
Lưới điện Thông minh cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng

Lĩnh vực Năng lượng ở Việt Nam

Nền kinh tế phát triển nhanh trong những năm qua của 
Việt Nam là nhân tố chính khiến nhu cầu điện trên cả 
nước tăng mạnh. Sản lượng điện hàng năm của Việt Nam 
đã tăng hơn hai mươi lần, từ 8,6 TWh năm 1990 lên 198 
TWh năm 2017 với tỷ lệ tăng hàng năm từ 9-13%, cao 
gần gấp đôi so với tốc độ tăng trưởng GDP.

600

500

400

300

200

100

0
2010 2015 2017

198 TWh

265 TWh

400 TWh

Quy hoạch phát triển điện VII 
(điều chỉnh tháng 03/2016)

Sả
n 

lư
ợ

ng
 đ

iệ
n 

(T
W

h/
a)

Thủy điện Than Khí Nhập khẩu NLTT (bao gồm thủy điện nhỏ) Khác

572 TWh

2020 2025 2030

Sản lượng điện hàng năm dự kiến của Việt Nam
Nguồn: Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia, 2018, 
Quy hoạch điện VII điều chỉnh năm 2016

Tổng công suất điện lắp đặt của Việt Nam đạt 50,3 GW 
vào tháng 2/2019, trong đó nguồn năng lượng sản xuất 
điện chính là thủy điện (40%), than đá (37,6%), khí tự 
nhiên (18,1%) và nhập khẩu (2,8%).

Tính đến tháng 2/2019, tỷ lệ điện gió, điện mặt trời và 
điện sinh khối chiếm 1,5% trong tổng sản lượng điện. 
Tuy nhiên, theo Quy hoạch Phát triển Điện Quốc gia 
(Quy hoạch Điện VII điều chỉnh tháng 3/2016), Việt 
Nam đặt mục tiêu tăng đáng kể tỷ lệ điện năng lượng tái 
tạo trong tổng sản lượng sản xuất điện (800 MW điện 
gió và 850 MW điện mặt trời đến năm 2020). Trên thực 
tế, khoảng 400 MW điện gió và 4.000 MW điện mặt trời 
sẽ được nối lưới vào cuối năm 2019.

Lộ trình Phát triển Lưới điện Thông minh ở 
Việt Nam

Sự chuyển đổi trong cơ cấu sản xuất điện nói trên là 
thách thức lớn đối với công tác vận hành quản lý lưới 
điện trong việc đảm bảo nguồn cung cấp điện tin cậy, ổn 
định, bền vững và giá điện phù hợp.  

Ngày 08/11/2012, Chính phủ đã ban hành Quyết định 
1670/QĐ-TTg về Phát triển Lưới điện Thông minh ở 
Việt Nam (viết tắt: Lộ trình Lưới điện Thông minh). 

Lộ trình Phát triển Lưới điện Thông minh tại Việt Nam
(Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 8/11/2012)
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Giai đoạn 3

Sửa đổi và phát triển khung pháp lý, quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật

Nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển Lưới điện Thông minh

Triển khai dự án thử nghiệm Triển khai các ứng dụng của Lưới điện Thông minh

Tăng cường hiệu quả vận hành và hệ 
thống thông tin viễn thông trong Lưới điện 
truyền tải và các trạm biến áp 110KV 

Tăng cường hiệu quả vận hành và hệ thống thông tin viễn thông trong lưới điện phân phối 

Thị trường bán buôn điện cạnh tranh và thử 
nghiệm thị trường bán lẻ điện cạnh tranh

Vận hành thị trường bán lẻ 
điện cạnh tranh

giz tại Việt Nam, 2019©
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Thực hiện bởi



Lưới điện Thông minh 
cho Năng lượng Tái tạo 
và Hiệu quả Năng lượng

Nhà máy/Xí nghiệp 

Tòa nhà thương mại

Ngôi nhà thông minh

Giao thông thông minh

Trung tâm quản lý

Nhà máy điện gió

Nhà máy điện mặt trời Nhà máy thủy điện

Nhà máy nhiệt điện

Bộ Công Thương

Thực thi bởi

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng của Bộ Công 
Thương/GIZ

Từ năm 2009, với nguồn tài trợ từ Chính phủ Đức, GIZ 
đã và đang hỗ trợ Chính phủ Việt Nam đạt được những 
mục tiêu trong phát triển năng lượng tái tạo. 

Dự án Lưới điện Thông minh cho Năng lượng 
Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng

Cơ quan tài trợ:
Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ)

Ngân sách:
5 triệu Euro
Thời gian thực hiện:
2017-2021
Đối tác chiến lược:
Bộ Công Thương Việt Nam (MOIT)
Cơ quan thực hiện:
Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV)

Dự án hỗ trợ các chuyên gia năng lượng của Việt Nam 
xây dựng hệ thống cung cấp năng lượng thông minh cho 
phép tăng cường việc chuyển tải năng lượng tái tạo lên 
lưới điện và hỗ trợ việc sử dụng hiệu quả năng lượng. 
Dự án tập trung vào ba Lĩnh vực Hoạt động chính nhằm 
khuyến khích việc áp dụng các giải pháp lưới điện thông 
minh với sự tham gia của nhiều bên, cụ thể bao gồm:

1. Xây dựng Khung chính sách
Mục tiêu của Lĩnh vực hoạt động này là nhằm cung cấp 
thông tin, kiến thức cho Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam 
(ERAV) và các nhà hoạch định chính sách khác để hoàn 
thiện khung pháp lý cho công tác xây dựng Lưới điện 
Thông minh nhằm hỗ trợ sự phát triển của năng lượng 
tái tạo và tăng cường hiệu quả năng lượng, và đặc biệt 

hỗ trợ cho những chuyên gia tham gia phát triển Lộ 
trình Lưới điện Thông minh (SGRM) và xây dựng các 
quy định pháp luật liên quan.

Lĩnh vực hành động này hỗ trợ các bên liên quan tăng 
cường hiểu biết về tính hữu ích của các yêu cầu chính 
sách và quy định được áp dụng thành công trên thế giới 
và điều chỉnh chúng sao cho phù hợp với các điều kiện 
ở Việt Nam.

2. Nâng cao Năng lực
Một trong những mục tiêu của dự án là thành lập một 
mạng lưới kiến thức về Lưới điện Thông minh, giúp các 
chuyên gia và các bên liên quan phía Việt Nam chia sẻ 
những hiểu biết về xây dựng và quản lý Lưới điện Thông 
minh, các công nghệ tiên tiến nhất và những hướng 
tiếp cận quốc tế. Việc chia sẻ thông tin cũng nhằm tăng 
cường nhận thức về Lưới điện Thông minh cho cán 
bộ, các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, viện 
nghiên cứu và các tổ chức xã hội dân sự.

3. Hợp tác Kỹ thuật
Thông qua lĩnh vực hoạt động này, các chuyên gia trong 
ngành năng lượng sẽ được giới thiệu và trao đổi về các 
giải pháp công nghệ cho một hệ thống cung cấp năng 
lượng thông minh, giúp hòa lưới các nguồn năng lượng 
tái tạo và cải thiện hiệu quả năng lượng. Các chuyên gia 
cũng sẽ được học hỏi thêm về các công nghệ tiên tiến 
trên thế giới cũng như nhận thức về các lợi ích mà các 
công nghệ này có thể đem lại cho ngành năng lượng 
Việt Nam. Kết quả này sẽ đạt được thông qua đánh giá 
về mặt lý thuyết các loại hình công nghệ, phát triển và 
thí điểm, sau đó kiểm tra đánh giá cấu hình hệ thống 
tích hợp nhiều công nghệ khác nhau.
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Lưới điện Thông minh là gì?
Lưới điện Thông minh là một dạng lưới điện trao đổi hai 
chiều trong đó điện và thông tin đều có thể được chia sẻ 
theo hai hướng giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ điện năng 
và khách hàng sử dụng. Mạng lưới truyền thông, tự động 
hóa, máy tính và điều khiển ngày càng phát triển giúp lưới 
điện thông minh hoạt động hiệu quả hơn, tin cậy hơn, ổn 
định hơn và “xanh sạch” hơn. Lưới điện Thông minh cho 
phép tích hợp trên quy mô lớn các nguồn năng lượng tái 
tạo không ổn định như điện gió, điện mặt trời và điện từ 
các xe điện sạc vào lưới điện quốc gia.
Ngược lại, lưới điện hiện tại là loại lưới truyền thống sử 
dụng phương thức tương tác một chiều, tức là chỉ chuyển 
tải điện từ nhà máy điện đến khách hàng tiêu thụ.
Nguồn: Power Electronics News


