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Chương I 

GIỚI THIỆU 

1.1    Sự cần thiết phải phát triển điện gió ở Việt Nam và hiện trạng phát triển 

Trong nhiều sự lựa chọn để sản xuất điện, nhiều nước đang hướng đến sử dụng 

nguồn năng lượng tái tạo và hạn chế phụ thuộc vào nguồn năng lượng truyền thống 

đang dần cạn kiệt và ảnh hưởng môi trường. Trong các loại hình năng lượng tái tạo, 

năng lượng gió được chú trọng đặc biệt bởi các đặc điểm ưu việt sau: 

 Điện gió có giá thành thấp, thấp nhất trong các nguồn năng lượng tái tạo. 

Nếu xem xét cả chi phí môi trường, xã hội và sức khoẻ con người vào giá 

thành thì điện gió có thể cạnh trạnh được với điện từ nhiên liệu hoá thạch. 

 Điện gió tiết kiệm tài nguyên đất, do phần lớn diện tích đất trong nhà máy 

phong điện vẫn có thể được sử dụng cho các mục đích khác. . 

 Điện gió giúp tạo ra công ăn việc làm cho xã hội, không chỉ ở các ngành  

liên quan trực tiếp đến điện gió mà còn trong các ngành công nghiệp phụ 

trợ cung cấp phụ kiện và dịch vụ cho điện gió. 

 Điện gió gây ảnh hưởng rất ít đến môi trường. Thực vậy, 1 GWh điện gió 

sản sinh ra khoảng 10 tấn CO2/trong khi 1 GWh nhiệt điện than sản sinh ra 

từ 830- 920 tấn CO2/(tính theo vòng đời dự án). 

 Tài nguyên năng lượng gió tương đối phong phú, đặc biệt ở các vùng ven 

biển và các vùng đất trống, do vậy có thể phát triển ở qui mô lớn. 

 Thời gian xây dựng dự án điện gió ngắn hơn nhiều so với thời gian xây 

dựng các dự án điện truyền thống như điện hạt nhân hay nhiệt điện. 

 Công nghệ sử dụng điện gió đã phát triển đến mức hoàn thiện. Các tua-bin 

thương mại lớn nhất hiện nay được lắp đặt ở độ cao trên 100m, có đường 

kính xấp xỉ 100m và có công suất danh định từ 3-5MW. Tua-bin thế hệ mới 

đang được thử nghiệm có công suất lên đến 7, 5MW/tua-bin. 

Theo báo cáo của Ủy ban Năng lượng Gió thế giới, tổng công suất điện gió được 

lắp đặt trong năm 2010 là 194,5 GW, tăng 22,5% so với năm 2009 (với tổng công 

suất lắp đặt là 159 GW). Năm nước đứng đầu trong phát triển điện gió gồm: Trung 

Quốc với tổng công suất lắp đặt là 42,3GW, Mỹ là 40,2GW, Đức là 27,2GW, Tây 

Ban Nha là 20,7GW và Ấn Độ là 13GW.      

Ở Việt Nam, dù được đánh giá có tiềm năng phát triển tốt, năng lượng gió vẫn còn 

là một ngành mới mẻ. Mọi thứ thuộc ngành này đều ở bước khởi đầu. Các văn bản 

pháp lý cho phát triển điện gió, các thông tin, kiến thức... về ngành cũng còn ở mức 

rất hạn chế. Tính đến tháng 2/2011, mới chỉ có 20 tua-bin với công suất 

1,5MW/tua-bin được lắp đặt, trong đó 12 tua bin được đưa vào hoạt động và phát 
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điện lên lưới quốc gia. Tuy nhiên, đứng trước nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao, 

cũng như phải đối mặt với vấn đề an ninh năng lượng và môi trường thì việc phát 

triển và sử dụng nguồn năng lượng sạch, trong đó có điện gió cũng bắt đầu được 

quan tâm. 

Trong năm 2009-2010, Bộ Công Thương xây dựng “Chiến lược và Quy hoạch Tổng 

thể cho Năng lượng Tái tạo ở Việt Nam đến năm 2015, có tính đến 2025”. Theo quy 

hoạch này, ở kịch bản cao, năng lượng tái tạo sẽ chiếm khoảng 5% trong tổng lượng 

tiêu thụ điện sơ cấp. 

Mới đây, tháng 8/2010, Bộ Công Thương tổ chức hội thảo “Quy định về quản lý 

đầu tư xây dựng công trình điện gió ở Việt Nam”. Quy định này đề cập đến: (i) 

Quy hoạch phát triển điện gió; (ii) Trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư và 

chuẩn bị dự án đầu tư; (iii) Thực hiện dự án đầu tư và (iv) Chính sách, cơ chế ưu 

đãi, hỗ trợ đối với hoạt động đầu tư xây dựng và vận hành các công trình điện gió 

tại Việt Nam. 

1.2   Sự cần thiết phải lập quy hoạch điện gió tỉnh 

Trong khi chờ khung pháp lý được ban hành và quy hoạch phát triển điện gió toàn 

quốc được xây dựng và công bố, các nhà đầu tư đã chủ động tìm kiếm các địa điểm 

để khảo sát nghiên cứu đầu tư. Tuy nhiên, do chưa có quy hoạch nên mỗi khi nhà 

đầu tư đặt vấn đề khảo sát, thì các UBND tỉnh chỉ có thể chấp thuận về mặt chủ 

trương, nhà đầu tư phải tự xin thoả thuận bổ sung quy hoạch. Việc này vừa không 

đúng quy định vừa kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư dự án. 

Vấn đề sử dụng đất cho các dự án điện gió cũng cho thấy sự cần thiết phải có quy 

hoạch phát triển điện gió ở cấp tỉnh, để một mặt có căn cứ lập quy hoạch sử dụng 

đất trong từng thời kỳ 5 năm, mặt khác giúp chính quyền địa phương chủ động 

trong việc bố trí đất, tăng hiệu quả sử dụng đất. 

Trong lĩnh vực công nghiệp phát điện, bao gồm điện gió, việc phát triển phải đồng 

bộ với lưới truyền tải, cân đối công suất các trạm biến áp đầu nguồn và công suất 

trạm cuối nguồn là rất cần thiết. Do đó, quy hoạch phát triển điện gió cấp tỉnh sẽ là 

cơ sở cho việc xây dựng: (i) quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (các Tổng sơ 

đồ), (ii) quy hoạch phát triển điện lực tỉnh các giai đoạn 5 năm, có xét đến 5 năm 

liền kề và (iii) quy hoạch đấu nối từ các dự án điện gió đến lưới điện quốc gia. 

1.3   Lý do và mục tiêu của cuốn số tay này 

Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa hai chính phủ Đức và Việt Nam, dự án 

“Xây dựng Khung Pháp lý và Hỗ trợ Kỹ thuật cho Điện gió Nối lưới tại Việt 

nam” do Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân Cộng hòa Liên 

bang Đức (BMU) tài trợ (gọi tắt là Dự án Năng lượng Gió GIZ) kết hợp với Bộ 

Công thương (MOIT) đã được thành lập với mục tiêu xây dựng khung chính sách 
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cho phát triển điện gió. Một trong các hoạt động chính của dự án là hỗ trợ kỹ thuật 

trong công tác quy hoạch điện gió cấp tỉnh. Bình Thuận, tỉnh đi đầu trong phát triển 

điện gió ở Việt Nam, đã đề nghị GIZ bổ sung, hoàn thiện quy hoạch qua việc giới 

thiệu phương pháp luận, đánh giá những yếu tố kỹ thuật (như tiềm năng gió, các 

tiêu chí về vùng loại trừ, vùng đệm, khả năng đấu lưới...) cũng như xem xét các yếu 

tố tác động môi trường. 

Sau khi cộng tác với tỉnh Bình Thuận về quy hoạch phát triển điện gió, dự án càng 

khẳng định sự cần thiết phải xây dựng một Cuốn Sổ tay Hướng dẫn Quy hoạch 

Điện Gió cấp tỉnh cho Việt Nam, làm tài liệu hướng dẫn cho các tỉnh khác.   

Trọng tâm của Sổ tay Hướng dẫn Quy hoạch Điện gió tập trung vào phương 

pháp  xác định khu vực phù hợp cho phát triển điện gió. Tuy nhiên, hướng dẫn 

về trình tự xây dựng quy hoạch phát triển điện gió, công tác quản lý, giám sát về kỹ 

thuật thực hiện và đánh giá môi trường chiến lược trong hoạt động điện gió cũng 

được trình bày. Bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện quy hoạch điện gió 

tỉnh Bình Thuận được nêu ra làm ví dụ cụ thể. Các phần khác chỉ được giới thiệu sơ 

qua bởi nội dung và cách thức thực hiện tương tự như các quy hoạch phát triển điện 

lực khác. Hơn thế nữa, các nội dung này đã có hướng dẫn cụ thể - Quyết định số 

42/2005/QĐ-BCN ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Trưởng Bộ Công 

nghiệp, nay là Bộ Công Thương). 

Đối tượng hướng tới của cuốn số tay này là chính quyền cấp tỉnh với mong muốn 

giúp họ một mặt hiểu rõ hơn những vấn đề cần cân nhắc trong quá trình thực hiện 

quy hoạch phát triển điện gió để từ đó họ có thể đưa ra yêu cầu rõ ràng hơn cho tư 

vấn, mặt khác giúp họ kiểm tra lại chất lượng của đề án quy hoạch do đơn vị tư vấn 

cung cấp. Đồng thời, cuốn sổ tay này cũng nhắm tới nhóm các đơn vị tư vấn thông 

qua việc xây dựng căn cứ cũng như phương pháp luận đồng nhất để thực hiện quy 

hoạch. Cuối cùng, nhưng cũng không kém phần quan trọng, cuốn sổ tay bổ sung 

thông tin chung cho các nhà đầu tư và những người quan tâm đến phát triển điện 

gió ở Việt Nam. 

1.4    Cấu trúc của cuốn số tay 

Cuốn sổ tay này được chia thành 6 chương. Chương I trình bày mục tiêu của số tay. 

Chương II giới thiệu các trình tự, thủ tục lập quy hoạch phát triển điện gió tỉnh. 

Chương III, chương trọng tâm, đưa ra phương pháp luận quy hoạch các địa điểm 

phù hợp cho phát triển điện gió. Chương IV trình bày về nội dung hồ sơ lập quy 

hoạch phát triển điện gió tỉnh. Chương V hướng dẫn về công tác quản lý, giám sát 

về kỹ thuật thực hiện và đánh giá môi trường chiến lược. Chương VI chia sẻ bài 

học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện quy hoạch điện gió tỉnh Bình Thuận. 
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Chương II 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN GIÓ TỈNH 

2.1     Trình tự lập quy hoạch phát triển điện gió tỉnh 

Trình tự xây dựng lập quy hoạch điện gió tỉnh tuân theo quy định hiện hành về nội 

dung, trình tự, thủ tục lập quy hoạch phát triển điện lực - Quyết định số 

42/2005/QĐ-BCN ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Trưởng Bộ Công 

nghiệp (nay là Bộ Công Thương), cụ thể như sau: 

(i) Lựa chọn tư vấn lập quy hoạch. Trên cơ sở nhu cầu của địa phương, 

Sở Công Thương lập đề cương, dự toán quy hoạch rồi trình Ủy ban Nhân 

dân tỉnh phê duyệt. Trên cơ sở vốn ngân sách bố trí, Sở Công Thương 

lựa chọn tư vấn có chức năng và năng lực để lập quy hoạch. 

(ii) Tư vấn tiến hành lập quy hoạch. Tư vấn tiến hành lập quy hoạch theo 

đề cương được duyệt trong thời hạn được giao. 

(iii) Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua. Sở công Thương tổ chức lấy ý kiến 

các ban ngành có liên quan, tổ chức chỉnh sửa các nội dung góp ý (nếu 

có) sau đó trình Ủy ban Nhân dân tỉnh “Báo cáo Quy hoạch” đã được 

chỉnh sửa để thông qua. 

(iv) Bộ Công Thương thẩm định và phê duyệt. Bộ Công Thương giao cho 

một đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến 

hành thẩm định quy hoạch. Sau khi nhận được ý kiến chính thức bằng 

văn bản của các cơ quan, đơn vị có liên quan, đơn vị chủ trì hoàn chỉnh 

báo cáo thẩm định, trình Bộ Trưởng Bộ Công Thương xem xét, phê 

duyệt. Trường hợp quy hoạch cần hiệu chỉnh, Bộ Công Thương yêu cầu 

tư vấn sửa đổi, bổ sung. Sau khi đề án quy hoạch đã được hoàn chỉnh, 

đơn vị chủ trì thẩm định hoàn thành báo cáo thẩm định, trình Bộ Trưởng 

Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt. 

(v) Ủy ban nhân dân tỉnh công bố quy hoạch. Sau khi quy hoạch được Bộ 

Công Thương phê duyệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ quản tiến hành công 

bố quy hoạch. 

2.2      Căn cứ lập quy hoạch 

Điện gió là một dạng công trình nguồn điện. Điện năng phát ra được truyền tải đến 

hộ tiêu thụ thông qua lưới điện quốc gia. Do đó quy hoạch phát triển điện gió cần 

tuân thủ các qui định kỹ thuật chuyên ngành điện; đồng bộ, phù hợp với các quy 

hoạch phát triển hệ thống điện khác cũng như các quy hoạch ngành khác, cụ thể: 

Các qui định kỹ thuật chuyên ngành điện: 

(i) Luật Điện lực: được Quốc Hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01 
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tháng 7 năm 2005. Luật này quy định về quy hoạch và đầu tư phát triển 

điện lực; tiết kiệm điện; thị trường điện lực; quyền và nghĩa vụ của tổ 

chức, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện; bảo vệ trang thiết bị 

điện, công trình điện lực và an toàn điện; 

(ii) Quy phạm trang bị điện (ký hiệu từ 11 TCN-18-2006 đến 11 TCN-21-

2006): được Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) ban hành ngày 11 

tháng 7 năm 2006. Quy phạm này áp dụng trong toàn ngành điện, thống 

nhất áp dụng trên toàn quốc trong các lĩnh vực thiết kế, lắp đặt các công 

trình điện; 

(iii) Tiêu chuẩn quốc tế IEC 61400-1: Các máy phát điện tua-bin gió- Phần 1: 

các yêu cầu về an toàn (Wind turbine generator systems - Part 1: safety 

requirements). 

Các cơ chế, chính sách ưu đãi liên quan 

(iv) Quyết định số 30/2006/QĐ-BCN ngày 31/8/2006 về quản lý đầu tư xây 

dựng các dự án điện độc lập; 

(v) Quyết định 130/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 về một số cơ chế chính 

sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch; 

Các quy hoạch năng lượng và quy hoạch hệ thống điện quốc gia 

(vi) Chiến lược Phát triển Năng lượng Quốc gia Việt Nam đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 

định số 1855/QĐ-TTg ngày 27/12/2007. 

(vii) Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia (còn gọi là Tổng Sơ đồ Phát 

triển Điện lực): được lập cho mỗi giai đoạn 10 năm, có xét đến triển 

vọng 10 năm tiếp theo. Định kỳ 5 năm tổ chức lập lại 1 lần. Nội dung 

chủ yếu liên quan đến quy hoạch phát triển các loại nguồn điện, quy 

hoạch phát triển hệ thống điện từ cấp 220kV trở lên; 

Các quy hoạch và tài liệu liên quan của địa phương  

(viii) Quy hoạch Phát triển Điện lực tỉnh: được lập cho mỗi giai đoạn 5 năm, 

có xét đến triển vọng 5 năm tiếp theo. Định kỳ 5 năm tổ chức lập lại 1 

lần. Nội dung chủ yếu liên quan đến quy hoạch phát triển hệ thống điện 

từ cấp điện áp phân phối (15kV hoặc 22kV) đến 110kV; 

(ix) Quy hoạch phát triển điện lực huyện: được lập cho mỗi giai đoạn 5 

năm, có xét đến triển vọng 5 năm tiếp theo. Định kỳ 5 năm tổ chức lập 

lại 1 lần. Nội dung chủ yếu liên quan đến quy hoạch phát triển hệ thống 

điện từ cấp điện áp hạ thế đến cấp điện áp trung thế (15kV hoặc 22kV); 

(x) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội cấp tỉnh; 

(xi) Quy hoạch sử dụng đất; 
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(xii) Các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực (công nghiệp, nông nghiệp, xây 

dựng…); 

(xiii) Các số liệu thống kê, các kết quả điều tra cơ bản, khảo sát và hệ thống số 

liệu, tài liệu liên quan. 

 Các căn cứ khác 

(xiv) Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Nghị 

định 80/2005/NĐ-CP ngày 09/8/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường. 

(xv) Các kết quả dự báo về thị trường và tiến bộ khoa học công nghệ trong 

nước và quốc tế liên quan. 

2.3     Quan điểm lập quy hoạch 

Việc lập quy hoạch phát triển điện gió tỉnh cần đáp ứng các yêu cầu sau: 

 Đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương 

và các quy hoạch liên quan khác. 

 Đảm bảo lựa chọn được địa điểm tối ưu cho phát triển điện gió, đáp ứng 

các yêu cầu về phát triển bền vững, trên cơ sở sử dụng hiệu quả nguồn 

năng lượng của đất nước. 

 Phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, quy hoạch phát triển 

điện lực tỉnh trong cùng thời kỳ để bảo đảm đấu nối, truyền tải công suất 

điện đến các vùng phụ tải cả nước. 

2.4     Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan liên quan đến việc lập quy hoạch 

 Bộ Công Thương: là cơ quan quản lý Nhà nước về phát triển điện gió. 

Bộ Công Thương chủ trì thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển 

điện gió quốc gia, quy hoạch điện gió tỉnh; Quyết định sửa đổi, bổ sung 

quy hoạch phát triển điện gió tỉnh theo đề nghị của UBND tỉnh; 

 UBND cấp tỉnh: thông qua qui hoạch và có trách nhiệm công bố quy 

hoạch sau khi đã được Bộ Công Thương phê duyệt; đề nghị sửa đổi, bổ 

sung quy hoạch phát triển điện gió tỉnh; chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện 

quy hoạch trên địa bàn mình quản lý; 

 Sở Công Thương: có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh các vấn đề 

liên quan đến quy hoạch và tổ chức việc lập và thực hiện quy hoạch; 

 Sở Kế hoạch Đầu tư: có trách nhiệm rà soát việc chồng lấn của khu vực 

quy hoạch điện gió với các dự án khác; 

 Sở Tài nguyên và Môi trường: tham gia thẩm định các nội dung liên 

quan đến tài nguyên và môi trường của đề án; 
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 Sở Khoa học và Công nghệ: tham gia thẩm định các nội dung liên quan 

đến các yếu tố kỹ thuật, các công nghệ mới của đề án; 

 UBND huyện: tham gia góp ý kiến về vị trí, địa điểm quy hoạch trong 

quá trình lập quy hoạch; 

 Công ty Điện lực địa phương: xem xét và thỏa thuận phương án đấu nối 

của đề án quy hoạch; 

 Đơn vị tư vấn: cùng với chính quyền địa phương khảo sát, đánh giá tiềm 

năng gió, lập quy hoạch phát triển điện gió; tư vấn cho nhà đầu tư vị trí 

lắp đặt trụ quan trắc gió và địa điểm thích hợp nghiên cứu điện gió; 

 Các cơ quan khác như Sở Xây dựng, Sở Khoa học Công nghệ, Cơ quan 

Quân sự tỉnh …tham gia góp ý các nội dung liên quan của đề án. 

Liên hệ giữa các cơ quan này trong việc lập quy hoạch điện gió tỉnh được thể hiện 

ở Hình 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Các cơ quan liên quan đối với việc lập quy hoạch phát triển điện gió 

Phối hợp 
với 

UBND TỈNH 
Sở Kế hoạch và Đầu tư (DPI) 

Sở Tài nguyên và Môi trường 
(DoNRE) 

Điện lực địa phương 

Trình lên UBND 
để thông qua 

UBND cấp huyện 

Sở Công thương (DoIT) 

Đơn vị tư vấn 

BỘ CÔNG THƯƠNG  

Các tổ chức liên quan khác 

Trình lên BCT để 
phê duyệt 

Quyết định 
phê duyệt 
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Chương III 

PHƯƠNG PHÁP LUẬN XÁC ĐỊNH ĐỊA ĐIỂM CHO PHÁT TRIỂN ĐIỆN 

GIÓ 

3.1   Phương pháp luận xác định địa điểm cho phát triển điện gió 

Phương pháp luận   gồm ba bước thể hiện các hạn chế, các ràng buộc đối với việc 

khai thác điện gió: 

Bước 1: Xác định sơ bộ khu vực tiềm năng cho phát triển điện gió: bước này sẽ 

căn cứ vào atlas tài nguyên năng lượng gió của Ngân hàng Thế giới và các 

nguồn dữ liệu khác có thể. 

Bước 2: Xác định những địa điểm cụ thể phù hợp cho phát triển điện gió trong 

các vùng xác định ở trên trên cơ sở loại trừ những vùng không phù hợp về sử 

dụng đất, về cơ sở hạ tầng và không có tốc độ gió phù hợp (căn cứ vào số liệu 

gió đo đạc). 

Bước 3: Tiến hành phân loại các địa điểm còn lại theo các tiêu chí xếp hạng, 

trên cơ sở đó đề xuất các địa điểm đưa vào quy hoạch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2: Phương pháp luận xác định địa điểm cho phát triển điện gió 

3.1.1 Xác định sơ bộ các khu vực tiềm năng 

Điều kiện tiên quyết để một khu vực được quy hoạch cho phát triển điện gió là khu 

vực đó phải có gió. Do vậy, trước tiên phải xác định được các vùng có tiềm năng 

 

 

Khu vực tiềm năng 

Khu vực phù hợp 

Khu vực  
đưa vào qui 

hoạch 

Địa giới hành chính Tỉnh 
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gió thông qua việc sử dụng atlas gió có sẵn, atlas gió tại độ cao 65 m mà Ngân hàng 

Thế giới xây dựng cho bốn quốc gia trong đó có Việt Nam1.  

Khu vực có tiềm năng gió qua đó được được xác định một cách sơ bộ. Các khu vực 

này có tốc độ gió trung bình từ 6,5 m/s trở lên. 

3.1.2 Xác định cụ thể những địa điểm phù hợp để phát triển điện gió 

Bước này sẽ xác định chi tiết (i) các khu vực, được khoanh vùng ở trên có thực sự 

có tiềm năng gió không; (ii) phần nào trong đó có tiềm năng tốt nhất và quan trọng 

hơn là có phù hợp để phát triển điện gió không. 

Để trả lời câu hỏi thứ nhất cần căn cứ vào nguồn số liệu chính xác hơn, cụ thể là (i) 

số liệu đo đạc từ các trạm quan trắc, và (ii) số liệu từ các trạm khí tượng thủy văn. 

Tuy nhiên số liệu quan trắc chỉ có giá trị tại điểm quan trắc. Để xác định được tốc 

độ gió cho khu vực xung quanh trạm quan trắc, hay xây dưng atlas gió từ đó xác 

định được khu vực có tốc độ gió phù hợp cần có phương pháp luận và công cụ 

thích hợp. 

Ở đây, phần mềm chuyên dụng WAsP (Wind Atlas Analysis and Application 

Program) được đề xuất. Cách tiếp cận của Wasp được mô phỏng ở Hình 2. Theo 

đó, dữ liệu gió đo đạc tại điểm lựa chọn được ngoại suy lên thành dữ liệu gió mang 

tính đại diện khu vực bằng cách lược bỏ các tác động bao gồm độ nhám bề mặt, sự 

che khuất do các vật thể như toà nhà và ảnh hưởng của địa hình. Dữ liệu gió mang 

tính khu vực này sau đó được được sử dụng để tính toán dữ liệu gió tại điểm khác 

bằng cách áp dụng quy trình này nhưng theo chiều ngược lại, tức là tính đến các tác 

động của địa hình của địa điểm mới đến giá trị gió khu vực theo độ cao. Bằng cách 

này, atlas gió dựa trên số liệu quan trắc được xây dựng. Thông thường, ở những địa 

hình không phức tạp, một điểm quan trắc gió có thể ngoại suy để tạo ra atlas gió 

cho một khu vực có bán kính khoảng 20km. Số lượng các điểm quan trắc cần thiết 

cho việc quy hoạch phát triển điện gió cho 1 tỉnh sẽ được quyết định dựa trên số 

lượng các khu vực tiềm năng được lựa chọn (Bước 1 ở trên) và khả năng ngoại suy 

nêu trên. 

 

 

 

 

                                                
1 TrueWind Solutions, 2000. Wind energy resource atlas of Southeast Asia, LLC, New York. Atlas gió này được cung 
cấp miễn phí và có thể download trực tiếp từ website của dự án điện gió của GTZ www.windenergy.org.vn 
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Hình 3: Phương pháp tiếp cận của mô hình WASP 

Số liệu từ các trạm khí tượng thủy văn ở đây được sử dụng để nắm bắt được xu thế 

dài hạn của tốc độ gió và hướng gió, nhằm điều chỉnh số liệu quan trắc ngắn hạn 

thành số liệu có tính chất đại diện dài hạn. Ở các nước, số liệu từ các trạm khí 

tượng thủy văn được thu thập trung bình 10 phút bằng thiết bị tin cậy với trạm khí 

tượng đặt tại khu vực xa khu dân cư nên có thể áp dụng phương pháp tương quan 

MCP để kéo dài số liệu quan trắc thành số liệu dài hạn. Ở Việt Nam, do vị trí đo 

thường ở trong thành phố hay thị trấn và độ cao đo thấp, khoảng 10m so với mặt 

đất với cường độ đo 4 lần/ngày với thiết bị đo cũ, không được kiểm định nên 

phương pháp trên không áp dụng được. Trên thực tế số liệu này chỉ dùng để tính hệ 

số gió trung bình năm, được tính bằng cách chia tốc độ gió trung bình của năm 

quan trắc với giá trị trung bình dài hạn. Sau đó, áp dụng hệ số này cho số liệu quan 

trắc để điều chỉnh số liệu quan trắc ngắn hạn thành số liệu có tính chất dài hạn. Tất 

cả với giả thiết hai nguồn số liệu có tương quan chặt chẽ với nhau. 

Từ atlas mới này, các khu vực có tốc độ gió trung bình từ 6 m/s trở lên tại độ cao 

đặt tua bin (80m) được lựa chọn và được coi là khu vực thực sự có tiềm năng. 

SỐ LIỆU ĐẦU VÀO 

Gió và hướng gió 
 

MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG DO CÁC VẬT THỂ (TÒA NHÀ..) 

Số liệu đầu vào: Vị trí và kích thước của vật thể  

MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA ĐỘ NHÁM  BỀ MẶT 

Số liệu đầu vào: Bản đồ phân loại địa hình  
 

MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA ĐỊA HÌNH  

Số liệu đầu vào: Độ cao và đường đồng mức 

GIÓ TỔNG QUÁT KHU VỰC 

KẾT QUẢ 

Chế độ gió tại một KV cụ thể 
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Như vậy, có thể thấy điều kiện cần để áp dụng được mô hình WASP để xây dựng 

được atlas gió là phải có số liệu quan trắc gió. Hiện nay đã có hơn 20 điểm được đo 

trên 12 tháng. Phần lớn các vị trí này nằm ở các tỉnh ven biển – khu vực được cho 

là có tiềm năng gió (Hình 4). Do vậy, tư vấn cần rà soát để chọn ra các trạm đo đại 

diện để có thể áp dụng được phương pháp trên và từ đó cắt giảm chi phí. 

 

Hình 4: Vị trí các trạm đo gió thuộc nghiên cứu của EVN và các trạm thuộc chương 
trình khác 

Về câu hỏi thứ hai, khu vực nào trong các khu vực được lựa chọn ở trên phù hợp 

cho phát triển điện gió? Theo hướng dẫn quy hoạch điện gió ở một số nước và ý 

kiến góp ý của các chuyên gia GIZ vào dự án quy hoạch phát triển điện gió tỉnh 

Bình Thuận cũng như sự đồng thuận của địa phương thì trước tiên khu vực đó trước 

hết phải nằm ngoài các khu vực sau: 

+ Đất trồng lúa 

+ Đất ở, đất cơ quan 



 

 16

+ Đất dành cho an ninh quốc phòng 

+ Đất dành cho công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 

+ Đất dành cho giao thông, bao gồm đường không, đường sắt, đường bộ và các 

công trình giao thông khác 

+ Sông suối, ao, hồ thủy lợi 

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa 

+ Khu bảo tồn 

+ Khu du lịch 

+ Khu tôn giáo, tín ngưỡng 

+ Khu rừng cấm, rừng nguyên sinh, sinh thái 

Các khu vực loại trừ này được cộng thêm diện tích bao xung quanh được gọi là 

vùng đệm để giảm thiểu ánh hưởng từ việc vận hành tua bin/trang trại gió tới các 

khu vực này. 

Ngoài ra, khu vực đó phải đáp ứng được các yêu cầu hạ tầng, bao gồm: 

+ Địa hình. Địa hình càng bằng phẳng càng   giảm được chi phí san lấp mặt bằng, 

thuận tiện vận chuyển thiết bị đến công trường cũng như lắp đặt trang thiết bị. 

Trong quy hoạch địa điểm và thực tế áp dụng trong quy hoạch điện gió tỉnh Bình 

Thuận, khu vực được lựa chọn là khu vực bằng phẳng hoặc có độ dốc nhỏ hơn 50. 

+ Loại đất. Có nền đất phù hợp để thuận tiện cho việc thi công đường vận chuyển 

nội bộ, hố móng, cũng như thi công mặt bằng để bốc dỡ và lắp dựng thiết bị. 

+ Tiếp cận với lưới điện. Nằm trong khoảng cách kinh tế đến lưới truyền tải hiện 

hữu (hoặc được qui hoạch trong tương lai gần) để đảm bảo đầu tư cho nối lưới 

không chiếm tỷ lệ lớn trong tổng đầu tư. 

Thuộc điều kiện này, tính ổn định của hệ thống truyền tải tại điểm kết nối cũng cần 

được xem xét. Nếu lưới thường xuyên bị sự cố, hoặc dao động điện áp/tần số quá 

mức cho phép thì sản lượng điện phát lên lưới của nhà máy sẽ bị giảm và do vậy sẽ 

ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của dự án. 

+ Khả năng tiếp cận và vận chuyển. Có hệ thống đường giao thông từ cảng bốc dỡ 

đến khu vực dự án thuận lợi. Các vấn đề cần xem xét gồm: tải trọng, khổ đường, 

góc cua, chiều cao, không gian thoáng. Trong trường hợp cần nâng cấp đường thì 

cần quan tâm đến qui mô và các đặc điểm khác của khu vực để đảm bảo chi phí 

nâng cấp này thực sự có ý nghĩa. 
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+ Các vấn đề về môi trường: các vấn đề về môi trường như ăn mòn, độ ẩm cao của 

không khí cũng như ngập lụt cũng cần được xem xét bởi chúng có thể ảnh hưởng 

tiêu cực đến khả năng vận hành, tuổi thọ của thiết bị do vậy giảm hiệu quả của dự 

án. Lý tưởng là tìm được các khu vực không có các vấn đề này. Tuy nhiên, giống 

như đối với điều kiện về khả năng tiếp cận và vận chuyển, việc lựa chọn cần linh 

hoạt, cần căn cứ vào thực tế để đưa ra quyết định. 

+ Quy mô địa điểm: Dĩ nhiên, quy mô của địa điểm càng lớn thì càng tốt bởi hiệu 

quả của dự án tăng do các chi phí phát triển dự án tăng không tương ứng với qui 

mô dự án. Điều này rất có ý nghĩa, nhất là khi dự án phải đầu tư nhiều cho việc 

nâng cấp đường vận chuyển hoặc phải gia cố lưới truyền tải. 

3.1.3 Đề xuất các địa điểm đưa vào quy hoạch 

Bước trên đã cho thấy các khu vực phù hợp để phát triển điện gió. Đó là các khu 

vực có tốc độ gió trung bình năm lớn hơn 6 m/s (căn cứ theo atlas được xây dựng 

từ số liệu đo đạc), không thuộc các vùng loại trừ và vùng đệm và có cơ sở hạ tầng 

phù hợp. Trong bước này, các vùng phù hợp cho giai đoạn quy hoạch trước mắt 

được đề xuất. Để có cơ sở cho việc lựa chọn này, các vị trí được xác định ở trên sẽ 

được phân hạng theo các tiêu chí phù hợp với các hướng dẫn về quy hoạch điện gió 

(Bảng 1). 

Ở đây, điểm số của tốc độ gió này được tính với trọng số 4 do tầm quan trọng của 

nó,  trong khi các tiêu chí khác được áp dụng trọng số bằng 1. Ví dụ khu vực có tốc 

độ gió trung bình 6,5 m/s sẽ có điểm số về tốc độ gió là: 4*2= 8 điểm và khu vực 

có tốc độ gió trung bình 5,5 m/s sẽ có điểm số tương ứng là 4*1=4 điểm. 

Bảng 1: Các tiêu chí đánh giá xếp hạng các địa điểm cho phát triển điện gió 

Các tiêu chí Định nghĩa thang điểm (từ 1 đến 5) 

 1 2 3 4 5 

Tốc độ gió trung bình, m/s 5 – 6 6 – 7 7 – 8 8 – 9 > 9 

Khoảng cách đến lưới điện 
truyền tải 

> 20 km 10-20 km 5-10 km 1-5 km < 1 km 

Địa hình gồ ghề, 
lởm chởm 

phức tạp vừa phải nhấp nhô phẳng 

Khả năng tiếp cận phục vụ 
vận chuyển 

ít khả năng có khả 
năng 

có thể cải 
tạo 

tốt rất tốt 

Loại đất đá rắn đá phong 
hóa 

đá lẫn đất đất lẫn đá toàn đất 

Các vấn đề môi trường (ăn 
mòn, độ ẩm) 

nhiều vừa phải trung bình ít không có 

Qui mô địa điểm, ha 150  150-500  >500 
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Đương nhiên, các địa điểm có điểm số cao sẽ được lựa chọn. Các địa điểm có điểm 

số thấp hơn giá trị trung bình (ứng với thang điểm 3 ở bảng trên) thì cho dù là địa 

điểm có điểm số cao nhất cũng sẽ không được lựa chọn. 

3.2   Ứng dụng GIS trong quy hoạch 

Phương pháp luận mô tả ở trên cho thấy việc áp dụng công cụ GIS cho quy hoạch 

là rất phù hợp, bởi các thao tác như xác định vùng loại trừ, vùng đệm, loại bỏ các 

vùng loại trừ, xác định khoảng cách, cũng như xác định các vùng đáp ứng nhiều 

tiêu chí rất dễ thực hiện trong GIS. Không những thế, GIS cũng rất thích hợp cho 

việc quản lý khu vực quy hoạch, rất dễ cập nhật và lập báo cáo. 

Từ thực tế này, chúng tôi đề xuất sử dụng GIS cho quy hoạch điện gió, với một 

trong hai phần mềm MapInfo hoặc ArcView. Phần mềm MapInfo có giao diện 

tương tự như AutoCad– công cụ phổ biến của giới kỹ thuật, do vậy phổ biến hơn. 

Từ phiên bản 8.5, MapInfo bổ xung thêm tính năng liên kết với google earth do vậy 

rất phù hợp cho việc kiểm soát chất lượng của bản đồ. 

Cách thức áp dụng GIS để xác định địa điểm phát triển điện gió có thể được mô tả 

như sau: Đầu tiên, các khu vực có thể có tiềm năng gió được xác định thông qua 

lệnh truy vấn trong GIS trên nền atlas gió của Ngân hàng Thế giới. Các khu vực 

được lựa chọn sau đó được thu hẹp bằng cách loại trừ các vùng không phù hợp về 

mục đích sử dụng đất, về điều kiện cơ sở hạ tầng và về tốc độ gió. Các dữ liệu được 

xếp chồng lên bản đồ nền tốc độ gió, trên nền bản đồ tổng hợp đó các khu vực 

không phù hợp sẽ được loại bỏ dần, từng lớp một. Phần bản đồ còn lại sẽ có thuộc 

tính của cả nhóm và chính là tập hợp các khu vực phù hợp cho phát triển điện gió. 

Các khu vực này sau đó được đánh giá, xếp hạng để phục vụ cho việc đưa vào 

trong quy hoạch. 

Dưới đây là ví dụ cụ thể về việc áp dụng GIS trong quy hoạch phát triển điện gió 

tỉnh Bình Thuận. 
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Căn cứ atlas gió 
của WB để xác 
định sơ bộ các khu 
vực có tiềm năng 
gió (các khu vực 
màu hồng thẫm và 
hồng nhạt)… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lắp đặt 3 trụ đo 
gió đại diện tại các 
khu vực tiềm năng 
trong vòng 12 
tháng để vẽ lại bản 
đồ tiềm năng gió 
khu vực, đó là các 
trụ Tuy Phong, … 
 
 
 
 
 
 
 
… Bắc Bình, và… 
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… Tiến Thành. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghép 3 bản đồ trên 
lại để được 1 bản 
đồ tiềm năng gió 
duy nhất 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lọc ra khu vực có 
tiềm năng gió vào 
loại khá (khu vực 
tô màu)  
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Dựa vào bản đồ 
địa hình, đánh dấu 
các khu vực có độ 
dốc lớn, không phù 
hợp phát triển điện 
gió trong điều kiện 
hiện tại (khu vực 
tô màu đỏ) 
 
 
 
 
 
 
 
Xếp chồng bản đồ 
có độ dốc không 
phù hợp trên bản 
đồ các khu vực có 
tiềm năng gió  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xếp chồng tiếp các 
vùng loại trừ … 
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… và vùng đệm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các khu vực tô 
màu còn lại chính 
là các khu vực 
thích hợp để quy 
hoạch phát triển 
điện gió 
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3.3   Tóm lược các dữ liệu đầu vào và công cụ sử dụng trong qui hoạch 

Các dữ liệu đầu vào, phân chia theo giai đoạn qui hoạch và các công cụ sử dụng trong lập qui hoạch được liệt kê ở dưới đây. 

a.  Dữ liệu đầu vào 

Bảng 2: Dữ liệu đầu vào cho qui hoạch điện gió 

TT Loại thông tin Diễn giải Các bước quy hoạch địa điểm Ghi chú 

 
  

Xác định sơ bộ 

khu vực tiềm 

năng 

Xác định những 

địa điểm cụ thể 

phù hợp   

Lựa chọn các địa 

điểm đưa vào 

qui hoạch 

 

I Bản đồ hiện trạng      

1.1 Ranh giới Huyện, thành phố, xã, 
thị xã 

   Bản đồ số, tỷ lệ 1:100.000 

1.2 Địa hình Các đường đồng mức, độ 
cao điểm 

   Bản đồ số, tỷ lệ 1:25.000 

1.3 Thủy hệ Sông, suối, hồ….    Bản đồ số, tỷ lệ 1:100.000 

1.4 Đường giao thông Đường nhựa, bê tông, cấp 
phối, cầu, đường sắt 

   Bản đồ số, tỷ lệ 1:100.000 

1.5 Điểm giao thông Các đối tượng giao thông 
dạng điểm như cảng biển, 
bến xe, sân bay 

   Bản đồ số, tỷ lệ 1:100.000 

1.6 Vùng thực vật Phân theo loại thực vật 
(rừng, vùng trồng cây 
công nghiệp, vùng 
trồng lúa), loại đất 

   Bản đồ số, tỷ lệ 1:100.000 

1.7 Khu du lịch     Bản đồ số, tỷ lệ 1:100.000 
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1.8 Khu công nghiệp, dịch 

vụ thương mại, khu 

kinh tế, chính trị 

    Bản đồ số, tỷ lệ 1:100.000 

1.9 Khu bảo tồn Đình chùa, khu di tích 
lịch sử, khu bảo tồn 
thiên nhiên 

   Bản đồ số, tỷ lệ 1:100.000 

1.10 Khu dân cư Vùng dân cư    Bản đồ số, tỷ lệ 1:100.000 

1.11 Khoáng sản      

1.12 Đường điện, trạm 
biến áp 

    Bản đồ số, tỷ lệ 1:100.000  

Phân chia theo cấp điện áp 

1.13 Vị trí các dự án điện 
gió đã đăng ký 

    Bản đồ số, tỷ lệ 1:100.000 

1.14 Vị trí các trạm quan 
trắc gió và trạm khí 
tượng thủy văn 

    Bản đồ số, tỷ lệ 1:100.000 

II Bản đồ quy hoạch      

2.1 Khu dân cư     Bản đồ số, tỷ lệ 1:100.000 

2.2 Mạng lưới giao thông Đường bộ, đường sắt, 
sân bay… 

   Bản đồ số, tỷ lệ 1:100.000 

2.3 Khu du lịch     Bản đồ số, tỷ lệ 1:100.000 

2.4 Khu lâm nghiệp/nông 
nghiệp 

Khu vực trồng rừng, 
phát triển cây lương 
thực 

   Bản đồ số, tỷ lệ 1:100.000 

2.5 Khu công nghiệp, 
thương mại dịch vụ 

    Bản đồ số, tỷ lệ 1:100.000 

2.6 Khai thác khoáng sản     Bản đồ số, tỷ lệ 1:100.000 

2.7 Đường điện, trạm 
biến áp 

    Bản đồ số, tỷ lệ 1:100.000 

III Dữ liệu gió      
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3.1 Bản đồ atlas tài 
nguyên gió của Ngân 
hàng Thế giới 

    Có thể lấy ở trên mạng từ 

website của dự án điện gió 

GIZ 

3.2 Số liệu đo gió từ các 
trạm quan trắc 

Tốc độ gió, hướng gió, 
nhiệt độ, áp suất, độ ẩm 
được đo tại nhiều độ 
cao 

   Số lượng trạm quan trắc cần 

cho qui hoạch phụ thuộc vào 

số khu vực tiềm năng được 

lựa chọn, diện tích và địa 

hình của chúng. 

3.3 Số liệu đo đạc của 
các trạm khí tượng 
thủy văn 

    Tất cả các trạm khí tượng 

gần khu vực xem xét 

IV Các dữ liệu khác      

4.1 Vùng loại trừ và 
vùng đệm 

Theo qui định của địa 
phương 

   Qui định của Bình Thuận 

được đưa ra ở Bảng 3. 

4.2  Bản đồ google earth     Có thể lấy ở trên mạng. 

4.3 Bản đồ 3D từ USGS     Có thể lấy ở trên mạng. 

 

 

 



 

 26

Bảng 3 liệt kê danh mục các vùng loại trừ và vùng đệm được sử dụng cho quy 

hoạch điện gió Bình Thuận. Đây là quy định tạm thời của tỉnh, do Sở Công thương 

Bình Thuận soạn thảo làm cơ sở cho quy hoạch. Trong khi chờ có quy định chung 

về các tiêu chí loại trừ, có thể tạm sử dụng dữ liệu này. Tuy nhiên, cần áp dụng linh 

hoạt. Ví dụ khu vực trồng lúa ở Bình Thuận là vùng cấm nhưng ở tỉnh khác có thể 

không. Với biện luận rằng diện tích chiếm đất vĩnh viễn của điện gió chỉ là cho hố 

móng và đường vận chuyển, chiếm khoảng 5% tổng diện tích khu vực khảo sát, 

phần diện tích còn lại vẫn có thể tiếp tục sử dụng để trồng lúa và do vậy không ảnh 

hưởng nhiều đến sản xuất lương thực. 

Bảng 3: Qui định về vùng loại trừ và vùng đệm trong qui hoạch điện gió tỉnh Bình 
Thuận 

TT Chức năng sử dụng đất theo quy hoạch Vùng loại trừ Vùng đệm (m) 

1 Đất trồng lúa X 0 

2 Đất trồng cây ăn quả, công nghiệp, hàng năm      

3 Đất có rừng tự nhiên   

4 Đất làm muối     

5 Đất ở, cơ quan X 500 

6 Đất quốc phòng, an ninh X 300 

7 Đất khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh X 300 

8 Đất cho hoạt động khoáng sản     
9 Đất giao thông X 200 (tính từ tim 

đường) 

10 Đất sông suối, ao, hồ thủy lợi X 100 

11 Đất nghĩa trang nghĩa địa X 0 

12 Khu bảo tồn  X 300 

13 Khu du lịch, tôn giáo, tín ngưỡng X 500 

14 Khu rừng cấm, rừng nguyên sinh, sinh thái X 300 

b.  Công cụ 

Ngoài các công cụ thông dụng trong việc lập quy hoạch, quy hoạch điện gió còn 

cần thêm các công cụ chuyên dụng sau: 

+ Phần mềm hệ thống thông tin địa lý: ArcView hoặc MapInfo, 

+ Phần mềm để mô phỏng, tính toán tiềm năng năng lượng gió WAsP (Wind Atlas 

Analysis and Application Program), 

+ Thiết bị định vị toàn cầu GPS cầm tay để xác định chính xác vị trí địa lý.
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Chương IV 

NỘI DUNG HỒ SƠ LẬP QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN GIÓ TỈNH 

Nội dung hồ sơ quy hoạch phát triển điện gió có thể thay đổi tùy từng yêu cầu đặc 

thù của từng tỉnh nhưng cần thiết phải có các nội dung (chương mục) sau: 

4.1   Tóm tắt nội dung thực hiện 

Chương này trình bày tóm tắt lại các nội dung đã phát hiện bao gồm các đặc 

điểm đặc trưng của tỉnh, tiềm năng năng lượng gió và khu vực phân bố, các 

vùng có khả năng quy hoạch phát triển điện gió và phương án đấu nối lưới 

điện, các kết luận và kiến nghị. 

4.2    Giới thiệu 

Chương này giới thiệu tổng quan về điện gió, tình hình phát triển trên thế 

giới và Việt Nam, tình hình khảo sát, nghiên cứu đánh giá tiềm năng gió tại 

Việt Nam, nghiên cứu phát triển các dự án điện gió và khung chính sách 

hiện hành liên quan đến điện gió tại Việt Nam 

4.3    Đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội 

Chương này mô tả khái quát vị trí địa lý, đặc điểm địa hình, phân bố dân cư,  

đặc điểm về khí hậu và thời tiết, đặc điểm về kinh tế - xã hội, hiện trạng sử 

dụng đất, hệ thống điện,.... có liên quan đến tiềm năng năng lượng gió và 

quy hoạch phát triển điện gió. 

4.4    Phương pháp luận 

Chương này mô tả phương pháp luận được sử dụng khi thực hiện quy hoạch. 

Nội dung có thể trích dẫn từ chương III của cuốn sổ tay này. 

4.5    Kết quả đánh giá 

Đây là chương cốt lõi của quy hoạch. Trong chương này, các bước nêu trong 

phương pháp luận sẽ được thực hiện tuần tự. Kết quả nhận được qua từng 

bước sẽ được ghi nhận, tổng hợp lại. Kết quả sau cùng chính là các khuyến 

nghị về các địa điểm có thể quy hoạch để phát triển điện gió. 

4.6    Phương án đấu nối lưới điện quốc gia 

Căn cứ vào kết quả xác định các địa điểm cho quy hoạch phát triển điện gió 

của chương trước và quy hoạch phát triển điện lực tỉnh (trước quy hoạch 

điện gió), chương này phân tích và đề xuất phương án đấu nối lưới điện 

quốc gia cho từng vùng quy hoạch. Kết quả của chương này là dự kiến sơ đồ 

đấu nối các nhà máy điện gió vào lưới điện quốc gia và danh mục các công 
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trình (đường dây và trạm) đồng bộ với các nhà máy điện gió hoặc các vùng 

phát triển điện gió. 

4.7    Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư và hiệu quả tài chính của dự án 

Trong chương này, suất đầu tư cho 1 đơn vị công suất điện gió được ước 

tính dựa trên việc tham khảo giá trị suất đầu tư của các dự án điện gió đang 

triển khai trên địa bàn tương tự. Cơ cấu vốn đầu tư cũng được trình bày như 

là một tham khảo (Cơ cấu vốn đầu tư hiện tại được trình bày ở Bảng 4). Dựa 

vào đó, khối lượng xây dựng và tổng mức đầu tư trên phạm vi toàn tỉnh 

trong các giai đoạn quy hoạch cũng được ước tính. Một dự án điển hình 

cũng được xây dựng để làm cơ sở phân tích hiệu quả đầu tư của dự án trong 

bối cảnh hiện tại. Ngoài ra, việc phân tích độ nhạy sẽ giúp xác định thay đổi 

được giá thành phát điện theo các yếu tố đầu vào như lãi suất vay, sản lượng 

điện phát, tỉ giá hối đoái… 

          Bảng 4: Cơ cấu vốn đầu tư điển hình cho 1 turbine gió 1,5 MW hiện tại 

Hạng mục 
Vốn đầu tư 

Tỉ trọng 
triệu đồng Ngàn USD 

Tua bin gió (v/c đến công trường) 32.040 1.800 60,00% 

Tháp gió 7.476 420 14,00% 

Lắp đặt 1.335 75 2,50% 

Nền móng tua bin 2.136 120 4,00% 

Đường giao thông nội bộ 1.335 75 2,50% 

Hệ thống điện đấu nối 3.204 180 6,00% 

Đất đai và đền bù 2.403 135 4,50% 

Tư vấn, quản lý 801 45 1,50% 

Dự phòng 2.670 150 5,00% 

Tổng cộng 53.400 3.000 100,00% 
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Hình 5: Ví dụ về phân tích độ nhạy cho 1 trại gió 30MW, giá thành sản xuất 

điện (trục tung, US cents/kWh) thay đổi theo vùng gió và theo lãi suất vay 

4.8    Đánh giá môi trường chiến lược trong hoạt động điện gió 

Theo Luật Bảo vệ Môi trường2 qui hoạch điện gió cấp tỉnh không phải lập 

báo cáo đánh giá môi trường chiến lược. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi đề xuất 

lập báo cáo này cho đề án qui hoạch cấp tỉnh bởi (i) chưa có qui hoạch điện 

gió cấp quốc gia, tức là chưa có báo cáo đánh giá môi trường được tiến 

hành; (ii) điện gió cũng có các tác động tiêu cực và trong thực tế, các quốc 

gia đã khai thác điện gió cũng có yêu cầu phải lập báo cáo này, (iii) qui 

hoạch điện gió cấp quốc gia là bức tranh tổng quát của các qui hoạch cấp 

tỉnh, do vậy cần đảm bảo qui hoạch ở cấp tỉnh là phù hợp. Khi có sửa đổi 

Luật Bảo vệ Môi trường thì sẽ yêu cầu cập nhật qui định này. 

Luật Bảo vệ Môi trường qui định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược 

phải được lập riêng. Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 

2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp hướng dẫn chi tiết về cấu 

trúc và về những yêu cầu về nội dung của báo cáo này. Về cơ bản, báo cáo 

đánh giá môi trường chiến lược là phân tích, dự báo những tác động môi 

trường của đề án trước khi phê duyệt nhằm bảo đảm phát triển bền vững. 

Các tác động tiêu cực có thể của điện gió trong giai đoạn vận hành bao gồm: 

(i) Tác động tới con người và động vật do tiếng ồn, bóng râm, và do 

ảnh hưởng tới sóng vô tuyến 

                                                
2 Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 
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(ii) Tác động tới chim di trú, và dơi do có thể bị va chạm 

(iii) Ảnh hưởng về cảnh quan do thay đổi cảnh quan và sử dụng đất 

Trên cơ sở nhận diện được các tác động này, các biện pháp giảm nhẹ sẽ 

được đề xuất.  

Trong thực tế, các tác động/ảnh hưởng về môi trường đã được xem xét trong 

quá trình lựa chọn khu vực phù hợp phát triển điện gió thông qua đề xuất 

vùng đệm và vùng loại trừ. Báo cáo này đề cập chính thức và tiến hành cụ 

thể hơn. 

Trong thời gian tới Dự án sẽ phối hợp với chuyên gia môi trường để biên 

soạn sổ tay hướng dẫn chi tiết việc lập báo cáo đánh giá môi trường chiến 

lược này cũng như báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án phát 

triển cụ thể để cung cấp tài liệu tham khảo cho cơ quan quản lý và các đơn 

vị tư vấn. 

4.9    Các kết luận và kiến nghị 

Để kết thúc, chương này sẽ nêu lại các phát hiện và rút ra kết luận liên quan đến 

công tác quy hoạch phát triển điện gió trên địa bàn tỉnh. 

Một số kiến nghị cũng được đưa ra nhằm đảm bảo cho việc thực thi các nội dung 

quy hoạch, trong đó bao gồm cả các kiến nghị về giải pháp và cơ chế chính sách. 
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Chương V 

KIỂM TRA GIÁM SÁT 

5.1    Giám sát về kỹ thuật thực hiện 

Việc quy hoạch sử dụng kỹ thuật xếp chồng của phần mềm xử lý bản đồ và hệ 

thống thông tin địa lý (GIS) là kỹ thuật hoàn toàn mới trong công tác quy 

hoạch ở Việt Nam. Đây là một kỹ thuật hiện đại có ưu điểm là chính xác, 

khoa học, dễ quản lý, cập nhật và hiệu chỉnh. Tuy nhiên để có thể áp dụng 

cũng cần có một số điều kiện: 

+ Các dữ liệu đầu vào có sẵn và phù hợp: Đây là điều kiện quan trọng nhất 

quyết định chất lượng của hồ sơ quy hoạch, có thể chia làm 2 loại: 

 Các bản đồ số hóa hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất, tỉ lệ 

1/100.000 đã được xử lý tương thích với phần mềm GIS. Trong 

nhiều trường hợp, công tác xử lý này có thể tốn nhiều công sức và 

thời gian; 

 Các bộ số liệu quan trắc gió đúng tiêu chuẩn và đủ số lượng đại 

diện: các bộ số liệu này phải được thu thập từ các cột đo gió có độ 

cao tối thiểu là 60m, tần suất thu thập 10 phút/ lần, chu kỳ thu thập 

tối thiểu 1 năm. Nếu không có hoặc thiếu các số liệu này, việc cần 

thiết phải làm ngay là xác định số điểm và tiến hành lắp dựng cột đo 

gió đúng tiêu chuẩn, triển khai, thu thập số liệu gió trong 1 năm; 

+ Đơn vị tư vấn lập quy hoạch có đội ngũ được đào tạo và trang thiết bị 

đầy đủ: chuyên gia quy hoạch ngoài trình độ và kiến thức về quy hoạch 

chuyên ngành, còn phải biết sử dụng phần mềm xử lý bản đồ và hệ thống 

thông tin địa lý MapInfo và các phần mềm mô phỏng, tính toán tiềm năng 

năng lượng gió, biết chuyển đổi tọa độ giữa các hệ tọa độ thông dụng ở 

Việt Nam hiện nay, và biết sử dụng GPS cầm tay; 

+ Đơn vị quản lý quy hoạch cũng phải có cán bộ được đào tạo có trình độ 

và trang bị kiến thức tương ứng để có thể giám sát kỹ thuật do tư vấn thực 

hiện trong quá trình lập quy hoạch, có khả năng tiếp nhận và quản lý sản 

phẩm (bản đồ) quy hoạch, có khả năng cập nhật và bổ sung thông tin. 

5.2     Giám sát về tác động môi trường 

Các thông tin từ bản đồ quy hoạch sử dụng đất thường không được cập nhật 

thường xuyên, dẫn đến việc sai lệch so với hiện trạng. Chính vì thế, trong quá 

trình quy hoạch điện gió, cần thiết phải đối chiếu ý tưởng quy hoạch với thực tế 
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hiện trường Việc đối chiếu là dễ dàng nhờ so sánh tọa độ thu được từ GPS cầm 

tay với tọa độ trên bản đồ sử dụng phần mềm xử lý bản đồ và hệ thống thông tin 

địa lý. 

Việc đối chiếu này cũng có thể được đơn vị quản lý quy hoạch thực hiện trong 

quá trình khảo sát tại hiện trường nhằm nhận diện các tác động môi trường có 

thể có của một dự án cụ thể của một nhà đầu tư nào đó. Từ đó, đơn vị quản lý 

quy hoạch có thể đóng góp ý kiến tham mưu đúng đắn cho UBND tỉnh. 
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Chương VI 

BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN GIÓ 

TỈNH BÌNH THUẬN 

6.1    Các khó khăn, thách thức 

Bình Thuận là tỉnh tiên phong thực hiện quy hoạch điện gió. Phương pháp tiếp 

cận qui hoạch cũng như kỹ thuật quy hoạch sử dụng phần mềm xử lý bản đồ và 

hệ thống thông tin địa lý (GIS) là hoàn toàn mới. Do vậy, trong quá trình thực 

hiện không tránh khỏi các khó khăn, thách thức nhất định. 

Khó khăn thứ nhất là chưa có một quy định Nhà nước nào về nội dung, trình 

tự, thủ tục để lập quy hoạch phát triển điện gió. Giải pháp tạm thời là sử 

dụng các kết quả của dự án điện gió đã được nghiên cứu để đưa vào quy 

hoạch phát triển điện lực tỉnh. Khi Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch 

phát triển điện lực tỉnh đồng thời sẽ phê duyệt luôn lưới điện đồng bộ của 

nhà máy điện gió. Giải pháp này không toàn diện, không có tính định 

hướng. Thực chất, nó chỉ đơn thuần là “hợp thức hóa” các dự án có sẵn. 

Khó khăn thứ hai là nhận thức chung về công nghệ mới điện gió và các quy 

trình quy phạm kỹ thuật liên quan còn rất thấp. Trong điều kiện nền công 

nghiệp điện gió của Việt Nam còn rất phôi thai, kiến thức về công nghệ điện gió 

chưa được phổ biến rộng rãi, quy trình quy phạm kỹ thuật liên quan chưa có, thì 

các cơ quan quản lý Nhà nước gặp nhiều khó khăn lúng túng khi phải thẩm định 

các đề án liên quan đến điện gió. 

Khó khăn thứ ba liên quan đến quy hoạch sử dụng đất. Trên bản đồ quy hoạch 

sử dụng đất của địa phương, hoàn toàn chưa có vị trí nào quy hoạch cho mục 

đích phát triển phong điện. Việc bổ sung mục đích này vào bản đồ quy hoạch sử 

dụng đất sẽ dẫn đến việc thay đổi mục đích sử dụng đất của một khu vực nhất 

định nào đó và có khả năng ảnh hưởng đến mục đích sử dụng đất của khu vực 

lân cận. Ngoài ra, những quy định về vùng loại trừ, vùng đệm cho hoạt động 

điện gió hoàn toàn chưa có. 

6.2    Các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện 

Như trình bày bên trên, đây là công việc hoàn toàn mới, do vậy phương pháp 

luận không có sẵn và cần được xây dựng. Trong quá trình thực hiện quy hoạch, 

tư vấn quy hoạch đã nhận được sự hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm quy hoạch từ 

tư vấn Đức (Bosch&Partner). Kỹ thuật xếp chồng dùng phần mềm xử lý bản 

đồ và hệ thống thông tin địa lý MapInfo Pro. 10.0 được giới thiệu như là kỹ 

thuật tiên tiến trong quy hoạch tại các nước phát triển. Đồng thời, áp dụng 
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phần mềm này ở Việt Nam  được đánh giá là có tính khả thi nhất so với các 

phần mềm khác. Tuy nhiên, do điều kiện khác biệt giữa Việt Nam và Đức 

về trình độ quản lý và tính sẵn có của cơ sở dữ liệu, việc quy hoạch theo 

phương pháp luận của tư vấn Đức đã gặp một số khó khăn khi áp dụng 

trong điều kiện Việt Nam. 

Các quy định cụ thể về các vùng loại trừ và vùng đệm làm cơ sở xác định 

các vùng quy hoạch điện gió chưa từng tồn tại ở Việt Nam. 

Bản đồ số hóa về hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất của địa phương được 

phân lớp không phù hợp, được khởi tạo và sử dụng trong môi trường của các 

phần mềm xử lý khác, không tương thích với phần mềm MapInfo, do đó phải 

có sự chuyển đổi. 

Nhiều cán bộ chưa được đào tạo sử dụng phần mềm và các công cụ có hệ thống 

định vị toàn cầu GPS. 

6.3    Các giải pháp giải quyết vấn đề 

Sau nhiều lần thảo luận, trao đổi, tư vấn quy hoạch đã nghiên cứu, vận dụng 

sáng tạo phương pháp luận quy hoạch cho phù hợp, khả thi với điều kiện Việt 

Nam và nhận được sự đồng thuận từ tư vấn Đức. Phương pháp luận này được 

trình bày chi tiết ở chương III và đã áp dụng thành công trong trường hợp quy 

hoạch phát triển điện gió tỉnh Bình Thuận. 

Trong quá trình thực hiện quy hoạch, Sở Công thương Bình Thuận, với vai trò 

tham mưu cho UBND tỉnh, đã mạnh dạn xây dựng các quy định tạm thời về 

vùng loại trừ và vùng đệm. Quy định này chỉ có tính chất tạm thời, chỉ áp dụng 

trong phạm vi tỉnh Bình Thuận, trong khi chờ Bộ Công thương nghiên cứu ban 

hành quy định thống nhất trên toàn Việt Nam. 

Dự án Năng lượng Gió GIZ (GIZ Wind Energy Project, thuộc Bộ Bảo tồn Thiên 

nhiên, Môi trường và An toàn Hạt nhân Đức, trợ giúp thiết lập khung pháp lý 

và hỗ trợ kỹ thuật cho phát triển điện gió nối lưới ở Việt Nam) đã hỗ trợ tích 

cực trong việc thuê chuyên gia xử lý lại bản đồ hiện trạng và quy hoạch sử dụng 

đất tỉnh Bình Thuận và tổ chức đào tạo, chuyển giao công nghệ sử dụng phần 

mềm MapInfo cho các cán bộ liên quan. Cuối cùng bộ bản đồ này cũng được 

xử lý xong và là đầu vào rất quan trọng để thực hiện quy hoạch.  
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Phần phụ lục 

Phụ lục 1: Biên chế đề án quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bình Thuận 

(tham khảo) 
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1.2. Tình hình sử dụng năng lượng gió để phát điện trên thế giới và Việt Nam.  

1.3. Các nghiên cứu về tiềm năng năng lượng gió hiện có ở Việt Nam .............  

CHƯƠNG 2 SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH .........................................  

2.1. Tiềm năng gió của tỉnh Bình Thuận, nhu cầu phát triển và các khó khăn 

trong hoạt động điện gió ........................................................................................  

2.2. Quan điểm quy hoạch ................................................................................  

2.3. Mục tiêu quy hoạch ...................................................................................  
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CHƯƠNG 3 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA BÌNH 
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3.1. Đặc điểm tự nhiên ......................................................................................  

3.2. Khí hậu và thời tiết ....................................................................................  
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3.4. Hiện trạng sử dụng đất và những vấn đề liên quan ảnh hưởng trực tiếp 

đến quy hoạch điện gió ..........................................................................................  

3.5. Hiện trạng hệ thống điện và hoạt động điện lực .........................................  

CHƯƠNG 4 PHƯƠNG PHÁP LUẬN ..............................................................  

4.1. Định nghĩa và phân loại tiềm năng điện gió ...............................................  
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CHƯƠNG 5 ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG GIÓ ...................................................  

5.1. Xác định sơ bộ các khu vực phù hợp cho phát triển điện gió ......................  
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5.3. Tiềm năng gió kỹ thuật ..............................................................................  
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2020 .. ................................................................................................................  
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CHƯƠNG 6 PHƯƠNG ÁN ĐẤU NỐI LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA ...................  

6.1. Kế hoạch phát triển hệ thống điện tỉnh trước quy hoạch điện gió ...............  
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6.3. Các công trình đấu nối lưới điện quốc gia đồng bộ với các vùng phát triển 
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7.3. Hiệu quả tài chính của dự án ......................................................................  
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8.2. Đánh giá các ảnh hưởng trong việc sử dụng đất của các dự án điện gió 

CHƯƠNG 9 CÁC GIẢI PHÁP VÀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH .........................  

9.1. Giải pháp về cơ chế chính sách ..................................................................  

9.2. Giải pháp về hỗ trợ đầu tư phát triển ..........................................................  

9.3. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực ......................................................  
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CHƯƠNG 10 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ......................................................  

10.1. Kết luận .....................................................................................................  
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Danh mục bản vẽ 

1. Bản đồ hành chính tỉnh Bình Thuận 

2. Bản đồ địa dư lưới điện hiện hữu tỉnh Bình Thuận 

3. Bản đồ atlas gió khu vực tỉnh Bình Thuận ở độ cao 65m của Ngân hàng Thế 

giới 

4. Bản đồ atlas gió khu vực huyện Tuy Phong từ 6,0m/s trở lên ở độ cao 80m 

theo địa giới hành chính  

5. Bản đồ atlas gió khu vực huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Phan Thiết từ 

6,0m/s trở lên ở độ cao 80m theo địa giới hành chính  

6. Bản đồ atlas gió khu vực huyện Hàm Thuận Nam, Phan Thiết, Hàm Tân, La 

Gi từ 6,0m/s trở lên ở độ cao 80m theo địa giới hành chính 

7. Bản đồ phân bố các vùng có độ dốc lớn hơn 5o 

8. Bản đồ phân bố các vùng có tiềm năng gió kỹ thuật 
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9. Bản đồ phân bố các vùng loại trừ theo qui định của tỉnh Bình Thuận 

10.  Bản đồ phân bố các vùng loại trừ kể cả vùng đệm theo qui định của tỉnh 

Bình Thuận 

11.  Bản đồ phân bố các vùng có khả năng quy hoạch phát triển điện gió 

12.  Bản đồ phân bố các vùng quy hoạch phát triển điện gió giai đoạn 2009-2015 

và vị trí các dự án đang triển khai, nghiên cứu 

13.  Bản đồ hệ thống đấu nối lưới điện quốc gia của điện gió 

14.  Sơ đồ 1 sợi hệ thống đấu nối lưới điện quốc gia của điện gió 

15.  Bản đồ vùng quy hoạch điện gió 1 

16.  Bản đồ vùng quy hoạch điện gió 2 

17.  Bản đồ vùng quy hoạch điện gió 3 

18.  Bản đồ vùng quy hoạch điện gió 4 

19.  Bản đồ vùng quy hoạch điện gió 5 

20.  Bản đồ vùng quy hoạch điện gió 6 

 

PHẦN PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Bảng thống kê các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Bình Thuận  

Phụ lục 2: Phân bố diện tích quy hoạch phát triển điện gió theo địa bàn xã 

Phụ lục 3: Bản đồ và tọa độ các vùng quy hoạch điện gió 
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Phụ lục 2: Bản đồ tài nguyên gió của Ngân hàng Thế giới 
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Phụ lục 3: Tài liệu tham khảo thêm 

1. Qui hoạch phát triển điện gió tỉnh Bình Thuận. 

2. Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ 

Trưởng Bộ Công nghiệp. 

3. Chương trình ứng dụng và phân tích bản đồ tài nguyên gió (Wind Atlas 

Analysis and Application Program). 

 

 

 

 

 


