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TỜ TRÌNH
Về việc phương thức vận hành các loại hình nguồn năng lượng tái tạo ngày 

08/02/2021

Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
Căn cứ:

- Thông tư 45/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công Thương Quy định vận 
hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam;

- Thông tư 24/2019/TT-BCT ngày 14/11/2019 của Bộ Công Thương sửa đổi bổ 
sung một số điều của Thông tư 45/2018/TT-BCT Quy định vận hành Thị trường bán 
buôn điện cạnh tranh Việt Nam và Thông tư 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 quy 
định phương pháp xác định giá phát điện và trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện;

- Quyết định số 42/QĐ-ĐTĐL ngày 16/03/2020 của Cục Điều tiết điện lực ban 
hành Quy trình Lập lịch huy động và vận hành thời gian thực;

- Văn bản số 736/BCT-ĐTĐL ngày 05/02/2021 của Bộ Công Thương về việc một 
số vấn đề cấp bách trong vận hành và bảo đảm an toàn hệ thống điện;

- Nghị quyết số 32/NQ-HĐTV của Hội đồng thành viên ngày 21/01/2021 về việc 
cơ chế huy động nguồn năng lượng tái tạo khi thừa nguồn;

- Văn bản số 8278/EVN-TTĐ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ngày 
18/12/2020 gửi Bộ Công Thương về việc Cơ chế vận hành nguồn năng lượng tái tạo khi 
hệ thống thừa nguồn;

1. Mục tiêu, đối tượng áp dụng và nguyên tắc tính toán

- Mục tiêu: Thực hiện tính toán phân bổ đảm bảo công bằng, minh bạch đối với tất cả 
các loại hình nguồn năng lượng tái tạo khi hệ thống điện quốc gia thừa nguồn.

- Đối tượng áp dụng: (i) nhà máy thủy điện vận hành theo cơ chế chi phí tránh được 
(ACT); (ii) nguồn điện gió/điện mặt trời farm; (iii) nguồn mặt trời mái nhà (RT).

- Nguyên tắc tính toán: Công suất hấp thụ/tiết giảm cho các loại hình nguồn trong các 
chu kỳ thừa nguồn được tính toán phân bổ theo công suất đặt để đảm bảo tường minh 
và công bằng giữa các loại hình.



2. Trình tự tính toán

- Bước 1: Thực hiện lập lịch huy động thị trường điện ngày tới theo quy định tại Mục 2, 
Chương III, Quyết định số 42/QĐ-ĐTĐL ngày 16/03/2020 của Cục Điều tiết điện lực 
ban hành Quy trình Lập lịch huy động và vận hành thời gian thực.

Kết quả: 

o Biểu đồ huy động từng chu kỳ các nguồn điện, trong đó huy động các nhà máy 
điện truyền thống (NĐT+TBK+TĐ) theo cấu hình nguồn tối thiểu nhằm đảm 
bảm an ninh cung cấp điện.

o Tổng khả năng hấp thụ từng chu kỳ của các loại hình nguồn ACT, điện 
gió/điện mặt trời farm và RT.

- Bước 2: Lập phương thức vận hành các loại hình nguồn năng lượng tái tạo, cụ thể:

o Thực hiện phân bổ đến từng nhà máy trong các chu kỳ cho hai loại hình nguồn 
ACT, điện gió/điện mặt trời farm như các quy định hiện hành. 

o Nguồn RT tính toán đến từng chu kỳ, sau đó tính ra giá trị trung bình theo công 

thức sau 𝑃𝑇𝐵=
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∑
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𝑛   (n là số chu kỳ tiết giảm) để các Tổng Công ty điện 
lực/ Công ty điện lực phân bổ.

3. Kết quả tính toán phân bổ 

- Các chu kỳ tiết giảm công suất: từ 09h00 đến 14h00 ngày 08/02/2021.

- Công suất tiết giảm (MW) của RT cho các TCTĐL:

Loại hình
Công suất đặt

(MW)

Công suất hấp thụ 
trung bình

(MW)

Công suất tiết 
giảm trung bình

(MW)
RT CPC 2168 1202 67

RT HNPC 15 7 0
RT NPC 401 194 0

RT HCMPC 194 108 27
RT SPC 4145 2316 290

4. Đề xuất, kiến nghị

Để bảo đảm hệ thống điện quốc gia vận hành tuyệt đối an toàn, tránh nguy cơ gây hậu 
quả nghiêm trọng đến an ninh cung cấp điện, ĐĐQG kiến nghị EVN:

- Đồng ý với phương án vận hành các loại hình nguồn năng lượng tái tạo ngày 
08/02/2021 của ĐĐQG.



- Chỉ đạo các Các TCTĐL thực hiện nghiêm công suất tiết giảm đã được ĐĐQG công 
bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ Trần Đình Nhân (để b/c);
-  PTGĐ Ngô Sơn Hải (để b/c);
- Giám đốc (để b/c);
- PGĐ N.Q.Trung;
-  A1, A2, A3 (để t/h);
-  ĐĐ, PT, NLTT;
- Lưu VT, TTĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Xuân Khu
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