

của máy phát điện 

o Đạo luật về mang lưới điện trên điện áp cao DC: Quy định của Ủy ban (Liên minh 

châu Âu) 2016/1447 ngày 26 tháng 8 năm 2016 thiết lập Đạo luật về mang lưới điện 

theo yêu cầu đấu nối lưới của hệ thống Công nghệ điện cao áp một chiều và mô-đun 

tổ hợp phát điện được đấu nối trực tiếp 

o Đạo luật về mạng lưới điện về đấu nối nhu cầu (DCC): Quy định của Ủy ban (Liên 

minh châu Âu) 2016/1388 ngày 17 tháng 8 năm 2016 thiết lập Đạo luật về mạng 

lưới đấu nối theo yêu cầu 

 

• IEEE 1547 (Tiêu chuẩn để đấu nối các tài nguyên phân tán với các hệ thống điện) (Hoa Kỳ và 

Bắc Mỹ) 

• Đấu nối lưới điện của các hệ thống năng lượng thông qua bộ chuyển đổi inverter - AS / NZS 

4777 (Úc), 

• Đạo luật về đấu nối mạng lưới điện - JEAC 9701 (Nhật Bản). 

Các Quy định về mạng lưới điện của Liên minh châu Âu  

Bối cảnh 
Cho đến năm 2016, việc đấu nối các máy phát điện và tài nguyên năng lượng phân tán, cụ thể với các hệ 
thống phân phối và truyền tải ở châu Âu hầu như chỉ được bảo vệ bởi các quy định quốc gia dưới dạng 
đạo luật về lưới điện, tiêu chuẩn, hướng dẫn, luật pháp cụ thể của quốc gia, v.v. tạo ra một môi trường khó 
khăn cho các nhà phát triển dự án, nhà sản xuất và các bên liên quan khác trong việc phát triển nguồn 
năng lượng phân tán, những người phải giải quyết các yêu cầu được thiết lập ở các cấp độ pháp lý và hành 
chính khác nhau, lắp đặt sản phẩm cụ thể và các chương trình chứng nhận phức tạp và tốn thời gian đối 
với mỗi quốc gia / thị trường. 

Ngoài ra, với sự gia tăng mạnh mẽ của Nguồn năng lượng phân tán và năng lượng tái tạo trong tổ hợp 
phát điện tổng thể, việc thiếu phối hợp các yêu cầu riêng lẻ, lắp đặt không tương thích và các vấn đề khác 
thậm chí còn tạo ra rủi ro đáng kể về mất bảo mật hệ thống trong các sự kiện quy mô rộng do không xác 
định được hoặc hành vi không phù hợp của nguồn năng lượng phân tán. Ngoài ra, một số sự cố nghiêm 
trọng trong hệ thống điện châu Âu (bao gồm cả hệ thống UCTE bị chia tách năm 2006 và các sự cố khác) 
đã cho thấy mức độ khẩn cấp của tình hình. 

Ngay trong năm 2009, Ủy ban Châu Âu (EC) đã xác định nhu cầu mạnh mẽ về sự phối hợp giữa các 
điều kiện khung của thị trường năng lượng châu Âu. Là một phần của việc triển khai gói năng lượng thứ 
ba được gọi là “Gói năng lượng thứ ba”4, bắt đầu có hiệu lực vào ngày 3 tháng 9 năm 2009, việc xây dựng 
Đạo luật về mạng lưới điện tại Châu Âu được thiết lập để hình thành một bộ quy tắc hài hòa cho hoạt động 

 
4 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/market-legislation/third-energy-
package  

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/market-legislation/third-energy-package
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/market-legislation/third-energy-package
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của ngành khí đốt và điện ở châu Âu. Cụ thể, Quy định (EC) 714/2009 về việc xây dựng Đạo luật về mạng 
lưới điện toàn Liên minh châu Âu. 

Các đạo luật về mạng lưới điện nhằm đảm bảo an ninh nguồn cung, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình 
không carbon của ngành năng lượng và cuối cùng tạo ra một thị trường cạnh tranh, châu Âu. Các đạo luật 
này, một khi được công bố, có cùng trạng thái với Quy định của Châu Âu và do đó trở nên ràng buộc về 
mặt pháp lý. Với mục đích này, Cơ quan Hợp tác của các cơ quan điều tiết năng lượng châu Âu (ACER) đã 
ban hành một ủy quyền chính thức cho ENTSO-E (mạng lưới các đơn vị khai thác hệ thống truyền tải điện 
châu âu) - Đơn vị vận hành hệ thống truyền tải điện quyền thiết lập một quy trình minh bạch, liên quan 
đến ACER, ENTSO-E & những đơn vị tham gia thị trường. 

Mục tiêu chính của Quy định (EC) 714/2009 là đạt được sự hài hòa cao hơn, cải thiện sự phối hợp và 
trao đổi điện xuyên biên giới ở cấp độ châu Âu (Điều 1) cũng như cho phép Điều chỉnh phụ tải điện. Như 
đã đề cập, việc phát triển Điều luật về mạng lưới điện trong Liên minh châu Âu nằm trong thẩm quyền 
của Đơn vị vận hành hệ thống truyền tải điện châu Âu, và dựa trên Nguyên tắc khung được xây dựng bởi 
ACER (Điều 5 và 6, [85] ). Điều luật về mạng lưới điện thể hiện sự tổng hợp các quy tắc với mục tiêu bao 
quát là đặt nền tảng cho hệ thống điện ổn định, hệ thống điện an toàn và đáng tin cậy và thị trường cạnh 
tranh tích hợp. Các điều luật về mạng lưới điện này được chia thành Điều luật về mạng lưới điện đấu nối 
(bao gồm máy phát điện và đấu nối theo yêu cầu), Điều luật về mạng lưới điện thị trường và Điều luật về 
mạng lưới điện hoạt động. Điều luật về mạng lưới điện Liên minh châu Âu ràng buộc về mặt pháp lý đối 
với tất cả các quốc gia thành viên và có tính phủ quyết đối với các Điều luật về mạng lưới điện ở từng 
quốc gia để loại trừ sai lệch quốc gia. 
 
Điều luật về mạng lưới điện có liên quan nhất trong bối cảnh của báo cáo này là cái gọi là Điều luật về 
mạng lưới điện về các yêu cầu đối với máy phát điện, đã được xuất bản theo Quy định của Liên minh 
châu Âu 2016/631 vào tháng 4 năm 2016. 
 
Ngoài ra, cũng có thể áp dụng Điều luật về mạng lưới điện về đấu nối theo yêu cầu (đạo luật về mạng lưới 
điện DCC) và Điều luật về mạng lưới điện về đấu nối dòng điện trực tiếp điện áp cao cho một số khía cạnh 
nhất định.  
 

Quy định về mạng lưới điện liên quan đến các yêu cầu đấu nối các nhà máy điện 
Mục đích chính của Quy định về mạng lưới điện liên quan đến các yêu cầu đối với máy phát điện là thiết 
lập sự hài hòa cho các yêu cầu đấu nối lưới điện của Liên minh châu Âu, nhằm đảm bảo và tăng cường 
bảo mật hệ thống với tỷ lệ ngày càng tăng cao của năng lượng tái tạo, nguồn năng lượng biến đổi và tránh 
sự hối tiếc trong tương lai, cũng như giảm thiểu chi phí để đảm bảo an toàn cho nguồn cung. 
 
Ngoài ra, một số nghiên cứu đã chứng minh rằng các yêu cầu đấu nối cho các nguồn năng lượng phân tán 
mới sẽ có tác động cơ bản đến hoạt động trong tương lai của hệ thống điện. Do đó, việc tạo ra các đơn vị 
mới bằng cách xác định các khả năng phù hợp mà được phân phối dựa trên các kịch bản có liên quan là 
một trong những mục tiêu chính.  

 
Kể từ khi bắt đầu có hiệu lực 2019, Quy định về mạng lưới điện liên quan đến các yêu cầu đối với máy 
phát điện có thể áp dụng cho tất cả các máy phát điện > 0,8 kW, dựa trên cách tiếp cận tỷ lệ từ máy phát 
điện nhỏ nhất, phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản để đảm bảo sự ổn định của hệ thống đối với các nhà máy 
lớn điện nhất, phải chịu trách nhiệm mở rộng . 
 
Hơn nữa, cách tiếp cận của Quy định về mạng lưới điện liên quan đến các yêu cầu đối với máy phát điện 
là nhằm mục đích cân bằng các cơ sở phát điện một cách hài hòa trên toàn châu Âu, cũng như xem xét 
các chi tiết cụ thể trong khu vực. 
 
Nói chung, các yêu cầu của Quy định về mạng lưới điện liên quan đến các yêu cầu đối với máy phát điện 
được áp dụng cho các máy phát điện mới, nhằm đảm bảo an ninh hệ thống trong môi trường thay đổi, 
phù hợp với sự phát triển trong danh mục đầu tư phát điện và cuối cùng là giảm chi phí thông qua tiêu 
chuẩn hóa. Việc áp dụng các yêu cầu đối với các máy phát điện hiện có (được trang bị thêm) được dự 
đoán trước với điều kiện là nó hợp lý về mặt kỹ thuật, các lợi ích được thể hiện bởi quá trình phân tích 
lợi ích chi phí và phê duyệt bởi Cơ quan quản lý quốc gia). 
 
Phân biệt các loại máy phát điện khác nhau 
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Một trong những nguyên tắc chính được đề cập trong Đạo luật về yêu cầu đối với máy phát điện là cách 
phân biệt các Thiết bị tạo năng lượng thành 4 loại, tùy thuộc vào vùng lưới truyền tải (khu vực đồng bộ), 
công suất phát và mức điện áp của nó tại điểm đấu nối. Mục đích chính của việc phân loại này là cho phép 
định nghĩa các yêu cầu có hệ thống và nhất quán, cũng như cho phép tham chiếu chéo trong các Điều luật 
về mạng lưới điện khác. 

 

 

Hình 2.6.  Định nghĩa chuẩn về các loại máy phát điện và các khả năng liên quan trong Quy định về Mạng 
lưới điện liên quan đến các yêu cầu đấu nối Máy phát điện 

 
Tùy thuộc vào từng loại, các máy phát sẽ phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản cho đến mở rộng để đảm bảo 
sự ổn định của hệ thống trên diện rộng và bảo mật nguồn cung trong điều kiện bình thường (không bị xáo 
trộn) cũng như các điều kiện bị xáo trộn: 

• Máy phát điện loại A (đấu nối dưới 110 kV và công suất tối đa là 0,8 kW trở lên) phải đáp ứng các yêu 
cầu cấp độ cơ bản, cần thiết để đảm bảo hoạt động ổn định trên dải tần số mở rộng. Chỉ đáp ứng tự 
động hạn chế và kiểm soát vận hành hệ thống tối thiểu được yêu cầu. 

•  Máy phát điện loại B (đấu nối dưới 110 kV và công suất tối đa của nó ở mức bằng hoặc trên ngưỡng 
xác định) yêu cầu cung cấp mức độ phản hồi động lớn hơn. Mục đích là để cho phép khả năng phục 
hồi cao hơn đối với các sự kiện vận hành, phản ứng động thích hợp và kiểm soát vận hành hệ thống 
cấp cao hơn. 

• Máy phát điện loại C (đấu nối dưới 110 kV và công suất tối đa của nó ở mức hoặc trên ngưỡng xác 
định) sẽ cung cấp phản hồi động ổn định và có thể kiểm soát cao (thời gian thực) để cung cấp dịch vụ 
cân bằng và đảm bảo an toàn cho nguồn cung. Các yêu cầu bao gồm tất cả các điều kiện mạng lưới 
điện hoạt động và đặc điểm kỹ thuật chi tiết của các chức năng, điều khiển và trao đổi thông tin để sử 
dụng các khả năng này. Họ đảm bảo đáp ứng hệ thống theo thời gian thực cần thiết để tránh, quản lý 
và phản hồi các sự kiện hệ thống. 

• Máy phát điện loại D (đấu nối ở mức 110 kV trở lên hoặc cao hơn ngưỡng xác định) bao gồm phạm vi 
kiểm soát và phạm vi hoạt động rộng. Loại này đảm bảo nhu cầu cụ thể cho các mạng điện áp cao hơn 
và sự ổn định của chúng trên các khu vực rộng lớn hơn, cho phép sử dụng các dịch vụ phụ trợ từ các 
cơ sở phát điện khắp châu Âu. Vì lý do này, các yêu cầu cũng áp dụng cho loại máy phát điện này cũng 
được đấu nối ở điện áp thấp hơn, nhưng trên ngưỡng công suất nhất định. 

Ngưỡng công suất tối đa cho các loại máy phát được thiết lập bởi cơ quan quản lý quốc gia được xác định 
trong Quy định về mạng lưới điện liên quan đến các yêu cầu đối với máy phát điện được liệt kê trong Bảng 
2.1 bên dưới. Chính quyền quốc gia có thể thiết lập các ngưỡng thấp hơn, có tính đến các điều kiện địa 
phương 

Bảng 2.1. Ngưỡng công suất tối đa cho các mô-đun phát điện B, C và D 

 Giới hạn cho ngưỡng công suất tối đa mà từ đó trên mô-đun tạo Nguồn là 

Khu vực đồng bộ Loại B Loại C Loại D 

Lục địa Âu 1 MW 50 MW 75 MW 

Vương quốc Anh 1 MW 50 MW 75 MW 

Bắc Âu 1.5 MW 10 MW 30 MW 

Ai-len và Bắc Ai-len 0.1 MW 5 MW 10 MW 

Baltic 0.5 MW 10 MW 15 MW 
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Phương pháp trung lập về công nghệ 
Các yêu cầu trong Đạo luật về yêu cầu đối với máy phát điện được cung cấp theo cách tiếp cận trung lập 
về công nghệ, tức là bất kể nguồn năng lượng nào (gió, quang điện, nhiệt,) được sử dụng để chuyển đổi 
thành điện năng. Thay vào đó, các yêu cầu về khả năng phân biệt tùy thuộc vào loại máy phát điện (dựa 
trên bộ chuyển đổi đồng bộ hoặc chuyển đổi tĩnh).  

Theo đó, ba loại yêu cầu được phân biệt như sau: 

1. yêu cầu chung (áp dụng bất kể loại đấu nối), 

2. yêu cầu cụ thể đối với máy phát điện được đấu nối đồng bộ và 

3. các yêu cầu cụ thể đối với các máy phát được đấu nối không đồng bộ (được gọi là Mô-đun tổ hợp 

phát điện) 

 
Tổng quan về các khía cạnh hệ thống và các yêu cầu được giải quyết bởi Đạo luật về yêu cầu của 
máy phát điện 
 
Như đã mô tả, các yêu cầu đối với đấu nối lưới điện được nêu trong Đạo luật về mạng lưới điện liên quan 
đến các yêu cầu đối với máy phát điện được xác định dựa trên loại máy phát điện, trong đó máy phát loại 
A phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản và dần dần B, C và D phải đáp ứng các yêu cầu phức tạp hơn.  
Tổng quan về các yêu cầu và khía cạnh hệ thống được giải quyết bởi chúng, được đưa ra bên dưới mỗi 
loại máy phát điện. 
 

Bảng 2.2 Tổng quan về các khía cạnh hệ thống và các yêu cầu được giải quyết bởi Quy định về các yêu cầu 
đối với máy phát điện 

Khía cạnh hệ thống Yêu cầu A B C D 

Tần số ổn định Dải tần số hoạt động X X X 

Khả năng chịu đựng tần số RoCoF  X X X 

Chế độ nhạy tần số giới hạn - tần số quá cao X X X 

Công suất hoạt động liên tục bất kể thay đổi tần số X X X 

Giới hạn giảm công suất ở mức kém X X X 

Kết nối tự động X X X 

Điều khiển từ xa BẬT/TẮT X X 
 

Điều khiển từ xa giảm năng lượng 
 

X 
 

Yêu cầu bổ sung liên quan đến điều khiển tần số 
  

X 

Cung cấp quán tính tổng hợp 
  

X 

Sự mạnh mẽ của các 
mô-đun tạo ra điện 

Khả năng khắc phục sự cố 
 

X X 

Phục hồi năng lượng sau sự cố 
 

X X 

Phục hồi hệ thống Đấu nối lại 
 

X X 

Quản lý hệ thống 
chung 

Kiểm soát sơ đồ và lắp đặt 
 

X X 

Cài đặt và sơ đồ bảo vệ và điều khiển điện 
 

X X 

Xếp hạng ưu tiên của bảo vệ và kiểm soát 
 

X X 

Trao đổi thông tin 
 

X X 

Yêu cầu bổ sung để giám sát 
  

X 

Ổn định điện áp Khả năng phản ứng 
 

X X 

Cung cấp công suất phản ứng nhanh 
 

X X 

Yêu cầu bổ sung đối với khả năng công suất phản kháng và chế 
độ điều khiển 

  
X 

 
 

Một trong những nguyên tắc cơ bản của Đạo luật về mạng lưới điện liên quan đến các yêu cầu đối với 
máy phát điện là cân bằng nhu cầu hệ thống trên toàn châu Âu và các chi tiết cụ thể của từng quốc gia. 
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Với mục đích này, một sự khác biệt được tạo ra giữa các yêu cầu “toàn diện”, được xác định một cách 
thấu đáo ở cấp độ châu Âu, nhằm mục đích hài hòa hoàn toàn, và các yêu cầu “không toàn diện”, trong 
đó các thông số kỹ thuật và chi tiết khác sẽ được xác định ở cấp quốc gia / khu vực.  
 

• Yêu cầu toàn diện xác định khả năng của máy phát điện theo chức năng hoặc nguyên tắc và 

theo các tham số đã chỉ định. Không có thông số kỹ thuật sẽ được thực hiện ở cấp quốc gia. 

Do đó, các yêu cầu như vậy được quy định đầy đủ bởi điều luật về mạng lưới điện này. 

• Yêu cầu không toàn diện chỉ xác định các khả năng cơ bản, không có thông số kỹ thuật và / hoặc 
thông số lắp đặt khác. Thay vào đó, các thông số kỹ thuật và / hoặc lắp đặt phải được cung cấp 
cụ thể và chi tiết ở cấp quốc gia, chủ yếu để tính đến các đặc điểm hệ thống quốc gia hoặc khu 
vực để cuối cùng trở thành “toàn diện”.  

 
Ngoài ra, còn có các yêu cầu không bắt buộc, là đối tượng của các cơ quan quốc gia để đưa ra các quy tắc 
bắt buộc. 
 
Chỉ một phần nhỏ của các yêu cầu được xác định thấu đáo trong Quy định về mạng lưới điện liên quan 
đến các yêu cầu đối với máy phát điện. Chúng chủ yếu bao gồm các yêu cầu liên quan đến dải tần số, khả 
năng chịu đựng của tần số và dải điện áp. 
 
Phần lớn các yêu cầu đặt ra trong Quy định về mạng lưới điện liên quan đến các yêu cầu đối với máy phát 
điện có thể được phân loại là không toàn diện. Trong hầu hết các trường hợp, điều này liên quan đến 
thực tế là các yêu cầu tương tự đã tồn tại ở các quốc gia, nhưng với các thông số kỹ thuật và / hoặc lắp 
đặt khác nhau. Ví dụ điển hình là ví dụ: FRT, trao đổi dữ liệu, v.v. 
 
Trong giai đoạn thực hiện cho đến năm 2019, các cơ quan quản lý quốc gia của tất cả các quốc gia thành 
viên đã quy định triệt để các yêu cầu này trong các văn bản, luật, bộ luật hoặc tiêu chuẩn thực hiện quốc 
gia của họ.  
 
Việc triển khai Quy định về mạng lưới điện liên quan đến các yêu cầu đối với máy phát điện tại 
các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu  
 
Do tình hình địa phương, việc triển khai các công nghệ và loại phát điện khác nhau, thực tiễn và yêu cầu ở 
các quốc gia khác nhau đáng kể, cũng như các cân nhắc để xác định ngưỡng công suất rất khác nhau. 

Bảng 2.3 dưới đây thể hiện yêu cầu tại các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu được chọn. 

Bảng 2.3 Ngưỡng công suất cho các mô-đun phát điện loại B, C và D ở các quốc gia châu Âu được chọn 
 

Quốc gia Ngưỡng công suất thực tế mà từ đó trên mô-
đun phát điện là 

 
Loại B Loại C Loại D 

Định nghĩa về Yêu cầu đối với máy phát điện tại 
châu Âu 

1 MW 

(tối đa) 

50 MW 

(tối đa) 

75 MW 

(tối đa) 

Áo 250 kW 35 MW 50 MW 

Bỉ  1 MW 25 MW 75 MW 

Đức 135 kW 36 MW 45 MW 

Đan Mạch 125 kW 3 MW 25 MW 

Pháp 1 MW 18 MW 75 MW 

Hà Lan 1 MW 50 MW 60 MW 

Tây Ban Nha 100 kW 5 MW 50 MW 

Ý  11,08 kW 6 MW 10 MW 

    

Định nghĩa về Yêu cầu đối với Máy phát điện tại 
Vương quốc Anh 

1 MW 50 MW 75 MW 
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Bảng trên cho thấy, ngưỡng A / B sẽ được áp dụng một cách khác nhau: Ví nhụ như: Trong khi, Quy định 
về mạng lưới điện liên quan đến các yêu cầu đối với máy phát điện cho phép lên tới 1 MW, các quốc gia 
Trung Âu và Tây Ban Nha đặt ngưỡng trong phạm vi 100 kW đến 250 kW. Pháp, Bỉ và Hà Lan đã chọn giới 
hạn là 1 MW.  

Vương quốc Anh và Ireland / Bắc Ireland sẽ tuân theo các ngưỡng công suất tối đa như được xác định 
trong Quy định về mạng lưới điện liên quan đến các yêu cầu đối với máy phát điện. 

Ngưỡng A / B hiện tại được đề xuất của Ý có thể được xem là ngưỡng ngoại lệ do vì nó cơ bản được lấy từ 
các ngưỡng hiện tại được xác định theo tiêu chuẩn hiện tại của Ý. Cụ thể, ngưỡng A / B là 11,08 kW biểu 
thị giá trị được báo cáo trong CEI 0-21 cho yêu cầu miễn nhiễm nhiễu điện áp (đường cong đi qua điện áp 
thấp). 

Đối với các loại ngưỡng B / C, sẽ dẫn đến các yêu cầu bổ sung, đặc biệt liên quan đến việc tích hợp vào 
điều khiển hệ thống, có thể thấy một hình ảnh tương tự. Ngưỡng quốc gia dao động từ 3 MW đến 50 MW. 

Yêu cầu về máy phát điện để thiết lập các mô-đun tạo B / C phải đảm bảo sự ổn định tần số và điện áp. Các 
tiêu chuẩn của Ý đưa ra các yêu cầu này trong trường hợp 10 MVA và các mô-đun tạo ra năng lượng cao 
hơn. 

Nhìn chung, sự đa dạng của các yêu cầu phản ánh rõ ràng sự khác biệt lớn liên quan đến tầm quan trọng 
của các dải công suất máy phát nhất định ở các nước EU Liên minh châu Âu. 

 
Các yêu cầu không toàn diện được chọn 
Trong các tiểu mục sau đây, các định nghĩa quốc gia cho các yêu cầu không toàn diện được chọn sẽ được 
tóm tắt. Vì các yêu cầu này có thể có tác động đến thiết kế, kích thước và lựa chọn máy phát điện và linh 
kiện, nên chúng rất quan trọng đối với các nhà cung cấp cũng như các nhà phát triển dự án. 

Các yêu cầu quốc gia sau đây đối với các yêu cầu Quy định về mạng lưới điện liên quan đến các yêu cầu 
đối với máy phát điện không toàn diện được chọn đang được trình bày tại đây: 

• Khả năng chịu đựng tốc độ biến thiên tần số (ROCOF): Quy định về mạng lưới điện liên quan đến các 
yêu cầu đối với máy phát điện Điều 13.1(b) 

Vương quốc Anh  1 MW 10 MW 50 MW 

    

Định nghĩa về  Yêu cầu đối với Máy phát điện tại 
Ai-len  và Bắc Ai-len 

100 kW 5 MW 10 MW 

Ai-len  100 kW 5 MW 10 MW 
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• Chế độ nhạy tần số giới hạn - Tần số quá độ (LFSM-O) Quy định về mạng lưới điện liên quan đến các 
yêu cầu đối với máy phát điện Điều 13.2 (a-g) 

• Phạm vi công suất phản kháng cho loại B PPM Quy định về mạng lưới điện liên quan đến các yêu cầu 
đối với máy phát điện Điều 20.2 (a) 

• Khả năng khắc phục sự cố (FRT) Quy định về mạng lưới điện liên quan đến các yêu cầu đối với máy 
phát điện Điều 14.3 (a-b) và cung cấp dòng lỗi nhanh đối với loại B PPM Quy định về mạng lưới điện 
liên quan đến các yêu cầu đối với máy phát điện Điều 20.2 (b-c) 

Để phân tích và so sánh, trọng tâm được đặt vào mô-đun tổ hợp phát điện (PPM) Loại B, vì chúng sẽ có 
liên quan lớn từ cả hai, quan điểm thị trường và tầm quan trọng về công suất phát điện mới sẽ được thêm 
vào trong tương lai gần. 

 

Khả năng chịu đựng tỷ lệ thay đổi tần số (ROCOF)  
Một trong những thông số kỹ thuật chính mới được giới thiệu với Đạo luật về mạng lưới điện liên quan 
đến các yêu cầu đối với máy phát điện là yêu cầu cho máy phát điện chịu được các thay đổi tần số. Theo 
Đạo luật về mạng lưới điện, Điều 13.1 (b), mô-đun tạo ra năng lượng phải có khả năng duy trì đấu nối với 
mạng lưới điện và hoạt động ở tốc độ thay đổi tần số lên đến giá trị được chỉ định bởi đơn vị vận hành hệ 
thống truyền tải điện có liên quan, trừ khi ngắt đấu nối được kích hoạt bởi tốc độ - mất bảo vệ thay đổi 
loại tần số của bảo vệ nguồn điện. Đơn vị điều hành hệ thống có liên quan sẽ phối hợp với đơn vị vận hành 
hệ thống truyền tải điện có liên quan để chỉ định việc mất bảo vệ nguồn điện theo tỷ lệ thay đổi tần số này. 

Tóm lại, hầu hết các quốc gia châu Âu lục địa đã chọn tối thiểu 2 Hz / giây được đo trong khoảng thời gian 
500 phút. Tại Vương quốc Anh và Ai-len, các giá trị thấp hơn sẽ được yêu cầu. 

 

Chế độ nhạy tần số giới hạn - Tần số quá độ y (LFSM-O) 
Liên quan đến sự ổn định toàn bộ hệ thống và tần số, Đạo luật về mạng lưới điện liên quan đến các yêu 
cầu đối với máy phát điện yêu cầu các máy phát giảm công suất đầu ra nếu tần số vượt quá một ngưỡng 
nhất định (Chế độ nhạy cảm tần số giới hạn - Tốc độ quá mức (LFSM-O)). Đặc tính đáp ứng phải được xác 
định bởi đơn vị vận hành hệ thống truyền tải điện / cơ quan có thẩm quyền quốc gia thông qua các tham 
số sau: 

- Ngưỡng tần số tính theo Hz 

- Thiết lập điều khiển trượt P/f tính theo % 

Ngoài ra, cơ quan quốc gia có thể chỉ định các yêu cầu bổ sung liên quan đến sự chậm trễ và đặc điểm 
hoạt động. Yêu cầu này sẽ được áp dụng cho tất cả các máy phát điện theo Đạo luật về mạng lưới điện liên 
quan đến các yêu cầu đối với máy phát điện, độc lập với công suất của chúng. 

Ngoại trừ Ý, tất cả các quốc gia châu Âu lục địa sẽ áp dụng mức giảm 5% (bằng với mức giảm công suất 
40% / Hz). Ngưỡng tần số, từ đó LFSM-O sẽ được kích hoạt được đặt thống nhất thành 50,2 Hz ngoại trừ 
Vương quốc Anh, nơi ngưỡng này ở mức 50,4 Hz. Đối với hầu hết các quốc gia, các yêu cầu này đã được 
thiết lập theo các quy tắc và tiêu chuẩn hiện hành. 

 

Phạm vi công suất phản kháng 
Liên quan đến sự ổn định điện áp, Đạo luật về mạng lưới điện liên quan đến các yêu cầu đối với máy phát 
điện xác định các yêu cầu đối với khả năng công suất phản kháng của máy phát. Những khả năng này phải 
được cung cấp bởi tất cả các máy phát điện từ loại B trở lên theo thông số kỹ thuật từ đơn vị vận hành hệ 
thống truyền tải điện / cơ quan quốc gia có liên quan. 

Liên quan đến khả năng công suất phản kháng của PPM loại B, các yêu cầu ở từng quốc gia cho thấy sự 
khác biệt đáng kể, đặc biệt liên quan đến công suất phản kháng và dải điện áp. Trong hầu hết các trường 
hợp, những điều này phản ánh các thực tiễn hiện có để bao gồm các máy phát (phân phối) trong quản lý 
điện áp cục bộ. 

 

Khả năng khắc phục sự cố (FRT) và cung cấp dòng lỗi đối với loại B 
Để đảm bảo độ bền của máy phát trong quá trình xáo trộn và sự cố, Đạo luật về mạng lưới điện liên quan 
đến các yêu cầu đối với máy phát điện yêu cầu tất cả các máy phát loại B phải cung cấp khả năng khắc phụ 
sự cố. Điều này cũng bao gồm việc cung cấp dòng sự cố nhanh (đối xứng cũng như không đối xứng) tại 
điểm đấu nối trong khi xảy ra lệch điện áp. Ngoài ra, máy phát điện cũng cần cung cấp phục hồi năng lượng 
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tích cực sau khi xảy ra sự cố. Các thông số kỹ thuật chi tiết cho FRT (được đưa ra dưới dạng cấu hình thời 
gian điện áp tại điểm đấu nối), cung cấp dòng lỗi nhanh cũng như phục hồi năng lượng hoạt động sau sự 
cố phải được cung cấp bởi đơn vị vận hành hệ thống truyền tải điện có liên quan. 

Yêu cầu FRT được đưa ra là giới hạn thấp hơn của cấu hình điện áp ngược thời gian của điện áp tại điểm 
đấu nối (Hình 2.7), trong đó một máy phát phải có khả năng duy trì đấu nối với lưới điện. Hình dạng của 
cấu hình được đưa ra thông qua bốn thông số điện áp / thời gian như được chỉ ra chi tiết, Uret là điện áp 
được giữ lại trong một lỗi, tclear là ngay lập tức khi lỗi đã được xóa. Urec1/trec1,2 and Urec2/trec3 xác định các 
giới hạn thấp hơn trong quá trình phục hồi điện áp sau khi xử lý sự cố. 

 
Hình 2.7. Định nghĩa Khả năng vượt qua sự cố khi điện áp giảm thấp (LVRT) trong Quy định về mạng lưới 

điện liên quan đến các yêu cầu đối với máy phát điện  
 

Đối với FRT, các yêu cầu quốc gia khác nhau trong phạm vi được đưa ra trong Quy định về mạng lưới điện 
liên quan đến các yêu cầu đối với máy phát điện. Sự khác biệt chính sẽ được lưu ý cho sự phục hồi của 
điện áp sau khi xử lý sự cố, trong đó các yêu cầu thay đổi từ 1,5 đến 3,0 giây. 

Ngoài FRT, các chi tiết về việc cung cấp dòng sự cố nhanh phải được xác định trong các yêu cầu quốc gia. 

Liên quan đến khả năng cung cấp dòng lỗi nhanh, Quy định về mạng lưới điện liên quan đến các yêu cầu 
đối với máy phát điện chỉ cung cấp một định nghĩa cơ bản. Việc thực hiện chi tiết phải được quy định ở 
cấp quốc gia. Theo đó, các tài liệu hiện tại cũng cho thấy sự đa dạng, đặc biệt liên quan đến mức độ chi tiết. 
Trong khi ở một số quốc gia, thông số kỹ thuật chi tiết cho việc triển khai được cung cấp, những quốc gia 
khác chỉ cung cấp một định nghĩa cơ bản. 

 

Đạo luật về mạng lưới điện liên quan đến nhu cầu đấu nối (NC DCC) 

 
Đạo luật về mạng lưới điện liên quan đến nhu cầu đấu nối phác thảo các yêu cầu đối với các cơ sở nhu cầu 
và cả các cấp truyền tải và phân phối và các cơ sở phân phối, có khả năng cung cấp các dịch vụ Điều chỉnh 
phụ tải điện. Theo Điều 27, các dịch vụ này bao gồm kiểm soát công suất hoạt động và phản kháng, quản lý 
ràng buộc truyền tải và kiểm soát tần số. Đạo luật tiếp tục đặt ra một trong những mục tiêu của nó là tích 
hợp cải tiến năng lượng tái tạo vào hệ thống điện ([87], Điều 1). Điều 3 (2b) không bao gồm các cơ sở lưu 
trữ trong phạm vi của Bộ luật và không coi chúng là một cơ sở nhu cầu. Nó cũng không áp dụng cho các 
nhà máy thủy điện lưu trữ được truyền tải trong khi “mọi mô-đun bơm trong trạm lưu trữ bơm chỉ cung 
cấp chế độ bơm phải tuân theo các yêu cầu của Quy định này và sẽ được coi là một cơ sở nhu cầu” ([87], 
Điều 5 ). 
 
 

Quy định về mạng lưới điện liên quan đến Công nghệ điện cao áp một chiều (NC HVDC) 
 
Điều luật về mạng lưới điện liên quan đến Công nghệ điện cao áp một chiều (Quy định của Ủy ban (Liên 
minh châu Âu) 2016/1447 ngày 26 tháng 8 năm 2016) về các yêu cầu đối với đấu nối dòng điện một 
chiều (DC) đường dài. Chúng được sử dụng để liên kết các cánh đồng gió ngoài khơi với đất liền hoặc để 
đấu nối các quốc gia trên một khoảng cách dài. 
 
Đạo luật về mạng lưới điện liên quan đến Công nghệ điện cao áp một chiều (NC HVDC) bao gồm những 
thông số sau đây: 
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• Đấu nối Công nghệ điện cao áp một chiều giữa các vùng đồng bộ hoặc giữa các vùng điều 

khiển trong cùng một vùng đồng bộ 

• Đấu nối Công nghệ điện cao áp một chiều được nhúng trong một vùng điều khiển, nếu được 

đấu nối ở điện áp truyền tải AC 

• Đấu nối Công nghệ điện cao áp một chiều đấu nối với các mô-đun tổ hợp phát điện ngoài 

khơi và trên bờ 

• Công nghệ điện cao áp một chiều mô-đun tổ hợp phát điện được đấu nối (AC thu thập) 

• Công nghệ điện cao áp một chiều liên tiếp 

• Các loại đấu nối công nghệ điện cao áp một chiều đa thiết bị đầu cuối và xuyên tâm  

 
Các đấu nối công nghệ điện cao áp một chiều là một lĩnh vực tương đối mới trong đó tồn tại ít tiêu 
chuẩn hoặc đạo luật về lưới điện hơn. Đạo luật về lưới điện liên quan đến công nghệ điện cao áp một 
chiều sẽ rất quan trọng để sử dụng đầy đủ các lợi ích của việc đấu nối công nghệ điện cao áp một chiều 
từ góc độ châu Âu. Cùng với Điều luật về mạng lưới điện về các yêu cầu đối với máy phát điện và đạo 
luật về đấu nối nhu cầu, Đạo luật về lưới điện liên quan đến công nghệ điện cao áp một chiều nhằm tạo 
ra một đạo luật đấu nối thống nhất và đầy đủ. 

Tổng quan về các tiêu chuẩn đấu nối châu Âu 

Bên cạnh các quy tắc và thông số kỹ thuật quốc gia, các tiêu chuẩn châu Âu liên quan cũng được xem xét 
và điều chỉnh để phù hợp với các quy định của Đạo luật về mạng lưới điện liên quan đến các yêu cầu đối 
với máy phát điện. 

Với mục đích này, CENELEC CLC / TC8X (Các khía cạnh hệ thống của việc cung cấp năng lượng điện) WG3 
(Yêu cầu đấu nối máy phát với mạng phân phối) cùng với ENTSO-E đã đưa ra các quyết định cần thiết để 
cập nhật các tài liệu sau: 

- EN 50438 [88] (Yêu cầu đối với các nhà máy phát điện siêu nhỏ được đấu nối song song với mạng 
phân phối điện áp thấp công cộng) sẽ bị ngừng và các yêu cầu không chồng chéo sẽ được sáp nhập 
vào EN 50549. 

- EN 50549-1 [89] (Yêu cầu để tạo các nhà máy được đấu nối song song với các mạng phân phối - Phần 
1: Kết nối với mạng phân phối LV - Tạo các nhà máy ngang tầm Loại B (trước đây là CLC / TS 50549-
1: 2015 Các yêu cầu để tạo các nhà máy được đấu nối song song với các mạng phân phối - Phần 1: Kết 
nối với mạng phân phối LV trên 16 A) đã được sửa đổi và sẽ được xuất bản dưới dạng EN với tiêu đề 
mới. 

- EN 50549-2 [90] (Yêu cầu để tạo các nhà máy được đấu nối song song với các mạng phân phối - Phần 
2: Kết nối với mạng phân phối MV - Tạo các nhà máy ngang tầm Loại B (trước đây là CLC / TS 50549-
2: 2015 Các yêu cầu để tạo các nhà máy được đấu nối song song với các mạng phân phối - Phần 2: Kết 
nối với mạng phân phối MV) đã được sửa đổi và sẽ được xuất bản dưới dạng EN với tiêu đề mới. 

- EN 50549-10 (Yêu cầu để tạo ra các nhà máy được đấu nối song song với mạng phân phối -Bài 10: 
Các thử nghiệm thể hiện sự tuân thủ của các đơn vị) hiện đang được phát triển và dự kiến sẽ được bỏ 
phiếu vào đầu năm 2019. 

 
Bản sửa đổi đối với các mục EN 50549 của Tiêu chuẩn chung châu Âu 
Loạt tiêu chuẩn EN 50549 mới được công bố năm 2019 có mối quan hệ chặt chẽ với Đạo luật về mạng lưới 
điện liên quan đến các yêu cầu đối với máy phát điện và đồng thời phản ánh nhu cầu thị trường kỹ thuật 
hiện tại. Điều thứ hai có liên quan mật thiết đối với các nhà cung cấp sản phẩm, vì các yêu cầu được đưa 
ra trong Đạo luật về mạng lưới điện liên quan đến các yêu cầu đối với máy phát điện thường không cung 
cấp đủ chi tiết để thực hiện một chức năng nhất định trong sản phẩm. Do đó, EN 50549 vượt ra ngoài 
phạm vi của Đạo luật về các yêu cầu đối với máy phát điện, bao gồm các định nghĩa cho tất cả các khả năng 
của máy phát để hoạt động song song với lưới phân phối. 

EN 50549 sẽ được áp dụng cho các mô-đun tạo loại A và B, do đó đại diện cho thị trường đại chúng cho 
các máy phát điện quy mô vừa và nhỏ, trong đó các yêu cầu tiêu chuẩn và xác minh tuân thủ có liên quan 
đối với các nhà cung cấp, nhà tích hợp hệ thống, nhà phát triển dự án cũng như phân phối vận hành hệ 
thống. 

Ngoài ra, EN 50549 cũng có ý định sử dụng như một tài liệu tham khảo kỹ thuật cho định nghĩa các yêu 
cầu quốc gia trong đó các yêu cầu về Điều luật về mạng lưới điện châu Âu của Đạo luật về các yêu cầu đối 
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với máy phát điện cho phép thực hiện linh hoạt. Tuy nhiên, do Đạo luật về mạng lưới điện liên quan đến 
các yêu cầu đối với máy phát điện không thấy trước sự hỗ trợ của các tiêu chuẩn hài hòa, hỗ trợ cho EN 
50549 sẽ phụ thuộc vào việc triển khai Đạo luật về mạng lưới điện liên quan đến các yêu cầu đối với máy 
phát điện trên toàn quốc.  

Các Đạo luật tại Hoa Kỳ và tiêu chuẩn đấu nối xuyên quốc gia  

IEEE 1547 (Tiêu chuẩn cho đấu nối tài nguyên phân tán với hệ thống điện) 
 
Kể từ năm 2003, IEEE 1547 [91] đã trở thành tiêu chuẩn chính cho đấu nối Nguồn năng lượng phân tán 
ở Hoa Kỳ. Được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2003, IEEE xác định các yêu cầu cho PCC tương ứng là 
giao diện cục bộ của Nguồn năng lượng phân tán với lưới điện. 
 
IEEE 1547-2003 được phát triển bởi Ủy ban điều phối tiêu chuẩn 21 (SCC21) của IEEE, là tiêu chuẩn 
chính cho đấu nối ở Bắc Mỹ. Kể từ đó, hầu hết các tiểu bang Hoa Kỳ đã áp dụng IEEE 1547, cùng với một 
số tiêu chuẩn và đạo luật liên quan, là yêu cầu pháp lý để đấu nối các Nguồn năng lượng phân tán với các 
hệ thống phân phối điện được sở hữu và vận hành bởi các công ty tiện ích điện (các hệ thống điện khu 
vực hoặc EPS).  
 
Các yêu cầu của phiên bản 2003 ban đầu được phát triển dựa trên sự thâm nhập thấp của nguồn năng 
lượng phân tán và năng lượng tái tạo, vì sự đồng thuận chung tại thời điểm này không phải là nguồn 
năng lượng phân tán sẽ đóng một vai trò quan trọng, có liên quan đến hệ thống trong việc phát điện. Hơn 
nữa, cũng tính đến trải nghiệm hạn chế với khả năng thâm nhập và năng lực lớn của DG tại thời điểm đó, 
phiên bản 2003 về cơ bản dựa trên việc ngắt đấu nối ở dấu hiệu đầu tiên của cách tiếp cận rắc rối, yêu 
cầu DG phải ngắt đấu nối lưới điện để giảm thiểu sự cố. 
 
Sau khi triển khai nguồn năng lượng phân tán lớn, được tạo điều kiện bởi các chính sách giảm chi phí và 
hỗ trợ thuận lợi, các bên liên quan nhận ra rằng cách tiếp cận ban đầu theo kịch bản thâm nhập thấp, 
không còn khả thi nếu không đặt hệ thống điện và vận hành lưới điện dưới áp lực lớn. Do đó, quyết định 
đã được đưa ra để thay đổi các giả định cơ bản và sửa đổi đáng kể tiêu chuẩn để phù hợp với sự phát 
triển của nguồn năng lượng phân tán và năng lượng tái tạo trong hệ thống điện. 
 
Bắt đầu từ năm 2013, những nỗ lực đã được bắt đầu thực hiện để sửa đổi lại IEEE 1547-2003. Bản sửa 
đổi đầu tiên IEEE 1547a đã được xuất bản vào năm 2014. Trái ngược với phiên bản 2003, bản 1547 hiện 
đã sửa đổi các yêu cầu cụ thể về khả năng để nguồn năng lượng phân tán duy trì đấu nối trong khi nhiễu 
điện lưới điện (khắc phục sự cố điện áp, khắc phục sự cố tần số) và cũng cho phép nguồn năng lượng 
phân tán cung cấp hỗ trợ điện áp hoạt động tại PCC. 
Tiếp theo, tài liệu đã được sửa đổi hoàn toàn và cuối cùng được xuất bản vào năm 2018 với tên gọi IEEE 
1547-2018. Ngoài ra, tiêu chuẩn 2018 cũng bao gồm các tiêu chí hệ thống quan trọng khác như điểm đấu 
nối (PoC), có thể là một khoảng cách đáng kể so với PCC. 
 
Cụ thể, hiện tại, IEEE 1547-2018 yêu cầu các nguồn năng lượng phân tán duy trì đấu nối với lưới điện 
qua dải điện áp và tần số rộng hơn nhiều trong khoảng thời gian dài hơn nhiều so với trước đây, cho 
phép truyền qua điện áp và tần số một cách hiệu quả. Hiện tại, IEEE 1547 cũng yêu cầu các nguồn năng 
lượng phân tán hỗ trợ điều chỉnh tần số và điện áp lưới và giảm thiểu dao động điện thông qua việc hạn 
chế tốc độ đường nối. 
Phiên bản 2018 của IEEE 1547 cũng lần đầu tiên giới thiệu các danh mục hiệu suất, trong đó xác định 
các phản hồi hoạt động của nguồn năng lượng phân tán để hỗ trợ lưới dựa trên các yêu cầu lưới địa 

phương và xa hơn và nguồn năng lườn phân tán. 
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Hình 2.8.  Áp dụng tiêu chuẩn IEEE 1547-2018 về hạng mục khả năng đáp ứng [92] 
 

Như được mô tả trong [92], loại A và B liên quan đến lắp đặt điều chỉnh điện áp (chức năng Volt-Var và 
Volt-Watt), hỗ trợ lưới điện trong điều kiện bình thường sử dụng khả năng kỹ thuật của bộ chuyển đổi 
inverter thông minh. Các công suất và lắp đặt cơ sở được xác định trong danh mục A là bắt buộc đối với 
tất cả nguồn năng lượng phân tán, trong khi các lắp đặt và chức năng của Loại B có liên quan theo hệ thống 
quy định diện rộng cũng được phối hợp. 

Các loại I, II và III liên quan đến phản ứng của nguồn năng lượng phân tán đối với các tình huống bất 
thường, cụ thể là khả năng khắc phục sự cố về điện áp và tần số. Tương tự như loại A và B, loại I điều chỉnh 
phụ tải điện hệ thống số lượng lớn cần thiết và áp dụng cho tất cả nguồn năng lượng phân tán. Loại II cung 
cấp cho tất cả các nhu cầu về độ ổn định / độ tin cậy của hệ thống số lượng lớn, tránh việc ngắt đấu nối 
nguồn năng lượng phân tán cho phạm vi nhiễu rộng hơn. Loại III cung cấp phạm vi khả năng rộng nhất, 
giải quyết các nhu cầu về độ tin cậy và chất lượng điện của hệ thống phân phối theo kịch bản thâm nhập 
nguồn năng lượng phân tán rất cao. Loại III có thể được áp dụng, ví dụ, đối với một số lưới điện nhất định 
như lưới điện siêu nhỏ và lưới điện tại các hòn đảo (Ví dụ: Quần đảo Hawaii) có thể xảy ra nhiễu điện áp 
và tần số nhiều hơn. 

 

Quy tắc 21 của Bang California 
Song song với công việc sửa đổi IEEE 1547, Bang California, nơi hiện có mức thâm nhập năng lượng tái 
tạo biến đổi cao nhất của tất cả Hoa Kỳ, đã xác định các quy tắc bổ sung để tích hợp nguồn năng lượng 
phân tán và năng lượng tái tạo. Được lãnh đạo bởi Ủy ban tiện ích công cộng California, các cơ quan điện 
và các bên liên quan trong ngành đã hợp tác để cập nhật Quy tắc điện 21 [93], [94]. Trong giai đoạn đầu 
của quy trình, các yêu cầu toàn diện đối với các Nguồn năng lượng phân tán dựa trên biến tần để hỗ trợ 
lưới theo nhiều cách khác nhau đã được đề cập như được chỉ ra trong bảng dưới đây.  

Đối với giai đoạn 2 hiện tại, các giao thức truyền tải nguồn năng lượng phân tán hiện đang được triển khai 
trong Quy tắc 21. Sau đó, giai đoạn 3 được đề xuất, có thể sẽ bổ sung thêm các chức năng hỗ trợ lưới điện 
nâng cao, điều khiển tiện ích trực tiếp thông qua truyền tải cũng như các yêu cầu giám sát. 

Đáp lại cả hai bản cập nhật Quy tắc 21 và IEEE 1547, UL 1741 [95] - tiêu chuẩn thử nghiệm chính cung 
cấp cơ sở cho chứng nhận nguồn năng lượng phân tán dựa trên chuyển đổi inverter - đã được sửa đổi 
đáng kể vào tháng 9 năm 2016 để có thể chứng nhận hỗ trợ lưới tiên tiến chức năng. Phần bổ sung UL1741 
SA [96] hiện bao gồm một bộ quy trình kiểm tra toàn diện để xác minh sự tuân thủ của bộ biến tần Nguồn 
năng lượng phân tán với các yêu cầu hỗ trợ lưới nâng cao được xác định trong Quy tắc CA 21. 

So sánh các yêu cầu trong tiêu chuẩn của Hoa Kỳ và các quy tắc của tiểu bang 
Bảng dưới đây đưa ra cái nhìn tổng quan về các yêu cầu và thông số kỹ thuật riêng cho các chức năng hỗ 
trợ lưới trong IEEE 1547-2018 và các giai đoạn được xác định trong Quy tắc 21 của California. 

Ngoài ra, thông số kỹ thuật kiểm tra và yêu cầu chứng nhận được xác định trong UL 1741 SA được hiển 
thị để so sánh. 

Bảng 2.4 Các chức năng hỗ trợ lưới điện cần thiết trong IEEE 1547-2018], QUY TẮC CA 21 và UL 1741 SA 
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Chức năng IEEE 1547-
2018 

 Quy tắc CA 21 
Giai đoạn  1 

CA Rule 21 
Giai đoạn  3* 

UL 1741 SA 

Dải tần số động X  X X X 

Kiểm soát tốc độ đường dốc      

Giao diện truyền tải X     

Ngắt kết nối/ dừng kết nối từ 
xe 

X   X  

Điều khiển P từ xa X   X  

Giám sát dữ liệu quan trọng 
về nguồn năng lượng phân 
tán 

X   X  

P(f) khi tần số quá độ  X   X Không bắt buộc 

Khoảng Q/cosφ  X  X* X X 

Cosφ(P) X     

Q(U) X  X X X 

P(U) X    Không bắt buộc 

Điều khiển Q từ xa X     

Khắc phục sự cố điện áp X  X X X 

Khắc phục sự cố tần số X  X X X 

Khắc phục sự cố RoCoF  X     

Khắc phục sự cố điện áp góc 
pha  

X     

Phát hiện chống vận hành 
độc lập 

X  X X X 

Cấu hình từ xa X  X X  

Nhập dịch vụ X  X X  

Lưu ý   * hệ số công suất 
cố định 

  

Các Quy định và tiêu chuẩn Úc 

Ở Úc và New Zealand, quy trình đấu nối của các máy phát phân tán dựa trên chuyển đổi inverter được 
quy định bởi loạt tiêu chuẩn AS / NZS 4777: 

• Phần 1 [97] xác định các yêu cầu cho việc lắp đặt hệ thống 

• Phần 2 [98] xác định các yêu cầu cho bộ chuyển đổi inverter 

Kể từ lần xuất bản đầu tiên vào năm 2005, hai tài liệu đã hình thành cơ sở để đấu nối các hệ thống phát 
điện dựa trên biến tần với các lưới phân phối ở Úc và New Zealand. 
 
Tương tự như ở Hoa Kỳ, phiên bản đầu tiên của tiêu chuẩn, có từ năm 2005, dựa trên kịch bản thâm 
nhập thấp trong đó nguồn năng lượng phân tán không đóng vai trò quan trọng nào trong hệ thống điện 
quốc gia. Tuy nhiên, kể từ đó, việc triển khai nguồn năng lượng phân tán, chủ yếu là quang điện trên 
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mái nhà quy mô nhỏ đã phát triển rất mạnh, do đó, tại Úc, các tiêu chuẩn đã trải qua những thay đổi cơ 
bản vào giữa những năm 2010. 
 
Phiên bản 2015 của AS / NSZ 4777 hiện cũng bao gồm các yêu cầu cơ bản liên quan đến chức năng hỗ 
trợ lưới tiên tiến của bộ chuyển đổi inverter tiên tiến cũng như chức năng bảo vệ mở rộng được tích 
hợp. 
Tuy nhiên, so với tình hình ở Châu Âu hoặc Hoa Kỳ, hiện tại có những khoảng cách đáng kể, liên quan 
cụ thể đến khả năng của nguồn năng lượng phân tán để vượt qua nhiễu điện áp hoặc tần số. 
Những khoảng trống trong yêu cầu và triển khai cũng đã được nhà điều hành thị trường năng lượng Úc 
(AEMO) công nhận là rào cản lớn đối với việc triển khai và phát triển các công nghệ nguồn năng lượng 
phân tán và hoạt động an toàn của hệ thống điện 
 
Trong một báo cáo kỹ thuật gần đây [99], AEMO nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết để thích ứng các tiêu 
chuẩn kỹ thuật. Cụ thể, các lĩnh vực sau đây đã được đề cập, trong đó yêu cầu hành động khẩn cấp: 

• Cải thiện khả năng chống nhiễu nguồn năng lượng phân tán, phù hợp với thông lệ quốc tế (ví 

dụ: tiêu chuẩn Hoa Kỳ sửa đổi gần đây liên quan đến đấu nối nguồn năng lượng phân tán, 

IEEE 1547-2018). 

• Mở rộng sử dụng các chế độ điều khiển hỗ trợ lưới có lợi (như Volt-Var, Volt-Watt và Tần số-

watt), cải thiện khả năng lưu trữ của các nguồn cấp dữ liệu và cho phép nhiều người tiêu thụ 

điện lắp đặt nguồn năng lượng phân tán hơn mà không phải trả thêm chi phí mạng cho liên 

tục của người tiêu thụ điện. 

• Cung cấp hỗ trợ tối ưu cho bảo mật hệ thống. 

• Cho phép người tiêu thụ điện sử dụng các khả năng này để tiếp cận các thị trường và dịch vụ 

mới tại thời điểm họ chọn 

Các khu vực này cũng sẽ tạo thành điểm khởi đầu để cập nhật các tiêu chuẩn AS / NZS4777.2 hiện có và 
tiến hành làm việc với các đơn vị khai thác mạng để cập nhật các thỏa thuận đấu nối tương ứng của họ. 
Mục đích là để đảm bảo sự ổn định và độ tin cậy của hệ thống với việc triển khai thêm nguồn năng 
lượng phân tán và năng lượng tái tạo. 
 

Quy định và tiêu chuẩn Nhật Bản 

 
Tại Nhật Bản, quy định về đấu nối lưới điện đối với nguồn năng lượng phân tán được điều chỉnh theo 
tiêu chuẩn JEAC 9701 [100], được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2001 dưới dạng Hướng dẫn kỹ thuật 
về đấu nối để cung cấp điện phân phối. Tiêu chuẩn này cung cấp cơ sở cho các tiện ích cục bộ để phát 
triển mã riêng, sẽ được áp dụng cho nguồn năng lượng phân tán để được đấu nối với lưới điện. 
 
JEAC 9701 xác định các yêu cầu đối với đấu nối với các lưới điện áp thấp, trung thế và cao áp (truyền 
phụ). Tiêu chuẩn đã được sửa đổi và cập nhật trong những năm qua, đưa ra các yêu cầu mới về máng 
chống đảo, điện áp và tần số. 
 
Liên quan đến các chức năng hỗ trợ lưới tiên tiến, cụ thể là chức năng điều khiển điện áp và tần số, 
phiên bản hiện tại từ năm 2016 với sửa đổi từ năm 2018 không xác định bất kỳ yêu cầu nào. 
 
Đề xuất sửa đổi và cập nhật các mã của Nhật Bản, theo sự phát triển ở cấp độ quốc tế để kết hợp hỗ trợ 
lưới điện tiên tiến và thực hiện các khả năng của nguồn năng lượng phân tán hiện đại. 
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2.3.2. Tổng quan về các hoạt động tiêu chuẩn hóa quốc tế 

Việc tích hợp quy mô lớn các hệ thống tái tạo, lưu trữ năng lượng cũng như xe điện vào Lưới điện thông 
minh trong tương lai đòi hỏi các công nghệ tự động hóa tinh vi và tiên tiến hơn. Để thực hiện các khái 
niệm và phương pháp tiếp cận đó, Công nghệ thông tin và truyền tải thích hợp là cần thiết. Phần này cung 
cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về các tiêu chuẩn quan trọng nhất liên quan đến CNTT hỗ trợ các 
nhu cầu về khả năng tương tác và khả năng mở rộng trong các lưới điện trong tương lai với một lượng 
lớn các thành phần được đấu nối với nhau theo cách thức hai chiều. 
 
Các tiêu chuẩn quốc tế rất quan trọng để phát triển các giải pháp tương tác cho Lưới điện thông minh. 
Rất khuyến khích duy trì sự phát triển của các khái niệm, thành phần và thiết bị mới - được đấu nối với 
hệ thống điện - phù hợp với các tiêu chuẩn mô tả cách thực hiện thiết kế và thực hiện tương ứng. Trong 
số các vấn đề khác, điều này bao gồm cả việc trao đổi thông tin và liên lạc giữa các thành phần đó. Ở cấp 
độ quốc tế, các tổ chức tiêu chuẩn khác nhau và các cơ quan giải quyết thực tế này. Tổng quan về các hoạt 
động quan trọng nhất được đưa ra dưới đây.  

Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế Thụy Sĩ (IEC) 

The Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế Thụy Sĩ (IEC) đóng một vai trò rất quan trọng trên cấp độ quốc tế trong 
việc thiết lập các quy tắc và tiêu chuẩn chung cho việc lập kế hoạch và vận hành hệ thống điện thông 
minh và lưới phân phối hoạt động. Đặc biệt, Ủy ban kỹ thuật IEC (TC) TC 8 (“Các khía cạnh của Hệ thống 
cung cấp năng lượng điện tử”), TC 13 (“Đo lường năng lượng điện, kiểm soát tải và biểu giá”), TC 57 
(“Quản lý hệ thống điện và trao đổi thông tin liên quan”), TC 65 (“Đo lường, kiểm soát và tự động hóa 
quy trình công nghiệp”) và Năng lượng thông minh TC SyC chịu trách nhiệm cho các phát triển tiêu chuẩn 
liên quan đến Lưới điện thông minh được đề cập trong “Lộ trình tiêu chuẩn hóa Lưới điện thông minh 
của IEC” [101]. IEC đề nghị trong báo cáo này các tiêu chuẩn cốt lõi sau đây sẽ được áp dụng để hiện thực 
hóa các hệ thống và giải pháp Lưới điện thông minh: 
 
• IEC Báo cáo Kỹ thuật (TR) 62357: Đề xuất kiến trúc tham chiếu tích hợp liền mạch, hướng đến 

dịch vụ cho Hệ thống quản lý năng lượng trong miền truyền tải điện và cho Hệ thống quản lý 
phân phối (DMS) trong miền phân phối điện (xem hình dưới đây), 

• IEC 61970/61968: Chỉ định một bản thể luận miền được gọi là Mô hình thông tin chung (CIM) để 
mô hình hóa lưới điện và các thành phần của nó,  

• IEC 61850: Đã giải quyết việc tự động hóa các trạm biến áp và thiết bị điện (Ví dụ : thành phần 
của nguồn năng lượng phân tán),  

• IEC 62351: Xử lý các vấn đề an ninh mạng,  
• IEC 62056: Thiết lập các quy tắc để trao đổi dữ liệu và cung cấp thông số kỹ thuật để đọc đồng hồ 

đo điện, biểu giá và kiểm soát tải trong hệ thống điện và 
• IEC 61508: Xác định các quy tắc giải quyết các vấn đề an toàn chức năng trong các hệ thống và 

thiết bị điện, điện tử và lập trình. 
 
Bên cạnh các tiêu chuẩn Lưới điện thông minh  cốt lõi đã đề cập ở trên, các tiêu chuẩn IEC sau đây cũng 
được xếp hạng có liên quan mật thiết đến việc phát triển hệ thống Lưới điện thông minh [101]: 
 
• IEC 60870-5: Bao gồm các giao thức truyền tải/ điều khiển từ xa, 
• IEC 60870-6: Chịu trách nhiệm liên lạc trung tâm kiểm soát,  
• IEC TR 61334: Thiết lập Dịch vụ nhắn tin đường dây phân phối (DLMS),  
• IEC 61400-25: Xác định quy tắc truyền tải điện gió, 
• IEC 61850-7-410: Xử lý các vấn đề truyền tải năng lượng thủy điện, 
• IEC 61850-7-420: Xử lý các vấn đề về phân phối và truyền tải năng lượng,  
• IEC 61851: Đề cập đến Xe điện, Nhà thông minh và Giao thông thông minh, và 
• IEC 62051-54/58-59: Xác định các tiêu chuẩn liên quan đến đo đếm điện. 
 
Hình sau đây cho thấy cách các tiêu chuẩn IEC nêu trên và một số tiêu chuẩn liên quan khác khớp với 
nhau theo tiêu chuẩn IEC TR 62357. 
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Hình 2.9. Tổng quan về kiến trúc tích hợp liền mạch IEC TR 62357 (trích từ [102]). 

IEEE, NIST, and DKE 

Ngoài ra, lộ trình Lưới điện thông minh DKE của Đức [103] gợi ý cho việc phát triển và triển khai việc 
điều khiển một cách logic theo tiêu chuẩn IEC TC 65 IEC 61131 cho Bộ điều khiển logic lập trình (PLC) 
và IEC 61499 cho các hệ thống tự động hóa thông minh phân tán. Cả hai phương pháp đều cung cấp các 
khái niệm và định nghĩa thú vị và đầy hứa hẹn. Hơn nữa, cách tiếp cận theo hướng tự động hóa theo tiêu 
chuẩn tự động hóa IEC TC 65 (OPC UA), được định nghĩa trong IEC 62541, nhận được rất nhiều sự quan 
tâm từ cộng đồng Lưới điện thông minh để trao đổi dữ liệu độc lập với nền tảng giữa các thiết bị phân 
tán [104]. Công cụ truy cập dữ liệu OPC DA (OPC DA) nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi được phát triển 
đặc biệt cho các nền tảng dựa trên Windows, nhưng đặc tả OPC UA mới cung cấp mô hình truyền tải và 
thông tin độc lập với nền tảng. Nó dựa trên Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA). Một khía cạnh thú vị của đặc 
tả kỹ thuật dựa trên OPC UA SOA là nó có thể được sử dụng để ánh xạ các đặc tả CIM và IEC 61850 cho 
nó. Do đó, OPC UA có thể được coi là lớp truyền tải cơ bản, được chuẩn hóa tiềm năng cho các ứng dụng 
Lưới điện thông minh mà sẽ được kết nối mạng trong tương lai.  
 
Cần phải đề cập rằng các đề xuất có thể so sánh trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa Lưới điện thông minh cũng 
đã được báo cáo bởi các lộ trình và hoạt động khác như Khung NIST và “Lộ trình cho các tiêu chuẩn về 
khả năng tương tác của Lưới điện thông minh” [105], “Lộ trình tiêu chuẩn hóa của Đức DKE cho Lưới 
điện thông minh” [103], cũng như “Hướng dẫn của IEEE về Khả năng tương tác Lưới điện thông minh 
của Công nghệ thông tin với Hệ thống năng lượng điện (EPS), Ứng dụng sử dụng cuối và Tải”[106]. 
 
Liên quan đến an ninh mạng, IEEE cũng như NIST đang cung cấp các giải pháp tương ứng cho các chủ đề 
được chọn (ví dụ: IEEE 1686, IEEE C37.240, NIST IR-7628, NIST SP 800-39). 

Nhiệm vụ tiêu chuẩn hóa của Liên minh Châu Âu M/490 

Một hoạt động xa hơn và rất quan trọng trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa lưới điện thông minh là Nhiệm vụ 
Tiêu chuẩn hóa M / 490 của Tổ chức Tiêu chuẩn Châu Âu (ESO) [107]. Được khởi xướng bởi Ủy ban Châu 
Âu (EC), mục đích chính của công việc này là phát triển cái gọi là Mô hình kiến trúc Lưới điện thông minh 
(SGAM), và sẽ được sử dụng như một kiến trúc tham chiếu để hiện thực hóa Lưới điện thông minh châu 
Âu trong tương lai. Nó chủ yếu bao gồm các quan điểm khác nhau và cung cấp một phương pháp ánh xạ 
cho cách tiếp cận có cấu trúc để phát triển các giải pháp Lưới điện thông minh có thể tương tác. Nó chủ 
yếu kết hợp các lớp vật lý của hệ thống điện bao gồm tất cả các yếu tố của chuỗi truyền tải và phân phối 
năng lượng với các loại khả năng tương tác khác nhau (ví dụ: truyền tải, thông tin, chức năng, kinh doanh) 
theo quy định của Hội đồng Kiến trúc Grid Wise (GWAC) [108] với ảnh thể hiện ba chiều như trong hình 
sau.   



 

62 

 

Hình 2.10. Tổng quan về “Mô hình kiến trúc Lưới điện thông minh (SGAM)” (trích từ [107]). 

Bên cạnh đó, một kết quả bổ sung của nhiệm vụ M / 490 là việc cung cấp các báo cáo quan trọng sau đây 
từ các cơ quan tiêu chuẩn hóa tương ứng của Châu Âu CEN-CENELECT-ETSI [109]:  
 

• Bộ tiêu chuẩn mở rộng hỗ trợ triển khai Lưới điện thông minh 

• Phương pháp tổng quan và các phụ lục của nó: Phát triển mô hình thị trường chung, Hướng dẫn 

sử dụng mô hình kiến trúc Lưới điện thông minh và quản lý linh hoạt 

• Khả năng tương tác Lưới điện thông minh và công cụ của nó 

• Bảo mật thông tin về Lưới điện thông minh 
 
Liên quan chặt chẽ đến các hoạt động SGAM là phương pháp mô tả chính thức để thu thập các trường 
hợp sử dụng Lưới điện thông minh. Do đó, IEC 62559 [110] xác định các quy tắc và quy trình cho loại 
hoạt động này. Ngoài ra, nó cũng cung cấp một khuôn mẫu được tiêu chuẩn hóa để ghi lại các trường hợp 
sử dụng liên quan đến Lưới điện thông minh. 

Các công cụ bản đồ và kho lưu trữ tiêu chuẩn 

Hơn nữa, IEC đã tạo ra một công cụ dựa trên nền tảng web tương tác (truy cập 
http://smartgridstandardsmatrangcom) cung cấp một cách tốt để có cái nhìn tổng quan về các tiêu 
chuẩn khác nhau có sẵn cho các domain của hệ thống điện. Ngoài ra, các trường hợp thực tế có liên quan 
được cung cấp bởi công cụ này. Các hình ảnh sau đây cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về công 
cụ ánh xạ hữu ích này.  
 

http://smartgridstandardsmap.com/


 

63 

 

Hình 2.11. Công cụ bản đồ hóa tiêu chuẩn lưới điện thông minh IEC 
(http://smartgridstandardsmap.com). 

Bên cạnh công cụ IEC, dự án STARGRID do Châu Âu tài trợ (http://stargrid.eu) cung cấp một cơ sở dữ 
liệu rộng lớn (với các tùy chọn tìm kiếm) về các tiêu chuẩn liên quan đến lưới điện thông minh từ các tổ 
chức tiêu chuẩn hóa quan trọng của Châu Âu, Hoa Kỳ và quốc tế. Một tính năng thú vị của cơ sở dữ liệu 
tiêu chuẩn STARGRID là cung cấp bảng chú giải toàn diện. Các hình ảnh sau đây cung cấp tổng quan về 
giao diện và cơ sở dữ liệu trên nền tảng web.   
 

 

Hình 2.12. Cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn STARGRID (http://stargrid.eu).  

http://smartgridstandardsmap.com/
http://stargrid.eu/
http://stargrid.eu/
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2.4. Góc nhìn toàn cầu về các khía cạnh kỹ thuật và quy định liên quan đến SGREE 

Tổng quan về các thông lệ tốt nhất trên toàn thế giới cho thấy, do sự mới mẻ của hầu hết các ứng dụng 
trong lĩnh vực Lưới điện thông minh, một khung pháp lý toàn diện điều chỉnh và quy định các hoạt động 
của chúng vẫn chưa xuất hiện. Tuy nhiên, một số quốc gia đã phát triển các chính sách và lộ trình dành 
riêng để thúc đẩy Mạng lưới điện thông minh và đưa ra các bước thực hiện chi tiết. Hầu hết các quốc gia 
đã phát triển khung pháp lý cho một số khía cạnh riêng lẻ của Lưới điện thông minh, chẳng hạn như đạo 
luật về lưới điện và các ưu đãi cho năng lượng tái tạo, hoặc quy định về điều chỉnh phụ tải điện và lưu 
trữ năng lượng. Một ý nghĩa khác của đổi mới công nghệ và CNTT phát triển nhanh là quy định vẫn chưa 
theo kịp những phát triển này, nhiều trong số đó đã bị giới hạn trong các dự án thí điểm và thử nghiệm. 
Nhiều quỹ và sáng kiến đã được thiết lập trên toàn thế giới để tạo điều kiện phát triển các giải pháp sáng 
tạo và thử nghiệm của họ, kinh nghiệm từ đó sẽ chuyển thành các công cụ điều tiết phù hợp trong tương 
lai.  
 
Tổng quan thêm cho thấy rằng không có quốc gia nào được đánh giá có khung pháp lý thay thế cho việc 
áp dụng Blockchain và Internet Vạn Vật (IoT) trong ngành điện. Một số thử nghiệm đang được tiến hành 
như Lưới điện siêu nhỏ Brooklyn ở Mỹ, PowerLedger ở Úc và CommUNITY ở Anh, nơi Blockchain được 
triển khai để quản lý dữ liệu, giao dịch ngang hàng và quản lý tài sản. Cách tiếp cận phổ biến để đánh giá 
Blockchain và các giải pháp IoT khác là thông qua việc thiết lập khu vực đổi mới theo quy định (RIZ), ví 
dụ: Liên kết đổi mới và Sandbox điều tiết ở Anh [111] hoặc RIZ được thành lập tại Singapore vào tháng 
10 năm 2018 để thử nghiệm nền tảng kinh doanh điện dựa trên nền tảng Blockchain quốc tế, 
Electrify.Asia. Mục tiêu của RIZ là thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo mà không có bất kỳ hoặc một số hạn 
chế quy định nào. Cách tiếp cận này nhằm thông báo cho các nhà hoạch định chính sách và cơ quan quản 
lý về tiềm năng của công nghệ, lĩnh vực ứng dụng của nó và ảnh hưởng của nó đối với các bên liên quan 
và cuối cùng, xác định sự cần thiết của một khung pháp lý hoàn thiện. RIZ không chỉ giới hạn ở riêng IoT: 
tổng quan chi tiết hơn về thiết kế RIZ ở các quốc gia khác nhau có thể được tìm thấy trong một cuốn sách 
chuyên dụng về Mạng lưới điện thông minh quốc tế (ISGAN)[111]. 
 
Các khía cạnh khác liên quan đến chính sách, quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật cho Lưới điện thông minh 
được đề cập trong Nhiệm vụ 1.1 - 1.3, được liệt kê trong bảng bên dưới.  

 
Nhiệm vụ 1.1 Quy định về tích hợp năng lượng tái tạo 
 

Liên minh châu 
Âu 

Đức Tây Ban Nha Ấn Độ Chi-lê 

Chính sách về năng lượng 
tái tạo 

 p. 17 p. 21  p. 17 p. 24 p. 25 

Cơ chế khuyến khích năng 
lượng tái tạo 

 p. 18   p. 21  p. 23     p. 24 p. 25 

Cân bằng lưới điện  p. 19   p. 21  p. 19 
  

Dự đoán  p. 18  p. 18  p. 18 
  

Dịch vụ phụ trợ khác  p. 19  p. 21  p. 19 
  

Giải pháp đột phá  p. 20 p. 24  p. 23 p. 24  

 

Nhiệm vụ 1.2 Quy định triển khai công nghệ năng lượng thông minh 
 

Liên minh 
châu Âu 

Na Uy Hàn Quốc Nhật Bản Hoa Kỳ Hoa Kỳ, Bang 
California 

Lưới điện thông minh 
(chính sách/ lộ trình 
phát triển) 

 p. 26, 27 
 

 p. 32  p. 35  p. 36  p. 38 

Đồng hồ đo điện 
thông minh 

 p. 28 
 

 p. 35   p. 36 
 

Hiệu suất năng lượng  p. 27 
  

  p. 38 
 

Dịch vụ phụ trợ  p. 28    p. 35   p. 39 



 

65 

Nhiệm vụ 1.2 Quy định triển khai công nghệ năng lượng thông minh 
 

Liên minh 
châu Âu 

Na Uy Hàn Quốc Nhật Bản Hoa Kỳ Hoa Kỳ, Bang 
California 

 Lưu trữ năng lượng   p. 30  p. 30  p. 33  p. 35  p. 37 
 

Điều chỉnh phụ tải 
điện/Hệ thống quản 
lý phân phối (chính 
sách, khuyến khích, 
quy định) 

 p. 28 
 

 p. 33  p. 35  p. 37  p. 39 

nhà máy phát điện ảo 
/ tích hợp 

 p. 25, 28 
  

 p. 36  p. 25  p. 25, 39 

Khuyến khích và biểu 
giá điện hỗ trợ năng 
lượng tái tạo 

 p. 29  p. 32  p. 33    

Cơ sở hạ tầng xe điện 
/ sạc điện 

 p. 31  p. 32 
 

 
 

 p. 39 

Lưới điện siêu nhỏ  p. 31 
 

 p. 34  p. 35  p. 38 
 

Các giải pháp đột phá  p. 30      

 

Nhiệm vụ 1.3 Các đạo luật về mạng lưới điện và tiêu chuẩn đấu nối quốc tế  
 

Đạo luật về mạng 
lưới điện tại châu 

Âu 

Hoa Kỳ (IEEE) Úc Nhật Bản 

Phạm vi hoạt động được xác định 
của Nguồn năng lượng phân tán 

 p. 39  p. 46  p. 48  p. 49 

Chức năng hỗ trợ lưới điện nâng 
cao từ Nguồn năng lượng phân tán 

 
 p. 47   

Khả năng khắc phục rối loạn hệ 
thống diện rộng 

 p. 43  p. 48   p. 49 

Khả năng điều khiển từ xa  p. 41  p. 48  p. 48 
 

 

Nhiệm vụ 1.3 Hoạt động tiêu chuẩn hóa quốc tế 
 

Liên minh châu Âu 
M/490 

(CEN-CENELEC-ETSI) 

IEC 
(quốc tế) 

IEEE 
(tập trung vào Hoa Kỳ, 

quốc tế) 

NIST 
(tập trung Hoa Kỳ ) 

Khả năng tương tác & 
tiêu chuẩn hóa 

 p. 51  p. 50  p. 51  p. 51 

An ninh mạng  p. 51  p. 50  p. 51  p. 51 

Giao thức truyền tải 
và cơ sở hạ tầng 

 p. 51  p. 50  p. 51  p. 51 

Hệ thống quản lý 
năng lượng & hệ 
thống quản lý phân 
phối  

 p. 51  p. 50  p. 51  p. 51 

Cổng / giao diện  p. 51  p. 50  p. 51  p. 51 
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3. Nhiệm vụ 2: Đánh giá khung pháp lý 
hiện hành về Dự án Lưới điện Thông 
minh cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả 
Năng lượng (SGREEE) tại Việt Nam 
 
Hai mục tiêu chính của chương này là đánh giá các quy định pháp lý và kỹ thuật cùng với các tài liệu có 
liên quan với mục đích đặc biệt để xác minh tính nhất quán nội dung và xác định các lĩnh vực áp dụng 
không thuộc phạm vi quy định hiện hành.  
 
Chương này xem xét các quy định và tiêu chuẩn quốc gia có liên quan như:  
 
- Các chương trình chính thức, kế hoạch tổng thể hoặc lộ trình (ví dụ: Lộ trình thực hiện Lưới điện 

Thông minh, chương trình Quản lý nhu cầu điện, v.v.) chẳng hạn như, Quy hoạch phát triển điện lực 
quốc gia (PDP) – tài liệu quy hoạch quản lý trong tiểu ngành điện. Quy hoạch Điện VII được lập vào 
năm 2011 cho giai đoạn từ 2011 đến 2020, với tầm nhìn dài hạn đến năm 2030 (Quyết định số 
1208/2011/QĐ-TTg). Những sửa đổi nhỏ được thực hiện vào năm 2013 (số 2414/2013/QĐ-TTg) 
và những sửa đổi lớn đã được thực hiện vào năm 2015 (Quyết định số 428/2015/QĐTTg) 

- Các quy định pháp lý/điều tiết (ví dụ các quy định lưới truyền tải và phân phối, ưu đãi kinh tế và các 
điều tiết thị trường điện), chẳng hạn như Quyết định số 2068/2015/QĐ-TTg chỉ ra các biện pháp 
khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo hoặc Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg đưa ra những ưu 
đãi đặc biệt cho các dự án năng lượng mặt trời. Về việc điều tiết giá điện ở cấp độ người tiêu dùng, 
Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg, cho phép Tập đoàn Điện lực Việt Nam tăng giá bán lẻ điện trung 
bình khi chi phí đầu vào tăng 3%. Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg đưa ra lộ trình tự do hóa thị 
trường điện, điều mà dự kiến sẽ thành lập một thị trường bán lẻ cạnh tranh vào năm 2023.  

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành do Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các công ty điện lực ban hành 
(ví dụ: các tiêu chuẩn điều tiết hoạt động lưới điện nội bộ, quy trình kết nối lưới điện, công nghệ hệ 
thống điện, v.v.)  

- Các tài liệu nghiên cứu và số liệu có sẵn khác cũng được xem xét về các chủ đề liên quan nhằm đưa 
ra một bức tranh rõ ràng về hiện trạng của Dự án LĐTM tại Việt Nam. Ví dụ, nghiên cứu “Lưới điện 
Thông minh để tăng cường truyền tải điện ở Việt Nam” của World Bank (tháng 2 năm 2016) phân 
tích về lộ trình thực hiện Lưới điện thông minh hiện có của Việt Nam dưới góc độ kỹ thuật, phân tích 
lợi ích và rủi ro về các tùy chọn Lưới điện Thông minh và xem xét các quy định và giám sát hiệu suất. 
Một ví dụ khác là Báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam năm 2017 do Cơ quan Năng lượng Đan 
Mạch công bố, trong đó đưa ra các giải pháp an ninh nguồn cung năng lượng, các chiến lược năng 
lượng tái tạo và phân tích việc ứng dụng hiệu quả năng lượng như nhiên liệu hàng đầu.  
 

Chương này xem xét đến các vấn đề kỹ thuật, phi kỹ thuật chẳng hạn như các khía cạnh kinh tế bao gồm 
trợ cấp, ưu đãi hoặc các dịch vụ mới như giải pháp Điều chỉnh phụ tải điện.  
 
Việc đánh giá nghiêm túc các quy định kỹ thuật hiện hành (ví dụ: các quy định hệ thống điện truyền 
tải/phân phối, các tiêu chuẩn quốc gia, các tiêu chuẩn kỹ thuật nội bộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam) 
được thực hiện liên quan đến: 
 
- Hòa lưới tạo NLTT biến đổi trong hệ thống điện (ví dụ SCADA/EMS, SCADA/DMS), bao gồm các yêu 

cầu kỹ thuật (kết nối, thông số kỹ thuật giao diện, giao thức truyền thông, v.v.)  
- Yêu cầu của các ứng dụng công nghệ năng lượng thông minh tiềm năng trong tương lai như thị 

trường dịch vụ phụ trợ, cơ sở hạ tầng đo lường tiên tiến, giải pháp điều chỉnh phụ tải điện, lưu trữ 
năng lượng, nhà máy điện ảo, bù trừ điện năng, v.v. 

 
Việc xem xét các yêu cầu và quy định được sử dụng để xác định nhu cầu trong tương lai và các rào cản 
hiện tại đối với việc triển khai các công nghệ, mà hỗ trợ việc triển khai các dịch vụ mới cùng với việc 
quản lý lưới điện tốt hơn với một tỷ lệ NLTT cao.  Tất cả sẽ được giải quyết chi tiết trong Nhiệm vụ 3 và 
4.  
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Nhiệm vụ 2.1 Quy định hòa lưới các nguồn năng lượng tái tạo tại Việt Nam 

Trước khi bàn luận về việc hòa lưới năng lượng tái tạo vào hệ thống điện của Việt Nam, chúng ta phải vẽ 
ra được một bức tranh to lớn rõ ràng về tổng thể thị trường và cơ cấu hệ thống nội địa. Việc điều tiết thị 
trường điện xác định không gian thiết kế có sẵn cho các bên liên quan trong hệ thống để đưa ra các quy 
tắc và cơ chế đối với việc tích hợp các nguồn NLTT.  

 

Quy định thị trường điện 
 
Văn bản pháp lý chính hướng dẫn hoạt động của ngành điện ở Việt Nam là Luật Điện lực số 
28/2004/QH11 năm 2004, được sửa đổi năm 2012 cùng với các quyết định và nghị định đi kèm. Bộ luật 
này tạo nền tảng cho các quyết định tiếp theo liên quan tới việc sử dụng NLTT, tích hợp các công nghệ 
khỏi động mới, vận hành lưới và thị trường. Luật Điện lực khuyến khích việc triển khai “các tiến bộ khoa 
học và công nghệ cho các hoạt động điện lực” (Điều 4), trong đó bao gồm các công nghệ cần thiết để phát 
triển Lưới điện Thông minh.  
 
Là nhà vận hành mạng truyền dẫn quốc gia, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, chịu trách nhiệm cho 
“việc vận hành lưới điện và các thiết bị truyền tải điện một cách an toàn, ổn định và chắc chắn” (Điều 40, 
Luật Điện lực), đầu tư và phát triển Lưới điện Thông minh. Điều này cũng được ủng hộ bởi Nghị định số 
137/2013/NĐ-CP, trong đó giao cho các công ty truyền tải và phân phối phụ trách đầu tư lưới điện và 
phác thảo kế hoạch và lộ trình cho việc cải tạo lưới điện (Điều 5 và 6, Luật Điện lực)  
 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là một tập đoàn được sáp nhập theo chiều dọc, phần lớn cổ phần của 
họ thuộc sở hữu của Chính phủ Việt Nam. Tập đoàn Điện lực Việt Nam là đơn vị mua điện duy nhất trong 
trị trường sản xuất điện năng. Tập đoàn cũng chịu trách nhiệm về lưới điện truyền tải và phân phối cũng 
như cung cấp điện cho người tiêu dùng thông qua các đơn vị thành viên.  
 
Năm 2003, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã được cổ phần hóa hoặc tư nhân hóa một phần với hơn 50% 
cổ phần thuộc sở hữu của Chính phủ Việt Nam [18]. Theo Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg, Chính phủ 
Việt Nam đã công bố cuộc cải cách ngành điện 3 giai đoạn để thành lập thị trường điện được tự do hóa 
nhằm đa dạng hóa sở hữu, thúc đẩy đầu tư và đảm bảo nguồn cung cấp điện đầy đủ. Giai đoạn đầu tiên 
của quá trình chứng kiến việc thành lập một thị trường sản xuất điện theo mô hình tập trung chào giá 
theo chi phí vào năm 2012[18]. Các nhà máy phát điện của EVN đã được tách khỏi truyền tải điện. Những 
nhà máy phát điện thuộc sở hữu tư nhân khác với công suất lắp đặt trên 30 MW được phép tham gia vào 
thị trường phát điện. Mạng truyền dẫn do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPTC), một đơn vị 
thành viên của EVN quản lý. Trong giai đoạn thứ hai, thị trường điện bán buôn đã được ra mắt tại Việt 
Nam vào đầu năm 2019, sau giai đoạn thử nghiệm thành công. Trong giai đoạn cuối cùng, một thị trường 
điện bán lẻ dự kiến sẽ được thành lập vào năm 2023.  
 
Các công ty thuộc sở hữu cá nhân, bao gồm cả các nhà đầu tư nước ngoài ngày càng nhiều, có thể xây 
dựng các nhà máy phát điện mới theo chương trình Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao (BOT). Trong 
Chương trình này, những công ty kể trên được phép xây dựng, vận hành nhà máy trong một thời gian 
nhất định, sau đó chuyển giao lại cho Chính phủ Việt Nam. Ngoài ra, các nhà sản xuất có thể lựa chọn 
Chương trình Nhà sản xuất điện năng độc lập (IIP). Những ví dụ nổi bật nhất minh họa cho mô hình IIP 
là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), 
cùng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chiếm khoảng 75% thị trường [19]. Tất cả sản lượng điện 
được sản xuất được Công ty cổ phần thương mại năng lượng (EPTC) thu mua. Cục Điều tiết Điện lực Việt 
Nam (ERAV), Bộ Công Thương (MOIT) hoặc các cơ quan chức năng khu vực trao giấy phép sản xuất và 
phê duyệt việc xây dựng nhà máy phát điện trong khi EVN ký hợp đồng mua bán điện lực (PPA) với họ. 
5 đơn vị thành viên hoặc công ty khách hàng của EVN, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện 
lực miền Trung, Tổng công ty Điện lực miền Nam, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội và Tổng Công 
ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, chịu trách nhiệm về mạng lưới phân phối theo từng khu vực và cung 
cấp điện cho người dùng cuối cùng sau đó mua điện từ Công ty cổ phần thương mại điện năng. Cấu trúc 
của ngành điện được thể hiện trong Hình 3.1.  
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Hình 3.1. Tổng quan về các bên liên quan trong ngành điện lực Việt Nam (Nguồn: MOIT/GIZ 2019). 
 
Việt Nam và các nước láng giềng có mức độ kết nối khá thấp. Thỏa thuận nhập khẩu điện với Trung Quốc, 
mà giúp cung cấp điện cho các khu vực miền Bắc Việt Nam đã hết hạn vào năm 2015 [19]. Một bản ghi 
nhớ để thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Lào và cho phép hợp đồng thương mại điện được ký kết 
vào năm 2018 [19]. Đồng thời, nhu cầu điện đang tăng nhanh: Theo Quyết định số 428/QĐ-TTg Quy 
hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia cho giai đoạn từ 2011-2020 ước tính mức tăng trưởng đạt mức 10% 
đến 12% mỗi năm trong tương lai [12]. Điều này không chỉ đòi hỏi việc gia tăng công suất lắp đặt mà còn 
đa dạng hóa nguồn cung và sự vận hành mạng ổn định và chắc chắn.  
 
Đáng chú ý, các nhà máy phát điện từ năng lượng tái tạo hiện không được phép tham gia vào thị trường 
điện Việt Nam. Tuy nhiên, có một số cơ chế hỗ trợ được thực thi để tạo điều kiện cho các dự án phát triển 
các nguồn năng lượng tái tạo. Các ưu đãi bao gồm từ miễn hoặc giảm trừ thuế, giảm tiền thuê đất cho 
đến miễn thuế nhập khẩu cho hàng hóa và các nguyên vật liệu cho các tài sản cố định của các dự án năng 
lượng tái tạo; điều này được quy định trong Quyết định số 2068/QĐ-TTg năm 2015 [14] và 
11/2017/QĐ-TTg năm 2017 [20]. Quyết định trước đó cũng chỉ rõ tầm nhìn phát triển nguồn năng 
lượng tái tạo cho đến năm 2050, như trong Lời giới thiệu.  
 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam là đơn vị mua điện duy nhất tại Việt Nam có nghĩa vụ phải thu mua toàn bộ 
điện được sản xuất từ năng lượng mặt trời và ưu tiên điều độ cho nguồn điện. Các dự án năng lượng mặt 
trời phù hợp với Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia VII được cấp quyền cũng như có được biểu giá 
hỗ trợ NLTT vào khoảng 9,35 $cent/kWh cho giai đoạn 20 năm. Các điều khoản trong Hợp đồng mua 
bán điện lực đã được EVN và đơn vị bán điện thỏa thuận riêng, và Hợp đồng phải được ký trong vòng 30 
ngày. Hợp đồng mua bán điện lực bao gồm chi phí mua điện đã được thống nhất có hiệu lực trong suốt 
thời gian của Hợp đồng. Năm 2019, ERAV đã chuẩn bị một báo cáo để cho phép các bên ký kết PPA với 
các khách hàng không phải là EVN cho tổng công suất 300 MW của RES. Báo cáo đề xuất cơ chế PPA trực 
tiếp được đệ trình lên chính phủ để phê duyệt trong giai đoạn 2020-2021.  
 

Chính sách năng lượng tái tạo 

Chính sách và chiến lược của năng lượng tái tạo 

Quyết định số 1208/2011/QĐ-
TTg (Quy hoạch điện VII) 

2011 Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 
2011-2020 với tầm nhìn đến năm 2030 

Quyết định số 428/2016/QĐ-
TTg (Quy hoạch điện VII điều 
chỉnh) 

2016 Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Phát 
triển Điện Quốc gia giai đoạn 2011-2020 với tầm 
nhìn đến năm 2030 
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Trong thập kỷ qua, Việt Nam đã chứng kiến sự thay đổi của các mục tiêu năng lượng tái tạo.  
 
Tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1208/2011/QĐ-TTg phê duyệt Quy 
hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 với tầm nhìn đến năm 2030 (PDP 7), theo đó 
Chính phủ ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo để sản xuất điện và tăng tỷ trọng trong cơ cấu năng lượng 
từ 3,5% năm 2010 lên thành 4,5% vào năm 2020 và 6,0% vào năm 2030. Sản lượng điện gió được lên 
kế hoạch tăng từ mức không đáng kể hiện tại chỉ khoảng 31MW lên thành 1.000MW chiếm 0,7% tổng 
sản lượng điện vào năm 2020 và 6.200MW (2,4%) vào năm 2030.  
 
Tháng 3 năm 2016, trong giai đoạn tiếp theo, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 
428/2016/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 
2011-2020 với tầm nhìn đến năm 2030 (Quy hoạch Điện VII điều chỉnh), theo đó Chính phủ đặt ra các 
ưu tiên sau:  
 
 

1) Ưu tiên khai thác các nguồn NLTT để sản xuất điện; tăng tỷ lệ điện được sản xuất từ những 
nguồn năng lượng này (trừ thủy điện quy mô lớn, trung bình và các nhà máy điện tích lũy thủy 
năng) lên thành 7% vào năm 2020 và trên 10% vào năm 2030.  

2) Nâng tổng công suất điện gió từ 140MW lên xấp xỉ 800MW vào năm 2020, xấp xỉ 2.000MW vào 
năm 2025 và khoảng 6.000MW vào năm 2030, như Hình 9 minh họa. Năng lượng gió sẽ chiếm 
khoảng 0.8% vào năm 2020, khoảng 1% vào năm 2025 và khoảng 2.1% sản lượng điện vào năm 
2030.  

3) Đẩy nhanh sự phát triển của năng lượng mặt trời, bao gồm các hệ thống lớn trên mặt đất và hệ 
thống trên mái nhỏ: Nâng công suất điện mặt trời từ mức không đáng kể hiện nay lên đến xấp 
xỉ 850MW vào năm 2020, khoảng 4.000MW vào năm 2025 và khoảng 12.000MW vào năm 2030 
như Hình 3.2 minh hoạc. Tỷ lệ các nguồn năng lượng mặt trời sẽ chiếm khoảng 0,5% vào năm 
2020, xấp xỉ 1,6% vào năm 2025 và khoảng 3,3% vào năm 2030.  

 
Hình 3.2. Sự phát triển của mục tiêu năng lượng mặt trời và gió của Việt Nam (tính bằng MW) theo Quy 

hoạch Điện VII điều chỉnh. 
 

4) Công suất đặt nguồn phát điện bổ sung từ các nguồn năng lượng truyền thống và tăng sản 

lượng nhập khẩu (tính bằng GW) vào năm 2030 
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Hình 3.3. Công suất lắp đặt trong cơ cấu năng lượng của Việt Nam theo Quy hoạch Điện VII điều chỉnh 
(Nguồn: GIZ, 2019). 

 
Quan trọng là, Quy hoạch Điện VII điều chỉnh nhấn mạnh sự cần thiết của việc hòa lưới các nguồn NLTT 
vào Lưới điện Thông minh và người dùng cuối, việc này đặt mục tiêu chính trị rõ ràng.  
 
Kể từ tháng 4 năm 2019, sự phát triển của các nguồn Năng lượng Tái tạo đã được ghi nhận như dưới 
đây:  
- Năng lượng gió:  

• 7 dự án với công suất lắp đặt là 306MW đã được đưa vào vận hành 
• Tổng công suất đăng ký là 7000 MW cho giai đoạn từ 2019 đến 2025.  
• Một số dự án ngoài lưới: Phú Quý 6MW  

- Năng lượng mặt trời:  
• 8 dự án với công suất lắp đặt là 300MW được đưa vào vận hành  
• Khoảng 98 dự án trang trại năng lượng mặt trời ký Hợp đồng mua bán điện lực với Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam với công suất lắp đặt là 6000 MW 
• Tổng công suất đăng ký hơn 10.000 MW cho giai đoạn từ 2019 đến 2025.  
• Hệ thống điện mặt trời trên mái nhà: 748 dự án với công suất lắp đặt là 12 MW (cập nhật 

tới tháng 7 năm 2018)  
 
- Thủy điện hiện tại là nguồn năng lượng đóng góp lớn nhất trong tỷ lệ công suất lắp đặt của năng 

lượng tái tạo (gần 3000MW).  
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Tóm lại, theo Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, hơn 4.900MW và hơn 28.000MW điện mặt trời 
được đăng ký tại Việt Nam vào năm 2019 và thêm 3.500MW điện gió và 10.000MW điện mặt trời đã 
được phê duyệt [21].  
 
 

Cơ chế ưu đãi cho các nguồn Năng lượng mặt trời 

 
Các ưu đãi kinh tế cho việc phát triển các dự án nguồn Năng lượng Tái tạo (RES) đã được điều chỉnh 
trong suốt thập kỷ qua từ những cơ chế hỗ trợ đầu tiên cho điện gió ở Việt Nam vào năm 2011, sau đó 
được cập nhật vào năm 2018 trong khi những ưu đãi đầu tiên cho các dự án năng lượng mặt trời được 
đưa ra vào năm 2017 và được cập nhật gần đây vào năm 2019, được trình bày ở bảng dưới đây.  
 
 
 
 

Quy định bao trùm các cơ chế khuyến khích tài chính cho các nguồn Năng lượng Tái tạo 

Năng lượng gió    

Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg 2011 Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt 
Nam 

Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg 2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 
37/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 của 
Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển 
các dự án điện gió tại Việt Nam 

Thông tư số 02/2019/TT-BCT 2018 Quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và 
hợp đồng mua bán điện mẫu cho các Dự án điện 
gió  

Năng lượng mặt trời   

Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg 2017 Cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện 
mặt trời tại Việt Nam  

Thông tư số 16/2017/TT-BCT 2017 Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua 
bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời 

Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg 2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 
11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của 
Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích 
phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam   

Thông tư số 05/2019/TT-BCT 2019 Sửa đổi và bổ sung một số điều của Quyết định số 
16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát 
triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp 
dụng cho các áp dụng cho các dự án điện mặt trời 

 
Điện gió  
Các cam kết của Chính phủ đối với NLTT nói chung và năng lượng gió nói riêng đã trở nên vững chắc hơn 
sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 
để phê duyệt cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam. Quyết định này đưa ra các ưu đãi 
cho các dự án năng lượng gió tại Việt Nam, do đó các dự án này được hưởng các ưu đã về nguồn vốn, 
thuế và phí vận hành liên quan. Cụ thể, các dự án năng lượng gió được đề nghị với biểu giá hỗ trợ NLTT 
cho các dự án trên đất liền là 7.8 $cents/kWh. Biểu giá này có thể thay đổi trong trường hợp tỷ giá 
VND/USD biến động. Nhà nước hỗ trợ 1 $cents/kWh giá điện cho đơn vị mua điện (EVN) để thu mua 
toàn bộ sản lượng điện từ các nhà máy điện gió thông qua Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam. Điều này có 
nghĩa là EVN chỉ phải trả mức gia cuối cùng là 6,8 $cents/kWh.  
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Quyết định đặt trách nhiệm đầu tư lưới điện lên các điểm đấu nối vào lưới điện truyền tải của các đơn vị 
bán điện (Điều 7). Hợp đồng giữa đơn vị bán và đơn vị mua có quy định về thời hạn hợp đồng (20 năm), 
giá mua điện cơ sở có thể thay đổi khi hợp đồng hết hạn và theo các thông số về đấu nối, vận hành nhà 
máy (Điều 11).  
 
Tuy nhiên, các ưu đãi tài chính của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg không đủ để khuyến khích các nhà 
đầu tư tham gia phát triển các dự án điện gió. Do đó, mục tiêu được Chính phủ đặt ra trong Quy hoạch 
Điện VII và Quy hoạch Điện VII điều chỉnh không được đáp ứng. Vì vậy, năm 2018, Thủ tướng Chính phủ 
đã ban hành Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg sửa đổi và bổ sung một số điều của Quyết định số 
37/2011/QĐ-TTg vào năm 2011. Theo sửa đổi, biểu giá điện hỗ trợ NLTT được tăng từ 7,8 to 8,5 
$cents/kWh đối với các dự án trên đất liền và 9,8 $cents/kWh đối với các dự án ngoài khơi trong giai 
đoạn 20 năm, mà có ngày vận hành thương mại (COD) trước ngày 31 tháng 10 năm 2021.  
 
Đối với các dự án năng lượng gió trên đất liền, giá mua tại điểm phân phối là 1.928 VND/kWh (chưa bao 
gồm thuế VAT và tương đương 8.5 $cents/kWh theo tỷ giá hối đoái chính thức của USD/VND do Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam niêm yết vào ngày 30 tháng 8 năm 20185), có thể điều chỉnh theo sự biến động 
của tỷ giá VND/USD. Đổi lại, đối với các dự án điện gió ngoài khơi, giá mua tại điểm phân phối là 2.223 
VND/kWh (chưa bao gồm thuế VAT và tương đương 9,8 cents/kWh) (xem Bảng 1).  
 
Bên cạnh việc tăng biểu giá điện hỗ trợ NLTT trong Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg, Bộ Công Thương 
(MOIT) đã ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BCT đưa ra hướng dẫn thực hiện phát triển dự án điện 
gió và hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió. Gần như ngay lập tức, một số lượng lớn các 
nhà đầu tư đã đệ trình các đề xuất lên Chính phủ để phát triển nhiều dự án điện gió. Đáng chú ý là Chính 
phủ (MOIT) chính là người đưa ra quyết định cuối cùng phê duyệt các dự án điện gió. 
 
Điện mặt trời 
Theo mục tiêu đầy tham vọng về các dự án điện mặt trời được đặt ra trong Quy hoạch Điện VII điều chỉnh 
(Quyết định số 428/2016/QĐ-TTg), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg 
để phê duyệt Cơ chế khuyến khích phát triển năng lượng mặt trời tại Việt Nam. Theo Quyết định, các dự 
án năng lượng cũng nhận được các ưu đãi về nguồn vốn và thuế. Tuy nhiên, cơ chế ưu đãi chính là biểu 
giá điện hỗ trợ NLTT trong vòng 20 năm cho các dự án điện mặt trời có ngày vận hành thương mại (COD) 
trước ngày 30 tháng 6 năm 2019 (xem Bảng 3.1). Các điều khoản hỗ trợ tài chính được quy định như 
sau:  

• Tập đoàn Điện lực Việt Nam, là đơn vị mua điện, sẽ thu mua toàn bộ sản lượng điện từ các dự 
án kết nối lưới điện theo biểu giá điện hỗ trợ NLTT là 2.086 VND/kWh (9,35 $cents/kWh) tại 
các điểm phân phối điện theo tỷ giá 22,316VND/USD được niêm yết ngày 10 tháng 4 năm 2017 
bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Biểu giá điện hỗ trợ NLTT sẽ chịu biến động của tỷ giá VND-
USD. Biểu giá này chỉ được áp dụng cho các dự án hóa lưới điện với hiệu suất pin mặt trời trên 
16% và với mô-đun trên 15%.  

• Việc điều chỉnh biểu giá điện hỗ trợ NLTT phụ thuộc vào biến động của tỷ giá VND-USD sẽ được 
thực hiện theo hợp đồng mua bán điện mẫu do MOIT ban hành.  

• Các dự án năng lượng mặt trời trên mái nhà sẽ được hưởng lợi từ cơ chế bù trừ điện năng bằng 
cách sử dụng đồng hồ điện hai chiều. Trong một chu kỳ thanh toán, nếu sản lượng điện được tạo 
ra lớn hơn mức tiêu thụ, việc thanh toán phải chuyển sang chu kỳ tiếp theo. Vào cuối năm hoặc 
khi Hợp đồng mua bán điện bị chấm dứt, sản lượng điện dư thừa có thể bản cho đơn vị mua với 
biểu giá điện hỗ trợ NLTT như trên.  

 
Ngoài những điều trên, năm 2019 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg 
ngày 8 tháng 1 năm 2019, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 
tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế bù trừ điện năng cho các dự án điện mặt trời. 
Theo Quyết định, các dự án điện trên mái nhà được phép áp dụng riêng cơ chế giao dịch điện dựa vào 
đầu vào và đầu ra của đồng hồ điện hai chiều (cơ chế tổng hợp điện năng). Đơn vị bán điện phải chi trả 
cho sản lượng điện từ các dự án trên mái nhà theo giá bán điện trong biểu giá điễn hỗ trợ NLTT. Hơn 
thế nữa, các Thông tư số 16/2017/TT-BCT và 05/2019/TT-BCT được Bộ Công thương ban hành đưa 
ra các hướng dẫn thực hiện phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện mặt 
trời.  
 

 
5 USD 1 = VND 22.683 
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Tương tự như các ưu đãi được cập nhật cho các dự án điện gió, biểu giá điện hỗ trợ NLTT cho năng lượng 
mặt trời tương đối cao khiến ngành công nghiệp phát điện từ năng lượng mặt trời bùng nổ tại quốc gia 
này với công suất lắp đặt vài nghìn MW.  
 

Bảng 3.1. Tóm tắt các cơ chế hỗ trợ hiện hành cho các dự án điện gió và mặt trời. 

Nguồn Hoạt động Biểu giá Giá bán điện 

Điện gió Sản xuất điện Biểu giá điện hỗ trợ 
NLTT trong vòng 20 
năm  

Ngày vận hành thương 
mại 01/11/2021 

8.5 $cents/kWh (đất liền) 

9.8 $cents/kWh (ngoài biển) 

Điện mặt trời Sản xuất liên kết với 
lưới 

Biểu giá điện hỗ trợ 
NLTT trong vòng 20 
năm; 

Ngày vận hành thương 
mại 30/06/2019 

9.35 $cents/kWh 

 
Ngoài ra, khi thị trường năng lượng mặt trời trên mái nhà đang phát triển, một số công ty bắt đầu đưa ra 
các chương trình đặc biệt dành cho khách hàng đầu tư vào pin quang điện. Ví dụ, với một số đối tác chiến 
lược, EVNFinance cung cấp dịch vụ cho thuê các tấm pin quang điện. Theo chương trình EasySolar, một 
khách hàng có thể đủ điều kiện để được hỗ trợ tài chính để đầu tư vào pin quang điện trên mái nhà và 
bộ chuyển đổi inverter trong khi EVNFinance cung cấp dịch vụ thuê tầng thượng và các đối tác của họ 
cung cấp dịch vụ kiểm tra, lắp đặt và vận hành-bảo dưỡng [22]. Một khách hàng ký hợp đồng mua bán 
điện với EVN trong vòng 20 năm và có giấy phép kết nối lưới điện như một phần của chương trình. Nhờ 
đó, chủ sở hữu hệ thống pin quang điện có thể có một nguồn thu nhập ổn định từ việc bán điện và tăng 
giá trị tài sản của ho. Mặt khác, khách hàng thương mại và công nghiệp có diện tích mái nhà lớn có thể 
thuê lại mái nhà của họ như một phần của chương trình và có thể thuê trong vòng 15 đến 20 năm [22].  

Quy định vận hành hệ thống điện: Quy định hệ thống điện truyền tải cho việc hòa lưới nguồn năng 
lượng tái tạo  
 
Song song với các cơ chế khuyến khích thúc đẩy và tăng tốc phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam, 
Bộ Công Thương đã ban hành Quy định hệ thống điện truyền tải (Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 
30 tháng 11 năm 2016) và Quy định hệ thống điện phân phối (Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 
18 tháng 11 năm 2015)  
 
Quy định hệ thống điện truyền tải và Quy định hệ thống điện phân phối bao gồm các hướng dẫn về tiêu 
chuẩn hiệu suất, quy hoạch mạng, các chỉ số hoạt động và hiệu suất. Giới hạn trên và dưới của tần số hệ 
thống được quy định trong Điều 19 của Quy định hệ thống điện truyền tải trong khi các yêu cầu đối với 
đơn vị vận hành nhà máy được liệt kê trong Điều 53. Cục Điều tiết Điện lực thiết lập các tiêu chuẩn về độ 
tin cậy của lưới hàng năm về mặt năng lượng không cung cấp được mỗi năm khi tham khảo ý kiến của 
nhà vận hành mạng lưới truyền dẫn và đơn vị vận hành hệ thống (Điều 22). Mỗi sự kiện bất ngờ vượt 
quá một phút phải được khai báo.  
 
Vai trò của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT) với tư cách là đơn vị vận hành mạng truyền dẫn 
và vài trò của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (NLDC) theo Quy định được đặt cạnh nhau trong 
bảng dưới đây. 
 

Bảng 3.2. Phân bổ trách nhiệm giữa các nhà vận hành mạng truyền tải với các nhà vận hành hệ thống 
truyền tải. 

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT) Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia 
(NLDC) 

• Quy hoạch đầu tư mạng lưới truyền dẫn (Điều 

77 của Quy định hệ thống điện truyền tải) 

• Hỗ trợ Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia  

• Các hợp đồng hòa lưới 

• Thực hiện đánh giá kinh tế bị hạn chế về an 

ninh (Điều 92 của Quy định hệ thống điện 

truyền tải)  



 

81 

• Trách nhiệm đối với các tiêu chí hiệu suất 

mạng liên quan đến tổn thất hệ thống, độ lệch 

điện áp và tần số, sóng hài, thời gian giải 

phỏng sự cố, v.v… 

• Lập kế hoạch ngừng hoạt động đảm bảo 

nguồn cung cấp điện đáng tin cậy trong hai 

năm tới  

• Đánh giá bảo mật hệ thống cho giai đoạn 

ngắn hạn và trung hạn về mức độ tải và sản 

lượng tác dụng dự kiến  

 
Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT) được khuyến khích đầu tư vào các giải pháp Lưới điện 
Thông minh để giải quyết các thách thức kỹ thuật được liệt kê trong bản như một phần hỗ trợ cho Quy 
hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia.  
 
Cả Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT) và Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (NLDC) 
phải tuân thủ các tiêu chuẩn hiệu suất được quy định trong Quy định hệ thống điện truyển tải. Trong khi 
những đơn vị khác sẽ đề xuất các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu các gián đoạn ngoài ý muốn.  
 
Quy định hệ thống điện truyền tải 
Bộ Quy định này bao trùm hầu hết có khía cạnh liên quan đến việc vận hành của hệ thống điện:  

• Yêu cầu vận hành hệ thống điện truyền tải: tần số, ổn định hệ thống điện, điện áp, cân bằng 
pha, sóng hài dòng điện, nhấp nháy điện áp, dao động điện áp, nối đất trung tính, dòng điện 
ngắn mạch và thời gian bù lỗi, độ tin cậy cung cấp điện của lưới truyền tải, mất điện lưới 
truyền tải. 

• Dự báo phụ tải cho hệ thống điện quốc gia 
• Kế hoạch phát triển lưới truyền tải 
• Hòa lưới vào lưới điện truyền tải: Các điểm đầu nối, yêu cầu cho thiết bị đầu nối, hệ thống 

rơ-le bảo vệ, hệ thống thông tin, đấu nối hệ thống SCADA, hệ thống giảm tần tự động và các 
yêu cầu của Trung tâm Điều khiển.  

• Trách nhiệm của đơn vị vận hành hệ thống truyền tải điện: Trách nhiệm của đơn vị vận hành 
hệ thống điện và thị trường, trách nhiệm của đơn vị vận hành mạng lưới truyền tải, trách 
nhiệm của đơn vị phát điện, trách nhiệm của đơn vị phân phối điện và các đơn vị bán lẻ.  

 
Cả hai bộ Quy định đều bao gồm các yêu cầu hòa lưới, trong số các yêu cầu kỹ thuật khác đối với năng 
lượng tái tạo khi được kết nối với lưới truyền tải (220 và 500kV). Quy định hệ thống điện truyền tải có 
hai điều (Điều 42, Điều 93) quy định về việc hòa lưới năng lượng tái tạo.  
 
Điều 42 quy định về các yêu cầu kỹ thuật của các nhà máy điện gió và điện mặt trời   
Chúng phải có khả năng phát công suất tác dụng định mức liên tục trong dải tần số từ 49 đến 51 Hz ở chế 
độ phát tự do hoặc chế độ điều khiển công suất phát.  
 
Nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời phải có khả năng điều chỉnh phát công suất tác dụng theo lệnh 
của Cấp điều độ có quyền điều khiển phù hợp với sự biến đổi của nguồn năng lượng sơ cấp trong thời 
gian không quá 30 giây với độ sai số trong dải ± 1 % công suất định mức theo đúng lệnh điều độ trong 
trường hợp nguồn sơ cấp biến thiên bằng hoặc lớn hơn giá trị dự báo; hoặc phát công suất lớn nhất có 
thể trong trường hợp nguồn sơ cấp biến thiên thấp hơn giá trị dự báo.  
 
Ở chế độ hoạt động bình thường, các nhà máy điện gió và điện mặt trời phải có khả năng phát công suất 
tác dụng và đảm bảo không gây ra tác động tiêu cực do thay đổi điện áp tại điểm đấu nối trong dải tần số 
cho phép. Nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời cũng phải có khả năng duy trì vận hành phát điện 
trong thời gian tối thiểu tương ứng với các dải tần số vận hành. Khi tần số hệ thống điện lớn hơn 51 Hz, 
nhà máy điện gió và nhà máy điện mặt trời phải giảm công suất tác dụng với tốc độ không nhỏ hơn 01 % 
công suất định mức mỗi giây. 
 
Về vấn đề kiểm soát điện áp và công suất phản kháng, trong trường hợp nhà máy điện phát công suất tác 
dụng lớn hơn hoặc bằng 20% công suất tác dụng định mức và điện áp nằm trong dải vận hành bình 
thường, nhà máy điện gió và nhà máy điện mặt trời phải có khả năng điều chỉnh liên tục công suất phản 
kháng trong dải hệ số công suất từ 0,85 (ứng với chế độ phát công suất phản kháng) đến 0,95 (ứng với 
chế độ nhận công suất phản kháng) tại điểm đấu nối ứng với công suất định mức.  
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Trường hợp nhà máy điện phát công suất tác dụng nhỏ hơn 20% công suất định mức, nhà máy điện đó 
có thể giảm khả năng nhận hoặc phát công suất phản kháng phù hợp với đặc tính của tổ máy. 
 
Trường hợp điện áp tại điểm đấu nối nằm trong dải ± 10 % điện áp định mức, nhà máy điện phải có khả 
năng điều chỉnh điện áp tại điểm đấu nối với độ sai lệch không quá ± 0,5 % điện áp định mức trong toàn 
bộ dải làm việc cho phép của máy phát. 
 
Trường hợp điện áp tại điểm đấu nối nằm ngoài dải ± 10 % điện áp định mức, nhà máy điện phải có khả 
năng phát hoặc nhận công suất phản kháng bằng tối thiểu 02 lần theo tỷ lệ so với công suất phản kháng 
định mức ứng với tỷ lệ thay đổi điện áp tại điểm đấu nối. Nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời tại 
mọi thời điểm đang nối lưới phải có khả năng duy trì vận hành phát điện tương ứng với dải điện áp.  
 
Về mức độ sóng hài, tổng mức biến dạng sóng hài do nhà máy điện gió và nhà máy điện mặt trời gây ra 
tại điểm đấu nối không vượt quá giá trị 03 %. Mức nhấp nháy điện áp do nhà máy điện gió và nhà máy 
điện mặt trời gây ra tại điểm đấu nối không được vượt quá giá trị quy định tại Điều 9 Thông tư này.  
 
Điều 93. Công suất dự phòng và năng lượng điện của hệ thống điện 
 
Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện (tức là Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia) sẽ 
chịu trách nhiệm tính toán và xác định công suất dự phòng và năng lượng điện của hệ thống điện quốc 
gia trong quá trình tính toán các dịch vụ phụ trợ và đánh giá an ninh hệ thống điện. 
 
Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia được giao nhiệm vụ xác định mức độ công suất khả dụng dữ 
phòng phù hợp. Do đó, công suất dự phòng được định nghĩa là hiệu số giữa tổng công suất phát khả dụng 
dự báo của các tổ máy phát điện trong hệ thống điện và nhu cầu công suất cực đại dự báo của phụ tải hệ 
thống điện. Công suất dự phòng tối ưu đạt được khi chi phí biên của điện năng thiếu hụt do sự cố nguồn 
điện, sự biến động về nhiên liệu sơ cấp và sự tăng đột biến của phụ tải bằng với chi phí biên khi phải huy 
động dự phòng khởi động nhanh để bù đắp lượng điện năng thiếu hụt đó 
 
Trung tâm cũng có trách nhiệm tính toán năng lượng điện dự phòng. Công suất dự phòng hợp lý là công 
suất dự phòng tối ưu có tính đến những yếu tố biến động phụ tải điện và các ràng buộc tổ máy phát điện 
trong hệ thống điện; 
 
Công suất dự phòng đó được sử dụng để lập kế hoạch khối lượng khả dụng cho việc dự phòng khởi động 
nhanh bao gồm công suất đăng ký của các tổ máy phát điện của nhà máy nhiệt điện có hợp đồng mua 
bán điện dài hạn. Suất sự cố của mỗi tổ máy phát điện sẽ được xác định căn cứ trên số liệu thống kê hoặc 
giá trị tính toán của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện cho loại tổ máy phát điện đó. Chi 
phí mất tải sẽ do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện tính toán.  
 
Tính toán điện năng dự phòng phục vụ lập kế hoạch huy động dự phòng vận hành phải phát để đảm bảo 
an ninh hệ thống điện, bao gồm: 

• Công suất đăng ký của các tổ máy phát điện của nhà máy nhiệt điện có hợp đồng mua bán 
điện dài hạn hoặc hợp đồng dịch vụ dự phòng khởi động nhanh với suất sự cố tương ứng; 

• Suất sự cố của mỗi tổ máy phát điện được xác định căn cứ trên số liệu thống kê hoặc giá trị 
tính toán của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện cho loại tổ máy phát điện đó;  

• Dự báo biến động sản lượng điện năng của các nhà máy thủy điện căn cứ vào số liệu quá khứ 
hoặc số liệu thủy văn thực tế; 

• Chi phí thiếu hụt điện năng sẽ được xác định bằng phương pháp xác suất thống kê trong 
trường hợp nhu cầu phụ tải điện lớn hơn tổng điện năng khả dụng và tính toán của Đơn vị 
vận hành hệ thống điện và thị trường điện về chi phí mất tải ngoài dự kiến. 

 
Sau cùng, Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia có trách nhiệm tính toán xác định các kế hoạch phục 
vụ điện năng dự phòng trong trường hợp tạm ngưng hoặc giảm nguồn cung cấp điện và giảm tải bao gồm 
công suất điện đã thông báo của các tổ máy phát điện trong nhà máy qua các giai đoạn;  
 
Những việc tính toán kể trên phải được Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam thông qua. 
 
Quy định hệ thống điện phân phối  
Thông tư bao trùm hầu hết các khía cạnh liên quan đến việc vận hành hệ thống điện phân phối 
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• Các yêu cầu kỹ thuật: tần số, ổn định hệ thống điện, điện áp, cân bằng pha, sóng hài dòng 
điện, dao động điện áp, nối đất trung tính, dòng điện ngắn mạch và thời gian bù lỗi. 

• Độ tin cậy của nguồn điện và tổn phất phân phối 
• Dịch vụ khách hàng 
• Dự báo nhu cầu phụ tải điện 
• Phát triển hệ thống lưới điện phân phối 
• Đấu nối vào hệ thống phân phối 
• Các yêu cầu cho hệ thống SCADA 
• Lịch trình bảo trì, vận hành, kiểm soát phụ tải điện và kiểm soát điện áp.  

 
Điều 40 và Điều 41 của Quy định hệ thống điện phân phối có liên qua đến việc hòa lưới nguồn năng 
lượng tái tạo.  
 
Theo Điều 40, nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời phải có khả năng duy trì vận hành phát công suất 
tác dụng trong dải tần số từ 49 Hz đến 51 Hz theo các chế độ sau: 
a) Chế độ phát tự do: Vận hành phát điện công suất lớn nhất có thể theo sự biến đổi của nguồn năng 
lượng sơ cấp (gió hoặc mặt trời); 
b) Chế độ điều khiển công suất phát. 
 
Nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời phải có khả năng điều chỉnh phát công suất tác dụng theo lệnh 
của Cấp điều độ có quyền điều khiển phù hợp với sự biến đổi của nguồn năng lượng sơ cấp trong thời 
gian không quá 30 giây với độ sai số trong dải ± 1% công suất định mức tương tự như Điều 42 Quy định 
hệ thống điện truyền tải.  
 
Khi tần số hệ thống điện lớn hơn 51 Hz, nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời phải giảm công suất tác 
dụng với tốc độ không nhỏ hơn 1 % công suất định mức mỗi giây.  
 
Nhà máy điện gió và nhà máy điện mặt trời được đấu nối vào hệ thống điện phân phối phải có khả năng 
điều chỉnh công suất phản kháng và điện áp như sau: 

a) Trường hợp nhà máy điện phát công suất tác dụng lớn hơn hoặc bằng 20% công suất tác 
dụng định mức và điện áp trong dải vận hành bình thường, nhà máy điện phải có khả năng 
điều chỉnh liên tục công suất phản kháng trong dải hệ số công suất 0,95 (ứng với chế độ phát 
công suất phản kháng) đến 0,95 (ứng với chế độ nhận công suất phản kháng) tại điểm đấu 
nối ứng với công suất định mức; 

b) Trường hợp nhà máy điện phát công suất tác dụng nhỏ hơn 20% công suất định mức, nhà 
máy điện có thể giảm khả năng nhận hoặc phát công suất phản kháng phù hợp với đặc tính 
của tổ máy phát điện; 

c) Trường hợp điện áp tại điểm đấu nối trong dải ± 10 % điện áp định mức, nhà máy điện phải 

có khả năng điều chỉnh điện áp tại điểm đấu nối với độ sai lệch không quá ± 0,5 % điện áp 

định mức (so với giá trị đặt điện áp) trong toàn bộ dải làm việc cho phép của tổ máy phát 

điện và hoàn thành trong thời gian không quá 02 phút; 

d) Trường hợp điện áp tại điểm đấu nối biến thiên ngoài dải ± 10 % điện áp định mức, nhà máy 
điện phải có khả năng điều chỉnh công suất phản kháng ở mức tối thiểu 2% (so với công suất 
phản kháng định mức) điện áp biến thiên tại điểm đấu nối. 

 
Nhà máy điện gió và nhà máy điện mặt trời tại mọi thời điểm đang nối lưới phải có khả năng duy trì vận 
hành phát điện tương ứng với dải điện áp. Nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời phải đảm bảo không 
gây ra thành phần thứ tự nghịch của điện áp pha tại điểm đấu nối quá 1 % điện áp danh định. Nhà máy 
điện gió, nhà máy điện mặt trời phải có khả năng chịu được thành phần thứ tự nghịch của điện áp pha 
tại điểm đấu nối tới 03 % điện áp định mức đối với cấp điện áp 110kV trở lên hoặc 05% điện áp định 
mức đối với cấp điện áp dưới 110kV.  
 
Điều 41 cho phép đấu nối hệ thống điện mặt trời trên mái nhà với lưới điện hạ thế theo một số yêu cầu:  

• Tổng công suất đặt của hệ thống điện mặt trời đấu nối vào cấp điện áp hạ áp của trạm biến áp 
hạ thế không được vượt quá 30% công suất đặt của trạm biến áp đó; 

• Hệ thống điện mặt trời có công suất dưới 03 kVA trở xuống được đấu nối vào lưới điện hạ áp 01 
(một) pha hoặc 03 (ba) pha; 
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• Hệ thống điện mặt trời có công suất từ 03 kVA đến 100 kVA (nhưng không vượt quá 30 % công 
suất đặt của trạm biến áp hạ thế đấu nối) được đấu nối vào lưới điện hạ áp 03 (ba) pha.  

 
Hệ thống điện mặt trời phải có khả năng duy trì vận hành phát điện liên tục trong dải tần số từ 49 Hz đến 
51 Hz. Khi tần số hệ thống điện nằm ngoài dải từ 49 Hz đến 51 Hz thì hệ thống điện mặt trời phải có khả 
năng duy trì vận hành phát điện trong thời gian tối thiểu 0,2 giây.  
 
Hệ thống điện mặt trời phải có khả năng duy trì vận hành phát điện liên tục khi điện áp tại điểm đấu nối 
trong dải từ 85% đến 110% điện áp định mức. Khi điện áp tại điểm đấu nối nằm ngoài dải từ 85 % đến 
110% điện áp định mức thì hệ thống điện mặt trời phải có khả năng duy trì vận hành phát điện trong 
thời gian tối thiểu 02 giây. 
 
Sau cùng, hệ thống điện mặt trời phải trang bị thiết bị bảo vệ đảm bảo loại trừ sự cố và vận hành an toàn 
hệ thống điện mặt trời. Đối với hệ thống điện mặt trời có công suất từ 10 kVA trở lên, khách hàng có đề 
nghị đấu nối phải thống nhất các yêu cầu về hệ thống bảo vệ với Đơn vị phân phối điện. 
 
Bên cạnh Quy định hệ thống điện truyền tải và Quy định hệ thống điện phân phối, Cục Điều tiết Điện lực 
Việt Nam (thuộc Bộ Công Thương) đã ban hành Quyết định số 25/2019/QĐ-DTDL quy định Quy trình 
thử nghiệm và giám sát thử nghiệm của các nhà máy điện hòa Lưới điện Quốc gia. Quy định này bao gồm 
các quy trình thử nghiệm và giám sát đối với nhà máy điện gió và điện mặt trời để xác nhận rằng kế 
hoạch Năng lượng tái tạo tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các bộ tiêu chuẩn. 
 
Tóm lại, Việt Nam đã thiết lập các mục tiêu đầy tham vọng và thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc phát 
triển năng lượng tái tạo với các cơ chế ưu đãi tài chính cập nhật cũng như các hướng dẫn và yêu cầu kỹ 
thuật để thúc đẩy việc triển khai năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng gió và mặt trời. Tuy nhiên, sự 
xâm nhập hệ thống nhanh chóng của năng lượng tái tạo tạo ra những thách thức mới, chẳng hạn như tắc 
nghẽn và thường xuyên xảy ra nguy cơ quá tải mạng. 
 
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, các quốc gia phải đối mặt với những thách thức điển hình tương 
tự khi họ chuyển sang các cổ phiếu VRES cao hơn trong hệ thống của họ (xem Hình 3.4).  

 
Hình 3.4. 06 giai đoạn hệ thống chuyển đổi sang tỷ lệ nguồn năng lượng tái tạo biến đổi cao hơn (trích 

dẫn từ [1, p. 299])  
 
Khi đánh giá theo công suất lắp đặt của các nguồn năng lượng tái tạo tại Việt Nam, hiện tại đang ở Giai 
đoạn 2, đang bắt đầu trải qua những thách thức vận hành. Đến năm 2030, Việt Nam sẽ chuyển sang Giai 
đoạn 3 (tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo biến đổi chiếm khoảng 20%, theo Quy hoạch Điện II Điều 
chỉnh (xem Hình 3.3)), khi Việt Nam có thể gặp phải sự khác biệt lớn hơn và thường xuyên hơn giữa tải 
và tải ròng và phải đối diện với nhiều thách thức hơn liên quan đến các nguồn NLTT dự báo. Hơn nữa, 
việc mở rộng lưới truyền tải không được thiết kế cho một số lượng lớn các trang trại năng lượng mặt 
trời và gió. Thời gian xây dựng các đường dây và trạm biến áp mới lâu hơn nhiều so với thời gian xây 
dựng các dự án năng lượng mặt trời và gió khiến cho việc phát triển mạng lưới điện trở nên khó khăn. 
Ví dụ, cho đến nay, không có quy định nào ở Việt Nam về việc dự báo các nguồn NLTT biến đổi hoặc vai 
trò của chúng đối với sự mất cân bằng. Thay vào đó, trách nhiệm này thuộc về nhà vận hành hệ thống 
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điện và thị trường điện. Cả các nguồn NLTT (bên cạnh các nhà máy thủy điện) đều không thể cung cấp 
các dịch vụ phụ trợ. Điều này cho thẩy rằng việc đưa ra các giải pháp khác là cấp thiết. 
 
Không chỉ việc giải quyết các thách thức hiện tại mà việc đảm bảo rằng hệ thống sẵn sàng đối mặt với 
những thách thức trong tương lai thông qua một chiến lược dài hạn trở lên rất quan trọng. Khả năng 
trích xuất và đạt được tính linh hoạt hệ thống trở nên hết sức quan trọng và đòi hỏi phải có những điều 
chỉnh chiến lược đối với khung pháp lý, quy tắc kỹ thuật và các ưu đãi kinh tế để đảm bảo nguồn cung 
cấp năng lượng mạnh mẽ và mạng lưới đáng tin cậy trong thời gian dài hơn. Các vấn đề cụ thể sẽ được 
xác định chính xác trong Chương 4 (Nhiệm vụ 3). 
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Nhiệm vụ 2.2 Quy định triển khai công nghệ năng lượng thông minh tại Việt Nam  

Chính sách Lưới điện Thông minh 
 
Sự phát triển của Lưới điện thông minh tại Việt Nam lần đầu tiên được đề cập vào năm 2012 theo Quyết 
định số 1670/QĐ-TOT về Lộ trình Lưới điện thông minh. Lộ trình này đặt ra mục tiêu chung cho Lưới 
thông minh nhằm cải thiện độ tin cậy của hệ thống thông qua các biện pháp hiệu quả năng lượng và Điều 
chỉnh phụ tải điện. Với sự trợ giúp của các công nghệ Lưới thông minh Thông minh, kế hoạch dự kiến sẽ 
cải thiện độ tin cậy và nguồn cung cấp điện lưới, tăng cường quản lý nhu cầu điện và do đó giảm nhu cầu 
hoặc làm chậm việc đầu tư mạng và khuyến khích hòa lưới các nguồn NLTT một cách hiệu quả hơn và 
các công nghệ khác. 
 

Quy định liên quan tới việc phát triển Lưới điện Thông minh tại Việt Nam 

Quyết định số 1670/QĐ-TTg 2012 Lộ trình Lưới điện Thông minh 

Thông báo số 79/TB-VPCP 2014 Thông báo về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng 
Trung Hải về triển khai thực hiện Lưới điện Thông 
minh tại Việt Nam của Văn phòng Chỉnh phủ 

Thông tư số 40/2014/TT-BCT, 
số 28/2014/TT-BCT, và số 
44/2014/TT-BCT, 

2014 Quy định Quy trình điều độ hệ thống điện Quốc gia, 
Quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện Quốc gia bổ 
sung một số điều liên quan tới Trung tâm điều khiển 
từ xa và chuyển mạch từ xa  

Quyết định số 1047/QĐ-BCT 2016 Phê duyệt tiêu chí đánh giá phát triển điện: Giám sát 
và định giá chất lượng điện, dịch vụ cung cấp điện, chỉ 
tiêu kỹ thuật, năng suất lao động và hiện đại hóa hệ 
thống điện thông qua các chỉ số hoạt động chính 

Phê duyệt số 1437/QĐ-BCD 2016 Kế hoạch hoạt động của Chương trình Phát triển Lưới 
điện Thông minh Quốc gia 

Quyết định số 4602/QĐ-BCT 2016 Phê duyệt sự phát triển tổng thể của Lưới điện Thông 
minh tại Việt Nam 

 
Lộ trình xác định các kết quả dự kiến cụ thể:  

i) Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để triển khai Lưới điện Thông minh,  

ii) Áp dụng hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA)  

iii) Tăng chỉ số tần suất mất điện trung bình SAIFI và chỉ số thời gian mất điện trung bình 

của hệ thống SAIDI 

iv) Tăng năng suất lao động bằng cách lắp đặt thiết bị tự động hóa và điều khiển từ xa 

v) Nâng cao khả năng dự báo nhu cầu phụ tải và lập kế hoạch cung cấp điện 

vi) Ứng dụng của cơ sở hạ tầng đo đếm tiên tiến (AMI) 

vii)  Giảm tổn thất điện năng 

viii) Ứng dụng công nghệ thông minh vào việc hòa lưới các nguồn NLTT 

ix) Khuyến khích nghiên cứu, phát triển và sản xuất các thiết bị thông minh cho Lưới điện 

Thông minh và  

x) Thông báo cho người tiêu dùng về mức tiêu thụ điện và chi phí điện.   

 
Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 8 tháng 11 năm 2011: 
Chương trình được chia thành 3 giai đoạn:  
 

▪ Giai đoạn 1 năm 2012 – 2016 tập trung vào việc cải thiện vận hành hệ thống điện, các dự 
án thí điểm, xây dựng các quy định pháp lý, xây dựng các quy định kỹ thuật và chương trình 
truyền thông cho công cộng; 

▪ Giai đoạn 2 năm 2017 – 2022 tập trung vào cải tiến liên tục hoạt động hệ thống điện và phát 
triển cơ sở hạ tầng CNTT & viễn thông, đặc biệt là trong lưới điện truyền tải, ứng dụng lưới 
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điện thông minh, xây dựng quy định pháp lý, xây dựng quy định kỹ thuật và chương trình 
truyền thông cho công cộng; 

▪ Giai đoạn 3 năm 2022 và hơn thế nữa là liên tục phát triển cơ sở hạ tầng CNTT & viễn thông, 
ứng dụng lưới điện thông minh và xây dựng quy định pháp lý. 

 
Các nhiệm vụ cụ thể được liệt kê chi tiết hơn trong Hình 3.5.  
 
Một số tài liệu quy định bổ sung có liên quan đến các vấn đề phát triển Lưới điện Thông minh. Trong 
năm 2014, một số thông tư như thông tư số 40/2014/TT-BCT, số 44/2014/TT-BCT và số 24/2014/TT-
BCT đưa ra cơ sở cho thủ tục điêu độ, chuyển đổi và xử lý sự cố, bổ sung vào cơ sở pháp lý cho sự hình 
thành của Trung tâm điều khiển từ xa. 
 
Đo lường điện từ xa và thu thập dữ liệu được đề cập từ năm 2015 trong Thông tư số 42/2015/TT-BCT, 
đặt nền móng cho việc thực hiện đo lường thông minh tại Việt Nam.  
 
Các bộ quy định hệ thống điện truyền tải và phân phối được chính thức hóa trong Thông tư số 
39/2015/TT/BCT được trình bày trong phần trước, đã đề cập đến các vấn đề liên quan đến việc triển 
khai Lưới thông minh như các yêu cầu kỹ thuật đối với hòa lưới các nguồn năng lượng tái tạo và việc 
thành lập Trung tâm điều khiển từ xa cho một khối tập hợp các nhà máy điện.  
 
Cuối cùng, vào năm 2016, Bộ Công Thương đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Lưới điện Thông 
minh Quốc gia để thực hiện chương trình Lưới điện thông minh, Quyết định số 4602/QĐ-BCT (Đề án 
tổng thể Lưới điện Thông minh). Ngoài ra, năm 2018, Quyết định số 279/QĐ-TOT, giải quyết Chương 
trình Quản lý nhu cầu điện (DSM) trong giai đoạn 2018-2020 với triển vọng đến năm 2030 đã củng cố 
thêm các sáng kiến trước đó. 
 
Quy hoạch tổng thể phát triển Lưới điện Thông minh phác thảo các mục tiêu cụ thể như sau:  
 
Quy hoạch tổng thể phát triển Lưới điện Thông minh có bốn mục tiêu chính được xác định theo 3 đề án 
thành phần [23]:  

▪ Xây dựng Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA), kiểm soát và bảo vệ trong 
hệ thống điện, thao tác đóng cắt từ xa các thiết bị của nhà máy điện và trạm điện đảm bảo an 
ninh, an toàn và độ tin cậy phục vụ dịch vụ điện.  
 

▪ Triển khai các Trung tâm điều khiển để thao tác, đóng cắt từ xa các thiết bị cho lưới điện của 
Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia và các Tập đoàn Điện lực Việt Nam để khai thác tối đa 
hiệu quả của các hệ thống SCADA và hệ thống thông tin viễn thông. Điều này cho phép dần 
chuyên từ mô hình có người trực vận hành tại chỗ sang mô hình bán người trực vận hành đê 
nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả vận hành lưới điện và độ tin cậy cung cấp điện. 
 

▪ Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng đo đếm, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả trong công tác sản 
xuất kinh doanh, giảm thiểu các sai sót chủ quan do con người và nâng cao chất lượng dịch vụ 
khách hàng để phát triển thị trường điện mà không gây áp lực tới việc tăng giá điện. 
 

▪ Đảm bảo hiệu quả đầu tư và triển khai công nghệ để đảm bảo các yêu cầu về an toàn, an ninh 
quốc phòng trong quá trình quản lý vận hành hệ thống điện quốc gia.  
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Hình 3.5. Chương trình Lưới điện Thông minh tại Việt Nam
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Quy hoạch tổng thể bao gồm ba đề án để đảm bảo nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng suất 
lao động trong giai đoạn 2016-2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam:  
 

Đề án đầu tiên liên quan đến nghiên cứu và phát triển hệ thống SCADA tại hệ thống điện Việt Nam để 
đảm bảo vào năm 2020: 

▪ Phấn đấu đầu tư, trang bị và hoàn thiện đầy đủ hệ thống SCADA cho các Trung tâm điều độ 
để tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng hiện có. Hệ thống SCADA phải được liên kết, phân quyền và 
chia sẻ dữ liệu nhằm đảm bảo đầy đủ thông tin và dữ liệu phục vụ vận hành, điều độ hệ thống 
điện quốc gia an toàn, tin cậy; đặc biệt là khi có các Trung tâm điều khiển được thành lập  

▪ Các nhà máy điện, trạm điện, trong hệ thống điện phải được đầu tư, trang bị đầy đủ thiết bị 
đầu cuối RTU/Gateway.  

▪ Đảm bảo 100% các nhà máy điện có công suất lắp đặt trên 30MW, và các trạm biến áp 500-
220kV có kết nối và đáp ứng đủ tín hiệu SCADA và 100% các trạm biến áp 110kV, các nhà 
máy điện có công suất lắp đặt từ 10-30MW có kết nối hệ thống SCADA và 90% đáp ứng đủ 
tín hiệu SCADA phục vụ vận hành  

▪ Đảm bảo đưa vào khai thác các chức năng của hệ thống EMS, hệ thống DMS trong hệ thống 
SCADA tại tất cả các cấp điều độ  

▪ Đảm bảo vận hành ổn định và cung cấp các kênh truyền tải: 100% các nhà máy điện có công 
suất lắp đặt trên 30MW, và các trạm biến áp 500-220kV được kết nối bằng hai đường truyền 
dẫn quang độc lập; 100% các trạm biến áp 110kV được kết nối bằng cáp quang về Trung tâm 
điều khiển hoặc Trung tâm điều độ và 90% các Điện lực quận/huyện được kết nối bằng cáp 
quang vào hệ thống viễn thông dùng riêng.  

Đề án thứ hai liên quan đến nghiên cứu mô hình tổ chức Trung tâm điều khiển đóng cắt thiết bị từ xa cho 
lưới điện của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và Tập đoàn Điện lực Việt Nam: 

▪ Đầu tư và khai thác các Trung tâm điều khiển để thao tác, đóng cắt và điều khiển từ xa thiết 
bị điện trong lưới điện truyền tải và lưới điện phân phối. Điều này bao gồm mô hình trung 
tâm điều khiển lưới điện truyền tải và trung tâm điều khiển lưới điện phân phối 

▪ Điều khiển và tự động hóa các trạm điện và thiết bị lưới điện để cho phép mô hình có người 
trực vận hành tại chỗ và mô hình không người trực vận hành.  

▪ Đến năm 2020, 60% trạm biến áp 220kV và 100% trạm biến áp 110kV thuộc phạm vi quản 
lý của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia và Tổng Công ty Điện lực vận hành theo mô 
hình trạm biến áp không người trực.  

Đề án thứ ba về nghiên cứu và phát triển công tơ điện tử và hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa: 

▪ Đến hết năm 2017, đầu tư, hoàn thiện hệ thống đo đếm điện năng và thu thập số liệu đo đếm 
từ xa. Đến hết năm 2020, lắp đặt công tơ điện tử và thu thập số liệu đo đếm từ xa cho khoảng 
50% khách hàng sử dụng điện.  

▪ Hoàn thiện hệ thống đo đếm điện năng và hệ thống thu thập số liệu đo đếm từ xa tại các vị 
trí đo đếm đầu nguồn, đo đếm ranh giới giao nhận điện năng. 

▪ Xây dựng kế hoạch cụ thể để hiện đại hóa hạ tầng đo đếm để đảm bảo (i) chi phí không tăng 
quá cao so với việc lắp đặt công tơ cơ khí, (ii) các tiêu chuẩn, chất lượng của công tơ điện tử 
và hệ thống thu thập số liệu đo đếm từ xa; (iii) độ tin cậy, chính xác và an ninh bảo mật số 
liệu đo đếm; (iv) hiệu quả đầu tư và nâng cao năng suất lao động; (v) nâng cao chất lượng 
dịch vụ khách hàng.  

▪ Nghiên cứu phương án ứng dụng công tơ điện tử để khách hàng có thể sử dụng biểu giá điện 
theo thời gian (ToU) một cách rộng rãi. 

Giải pháp Quản lý nhu cầu điện và Điều chỉnh phụ tải điện 
 
Việt Nam đã có một số kế hoạch, chương trình và mục tiêu cụ thể để thực hiện các giải pháp Quản lý nhu 
cầu điện, được tóm tắt trong các quyết định và thông tư trong bảng dưới đây. 
 

Quy định liên quan đến giải pháp điều chỉnh phụ tải điện và quản lý nhu cầu điện  

Thông tư số 23/2017/TT-BCT 2017 Quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương 
trình điều chỉnh phụ tải điện 
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Quy định liên quan đến giải pháp điều chỉnh phụ tải điện và quản lý nhu cầu điện  

Thông tư 19/2017/ TT-BCT 2017 Quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực 
hiện nghiên cứu phụ tải điện  

Quyết định số 279/2018/QĐ-TTg 2018 Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai 
đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030  

Quyết định số 175/2019/QĐ-BCT 2019 Lộ trình và kế hoạch triên khai thực hiện Chương 
trình Điều chỉnh phụ tải điện  

 
Cho đến nay, chương trình thành công nhất được thực hiện tại Việt Nam là chương trình biểu giá Thời 
gian sử dụng (ToU). Chương trình TOU đã có tác động tích cực khi nó ngày càng đóng góp vào việc cân 
bằng biểu đồ phụ tải điện. Tỷ lệ lượng tiêu thụ điện thương mại và công nghiệp vào giờ thấp điểm và giờ 
bình thường tăng nhanh hơn giờ cao điểm. Hệ số phụ tải sau khi thực hiện biểu giá TOU đã được cải thiện 
đáng kể từ 0,78 năm 2007 lên 0,86 vào năm 2015. 
 
Bất chấp sự tồn tại của một số chương trình Quản lý nhu cầu điện và các chương trình Quản lý nhu cầu 
điện/Điều chỉnh phụ tải điện thí điểm, những chương trình này phải đối mặt với các vấn đề hoặc thách 
thức sau đây: 
▪ Công cụ đánh giá: Không có quy định rõ ràng để đánh giá và xác định kết quả và hiệu quả của 
từng chương trình DSM/DR tổng thể 
▪ Cơ chế khuyến khích: Các chương trình Điều chỉnh phụ tải điện không được xác định hoặc 
không được quy định bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đặc biệt là với các chương trình Điều 
chỉnh phụ tải điện sử dụng các cơ chế Ưu đãi trực tiếp  
▪ Sự tham gia của các khách hàng cận biên: Một số chương trình thí điểm đã được triển khai 
nhưng vẫn không đủ để khuyến khích khách hàng tham gia.  
 
Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện (DSM) 
Năm 2018, chương trình DSM quốc gia đã được phê duyệt trong Quyết định số 279/2018/QĐ-TTg. 
Chương trình này củng cố các sáng kiến Lưới điện thông minh trước đây bằng cách hỗ trợ 

i) Triển khai chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện (DSM) 
ii) Giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia và 
iii) Chuyển đổi người dùng cuối thông minh [23].  

 
Cụ thể, chương trình này nhằm giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia (so với dự báo 
nhu cầu phụ tải điện trong Quy hoạch Điện VII điều chỉnh) ở mức 300 MW vào năm 2020, 1.000 MW 
vào năm 2025 và 2.000 MW vào năm 2030 và để tăng hệ số phụ tải của hệ thống điện quốc gia trong 1 
đến 2% từ 2018 đến 2020 và 3 đến 4% từ 2021 đến 2030 [24]. 
 
Ba nội dung chính của Chương trình quốc gia về DSM bao gồm:  

1. Xây dựng và hoàn thiện đầy đủ khung pháp lý để thực hiện Chương trình quốc gia về DSM  
2. Đẩy mạnh các chương trình, hoạt động để nâng cao nhận thức của xã hội, khách hàng (đặc biệt 

là khách hàng dân cư) để họ tham gia 
3. Thực hiện các Chương trình DSM và DR 

Một số hoạt động trong chương trình DSM liên quan đến Lưới điện thông minh bao gồm Điều chỉnh phụ 
tải điện (DR), cơ chế giá điện theo thời gian (TOU), Đơn vị điều phối hoạt động DSM/DR, pin quang điện 
trên mái nhà, bình nước nóng năng lượng mặt trời (SWH), đèn CFL/LED, điều hóa không khí hiệu quả, 
đọc đồng hồ tự động (AMR) và Hạ tầng đo đếm tiên tiến (AMI). Điều này đòi hỏi việc đồng bộ hóa các giải 
pháp khoa học và công nghệ cho Chương trình DSM và hiệu quả năng lượng và sự liên kết với các mục 
tiêu của Lưới điện thông minh. 
 
Nhóm nội dung 1: Xây dựng và hoàn thiện đầy đủ khung pháp lý để thực hiện Chương trình quốc 
gia về DSM  
Trong nhóm nội dung này, dự kiến sẽ xây dựng một khung pháp lý cơ bản để thực hiện Chương trình 
quốc gia về DSM. Điều này đòi hỏi các cơ chế chính sách, cơ chế tài chính và khuyến khích để thực hiện 
Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện cũng như các quy định về quản lý và thực hiện, giám sát và đánh 
giá các chương trình DSM/DR. Chẳng hạn, cơ chế thời gian sử dụng (TOU) có thể được áp dụng cho từng 
nhóm khách hàng, khu vực/mùa, mở rộng tới khách hàng thường trú. Cuối cùng nhưng không kém phần 
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quan trọng, việc triển khai thành công chương trình DR đòi hỏi phải có các quy định pháp lý để thiết lập 
Đơn vị điều phối hoạt động DSM/DR. 
 
Nhóm nội dung 2: Nâng cao nhận thức của xã hội, khách hàng sử dụng và đơn vị điện lực  
Trong nhóm nội dung này, dự kiến sẽ xây dựng và triển khai đồng bộ các chương trình để thúc đẩy và 
tăng cường giáo dục cộng đồng về nội dung và lợi ích của Chương trình DSM. Để làm được điều này, các 
cơ sở thông tin và truyền thông thích hợp phải được áp dụng để tăng cường nhận thức cho khách hàng, 
đơn vị điện lực và xã hội. Để nâng cao nhận thức, chắc chắn phải có sự hợp tác giữa các Bộ. Việc phối hợp 
với Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giúp phát triển các chương trình và tài liệu đào tạo về nội dung và lợi ích 
của Chương trình DSM (phù hợp với trình độ đào tạo và sinh viên) để tham khảo. Mặt khác, cần hợp tác 
với Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện các chương trình truyền thông nhằm nâng cao nhận thức 
của xã hội, khách hàng và các đơn vị điện lực về nội dung và lợi ích của DSM. 
 
Nhóm nội dung 3: Triển khai các chương trình DSM/DR 
Để thực hiện hiệu quả các chương trình DSM/DR, nghiên cứu phụ tải điện và dự báo nhu cầu phụ tải điện 
dự kiến sẽ thúc đẩy Chương trình giữa các tập đoàn điện lực. Bên cạnh đó, các chương trình DSM tiềm 
năng và thiết kế, nơi mà khách hàng tham gia tự nguyện và chủ động sẽ được đánh giá. Cơ chế thời gian 
sử dụng TOU dự kiến sẽ được triển khai trong tương lai trong khi các phương pháp và cơ chế bổ sung để 
triển khai linh hoạt trong các nhóm khách hàng, khu vực và mùa khác, mở rộng cho người dân, cũng sẽ 
được thiết kế.  
 
Cuối cùng, Quyết định đặt mục tiêu xây dựng lộ trình và kế hoạch thực hiện Chương trình DR phù hợp 
với cơ chế chính sách và tình hình hệ thống điện Việt Nam. Mục tiêu này đã được thực hiện vào năm 2019 
trong Quyết định số 175/2019/QĐ-BCT. 
 
Giải pháp tài chính 
Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện cho rằng, trong giai đoạn 2018-2020, cơ chế tài chính, cơ 
chế giá điện và cơ chế khuyến khích đối với chi phí của chương trình DSM/DR sẽ được bao gồm trong 
chi phí sản xuất và kinh doanh của các tập đoàn điện lực. Bộ Công thương (MOIT) và Bộ Tài chính (MOF) 
được giao nhiệm vụ quản lý và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các cơ chế tài chính. 
 
Chương trình được lên kế hoạch để tận dụng các nguồn tài trợ từ các tổ chức trong nước và quốc tế cũng 
như các cá nhân và sử dụng vốn góp của các công ty và doanh nghiệp điện. Các đơn vị điện lực và các tập 
đoàn điện lực sẽ được khuyến khích chủ động triển khai các chương trình DSM thông qua các quỹ và 
chương trình EE hoặc Nghiên cứu và Phát triển.  
 
Liên quan đến đầu tư, đào tạo, nâng cao năng lực và các giải pháp hợp tác quốc tế, Chương trình 
bao gồm một số bước như sau: 

• Đào tạo, nâng cao năng lực, đặc biệt là cho các nhân viên/phòng ban trực tiếp quản lý và thực 
hiện Chương trình DSM. 
• Thực hiện các hoạt động truyền thông và giáo dục để nâng cao nhận thức cộng đồng về Quản 
lý nhu cầu điện.  
• Từng bước trang bị các hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại như Hạ tầng đo đếm tiên tiến, năng 
lượng mặt trời trên mái nhà, lưu trữ năng lượng, v.v để tối ưu hóa sự tham gia của khách hàng vào 
các chương trình DSM/DR. 
• Triển khai đồng bộ ứng dụng khoa học và công nghệ với chương trình Lưới điện thông minh 
tại Việt Nam 
• Thúc đẩy hợp tác quốc tế, tận dụng các nguồn lực từ các tổ chức quốc tế để thực hiện các dự 
án hỗ trợ kỹ thuật, các chương trình thí điểm để phát triển và hoàn thiện đầy đủ khung pháp lý. 
 
Về việc triển khai, Bộ Công Thương là cơ quan điều phối chính trong khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam và 
các đơn vị liên kết được giao nhiệm vụ thực hiện. Các Bộ và cơ quan liên quan, đặc biệt là Bộ Tài chính, 
dự kiến sẽ phối hợp trong việc xây dựng khung pháp lý. Ủy ban nhân dân tỉnh được giao nhiệm vụ xây 
dựng kế hoạch, phân bổ nguồn lực cũng như kiểm tra và giám sát. 
 
Lộ trình và kế hoạch thực hiện chương trình đáp ứng nhu cầu 
 
Kế hoạch được công bố vào năm 2019 theo Quyết định số 175/2019/QĐ-BCT là phần trung tâm của 
chương trình Quốc gia về DSM. Mục tiêu chính của nó bao gồm giảm công suất phụ tải đỉnh (90 MW vào 
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năm 2020, 300 MW vào năm 2025 và 600 MW vào năm 2030), đóng góp của DR trong việc cung cấp các 
dịch vụ phụ trợ và cải thiện hệ số phụ tải của hệ thống điện quốc gia và khu vực. Về lâu dài, một chương 
trình DR dự kiến sẽ góp phần giảm tổn thất truyền tải trên lưới điện truyền tải Bắc-Trung-Nam. Sau năm 
2020, sự tham gia tự nguyện và tích cực của các nhóm khách hàng khác nhau sẽ được thực hiện để chuyển 
từ khách hàng tiêu thụ điện truyền thống sang khách hàng tiêu thụ thông minh. 
 
Có nhiều cách mà ba nhóm nội dung mô tả trong Chương trình quốc gia về DSM sẽ được thực hiện theo 
chương trình DR trước và sau năm 2020 được minh họa như Hình 3.6  
 

 
Hình 3.6. Việc triển khai chương trình Điều chỉnh phụ tải điện trước và sau năm 2020. 

 
Bên cạnh Chương trình quốc gia về DSM, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BCT 
quy định nội dung và trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện, trong đó bao gồm bốn 
chương trình Điều chỉnh phụ tải điện chính (xem Hình 3.7). Tập đoàn Điện lực Việt Nam nên đề xuất bất 
kỳ chương trình nào khác (nếu có). 
 
Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng ban hành Thông tư số 19/2017/TT-BCT quy định về nội dung, phương 
pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện. Thông tư này sẽ hỗ trợ Chương trình DSM, đặc biệt 
là Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện. Các nghiên cứu phụ tải điện bao gồm những nhiệm vụ sau đây:  

• Thiết kế và chọn mẫu phụ tải điện 
• Thu thập, sửa dữ liệu tiêu thụ năng lượng của mẫu phụ tải điện 
• Xây dựng biểu đồ phụ tải điện của các nhóm phụ tải điện tải và các ngành tải. 
• Dự báo biểu đồ phụ tải điện 
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HÌnh 3.7. Các chương trình Điều chỉnh phụ tải điện, theo Thông tư số 23/2017/TT-BCT. 

 
Như đã trình bày ở trên, Việt Nam đã thiết lập một lộ trình, một chương trình và mục tiêu chi tiết cho 
Chương trình Quản lý nhu cầu điện với trọng tâm đặc biệt là Điều chỉnh phụ tải điện, tuy nhiên, chúng 
vẫn còn một số khoảng trống phải được giải quyết để triển khai hiệu quả các chương trình DSM, và sẽ 
được thảo luận trong Chương 4 (Nhiệm vụ 3). 
 

Các ưu đãi và trợ cấp hiện có cho các công nghệ năng lượng thông minh 
 
Hiện tại, các cơ chế khuyến khích do các nhà máy điện năng lượng tái tạo đưa ra hoặc hệ thống lưu trữ 
năng lượng cho Chương trình DSM, DR hoặc các dịch vụ phụ trợ đang trong quá trình đánh giá. Tuy 
nhiên, ngoài chương trình DSM và DR định hướng cho sự phát triển trong tương lai, chưa có quy định cụ 
thể nào khác. Việc đánh giá cho đến nay chỉ giới hạn ở các dự án thí điểm quy mô nhỏ được thực hiện 
cho Chương trình DR và DSM, ví dụ như cơ chế biểu giá điện theo thời gian (ToU). 
 
Cả hệ thống lưu trữ, giải pháp Nhà máy điện ảo VPP và tổng hợp nhu cầu đều nằm trong quy định của 
Việt Nam. 
 

 

Các dịch vụ phụ trợ 
 
Tài liệu chính quy định việc cung cấp dịch vụ phụ trợ tại Việt Nam là Thông tư số 46/2018/TT-BCT quy 
định phương pháp định giá dịch vụ phụ trợ được ban hành năm 2018 và có hiệu lựu từ ngày 1 tháng 1 
năm 2019.  
 
Theo như Thông tư này, sáu loại dịch vụ phụ trợ được Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia (NPT) sử 
dụng để vận hành lưới điện an toàn ở Việt Nam (Điều 1) bao gồm: 

1) Dịch vụ phụ trợ khởi động nhanh 

2) Dịch vụ phụ trợ vận hành phải phát  

3) Dịch vụ phụ trợ dự phòng quay 

4) Dịch vụ phụ trợ điều tần 

5) Dịch vụ phụ trợ điều chỉnh điện áp 

6) Dịch vụ phụ trợ khởi động đen. 

 
Đơn vị cung cấp dịch vụ phụ trợ là đơn vị vận hành nhiều nhà máy điện được Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam liệt kê và được chi trả khác nhau cho từng dịch vụ được kể trên.  

• Đối với nhà máy thuộc danh sách cung cấp dịch vụ phụ trợ khởi động nhanh, dịch vụ phụ trợ vận 
hành phải phát thường xuyên, giá dịch vụ phụ trợ được xác định theo cách dựa trên chi phí. Do 
đó, Giá dịch vụ phụ trợ cho đơn vị này bao gồm giá cố định, giá biến đổi và giá khởi động (Điều 
3). Chỉ có các nhà máy nhiệt điện mới đủ điều kiện để cung cấp các dịch vụ này. 

• Đối với nhà máy thủy điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thuộc danh sách cung cấp dịch vụ 
phụ trợ điều tần và dự phòng quay trả theo “chi phí phát sinh hợp lý, hợp lệ” dựa trên giá cố định 



 

94 

hàng năm theo Điều 5 của Thông tư này. Những dịch vụ phụ trợ này được cung cấp bởi các nhà 
máy điện khác tham gia vào thị trường điện. Doanh thu sau này được điều tiết theo Quy chế vận 
hành thị trường điện cạnh tranh do Bộ Công Thương ban hành. 

• Đối với nhà máy thủy điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thuộc danh sách cung cấp dịch vụ 
phụ trợ điều chỉnh điện áp và phụ trợ khởi động đen, giá dịch vụ được tính tương tự với dịch vụ 
phụ trợ điều tần và dự phòng quay.  

• Đối với nhà máy điện tua bin khí cung cấp dịch vụ phụ trợ điều chỉnh điện áp và dịch vụ phụ trợ 
khởi động đen, giá dịch vụ được đàm phán song phương giữa các đơn vị vận hành và Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam như một phần của hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ và đã bao gồm chi phí 
nhiên liệu, chi phí vận hành và chi phí bảo trì biến đổi.  

 
Giá dịch vụ phụ trợ được tính theo từng năm (Điều 5). 
 
EVN chịu chi phí cao cho các dịch vụ phụ trợ do mất cân bằng lưới điện thường xuyên: nếu các yêu cầu 
đối với dịch vụ dự phòng quay trước đây là 300 MW thì giờ đây đã tăng lên 1.500 MW. Nếu tổng công 
suất lắp đặt ở Việt Nam khoảng 40.000 MW được xem xét và so với khoảng 4.500 MW các nguồn NLTT 
biến đổi được phê duyệt, thì có khoảng 10% cơ cấu sản lượng điện có mức độ không đảm bảo sản xuất 
cao. 
 
Quản lý quá tải là một phần của các dịch vụ phụ trợ chưa được đưa vào bộ Quy định hoặc Thông tư số 
46/2018/TT-BCT. Tuy nhiên, tình hình hiện tại cho thấy rằng việc quá tải thường xuyên xảy ra là một 
trong những mối quan tâm chính của nhà vận hành hệ thống. 
 
Theo dữ liệu năm 2019 do Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia cung cấp, 9 cụm lưới đã bị quá tải 
trong năm 2019 và dự kiến hiện tượng quá tải sẽ diễn ra nhiều hơn vào năm 2020, đánh giá dựa trên 
khối lượng công suất được phê duyệt như Hình 3.8. 

 

 

 
Figure 3.8. Congestion issues in the transmission network resulting from growing approved RES 

capacities (Source: NLDC, 2019 [21]) 
 

306 400
82

1120

1826

217214 125 72

600 650

177

0

500

1000

1500

2000

2500

Khanh Hoa Phu Yen Gia Lai Bin Thuan Ninh Thuan An Giang

June 2019

Approved Capacity (MW) Usability (MW)

306
442

82

1941 2021

252306 245
72

750 650

252

0

500

1000

1500

2000

2500

Khanh Hoa Phu Yen Gia Lai Bin Thuan Ninh Thuan An Giang

December 2020

Approved Capacity (MW) Usability (MW)



 

95 

Khối lượng lớn nhất của các dự án điện mặt trời tập trung quanh bờ biển Đông Nam của đất nước (Bình 
Thuận, Ninh Thuận, Phú Yên, Bình Định) với một vài điểm ngoại lệ. Ngoài ra, hầu hết các công viên điện 
gió nằm ở cùng các tỉnh cạnh bờ biển và ở phía Nam của đất nước [21]. 
 
Do đó, Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia nhấn mạnh sự cần thiết phải trang bị lắp đặt các nguồn 
NLTT với các chức năng cắt giảm để có thể xử lý các tình huống quá tải một cách hiệu quả. vấn đề quá tải 
trở nên trầm trọng hơn bởi một mạng lưới cao thế, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tần số hệ thống 
và trong trường hợp xấu nhất có thể gây ra hiệu ứng xếp tầng. 
 
Do lỗi trong dự báo các nguồn NLTT, Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia ước tính cần khoảng 
1.700 MW dự phòng quay (đối với quy định tăng và giảm) vào năm 2025 trong khi yêu cầu dự phòng 
quay sẽ tăng lên xấp xỉ 4.500 MW từ năm 2030 [21]. Do đó, các công cụ dự báo tiên tiến và các cơ chế 
khác để cải thiện sự sẵn sàng của hệ thống đối với độ lệch thời gian của các nguồn NLTT trở lên cấp thiết. 
Kể từ năm 2018, Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia đã tham gia xây dựng một công cụ dự báo 
tập trung cho các nguồn NLTT [21], bao gồm mô hình dự báo thời tiết lồng ghép vào dự báo các nguồn 
NLTT của các nhà cung cấp dịch vụ và dữ liệu của nhà máy năng lượng tái tạo thu được từ các đơn vị vận 
hành nhà máy. Những thông tin đầu vào này sẽ được sử dụng để điều khiển các hoạt động trong thời 
gian thực và lập kế hoạch ngừng hoạt động và dữ liệu thu được sẽ được sử dụng để phân tích sau vận 
hành để tính toán các lỗi dự báo. 
  
Trước khi một nhà máy năng lượng tái tạo đi vào vận hành (COD), việc tiến hành kiểm tra tuân thủ về 
điều chỉnh tần số, điều khiển điện áp, công suất phản kháng, chất lượng điện và kết nối AGC đã được lên 
kế hoạch từ trước [21]. 
 
Các chi phí cân bằng, quản lý quá tải và tổn thất lưới điện là một phần trong chi phí truyền tải và phân 
phối. Tất cả các chi phí này đã bao gồm trong giá điện bán lẻ được trả bởi người tiêu dùng trong. Giá điện 
bán lẻ được Chính phủ điều chỉnh. Tập đoàn Điện lực Việt Nam phụ trách tính toán các chi phí bao gồm 
tất cả các chi phí truyền tải và phân phối và đệ trình chúng lên Cục Điều tiết điện lực để xem xét, sau đó 
được chuyển cho Chính phủ để phê duyệt lần cuối. 
 
Khách hàng công nghiệp, thương mại và người dân chịu các loại thuế quan khác nhau. Trong vòng 10 
năm qua, giá điện bán lẻ đã tăng hơn gấp đôi. Việc điều chỉnh giá bán lẻ được tiến hành không theo dự 
tính trước mà theo yêu cầu từ EVN khi chi phí vận hành và quản lý lưới điện tăng lên. 
 

Hòa lưới điện từ quốc gia khác 
 
Căn cứ vào điều 22 Nghị định số 137/2013/ND-CP, Thủ tướng cuối cùng phải phê duyệt các đề xuất 
mua hoặc bán điện từ các quốc gia khác vào lưới điện quốc gia 220 kV. Tuy nhiên, lại chưa có thỏa thuận 
tiêu chuẩn nào cho sự hợp tác với các nước láng giềng được xây dựng 
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Nhiệm vụ 2.3 Các tiêu chuẩn kỹ thuật cho công nghệ năng lượng thông minh tại 
Việt Nam 

 

Hệ thống đo đếm điện năng của Việt Nam 
Quy định về hệ thông đo đếm điện năng 
 

Các quy định liên quan   

Thông tư số 27/2009/TT-BCT 2009  

Thông tư số 42/2015/TT-BCT 2015  

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BCT 
(hợp nhất Thông tư số 27/2009/TT-
BCT và Thông tư số 42/2015/TT-
BCT) 

2015 Quy định đo đếm điện năng 

Quyết định số 55/QĐ-DTDL 2018 Quy trình thu thập, kiểm tra, đồng bộ hóa thời 
gian và ước tính số liệu đo đếm ranh giới mua 
buôn điện của Tổng công ty Điện lực phục vụ 
vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh 
thí điểm năm 2018  

 
Thông tư này áp dụng đối với các Đơn vị phát điện và các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan đến đo đếm 
điện năng trong Thị trường phát điện cạnh tranh bao gồm:  
• Các Đơn vị phát điện tham gia Thị trường phát điện cạnh tranh và các đơn vị phát điện sở hữu nhà 

máy điện BOT.  
• Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.  
• Công ty mua bán điện.  
• Các đơn vị sở hữu, vận hành lưới truyền tải điện.  
• Các đơn vị sở hữu, vận hành lưới phân phối điện.  
• Các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan đến đo đếm điện năng. 
 
Tài liệu số 03/VBHN-BCT (Thông tư hợp nhất từ Thông tư số 27/2009/TT-BCT và Thông tư số 
42/2015/TT-BCT) quy định trách nhiệm chung của các đơn vị trong việc đo đếm điện năng cũng như 
các yêu cầu chung của hệ thống đo đếm điện năng  
 
Các yêu cầu đối với hệ thống đo đếm điện năng  
Hệ thống đo đếm điện năng chính được lắp đặt tại vị trí đo đếm, để xác định chính xác, toàn bộ số liệu đo 
đếm điện năng được mua và loại bỏ các yếu tố ảnh hưởng tới kết quả đo đếm bằng mạch cấu trúc trong 
hệ thống điện để làm cơ sở tính toán các dịch vụ chính, thanh toán giá điện thông qua các điểm đấu nối. 
Nó đi kèm với hệ thống đo đếm dự phòng.  
 
Tiêu chuẩn hạ tầng đo đếm tiên tiến áp dụng tại Việt Nam  
Hiện tại Việt Nam chưa có hệ thống cơ sở hạ tầng đo đếm tiên tiến.  
 
Công tơ điện tử và Hệ thống quản lý dữ liệu đo đếm (MDMS)  
Việc áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ và công nghệ thông tin trang bị và hoàn thiện các hệ thống 
đo đếm và Hệ thống quản lý dữ liệu đo đếm tại ranh giới của các đơn vị điện lực nhằm phục vụ vận hành 
hệ thống điện và thị trường điện cạnh tranh. 
 
Việc xây dựng các kế hoạch cụ thể, xác định phạm vi và thứ tự ưu tiên đã được lên kế hoạch từ trước 
nhằm từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng đo đếm và trang bị công tơ điện tử và Hệ thống quản lý dữ 
liệu đo đếm (MDMS):  

i Đảm bảo rằng các chi phí quá cao so với việc lắp đặt đồng hồ cơ, và không gây áp lực tới giá 
điện;  

ii Đảm bảo rằng các tiêu chuẩn và chất lượng của công tơ điện tử và hệ thống thu thập dữ liệu 
đo đếm từ xa;  
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iii Đảm bảo độ tin cậy, chính xác và an ninh bảo mật số liệu đo đếm; 
iv Đảm bảo hiệu quả đầu tư và nâng cao năng suất lao động; 
v Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.  

 
Cụ thể hơn, đến hết năm 2017, dự kiến đầu tư, hoàn thiện hệ thống Đọc đồng hồ đo tự động (AMR) tại 
các điểm quản lý, sản xuất của các đơn vị điện lực và dự kiến hoàn thiện việc lắp đặt công tơ điện tử và 
hệ thống thu thập số liệu đo đếm từ xa AMR cho khoảng 50% khách hàng sử dụng điện vào năm 2020 
 
Các kế hoạch sau này bao gồm nghiên cứu về việc cho thuê công tơ điện tử để áp dụng biểu giá theo thời 
gian sử dụng (ToU) cho khách hàng (bao gồm cả người dân) một cách rộng rãi và xây dựng kế hoạch và 
lộ trình cho Hạ tầng đo đếm tiên tiến (AMI) phù hợp với Lộ trình triển khai Lưới điện Thông minh tại 
Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quyết định số 1670/QĐ-TOT ngày 8 tháng 11 năm 
2012. 
 
Tóm lại, các quy định hiện hành chủ yếu thực hiện đo đếm cho mục đích thanh toán giá điện. Công tơ 
điện tử chỉ mới đươc cân nhắc nhưng chưa có quy định pháp lý nào về đồng hồ thông minh cho các thiết 
bị trong hệ thống Hạ tầng đo đếm tiên tiến (AMI) và Quản lý nhu cầu điện (DSM). Hiện tại chưa có quy 
định pháp lý cho hệ thống Hạ tầng đo đếm tiên tiến (AMI).  
 

Vận hành lưới điện sáng tạo 
 

Các quy định liên quan   

Quyết định số 2760/QĐ-BCT 2016 Phê duyệt thiết kế tổng thể cơ sở hạ tầng công nghệ 
thông tin phục vụ vận hành và giám sát hoạt động 
của thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam  

Quyết định số 55/QĐ-DTDL 2017 Thông số kỹ thuật và quản lý vận hành của Hệ 
thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu 

Quyết định số 25/2019/QĐ-DTDL 2019 Quy trình thử nghiệm và giám sát thử nghiệm các 
nhà máy điện lực hòa lưới điện quốc gia 

 
Trung tâm điều khiển đóng cắt thiết bị từ xa  
 

Các trung tâm điều khiển đóng cắt thiết bị từ xa dự kiến sẽ được xây dựng tại Tổng Công ty Truyền tải 
điện Quốc gia và các tập đoàn điện lực (PC) để tận dụng toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng hiện có. Kế hoạch 
bao gồm nghiên cứu từng bước, đầu tư và triển khai các trung tâm điều khiển đóng cắt thiết bị từ xa để 
vận hành, điều khiển từ xa các thiết bị điện trong lưới truyền tải và lưới phân phối, nhằm đảm bảo an 
toàn trong vận hành hệ thống điện, nâng cao độ tin cậy và chất lượng cung cấp điện, tăng hiệu quả sản 
xuất và quản lý vận hành. 
 
Tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, việc nghiên cứu và lựa chọn một trạm biến áp hiện có hoặc 
mới để thực hiện điều khiển từ xa một nhóm các trạm biến áp trong khu vực đã được lên kế hoạch từ 
trước; những nhân viên trực vận hành tại Trung tâm thực hiện vận hành thiết bị từ xa theo hướng dẫn 
của Trung tâm điều độ hệ thống điện có liên quan. 
 
Các trung tâm điều khiển đóng cắt thiết bị từ xa ở cấp lưới phân phối có thể được đặt trong phòng điều 
khiển của các Tập đoàn điện lực hoặc tại công ty điện áp cao thuộc các Tập đoàn điện lực để thực hiện 
vận hành thiết bị từ xa theo hướng dẫn của Trung tâm điều độ hệ thống điện có liên quan. 
 
Song song với việc thành lập các trung tâm điều khiển đóng cắt thiết bị từ xa, dự kiến sẽ nghiên cứu và 
ứng dụng công nghệ trong điều khiển, tự động hóa các phần phụ và thiết bị lưới để chuyển từ trạm biến 
áp có người trực vận hành sang trạm biến áp không người trực vận hành. Kế hoạch đặt ra mục tiêu đầy 
tham vọng rằng đến năm 2020 60% các trạm 220 kV và 100% các trạm 110 kV trong hệ thống điện quốc 
gia theo mô hình không người trực và vận hành một cách an toàn, vững chắc và hiệu quả.  
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Các tiêu chuẩn đối với Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu  
Vào ngày 22 tháng 8 năm 2017, ERAV đã ban hành Quyết định số 55/QĐ-DTDL về Thông số kỹ thuật và 
quản lý vận hành của Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA). Theo như quyết định, 
một số tiêu chuẩn SCADA áp dụng tại Việt Nam liên quan đến giao diện kết nối kênh truyền.  
 
Cụ thể, hệ thống kênh truyền dữ liệu SCADA bao gồm các giao diện kết nối cơ bản sau:  

• Giao diện 4W theo chuẩn ITU-T Rec. G.712.  
• Giao diện V.24 hoặc RS232 theo chuẩn ITU-T Rec. V.24.  
• Giao diện Ethernet theo chuẩn IEEE 802.3 

 
Quyết định số 55/QĐ-DTDL quy định thông số kỹ thuật và quản lý vận hành của hệ thống kênh truyền 
dữ liệu SCADA bao gồm:  

• Thông số kỹ thuật của các hệ thống kênh truyền dữ liệu SCADA/EMS và SCADA/DMS (cấu trúc, 
phạm vi ứng dụng và cấu hình) và cấu trúc SCADA / EMS 

• Thông số kỹ thuật của hệ thống kênh truyền và giao thức truyền tin (ví dụ: tốc độ kênh dữ liệu, 
giao diện kết nối kênh truyền, giao thức truyền tin) 

• Thông số kỹ thuật của thiết bị đầu cuối RTU/GATEWAY 
• Thông số kỹ thuật của bộ chuyển đổi (kết nối hệ thống điện, kết nối tín hiệu, đăng ký kết nối, 

v.v.) 
• Đăng ký kết nối hệ thống SCADA với nhà máy điện, trạm biến áp 
• Đăng ký kết nối SCADA cho nhà máy điện, trạm biến áp được nâng cấp hoặc mở rộng 
• SCADA system connection registration with power plant, substation  
• Nội dung nghiệm thu kiểm tra Point-to-Point và End-to-End, v.v. 

 
Quyết định số 25/2019/QĐ-DTDL quy định việc thử nghiệm và giám sát thử nghiệm các nhà máy điện 
lực hòa lưới điện quốc gia thông qua thử nghiệm đấu nối SCADA, AGC, FRS/PQ/PMU.  
 
Việc kết nối thông tin giữa hệ thống SCADA trung tâm, Trung tâm điều khiển, thiết bị đầu cuối 
RTU/Gateway tại nhà máy điện hoặc đơn vị điện lực và thiết bị đóng cắt có kết nối tín hiệu SCADA ứng 
dụng giao thức IEC 60870-5-104 tiêu chuẩn cho các nhà máy điện mới hoặc đơn vị điện lực và trung tâm 
điều khiển. Đối với các nhà máy điện hoặc trạm biến áp hiện có, tùy thuộc vào tính khả dụng của hệ thống 
truyền tải, Trung tâm Điều khiển có thể ứng dụng giao thức IEC 60870-5-101 hoặc IEC 60870-5-104. 
 
Các trung tâm điều khiển, thiết bị đầu cuối RTU/Gateway tại các nhà máy điện hoặc đơn vị điện lực và 
thiết bị đóng cắt có kết nối tín hiệu SCADA trên lưới điện bổ sung mới phải tương thích với các giao thức 
truyền tin tiêu chuẩn được nêu trong Quyết định. Khi có sự thay đổi giao thức truyền tin giữa hệ thống 
SCADA trung tâm của Cấp điều độ có quyền điều khiển với Trung tâm điều khiển hoặc thiết bị đầu cuối 
RTU/Gateway tại nhà máy điện hoặc đơn vị điện lực, Trung tâm Điều khiển có trách nhiệm đàm phán 
trước với Nhà vận hành để điều chỉnh, đảm bảo rằng hệ thống SCADA trung tâm, Trung tâm điều khiển 
và thiết bị đầu cuối RTU/Gateway tương thích với giao thức truyền tin mới. Dựa trên nhu cầu vận hành, 
các thiết bị đầu cuối RTU/Gateway được trang bị mới tại các nhà máy điện hoặc đơn vị điện lực có thể 
được bổ sung các tính năng để hỗ trợ các giao thức truyền tin nhằm kết nối với các thiết bị điện tử Thông 
minh và các thiết bị giám sát khác trên hệ thống điện.  
 
Hệ thống SCADA/EMS và SCADA/DMS 
 
Dự kiến đầu tư, xây dựng và nâng cấp các hệ thống SCADA/EMS, SCADA/DMS tại Trung tâm điều độ hệ 
thống điện quốc gia (NLDC), các Trung tâm điều độ hệ thống điện khu vực (RLDCs), các Tập đoàn phân 
phối điện (PC) và Công ty điện lực tỉnh (PPC) với mục tiêu sau đây: 

1) Đến năm 2020, phấn đấu đầu tư, trang bị và hoàn thiện đầy đủ các hệ thống SCADA/EMS, 
SCADA/DMS cho NLDC, RLDC, PC và một số PPC. Các hệ thống SCADA/EMS và SCADA/DMS phải 
được liên kết, phân quyền và chia sẻ nhằm đảm bảo đầy đủ thông tin và dữ liệu phục vụ vận 
hành, điều độ hệ thống điện quốc gia an toàn, tin cậy; Các hệ thống SCADA/EMS và SCADA/DMS 
phải có khả năng tích hợp và kết nối đúng với Trung tâm điều khiển đóng cắt thiết bị từ xa. 

2) Nhà máy điện, trạm biến áp, Trung tâm điều khiển đóng cắt thiết bị từ xa phải được trang bị đầy 
đủ thiết bị đầu nối RTU/Gateway, hệ thống thông tin viễn thông để đảm bảo kết nối đầy đủ với 
SCADA/EMS/DSM của các trung tâm điều phối hệ thống điện và các trung tâm điều khiển đóng 
cắt thiết bị từ xa theo Quy định hệ thống điện truyền tải và Quy định hệ thống điện phân phối. 
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3) Thực hiện các giải pháp toàn diện về đầu tư cơ sở hạ tầng, quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành và 
đào tạo nguồn nhân lực để đảm bảo kết nối các tín hiệu SCADA từ các nhà máy điện và Trạm 
biến áp một cách đầy đủ; Đảm bảo số lượng và chất lượng tín hiệu ổn định và đáng tin cậy cho 
hệ thống SCADA/EMS, SCADA/DMS tại Trung tâm điều khiển. 

4) Từng bước thực hiện các chức năng của hệ thống EMS, hệ thống DMS trong hệ thống SCADA ở 
nhiều cấp độ, đặc biệt là các ứng dụng thời gian thực để đảm bảo sự vận hành ổn định, an toàn 
và đáng tin cậy của hệ thống điện quốc gia, cải thiện chất lượng cung cấp điện chẳng hạn như 
nghiên cứu dòng điện, phân tích lỗi, lưu lượng điện tối ưu, điều khiển phát tự động, dự báo phụ 
tải điện. 

 
Đến năm 2020, tỷ lệ các nhà máy và trạm phát điện được kết nối và vận hành đầy đủ tín hiệu SCADA dự 
kiến như sau: 

i) Đảm bảo 100% các nhà máy điện có công suất lắp đặt trên 30MW, và các trạm biến áp 500-
220kV có kết nối và đáp ứng đủ tín hiệu SCADA  

ii) 100% các trạm 110 kV được kết nối bằng cáp quang với Trung tâm điều khiển đóng cắt thiết 
bị từ xa hoặc Trung tâm điều độ hệ thống điện và nhà máy điện có công suất lắp đặt từ 10 
MW đến 30 MW có khả năng kết nối hệ thống SCADA và đáp ứng 90% tín hiệu SCADA để 
vận hành. 

iii) 90% các công ty điện lực huyện được kết nối bằng cáp quang với các hệ thống thông tin viễn 
thông tư nhân. 

 
Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Lộ trình Lưới điện thông minh tại Việt Nam. Sau đó, vào 
năm 2016, Bộ Công Thương đã phê duyệt Chương trình phát triển Lưới điện thông minh toàn diện tại 
Việt Nam. Từ góc độ kỹ thuật, phát triển Lưới điện thông minh ở Việt Nam chủ yếu tập trung vào các lĩnh 
vực sau: 

• Hệ thống SCADA/EMS/DMS và Trung tâm điều khiển đóng cắt thiết bị từ xa 
Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia và Trung tâm điều độ hệ thống điện khu vực phải 
được trang bị hệ thống SCADA/EMS trong khi Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Tập 
đoàn Điện lực phải tiến hành nghiên cứu và thiết lập hệ thống SCADA/DMS hoặc trung tâm điều 
khiển đóng cắt thiết bị từ xa. Phòng điều phối của các đơn vị điện tỉnh phải được trang bị hệ 
thống SCADA, SCADA/DMS mini hoặc trung tâm điều khiển đóng cắt thiết bị từ xa. Các trạm biến 
áp 110 kV, 220 kV, 500 kV phải được trang bị hệ thống SAS và từng bước chuyển từ trạm biến 
áp có người trực sang trạm biến áp không người trực. Cuối cùng, các nhà máy điện phải được 
trang bị hệ thống DCS. Các hệ thống SAS, DCS phải được kết nối với các hệ thống 
SCADA/EMS/DMS theo tiêu chuẩn quốc tế. 

• Hệ thống quản lý dữ liệu đo đếm (MDMS): 
Các công tơ điện tử sẽ dần thay thế đồng hồ cơ và sẽ được kết nối từ xa với hệ thống quản lý dữ 
liệu đo đếm MDMS của các Tập đoàn Điện lực. Hệ thống này thu thập dữ liệu đo đếm và cung 
cấp dữ liệu cho việc vận hành, quản lý và làm cơ sở thanh toán giữa các bên với nhau.  

• Hệ thống truyền tin sẽ áp dụng Cáp quang để kết nối giữa các hệ thống. 
 
Hệ thống SCADA/EMS/DMS là một trong những thành phần quan trọng nhất của lưới điện thông minh 
tại Việt Nam. Các quy định hiện hành đã quy định rõ ràng những yêu cầu đối với hệ thống SCADA/EMS 
trong các trung tâm điều độ: phần cứng, phần mềm, các chức năng và ứng dụng cần thiết; yêu cầu của hệ 
thống kênh truyền và giao thức truyền tin; thông số kỹ thuật cho thiết bị đầu cuối RTU/Gateway trong 
các trạm biến áp, nhà máy điện; danh sách các tín hiệu SCADA cho các trạm biến áp, nhà máy điện, nhà 
máy nhiệt điện; quy định về việc đấu nối, kiểm tra Point-to-Point trong nhà máy điện / trạm biến áp, 
kiểm tra End-to-End cho các trung tâm điều độ, kiểm tra điều khiển từ xa, và kiểm tra cá nhân và quy 
định kết nối cho Năng lượng tái tạo.  

  
Do đó, người ta cho rằng các quy định hiện hành về hệ thống SCADA/EMS/DMS là tương đối hoàn chỉnh 
cho các trung tâm điều độ, trạm biến áp, nhà máy điện, nhà máy nhiệt điện. Hơn nữa, hệ thống 
SCADA/EMS/DMS cũng áp dụng cho các tiêu chuẩn quốc tế, do đó rất dễ dàng để kết nối các hệ thống. 
Đối với các nhà máy năng lượng tái tạo, chưa có quy định về danh sách dữ liệu sẽ được trao đổi với các 
trung tâm điều độ.  
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Tổng quan toàn cầu về các khía cạnh kỹ thuật và quy định pháp lý liên quan đến 
Dự án Lưới điện Thông minh cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng tại 
Việt Nam 

Việc phân tích các văn bản, quy định và chiến lược pháp lý quốc gia hiện hành bao gồm: 
- Cách tiếp cận Lưới thông minh hiện tại/hiện có tại Việt Nam từ góc độ pháp lý 
- Các ưu đãi và trợ cấp hiện có cho các nguồn năng lượng tái tạo và các công nghệ năng lượng 

thông minh, hòa lưới các nguồn năng lượng tái tạo (ví dụ: dịch vụ phụ trợ) liên quan đến các 
yêu cầu hệ thống điện trong tương lai với tỷ lệ năng lượng tái tạo cao. 

- Tối ưu hóa các giải pháp hiệu quả năng lượng và quản lý nhu cầu điện (ví dụ: ưu đãi dựa trên 
biểu giá, đo đếm thông minh, điều chỉnh phụ tải điện, ...) 

- Các rào cản cục bộ (quy định, kỹ thuật, phi kỹ thuật) trong việc triển khai các công nghệ năng 
lượng thông minh để hòa lưới các nguồn năng lượng tái tạo biến đổi, hiệu quả năng lượng và 
vận hành hệ thống điện 

- Khả năng trùng lặp và các mối quan hệ giữa các chính sách hiện hành khác nhau 
- Nhu cầu cụ thể cho việc tích hợp thị trường năng lượng tái tạo trong tương lai (ví dụ: thị 

trường dịch vụ phụ trợ/dự phòng năng lượng). 

 
Thông tin được thu thập về khung pháp lý và quy định và các tiêu chuẩn kỹ thuật được cấu trúc thành 
một vài ma trận dưới đây theo cách tương tự như Nhiệm vụ 1 để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân 
tích khoảng trống trong tương lai thuộc Nhiệm vụ 3. Việc phân tích giúp xác định mức độ ảnh hưởng của 
quy định hiện hành đến các bên cầu và bên cung, đồng thời đưa ra những nhận xét sơ bộ về các điểm 
mạnh và điểm yếu của khung pháp lý và tiêu chuẩn hiện hành tại Việt Nam và mức độ bao trùm của từng 
vấn đề. 

 
Nhiệm vụ 2.1 Quy định hòa 
lưới các nguồn năng lượng 
tái tạo tại Việt Nam 

Tình trạng Tham 
khảo (nếu 
có sẵn) 

Ý kiến 

Chính sách Năng lượng 
tái tạo 

Đã đề cập trang 19 + Các mục tiêu chính trị và hỗ trợ rõ ràng cho các nguồn năng 
lượng tái tạo 

Cơ chế khuyến khích các 
nguồn năng lượng tái tạo 

Đã đề cập 

Cần phải 
điều chỉnh  

trang 21 - Tỷ lệ phê duyệt các dự án năng lượng tái tạo bị tách rời khỏi 
tình trạng và phát triển lưới điện 

- Mật độ cao các nguồn năng lượng tái tạo quy mô lớn tại các 
khu vực hạn chế về địa lý (Đông Nam) – Chưa có cơ chế cho các 
nguồn năng lượng tái tạo tham gia vào thị trường điện  

- Việc phát triển năng lượng mặt trời trên mái nhà chưa đầy 
đủ; cần phải có các cơ chế khuyến khích khác 

- Các cơ chế khuyến khích cho các nguồn năng lượng tái tạo bị 
tách rời khỏi các tín hiệu của thị trường điện  

Cân bằng lưới điện Chưa đề cập 
đầy đủ 

trang 24 Được đề cập trong Quy định hệ thống điện truyền tải và Quy 
định hệ thống điện phân phối; cần phải điều chỉnh kết quả bắt 
buộc cho các nguồn năng lượng tái tạo  

- không có sự bồi thường cho việc cắt giảm 

- không có cơ chế hấp dẫn về tài chính để dự phòng tần số  

Dự báo Không được 
đề cập 

trang 37 Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia đang triển khai một 
trung tâm dự báo các nguồn năng lượng tái tạo tập trung 
nhưng chưa có quy định cụ thể nào  

Các dịch vụ phụ trợ khác  Chưa đề cập 
đầy đủ 

trang 24 + Các yêu cầu kỹ thuật của các nhà máy điện từ nguồn năng 
lượng tái tạo đối với điều khiển điện áp và công suất phản 
kháng, nhấp nháy điện áp và sóng hài dòng điện được đề cập 
trong Quy định hệ thống điện truyền tải và Quy định hệ thống 
điện phân phối  

- Các nguồn NLTT không được phép tham gia cung cấp dịch vụ 
phụ trợ 

- Không có cơ chế khuyến khích đầu tư lưu trữ để kết hợp với 
năng lượng mặt trời và gió 
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Nhiệm vụ 2.2 Quy định triển khai 
công nghệ năng lượng thông 
minh tại Việt Nam 

Tình trạng Tham 
khảo (nếu 
có sẵn) 

Ý kiến 

Lưới điện thông minh (chính 
sách/lộ trình) 

Đã đề cập trang 29 + Mục tiêu chính trị rõ ràng, lộ trình chi tiết 

+ Các dự án thí điểm đầu tiên 

Công tơ thông minh  Không được đề cập trang 41  

Hiệu suất năng lượng Chưa đề cập rõ ràng KAD Không có quy định hoặc mục tiêu dành riêng 
cho hiệu quả năng lượng 

Dịch vụ phụ trợ  Chưa đề cập đầy đủ trang 36 + nhiều dịch vụ phụ trợ khác nhau được cung 
cấp và phải trả phí 

- chi phí dịch vụ được điều chỉnh khác nhau 

- chỉ có các đơn vị phát điện truyền thống nằm 
trong danh sách các nhà cung cấp dịch vụ phụ 
trợ 

- không có quy định về quản lý quá tải  

Lưu trữ năng lượng  Chưa đề cập rõ ràng KAD - Lưu trữ chưa được định nghĩa trong quy 
định 

- Chưa có quy định về các yêu cầu lưu trữ 

- Không có cơ chế khuyến khích đầu tư hoặc 
lắp đặt hệ thống lưu trữ 

Điều chỉnh phụ tải điện/Quản 
lý nhu cầu điện (chính sách, ưu 
đãi, quy định) 

Chưa đề cập đầy đủ trang 33 + Nhiều mục tiêu được xác định cho giai đoạn 
ngắn hạn và trung hạn. 

- không có đủ ưu đãi cho giải pháp Điều chỉnh 
phụ tải điện để khuyến khích khách hàng  

Nhà máy điện ảo/Đơn vị tổng 
hợp 

Không được đề cập KAD + Giới thiệu bộ tổng hợp Điều chỉnh phụ tải 
điện dự kiến sau năm 2020 (Chương trình 
quốc gia về Điều chỉnh phụ tải điện) 

- chưa có quy định cho đến nay 

Các ưu đãi và biểu giá lưới điện Đề cập một phần, cần 
phải điều chỉnh  

trang 32 - Tất cả các chi phí điện lực do người tiêu dùng 
chịu  

Cơ sở hạ tầng di động/cung cấp 
năng được 

Không được đề cập  KAD  

Lưới điện siêu nhỏ Không được đề cập  KAD  

Giải pháp cải tiến Không được đề cập KAD  

 

Nhiệm vụ 2.3 Các tiêu chuẩn kỹ 
thuật cho công nghệ năng lượng 
thông minh tại Việt Nam 

Tình trạng Tham khảo (nếu 
có sẵn) 

Ý kiến 

Khả năng tương tác và tiêu 
chuẩn hóa 

Không được đề 
cập 

KAD Không có tài liệu tham khảo trong các văn bản 
pháp lý hiện hành 

An ninh mạng Không được đề 
cập 

KAD  Không có tài liệu tham khảo trong các văn bản 
pháp lý hiện hành 

Giao thức truyền tin và cơ sở 
hạ tầng 

Đề cập một phần Điều 41 Quy định 
hệ thống điện 
phân phối 

Tham khảo các yêu cầu của hệ thống 
SCADA/DMS 

Hệ thống EMS và DMS Đề cập một phần Điều 41 Quy định 
hệ thống điện 
phân phối 

+ Chỉ ra các yêu cầu của hệ thống SCADA/DMS 

- Yêu cầu chỉ áp dụng cho khách hàng/máy 
phát điện > 10MW. Đối với việc triển khai Dự 
án SGREE quy mô nhỏ, ngưỡng này cần được 
xem xét lại. 

Cổng/giao diện Không được đề 
cập 

KAD  

 

Nhiệm vụ 2.3 Tiêu chuẩn mạng và 
kết nối từ bên ngoài 

Tình trạng Tham khảo (nếu 
có sẵn) 

Ý kiến 
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Phạm vi hoạt động của Nguồn 
năng lượng phát tán được xác 
định  

Đề cập một phần Điều 43 Quy định 
hệ thống điện 
phân phối 

+ phạm vi hoạt động cho tần số được xác định 

- Thiếu phạm vi hoạt động cho điện áp 

- Thiếu các yêu cầu về hiệu suất theo các biến 
đổi tần số 

Các chức năng hỗ trợ lưới điện 
nâng cao từ Nguồn năng lượng 
phát tán 

Không được đề 
cập 

KAD - Không có yêu cầu về hỗ trợ lưới điện từ 
Nguồn năng lượng phát tán 

Khả năng khắc phục sự cố mất 
cân bằng hệ thống diện rộng  

Không được đề 
cập 

KAD - Không có yêu cầu về khả năng khắc phục sự 
cố đối với Nguồn năng lượng phát tán 

Khả năng điều khiển từ xa Chỉ dành cho >10 
MW 

Điều 41 Quy định 
hệ thống điện 
phân phối 

+ Chỉ ra các yêu cầu đối với hệ thống 
SCADA/DMS 

- Yêu cầu chỉ áp dụng cho máy phát điện lớn 
hơn> 10MW. Đối với việc triển khai Dự án 
SGREE quy mô nhỏ, ngưỡng này cần được 
xem xét lại. 
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4. Nhiệm vụ 3: Phân tích khoảng trống so 
sánh hiện trạng với thông lệ quốc tế tốt 
nhất 
 
Mục tiêu chính của Nhiệm vụ 3 là xác định và phân tích các khoảng trống lớn về pháp lý và quy định có 
thể có trong khuôn khổ pháp lý và quy định hiện có bằng cách kết hợp các kết quả của Nhiệm vụ 1 và 
Nhiệm vụ 2. Các chính sách, điều khoản quy định và tiêu chuẩn quốc gia ở Việt Nam được đánh giá theo 
thông lệ quốc tế tốt. Sau đó, các tác giả xác định nhu cầu phát triển hơn nữa bằng cách: 

• phân tích các rào cản lớn đối với việc thực hiện khuôn khổ pháp lý hiện hành. 

• sắp xếp và minh họa những phát hiện tương ứng bằng cách sử dụng các công cụ phân tích để 

hỗ trợ các cơ quan chức năng của Việt Nam trong việc cải thiện khuôn khổ pháp lý. 

 
Phân tích được thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu của Việt Nam đối với Dự án Lưới điện Thông minh 
cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng như được mô tả trong Chương 1 cũng như trong Nhiệm 
vụ 2 của báo cáo này (Chương 3). 
 
Do đó, các yếu tố chính của phân tích bao gồm: 

• các lĩnh vực hành động chẳng hạn như tích hợp các nguồn NLTT hoặc công nghệ năng lượng 

thông minh 

• các thông lệ có liên quan hiện tại ở Việt Nam 

• ví dụ về các thông lệ tốt có liên quan từ các quốc gia và khu vực khác được nghiên cứu trong 

Nhiệm vụ 1 

• đánh giá mức độ các thông lệ hiện tại góp phần vào việc đạt được các mục tiêu chính của 

Lưới điện Thông minh. 

 
Các mục tiêu hoặc trạng thái mong muốn là một phần không thể thiếu trong phân tích khoảng trống. Để 
vượt qua những thách thức chính trong ngành điện Việt Nam, nhu cầu tăng nhanh, tăng tỷ lệ các nguồn 
NLTT biến đổi và các vấn đề về ổn định hệ thống (xem Hình 4.1), cần sự điều tiết thông minh. Điều tiết 
Lưới điện Thông minh bao gồm 3 thành phần chính: 

1. Mạng lưới truyền tải và phân phối thông minh 

2. Tích hợp các nguồn NLTT biến đổi thông minh, nhạy cảm với hệ thống và 

3. Người tiêu dùng năng lượng thông minh (các dịch vụ được cho phép thông qua tính linh hoạt 

của yêu cầu điện, giải pháp nhà máy điện ảo, cơ sở hạ tầng đo đếm điện năng tiên tiến, v.v.). 

 
Các giải pháp này dự kiến sẽ đóng góp cho bốn mục tiêu bao trùm, phù hợp với Lộ trình Lưới điện 
Thông minh của Việt Nam (Quyết định số 1670/QĐ-TTg), bảo mật và hiệu quả hoạt động, hiệu quả chi 
phí, trao quyền cho người tiêu dùng và tính bền vững: 



 

107 

 
Figure 4.1. Những thách thức chính trong ngành điện Việt Nam, các giải pháp được cho phép thông qua 

điều tiết Lưới điện Thông minh và các mục tiêu dự định đạt được (Minh họa riêng). 
Trao quyền cho người tiêu dùng trong bối cảnh này liên quan đến việc kích hoạt và linh hoạt hóa nhu 
cầu điện thông qua tính sẵn có của các công nghệ thông minh, tập hợp, tiếp cận thị trường, v.v. 
 
Lưu ý chương này nhằm trình bày rõ ràng hiện trạng và mức độ đóng góp cho việc hoàn thành bốn mục 
tiêu. Chương này mô tả các giải pháp thay thế hiện có hoặc các biện pháp cải tiến có thể được thực hiện 
để tiếp tục các mục tiêu. Chương này không nhằm ưu tiên các biện pháp khác hoặc đưa ra khuyến nghị 
cụ thể. Các nội dung này sẽ được trình bày trong Nhiệm vụ 4 (Chương 5) của báo cáo này, bao gồm các 
điều chỉnh tiềm năng cần thiết để phù hợp với bối cảnh của Việt Nam sau khi tham khảo ý kiến của cơ 
quan quản lý năng lượng và các nhà hoạch định chính sách. 
 
Các phương pháp tiếp cận trong từng lĩnh vực hành động, ví dụ: Các biện pháp khuyến khích nguồn 
NLTT, được đánh giá định tính theo tiến độ đạt được đối với từng mục tiêu trong bốn mục tiêu (Hình 
4.1): 
 

  An ninh & hiệu quả vận hành: Mức độ phương pháp điều tiết hiện tại góp phần đảm bảo vận 
hành hệ thống an toàn và hiệu quả? 

 Hiệu quả chi phí: Hiệu quả ước tính của phương pháp hiện tại từ góc độ kinh tế 

 Trao quyền cho người tiêu dùng: Mức độ các điều kiện được quy định trong khuôn khổ pháp 
lý cho phép tham gia vào nhu cầu điện và cung cấp các biện pháp khuyến khích phù hợp 

 Tính bền vững: sự đóng góp ước tính của phương pháp hiện tại để đạt được một hệ thống khử 
cacbon bền vững hơn. 
 
Đánh giá đề cập đến mức độ đóng góp của các biện pháp hiện tại để đạt được một trong bốn mục tiêu 
được liệt kê: 
 

Bảng 4.1. Làm rõ đánh giá tiến độ. 
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Phương pháp tiếp cận này cho phép xác định nhu cầu phát triển hơn nữa các chính sách, điều khoản quy 
định và pháp lý tương ứng. Trong trường hợp một lĩnh vực hành động cụ thể không được bao gồm hoặc 
được bao gồm không đầy đủ, các chính sách cũng như các điều khoản quy định và pháp lý tương ứng và 
“Phương pháp tiếp cận Lưới điện thông minh” hiện tại được so sánh với các thông lệ quốc tế tốt. Phân 
tích đặc biệt giải quyết các rào cản lớn đối với việc triển khai Lưới điện Thông minh. Điều quan trọng là 
phải lưu ý những trao đổi tiềm năng giữa các mục tiêu khác nhau. Ví dụ, các biện pháp tối đa hóa tính 
bảo mật và hiệu quả hoạt động có thể không đồng thời tăng mà chỉ giảm mức độ trao quyền cho người 
tiêu dùng. Nên ưu tiên các biện pháp có thể giúp đạt được hầu hết các mục tiêu trong khi giảm thiểu sự 
trao đổi. 
 
Bảng 4.2 đến 4.5 dưới đây trình bày tổng quan đầy đủ về tình trạng của khuôn khổ pháp lý và quy định 
hiện hành của Việt Nam trong ba lĩnh vực liên quan đến sự phát triển của Lưới điện Thông minh trong 
nước. Các bảng này minh họa thêm các khoảng trống pháp lý và quy định có khả năng liên quan đến từng 
lĩnh vực hành động. Ví dụ, các bảng này cho thấy rằng mặc dù việc cung cấp các dịch vụ phụ trợ và sử 
dụng nguồn NLTT cho các dịch vụ này được bao gồm rộng rãi trong các bộ luật về lưới điện của Việt Nam, 
phương pháp tiếp cận hiện tại không đóng góp cho các mục tiêu trao quyền cho người tiêu dùng và tính 
bền vững trong khi có thể cần các biện pháp bổ sung để tăng hiệu quả chi phí của phương pháp này. 

 

Target achieved; action field comprehensively addressed

Significant contribution to the target; action field adequately addressed; minor 

adaptations might be needed

Approach contributes to the achievement of the target; 

Approach only marginally contributes to the achievement of the target; action 

field insufficiently covered and requires additional measures

Target not achieved or approach irrelevant for the target; action field not 

(explicitly covered)

Đạt được mục tiêu; giải quyết toàn diện lĩnh vực hành động 

Đóng góp đáng kể cho mục tiêu; giải quyết đầy đủ lĩnh vực hành động; có thể cần những 

điều chỉnh nhỏ 

Phương pháp góp phần đạt được mục tiêu; 

Phương pháp chỉ góp phần rất nhỏ vào việc đạt được mục tiêu; lĩnh vực hành động không 
được bao gồm đầy đủ và đòi hỏi các biện pháp bổ sung 

Không đạt được mục tiêu hoặc phương pháp không phù hợp với mục tiêu; lĩnh vực hành 
động không (được bao gồm rõ ràng) 
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Nhiệm vụ 3.1 Phân tích khoảng trống: Điều tiết tích hợp các nguồn NLTT 

Bảng 4.2. Điều tiết tích hợp các nguồn NLTT. 

 

Lĩnh vực 
hành động 

Tình 
trạng ở 
Việt Nam 

Nhận xét 
Mục tiêu 

Thông lệ quốc tế tốt 

Chính sách 
Nguồn NLTT 

Đã được đề 
cập  

+ Làm rõ các mục tiêu chính trị và hỗ trợ cho 
nguồn NLTT;  

        Mục tiêu định lượng về tỷ lệ nguồn NLTT trong tổng sản lượng điện: ít nhất 27% vào 
năm 2030 (EU) 

+ Các mục tiêu phát triển nguồn NLTT trung 
và dài hạn rõ ràng (Quyết định Số 2068/QĐ-
TTg) Hỗ trợ nguồn NLTT theo định hướng 
đầu tư; 

    
Có sẵn các quy định cụ thể về nguồn NLTT ở phía nhu cầu điện: mục tiêu chính trị rõ 
ràng, thiết lập sân chơi bình đẳng, mở ra các lựa chọn mới để khuyến khích dự án nguồn 
NLTT ở phía nhu cầu điện (ví dụ: cộng đồng năng lượng tái tạo) (EU) 

- Nguồn NLTT về phía người tiêu dùng chỉ 
được giải quyết ở mức độ không đáng kể 

        Mục tiêu có thể định lượng về tỷ lệ nguồn NLTT trong tổng sản lượng điện: 33% vào 
năm 2020 và 50% vào năm 2030 (không bao gồm thủy điện quy mô lớn) (Hoa Kỳ, 
California) 

Cơ chế 
khuyến khích 
nguồn NLTT 

Đã được đề 
cập, cần điều 

chỉnh 

+ Các cơ chế rõ ràng cho hỗ trợ điện gió và 
điện mặt trời: nguồn NLTT được tài trợ 
thông qua biểu giá điện hỗ trợ (số tiền phụ 
thuộc vào loại công nghệ) và đủ điều kiện 
được giảm thuế và được trợ cấp nhập khẩu 
(Quyết định 39/2018/QD-TTg và Quyết định 
02/2019/QD-TTg). Biểu giá điện hỗ trợ hiện 
tại đã hết hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 2019, 
trong khi biểu giá điện hỗ trợ mới đang chờ 
phê duyệt. 

    
Chuyển đổi từ biểu giá điện hỗ trợ sang phí bảo hiểm thị trường (kết hợp với giá bán 
buôn trên thị trường điện) và phụ cấp đầu tư (EU) và đấu giá nguồn NLTT để trợ cấp 
cho các nhà thầu hiệu quả nhất (ví dụ: Đức, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh). 

+ Các điều khoản của hợp đồng mua bán điện 
(PPA) được tiêu chuẩn hóa; phương án tài 
chính đơn giản 

    
Dần dần loại bỏ các chương trình hỗ trợ dựa trên biểu giá điện hỗ trợ (EU) 

+ Dự án điện mặt trời áp mái đủ điều kiện 
cho cơ chế bù trừ điện năng (yêu cầu đồng 
hồ thông minh) 

    
Điều độ ưu tiên - và ở một số quốc gia EU vẫn được sử dụng (ví dụ: Tây Ban Nha và Đức) 
- để đảm bảo tích hợp hiệu quả các nguồn NLTT và giảm phát điện từ các nguồn NLTT 
trong trường hợp quá tải (EU) - quy tắc hiện đang được sửa đổi 

- Cho đến nay, hợp đồng mua bán điện chỉ có 
thể được ký kết với EVN và là chương trình 
cấp vốn duy nhất có sẵn, mặc dù một số hợp 
đồng mua bán điện thí điểm với các bên khác 
đang được lên kế hoạch 

    
Hợp đồng mua bán điện có thể được ký kết với các công ty tư nhân; Hợp đồng mua bán 
điện có sẵn cho các nhà máy điện mặt trời và lưu trữ (Hoa Kỳ, California) 

- Tỷ lệ phê duyệt nguồn NLTT tách rời khỏi 
tình trạng và phát triển lưới điện; 

    
Máy phát điện từ các nguồn NLTT quy mô nhỏ ở cấp phân phối đủ điều kiện đối với cơ 
chế "bán trực tiếp" cho phép họ bán điện tại địa phương mà không cần giấy phép nhà 
cung cấp (Đức); Các thủ tục hợp đồng đơn giản hóa được thiết lập cho tự tiêu dùng với 
số lượng dư thừa; một người tiêu dùng kinh doanh được phép ký hợp đồng với một 
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Lĩnh vực 
hành động 

Tình 
trạng ở 
Việt Nam 

Nhận xét 
Mục tiêu 

Thông lệ quốc tế tốt 

thương nhân để bán số điện dư thừa của mình với giá thị trường trung bình theo giờ 
(Tây Ban Nha) 

- Các nguồn NLTT quy mô lớn tập trung chủ 
yếu ở các khu vực giới hạn địa lý (đông nam)                                                                   

    
Chương trình hỗ trợ cho các dự án điện mặt trời và điện gió lai để thu lợi nhuận từ các 
giai đoạn không liên tục khác nhau và cải thiện các quyết định về đặt địa điểm. Chương 
trình hỗ trợ bao gồm biểu giá được điều tiết hoặc biểu giá được xác định trong quy 
trình đấu thầu hoặc chi phí mua trung bình theo cơ chế Giấy chứng nhận Năng lượng tái 
tạo (Ấn Độ) 

- Không có cơ chế để các nguồn NLTT tham 
gia vào thị trường điện 

    
Nguồn NLTT được phép tham gia vào các thị trường bán buôn điện, ngày sau và trong 
ngày (các nước châu Âu) 

- Phát triển không đủ điện mặt trời áp mái; 
cần các cơ chế khuyến khích khác với biểu 
giá điện hỗ trợ 

    
Người tiêu dùng có thể giảm hóa đơn tiền điện bằng cách đầu tư vào năng lượng mặt 
trời áp mái và các công nghệ đi kèm theo cơ chế bù trừ điện năng (Hoa Kỳ, California); 
có cơ chế bù trừ điện năng cho các máy phát nhỏ từ nguồn NLTT và các nhà máy CHP 
quy mô nhỏ (Chile) 

- Các biện pháp khuyến khích nguồn NLTT 
tách rời dành cho tín hiệu thị trường điện 

  

    
Người tiêu dùng chính thức được phép tự phát, lưu trữ, tiêu thụ, chia sẻ và - ở một số 
quốc gia - bán điện được phát từ các nguồn NLTT riêng (kết hợp với lưu trữ) (Tây Ban 
Nha và Đức); Người tiêu dùng được phép hình thành các cộng đồng năng lượng tái tạo 
để tối ưu hóa việc tự tiêu thụ, tham gia vào thị trường hoặc cung cấp dịch vụ hệ thống; 
người tiêu dùng không nhất thiết phải bán điện được phát cho nhà cung cấp của họ 
(EU) 

        Mỗi công ty phát điện có nghĩa vụ sản xuất và bán ít nhất 10% công suất lắp đặt từ các 
nguồn NLTT, chịu các hình phạt do không thực hiện (Chile) 

Cân bằng lưới 
điện từ nguồn 

NLTT 

Đề cập chưa 
đầy đủ 

Được bao gồm trong Quy tắc Lưới điện và 
Phân phối; điều chỉnh đầu ra bắt buộc cho 
các nguồn NLTT trong trường hợp tần số hệ 
thống tăng quá 51Hz (Thông tư Số 
25/2016/TT-BCT và Số 39/2015/TT-BCT) 

 

  

      Nguồn NLTT có trách nhiệm cân bằng ngang bằng với các công nghệ phát điện khác, tức 
là chịu trách nhiệm về mặt tài chính đối với các sai lệch lịch biểu tiềm năng (do lỗi dự 
báo) (các nước châu Âu) 

- Không có cơ chế thu hút về mặt tài chính để 
các nguồn NLTT đóng góp vào cân bằng lưới 
điện 

Nguồn NLTT biến đổi được phép tham gia vào thị trường cân bằng (ví dụ: Đan Mạch và 
Áo) và được thí điểm để tham gia (ví dụ: Đức) ở một số quốc gia EU  

Dự báo Đề cập 
không rõ 

ràng 

Việc lập kế hoạch do Trung tâm Điều độ Hệ 
thống Điện Quốc gia (NDLC ) thực hiện;     

    
Tự lập lịch trình được áp dụng, tức là các đơn vị vận hành nhà máy có trách nhiệm gửi 
dự báo phát điện chính xác (lịch trình) trong một ngày nhất định và đảm bảo rằng họ 
tuân theo lịch trình do trách nhiệm về mặt tài chính của các tác nhân thị trường đối với 
sự mất cân bằng hệ thống do họ tạo ra (các nước châu Âu) 

NDLC đang triển khai một trung tâm dự báo 
các nguồn NLTT tập trung nhưng không có 
quy định cụ thể nào; 

    
Tất cả các công nghệ phát điện (bao gồm cả các nguồn NLTT) có thể tham gia vào thị 
trường trong ngày và điều chỉnh tình trạng của họ thông qua giao dịch dựa trên các dự 
báo chính xác hơn có sẵn gần với thời gian thực (các nước châu Âu) 
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Lĩnh vực 
hành động 

Tình 
trạng ở 
Việt Nam 

Nhận xét 
Mục tiêu 

Thông lệ quốc tế tốt 

Chỉ những máy phát điện có công suất lắp 
đặt trên 30MW mới có thể tham gia vào thị 
trường phát điện; 

        Tiếp cận thị trường là bất khả tri về công nghệ trong khi quy mô giá thầu tối thiểu là 1 
MW cho phép tất cả các kiểu nhà cung cấp tham gia (EU) 

Các dịch vụ 
phụ trợ khác 
từ nguồn NLT 

Đề cập 
không đầy 
đủ 

+ Yêu cầu kỹ thuật đối với các nhà máy điện 
từ các nguồn NLTT để kiểm soát điện áp và 
công suất phản kháng, nhấp nháy điện áp và 
sóng hài được bao gồm trong Luật quy định 
về Lưới điện và Phân phối (Thông tư Số 
25/2016/TT-BCT và Số 39/2015/TT-BCT) 

    
Các chính sách về dịch vụ lưới điện từ các nguồn NLTT có sẵn nhưng chưa được triển 
khai trên quy mô lớn hoặc được chuẩn hóa theo quy tắc lưới điện châu Âu: Các thí điểm 
đang được tiến hành ở các quốc gia châu Âu khác nhau để thử nghiệm cung cấp dịch vụ 
phụ trợ (kể cả ở cấp độ phân phối) từ các nguồn NLTT. 

- no RES besides large hydropower plants 
are allowed to participate in the provision of 
ancillary services; no compensation for the 
provision of ancillary services 

    
Các nhà khai thác nguồn NLTT được bồi thường cho các dịch vụ cắt giảm trong khi cắt 
giảm là biện pháp của phương kế cuối cùng (ví dụ: Đức) 

- No compensation for curtailment 
    

- No incentives for storage investment to 
couple with solar and wind generation 

        

Nhiệm vụ 3.2 Phân tích khoảng trống: Điều tiết việc triển khai các công nghệ năng lượng thông minh 

Bảng 4.3. Điều tiết việc triển khai các công nghệ năng lượng thông minh 

 

Lĩnh vực hành 
động 

Tình 
trạng ở 
Việt Nam 

Nhận xét  Mục tiêu Thông lệ quốc tế tốt 

Lưới điện 
thông minh 
(chính sách/lộ 
trình) 

Đã được đề 
cập 

+ Mục tiêu chính trị rõ ràng, lộ trình chi tiết   

  

  

  

  

  

  

  

Một Ủy ban Tư vấn Lưới điện Thông minh và Nhóm công tác Lưới điện Thông minh 
được thành lập. Ủy ban tư vấn về các công nghệ Lưới điện Thông minh và các cơ chế 
khuyến khích cũng như hướng dẫn cho các nghiên cứu. Nhóm công tác phát hành các 
báo cáo trạng thái Lưới điện Thông minh hai năm một lần và phối hợp các bên liên 
quan (Hoa Kỳ) 

+ Tiến bộ đáng kể trong Giai đoạn I của 
Chương trình Phát triển Lưới điện Thông 
minh 

Sáng kiến Trình diễn Khu vực về Lưới điện Thông minh được thiết lập để thể hiện việc 
triển khai và thương mại hóa các công nghệ Lưới điện Thông minh và hỗ trợ cho việc 
hiện đại hóa lưới điện (Hoa Kỳ) 

+ Những dự án thí điểm đầu tiên Lộ trình Lưới điện Thông minh do CAISO ban hành năm 2010 (Hoa Kỳ, California) 

Dự án Lưới điện Thông minh như là một phần của Chính sách Tăng trưởng xanh 
Carbon thấp để thiết lập Lưới điện Thông minh trên toàn quốc có hạ tầng đo đếm tiên 
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Lĩnh vực hành 
động 

Tình 
trạng ở 
Việt Nam 

Nhận xét  Mục tiêu Thông lệ quốc tế tốt 

tiến vào năm 2030; đi kèm với tự do hóa thị trường và chỉ định các đơn vị và viện 
nghiên cứu được thành lập để hỗ trợ và thực hiện kế hoạch (Hàn Quốc) 

Phát triển Lưới điện Thông minh chính thức được khuyến khích thông qua đầu tư có 
mục tiêu vào các công nghệ Lưới điện Thông minh, tài trợ cho các dự án Nghiên cứu & 
Phát triển lớn và tạo ra khuôn khổ pháp lý trao quyền lực hợp pháp (EU) 

Tầm nhìn 2050 do Các mạng lưới thông minh trong diễn đàn đổi mới và công nghệ 
châu Âu về Chuyển đổi năng lượng phát hành trong năm 2019, bao gồm điều chỉnh phụ 
tải điện tự động, sạc xe điện thông minh, dịch vụ kết nối và nền tảng chung cho trao đổi 
dữ liệu và cung cấp dịch vụ (EU) 

Các chỉ số hiệu suất Lưới điện  Thông minh được sử dụng bởi các nhà quản lý châu Âu 
(EU); một số quốc gia tiến hành phân tích lợi ích-chi phí đối với các sáng kiến Lưới điện 
Thông minh (ví dụ: Vương quốc Anh và Hà Lan) 

Đồng hồ đo 
đếm thông 
minh 

Chưa được 
đề cập 

Cho đến nay, mới chỉ có đo điện từ xa và thu 
thập dữ liệu được xem xét giải quyết (Thông 
tư Số 42/2015/TT-BCT) 

   
  

    Mục tiêu định lượng cho việc giới thiệu Đồng hồ Thông minh: 80% các hộ gia đình vào 
năm 2024, theo một đánh giá kinh tế (EU) 

Triển khai hạ tầng đo đếm tiên tiến cho 
khách hàng dân cư lập kế hoạch cho Giai 
đoạn 3 của chương trình phát triển Lưới 
điện Thông minh (sau năm 2022) 

Các cơ sở có nghĩa vụ lắp đặt Đồng hồ Thông minh cho tất cả các khách hàng quy mô 
nhỏ (ví dụ: lên tới 15kW ở Tây Ban Nha, được lên kế hoạch cho EU) 

Hiệu quả năng 
lượng 

Đề cập chưa 
rõ ràng 

Không có quy định hoặc mục tiêu riêng về 
hiệu quả năng lượng 

  

 

  
 
  

 
  

  Mục tiêu định lượng về hiệu quả năng lượng: tăng 32,5% vào năm 2030 với nghĩa vụ 
hiệu quả năng lượng cho mỗi quốc gia thành viên (EU) 

Tiêu chuẩn Tài nguyên Hiệu quả Năng lượng được giới thiệu để khuyến khích phát điện 
và truyền tải điện hiệu quả và yêu cầu các cơ sở giảm mức sử dụng năng lượng theo 
một tỷ lệ phần trăm lũy tiến được chỉ định mỗi năm. Cũng áp dụng cho các chương 
trình Điều chỉnh Phụ tải Điện (Hoa Kỳ) 

Dịch vụ phụ 
trợ  

Đã được đề 
cập, cần điều 
chỉnh 

+ Các dịch vụ phụ trợ khác nhau được mua 
và trả tiền từ các nhà cung cấp dịch vụ phụ 
trợ được liệt kê (Thông tư Số 46/2018/TT-
BCT) 

    
Các dịch vụ phụ trợ, đặc biệt là các dịch vụ cân bằng, được mua theo cách dựa trên thị 
trường (các tiểu bang khác nhau của Hoa Kỳ) 

+ Điều chỉnh điện áp và khởi động đen được 
xác định là các dịch vụ riêng biệt cũng được 
trả tiền 

Các sản phẩm cân bằng được tiêu chuẩn hóa và được trả tiền theo cách dựa trên thị 
trường (đấu giá); việc thu mua các sản phẩm cân bằng xuyên biên giới được lên kế 
hoạch và chính thức hóa trong khuôn khổ quy định (EU) 

- Số tiền được điều chỉnh và tính theo năm Cơ hội tiếp cận thị trường cân bằng dành cho tất cả các loại công nghệ cũng như nhu 
cầu điện, theo nguyên tắc một sân chơi bình đẳng và trung lập về công nghệ (EU) 

- Chỉ có phát điện thông thường quy mô lớn 
nằm trong danh sách các nhà cung cấp dịch 
vụ phụ trợ mới được trả tiền  

Hợp tác xuyên biên giới song phương và đa phương được thiết lập (ví dụ: lưới điện mất 
cân bằng và hợp tác để quản lý quá tải); một thị trường cân bằng chung của châu Âu 
được lên kế hoạch, chính thức hóa trong Quy tắc Mạng lưới Liên minh châu Âu (EU) 
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- Mức độ kết nối thấp với các nước láng 
giềng 

Các dịch vụ giảm bớt quá tải được trả tiền theo cách dựa trên chi phí hoặc dựa trên thị 
trường (EU) 

- Không có quy định về quản lý quá tải Đức sử dụng kết hợp các biện pháp giải quyết tắc nghẽn và đảm bảo phát điện đầy đủ: 
bán lại, dự trữ lưới điện, quản lý nguồn cấp và dự trữ chiến lược. Kết quả của việc cắt 
giảm là, các nhà máy phát điện từ các nguồn NLTT được trả tiền trong khi không có 
khoản tiền nào được dự báo trước cho việc cắt giảm các công nghệ phát điện truyền 
thống. 

Lưu trữ năng 
lượng  

Đề cập chưa 
rõ ràng 

- Việc lưu trữ không được xác định trong 
quy định 

    
Lưu trữ chính thức được công nhận trong khuôn khổ quy định và được khuyến khích, 
bao gồm lưu trữ phía người tiêu dùng kết hợp với các nguồn NLTT; nguyên tắc trung 
hòa công nghệ (EU) 

- Yêu cầu về lưu trữ không được chỉ định Lưu trữ được sơ tuyển để tham gia vào thị trường cân bằng và các thị trường điện khác, 
thường được tổng hợp chung, ngang bằng với các công nghệ khác (EU) 

- Không khuyến khích đầu tư hoặc lắp đặt hệ 
thống lưu trữ 

Các đơn vị lưu trữ có thể bổ sung cho các dự án điện mặt trời lai và đủ điều kiện áp 
dụng mức thuế có lợi tương tự như các dự án lai thông thường (xem cơ chế khuyến 
khích các nguồn NLTT trong Nhiệm vụ 3.1.) (Ấn Độ) 

- Không khuyến khích các đơn vị lưu trữ 
cung cấp dịch vụ phụ trợ 

Các hệ thống lưu trữ được đưa vào hệ thống Tiêu chuẩn Danh mục Đầu tư Tái tạo và 
các công ty bắt buộc phải thực hiện hệ thống lưu trữ điện; hệ thống lưu trữ điện được 
phân loại là máy phát khẩn cấp (Hàn Quốc) 

+ Kế hoạch xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật 
cho công nghệ lưu trữ và các thiết bị thông 
minh khác là một phần của Giai đoạn 2 
(2017-2022) của chương trình phát triển 
Lưới điện Thông minh 

Hệ thống lưu trữ điện được cung cấp các biện pháp khuyến khích tài chính và các tòa 
nhà công cộng bắt buộc phải được trang bị hệ thống lưu trữ điện bắt đầu từ năm 2017 
(Hàn Quốc) 

Điều chỉnh 
phụ tải 
điện/Quản lý 
nhu cầu điện 
(chính sách, 
ưu đãi, quy 
định) 

Đề cập chưa 
đầy đủ 

+ Nhiều mục đích và mục tiêu được chỉ định 
cho ngắn hạn và trung hạn trong Chương 
trình Quản lý Nhu cầu Điện  Quốc gia (Quyết 
định Số 279/2018/QĐ-TTG) 

    
Nhu cầu dựa trên thị trường được thiết lập ở cấp liên bang cho các thị trường điện 
được tổ chức tập trung, kèm theo báo cáo đánh giá Điều chỉnh phụ tải điện hàng năm 
của Ủy ban Điều tiết Năng lượng Liên bang (Hoa Kỳ) 

+ Các thí điểm quy mô nhỏ đầu tiên đang 
được tiến hành để thử nghiệm biểu giá Thời 
gian sử dụng (ToU) và Hạ tầng đo đếm tiên 
tiến 

Có sẵn nhiều phương pháp tiếp cận Điều chỉnh phụ tải điện rõ ràng và không rõ ràng: 
cam kết cắt giảm cho khách hàng thương mại, chương trình đấu thầu công suất, chương 
trình Điều chỉnh phụ tải điện tự động và đấu thầu theo nhu cầu (Hoa Kỳ, California) 

+ Kế hoạch mua điện từ khách hàng và tạo 
điều kiện cho khách hàng tham gia các 
chương trình Quản lý nhu cầu điện trên cơ 
sở tự nguyện như là một phần của Giai đoạn 
2 (2017-2022) của chương trình phát triển 
Lưới điện Thông minh và chương trình Điều 
chỉnh Phụ tải Điện Quốc gia (Quyết định Số 
175/2019/QĐ-BCT) 

Nguồn năng lượng phân tán tham gia vào thị trường trong các dự án trình diễn được hỗ 
trợ bởi đơn vị vận hành hệ thống phân phối, phải được đánh giá về tính khả thi (Hoa 
Kỳ, California) 



 

114 

Lĩnh vực hành 
động 

Tình 
trạng ở 
Việt Nam 

Nhận xét  Mục tiêu Thông lệ quốc tế tốt 

+ 4 chương trình Điều chỉnh phụ tải điện (cơ 
chế khuyến khích tài chính trực tiếp, cơ chế 
biểu giá điện, khuyến khích phi thương mại 
và điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện) được 
thiết kế trong Thông tư Số 23/2017/TT-BCT 

Phát triển các chương trình cung cấp dịch vụ từ nguồn năng lượng phân tán như một 
sự hợp tác giữa CAISO và đơn vị vận hành hệ thống phân phối (để truyền đạt các ràng 
buộc) (Hoa Kỳ, California) 

- Thiếu khuôn khổ pháp lý cho Điều chỉnh 
phụ tải điện (ví dụ: đối với việc cung cấp 
dịch vụ phụ trợ) (mặc dù đã được lên kế 
hoạch) 

Có sẵn các chế độ trả tiền rõ ràng cho Điều chỉnh phụ tải điện (ví dụ: giá động để 
thưởng cho các mức tiêu thụ linh hoạt) và mở cửa cho các tác nhân thị trường (chủ yếu 
là các nhà cung cấp) (EU). 

- Thiếu các công cụ hoặc cơ chế đánh giá 
hiệu quả của các chương trình Quản lý nhu 
cầu điện/Điều chỉnh phụ tải điện 

Phụ tải công nghiệp lớn được sử dụng để quản lý quá tải như một phần của dự trữ 
mạng lưới (Thụy Điển) 

- Không có đủ các biện pháp khuyến khích 
Điều chỉnh phụ tải điện dành cho khách hàng 
(cơ chế tài chính đang được lên kế hoạch) 

Điều chỉnh phụ tải điện được phép tham gia vào thị trường điện (tiếp cận bình đẳng với 
thị trường điện về cung và cầu), ngang bằng với phát điện (EU) hoặc dưới dạng các sản 
phẩm riêng biệt dành cho các dịch vụ phụ trợ (ví dụ: các sản phẩm phụ tải gián đoạn ở 
Đức) 

 
Các chương trình Điều chỉnh phụ tải điện được triển khai trong các dự án demo để thử 
nghiệm các cơ chế khuyến khích (thời gian sử dụng, định giá trong giờ cao điểm và định 
giá theo thời gian thực kết hợp với hiển thị giá và yêu cầu giảm tải thông qua hệ thống 
quản lý năng lượng gia đình) (Nhật Bản) 

Nhà máy điện 
ảo/tổng hợp 

Chưa được 
đề cập 

+ Giới thiệu các đơn vị tổng hợp điều chỉnh 
phụ tải điện dự kiến sau năm 2020 (Chương 
trình Điều chỉnh Phụ tải Điện Quốc gia, 
Quyết định Số 175/2019/QĐ-BCT) 

 

  

      Tổng hợp cung, cầu hoặc cả hai được cho phép và khuyến khích trong khuôn khổ pháp 
lý để tham gia vào thị trường và cung cấp dịch vụ hệ thống (ví dụ: dịch vụ phụ trợ); các 
đơn vị tổng hợp như các tác nhân mới được phép thừa hưởng tính linh hoạt, phát triển 
phần mềm quản lý danh mục đầu tư và tham gia vào tất cả các thị trường điện với vốn 
góp của họ. Vốn góp không bị giới hạn về mặt địa lý (EU) 

- Không có cơ chế khuyến khích phát triển 
hoặc tham gia các nguồn năng lượng phân 
tán (DER) 

Những đơn vị tham gia thị trường được phép góp vốn để cân bằng các dịch vụ thay vì 
các đơn vị riêng lẻ (EU) 

- Cho đến nay chưa có quy định  Tổng hợp nhu cầu để cung cấp khối lượng điều chỉnh phụ tải điện lớn hơn cho Đơn vị 
vận hành hệ thống độc lập; Nguồn năng lượng phân tán cũng có thể được tổng hợp để 
tham gia vào thị trường của Đơn vị vận hành hệ thống độc lập (Hoa Kỳ, California) 

Biện pháp 
khuyến khích 
và biểu giá 
mạng lưới  

Được đề cập 
một phần, có 
thể cần điều 

chỉnh 

 

 

- Tất cả các chi phí điện lưới đều do người 
tiêu dùng chịu được tính vào trong giá điện 
theo quy định 

 

  

      Tập trung phân bổ hợp lý biểu giá mạng lưới (nguyên tắc "người gây ô nhiễm trả tiền") 
mà không ảnh hưởng đến người tiêu dùng dễ bị tổn thương nhất như là một phần của 
chương trình bảo vệ người tiêu dùng; cả đơn vị phát điện và người tiêu dùng đều phải 
trả thuế lưới điện, điều này sẽ khuyến khích hành vi hỗ trợ lưới điện (EU). Một số ưu 
đãi bao gồm giảm thuế và biểu giá, ví dụ: để tham gia bảo hiểm cân bằng hoặc linh hoạt, 
nhưng không có phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn đối với biểu giá mạng lưới trên toàn 
EU. 
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Chưa được 
đề cập 

- Không có khuyến khích biểu giá đối với 
hành vi hỗ trợ mạng lưới về phía cung hoặc 
cầu 

  

Các tài liệu quy định đặc biệt khuyến khích các giải pháp lưới điện đổi mới, sử dụng 
Điều chỉnh phụ tải điện và đầu tư vào các công nghệ Lưới điện Thông minh của các đơn 
vị vận hành mạng lưới phân phối; nhiều dự án thí điểm được thực hiện để mua sắm các 
dịch vụ phụ trợ dựa trên thị trường tại địa phương, ở cấp độ phân phối, bao gồm cả 
thông qua các nền tảng giao dịch linh hoạt (EU) 

Giảm chi phí mạng lưới cho tiêu dùng trong giờ thấp điểm, giảm thuế đối với lưu trữ hỗ 
trợ hệ thống và nguồn năng lượng phân tán, miễn một phần thuế cho các nguồn NLTT 
tự tiêu dùng (Đức) 

Biểu thuế gián đoạn: giảm thuế mạng lưới để giảm tải trong các khoảng thời gian liên 
quan đến mạng, miễn thuế CO2 cho một số công nghệ (Thụy Điển) 

Người tiêu dùng tự tiêu dùng với cơ chế dư thừa được miễn thuế nối lưới (Tây Ban 
Nha) 

Cơ sở hạ tầng 
phương tiện 
giao thông 
điện/sạc điện 

   
  

      Các sáng kiến của liên bang nhằm thúc đẩy xe điện, ví dụ: giảm thuế và các dự án demo 
cho cơ sở hạ tầng sạc xe điện (Hoa Kỳ) 

Chương trình xe không phát thải bao gồm các biện pháp khuyến khích như đỗ xe miễn 
phí, tín dụng thuế và giảm giá bảo hiểm cho xe điện cũng như giấy phép cấp tốc và quy 
trình lắp đặt cho các điểm sạc; tất cả các tòa nhà mới được xây dựng ở một số thành 
phố bắt buộc phải được trang bị các điểm sạc (Hoa Kỳ, California) 

Cơ sở hạ tầng sạc xe điện công cộng được quảng bá như một phần của Chiến lược Di 
động Phát thải Thấp của châu Âu và được triển khai ở nhiều nước thuộc Liên minh 
châu Âu (ví dụ: thông qua các khoản tài trợ và quỹ đầu tư không hoàn lại), mức tối 
thiểu của cơ sở hạ tầng sạc điện bắt buộc được đưa ra (EU) 

Các dự án thí điểm đang được tiến hành để kiểm tra nguồn cấp hoặc năng lượng từ pin 
xe điện (thường là tổng hợp) trở lại lưới điện (EU) 

Yêu cầu phải phù hợp với từng tòa nhà không phải là nhà ở có hơn 10 địa điểm đỗ xe có 
điểm sạc (Chỉ thị Hiệu suất Năng lượng của Tòa nhà châu Âu) 

Lợi ích khi mua xe điện (miễn thuế đăng ký hoặc thuế sở hữu xe, sạc miễn phí trong 
một khoảng thời gian giới hạn, trợ cấp mua xe) (ví dụ: Áo, Bỉ, Đức, Thụy Điển) 

Mục tiêu định lượng cho xe điện: Vận chuyển không phát thải 100% vào năm 2025; tiếp 
cận làn đường xe buýt và bãi đậu xe miễn phí trong thành phố cho xe điện; thuế mua xe 
thấp hơn (Na Uy). 

Lưới điện siêu 
nhỏ 

Chưa được 
đề cập  

- Một số lưới điện siêu nhỏ được thử nghiệm 
trên các đảo của Việt Nam 

 

  

      Dự án thử nghiệm lưới điện siêu nhỏ được thực hiện trên đảo Jeju, kết hợp điện mặt 
trời và lưu trữ với cơ sở hạ tầng CNTT; Dự án kết hợp giới thiệu đồng hồ thông minh và 
cung cấp điều chỉnh phụ tải điện thông qua một nền tảng (Hàn Quốc) 
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Lĩnh vực hành 
động 

Tình 
trạng ở 
Việt Nam 

Nhận xét  Mục tiêu Thông lệ quốc tế tốt 

Các dự án lưới điện siêu nhỏ do chính phủ tài trợ cho các đảo, bao gồm các dự án trình 
diễn Cộng đồng Thông minh (dự trữ quang điện cộng, ứng dụng từ xe đến lưới, điều 
chỉnh phụ tải điện để quản lý quá tải và điều khiển thiết bị tự động) (Nhật Bản) 

  

Giải pháp đổi 
mới:  

  

Chưa được 
đề cập  

   
  

      Các khái niệm mới về chia sẻ và bán điện sản xuất tại địa phương từ các nguồn năng 
lượng phân tán (DER), bao gồm cả nguồn NLTT, được chính thức hóa trong khuôn khổ 
quy định: thành lập cộng đồng năng lượng dân dụng và cộng đồng năng lượng tái tạo 
(EU). 

Nhiều cách tiếp cận mua linh hoạt để đảm bảo hiệu quả và vận hành hệ thống, ví dụ: kết 
nối lưới điện và thị trường điện quốc gia tích hợp không ngừng; đối xử bình đẳng giữa 
cung và cầu về sự linh hoạt của hệ thống và sự tham gia của thị trường (EU). 

Nhiệm vụ 3.3 Phân tích khoảng trống: Tiêu chuẩn kỹ thuật cho công nghệ năng lượng thông minh, quy tắc mạng lưới và tiêu chuẩn 
kết nối 

Bảng 4.4. Hoạt động chuẩn hóa quốc tế  

 

Lĩnh vực hành 
động 

Tình 
trạng ở 
Việt Nam 

Nhận xét 
Mục tiêu 

Thông lệ quốc tế tốt 

Tính tương kết 
& tiêu chuẩn 
hóa 

Chưa được 
đề cập 

Không có tài liệu tham khảo trong các tài liệu 
hiện tại 

        Để đảm bảo tính tương kết CNTT của tất cả các thành phần và thiết bị, lộ trình tiêu 
chuẩn hóa lưới điện thông minh quốc tế cần được xem xét và tuân thủ. Các ví dụ điển 
hình là Kiến trúc Tích hợp Liền mạch IEC TR 62357, Danh mục IEC 61850 cho tự động 
hóa trạm biến áp và kết nối các nguồn năng lượng phân tán và mô hình thông tin 
chung (CIM) IEC 61970/61968 cho Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ 
liệu/Hệ thống quản lý phân phối làm tiêu chuẩn cốt lõi quan trọng. 

An ninh mạng Chưa được 
đề cập 

Không có tài liệu tham khảo trong các tài liệu 
hiện tại 

        Ngày nay, an ninh mạng là một chủ đề quan trọng trong thế giới kết nối cần được xem 
xét lại từ đầu. Một thông lệ tốt là bảo mật theo thiết kế, có nghĩa là các vấn đề liên 
quan đến bảo mật cần được đưa vào tất cả các bước lập kế hoạch và thiết kế để tránh 
các sự cố tiềm ẩn trong quá trình cài đặt/nâng cấp. Cần tuân thủ các tiêu chuẩn và 
khuyến nghị về an ninh mạng có liên quan như IEC 62351 cũng như các cách tiếp cận 
từ IEEE và NIST (ví dụ: IEEE 1686, IEEE C37.240, NIST IR-7628, NIST SP 800-39). 

Giao thức 
truyền thông và 
cơ sở hạ tầng 

Được đề cập 
một phần 

Tham khảo các yêu cầu về quy trình của Hệ 
thống điều khiển giám sát và thu thập dữ 
liệu/Hệ thống quản lý phân phối 

        Cơ sở hạ tầng phải tuân theo những diễn biến mới nhất trong lĩnh vực như IEC TR 
62357 (bao gồm cả IEC 61850, IEC 61970/61968). Liên quan đến xe điện, giao tiếp 
dựa trên IEC 61851 là điểm khởi đầu tốt, liên quan đến các guồn năng lượng phân tán 
dựa trên bộ chuyển đổi inverter như điện quang, nên xem xét IEC 61850 và SunSpec 
và IEC 61400 cho phát điện gió. Ngoài ra, IEC 62051-54/58-59 là cách tiếp cận cung 
cấp cơ sở phù hợp cho đo đạc. Tóm lại, các lộ trình tiêu chuẩn hóa lưới điện thông 
minh từ IEC, IEEE, DKE và các tổ chức tương đương cung cấp cơ sở phù hợp để xác 
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định cơ sở hạ tầng truyền thông với các giao thức tương ứng để kết nối các thiết bị và 
thành phần khác nhau (bao gồm SCADA/DMS, cổng nối, RTU, v.v.). 

Các hệ thống 
EMS & DMS 

Được đề cập 
một phần 

  

+ Xác định các yêu cầu của Hệ thống điều 
khiển giám sát và thu thập dữ liệu/ Hệ thống 
quản lý phân phối 

    
Việc giới thiệu nhiều năng lượng tái tạo cũng đòi hỏi phải thực hiện các khả năng điều 
khiển từ xa cho tất cả các loại thiết bị của hệ thống điện (trạm biến áp, nguồn năng 
lượng phân tán, v.v.) để duy trì việc kiểm soát và quản lý toàn bộ hệ thống. Để đảm 
bảo một hệ thống có thể tương kết trên tất cả các cấp điện áp, nên sử dụng các giao 
thức và mô hình dữ liệu chung như đã nêu ở trên. Điều này cũng áp dụng cho các chức 
năng của Hệ thống quản lý năng lượng & Hệ thống quản lý phân phối trong các trung 
tâm điều khiển. Do đó, các cấu trúc tham chiếu như Cấu trúc Tích hợp Liền mạch IEC 
TR 62357 với các tiêu chuẩn cốt lõi tương ứng là IEC 61850, IEC 61970/61968 là 
điểm khởi đầu tốt. 

- Yêu cầu chỉ áp dụng cho khách hàng/đơn vị 
phát điện lớn hơn > 10MW. Với việc triển 
khai Dự án Lưới điện Thông minh cho Năng 
lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng quy 
mô nhỏ, ngưỡng này cần được xem xét lại. 

        Để đảm bảo an toàn nguồn cấp, việc tích hợp và điều khiển từ xa các nhà máy phát 
điện có công suất ít hơn cũng nên được xem xét. Ngoài ra, nên xem xét các khái niệm 
như nhà máy điện ảo (nghĩa là gộp chung và kiểm soát một số máy phát điện có công 
suất thấp hơn). 

Cổng nối / giao 
diện 

Được đề cập 
một phần 

Tham khảo các yêu cầu về Thiết bị đầu cuối 
từ xa/Cổng nối 

        Lộ trình tiêu chuẩn hóa lưới điện thông minh từ IEC, IEEE, DKE và các tổ chức tương 
đương cung cấp cơ sở công nghệ phù hợp cho các giao diện khác nhau. Nên tránh các 
cổng nối bất cứ khi nào có thể và chức năng của chúng phải được tích hợp trực tiếp 
vào các thành phần tương ứng (ví dụ: Nguồn năng lượng phân tán dựa trên Bộ chuyển 
đổi inverter) để tránh có quá nhiều thiết bị phần cứng trong hệ thống. 

 
Bảng 4.5. Quy tắc mạng lưới và tiêu chuẩn kết nối  

 

Lĩnh vực hành 
động 

Tình 
trạng ở 
Việt Nam 

Nhận xét  Mục tiêu Thông lệ quốc tế tốt 

Xác định phạm 
vi hoạt động của 
Nguồn năng 
lượng phân tán 

Được đề cập 
một phần 

+ Xác định phạm vi hoạt động cho tần số         Các quy tắc lưới điện quốc gia và quốc tế mới nhất và các thông lệ được đề xuất bao 
gồm xác định rõ ràng phạm vi hoạt động bắt buộc cho tần suất, trong đó các nguồn 
năng lượng phân tán phải hoạt động bình thường trong thời gian tối thiểu được xác 
định. Yêu cầu này đặc biệt quan trọng trong một kịch bản trong đó các nguồn năng 
lượng phân tán đóng góp một phần đáng kể công suất phát điện để đảm bảo hoạt 
động rõ ràng và chắc chắn của các nguồn năng lượng phân tán trong các tình huống 
tần số bất thường và các điều kiện cấp/phát điện quan trọng. 

Yêu cầu thực hiện chi tiết có thể được lấy, ví dụ: từ RfG Quy tắc Mạng lưới châu Âu 
(Bảng 2) hoặc IEEE 1547-2018 Bảng 20. 

- Thiếu phạm vi hoạt động cho điện áp của 
các nguồn năng lượng phân tán 

    Các quy tắc lưới điện quốc gia và quốc tế mới nhất và các thông lệ được đề xuất bao 
gồm xác định rõ ràng phạm vi hoạt động bắt buộc cho tần suất, trong đó các nguồn 
năng lượng phân tán phải hoạt động bình thường trong thời gian tối thiểu được xác 
định. Yêu cầu này đặc biệt quan trọng trong một kịch bản trong đó các nguồn năng 
lượng phân tán đóng góp một phần đáng kể công suất phát điện để đảm bảo hoạt 
động rõ ràng và chắc chắn của các nguồn năng lượng phân tán trong các tình huống 
bất thường, lỗi mạng và các điều kiện cấp/phát điện quan trọng. 



 

118 

Lĩnh vực hành 
động 

Tình 
trạng ở 
Việt Nam 

Nhận xét  Mục tiêu Thông lệ quốc tế tốt 

Yêu cầu thực hiện chi tiết có thể được lấy, ví dụ: từ RfG Quy tắc Mạng lưới châu Âu 
(Bảng 6) hoặc IEEE 1547-2018 Bảng 16. 

- Thiếu yêu cầu về hiệu suất theo các biến 
đổi tần số của Nguồn năng lượng phân tán  

        Ngoài các định nghĩa về dải điện áp và tần số, quy tắc lưới điện quốc tế mới nhất và 
các thông lệ được đề xuất bao gồm yêu cầu rõ ràng và đồng nhất về khả năng chịu 
được các biến đổi tần số nhất thời bao gồm cả nhảy góc pha. 

Yêu cầu này đặc biệt quan trọng trong một kịch bản trong đó các nguồn năng lượng 
phân tán đóng góp một phần đáng kể công suất phát điện để đảm bảo hoạt động rõ 
ràng và chắc chắn của các nguồn năng lượng phân tán trong các tình huống tần số bất 
thường và các điều kiện cấp/phát điện quan trọng. 

Yêu cầu thực hiện chi tiết có thể được lấy từ RfG Quy tắc Mạng lưới châu Âu (Chương 
1 (13)) hoặc IEEE 1547-2018 Bảng 22 (6.5.2.5). 

Chức năng hỗ 
trợ lưới điện 
tiên tiến từ 
Nguồn năng 
lượng phân tán 

Chưa được 
đề cập 

- Không có yêu cầu hỗ trợ lưới điện từ 
Nguồn năng lượng phân tán 

        Thiết bị nguồn năng lượng phân tán hiện đại, bộ chuyển đổi, máy phát điện, v.v. có thể 
cung cấp một loạt các chức năng tiên tiến, bao gồm kiểm soát công suất tác dụng và 
phản kháng để hỗ trợ lưới điện phân phối cục bộ cũng như hệ thống điện tổng thể. 

Theo một kịch bản với phần lớn công suất được đóng góp bởi các nguồn năng lượng 
phân tán, điều quan trọng là các nguồn năng lượng phân tán cũng có trách nhiệm hỗ 
trợ lưới điện. Ngoài ra, việc sử dụng chức năng hỗ trợ lưới điện cũng sẽ giúp tăng khả 
năng lưu trữ các nguồn năng lượng phân tán của các mạng lưới phân phối và cải thiện 
chất lượng điện áp. 

Nên sửa đổi quy tắc kết nối lưới điện cục bộ với các yêu cầu về chức năng hỗ trợ lưới 
điện chính hiện được cung cấp, ngay cả khi tỷ lệ các nguồn năng lượng phân tán hiện 
tại không đáng kể, vì thiết bị nguồn năng lượng phân tán sẽ được sử dụng trong một 
thời gian dài và nếu không thì sẽ rất khó khăn và tốn kém cho chức năng bổ sung ở 
giai đoạn sau. 

Các khuyến nghị cho việc thực hiện có thể được rút ra, ví dụ: từ sê-ri EN 50549-1: 
2019 của Châu Âu hoặc IEEE 1547-2018. 

Khả năng khắc 
phục các sự cố 
hệ thống diện 
rộng 

Chưa được 
đề cập 

- Không có yêu cầu về khả năng khắc phục 
sự cố cho các nguồn năng lượng phân tán 

        Theo kịch bản về một tỷ lệ công suất đáng kể đến từ các nguồn năng lượng phân tán, 
điều quan trọng là phải đảm bảo khả năng đáp ứng chắc chắn của các nguồn năng 
lượng phân tán trong sự cố lưới điện tạm thời hoặc các sự kiện quan trọng khác trong 
lưới điện. 

Mặt khác, ngay cả một lỗi nhỏ từ xa cũng có khả năng dẫn đến mất đồng thời tỷ lệ phát 
điện phân tán lớn, điều này có thể gây nguy hiểm cho nguồn cung chắc chắn. 

Do đó, các quy định lưới điện phải xác định rõ các yêu cầu tối thiểu đối với khả năng 
các nguồn năng lượng phân tán có thể khắc phục rối loạn điện áp và tần số trong lưới 
điện. 

Các khuyến nghị cho việc thực hiện có thể được rút ra, ví dụ: từ sê-ri EN 50549-1: 
2019 của Châu Âu hoặc IEEE 1547-2018. 
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Lĩnh vực hành 
động 

Tình 
trạng ở 
Việt Nam 

Nhận xét  Mục tiêu Thông lệ quốc tế tốt 

Khả năng điều 
khiển từ xa 

Được đề cập 
một phần 

 

+ Xác định các yêu cầu của Hệ thống điều 
khiển giám sát và thu thập dữ liệu/Hệ thống 
quản lý phân phối 

 

- Yêu cầu chỉ áp dụng cho máy phát điện lớn 
hơn > 10MW. Với việc triển khai các nguồn 
năng lượng phân tán quy mô nhỏ, ngưỡng 
này cần được xem xét lại. 

 

  

  

  

  

Under a scenario of a significant share of power coming from DER, monitoring and 
controllability of system relevant DER becomes important for the efficient and 
reliable operation of the overall power system. 

Accordingly, the local grid codes shall specify requirements for monitoring, control, 
and information exchange requirements. A standardized, unified definition of 
communication capabilities, data models and protocols also support the cost 
reductions of communication. 

Recommendations for the implementation can be derived e.g. from the IEEE 1547-
2018. 

With increased deployment of DER of various scale and capacity, the capacity 
threshold, where remote controllability is mandatory shall be reconsidered, based on 
the actual relevance of the DER deployed. 
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Kết luận 

Tổng quan về các thông lệ tốt từ khắp nơi trên thế giới được trình bày trong Nhiệm vụ 1 của báo cáo này 
cho thấy rằng không có một phương pháp tiếp cận duy nhất để thực hiện Lưới điện Thông minh và phụ 
thuộc rất nhiều vào ưu tiên chính sách năng lượng tổng thể, các điều kiện lịch sử và địa lý của từng quốc 
gia. Tuy nhiên, nhiều quốc gia, như Hoa Kỳ, các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Hàn Quốc 
đã đạt được một số tiến bộ đáng kể trong việc thiết kế và triển khai Lưới điện Thông minh cùng với các 
cơ chế đi kèm. Điều này có nghĩa là một quốc gia duy nhất không thể cung cấp một kế hoạch chi tiết cho 
phát triển Lưới điện Thông minh ở Việt Nam, nhưng, thay vào đó, một tổ hợp các chiến lược và phương 
pháp tiếp cận với các khía cạnh khác nhau liên quan đến Lưới điện Thông minh có thể được xem xét với 
các mức độ ưu tiên khác nhau. 
 
Cho đến nay, nhu cầu điện ở Việt Nam tăng nhanh và tốc độ tích hợp các nguồn NLTT tăng cao. Về mặt 
quy định và chính sách, Quy hoạch Phát triển Mạng lưới và Lộ trình Lưới điện Thông minh đầy tham 
vọng đã được xây dựng và xác định quy trình thực hiện trong khi thị trường điện được đặc trưng bởi quá 
trình tự do hóa dần dần. Như chương này của báo cáo cho thấy, nhiều lĩnh vực phân tích đã được xử lý 
ít nhất ở một mức độ nào đó: ví dụ, các quy tắc mạng lưới được xây dựng phù hợp đặt nền tảng vững 
chắc cho các quy trình điều khiển điện áp và quản lý tần số. Việc tích hợp nguồn NLTT được thúc đẩy 
thông qua các biện pháp khuyến khích đầu tư và các chương trình biểu giá điện hỗ trợ. Chương trình 
Điều chỉnh phụ tải điện và Quản lý nhu cầu điện đã được thông qua nhưng việc triển khai thực tế cần 
được phát triển chi tiết hơn để đạt được kết quả rõ ràng. Đồng thời, vẫn còn cần giải quyết một số khía 
cạnh quan trọng để phát triển Lưới điện Thông minh cũng như đạt được các mục tiêu đầy tham vọng mà 
chính phủ Việt Nam đặt ra, như đã được minh họa trong phân tích khoảng trống. Ví dụ, trong số này, các 
mục tiêu hiệu quả năng lượng, tiêu chuẩn đồng hồ thông minh, cơ chế khuyến khích sử dụng dự trữ năng 
lượng để mang lại tính linh hoạt, kể cả tổng hợp với nguồn NLTT, các biện pháp thu hút sự tham gia của 
người tiêu dùng và các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế. 
 
Các khía cạnh này và các khía cạnh khác được phân tích trong báo cáo này sẽ được giải quyết và các 
khuyến nghị tương ứng cho Việt Nam để thu hẹp khoảng cách đã xác định sẽ được cung cấp trong chương 
tiếp theo. 
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5. Nhiệm vụ 4: Đề xuất chính sách để cải 
thiện khung pháp lý 
Việc triển khai Lưới điện Thông minh liên tục tạo ra những thách thức mới cần được xem xét để triển 
khai có hiệu quả và hiệu lực. Kinh nghiệm từ các khu vực khác nhau trên thế giới cho thấy điều tiết hệ 
thống điện theo kiểu truyền thống dựa trên phương pháp tiếp cận từ trên xuống đối với mạng lưới điện 
không còn khả thi trong bối cảnh Lưới điện Thông minh, đòi hỏi phải điều chỉnh phương pháp tiếp cận 
chính sách và quy định. 
 
Trong các Phần trước của báo cáo này, ba lĩnh vực chính của Lưới điện Thông minh trong tương lai tại 
Việt Nam, tích hợp lưới điện các nguồn năng lượng tái tạo biến đổi (vRES), các công nghệ năng lượng 
thông minh và các tiêu chuẩn kỹ thuật cho Lưới điện Thông minh, đã được phân tích. Các lĩnh vực này 
được chia nhỏ hơn nữa thành một số khía cạnh, từ các cơ chế khuyến khích vRES đến các dịch vụ phụ 
trợ và quy trình tiêu chuẩn hóa (Hình 5.1). Hình này minh họa các biện pháp cần được xem xét và giải 
quyết để tạo điều kiện triển khai Lưới điện Thông minh. 

 
Hình 5.1. Các lĩnh vực phân tích trong Nhiệm vụ 1 và 2 của báo cáo này. 

 
Các thông lệ tốt từ những đơn vị tiên phong về Lưới điện Thông minh được mô tả trong Chương 2 của 
báo cáo này chứng minh rằng không có phương pháp tiếp cận chung nào cho việc điều tiết Lưới điện 
Thông minh và cung cấp một loạt các tùy chọn có thể được thực hiện ở Việt Nam. Chương cuối cùng này 
đề xuất một loạt các biện pháp dựa trên thông lệ tốt và phân tích khoảng trống được thực hiện ở Chương 
4, góp phần giải quyết các thách thức và tiến tới các mục tiêu của hệ thống điện của Việt Nam (Hình 5.2). 
 
Chính sách và quy định thông minh bao gồm 3 thành phần chính: 

1. Mạng lưới truyền tải và phân phối thông minh 

2. Tích hợp vRES thông minh, nhạy cảm với lưới điện 

3. Cung cầu thông minh và linh hoạt, 

tạo thành một phần của chính sách Lưới điện Thông minh bao quát (Hình 5.2). 
 
Danh sách các biện pháp trong từng lĩnh vực có tính đến tình trạng điều tiết hiện hành liên quan đến 
Lưới điện Thông minh ở Việt Nam và được xếp hạng về mức độ phù hợp để triển khai với các mục tiêu 
của Dự án Lưới điện Thông minh cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (SGREE). Ngoài ra, các 
biện pháp được đề xuất khác nhau theo khung thời gian thực hiện, ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn, và 
cùng nhau tạo ra lộ trình điều tiết thông minh tại Việt Nam. 
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Hình 5.2. Những thách thức chính của hệ thống điện Việt Nam và ba thành phần chính của Chính sách và 
quy định thông minh có thể giúp khắc phục những thách thức này. 

 

Những thách thức của hệ thống điện Việt Nam  

Những thách thức mà ngành điện Việt Nam hiện đang phải đối mặt không xa lạ với hầu hết các nước 
được nghiên cứu trong báo cáo này. Tiến trình và phương pháp giải quyết những thách thức này của họ 
khác nhau và cung cấp nhiều hiểu biết hữu ích cho Việt Nam. Họ cũng giúp thực hiện các biện pháp phòng 
ngừa và giải quyết các thách thức trong tương lai, ví dụ: khi tỷ lệ vRES tăng lên. Đồng thời, điều quan 
trọng là chỉ ra rằng do sự khác biệt được xác định trong lịch sử, một số giải pháp được thực hiện ở nơi 
khác không thể áp dụng ở Việt Nam mà không điều chỉnh đáng kể chế độ điều tiết cơ bản của hệ thống 
điện. 
 
Những thách thức chính của ngành điện Việt Nam bao gồm từ những thách thức liên quan đến sự phát 
triển kinh tế chung của đất nước đến những thách thức liên quan đến những thay đổi về cung và cầu. 
Những thách thức này có thể được tóm tắt như sau: 

1. Nhu cầu điện tăng 10-12% mỗi năm 
2. Các vấn đề về độ ổn định của hệ thống, cùng với các vấn đề khác, do: 

a. Tỷ lệ các nguồn NLTT biến đổi (vRES) lắp đặt tăng nhanh 
b. Khoảng cách giữa tốc độ tăng trưởng kinh tế và điện 

3. Có khả năng không có đủ tài nguyên để đáp ứng các yêu cầu về năng lượng và cơ sở hạ tầng 

trong tương lai 

4. Phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch 

5. Thách thức của việc tạo ra một cơ chế thị trường điện chính thức: Quá trình tự do hóa thị 
trường điện diễn ra liên tục: quá trình này được lên kế hoạch hoàn thiện với việc giới thiệu 
thị trường điện bán lẻ vào năm 2023. 
 

Khi cơ cấu tài nguyên của Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng, khả năng vượt qua những thách thức 
này của lưới điện truyền thống bị hạn chế. 
 
Chương này xác định sự cần thiết phải phát triển hơn nữa các chính sách, điều khoản pháp lý và quy định 
tương ứng và đề xuất các cách để khuyến khích thông minh hóa hệ thống điện cũng như các cách để cải 
thiện hoạt động, sự tham gia của các bên liên quan và cách thức tài trợ cho hệ thống. Theo đó, các lộ trình 

THÁCH THỨC 

GIẢI PHÁP 

Nhu cầu  
phát triển  
nhanh 

Tăng 
thị phần 
nguồn NLTT  
không ổn định 

Vấn đề  
về mức độ  
ổn định  
của hệ thống 

Điều tiết 

thông minh 

Mạng lưới 
truyền tải 
và phân phối  
thông minh 

Tích hợp nguồn 
NLTT không ổn định 
thông minh, phù hợp 
với lưới điện 

Cung cầu thông  
minh và linh hoạt 

1 

Chính sách LĐTM 

2 

3 
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tiếp cận thị trường mới và các quy trình thị trường, điểm chuẩn, mối liên kết giữa nhà cung cấp và nhà 
vận hành lưới điện liên quan đến tính linh hoạt từ cung cầu đều được xem xét giải quyết. 
 
Tùy thuộc vào mức độ tham vọng của mình, cơ quan quản lý năng lượng Việt Nam có thể lựa chọn một 
trong hai chiến lược để cải thiện chính sách và quy định liên quan đến Lưới điện Thông minh: 

1. Kịch bản thông minh 
Kịch bản này đưa ra các điều chỉnh quan trọng nhất đối với khung pháp lý tại Việt Nam cần thiết cho hệ 
thống điện thông minh. Các biện pháp được đề xuất theo kịch bản này đặc biệt giải quyết các thách thức 
Việt Nam hiện đang phải đối mặt và được chia thành bốn nhóm giải pháp: 

1) Chính sách Lưới điện Thông minh, tức là điều chỉnh khuôn khổ bao trùm để triển khai 
Lưới điện Thông minh và tạo cơ sở cho các biện pháp tiếp theo 

2) Tích hợp các nguồn NLTT biến đổi nhạy cảm với lưới điện  
3) Cung cầu thông minh và linh hoạt 
4) Mạng lưới truyền tải và phân phối thông minh. 

 
2. Kịch bản Thông minh Tối đa: 

Theo kịch bản này, biện pháp bổ sung được xây dựng dựa trên các biện pháp trong Kịch bản Thông minh 
sẽ được liệt kê. Các đề xuất trong kịch bản Thông minh Tối đa tuân theo nguyên tắc 4D “không cacbon, 
phân cấp, số hóa và dân chủ hóa”. Như hàm ý của bốn thành phần, kịch bản này dựa vào các mục tiêu 
tham vọng hơn và, cùng với những tiến bộ công nghệ, sẽ dẫn đến sự tham gia tích cực của tất cả các yếu 
tố của chuỗi cung ứng điện, bao gồm các biện pháp diện rộng để thu hút sự tham gia của người tiêu dùng. 
Điều này sẽ đòi hỏi sự chuyển đổi lớn hơn của thị trường điện, dân chủ hóa tiến bộ về tiếp cận thị trường 
và sử dụng các công nghệ mới. Với con đường chuyển đổi của Việt Nam theo hướng lưới điện thông minh, 
các biện pháp được mô tả trong kịch bản Thông minh Tối đa, nếu được áp dụng, là một phần của tầm 
nhìn dài hạn. 

5.1. Chính sách Lưới điện Thông minh 

Những thách thức liên quan 

1. Có khả năng không đủ tài nguyên để giải quyết các nhu cầu năng lượng và cơ sở hạ tầng trong 

tương lai 

2. Thách thức tạo ra cơ chế thị trường điện chính thức: Tự do hóa thị trường điện đang diễn ra: 
quá trình này được lên kế hoạch để hoàn thiện với việc giới thiệu thị trường điện bán lẻ vào 
năm 2023.  

 
Sự ra đời của Lưới điện Thông minh về cơ bản thay đổi hoạt động của lưới điện với sự trợ giúp của công 
nghệ thông tin và truyền thông (CNTT) tiên tiến, đồng hồ thông minh và hệ thống điều khiển. Điều này 
cho phép kiểm soát và giám sát lưu lượng phát điện hai chiều và giao tiếp giữa các thành phần đồng thời 
làm tăng sự phức tạp và đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Sự khác biệt cơ bản giữa Lưới điện Thông minh và 
lưới điện truyền thống được minh họa trong Bảng 5.1. 
 

Bảng 5.1. Sự khác biệt chính giữa lưới điện truyền thống và Lưới điện Thông minh. 

Lưới điện truyền thống Lưới điện Thông minh 

Cơ điện Kỹ thuật số 

Giao tiếp một chiều Giao tiếp hai chiều 

Phát điện tập trung Phát điện phân tán 

Ít cảm biến Cảm biến trên toàn lưới điện 

Giám sát thủ công Tự giám sát 

Phục hồi thủ công Tự phục hồi 

Sự cố và mất điện Thích nghi và vận hành độc lập 

Kiểm soát hạn chế Kiểm soát sâu 

Ít sự lựa chọn cho khách hàng Nhiều sự lựa chọn cho khách hàng 
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Nguồn: [1] 
 
Việt Nam có thể xây dựng thành công lộ trình lưới điện thông minh, đặt ra nhiều mục tiêu và khung thời 
gian tương ứng và giới thiệu các biện pháp và công cụ điều chỉnh bổ sung để đảm bảo phát triển mạng 
lưới thông minh hiệu quả và có hiệu lực. Lộ trình được phê duyệt tại Việt Nam năm 2012 hoàn thành 
mục tiêu quan trọng là đảm bảo mức độ chắc chắn về định hướng của chiến lược quốc gia. 
Trong khi một số vấn đề liên quan đến Lưới điện Thông minh, chẳng hạn như triển khai hệ thống điều 
khiển giám sát và thu thập dữ liệu, cài đặt hạ tầng đo đếm tiên tiến và tối ưu hóa dự báo, đã được giải 
quyết rất chi tiết, những vấn đề khác cũng được đưa vào. Một số ưu tiên chính của chính sách Lưới điện 
Thông minh bao gồm khuyến khích đổi mới, tiêu chuẩn hóa và sự tham gia của tất cả các bên liên quan 
đến hệ thống, hợp tác và khuyến khích. Ngoài ra, cần điều chỉnh toàn bộ Lộ trình theo Quy hoạch Phát 
triển Điện Quốc gia (PDPII) để đảm bảo Lưới điện Thông minh có thể hỗ trợ đạt được các mục tiêu đã 
đặt ra trong PDPII. Do đó, vai trò của Cơ quan Quản lý Quốc gia (NRA) nói chung bao gồm đưa ra các biện 
pháp khuyến khích phù hợp, thiết lập mục tiêu, theo dõi/giám sát việc triển khai Lưới điện Thông minh, 
nâng cao nhận thức của các bên liên quan cũng như xúc tiến Nghiên cứu & Phát triển phù hợp [2]. 
 
Các đề xuất được liệt kê dưới đây có thể giúp xây dựng chính sách Lưới điện Thông minh toàn diện, bổ 
sung cho Lộ trình Lưới điện Thông minh hiện có và đặt nền tảng cho các nhóm giải pháp khác. Điều đặc 
biệt quan trọng là đưa ra các cách thức được đề cập trong chính sách Lưới điện Thông minh, khuyến 
khích đơn vị vận hành sử dụng tính linh hoạt và Lưới điện Thông minh thay vì mở rộng mạng lưới. 
 
 
Biện pháp 1: Sớm thiết lập quy trình đánh giá định tính tiến độ Lưới điện Thông 
minh 
Theo các thông lệ tốt từ Hoa Kỳ và Châu Âu, cần đánh giá định lượng để xác định tác 
động tiềm ẩn của việc triển khai Lưới điện Thông minh đối với hiệu quả vận hành, bảo 
mật hệ thống và chi phí hệ thống.  
 
Lưới điện Thông minh đánh dấu sự chuyển đổi từ nguồn cung được đặc trưng bởi phát 
điện quy mô lớn ở cấp truyền tải, dòng điện một chiều, mạng lưới phân phối thụ động, dòng thông tin và 
dòng năng lượng từ người tiêu dùng, người tiêu dùng tích cực và khối lượng phát điện dự kiến sẽ được 
lắp đặt ở mức trung và hạ áp tăng lên. Trong bối cảnh này, tầm quan trọng của lưới điện phân phối hiệu 
quả đang tăng lên. Kinh nghiệm từ nhiều quốc gia không chỉ cho thấy chi phí mạng lưới có thể tăng lên 
do các thiết bị điều khiển mới, hệ thống CNTT và Hệ thống Điều khiển Giám sát và Thu thập Dữ liệu 
(SCADA), thiết bị thông minh, đồng hồ thông minh và hệ thống quản lý nhà, nhưng phần lớn chi phí (lên 
tới 70%, theo [3]) dự kiến sẽ do cấp lưới điện phân phối chịu [2].  
 
Đánh giá cũng có thể liên quan đến các khía cạnh như mức độ giao tiếp giữa các yếu tố của hệ thống, khả 
năng tương kết cũng như các biện pháp giảm thiểu rủi ro cụ thể. 
 
Biện pháp 2: Thiết lập Nhóm công tác hoặc Ủy ban Giám sát Lưới điện Thông minh  
Cơ quan đó có thể bao gồm các đại diện của cơ quan quản lý hoặc của một số bên liên 
quan và được giao nhiệm vụ giám sát tiến độ bằng cách sử dụng các KPI được xác định 
trước (xem Biện pháp 6), chỉ đạo và điều phối các bên liên quan. 
Sau khi giám sát và đánh giá thường xuyên có thể định kỳ điều chỉnh các tiêu chuẩn 
theo yêu cầu cho các bên liên quan. 
 
Biện pháp 3: Thiết lập các chương trình đầu tư mục tiêu (quốc gia và/hoặc quốc 
tế) hợp tác với khu vực tư nhân trong các dự án Nghiên cứu & Phát triển Lưới 
điện Thông minh  
Nên khuyến khích phát triển các ứng dụng Lưới điện Thông minh đổi mới ở cấp chính 
sách. Nên cho phép thử nghiệm khả năng kinh tế và kỹ thuật, khả năng mở rộng, v.v. 
của các giải pháp này thông qua các dự án Nghiên cứu & Phát triển. Lưu ý rằng các hoạt 
động Nghiên cứu & Phát triển nên được loại trừ khỏi chi phí đơn vị vận hành lưới điện 
thu hồi thông qua biểu giá. Thay vào đó, nên ưu tiên các chương trình tài trợ đặc biệt cho Nghiên cứu & 
Phát triển liên quan đến Lưới điện Thông minh. 
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Biện pháp 4: Giới thiệu quy định khuyến khích theo định hướng đầu ra của đơn 
vị vận hành mạng lưới để khuyến khích đầu tư vào Lưới điện Thông minh  
Trong quá trình triển khai Lưới điện Thông minh, đơn vị vận hành lưới điện rõ ràng 
đóng vai trò quan trọng. Hiệu quả chi phí và hoạt động cao hơn của vận hành mạng lưới 
được dự kiến trong dài hạn nhờ triển khai Lưới điện Thông minh. Tuy nhiên, trong 
ngắn hạn đến trung hạn, Lưới điện Thông minh có liên quan đến chi phí đầu tư đáng 
kể, xuất phát từ hoạt động Nghiên cứu & Phát triển, giới thiệu cơ sở hạ tầng CNTT tiên 
tiến, đồng hồ thông minh, v.v. Các chi phí này do các đơn vị vận hành mạng lưới chịu và cuối cùng ít nhất 
được chuyển đến người tiêu dùng. Do đó, điều đặc biệt quan trọng là khuyến khích đơn vị điều hành lưới 
điện đầu tư vào Lưới điện Thông minh. 
Cho đến gần đây và tương tự như hầu hết các quốc gia khác trên thế giới, ngành điện Việt Nam được đặc 
trưng bởi tiện ích tích hợp theo chiều dọc chịu trách nhiệm duy nhất cho hoạt động lưới điện và cấp điện. 
Trong khi việc cung cấp năng lượng có thể được thiết lập trên cơ sở cạnh tranh, lưới điện mang tính độc 
quyền tự nhiên và do đó vẫn nằm trong miền quy định. Cho đến nay, đơn vị vận hành hệ thống điện Việt 
Nam đã có vị trí độc quyền nhưng vì vị trí này phát triển trong quá trình tự do hóa ngành (tư nhân hóa, 
phân tách, cạnh tranh), điều quan trọng là xem xét cụ thể chế độ điều tiết của hệ thống. 
 
Một mô hình điều tiết tốt, có thể được sử dụng làm cơ sở cho phương pháp tiếp cận theo quy định đối với 
Lưới điện Thông minh, là các cơ chế khuyến khích điều tiết được áp dụng để thúc đẩy các khía cạnh khác 
của kinh doanh mạng lưới, ví dụ: chất lượng cung cấp” (Cơ quan Quản lý Năng lượng Châu Âu [2]) 
 
Ngoài ra, việc điều tiết mạng lưới liên quan đến các mục tiêu phi kinh tế chẳng hạn như khả năng chi trả, 
bảo đảm nguồn cung, quyền truy cập của bên thứ ba, v.v ... Các mục tiêu đang trở nên phức tạp hơn theo 
thời gian, như được minh họa trong Hình 5.3. 

 
 

Hình 5.3. Quá trình phát triển điển hình của các mục tiêu chính sách liên quan đến điều tiết mạng lưới 
(Chuyển thể từ [3]). 

 
Tương tự như hầu hết các quốc gia, chế độ điều tiết hiện tại ở Việt Nam dựa trên chi phí, tức là dựa trên 
sự thu hồi hoàn toàn của CAPEX và OPEX. Mặc dù cách thực hiện đơn giản, phương pháp này thường có 
khả năng dẫn đến chi tiêu vốn quá mức. Sự điều tiết theo định hướng đầu vào như vậy có thể khiến việc 
phân bổ chi phí cụ thể không rõ ràng và khó có thể đạt được hiệu quả chi phí cao hơn vì nó không khuyến 
khích các đơn vị vận hành mạng lưới trở nên hiệu quả hoặc thực hiện các giải pháp sáng tạo. 
 
Để nâng cao hiệu quả, mang lại sự minh bạch về chi phí và điều chỉnh tốt hơn các biện pháp khuyến khích 
của đơn vị vận hành lưới điện theo các mục tiêu chính sách chung, nên chuyển từ định hướng đầu vào 
sang điều tiết khuyến khích. Điều tiết khuyến khích có một số biến đổi và có thể dựa trên các mục tiêu 
hiệu quả tối thiểu được đặt ra trong thời gian điều tiết6, giá hoặc giới hạn doanh thu. Cuối cùng, điều tiết 
khuyến khích theo định hướng đầu ra dựa trên các mục tiêu chất lượng được xác định trước, thưởng khi 
có hiệu quả và phạt khi không hoàn thành mục tiêu. Phương pháp này không chỉ thúc đẩy các đơn vị vận 
hành lưới điện đầu tư vào đổi mới mà còn mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Điều này ngụ ý, trong số 
những điều khác, việc xác định các giai đoạn phát triển và tăng hiệu quả và phương pháp theo hướng 

 
6 Cho đến nay, thời gian điều tiết ở hầu hết các quốc gia dao động trong khoảng từ 1 đến 5 năm, tuy nhiên có 

thể hợp lý nếu kéo dài khoảng thời gian này lên đến 10 năm để phù hợp hơn với khung thời gian CAPEX của 

đơn vị vận hành mạng lưới. 
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khuyến khích với các Chỉ số Hoạt động Chính (KPI), bao gồm KPI cho phát triển và giám sát Lưới điện 
Thông minh. Phương pháp này cho phép thể hiện các loại chi phí, cải thiện việc phân bổ và khuyến khích 
các đơn vị vận hành mạng lưới đầu tư vào các giải pháp đổi mới và các dự án trình diễn Lưới điện Thông 
minh. 
 
Biện pháp 5: Yêu cầu phân tích lợi ích-chi phí (CBA) theo phương pháp được xác 
định trước từ đơn vị vận hành mạng lưới. Phân tích lợi ích-chi phí có thể được sử 
dụng để chứng minh hiệu quả chi phí và giá trị xã hội của Lưới điện Thông minh. Điều 
quan trọng cần lưu ý là Lưới điện Thông minh không cần phải được thực hiện bằng mọi 
giá, vì bản thân chúng không phải là mục tiêu. Thay vào đó, Lưới điện Thông minh phải 
được chứng minh là giải pháp có hiệu quả chi phí nhất. Đối với điều này, phân tích lợi 
ích-chi phí, đã được giới thiệu ở nhiều quốc gia và đạt được tiến bộ đáng kể trong lĩnh 
vực Lưới điện Thông minh, giúp ước tính chi phí và lợi ích của các giải pháp được triển khai ở cấp quốc 
gia, khu vực hoặc dự án. Phân tích lợi ích-chi phí cũng đã được chứng minh là đặc biệt hiệu quả trong 
việc đánh giá các dự án chứng minh riêng lẻ [2]. 
 
Phân tích lợi ích-chi phí cũng có thể đóng vai trò là động lực để đơn vị vận hành mạng lưới thực hiện 
nhiều biện pháp hơn như Lưới điện Thông minh để cải thiện độ tin cậy của hệ thống. Trong số những 
thứ khác, đơn vị vận hành mạng lưới nên được yêu cầu tiến hành phân tích lợi ích-chi phí để đánh giá 
giá trị của Lưới điện Thông minh và các công nghệ liên quan thay vì mở rộng lưới điện. Để đảm bảo thu 
hồi từ đầu tư vào Lưới điện Thông minh của đơn vị vận hành mạng lưới, có thể cung cấp khoản trợ cấp 
OPEX cao hơn dựa trên khoản tiết kiệm CAPEX.  
 
Biện pháp 6: Xác định và giới thiệu các KPI để đo tiến độ phát triển Lưới điện 
Thông minh  
Ví dụ về KPI bao gồm số lượng các nguồn năng lượng phân tán được kết nối và công 
suất lưu trữ khả dụng, các mục tiêu có thể định lượng để triển khai Đồng hồ Thông 
minh, số lượng khách hàng hoạt động, mức độ tổn thất lưới điện, cắm nguồn tối đa mà 
không gặp rủi ro tắc nghẽn, v.v. [2]. Những KPI như vậy có thể được sử dụng để theo 
dõi hoặc để xác định doanh thu.  
 
 
Biện pháp 7: Cân nhắc hợp tác trong các nền tảng hợp tác quốc tế dành riêng cho 
Lưới điện Thông minh và tăng cường kết nối xuyên biên giới  
Việc triển khai Lưới điện Thông minh được ưu tiên trong chương trình nghị sự của các 
quốc gia trên thế giới đang ở các giai đoạn phát triển Lưới điện Thông minh khác nhau, 
điều này đặc biệt quan trọng để Việt Nam khám phá các nền tảng hợp tác quốc tế như 
một kênh để phát triển chuyên môn và năng lực quốc gia trong lĩnh vực Lưới điện 
Thông minh. Những điều này tạo điều kiện cho sự hợp tác, trao đổi kiến thức quốc tế 
thông qua mạng lưới chuyên gia, đại diện khu vực và đối thoại đa phương.  
 
Do đó, nên xem xét tham gia vào các chương trình hợp tác quốc tế, như: 

• ISGAN (Mạng lưới Hành động Lưới điện Thông minh Quốc tế): nền tảng hợp tác công nghệ 
của Cơ quan Năng lượng Quốc tế với sự tham gia của 26 quốc gia từ khắp nơi trên thế giới, 
cung cấp nền tảng chiến lược cho các nhà hoạch định chính sách quốc tế để đẩy nhanh quá 
trình phát triển và triển khai Lưới điện Thông minh. Điều này đạt được thông qua sự hợp tác 
công nghệ trên phạm vi rộng trong khuôn khổ 8 nhóm chuyên gia, trao đổi chuyên môn kỹ 
thuật và nâng cao năng lực. 
https://www.iea-isgan.org/about-us/ 

• GSGF (Liên đoàn Lưới điện Thông minh Toàn cầu) là tổ chức của 15 quốc gia, bao gồm các tổ 
chức liên đới lưới điện thông minh, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, hỗ trợ triển khai 
các công nghệ Lưới điện Thông minh và thúc đẩy nghiên cứu thông qua hợp tác quốc tế. 
http://globalsmartgridfederation.org/page/186/global-smart-grid-federation 

Tư cách thành viên trong các tổ chức như vậy không ngăn cản Việt Nam thiết lập các thỏa thuận hợp tác 
song phương bổ sung trong khu vực vì việc cải thiện sự kết nối xuyên biên giới là một trong những đóng 
góp chính để thông minh hóa lưới điện theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (WEO 2018, trang 307). 
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Biện pháp 8: Thiết lập “thung lũng năng lượng” để thử nghiệm các công nghệ và 
phương pháp điều tiết mới nhằm giải quyết các thách thức điều tiết Lưới điện 
Thông minh  
Do việc triển khai Lưới điện Thông minh có liên kết chặt chẽ với toàn bộ các công nghệ 
và ứng dụng đổi mới, trong khi không phải lúc nào cũng có thể ước tính dễ dàng hiệu 
quả, chi phí và khả năng mở rộng, các hoạt động Nghiên cứu & Phát triển liên tục trong 
lĩnh vực Lưới điện Thông minh là rất quan trọng để thử nghiệm các phương pháp tiếp 
cận mới về giá cả, mô hình kinh doanh và chế độ quy định. 
 
Các phương pháp phát triển khung quy định mới, ví dụ: các sáng kiến đổi mới theo quy định ở châu Âu 
(ví dụ, thị trường linh hoạt ở Đức hoặc thu mua năng lượng từ nhiều nhà cung cấp ở Anh) hoặc ở châu Á 
(ví dụ: các ứng dụng Chuỗi khối trong ngành điện ở Singapore) là một cách mới để kiểm tra và đánh giá 
các phương pháp tiếp cận công nghệ mới theo quy định. 
 
Về lâu dài, nên xem xét việc thiết lập một “thung lũng năng lượng” theo phong cách Hàn Quốc (ở Hàn 
Quốc, thung lũng này được quản lý bởi KEPCO (Cơ quan Điện lực Hàn Quốc)), như một trung tâm đổi 
mới trong ngành năng lượng với các địa điểm demo được phân bổ và một vườn ươm khởi nghiệp và tạo 
ra một nền tảng hợp tác giữa các bên liên quan trong các dự án chung. 
 
Tại thung lũng năng lượng, đổi mới công nghệ có thể có khả năng kết hợp với đổi mới điều tiết. Các khu 
vực đổi mới điều tiết, có thể hữu ích cho việc thử nghiệm và đánh giá các cơ chế điều tiết hướng vào các 
công nghệ và ứng dụng mới mà hiệu quả đối với hệ thống hoặc bên liên đới không hoàn toàn được biết 
đến hoặc không nhất thiết phải điều chỉnh nghiên cứu để thử các phương pháp mới với tình trạng điều 
tiết hiện tại trong một môi trường được phân định trong một khoảng thời gian giới hạn trước khi đưa ra 
quyết định về ứng dụng trên toàn quốc. Các khu vực này không nên được coi là chân không điều tiết, 
thay vào đó, chúng cho phép đánh giá hiệu quả của các phương pháp được đề xuất theo cách sẽ không 
thể đạt được nếu chỉ dựa trên những phát hiện lý thuyết và làm sáng tỏ các kết quả được đem lại trong 
quá trình thực hiện thực tế. 
 
Các dự án chứng minh trong “thung lũng năng lượng” có thể được tài trợ thông qua sự kết hợp giữa các 
phương tiện công và tư và tuân theo các mục tiêu hiệu quả và/hoặc phân tích lợi ích-chi phí cho tất cả 
các bên liên quan làm tiêu chí để tài trợ. 

Mức độ ưu tiên  
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Tóm tắt 

 

 
Hình 5.4. Tóm tắt các biện pháp được đề xuất liên quan đến chính sách Lưới điện Thông minh và các biện pháp bổ sung 

Quy định khuyến khích của đơn vị vận hành hệ thống nhằm khuyến 
khích đầu tư vào Lưới điện Thông minh 

Thiết lập chương trình đầu tư mục tiêu hợp tác với khu vực tư nhân trong dự án nghiên 
cứu và phát triển Lưới điện Thông minh 

Yêu cầu phân tích chi phí-lợi ích (CBA) theo phương pháp 
định sẵn từ đơn vị điều hành mạng lưới. 

Hợp tác quốc tế 
(trên nền tảng cộng tác liên chính phủ & thỏa thuận song phương) 

Thành lập một "thung lũng năng lượng" để thử nghiệm công 

nghệ mới và các cách tiếp cận quản lý. 
Xác định và giới thiệu một danh sách KPI để đánh giá sự tiến bộ 

trong quá trình phát triển Lưới điện Thông minh 

Thành lập Ban chuyên trách hoặc Ủy ban 
giám sát về Lưới điện Thông minh 

Thiết lập quy trình đánh giá định lượng 

sự tiến bộ của Lưới điện Thông minh 

ngay từ đầu 

Mức độ ưu 
tiên 
cao 

Mức độ ưu 
tiên 
trung bình 

Mức độ ưu 
tiên 
thấp 

Ngắn hạn Trung hạn Dài hạn 
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5.2. Tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo nhạy cảm với lưới điện  

Những thách thức liên quan: 

1. Các vấn đề về độ ổn định của hệ thống, trong số các vấn đề khác, do tăng nhanh tỷ lệ các 
nguồn năng lượng tái tạo biến đổi (vRES) được lắp đặt  

2. Phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch 
 
Vì sự thâm nhập của điện mặt trời và điện gió đã tác động đến hoạt động của hệ thống điện Việt Nam, 
điều quan trọng là phải thực hiện các biện pháp thích hợp trước khi tỷ lệ các nguồn NLTT biến đổi trong 
cơ cấu năng lượng tăng lên khoảng 20%, đến mức độ quyết định việc điều phối và vận hành hệ thống, 
[4]. Theo Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế [5], các biện pháp tích hợp nguồn NLTT vào mạng lưới 
điện năng có thể được thực hiện thông qua bốn kênh: 

1) Vận hành hệ thống: Thông qua cải tiến vận hành hệ thống bằng cách sử dụng các phương 
pháp như thiết bị giám sát đường dây động, công cụ dự báo tiên tiến và cải thiện sự phối hợp 
giữa các cấp lưới điện truyền tải và phân phối. 

2) Công nghệ năng lượng thông minh: Với sự trợ giúp của các công nghệ, như lưu trữ pin 
(khối lớn, đằng sau công tơ điện và phương tiện giao thông sử dụng điện), triển khai nguồn 
phát điện truyền thông linh hoạt cũng như các nguồn phân tán linh hoạt và giải pháp kỹ thuật 
số mới (internet vạn vật, Chuỗi khối, Trí tuệ nhân tạo, v.v.). 

3) Các mô hình kinh doanh đổi mới: Thông qua các mô hình kinh doanh mới như giới thiệu 
bộ tập hợp cầu và/hoặc cung 

4) Cách tiếp cận dựa trên thị trường: Bằng cách điều chỉnh cấu trúc thị trường theo thực tế 
mới, trong đó hệ thống không còn được đặc trưng bởi một mình nguồn phát điện truyền 
thống quy mô lớn và người tiêu dùng cuối thụ động. Cụm này bao gồm mức độ chi tiết cao 
hơn của thị trường điện và tính sẵn có của các tùy chọn giao dịch từ khung thời gian ngày 
trước gần với thời gian thực, thu mua dịch vụ phụ trợ dựa trên thị trường, tích hợp các nhà 
cung cấp phân phối nhỏ hơn vào thị trường điện, hóa đơn chi phí ròng và Thời gian Sử dụng 
(ToU). 

 
Các đề xuất này sẽ được đề cập trong các phần tiếp theo, tuy nhiên, một số bước có thể được thực hiện 
để trực tiếp khuyến khích và cho phép cách vận hành nhạy cảm với lưới điện của các nguồn NLTT. Bên 
cạnh đó, các cơ chế khuyến khích rõ ràng đối với năng lượng tái tạo đủ minh bạch và ổn định để thu hút 
đầu tư cần phải được nêu rõ để đạt được các mục tiêu nguồn NLTT được xác định trước. 

Kịch bản Thông minh 

Biện pháp 1: Dự thảo luật năng lượng tái tạo riêng để điều chỉnh việc tích hợp và 
khuyến khích các nguồn NLTT 
Cho đến nay tại Việt Nam, các mục tiêu có thể định lượng về các nguồn NLTT đã được 
xác định trong PDPVII và một số các quyết định và thông tư bao gồm cấp vốn cho các 
nguồn NLTT dưới dạng Hợp đồng mua bán điện và Biểu giá điện hỗ trợ năng lượng tái 
tạo. Một luật duy nhất điều chỉnh các nguồn NLTT ở Việt Nam có thể đảm bảo sự chắc 
chắn về quy định, bao gồm các biện pháp cụ thể để thực hiện và điều chỉnh các cơ chế 
khuyến khích, kể cả phát triển các cơ chế này theo thời gian và đánh giá tiến độ. 
 
Biện pháp 2: Khuyến khích đầu tư tư nhân thông qua đơn giản hóa thủ tục đầu 
tư và ủy quyền  
Kinh nghiệm từ các quốc gia có tỷ lệ năng lượng tái tạo cao nêu bật tầm quan trọng của 
các thủ tục đầu tư đơn giản và thời gian ủy quyền hợp lý.  
 
 
Biện pháp 3: Mang lại khả năng ký Hợp đồng mua bán điện với các đơn vị tư nhân 
và mở rộng cho các dự án kết hợp các nguồn NLTT và Hệ thống lưu trữ năng 
lượng.  
Nên cho phép Hợp đồng mua bán điện giữa các đơn vị phát triển dự án nguồn NLTT 
đóng vai trò là đơn vị sản xuất điện độc lập và khách hàng lớn hoặc, trong tương lai, các 
công ty bán lẻ, như là bước đầu tiên của việc điều chỉnh các biện pháp khuyến khích nguồn NLTT. 

Mức độ ưu tiên  
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Cho đến nay, các nguồn NLTT đang cách ly hoàn toàn khỏi thị trường và có một người mua duy nhất, tức 
là, ví dụ không thể được mua hoặc ký hợp đồng bởi một khách hàng công nghiệp, thương mại hoặc dân 
cư nhỏ. Khả năng thu mua trực tiếp có thể mang lại lợi ích không chỉ cho việc phát điện mà còn cho việc 
tiêu thụ năng lượng từ các nguồn NLTT.  
 
 Biện pháp 4: Khuyến khích cụ thể phát điện phân tán từ các nguồn NLTT.  
Hiện tại, việc mở rộng công suất các nguồn NLTT ở Việt Nam tập trung vào các dự án 
vRES quy mô tiện ích lớn và tập trung ở một số khu vực (xem Hình 5.5). Kết quả là, có 
sự chênh lệch về vị trí giữa nhu cầu và cấp điện. Đất nước có thể đạt được sự phát triển 

nhảy vọt bằng cách áp dụng tỷ lệ năng 
lượng tái tạo lớn thông qua hoạt động 
lưới điện phi tập trung. Trong một hệ 
thống phi tập trung, năng lượng được sản xuất ở nhiều địa 
điểm trên cả nước và tiêu thụ gần nguồn, do đó hạn chế 
tác động đến lưới điện quốc gia.  
 
Sản xuất năng lượng tái tạo phi tập trung có thể giúp bảo 
vệ sự ổn định của hệ thống, so với việc triển khai quy mô 
tiện ích lớn. Phương pháp này cũng giúp đảm bảo các 
quyết định đặt địa điểm tốt hơn, tức là tránh các tình 
huống trong đó nguồn cung tập trung không tương xứng 
ở một khu vực, cách xa nguồn cầu, hoặc cải thiện sự phân 
bố tổng thể các nguồn NLTT trên toàn quốc. 
 
Bên cạnh đó, khi chính thức khuyến khích tạo ra các nguồn 
NLTT phân tán trong một quyết định, điều quan trọng là 
phải mở rộng các biện pháp khuyến khích hiện có áp dụng 
cho các dự án quy mô lớn đến các nguồn năng lượng phân 
tán quy mô nhỏ hơn để tránh sự lệch lạc và đảm bảo đối 
xử bình đẳng. 
 
Biện pháp 5: Giải quyết toàn diện và 
khuyến khích các nguồn NLTT về phía 
người tiêu dùng. 
Đối với biện pháp này, các điều khoản cụ 
thể có thể được bao gồm trong một luật 
tập trung vào các nguồn NLTT, bao gồm 
các mục tiêu chính trị và các biện pháp 
khuyến khích người tiêu dùng, công nghiệp, thương mại 
và dân cư, đầu tư, sản xuất và tiêu dùng điện từ các nguồn 
NLTT của riêng họ hoặc của cộng đồng.  
 
Theo phân tích do Ngân hàng Thế giới thực hiện năm 
2019, tiềm năng của năng lượng mặt trời quy mô nhỏ nói 

riêng là rất đáng kể: ví dụ, ở TP. Hồ Chi Minh, tiềm năng năng lượng mặt trời áp mái đạt được là 6,4GW 
[6]. 
Hình 5.5. Công suất điện mặt trời và điện gió  
lắp đặt và phê duyệt ở Việt Nam. 
 
Để thừa hưởng tiềm năng này cần có các biện pháp khuyến khích khách hàng công nghiệp, thương mại 
và dân cư, ví dụ: cơ chế bù trừ điện năng, giúp người tiêu dùng giảm hóa đơn tiền điện bằng cách đầu tư 
vào công nghệ xanh. Một cơ chế bù trừ điện năng sẽ cho phép người tiêu dùng có được tín dụng bán lẻ 
miễn thuế với nhà cung cấp của họ thông qua tự phát điện.  
 
Do tự tiêu dùng giảm áp lực hệ thống và có thể giảm nhu cầu trong giờ cao điểm trong thời gian dài hơn, 
một số quốc gia đã giảm thuế hoặc miễn thuế cho tự tiêu dùng. 
 
Một bài học tiêu cực rút ra từ Tây Ban Nha cho thấy cái gọi là “thuế điện mặt trời” đánh vào người tiêu 
dùng với điện mặt trời tại chỗ đã không khuyến khích người tiêu dùng đầu tư trong nhiều năm, khiến 
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nước này lùi một bước lớn trong việc tích hợp các nguồn NLTT, mặc dù địa lý rất thuận lợi. Do đó, về mặt 
đánh thuế, nên tránh các khoản phí tự tiêu dùng nặng nề. 
 
Biện pháp 6: Xây dựng kế hoạch chuyển đổi từ FiT sang các cơ chế khuyến khích 
dựa trên thị trường đối với các nguồn NLTT 
Cho đến nay, các dự án năng lượng mặt trời chỉ nhận được biểu giá hỗ trợ FIT nếu được 
nối lưới và có hiệu suất trên 16% (Quyết định số 11/2017 /QĐ-TTg). Tuy nhiên, khung 
pháp lý có một số thách thức như, ví dụ, việc không có chính sách dài hạn về biểu giá 
RES. Gần đây, chính sách FiT liên quan đến điện mặt trời ở Việt Nam đã được soạn thảo 
cho khoảng thời gian hai năm từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 7 năm 2021, cấp các mức 
thuế biểu giá điện hỗ trợ năng lượng tái tạo khác nhau tùy thuộc vào khu vực bức xạ nơi đặt thiết bị. Hơn 
nữa, thuế sẽ giảm trong năm thứ hai của chương trình. 

 
Cần xem xét rằng các chương trình biểu giá điện hỗ trợ năng lượng tái tạo có nghĩa là chi phí công cộng 
đáng kể và không bền vững trong thời gian dài trong khi chi phí các nguồn NLTT đang giảm, cần phải 
loại bỏ dần dần kết hợp với các cơ chế thay thế. Trong tương lai, nên liên tục điều chỉnh các biện pháp 
khuyến khích nguồn NLTT với các tín hiệu của thị trường điện. 
 
Trong bước đầu tiên, tạo mối liên kết giữa dự án nguồn NLTT và giá thị trường điện và hiệu quả (chi phí) 
của các nguồn NLTT và mức độ tài trợ có thể đạt được tốt hơn thông qua biểu giá thưởng (FiP) hoặc hợp 
đồng chênh lệch (CfD), còn gọi là “biểu giá thưởng đối xứng”. Biểu giá thưởng FiP ngụ ý rằng một nhà 
máy điện NLTT được đảm bảo tiền bảo hiểm cao hơn giá điện bán buôn. CfD là cơ chế hai chiều: nó quy 
định mức giá cụ thể một nhà máy điện NLTT có thể thu hồi cho phát điện. Nếu giá thị trường thấp hơn 
giá quy định, nhà máy sẽ nhận được tiền bảo hiểm. Ngược lại, nếu giá thị trường cao hơn giá hợp đồng, 
nhà điều hành nhà máy sẽ trả lại chênh lệch giữa giá thị trường và giá hợp đồng. CfD cung cấp cơ chế 
phòng ngừa rủi ro tốt cho các nhà đầu tư và có khả năng được sử dụng như một giải pháp thay thế hiệu 
quả cho Hợp đồng mua bán điện khi CfD cho phép kết hợp khuyến khích các nguồn NLTT với các tín hiệu 
của thị trường điện (xem thêm Biện pháp 7). 
 
Trong bước thứ hai, phương pháp CfD có thể được kết hợp với đấu giá nguồn NLTT, đặc biệt là hiện nay 
chi phí các nguồn NLTT đã giảm xuống nhanh chóng. Đấu giá nguồn NLTT cho phép phân bổ nguồn vốn 
hạn hẹp cho phát điện hiệu quả nhất dựa trên chi phí phát điện đấu thầu. Đấu giá nguồn NLTT có thể hỗn 
hợp hoặc cụ thể theo công nghệ nơi các đề xuất dự án được đánh giá và những đơn vị tham gia đấu giá 
công bố giá của họ trên mỗi MWh. Việc sử dụng đấu giá có thể cho phép tiếp tục thiết lập mối liên kết 
giữa trạng thái phát triển lưới điện và tốc độ phê duyệt của các dự án NLTT. Cấu trúc cụ thể của một 
phiên đấu giá NLTT cần được phân tích riêng. Để có cái nhìn khái quát, các khía cạnh chính của đấu giá 
nguồn NLTT so với biểu giá điện hỗ trợ năng lượng tái tạo truyền thống được mô tả trong Bảng 5.2. 
 
 
Bảng 5.2. Những ưu điểm và nhược điểm chính của chương trình biểu giá điện hỗ trợ năng lượng tái tạo 

và đấu giá nguồn NLTT (dựa trên [7], [8], [9] và nghiên cứu riêng) 

 

Biểu giá điện hỗ trợ năng lượng tái tạo Đấu giá các nguồn NLTT 

Ư
u

 đ
iể

m
 

▪ Hợp đồng dài hạn cho đơn vị sản 
xuất 

▪ Đảm bảo thị trường cho điện gió, 
mặt trời và các nguồn tái tạo khác 

▪ Giúp các nhà đầu tư mở rộng công 
nghệ năng lượng tái tạo 

▪ Giảm thiểu rào cản do rủi ro và quy 
định 

▪ Tạo thị trường ổn định cho các 
nguồn năng lượng tái tạo 

▪ Cho phép các công ty hoặc dự án vay 
vốn với lãi suất hợp lý hơn 

▪ Cho phép giảm giá năng lượng tái 
tạo thông qua học hỏi và đổi mới 

▪ Có thể tăng sở hữu cộng đồng đối 
với các nguồn năng lượng 

▪ Có thể kết hợp đấu giá với các tùy chọn trả tiền khác, 
với biểu giá điện (FIT), biểu giá thưởng do chênh lệch 
(hoặc Hợp đồng chênh lệch, CfD), biểu giá thưởng (FIP) 
hoặc thanh toán dựa trên công suất (như trợ cấp đầu 
tư) 

▪ Lựa chọn nhà thầu ưu tiên theo các tiêu chí khác ngoài 
giá cho phép đạt được nhiều mục tiêu chính sách (ví 
dụ: việc làm tại địa phương, môi trường địa phương, 
phát triển công nghiệp, v.v.). 

▪ Trong hồ sơ dự thầu kín, biểu mẫu giải thích rõ ràng 
cách thức hoạt động của các phiên đấu giá, khiến chi 
phí tham gia có xu hướng thấp hơn trong các cấu trúc 
đấu giá phức tạp hơn 

▪ Trong biểu mẫu đấu giá động, các nhà thầu có thể điều 
chỉnh giá thầu của họ dựa trên thông tin được công bố 
trong suốt quá trình đấu giá, điều này giúp cải thiện 
hiệu quả của phiên đấu giá và giảm thiểu lời nguyền lên 
người thắng thầu 
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Biểu giá điện hỗ trợ năng lượng tái tạo Đấu giá các nguồn NLTT 

▪ Có thể điều chỉnh theo công nghệ 
năng lượng tái tạo cụ thể và quy mô 
dự án 

 

▪ Biểu mẫu đấu giá động ít bị ảnh hưởng bởi tham nhũng 
▪ Trong giá thống nhất, đấu giá đấu thầu kín được xem là 

đấu giá công bằng vì tất cả những người thắng thầu 
nhận được cùng một giá 

▪ Hệ thống giá trần cho phép thỏa thuận rộng rãi về giá 
trần để tránh rủi ro chi phí cao cho người tiêu dùng và 
giảm thiểu rủi ro ngân sách trong trường hợp không có 
đủ sự cạnh tranh 

Quy tắc tập trung người bán cho phép tăng sự cạnh tranh và 
tránh việc một nhà thầu duy nhất nắm giữ tất cả ngân sách. 

N
h

ư
ợ

c 
đ

iể
m

 

▪ Giá được bảo đảm có thể trở nên 
quá cao, điều này có thể hủy hoại sự 
hỗ trợ dành cho chương trình và 
dẫn đến chi phí công không cần thiết 

▪ Khó theo kịp những thay đổi về chi 
phí của các hệ thống năng lượng tái 
tạo, có sẵn các biện pháp khuyến 
khích khác  

▪ Tạo căng thẳng vốn có giữa việc duy 
trì sự ổn định chính sách để đảm 
bảo niềm tin của nhà đầu tư và việc 
điều chỉnh chính sách khi có vấn đề 
không lường trước hoặc phát sinh 
thông tin mới 

▪ Khi các chính phủ ngày càng sử 
dụng biểu giá điện hỗ trợ năng 
lượng tái tạo và các chính sách khác 
nhằm khuyến khích năng lượng tái 
tạo, các cuộc đụng độ tài phán và các 
thách thức pháp lý có thể dẫn đến, 
nếu chương trình bao gồm các quy 
tắc bắt buộc tìm nguồn cung ứng địa 
phương hoặc tạo việc làm, chính 
sách này có thể đụng độ với các hiệp 
định thương mại quốc tế hoặc luật 
thương mại giữa các quốc gia. 

▪ Có khả năng làm tăng chi phí điện 
đối với khách hàng trừ khi các 
nguồn tài trợ khác được sử dụng 

▪ Trong các cuộc đấu giá đa tiêu chí, các nhà thầu có chi 
phí thấp nhất có thể không được chọn. Điều này tạo ra 
chi phí phụ, chi phí này phải được cân nhắc với lợi ích 
xuất phát từ việc đạt được các mục tiêu chính sách khác 
đó 

▪ Trong các cuộc đấu giá đa tiêu chí, các quyết định chủ 
quan có thể được đưa ra vì lý do này, trọng số của các 
tiêu chí phải rất rõ ràng ngay từ đầu theo thứ tự 

▪ Trong hồ sơ dự thầu kín, không cho phép các nhà thầu 
có được thông tin về giá sản phẩm và nhiều khả năng 
dẫn đến lời nguyền của người thắng thầu. 

▪ Trong hình thức đấu giá động khi sự cạnh tranh yếu, 
việc tiết lộ quá niều thông tin có thể gây phản tác dụng 
vì các nhà thầu có thể sử dụng thông tin đó để phối hợp 
đấu thầu, tăng giá cuối cùng của phiên đấu giá 

▪ Đấu giá đấu giá kín với giá thống nhất đôi khi có thể 
khó biện minh cho việc người bán (tức là người đấu 
thầu) có cấu trúc chi phí rất khác nhau nhận được mức 
giá giống nhau cho năng lượng được bán 

▪ Hệ thống giá trần cần được thảo luận về mức giá để bù 
đắp rủi ro. 

▪ Quy tắc tập trung người bán có thể can thiệp vào việc 
phân bổ thị trường. 

 
Bằng cách sử dụng đấu giá nguồn NLTT, cơ quan quản lý có thể đảm bảo rằng các dự án được chọn ở các 
địa điểm khác nhau và do đó cải thiện phân bổ nguồn NLTT trên toàn quốc và ngăn ngừa khó khăn với 
sự trợ giúp của việc phân bổ số lượng giấy phép lắp đặt tối đa hạn chế. 
 
Biện pháp 7: Cho phép các nguồn NLTT tham gia vào các thị trường điện bán 
buôn, bao gồm cả những nhà máy có công suất lắp đặt thấp hơn.  
Sau giai đoạn thứ hai của cải cách thị trường điện ở Việt Nam, các nhà máy điện, bao 
gồm cả các nhà máy điện tư nhân khác, với công suất phát điện lắp đặt tối thiểu 30MW 
được phép tham gia vào thị trường bán buôn điện từ năm 2019.  
 
Để điều chỉnh việc tích hợp các nguồn NLTT theo tín hiệu của thị trường và cho phép 
đối xử công bằng với các công nghệ phát điện, nên cho phép các nhà máy phát điện từ nguồn NLTT, bao 
gồm cả các đơn vị có công suất lắp đặt dưới 30 MW và các nhà máy phát điện ở mọi cấp điện áp tiếp cận 
thị trường.  
 
Biện pháp 8: Giới thiệu cơ chế bù đắp cho cắt giảm công suất phát nguồn NLTT và 
sử dụng việc cắt giảm công suất phát các nguồn NLTT như một biện pháp cuối 
cùng.  
Hiện tại, các đơn vị phát triển công viên điện gió không nhận được bất kỳ khoản bồi 
thường nào cho sự gián đoạn (Thông tư 02 ngày 28 tháng 2 năm 2019 xác định mẫu 
hợp đồng mua bán điện gió và Quyết định 39 của Thủ tướng). Theo mẫu hợp đồng mua 
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bán điện, EVN không có nghĩa vụ bồi thường cho các nhà sản xuất điện gió NLTT trong trường hợp quá 
tải mạng lưới, chuyển rủi ro cho các đơn vị phát triển và vận hành dự án. Trong trường hợp tắc nghẽn 
và quá tải lưới điện tăng lên, tần suất số lần nguồn NLTT bị cắt giảm cũng tăng lên, điều này cuối cùng 
hủy hoại mục tiêu đạt được nguồn cấp năng lượng sạch và bền vững hơn.  
 
Để dần dần loại bỏ cacbon khỏi hệ thống điện Việt Nam, nên cập nhật cơ chế quản lý tắc nghẽn để cho 
phép bù đắp các nguồn NLTT cho các dịch vụ cắt giảm và tốt nhất là giảm sản lượng từ phát điện thông 
thường hoặc, trong tương lai, sử dụng phát điện phân tán linh hoạt trước khi cắt giảm các nguồn NLTT. 
Trong giai đoạn chuyển tiếp, có sẵn dự trữ phát điện chiến lược cho việc điều tiết tăng và giảm trong 
trường hợp tắc nghẽn. 
 

Kịch bản Thông minh Tối đa 

Biện pháp 9: Khuyến khích các dự án lai kết hợp điện gió và điện mặt trời  
Tính đến việc các nhà máy phát điện mặt trời và điện gió có các đặc trưng phát điện khác nhau nhưng bổ 
sung cho nhau, mang lại lợi ích (ví dụ, biểu giá điện hỗ trợ năng lượng tái tạo hoặc biểu giá thưởng cao 
hơn) cho các dự án điện gió-điện mặt trời hoặc các dự án phát điện từ các nguồn NLTT biến đổi có lưu 
trữ có thể giúp giải quyết vấn đề biến động vốn có của chúng và cải thiện việc đặt địa điểm. 
 
Biện pháp 10: Quy định trách nhiệm cân bằng của các nhà máy phát điện, bao 
gồm cả nhà máy phát điện từ các nguồn NLTT để khuyến khích đóng góp cho sự 
ổn định của hệ thống.  
Biện pháp này sẽ yêu cầu chuyển sang chế độ tự lập lịch trình điều độ. Cho đến nay, hệ 
thống điện Việt Nam được điều khiển bởi điều độ trung tâm, trong đó công tác dự báo 
và phát điện phụ tải và điều độ phát điện là trách nhiệm duy nhất của đơn vị vận hành 
hệ thống (NLDC). Trong hệ thống tự lập lịch trình, những đơn vị tham gia: 

1) Chịu trách nhiệm lên lịch phát điện riêng và gửi các lịch trình này cho đơn vị vận hành hệ 

thống trước thời hạn 

2) Thực hiện trách nhiệm cân bằng, tức là chịu trách nhiệm về tài chính đối với các sai lệch lịch 

trình. 

Trách nhiệm cân bằng có thể được áp dụng cho cả phát điện và tiêu thụ theo cách trực tiếp hoặc thông 
qua trung gian, ví dụ: thông qua một đơn vị phục vụ phụ tải (Hoa Kỳ) hoặc một bên chịu trách nhiệm về 
cân bằng (EU), đặc biệt khi nhu cầu ổn định. Vì các nguồn NLTT biến đổi khó cung cấp một lịch trình chắc 
chắn hơn, như một biện pháp chuyển đổi, trách nhiệm tài chính đối với sự mất cân bằng của các nguồn 
NLTT biến đổi có thể là số tiền phạt thấp hơn số tiền phạt của phát điện liên tục thông thường hoặc sai 
số cao hơn một chút. Cả hai phương pháp này được áp dụng ở Châu Âu và tại các thị trường Hoa Kỳ [10]. 
 
Để thực hiện thành công biện pháp này, cần điều chỉnh thêm đối với thị trường điện, như mô tả trong 
Biện pháp 11. 
 
Biện pháp được đề xuất đòi hỏi phải điều chỉnh đáng kể mô hình điều độ hiện tại cũng như có nhiều khả 
năng đạt được hiệu quả tích cực trong việc cải thiện dự báo các nguồn NLTT và cho phép tất cả các chủ 
thể thị trường đóng góp vào sự ổn định của hệ thống. 
 
Biện pháp 11: Cải thiện dự báo các nguồn NLTT bằng cách rút ngắn khung thời 
gian của thị trường điện bán buôn 
Kinh nghiệm từ châu Âu và Hoa Kỳ cho thấy hiệu quả cao hơn thông qua đấu thầu trong 
ngày, tức là thời gian thực hiện ngắn hơn giữa đóng cửa thị trường và thời gian cung 
cấp, và phúc lợi kinh tế cao hơn [11].  
 
Việc điều chỉnh khung thời gian của thị trường điện bằng cách đưa thị trường đến gần 
hơn với thời gian thực hoặc đưa ra một tầm nhìn triển khai với nhiều thời gian bù trừ, giữa các khung 
thời gian ngày sau và trong ngày có thể cho phép thu lợi từ việc cải thiện dự báo các nguồn NLTT. Bằng 
cách cung cấp cho những đơn vị tham gia thị trường cơ hội đưa hồ sơ dự thầu của họ đến gần với thời 
gian thực, có thể đảm bảo rằng các nguồn NLTT không ổn định có thể tham gia chắc chắn khi dự báo của 
họ đến gần hơn với thời gian thực. Đồng thời, cần cho phép các chủ thể thị trường tối ưu hóa danh mục 
đầu tư của họ để tránh sự mất cân bằng. 
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Biện pháp này có thể bổ sung cho hệ thống dự báo tập trung, quy trình dự báo. Việc dự báo các nguồn 
NLTT có thể được cải thiện hơn nữa về phía đơn vị vận hành hệ thống, chủ yếu là để có đủ dự trữ bù đắp 
cho sự mất cân bằng tiềm ẩn. 
 
Biện pháp 12: Cho phép các nguồn NLTT và các công nghệ quy mô nhỏ cũng như 
số lượng lớn hơn nguồn phát điện truyền thống tham gia vào việc cân bằng hệ 
thống   
Các dịch vụ cân bằng hiện đang được đơn vị vận hành mạng lưới mua từ một số lượng 
hạn chế các nhà máy thủy điện được lên kế hoạch theo chương trình trả tiền được xác 
định trước. Kinh nghiệm từ một số quốc gia châu Âu cho thấy rằng các nguồn NLTT 
(tổng hợp) có thể cung cấp thành công các dịch vụ cân bằng nhanh hơn cho việc điều 
tiết từ trên xuống. Bằng cách này, thay vì khiến tình trạng hệ thống trở nên xấu đi, chúng cũng có thể góp 
phần điều khiển tần số.  
 
Cần xây dựng một quy trình thẩm định và thử nghiệm hài hòa để làm rõ các yêu cầu kỹ thuật đối với sự 
tham gia của các công nghệ khác nhau. Cụ thể, điều quan trọng là cho phép sự tham gia tổng hợp của các 
tài nguyên cân bằng nhằm cung cấp khối lượng vừa đủ cho cân bằng và tối ưu hóa sự khởi động. 
 
Biện pháp 13: Giới thiệu các biện pháp cho phép phát điện và tiêu thụ điện từ các nguồn NLTT từ 
các đơn vị thuộc sở hữu cộng đồng. 
Để phát triển hơn nữa Biện pháp 5, một cách được đề xuất khác là khuyến khích phát triển các nguồn 
NLTT ở phía người tiêu dùng bao gồm cung cấp tùy chọn cho các kiểu người tiêu dùng khác nhau để cùng 
sử dụng một thiết bị nguồn NLTT độc lập được đặt tại cơ sở của người tiêu dùng hoặc ở gần hoặc một 
thiết bị gắn trên mái cho tự phát điện và tiêu thụ điện. Các mô hình sở hữu chung không chỉ tạo điều kiện 
cho đầu tư thông qua chia sẻ chi phí, cho phép thiết bị được sử dụng hiệu quả hơn và cần ít cơ sở hạ tầng 
truyền thông hơn so với các thiết bị nhỏ tại cơ sở của những người tiêu dùng riêng lẻ. Theo cách này, 
phát điện từ các nguồn NLTT cũng có thể được tiêu thụ nhiều hơn tại địa phương. 
  
Trong tương lai, một biện pháp bổ sung khuyến khích sự tham gia của người tiêu dùng sẽ cho phép người 
tiêu dùng có điện được phát từ các nguồn NLTT ký hợp đồng với đơn vị trung gian để bán điện dư thừa 
của họ trên thị trường điện. Việc cho phép người tiêu dùng hình thành cộng đồng năng lượng và cùng sử 
dụng các nguồn NLTT lớn được lắp đặt, ví dụ: trên mái của một tòa nhà nhiều có thiết bị hoặc một nhóm 
các tòa nhà, hoặc được lắp đặt bên ngoài khu vực lớn hơn có thể góp phần thu hút sự tham gia của người 
tiêu dùng trong bối cảnh của Lưới điện Thông minh. Các thiết bị như vậy có thể được vận hành với sự 
trợ giúp của nhà cung cấp hoặc, trong tương lai, của thiết bị tổng hợp (xem thêm Biện pháp 4 trong Phần 
5.3). Có thể kết hợp biện pháp này với các cách bổ sung để khuyến khích đầu tư chẳng hạn như huy động 
các kiểu khách hàng khác nhau, công nghiệp, thương mại và hộ gia đình, lắp đặt pin quang điện thông 
qua các tổng công ty điện lực (PC) và các chiến dịch nâng cao nhận thức. 
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Tóm tắt 

 
Hình 5.6. Tóm tắt các biện pháp được khuyến nghị cho sự tích hợp nhạy cảm với lưới của RES. Các biện pháp liên quan đến kịch bản Thông minh Tối đa được đánh dấu 
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5.3. Cung & cầu thông minh và linh hoạt 

Những thách thức liên quan: 

1. Nhu cầu điện tăng 10-12% mỗi năm 

2. Có khả năng không đủ tài nguyên để đáp ứng nhu cầu năng lượng và cơ sở hạ tầng trong 

tương lai 

3. Thách thức trong việc tạo ra một cơ chế thị trường điện chính thức: Tự do hóa thị trường 

điện đang diễn ra: quá trình này được lên kế hoạch và hoàn thiện với việc giới thiệu thị 

trường điện bán lẻ vào năm 2023. 

 
Khi lưới điện Việt Nam và việc mở rộng công suất phát điện mới đang phải vật lộn với việc bắt kịp với 
nhu cầu tăng cao và tăng nhanh, điều này tạo ra các vấn đề về phát điện đẩy đủ và đảm bảo nguồn cấp 
trong nước. Xu hướng này tạo ra nhu cầu cấp thiết đối với tính linh hoạt lớn hơn của hệ thống. 
 
Về phía lưới điện, có thể đạt được tính linh hoạt thông qua tối ưu hóa hoạt động của lưới điện hiện tại và 
củng cố và mở rộng lưới điện, đặc biệt để giải quyết các vấn đề như tắc nghẽn, quá tải. Mở rộng cơ sở hạ 
tầng lưới điện là một trong những biện pháp linh hoạt rõ ràng nhất, nhưng không hiệu quả nhất về chi 
phí và, với các đặc điểm về hình học tô pô của Việt Nam, hình dáng thon dài và đường kính nhỏ và bờ 
biển ở phía Đông của đất nước, cơ hội mở rộng lưới điện là hạn chế. 
 
Các biện pháp liên quan đến mạng lưới chỉ là một trong nhiều kênh thông qua đó có thể tăng tính linh 
hoạt của hệ thống điện. Về phía nguồn cung, chẳng hạn, có thể linh hoạt hóa hơn nữa hàng tồn kho của 
nhà máy điện hiện có bằng cách hiện đại hóa các nhà máy điện phải chạy để giảm yêu cầu phụ tải tối 
thiểu hoặc khuyến khích đầu tư vào tua-bin khí nhanh. Hơn nữa, một tiềm năng lớn chưa được khai thác 
về tính linh hoạt ở phía nguồn cung đã được xác định từ phát điện phân tán (trích dẫn). Các kênh khác 
bao gồm vận hành hệ thống, thị trường, phụ tải và lưu trữ, như được minh họa trong Hình 5.7. 

 
Hình 5.7. Các kênh và biện pháp tăng tính linh hoạt của hệ thống điện và chi phí ước tính (được điều 

chỉnh từ [12]). Lưu ý rằng chi phí ước tính phụ thuộc vào, trong phạm vi lớn, điều kiện của quốc gia và chi 
phí công nghệ cụ thể. 

 
Tính linh hoạt của hệ thống có thể được cải thiện theo một số cách, tốt nhất là khi kết hợp tất cả các cách. 
Các nguồn thay thế bao gồm linh hoạt hóa nhu cầu và sử dụng nguồn trữ ngắn hạn cố định và di động 
chẳng hạn như pin và nguồn trữ dài hạn (ví dụ: power-to-X). Các nguồn linh hoạt quy mô nhỏ ở phía 
cung và cầu cũng như nguồn trữ ở các cấp trung áp đến hạ áp được bao gồm trong thuật ngữ chung “các 
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nguồn năng lượng phân tán” (DER). Theo Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức (BMWI), có thể đạt được hiệu 
quả chi phí cao nhất thông qua việc tích hợp các nhà cung cấp linh hoạt khác nhau vào thị trường điện 
và cho phép họ cạnh tranh [13]. Cuối cùng, không nên bỏ qua các biện pháp tăng tính linh hoạt của hệ 
thống khác chẳng hạn như hợp tác quốc tế. 
 
Mặc dù không có thước đo chung cho các biện pháp linh hoạt và chi phí của các biện pháp đó phần lớn 
phụ thuộc vào công nghệ, điều kiện quốc gia và phát triển theo thời gian, Hình 5.7 cung cấp ý niệm tốt về 
các lựa chọn hiện tại và các chi phí tương ứng. Các biện pháp vận hành hệ thống liên quan đến nguồn 
NLTT đã được đề cập trong Phần 5.2 và các biện pháp liên quan đến mạng lưới sẽ được thảo luận trong 
Phần 5.4 tiếp theo trong khi phần này tập trung vào các kênh còn lại. 
 
Điều quan trọng là phải xem xét tất cả các tùy chọn có thể có để lường trước được nhu cầu về tính linh 
hoạt và tích hợp đủ khối lượng một cách kịp thời. Nếu được thực hiện thành công, việc phát điện từ các 
nguồn NLTT kết hợp với các tùy chọn Nguồn năng lượng phân tán và Điều chỉnh phụ tải điện sẽ giúp Việt 
Nam giảm bớt sự phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu, đặc biệt là nhập khẩu than. 
 

Kịch bản Thông minh 

Biện pháp 1: Cập nhật quy định liên quan đến các mục tiêu và chức năng của đồng 
hồ đo đếm Thông minh.  
Đồng hồ Thông minh là điều kiện tiên quyết tuyệt đối để quản lý hiệu quả nhu cầu và 
để cho phép các chương trình thanh toán tiên tiến. Nó đòi hỏi hơn nữa các mô hình 
quản lý dữ liệu đồng hồ được hài hòa trên toàn quốc. Dữ liệu đã xử lý cần được cung 
cấp theo định dạng thống nhất cho thị trường, đặc biệt là cho (các) nhà cung cấp 
(và/hoặc đơn vị tổng hợp) của khách hàng. Điều này trở nên đặc biệt quan trọng trong 
bối cảnh số hóa đang diễn ra và nhu cầu quản lý chủ động hơn đối với lưới điện phân phối, đặc biệt do 
dòng năng lượng hai chiều khi khối lượng phát điện ở các cấp hạ áp thấp tăng lên.  
Những thay đổi này là cần thiết trước khi tỷ lệ nguồn năng lượng phân tán trở nên đáng kể. 
 
Nên bao gồm yêu cầu lắp đặt Đồng hồ đo đếm thông minh cho người tiêu dùng ở Việt Nam chỉ định mục 
tiêu có thể định lượng (ví dụ: % hộ gia đình) và xác định các chức năng bắt buộc tối thiểu của Đồng hồ 
đo đếm thông minh. Để tạo điều kiện cho sự minh bạch và khuyến khích người tiêu dùng, những thông 
tin này cần được cung cấp cùng với thông tin thanh toán và tiêu dùng của họ ở định dạng dễ hiểu. 
 
 Biện pháp 2: Thiết lập sổ đăng ký tài nguyên linh hoạt  
Một sổ đăng ký linh hoạt được cập nhật liên tục (ví dụ, tương tự như sổ đăng ký được 
đề xuất trong [14]) có thể giúp cung cấp khả năng hiển thị tốt hơn về tính linh hoạt có 
sẵn và các điểm kết nối với đơn vị vận hành hệ thống. 
 
 
Biện pháp 3: Thiết kế khung pháp lý toàn diện cho Điều chỉnh phụ tải điện, cả rõ 
ràng và tiềm ẩn 
Gần đây, một chương trình Quản lý nhu cầu điện quốc gia cấp cao cũng như bốn phương 
pháp Điều chỉnh phụ tải điện đã được thiết kế tại Việt Nam. Mặc dù đã khá linh hoạt, tất 
cả phương pháp cách tiếp cận đều là các hình thức Điều chỉnh phụ tải điện tiềm ẩn. Để 
tích hợp tốt hơn người tiêu dùng vào Lưới điện Thông minh trong tương lai, nên xem 
xét các cách khác để khuyến khích người tiêu dùng mặc dù các quy định pháp lý về Điều 
chỉnh phụ tải điện là rõ ràng, nghĩa là thông qua việc tiếp cận các thị trường cụ thể dành cho Điều chỉnh 
phụ tải điện hoặc, trong trường hợp tốt nhất, dành cho các thị trường điện thường xuyên. Để có hiệu quả 
kinh tế, Điều chỉnh phụ tải điện cần có khả năng tham gia vào thị trường bán buôn (xem thêm Biện pháp 
4) hoặc được triển khai theo cách phục vụ hệ thống, ví dụ: bằng cách tham gia cạo râu tối đa và cung cấp 
dịch vụ cân bằng cho nhà điều hành mạng (xem thêm Biện pháp 9). Do đó, nên xem xét các kiểu người 
tiêu dùng khác nhau, công nghiệp, thương mại và dân cư nên khi các biện pháp khuyến khích của họ có 
thể khác nhau. Các cơ chế Điều chỉnh phụ tải điện rõ ràng có thể khuyến khích các đơn vị vận hành chủ 
động thực hiện các chương trình Quản lý nhu cầu điện. Ví dụ, đấu giá Điều chỉnh phụ tải điện, đặc biệt là 
từ các khách hàng công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng (phụ tải gián đoạn), đã được sử dụng ở một số 
nước châu Âu và ở Mỹ. Kinh nghiệm từ Mỹ cho thấy các cuộc đấu giá Điều chỉnh phụ tải điện cho phép 
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đưa tất cả các loại phụ tải, bao gồm tổng hợp các hộ gia đình, nhằm tăng cường tính linh hoạt của hệ 
thống bằng cách chuyển mức tiêu thụ sang những thời đểm thuận lợi hơn cho mạng lưới.  
 
Giúp các dịch vụ hệ thống trở nên linh hoạt hơn nhờ Nguồn năng lượng phân tán và người tiêu dùng 
cũng có thể được tổ chức như một nền tảng được vận hành bởi đơn vị vận hành hệ thống của khu vực 
chịu trách nhiệm lập kế hoạch và vận hành lưới điện phân phối hoặc đơn vị vận hành bên thứ ba độc lập 
và cung cấp các loại dịch vụ khác nhau từ tính trì trệ, kiểm soát điện áp, khả năng khởi động đen hoặc cắt 
giảm trong giờ cao điểm. Để thúc đẩy đầu tư, giá cả phải được xác định theo giá trị thời gian của tính linh 
hoạt. Điều này đôi khi có thể dẫn đến tăng giá. Một giải pháp thay thế là bảo lưu công suất và lưu trữ.  
 
 
Để tạo ra một thị trường bán buôn điện chính thức, yêu cầu một số bước tiếp theo như: 
- cho phép sự tham gia của các loại công nghệ khác nhau, bao gồm vRES, thị trường bán buôn, 
- điều chỉnh khung thời gian của thị trường điện để giảm thiểu ảnh hưởng của lỗi dự báo và sự mất cân 
bằng. 
 
Biện pháp 4: Cho phép Nguồn năng lượng phân tán và Điều chỉnh phụ tải điện 
tham gia vào thị trường điện bán buôn 
Tính linh hoạt phải được thừa hưởng ở tất cả các cấp điện áp với sự trợ giúp của các 
công nghệ năng lượng thông minh. Việc không ngừng tích hợp Nguồn năng lượng phân 
tán cũng có thể hỗ trợ giải quyết các vấn đề tính đầy đủ của hệ thống. 
 
Cho đến nay, đa số các công ty tiện ích thuộc sở hữu nhà nước vẫn có vị thế độc quyền 
trong truyền tải, phân phối và cung cấp điện. Hệ thống này cũng được thiết kế chủ yếu cho phát điện từ 
nhiên liệu hóa thạch truyền thống. 
Nên tiếp tục mở ra cơ hội tiếp cận thị trường bán buôn cho tất cả những đơn vị tham gia, tập đoàn điện 
độc lập và, cho các đơn vị tổng hợp trong tương lai (xem thêm Biện pháp 4). 
 
Để tạo ra các các biện pháp khuyến khích đầy đủ cho đầu tư vào các Nguồn năng lượng phân tán linh 
hoạt, nên tạo điều kiện tiếp cận thị trường điện bán buôn bằng cách hạ thấp các rào cản gia nhập. Thứ 
nhất, điều này sẽ bao gồm quy định cụ thể trong một quyết định rằng tất cả các chủ thể có thể tham gia 
vào thị trường bất kể công nghệ và nguồn (cung hoặc cầu). Thứ hai, điều này sẽ yêu cầu điều chỉnh công 
suất lắp đặt tối thiểu, từ 30MW hiện tại lên 1 MW, có khả năng trong một quy trình chuyển đổi dần dần 
sang quy mô đấu thầu nhỏ hơn. 
 
Biện pháp 5: Giới thiệu tổng hợp danh mục đầu tư và quy định pháp lý để thiết 
lập đơn vị tổng hợp Quản lý nhu cầu điện / Điều chỉnh phụ tải điện.  
Mặc dù việc tổng hợp có thể được thực hiện bởi đơn vị vận hành hệ thống hiện đang 
chịu trách nhiệm điều độ tại Việt Nam, những người vận hành của nhiều nhà máy cũng 
nên được phép thực hiện chức năng của đơn vị tổng hợp và hợp nhất các nguồn NLTT 
và các tài nguyên khác vào một nhà máy điện ảo (VPP). 
 
Bên cạnh việc phối hợp, tham gia và quản lý sự phức tạp khi các công nghệ ngày càng tinh vi hơn, các 
đơn vị tổng hợp cho phép lợi thế quy mô và phạm vi cũng như hỗ trợ những đơn vị tham gia nhỏ hơn 
trong việc giảm thiểu rủi ro [10]. Đặc biệt, nếu giới thiệu trách nhiệm cân bằng của các chủ thể hệ thống 
điện (xem thêm Biện pháp 10 trong Phần 5.2), đơn vị tổng hợp cũng có thể giúp giảm thiểu chi phí do 
mất cân bằng: Vì có thể xảy ra sự chênh lệch trong lịch trình của các đơn vị khác nhau theo các hướng 
đối nghịch, điều này có thể có hiệu ứng mạng lưới trong cùng một nhà máy điện ảo. 
 
Tuy nhiên, trước khi cho phép tổng hợp trong khung quy định, điều quan trọng là phải làm rõ vấn đề 
trách nhiệm cân bằng như được mô tả trong Biện pháp 7. 
 
Biện pháp 6: Điều chỉnh sao cho thị trường điện bán buôn gần hơn với thời gian 
thực 
Do tổng các chênh lệch theo một trong hai hướng cuối cùng sẽ tạo ra độ lệch thực, việc 
cho phép cân bằng dựa trên danh mục đầu tư sẽ khuyến khích các đơn vị vận hành lựa 
chọn danh mục đầu tư của họ một cách khôn ngoan và cùng nhau tối ưu hóa các nguồn 
lực. Những đơn vị tham gia thị trường có thể thực hiện cân bằng danh mục đầu tư để 
giảm thiểu chi phí do mất cân bằng nhưng cũng theo cách này duy trì sự ổn định của hệ 
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thống. Đối với điều này, sự sẵn có của thị trường điện ngắn hạn, nơi có thể thực hiện giao dịch để “giảm 
nhẹ” sự mất cân bằng là rất quan trọng.  
 
Biện pháp 7: Xem xét các quy tắc thị trường bán lẻ theo kế hoạch 
Sự ra đời của thị trường điện ở Việt Nam được đặc trưng bởi quá trình gồm 3 giai đoạn 
từ thị trường phát điện đến thị trường điện bán buôn đến thị trường bán lẻ. Hai giai 
đoạn đầu tiên đã được thử nghiệm và triển khai thành công. Vì thị trường bán lẻ đang 
được giới thiệu ở Việt Nam như là giai đoạn cuối của cải cách thị trường điện, điều quan 
trọng là phải giải quyết vấn đề thu hút người tiêu dùng: 
- Giá bán lẻ được giữ thấp một cách không tự nhiên, điều này tạo ra sự biến dạng và 
không hiệu quả. 
Nên bắt đầu quá trình bỏ điều tiết giá điện, dựa trên nguyên tắc minh bạch chi phí. Việc đưa ra các khoản 
trợ cấp là có thể hiểu được và hầu như không thể tránh khỏi, đặc biệt là để bảo vệ người tiêu dùng dễ bị 
tổn thương, tuy nhiên, những khoản trợ cấp này nên được làm rõ. Một lập luận bổ sung cho việc bỏ điều 
tiết giá điện, là việc tạo ra một động lực khả thi cho người tiêu dùng tối ưu hóa tiêu dùng, đầu tư vào tự 
phát điện và tự tiêu dùng. 
- Các biện pháp không nên giới hạn ở biểu thuế Thời gian Sử dụng mà có thể bao gồm một loạt các tùy 
chọn từ cơ chế bù trừ điện năng đến tham gia điều chỉnh phụ tải điện trong các thị trường điện. 
- Các biện pháp không nên cách ly khách hàng khỏi thị trường, ví dụ: cho phép các tín hiệu thị trường 
thông qua biểu thuế động, cải thiện cơ hội tiếp cận thông tin và tiếp tục điều chỉnh hợp đồng cho các 
nhóm khách hàng khác nhau.  

 
Biện pháp 8: Giới thiệu trách nhiệm cân bằng trực tiếp hoặc trung gian của nguồn 
phát điện và tiêu thụ điện để cải thiện công tác dự báo  
Như đã giải thích trong Phần 5.2, việc giới thiệu trách nhiệm cân bằng của những đơn 
vị tham gia thị trường cho phép đảm bảo rằng họ cũng được khuyến khích đóng góp 
cho sự ổn định của hệ thống và chịu trách nhiệm về tài chính đối với sự mất cân bằng 
phát sinh theo nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền”. Các nhóm người tiêu dùng 
có thể cùng được cân bằng bởi nhà cung cấp hoặc một đơn vị khác, chẳng hạn như đơn 
vị tổng hợp (trách nhiệm cân bằng trung gian) 

 
Cuối cùng, phát điện phân tán đang ở giai đoạn đầu phát triển phần lớn là do lo ngại về sự mất ổn định 
lưới điện ngày càng tăng. Nên điều chỉnh sự phân cấp bằng cách giải trình rõ ràng Nguồn năng lượng 
phân tán và cấp cho chúng quyền tiếp cận thị trường điện. Đối với điều này, trách nhiệm có thể được dần 
dần được chuyển từ các đơn vị vận hành riêng lẻ sang các đơn vị tổng hợp để giảm chi phí giao dịch và 
nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện. 
 
Biện pháp 9: Cho phép các dịch vụ cân bằng được thu mua theo cách dựa trên thị 
trường để tạo ra một biện pháp khuyến khích bổ sung cho các nhà cung cấp dịch 
vụ “linh hoạt”.  
Các thị trường cân bằng dưới một số hình thức đã được thực hiện ở các nước thuộc 
Liên minh châu Âu, các tiểu bang Hoa Kỳ, Úc và Nhật Bản. Mặc dù dịch vụ cân bằng từ 
một số lượng hạn chế các nhà cung cấp đã được trả tiền tại Việt Nam, nhưng không có 
thị trường dành riêng cho cân bằng. Nên đưa ra quy trình thẩm định cân bằng tiêu 
chuẩn (trong tương lai, các quy trình tương tự có thể được áp dụng cho công suất phản kháng và các dịch 
vụ phụ trợ khác) và cho phép các công nghệ khác ngoài thủy điện cung cấp dịch vụ tiêu chuẩn với giá 
cạnh tranh.  
 
Để cho phép sự tham gia của các đơn vị quy mô nhỏ hơn (phát điện hoặc điều chỉnh phụ tải điện), cần 
phải cho phép thẩm định và đấu thầu dựa trên danh mục đầu tư. 
 
Biện pháp 10: Mở rộng phạm vi nhóm các nhà cung cấp dịch vụ cân bằng cho các 
nhà cung cấp điều chỉnh phụ tại điện   
Cụ thể, nên cho phép cân bằng từ điều chỉnh phụ tải điện tổng hợp được kết hợp bởi 
một chủ thể thị trường. Cách tiếp cận này đã được chứng minh là mang lại kết quả tốt 
trên toàn thế giới. Thông thường, việc tổng hợp rất quan trọng để cung cấp một dịch vụ 
có ý nghĩa cho đơn vị vận hành hệ thống. Các đơn vị nhỏ hơn thường không có khả năng 
tự cung cấp đủ công suất hoặc bị cản trở bởi các hạn chế kỹ thuật. Khi tổng hợp các tài 
nguyên quy mô nhỏ trong một nhà máy điện ảo duy nhất được kiểm soát bởi, ví dụ một nhà cung cấp 
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hoặc một đơn vị tổng hợp có thể giúp khắc phục những hạn chế riêng lẻ này và cung cấp một khối lượng 
đủ, đây là cách hữu hiệu để thu hút các nguồn năng lượng phân tán theo cách nhạy cảm với hệ thống. 
Tóm lại, việc sử dụng như vậy cho phép giải quyết các mối lo ngại về tính ổn định của hệ thống có thể do 
các nguồn năng lượng phân tán gây ra và thay vào đó cho phép các nguồn năng lượng phân tán đóng góp 
cho tính ổn định của hệ thống.  
 
Biện pháp 11: Giới thiệu các quy trình đánh giá mang tính hệ thống về sự thành 
công của các chương trình Điều chỉnh phụ tải điện / Quản lý nhu cầu điện và đánh 
giá tính khả thi và tiêu chuẩn để xác định tiềm năng của các nguồn năng lượng phân 
tán.  
 
 
 
 

Kịch bản Thông minh Tối đa 

Biện pháp 12: Quy định rõ ràng về Hệ thống lưu trữ năng lượng trong khuôn khổ 
pháp lý  
Kinh nghiệm trên khắp thế giới cho thấy rằng tính sẵn có của các tùy chọn lưu trữ sẽ 
đóng vai trò quan trọng trong việc tích hợp các nguồn NLTT trong tương lai và giải 
quyết sự gián đoạn của chúng bằng cách hấp thụ điện được phát từ các nguồn NLTT dư 
thừa và chuyển tiêu thụ năng lượng được phát từ các nguồn NLTT sang thời gian thấp 
điểm. Vì chi phí lưu trữ đang giảm nhanh chóng, điều quan trọng là cung cấp đủ các 
biện pháp khuyến khích đầu tư và triển khai.  
 
Nên khuyến khích sử dụng lưu trữ như một tùy chọn linh hoạt trong các văn bản quy định. Các biện pháp 
khuyến khích đầu tư vào lưu trữ có thể là các chương trình hỗ trợ cho các nguồn NLTT đủ điều kiện có 
thể được mở rộng cho các dự án có hệ thống lưu trữ (để biết thêm chi tiết, xem thêm Phần 5.2). Nếu việc 
tổng hợp được cho phép, lưu trữ có thể trở thành một tài sản có giá trị để tối ưu hóa và cân bằng danh 
mục đầu tư, đặc biệt là dự trữ nhanh nhất nhờ thời gian kích hoạt rất ngắn. 
 
Biện pháp 13: Giới thiệu biểu giá mạng lưới rõ ràng như là một phần của giá điện 
phi điều tiết thay vì giá điện điều tiết  
Như đã đề cập trước đó trong phần này, minh bạch chi phí là bước quan trọng đầu tiên 
để phân bổ chi phí hiệu quả. Chi phí hệ thống, bao gồm cả chi phí phát sinh từ hoạt động 
giới thiệu Lưới điện Thông minh, nên được thu hồi rõ ràng từ biểu giá mạng lưới. Các 
biểu giá này có thể được chia nhỏ thành nhiều loại, tùy thuộc vào loại phân bổ, chẳng 
hạn như tổn thất mạng lưới hoặc sử dụng mạng lưới.  
 
Biểu giá mạng lưới là một cơ chế quan trọng được sử dụng để phản ánh giá trị và chi phí mạng lưới của 
Lưới điện Thông minh. Hiện nay, các phương pháp tiếp cận biểu giá mạng lưới rất đa dạng giữa các quốc 
gia. Tuy nhiên, người ta thừa nhận rằng biểu giá có thể giúp theo dõi tốt hơn các chi phí đơn vị vận hành 
mạng lưới phải chịu và thu hồi chi phí hệ thống. Đồng thời tạo ra biểu giá đầy đủ có thể cung cấp biện 
pháp khuyến khích bổ sung cho việc phát điện và tiêu thụ điện để trở nên hiệu quả hơn và/hoặc xanh 
hơn. Đối với điều này, biểu giá không nên được chịu bởi cả người tiêu dùng và đơn vị phát điện. 
 
Các biện pháp khuyến khích dựa trên biểu giá có thể được phát triển cho hành vi hỗ trợ lưới điện bởi cả 
cung và cầu. Cụ thể, biểu giá mạng lưới thấp hơn có thể được xem xét để phát điện hiệu quả và bền vững 
hoặc để người tiêu dùng tiêu thụ năng lượng trong thời kỳ thấp điểm hoặc đầu tư vào các tấm pin mặt 
trời và giảm thiểu việc sử dụng mạng lưới ở mức độ cao hơn. Ngoài ra, việc đưa ra các biểu giá dựa trên 
mức tiêu thụ trong giờ cao điểm để phản ánh hiệu quả của chúng đối với chi phí mạng lưới thực tế, sẽ 
khuyến khích người tiêu dùng hạn chế tiêu thụ trong giờ cao điểm và đầu tư vào các nguồn năng lượng 
phân tán. 
 
Bước đầu tiên cần thiết để thiết kế biểu giá mạng lưới là giới thiệu chế độ điều tiết dựa trên khuyến khích 
của đơn vị vận hành lưới điện, như được mô tả trong Phần 5.1. Các biểu giá này cũng có thể cung cấp một 
nguồn tài chính bổ sung cho các yêu cầu mở rộng và gia cố lưới điện, theo Quy hoạch Phát triển Điện 
Quốc gia II sửa đổi. 
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Biện pháp 14: Phân tích tiềm năng của phuong tiện giao thông sử dụng điện và 
khả năng đưa vào khung quy định  
Mặc dù cơ sở hạ tầng di động và tính phí điện tử chưa được giải quyết trong quy định 
của Việt Nam, nhưng về lâu dài, di động điện tử có thể trở thành một nguồn linh hoạt 
bổ sung trong Lưới điện Thông minh. Kết quả nghiên cứu từ các nơi khác nhau trên thế 
giới đã thử nghiệm các ứng dụng di động điện tử cho các dịch vụ hệ thống, chủ yếu là một hình thức lưu 
trữ di động. Ngoài ra, di động điện tử được coi là một cách khác để khử cacbon không chỉ cho điện mà 
còn cho ngành vận tải, vì vậy các biện pháp khuyến khích trên phạm vi rộng được đưa ra để thúc đẩy sự 
hấp thụ. Mặt khác, kinh nghiệm cho thấy tầm quan trọng của tiêu chuẩn cơ sở hạ tầng thu phí hài hòa 
trên toàn quốc. Tất cả các khía cạnh này từ các tiêu chuẩn kỹ thuật cho cơ sở hạ tầng thu phí đến các biện 
pháp khuyến khích di động điện tử đều có thể được đề cập trong quy định trong tương lai tại Việt Nam, 
nhưng vẫn chưa được ưu tiên cao.  
 
Biện pháp 15: Phân tích tiềm năng của các ứng dụng lưới điện siêu nhỏ và khả năng đưa vào 
khung quy định  
Ba khía cạnh khá khác nhau của Lưới điện Thông minh trong tương lai đã được kết hợp 
theo một biện pháp duy nhất khi chúng đại diện cho các ứng dụng tiên tiến và cho đến 
nay, chỉ tìm thấy một phạm vi điều chỉnh hạn chế trên toàn thế giới.  
 
Các ứng dụng lưới điện siêu nhỏ cho lưới điện thông minh có thể thú vị đối với nhiều 
đảo Việt Nam. Các nỗ lực Nghiên cứu & Phát triển có thể tập trung vào các hệ thống điều khiển thông 
minh của các nguồn năng lượng phân tán và hệ thống quản lý nhà, tương tự như giá thử nghiệm trên đảo 
Jeju ở Hàn Quốc, được đề cập trong chương 2 của báo cáo. Đặc biệt, lưới điện siêu nhỏ trên đảo có thể 
được sử dụng để thử nghiệm các giải pháp trước khi thực hiện trên đất liền với quy mô lớn. Ngoài ra, 
lưới điện siêu nhỏ có thể thú vị để kiểm tra tính tự động cục bộ trong trường hợp mất điện, ví dụ: do một 
sự kiện thời tiết khắc nghiệt. 
Các ứng dụng lưới điện siêu nhỏ cũng có thể được thử nghiệm như một phần của khu vực đổi mới điều 
tiết (RIZ), sẽ được giải thích trong Phần tiếp theo. 
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Tóm tắt 

 
Hình 5.8. Tóm tắt các biện pháp được đề xuất cho cung cầu thông minh và linh hoạt. Các biện pháp liên quan đến kịch bản Thông minh Tối đa được đánh dấu là “TỐI 

ĐA”.

Mức độ 
ưu tiên 

cao 

Mức độ ưu 
tiên 

trung bình 

Mức độ 
ưu tiên 

thấp 

Yêu cầu lắp đặt Công tơ Thông minh để quy định mục 
tiêu lượng hóa được 

Rà soát các quy tắc dự kiến cho thị trường bán lẻ 

Thiết kế một khung pháp lý toàn diện cho việc điều chỉnh 
phụ tải, cả chi tiết và tổng quát 

Điều chỉnh mức độ tiệm cận của thị trường bán buôn so 

với thời gian thực 

Cải thiện khả năng dự đoán thông qua trách nhiệm 

cân bằng tải 

Áp dụng tổng hợp & dự phòng danh mục cho đơn vị tổng 

hợp DER/DR 

Thủ tục đánh giá có hệ thống về sự thành công của chương 

trình điều chỉnh phụ tải/quản lý nhu cầu điện 

Lập một sổ đăng ký tài nguyên linh hoạt 

Ngắn hạn Trung hạn Dài hạn 

Đưa ra biểu phí mạng lưới rõ ràng trong giá bán điện không 

được điều chỉnh 

Tiếp cận thị trường bán buôn cho việc phân 

tán điện và điều chỉnh phụ tải điện  

Giải quyết vấn đề lưu trữ một cách rõ ràng 

trong khuôn khổ điều tiết 

Mở rộng danh mục nhà cung cấp dịch vụ cân bằng tải sang 

nhà cung cấp điều chỉnh phụ tải điện 

Mua dịch vụ cân bằng tải dựa theo thị trường (tất 
cả công nghệ, điều chỉnh phụ tải điện) 

Phân tích tiềm năng của ứng dụng kết nối khu vực và 

linh hoạt trực tuyến, những nội dung có thể lồng ghép 

vào khuôn khổ điều tiết 
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5.4. Mạng lưới truyền tải và phân phối thông minh 

Những thách thức liên quan: 

1. Nhu cầu điện tăng 10-12% mỗi năm 
2. Các vấn đề về độ ổn định của hệ thống 

 

Kịch bản Thông minh 

Quy tắc mạng lưới 
Biện pháp 1: Xác định phạm vi hoạt động tối thiểu cho các nguồn năng lượng phân 
tán  
Để cho phép các chức năng hỗ trợ lưới điện từ các nguồn năng lượng phân tán, phạm 
vi hoạt động và thời gian hoạt động tối thiểu phải được xác định trong quy tắc mạng 
lưới. Tương tự, các yêu cầu về phạm vi hoạt động cho điện áp và hiệu suất theo độ lệch 
tần số phải được chỉ định rõ ràng (Một số quy tắc mạng lưới tham chiếu được cung cấp 
trong Nhiệm vụ 1 của báo cáo này).  
 
Biện pháp 2: Quy định các yêu cầu bắt buộc rõ ràng đối với các chức năng hỗ trợ 
lưới điện tiên tiến từ các nguồn năng lượng phân tán  
Do việc mở rộng tài nguyên năng lượng không chỉ ở cấp lưới điện truyền tải mà còn ở 
cấp lưới điện phân phối, tính ổn định của lưới điện phân phối có thể bị ảnh hưởng. Để 
tránh điều đó, các yêu cầu bắt buộc rõ ràng phải được quy định đối với các chức năng 
hỗ trợ lưới tiên tiến từ các nguồn năng lượng phân tán (kiểm soát công suất tác dụng 
và phản kháng, khả năng khắc phục sự cố) từ sớm trong khi tỷ lệ các nguồn năng lượng 
phân tán vẫn không đáng kể.  
Ưu tiên: Cao; Khung thời gian: ngắn hạn 

 
Biện pháp 3: Cập nhật Quy định lưới điện 
Để tích hợp hiệu quả các nguồn NLTT vào mạng điện, các quy định hiện hành cần được 
sửa đổi để tương thích với hệ thống điện đang phát triển. Các biện pháp nên tập trung 
vào:  

• Khả năng khắc phục sự cố (tần số, thay đổi tần số, quá và dưới điện áp) 
• Dự trữ và dự trữ vận hành. 
• Thông số tần số và điện áp 
• Kiểm soát tần số và điện áp 
• Hỗ trợ lưới điện động 
• Kiểm soát chất lượng điện năng 
• Yêu cầu đối với công suất phản kháng (ví dụ: Giới thiệu các chế độ điều khiển công suất phản 

kháng khác nhau (công suất phản kháng, hệ số công suất và điều khiển volt-var, v.v.), các yêu 
cầu đối với Điều chỉnh điện áp tự động; 

• Hoạt động trong điều kiện bình thường 
• Hoạt động trong điều kiện dự phòng. 

 
Biện pháp 4: Phát triển khái niệm và triển khai Hệ thống Quản lý Tài nguyên Năng 
lượng phân tán (DERMS) 
Để quản lý hệ thống với phần lớn tài nguyên phân tán, các hệ thống giám sát và kiểm 
soát cần được phát triển để cho phép quản lý các nguồn. Cụ thể, có thể đạt được các 
chức năng này bằng cách giới thiệu DERMS cho tất cả các nguồn năng lượng phân tán 
có liên quan đến hệ thống, thực hiện 

• Giám sát thời gian thực các thông số hệ thống (phát điện, tính sẵn có…) 
• Kiểm soát hệ thống ngay lập tức theo thời gian thực 
• Cập nhật các thông số kiểm soát nguồn năng lượng phân tán, các đặc tính điều khiển công suất 

tác dụng và phản kháng 
• Ước tính trạng thái của mạng lưới 

Mức độ ưu tiên  

  
Khung thời gian 
Ngắn hạn  

Mức độ ưu tiên  

  
Khung thời gian 
Ngắn hạn  

Mức độ ưu tiên  

  
Khung thời gian 
Ngắn đến trung hạn 

Mức độ ưu tiên  

        
Khung thời gian 
Trung đến dài hạn 
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Biện pháp 5: Thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế cho các thiết bị như các tiêu chuẩn 
địa phương, được đề cập trong quy định của địa phương 
Để đảm bảo hoạt động an toàn của các nguồn năng lượng phân tán, việc các thiết bị 
tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn có liên quan là rất quan trọng. Để tránh bất kỳ sự ngắt 
quãng hoặc sự không chắc chắn nào, các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế có liên quan sẽ 
được đề cập trong các quy tắc và quy định của địa phương. 
Ưu tiên: Cao; Khung thời gian: Trung hạn 
 
Biện pháp 6: Yêu cầu dự báo cho các nguồn năng lượng phân tán của các nguồn 
NLTT biến đổi có liên quan của hệ thống và thiết lập các chương trình dự báo cho 
Việt Nam   
Để cải thiện hoạt động của hệ thống, các kỹ thuật dự báo tiên tiến mới của đơn vị vận 
hành hệ thống được lên kế hoạch khẩn cấp cần thiết. 
 
 
 
Biện pháp 7: Tiêu chuẩn hóa các giao thức liên lạc giữa các bên liên quan và điều 
khiển máy phát điện từ xa  
Khi việc triển khai các trung tâm điều khiển từ xa được lên kế hoạch, cần phải đảm bảo 
rằng tất cả các giao thức liên lạc giữa các bên liên quan trên toàn quốc hài hòa với nhau.  
 
 
Biện pháp 8: Xây dựng chiến lược kiểm soát điện áp dưới sự hiện diện của khối 
lượng lớn các nguồn NLTT biến đổi và các nguồn năng lượng phân tán khác trong 
lưới điện phân phối  
 
 
 
 

Hoạt động tiêu chuẩn hóa  
Biện pháp 9: Xem xét các lộ trình tiêu chuẩn hóa Lưới điện Thông minh quốc tế 
và các công cụ tương tác 
Ví dụ, cần tính đến Cấu trúc Tích hợp Liền mạch IEC TR 62357 và các công cụ tương tác 
chẳng hạn như như công cụ lập bản đồ tiêu chuẩn Lưới điện Thông minh tương tác 
hoặc Khuôn khổ NIST và Lộ trình cho Tiêu chuẩn Tương kết Lưới điện Thông minh.  
 
 
Biện pháp 10: Sớm giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo mật 
Trong quy trình số hóa hệ thống, giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo mật đã có 
trong giai đoạn lập kế hoạch và thiết kế - phương pháp bảo mật theo thiết kế rất được 
khuyến khích - sử dụng các tiêu chuẩn an ninh mạng được sử dụng rộng rãi như IEC 
62351, IEEE 1686, IEEE C37.240, NIST IR-7628 hoặc NIST SP 800-39.  
 
 
Biện pháp 11: Tích hợp các giao thức và giao diện giao tiếp trực tiếp vào các 
thành phần  
Để kết nối các Hệ thống Điều khiển Giám sát và Thu thập Dữ liệu, các thiết bị và thành 
phần khác nhau, các lộ trình tiêu chuẩn hóa Lưới điện Thông minh được quốc tế thừa 
nhận có thể cung cấp cơ sở vững chắc cho các giao thức và giao diện giao tiếp. Vì số 
lượng cổng nối lớn làm tăng số lượng phần cứng cần thiết và khiến hệ thống trở nên 
phức tạp, nên tránh những điều này và ưu tiên tích hợp trực tiếp vào các thành phần.  
 
Biện pháp 12: Mở rộng các yêu cầu Hệ thống Điều khiển Giám sát và Thu thập Dữ 
liệu (SCADA)/Hệ thống Quản lý Phân phối (DMS) thành các Nguồn Năng lượng 
Phân tán nhỏ (DER) hơn 10MW. 
Nên xem xét lại các yêu cầu SCADA/DMS bằng cách giảm ngưỡng cho các yêu cầu áp 
dụng cho phát điện/ tiêu thụ điện <10MW để mở rộng phạm vi sang DER cho điều khiển 
từ xa.  
 

Mức độ ưu tiên  

  
Khung thời gian 
Trung hạn 

Mức độ ưu tiên  

        
Khung thời gian 
Trung đến dài hạn 

Mức độ ưu tiên  

        
Khung thời gian 
Trung đến dài hạn 

Mức độ ưu tiên  

  
Khung thời gian 
Ngắn đến trung hạn 

Mức độ ưu tiên  

  
Khung thời gian 
Ngắn đến trung hạn 

Mức độ ưu tiên  

        
Khung thời gian 
Ngắn đến trung hạn 

Mức độ ưu tiên  

  
Khung thời gian 
Trung hạn 

Mức độ ưu tiên  

        
Khung thời gian 
Ngắn hạn 
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Biện pháp 13: Điều chỉnh các hoạt động tiêu chuẩn hóa quốc gia theo các thông lệ 
quốc tế tốt nhất  
Để đảm bảo hệ thống có thể tương kết và có khả năng mở rộng, các hoạt động tiêu chuẩn 
hóa quốc gia tiềm năng phải được điều chỉnh theo và phù hợp với các thông lệ quốc tế 
như tiêu chuẩn M/490 của Ủy ban châu Âu, lộ trình tiêu chuẩn Lưới điện Thông minh 
IEC/Cấu trúc Tích hợp Liền mạch IEC hoặc Khuôn khổ NIST và Lộ trình cho Tiêu chuẩn 
về Khả năng Tương kết của Lưới điện Thông minh để đề cập đến một vài thông lệ tốt.  
 

Kịch bản Thông minh Tối đa 

Biện pháp 14: Thiết lập các giàn thử nghiệm lưới điện siêu nhỏ trên các đảo được 
chọn của Việt Nam  
Các dự án lưới điện siêu nhỏ có quy mô nhỏ hiện tại có thể được mở rộng để khảo sát 
các hệ thống kiểm soát thử nghiệm, tự cấp tự túc tiềm năng, để có khả năng phục hồi 
lưới điện lớn hơn cũng như sử dụng lưới điện siêu nhỏ để tiến hành các hoạt động 
Nghiên cứu & Phát triển trong một hệ thống nhỏ hơn (và do đó dễ quản lý hơn) liên quan đến việc tích 
hợp các nguồn năng lượng phân tán, tương tự như các thử nghiệm khác được tiến hành trên các đảo 
trong khu vực châu Á. 
 
Biện pháp 15: Thử nghiệm và tích hợp các công nghệ thông minh hơn nữa vào hệ thống điện  
 Thiết kế các chương trình khuyến khích cho cơ sở hạ tầng sạc điện và mua xe điện (EV) 
hoặc các mục tiêu định lượng để mở rộng EV. 
 
 
 
Biện pháp 16: Khảo sát tiềm năng đấu nối trong ngành tại Việt Nam, giữa ngành 
điện và hệ thống sưởi ấm và làm mát cũng như ngành khí. 
 
 
 

  

Mức độ ưu tiên  
 
Khung thời gian 
Trung hạn 
 

Mức độ ưu tiên  
 
Khung thời gian 
Dài hạn 
 

Mức độ ưu tiên  

        
Khung thời gian 
Ngắn đến trung hạn 

Mức độ ưu tiên  
 
Khung thời gian 
Dài hạn 
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Tóm tắt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 5.9. Tóm tắt các biện pháp được đề xuất cho các mạng lưới truyền tải và phân phối thông minh. Các biện pháp liên quan đến kịch bản Thông minh Tối đa được 
đánh dấu là “TỐI ĐA”

Mức độ ưu 
tiên 
cao 

Mức độ ưu 
tiên 

trung bình 

Mức độ ưu 
tiên 
thấp 

Ngắn hạn Trung hạn Dài hạn 

Cập nhật quy định lưới điện 

Xác định phạm vi vận hành tối thiểu cho DER 

"Yêu cầu bắt buộc rõ ràng về chức năng hỗ trợ 

lưới điện nâng cao từ DER 
Chiến lược kiểm soát điện áp trước sự hiện diện của lượng lớn 

nguồn NLTT không ổn định và nguồn NL phân tán khác trong lưới 

điện phân phối 

Triển khai tiêu chuẩn quốc tế về trang thiết bị làm tiêu 

chuẩn địa phương, được đề cập trong quy chuẩn ở địa 

phương 

Tích hợp trực tiếp quy trình giao tiếp và giao 

diện vào các cấu phần 

Cân nhắc lộ trình chuẩn hóa Lưới điện 

Thông minh quốc tế và các công cụ tương 

tác 

Giải quyết vấn đề liên quan tới an ninh ngay từ 
đầu 

Xây dựng khái niệm và triển khai Hệ thống quản lý tài nguyên năng lượng phân 

phối (DERMS) 

Phối hợp các hoạt động chuẩn hóa quốc tế với những thông lệ quốc tế tốt nhất 

Thử nghiệm và tích hợp thêm công nghệ thông minh trong hệ thống 

điện 

Điều tra tiềm năng kết nối khu vực ở Việt Nam 
l 

Yêu cầu dự đoán nguồn NL phân tán nguồn NLTT không ổn định liên quan tới hệ thống và thiết lập kế hoạch 
dự báo 

Chuẩn hóa giao thức giao tiếp giữa các bên liên quan và điều khiển đơn vị phát điện từ xa 

Mở rộng yêu cầu SCADA/DMS sang DER nhỏ hơn 10MW 

Thiết lập trung tâm thử nghiệm lưới điện vi mô 

trên các hòn đảo được chọn của Việt Nam 
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5.6. Kết luận 

Nhu cầu điện ngày càng tăng và sự thâm nhập ngày càng lớn của các nguồn NLTT biến đổi tạo ra những 
thách thức mới cho ngành điện và vận hành lưới điện ở Việt Nam. Đồng thời, trong vài năm qua, ngành 
này đã trải qua quá trình tự do hóa thị trường sâu rộng. Với sự trợ giúp của công nghệ CNTT tiên tiến, 
Lưới điện  Thông minh có thể giúp giải quyết những thách thức này, đồng thời tăng hiệu quả hoạt động 
và chi phí và kết nối tất cả các bên liên quan của hệ thống năng lượng. Việt Nam đã đạt được những bước 
tiến lớn về khử cacbon và hiện đại hóa hệ thống và đặt ra các mục tiêu tham vọng hơn cho mạng lưới và 
hệ thống điện trong tương lai thông qua Quy hoạch Phát triển Điện Quốc gia và Lộ trình Lưới điện Thông 
minh. Để đạt được mục tiêu và đảm bảo mức độ sẵn sàng cao cho quá trình chuyển đổi trong tương lai, 
một bộ các biện pháp phức tạp, bao gồm tích hợp năng lượng tái tạo, công nghệ và mạng lưới năng lượng 
thông minh sẽ cần được giới thiệu. 
 
Báo cáo này đã hoàn thành một số mục tiêu. Báo cáo đã xem xét toàn diện thông lệ tốt nhất gần đây nhất 
liên quan đến quy định của Lưới điện Thông minh từ khắp nơi trên thế giới và các khía cạnh liên quan. 
Báo cáo cũng tóm tắt các chi tiết quan trọng nhất về tình trạng quy định hiện hành ở Việt Nam. Tình hình 
ở Việt Nam trái ngược với thông lệ quốc tế tốt nhất trong phân tích GAP, điều này đặt nền tảng cho các 
khuyến nghị chính sách được trình bày trong chương cuối. Bằng cách này, các tác giả đã xác định ba lĩnh 
vực hành động cốt lõi cần thiết để Việt Nam thực hiện thành công Lưới điện Thông minh, cần dựa trên 
chính sách Lưới điện Thông minh ổn định và hợp lý. Những lĩnh vực hành động này bao gồm: tích hợp 
các nguồn NLTT nhạy cảm với lưới điện, cung cầu thông minh và linh hoạt. Tất cả các biện pháp được 
các tác giả khuyến nghị đã được phân loại theo thời gian và mức độ ưu tiên. Ngoài ra, các biện pháp bổ 
sung cũng được đề xuất như là một phần của kịch bản Thông minh Tối đa tham vọng hơn. 
 
Nhìn chung, các khuyến nghị được trình bày trong báo cáo này dựa cụ thể vào việc hoàn thành một số 
mục tiêu cấp cao: 

• Hiệu quả chi phí 

• Minh bạch chi phí 

• Tính trung lập về công nghệ 

• Áp dụng phương pháp cạnh tranh, bất cứ khi nào có thể 

• Cơ chế khuyến khích 

• Đối xử bình đẳng (ví dụ: liên quan đến trợ cấp và các cơ chế hỗ trợ khác). 
 
Điều quan trọng cần chỉ ra rằng bản thân việc triển khai Lưới điện Thông minh không phải là mục tiêu 
mà là phương tiện để đạt được hoạt động lưới hiệu quả (về chi phí) hơn và sự tham gia của các bên liên 
quan. Không có phương pháp màu nhiệm và các biện pháp đòi hỏi mức độ thích ứng khác nhau của khung 
quy định hiện hành. Báo cáo cũng chỉ ra rằng hoạt động mạng lưới là cốt yếu, nhưng không phải là phần 
duy nhất của giải pháp: cần có các biện pháp tiếp theo về chính sách, quy định và mức độ thị trường vì 
việc tích hợp thông minh tất cả các công nghệ, cung và cầu cần có cơ chế hỗ trợ và khuyến khích phù hợp. 
 
Bài học quan trọng rút ra từ tổng quan về thông lệ tốt là đổi mới không ngừng và chuyển đổi hệ thống 
nhanh chóng đòi hỏi phải quản lý năng động và nhạy bén hơn, chủ động giám sát các hoạt động của hệ 
thống cũng như khả năng cạnh tranh trên thị trường và các biện pháp khắc phục để cung cấp các tín hiệu 
và biện pháp khuyến khích phù hợp cho các bên liên quan. Cuối cùng, tương tự như các quốc gia khác 
đang hoạt động trong lĩnh vực phát triển Lưới điện Thông minh, Việt Nam có thể thu lợi rất lớn từ sự 
tham gia tích cực hơn vào hợp tác quốc tế thông qua các tổ chức tận tâm, nơi họ có thể xây dựng nhiều 
năng lực cao hơn và chuyên môn hóa và có được chuyên môn có giá trị về triển khai hiệu quả Lưới điện 
Thông minh trong nước. 
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