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1. Đặt vấn đề

Mô hình hóa một nhà máy nhiệt điện là một vấn đề 
đầy thách thức. Một số mô hình toán học cho lò hơi [1], 
[2] và tuabin [3], [4] đã được thực hiện. Tuy nhiên, việc tích 
hợp các mô hình của các thành phần này để dự báo hoạt 
động của nhà máy nhiệt điện gây ra nhiều khó khăn do 
sử dụng các phương trình toán học phức tạp với số lượng 
lớn các thông số liên quan phụ thuộc lẫn nhau. Ngoài ra, 
mô hình toán sẽ giảm tính chính xác theo thời gian do sự 
xuống cấp không thể tránh khỏi của nhà máy.

Mặt khác, dữ liệu thực các thông số vận hành của nhà 
máy nhiệt điện luôn được lưu trữ để theo dõi tình trạng 
vận hành của nhà máy. Do đó, dữ liệu thực cho bất kỳ nhà 
máy nhiệt điện nào luôn có sẵn mà không cần bất kỳ sự 
đầu tư bổ sung nào. Những dữ liệu này có thể được sử 
dụng để xây dựng mô hình mạng nơron nhân tạo (ANN) 
cho các thành phần riêng biệt hoặc toàn bộ nhà máy nhiệt 
điện. Nếu được huấn luyện đúng với dữ liệu thực tế này, 
mô hình mạng nơron nhân tạo có thể dự báo giá trị của 
các thông số mong muốn với độ chính xác cao. Dự báo 
của mô hình mạng nơron nhân tạo được huấn luyện cũng 
được dự kiến sẽ đi lệch khỏi giá trị đo lường theo thời gian 
thực do sự xuống cấp của nhà máy. Độ lệch này có thể 
được sử dụng để ước lượng sự xuống cấp của nhà máy và 

đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp. Sự xuống cấp của nhà 
máy là không thể tránh, nên mô hình mạng nơron nhân 
tạo cần phải được huấn luyện với các thông số mới nhất 
được cập nhật theo tình trạng thực tế của nhà máy. Do 
luôn được huấn luyện với các dữ liệu mới nhất nên tính 
chính xác của mô hình mạng nơron nhân tạo là rất cao. 
Ngoài ra, trong mô hình mạng nơron nhân tạo, các thông 
số đo lường đầu vào thường ít hơn so với mô hình toán. 

Việc sử dụng mạng nơron nhân tạo để mô hình hoá 
và mô phỏng các hệ thống điện phức tạp trong thực tế là 
một sự lựa chọn phù hợp [5], [6]. Gần đây, đã có một vài 
nghiên cứu về mô hình hóa lò hơi sử dụng mạng nơron 
nhân tạo để đánh giá hiệu suất lò hơi [7], dự báo lỗi [8], 
[9] và dự báo thông số tính chất hơi [10]. Tương tự, một 
số mô hình mạng nơron nhân tạo cho tuabin khí đã được 
thực hiện [11], [12]. Tuy nhiên, có khá ít nghiên cứu ứng 
dụng mô hình mạng nơron nhân tạo cho tuabin hơi nước 
sử dụng dữ liệu thực của nhà máy. Các nghiên cứu về mô 
hình mạng nơron nhân tạo cho nhà máy nhiệt điện tại 
Việt Nam vẫn còn ít.

Nhà máy nhiệt điện Ô Môn I gồm 2 tổ máy, tổng 
công suất 2x330 MW, nhà máy sử dụng công nghệ nhiệt 
điện ngưng hơi truyền thống, lò hơi được thiết kế sử 
dụng 2 loại nhiên liệu là dầu FO và khí thiên nhiên từ lô 

ỨNG DỤNG MẠNG NƠ RON NHÂN TẠO 
DỰ BÁO CÔNG SUẤT PHÁT CỦA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

Phạm Văn Hoàn

Tổng công ty Phát điện 2

Tóm tắt – Mô hình hóa một nhà máy nhiệt điện là một vấn đề khó khăn nhưng mang lại nhiều 
lợi ích. Các chương trình mô phỏng thường dựa trên các phương trình toán học rất phức tạp với số 
lượng lớn các thông số liên quan. Nghiên cứu này đề xuất xây dựng hai mô hình mạng nơron nhân 
tạo cho lò hơi và tuabin. Mục tiêu cuối cùng là tích hợp hai mô hình này thành một mô hình dự báo 
công suất phát của nhà máy sử dụng một vài thông số có sẵn từ dữ liệu thực của nhà máy và có thể 
dễ dàng cập nhật với dữ liệu mới. Mạng nơron được sử dụng là mạng truyền thẳng hai lớp, có hàm 
truyền sigmoid trong lớp ẩn và hàm tuyến tính trong lớp đầu ra, và sử dụng thuật toán huấn luyện 
lan truyền ngược Levenberg-Marquardt. Phương pháp nghiên cứu là tổng quát và được áp dụng trên 
đối tượng cụ thể là tổ máy số 01 - Nhà máy nhiệt điện Ô Môn I. Kết quả của dự báo đạt được độ chính 
xác cao, cho thấy tiềm năng của việc sử dụng mô hình mạng nơron nhân tạo trong mô hình hóa các 
nhà máy nhiệt điện.
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B hoặc hỗn hợp dầu FO/khí. Trong bài báo này mô hình 
ANN sẽ được xây dựng cho tổ máy số một nhà máy nhiệt 
điện Ô Môn I với dữ liệu thực. Hai mô hình ANN riêng biệt 
được xây dựng cho hai thành phần quan trọng của nhà 
máy nhiệt điện, đó là mô hình ANN cho lò hơi và tuabin. 
Cuối cùng mô hình ANN của lò hơi và tuabin được tích 
hợp vào một mô hình để dự báo công phát của tổ máy số 
một của nhà máy bằng cách cung cấp chỉ một vài thông 
số đầu vào.

2. Xây dựng mô hình mô hình mạng nơron nhân tạo

Để xây dựng mô hình ANN cần chọn các thông số 
đầu vào phù hợp với các thông số đầu ra bằng cách thực 
hiện các thử nghiệm khác nhau. Kinh nghiệm và kiến thức 
về các mối quan hệ cơ bản giữa các thông số giúp quyết 
định ban đầu trong lựa chọn thông số đầu vào và đầu ra. 
Tập hợp các thông số đầu vào cuối cùng được quyết định 
bằng cách tối ưu hóa giữa số lượng thông số đầu vào nhỏ 
và độ chính xác dự báo cao thông qua phân tích độ nhạy. 
Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một mô hình tích hợp của 
lò hơi và tuabin hơi để đại diện cho tổ máy số một của nhà 
máy. Mô hình tích hợp sẽ dự báo các đặc tính hơi nước 
chính (lưu lượng, áp suất, nhiệt độ) và công suất của tổ 
máy với một vài thông số đầu vào. Giá trị dự báo của mô 
hình lò hơi được sử dụng để dự báo công suất của mô 
hình tuabin thay vì sử dụng các giá trị đo.

2.1. Xử lý dữ liệu và chọn thông số đầu vào và đầu 
ra ban đầu

Xử lý dữ liệu

Dữ liệu vận hành được thu thập từ Tổ máy số 1 có 
khoảng 200 thông số khác nhau liên quan đến gió cấp, 
nhiên liệu (dầu), nước cấp, hơi nước chính, trích hơi, khí 
thải … Các thông số này được lấy mẫu với thời gian một 
phút trong 31 ngày liên tục (Tháng 03/2016). Như vậy, sẽ 
có 44.640 dòng dữ liệu cho mỗi thông số. Với lượng dữ 
liệu lớn như vậy sẽ gây khó khăn trong việc xử lý và kiểm 
soát, cũng như thời gian huấn luyện của ANN cũng sẽ tăng 
lên đáng kể. Để giảm số dòng dữ liệu mà vẫn thể hiện 
được tình trạng làm việc liên tục của nhà máy, ta sẽ lấy 
thông số vận hành theo thời gian mỗi 30 phút trong một 
tháng (1488 dòng dữ liệu). Loại bỏ 128 dòng dữ liệu trong 
khoảng thời gian nhà máy dừng hoạt động. Như vậy còn 
lại 1360 dòng dữ liệu được sử dụng. Các dòng dữ liệu này 
đại diện cho hầu hết tình trạng tải trong chế độ vận hành 
bình thường của nhà máy (không xét trường hợp sự cố 
trong phạm vi bài báo này) và sẽ được dùng để xây dựng 
mô hình ANN. 

Lựa chọn thông số đầu vào và đầu ra ban đầu

Từ kinh nghiệm của nghiên cứu trước đây [13],[14] 
cho thấy rằng lưu lượng của nhiên liệu (m

fuel
), áp suất nước 

cấp (p
fw

)  và nhiệt độ nước cấp (t
fw

) có ảnh hưởng lớn đến 
dự báo của các đặc tính hơi nước chính. Vì vậy, chúng được 
chọn làm thông số đầu vào trong mô hình lò hơi. Theo lý 
thuyết, lưu lượng nước cấp (m

fw
) là thông số đầu vào quan 

trọng của lò hơi nên cũng sẽ được xem xét, đây là thông số 
có sẵn trong dữ liệu thu thập. Vị trí mở van của cả hai van 
trước và sau lò hơi dự kiến sẽ ảnh hưởng đến các thông số 
đầu ra [10]. Tuy nhiên, do không có thông số liên quan tới 
các van, các thông số đầu vào ban đầu được chọn là lưu 
lượng của nhiên liệu (m

fuel
), áp lực của nước cấp (p

fw
) và 

nhiệt độ của nước cấp (t
fw

), lưu lượng nước cấp (m
fw

). Đây 
là các thông số đầu vào sử dụng cho phân tích độ nhạy 
giai đoạn đầu tiên và xác định cấu trúc ANN lò hơi. Dữ liệu 
cho một số thông số khác liên quan đến gió cấp và khí thải 
cũng có sẵn. Ảnh hưởng của các thông số này đến dự báo 
các thông số đầu ra được thực hiện ở giai đoạn phân tích 
độ nhạy thứ hai. Tập hợp các thông số đầu vào cuối cùng 
cho mô hình lò hơi được lựa chọn trên cơ sở phân tích độ 
nhạy từ hai giai đoạn này. Thông số đầu ra của mô hình lò 
hơi là thông số của hơi nước chính gồm lưu lượng hơi (m

s
), 

nhiệt độ hơi (t
s
), áp suất hơi (p

s
) . Cụ thể, mô hình ANN lò 

hơi với các thông số đầu vào và đầu ra như Hình 1.

Hình 1. Thông số đầu vào và đầu ra ban đầu của mô hình 
ANN lò hơi

Hình 2. Thông số đầu vào và đầu ra ban đầu của mô hình 
ANN tuabin

Việc lựa chọn các thông số đầu vào của mô hình 
tuabin được quyết định dựa trên kiến thức về tuabin hơi 
và kinh nghiệm nghiên cứu trước [13],[14], các thông số 
của hơi nước chính lưu lượng hơi (m

s
), nhiệt độ hơi (t

s
), áp 

suất hơi (p
s
), áp suất bình ngưng (p

CN
) và các thông số liên 

quan đến trích hơi từ tuabin ( No1….No8 ) sẽ được tập 
hợp trong bộ thông số đầu vào ban đầu. Thông số đầu 
ra là công suất phát (P

out
), kết hợp với các thông số đầu 

vào nêu trên, được sử dụng để cấu trúc mô hình ANN của 
tuabin như Hình 2.

2.2. Cấu trúc mạng nơron nhân tạo

 Trong bài báo này, tác giả đề xuất sử dụng mạng 
truyền thẳng hai lớp, với hàm truyền là hàm sigmoid trong 
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lớp ẩn và một hàm truyền tuyến tính trong lớp đầu ra để 
xây dựng mô hình ANN cho lò hơi và tuabin. Dữ liệu huấn 
luyện là dữ liệu thực của nhà máy được chia ra làm ba 
phần ngẫu nhiên: 70% dữ liệu sử dụng cho huấn luyện, 
15% dữ liệu sử dụng cho kiểm tra, 15% dữ liệu sử dụng 
cho kiểm chứng mô hình. Độ chính xác của dự báo được 
thể hiện qua MSE (sai số toàn phương trung bình). 

                                     
 (1)

Trong đó, : số mẫu trong tập huấn luyện;  : số thứ 
tự đơn vị đầu ra; : ngõ ra thực tế của mạng cho đầu ra 
thứ ; : ngõ ra mong muốn của mạng cho đầu ra thứ .

Bảng 1. Kết quả thử nghiệm thuật toán huấn luyện 
mô hình lò hơi

Thuật toán
MSE

Epoch Time
Training Validation Testing

trainlm 7.3 6.4 6.5 14 0:00:05

trainbr 4.5 4.2 5.1 1000 0:26:40

trainscg 26 27 33 103 0:00:09

Thuật toán huấn luyện mạng nơron nhân tạo.

Thử nghiệm với ba thuật toán huấn luyện có trong 
Matlab là thuật toán lan truyền ngược Levenberg-
Marquardt (trainlm), thuật toán lan truyền ngược 
Bayesian Regularization (trainbr), thuật toán lan truyền 
ngược Scaled Conjugate Gradient (trainscg) với cùng một 
dữ liệu, số nơ ron lớp ẩn mặc định là 10 để tìm thuật toán 
huấn luyện cho mô hình ANN lò hơi và tuabin. Kết quả 
được trình bày trong Bảng 1, Bảng 2.

Từ Bảng 1 cho thấy, thuật toán trainscg cho kết quả 
dự báo kém nhất, MSE quá cao. Trainbr cho kết quả dự 
báo với MSE tốt nhất nhưng thời gian huấn luyện quá dài 
(1000 epoch, 26 phút 40 giây), trainlm cho kết quả dự báo 
với MSE thấp và thời gian huấn luyện (5 giây) nhanh hơn 
nhiều so với trainbr. Do đó, sẽ chọn thuật toán huấn luyện 
Levenberg-Marquardt (trainlm) cho mô hình ANN lò hơi. 

Bảng 2. Kết quả thử nghiệm thuật toán huấn luyện 
mô hình tuabin

Thuật 
toán

MSE
Epoch Time

Training Validation Testing

trainlm 1.4 2.5 1.8 15 0:00:03

trainbr 1.1 0 1.7 528 0:01:40

trainscg 1.6 2 2.8 184 0:00:02

Từ Bảng 2 cho thấy, thuật toán trainscg cho kết quả 
dự báo kém nhất với MSE cao nhất. Trainbr cho kết quả 
dự báo với MSE tốt nhất nhưng thời gian huấn luyện cao 
(528 epoch, 1 phút 40 giây), trainlm cho kết quả dự báo 
với MSE thấp và thời gian huấn luyện (3 giây) nhanh hơn 

nhiều so với trainbr. Do đó, sẽ chọn thuật toán huấn luyện 
Levenberg-Marquardt (trainlm) cho mô hình ANN tuabin.

Bảng 3: Kết quả thử nghiệm số nơ ron lớp ẩn mô hình lò hơi

Số 
nơron 
lớp ẩn

MSE
Epoch Time

Training Validation Testing

10 6.6 5.4 10.2 17 0:00:02

11 5.4 5.9 10.6 35 0:00:04

12 5.3 6 10.1 57 0:00:06

13 5.2 7 7.1 30 0:00:04

14 5.1 5.2 9.9 13 0:00:03

15 5.7 9.7 7.1 50 0:00:07

16 4.9 8.9 4.6 20 0:00:03

17 5.6 6.1 6.1 28 0:00:05

18 6.1 12.1 6.7 14 0:00:03

19 4.9 8.4 10.4 74 0:00:12

20 4.8 4.9 9.3 18 0:00:03

21 4.7 11 5.5 16 0:00:02

22 4.5 18.4 19.8 15 0:00:02

Số nơ ron trong lớp ẩn

Thử nghiệm số nơron khác nhau với cùng các một 
dữ liệu, cùng thuật toán huấn luyện lan truyền ngược 
Levenberg-Marquardt để tìm ra số nơron lớp ẩn cho mô 
hình ANN lò hơi, kết quả được trình bày trong Bảng 3.

Từ Bảng 3 cho thấy, với số nơron lớp ẩn từ 10 đến 22 
cho kết quả dự báo không có quá nhiều khác biệt về giá 
trị MSE và thời gian huấn luyện khá nhanh. Với 20 nơron 
lớp ẩn, kết quả cho giá trị MSE thấp và đồng đều cho cả 3 
tập dữ liệu. Vì vậy, sẽ chọn số nơron lớp ẩn cho mô hình 
ANN lò hơi là 20.

Đối với mô hình ANN tuabin: Kết quả từ Bảng 2 đã 
cho thấy, với số nơron lớp ẩn mặc định là 10 nơron cho 
kết quả dự báo rất tốt với giá trị MSE thấp, đồng đều cho 
cả 3 tập dữ liệu và thời gian huấn luyện khá nhanh. Vì vậy, 
sẽ chọn số nơ ron lớp ẩn cho mô hình ANN tuabin là 10.

2.3. Phân tích độ nhạy

Mục tiêu của phân tích độ nhạy là để quyết định tập 
hợp các thông số đầu vào trong số các thông số được giả 
định ban đầu cho ANN. Trong phân tích này, độ chính xác 
của dự báo theo tập hợp các thông số đầu vào giả định 
ban đầu được sử dụng làm chuẩn tham chiếu. Sau đó, một 
thông số đầu vào được loại bỏ mỗi lần, và ANN được đào 
tạo lại với cấu trúc giống hệt nhau và cùng một tập dữ 
liệu. Điều này tạo nền tảng chung cho việc so sánh kết 
quả các trường hợp khác nhau. 

Vì các thông số đầu vào ban đầu được giả định khá 
nhiều, phân tích độ nhạy được thực hiện theo hai giai 
đoạn cho cả mô hình lò hơi và tuabin. Tập hợp các thông 
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số đầu vào tối ưu được chọn qua giai đoạn phân tích độ 
nhạy đầu tiên. Phân tích độ nhạy cho giai đoạn thứ hai bắt 
đầu với các thông số tối ưu nổi trội lên từ giai đoạn đầu 
tiên và sau đó thêm nhiều thông số đầu vào hơn để kiểm 
tra mức độ tương quan của chúng với kết quả dự báo.

Phân tích độ nhạy giai đoạn đầu

Kết quả phân tích độ nhạy giai đoạn đầu cho mô hình 
lò hơi được tóm tắt trong Hình 3. Trong hình này, các sai số 
toàn phương trung bình (MSE) của các thông số tính chất 
hơi nước được vẽ trên biểu đồ ứng với các tập hợp khác 
nhau của các thông số đầu vào. Tập hợp gồm 4 thông số 
đầu vào ban đầu m

fuel
, m

fw
, t

fw
, p

fw
 được lấy làm chuẩn tham 

chiếu. Quan sát thấy rằng tập hợp gồm 3 thông số m
fuel

, 
m

fw
 , t

fw
 (vị trí cuối cùng trên đồ thị) có MSE nhỏ nhất nên 

được chọn là tập hợp thông số đầu vào tối ưu mô hình lò 
hơi sau phân tích độ nhạy giai đoạn đầu.

Hình 3. Kết quả phân tích độ nhạy đầu mô hình lò hơi

Kết quả phân tích độ nhạy đầu cho mô hình tuabin 
được thể hiện trong của Hình 4. Điểm bên trái nhất là MSE 
trong dự báo công suất đại diện cho điểm tham chiếu vì 
nó tương ứng với tất cả các tham số đầu vào cho tuabin 
được chọn ban đầu. Từ kết quả này thấy rằng các thông 
số hơi chính S

t
 (nhiệt độ hơi, lưu lượng hơi, áp suất hơi) và 

thông số nhiệt độ, áp suất của vị trí trích hơi số 6 (No6) sẽ 
được chọn làm các thông số đầu vào cho ANN tuabin.

Hình 4. Kết quả phân tích độ nhạy đầu mô hình tuabin

Phân tích độ nhạy giai đoạn thứ hai

Trong giai đoạn phân tích độ nhạy thứ hai cho mô 
hình lò hơi, bộ thông số tối ưu gồm ba thông số đầu vào 
của giai đoạn phân tích độ nhạy đầu tiên luôn được bao 
gồm (m

fuel
, m

fw
 , t

fw
). Ngoài ra, các thông số mới khác như 

nồng độ SO
2
 (SO

2
), nồng độ NOx (NOx), lưu lượng NH

3
 

(NH
3
), nhiệt độ gió cấp (t

Air
), lưu lượng gió cấp (m

Air
) được 

đưa vào để kiểm tra độ nhạy của chúng. Thực hiện các kết 
hợp khác nhau của các thông số đầu vào của giai đoạn 
phân tích độ nhạy đầu với các thông số mới này ở giai 
đoạn thứ hai. Kết quả của giai đoạn phân tích độ nhạy này 
được thể hiện trong Hình 5. 

Hình 5. Kết quả phân tích độ nhạy thứ hai  mô hình lò hơi

Trường hợp tham chiếu (bộ thông số tối ưu của giai 
đoạn đầu tiên) của mô hình lò hơi được đặt tên chung là 
‘gd1’. Rõ ràng là chỉ có trường hợp kết hợp của tất cả các 
thông số đầu vào mới với ‘gd1’ cho kết quả cải thiện độ 
chính xác dự báo, mặc dù không đáng kể. Mô hình ANN 
được xây dựng phải tối ưu độ chính xác của dự báo với số 
lượng thông số đầu vào ít. Tuy nhiên, trong trường hợp 
này số lượng thông số đầu vào sẽ tăng lên đáng kể (tổng 
cộng 8 thông số). Do đó, có thể quyết định tập thông số 
đầu vào cuối cùng cho mô hình lò hơi sẽ vẫn giữ là ‘gd1’ 
(m

fuel, mfw , tfw
). 

Đối với mô hình tuabin, giai đoạn phân tích độ nhạy 
thứ hai là kiểm tra độ nhạy của năm thông số có được từ 
phân tích độ nhạy giai đoạn đầu (p

s
, t

s
, m

s
, p

No6
, t

No6
) như thể 

hiện ở Hình 6. 

Hình 6. Kết quả phân tích độ nhạy thứ hai mô hình tuabin

Độ nhạy của mỗi thông số được kiểm tra bằng cách 
loại bỏ một trong số năm tham số đầu vào và kiểm tra 
độ chính xác dự báo tương ứng. Rõ ràng áp suất tại vị 
trí trích hơi số 6 (p

No6
) là thông số quan trọng nhất được 

xác định ở giai đoạn phân tích độ nhạy này, tiếp theo là 
lưu lượng hơi chính (m

s
). Độ nhạy của ba thông số ps, ts, 

tNo6 không đáng kể. Ba thông số này ( p
s
, t

s
, t

No6
) có thể 

loại bỏ nếu mô hình tuabin này được sử dụng độc lập 
với các giá trị đo được của tất cả các thông số đầu vào. 
Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng là kết hợp mô hình lò hơi 
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với mô hình tuabin. Giá trị của hai thông số (p
s
, t

s
) này sẽ 

được mô hình lò hơi cung cấp cho mô hình tuabin, thay 
vì sử dụng các giá trị đo được của chúng. Do đó, hai tham 
số này (p

s
, t

s
) vẫn được đưa vào làm đầu vào để cải thiện 

độ chính xác dự báo. Tuy nhiên, thông số t
No6

 là giá trị đo 
và có ảnh hưởng không đáng kể đến chính xác dự báo 
nên sẽ bị loại bỏ. Cuối cùng, thông số đầu vào là 4 thông 
số m

s
, p

s
, t

s
, p

No6
. 

2.4. Tích hợp mô hình lò hơi và tuabin

Trong các phần trước, việc xây dựng mô hình lò hơi 
và tuabin là những mô hình độc lập. Trong thực tế đầu 
ra từ lò hơi (hơi nước) là đầu vào cho tuabin hơi để phát 
điện. Đề xuất tích hợp hai mô hình là thông qua các thông 
số chung này. Thay vì cung cấp các giá trị đo được của 
tất cả các thông số đầu vào cho mô hình tuabin, các giá 
trị của hơi nước (p

s, ts, ms
) cho mô hình tuabin sẽ là các giá 

trị được dự đoán bởi mô hình lò hơi. Sự tích hợp của hai 
mô hình độc lập này thành một mô hình thống nhất cho 
toàn bộ nhà máy được thể hiện trong Hình 7. Trong mô 
hình tích hợp, công suất phát của nhà máy sẽ được dự 
báo bằng giá trị của ba thông số đầu vào cho mô hình lò 
hơi (mfuel, mfw, tfw) và một thông số đầu vào khác cho 
mô hình tuabin (pNo6). Như vậy, trong mô hình tích hợp, 
công suất của nhà máy điện sẽ được dự báo bằng cách 
cung cấp giá trị của bốn thông số đầu vào.

Hình 7. Mô hình ANN tích hợp để dự báo công suất phát

3. Kết quả nghiên cứu

Xác định được 4 thông số có ảnh hưởng lớn đến kết 
quả dự báo công suất phát của tổ máy số 01 nhà máy 
nhiệt điện Ô Môn I là lưu lượng nhiên liệu (m

fuel
), nhiệt độ 

nước cấp (t
fw

), lưu lượng nước cấp (m
fw

) và áp suất tại vị trí 
trích hơi số 6 (p

No6
). 

Để kiểm tra tính chính xác của dự báo, mô hình ANN 
tích hợp được cung cấp các giá trị đo thực tế của các thông 
số đầu vào từ tập dữ liệu không được sử dụng trong quá 
trình xây dựng mô hình ANN trước đó. Dữ liệu được chọn 
cho mục đích kiểm tra này là dữ liệu được lấy mỗi 30 phút 
của 15 ngày trong tháng 4/2016 (720 dòng dữ liệu). Kết 
quả trình bày trong Hình 8, Hình 9.

Từ Hình 8, cho thấy công suất dự báo của mô hình 
ANN tích hợp và công suất thực tế gần như trùng nhau. 
Hình 9 thể hiện sai số phần trăm giữa công suất dự báo và 
công suất thực tế, chỉ có 15/720 giá trị sai số lớn hơn 2%, 
trong đó giá trị sai số lớn nhất là 4.3%. Phần lớn sai số của 

dự báo trong khoảng 1%. Do đó, có thể khẳng định mô 
hình ANN tích hợp cho kết quả dự báo chính xác.

Hình 8. Kết quả dự báo của mô hình tích hợp

Hình 9. Sai số dự báo của mô hình tích hợp

4. Thảo luận

Mô hình tích hợp sẽ có sai số cao hơn so với mô hình 
tuabin độc lập. Trong mô hình tích hợp các thông số đặc 
tính hơi nước cung cấp cho mô hình tuabin được lấy từ kết 
quả dự báo của mô hình lò hơi, thay vì các giá trị đo trực 
tiếp như mô hình tuabin độc lập. Như vậy, sai số của các 
thông số đặc tính hơi nước được dự báo bởi mô hình lò 
hơi tác động thêm đến dự báo công suất phát. Tuy nhiên, 
độ chính xác dự báo của mô hình ANN tích hợp vẫn cao 
(phần lớn sai số trong khoảng 1%). Hơn nữa, các mô hình 
lò hơi và tuabin độc lập cho kết dự báo chính xác hơn vẫn 
có sẵn và sẽ sử dụng nếu cần thiết.

Ngoài ra, tác giả cũng đã sử dụng mô hình được huấn 
luyện từ bộ dữ liệu vận hành năm 2016 nêu trên để thực 
hiện dự báo công suất phát từ bộ dữ liệu vận hành năm 
2020. Kết quả được thể hiện trong Hình 10 cho thấy công 
suất thực tế năm 2020 thấp hơn so với dự báo, điều này 
phù hợp với thực tế hiện tại của Tổ máy S1 đang bị suy 
giảm hiệu suất. Sai số giữa công suất thực tế và dự báo là 
khoảng 2% như trong Hình 11.

Hình 10. Kết quả dự báo công suất phát của mô hình tích 
hợp với bộ thông số đầu vào của năm 2020
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Hình 11. Sai số dự báo công suất phát của mô hình tích hợp 
với bộ thông số đầu vào của năm 2020

Trên cơ sở kết quả này, tác giả thực hiện tiếp việc 
phân tích xác định nguyên nhân suy giảm hiệu suất nhà 
máy do lò hơi hay tuabin gây ra. Kết quả trong Hình 12 
cho thấy, lưu lượng hơi chính đã suy giảm trên 2%, trong 
khi áp suất và nhiệt độ hơi chính vẫn được duy trì. Đối với 
sai số dự báo công suất phát của mô hình tuabin, cũng đã 
minh chứng hiệu suất tuabin cũng bị suy giảm, dẫn đến 
kết quả dự báo lệch gần 2%. Một số nguyên nhân cho sự 
suy giảm này đang được kiểm tra như áp suất bình ngưng 
và lưu lượng hơi trích.

Hình 12. Sai số dự báo thông số hơi chính của mô hình lò 
hơi với bộ thông số đầu vào của năm 2020

Hình 13. Sai số dự báo công suất phát của mô hình tuabin 
với bộ thông số đầu vào của năm 2020

5. Kết luận

Đề tài nghiên cứu mô hình ANN để dự báo công suất 
phát của tổ máy số một của nhà máy nhiệt điện Ô Môn I 
sử dụng dữ liệu thực có sẵn của nhà máy. Trong bài báo 
này từng bước xây dựng mô hình ANN cho hai thành phần 
quan trọng của nhà máy nhiệt điện đó là mô hình ANN lò 
hơi và tuabin đã được trình bày. ANN sử dụng cho hai mô 
hình là mạng truyền thẳng hai lớp, hàm truyền  sigmoid 
trong lớp ẩn và hàm tuyến tính trong lớp đầu ra, thuật 
toán huấn luyện lan truyền ngược Levenberg-Marquardt 
(trainlm). Cuối cùng mô hình ANN của lò hơi và tuabin 
được tích hợp vào một mô hình để dự báo công phát của 
tổ máy số một của nhà máy chỉ với bốn thông số đầu vào. 
Độ chính xác của dự báo rất cao (phần lớn sai số trong 
khoảng 1%). Đề tài này cho thấy tiềm năng của việc sử 
dụng mô hình mạng nơron nhân tạo để mô hình hóa một 

nhà máy nhiệt điện. Ngoài ra, ta có thể xây dựng mô hình 
mạng nơron nhân tạo cho từng nhóm thiết bị chính trong 
nhà máy nhiệt điện để đánh giá hiệu suất hoạt động của 
chúng, từ đó có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng hợp lý.

Ngoài ra, bài báo đã áp dụng thành công bộ thông số 
năm 2020 vào các mô hình ANN nêu trên để dự báo. Điều 
này được thể hiện qua việc ước lượng mức suy giảm hiệu 
suất nhà máy bằng cách so sánh giữa thông số thực tế và 
dự báo đã có sự suy giảm. Kết quả mô phỏng cũng đã giúp 
khoanh vùng được một số nguyên nhân chính để cải thiện 
hiệu suất nhà máy.
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1. Đặt vấn đề

Ngày nay, cùng với thời gian vận hành, nhiều nhà 
máy thủy điện đang tập trung các nguồn năng lực để đáp 
ứng những yêu cầu mới trong công tác phát điện (lưới 
điện, thay đổi thuỷ văn, các vấn đề về đồng bộ công nghệ 
kết nối, các yêu cầu quản lý tập trung  v.v). Trong khi thiết 
bị và công nghệ của những năm trước đã khai thác trong 
nhiều năm và bộc lộ những bất cập. Cụ thể như tần suất 
phát điện - dừng máy cao hơn, phát điện ở mức công suất 
rất thấp, chạy quá tải, hoặc thay đổi công suất và tần số 
nhanh để đáp ứng yêu cầu ổn định lưới điện. Điều này 
đặt ra những yêu cầu cần có những hệ thống, thiết bị ổn 
định hơn trong đó các hệ thống điều khiển đóng vai trò 
quan trọng. Mặc dù vậy, các hệ thống điều khiển thường 
có vòng đời thiết bị không dài so với những thiết bị khác 
và công tác sửa chữa, thay đổi, mở rộng khả năng v.v. lại 

bị giới hạn trong khi các công nghệ điều khiển đang ngày 
càng thay đổi nhanh chóng. Bên cạnh đó, nhiều lĩnh vực 
năng lượng mới như điện gió, điện mặt trời đang phát 
triển rất nhanh trong những năm gần đây, điều này cho 
thấy yêu cầu về tính tương hỗ giữa các nhà máy thuỷ điện 
và các nguồn phát từ năng lượng mới là rất cần thiết để 
cân bằng, ổn định lưới điện, khai thác hiệu quả nguồn 
nước và đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng điện.

Từng thiết bị, hệ thống trong nhà máy thủy điện có 
tuổi thọ đặc trưng và riêng biệt. Tuy nhiên, tuổi thọ của 
các hệ thống thiết bị có thế được gia tăng và kéo dài tùy 
thuộc theo từng chế độ vận hành, bảo trì của các nhà máy. 
Các yếu tố gây ảnh hưởng đến độ ổn định và tuổi thọ của 
thiết bị thường thấy bao gồm các nguyên nhân: tần suất 
phát/không phát điện (chạy-dừng máy); mất điện đột 
ngột; tăng áp đột ngột; giảm áp đột ngột; tăng áp kéo 

HIỆN ĐẠI HOÁ, SỐ HOÁ NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN, 
ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

Huỳnh Anh Ly

Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak

Tóm tắt: Trong một vài năm trở lại đây nhu cầu 
sửa chữa, bảo trì, nâng cấp và hiện đại hóa các nhà 
máy và thiết bị thủy điện tăng nhanh. Khoảng 40% 
các nhà máy thủy điện trên toàn thế giới đã được lắp 
đặt hơn 40 năm trước và vận hành liên tục đến ngày 
nay. Đến năm 2030, hơn một nửa số công trình thủy 
điện hiện có trên thế giới đã trải qua hoặc sẽ được 
trải qua, nâng cấp và hiện đại hóa và đến năm 2050, 
tất cả các nhà máy thủy điện hiện tại được dự đoán 
sẽ phát sinh yêu cầu hiện đại hóa (theo cơ sở dữ liệu 
thủy điện của IHA).

Châu Âu và Bắc Mỹ là những thị trường chính 
đối với yêu cầu này, bên cạnh đó khu vực Châu Á 
cũng đang ghi nhận nhu cầu sửa chữa và nâng cấp 
ngày càng tăng lên nhằm mục đích kéo dài tuổi thọ 
các nhà máy thủy điện. Tại Việt Nam, số lượng các 
nhà máy có tuổi vận hành trên 10 năm cũng chiếm tỷ 
lệ lớn trong tổng số nhà máy đang hoạt động. Tổng 
công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) hiện đang quản lý 
09 nhà máy thuỷ điện, tổng công suất 1261MW. Tính đến nay, số nhà máy thuỷ điện vận hành trên 10 năm của EVNGENCO2 
là 04 nhà máy. Điều này cho thấy nhu cầu sửa chữa, bảo trì, nâng cấp và hiện đại hóa các nhà máy cần được quan tâm đúng 
mức và xây dựng phương pháp lập kế hoạch phù hợp nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và hiệu quả kinh tế.
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dài; giảm áp kéo dài; biến thiên tần số; trượt tần; méo hài; 
nhiễu điện từ .v.v. là những nguyên nhân gây ảnh hưởng 
lớn đến tuổi thọ của thiết bị. 

Trong khuôn khổ báo cáo tham luận này, sẽ chia sẻ 
những kinh nghiệm trong việc xây dựng kế hoạch cho lĩnh 
vực sửa chữa, bảo trì, nâng cấp và hiện đại hoá hệ thống điều 
khiển trong nhà máy thuỷ điện.

2. Kinh nghiệm xây dựng kế hoạch cấp và hiện đại 
hóa hệ thống điều khiển nhà máy thủy điện:

2.1. Sơ lược về hệ thống điều khiển nhà máy thuỷ 
điện

Các thành phần chính

Một hệ điều khiển phân tán DCS bao gồm các thành 
phần chính sau: Hình 1. Cấu trúc hệ thống điều khiển nhà máy thuỷ điện 

(1) Trạm điều khiển cục bộ/nhóm (local control 
station, LCS), đôi khi còn được gọi là các khối điều khiển 
cục bộ (local control unit, LCU) hoặc các trạm quá trình 
(process station, PS). Các trạm điều khiển cục bộ thuộc cấp 
điều khiển là nơi thực hiện mọi chức năng điều khiển cho 
một công đoạn (trạm điều khiển tổ máy; trạm điều khiển 
điện áp – kích từ; trạm điều khiển tốc độ - Điều tốc; trạm 
bảo vệ tổ máy; trạm cấp nguồn). Các trạm này thường 
được đặt trên sàn thao tác trong gian máy, gần phòng 
điều khiển trung tâm để đảm bảo yêu cầu kết nối và thuận 
tiện trong việc vận hành. Các trạm điều khiển có thể được 
trang bị các công tắc, nút bấm (công nghệ cũ) hay các 
màn hình (HMI) giao diện cảm ứng (công nghệ mới).

(2) Trạm vận hành (operator station, OS) được đặt 
tại phòng điều khiển trung tâm. Các trạm vận hành có 

Hình 2. Cấu trúc hệ thống điều khiển trung tâm NMTĐ An Khê
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thể hoạt động song song, độc lập với nhau. Để tiện cho 
việc vận hành hệ thống, người ta thường sắp xếp mỗi 
trạm vận hành tương ứng với một phân đoạn hoặc một 
tổ máy.

(3) Trạm kỹ thuật (engineering station, ES) là hệ thống 
máy tính nơi cài đặt các công cụ phát triển, cho phép cài 
đặt cấu hình cho hệ thống cho các trạm điều khiển cục 
bộ, tạo và theo dõi các chương trình ứng dụng điều khiển 
và giao diện người - máy, đặt cấu hình và tham số hóa các 
thiết bị trường khác.

(4) Hệ thống truyền thông gồm bus trường (field bus) 
và bus hệ thống (system bus). Bus trường có chức năng 
ghép nối trạm điều khiển với các trạm vào/ ra phân tán và 
các thiết bị trường thông minh, còn bus hệ thống sẽ nối 
các trạm điều khiển cục bộ với nhau và với các trạm vận 
hành, trạm kỹ thuật hình thành một mạng truyền dữ liệu 
khép kín.

Ngoài các thành phần chính trên, một hệ DCS cụ thể 
có thể bao gồm các thành phần khác như trạm vào/ra từ xa 
(remote I/O station), các bộ điều khiển chuyên dụng, v.v..

2.2. Các vấn đề thường thấy trong quá trình vận 
hành nhà máy – những yếu yếu tố chính cần xem xét, 
đánh giá trước khi thực hiện việc hiện đại hoá, nâng cấp.

2.2.1. Thiết bị đã lỗi thời lạc hậu và độ suy hao lớn, 
bao gồm:

Việc vận hành được thực hiện thông qua bảng điều 
khiển, với các nút nhấn, khóa chuyển, đèn báo, đồng hồ 
đo lường cơ… Các rơle bảo vệ thuộc thế hệ analog, độ 
nhạy kém, làm việc không tin cậy, không thuận tiện cho 
việc khai thác, chẩn đoán sự cố. Theo thời gian, các linh 
kiện, cơ cấu của hệ thống bảo vệ, đo lường bị lão hóa, 
gây nên các độ trôi giá trị cài đặt, hiển thị từ đó tác động 
làm cho hệ thống kém tin cậy và gây khó khăn cho việc 
thí nghiệm hiệu chỉnh. Đặc biệt, các đơn vị vận hành nhà 
máy cần lưu ý một vài điểm chính thường thay đổi theo 
chu kỳ, cụ thể như:

- Phiên bản phần mềm không còn hỗ trợ hoặc không 
còn tương thích với các phiên bản mới của hệ điều hành 
Windows;

- Các rủi ro với các nguy cơ từ virus và các lỗ hổng an 
ninh trên không gian mạng với các phần mềm, hệ điều 
hành cũ;

- Nguy cơ tiềm tàng là rất lớn khi lỗi của một thiết bị 
nhỏ có thể dẫn đến cả hệ thống của một nhà máy dừng 
hoạt động…;

- Khi cấu hình phần cứng không còn được các hãng 
tiếp tục sản xuất chế tạo, các thiết bị dự phòng không còn 
trên thị trường. Một khi phải tiếp cận mua sắm cả các thiết 
bị đã qua sử dụng trôi nổi hay khi có thông báo dừng sản 
xuất của các nhà sản xuất thiết bị thì đây cũng là thời điểm 
phải nhanh chóng tính toán đến các giải pháp nâng cấp 
hệ thống.

2.2.2. Phần cứng lỗi thời

- Một trong những lý do phổ biến nhất buộc chúng 
ta phải có kế hoạch nâng cấp một hệ thống điều khiển là 
phần cứng của hệ thống bị lỗi thời; 

- Công nghệ máy tính, vi xử lý đã thay đổi rất lớn 
trong 15 năm qua. 

- Các bộ điều khiển đã được tích hợp các vi xử lý có 
hiệu năng cao hơn và với khả năng lưu trữ ổn định hơn. 

- Các máy trạm vận hành và server đã được cập nhật 
với cấu hình lớn và hiệu năng cao. 

- Các chuẩn truyền thông mạng DCS đã sử dụng 
công nghệ nền tảng Ethernet và các kết nối giao tiếp đã 
trở lên liền mạch hơn. 

- Những bộ điều khiển đã cũ, các cấu hình phần cứng 
đã quá hạn sử dụng, các mô-đun I/O (input/output) và các 
vấn đề về truyền thông là những nguy cơ thường trực có 
thể gây ra tổn thất trong hoạt động phát điện. Tuỳ thuộc 
vào thiết kế, các bộ điều khiển trong một hệ thống DCS 
của nhà máy dù thế hệ mới hay cũ có thể được cấu hình 
dự phòng hoặc không. Trong trường hợp có dự phòng, 
một bộ điều khiển gặp sự cố sẽ không làm tê liệt toàn bộ 
các thiết bị điều khiển. 

- Tuy nhiên, việc chỉ sửa chữa hay nâng cấp các bộ điều 
khiển đã lạc hậu bằng việc chỉ thay thế một bộ điều khiển 
đơn bằng một thiết bị mới tương đương sẽ dẫn đến nhiều 
vấn đề phát sinh phức tạp. Việc này dẫn đến hệ thống phải 
hoạt động trong điều kiện khá khó khăn do phải hoạt động 
trong điều kiện chỉ có một bộ điều khiển cho đến lần gặp 
sự cố tiếp theo, cùng với đó là nguy cơ rủi ro tiềm tàng luôn 
tăng cao, các sự cố này có thể dẫn đến dừng tổ máy;

- Chi tiết hoặc thiết bị do nhà sản xuất gốc (OEM) 
cung cấp trước đây có thể không còn trên thị trường, tùy 
thuộc vào thời gian của hệ thống đã được lắp đặt. Nếu 
nhà máy đã phải tính toán đến phương án mua sắm thiết 
bị đã qua sử dụng trên thị trường để duy trì hoạt động 
của hệ thống điều khiển thì độ vận hành tin cậy của nhà 
máy đang bị đe dọa ở mức nguy cơ cao và cần phải khẩn 
trương cân nhắc, nghiên cứu phương án nâng cấp hệ 
thống nhanh nhất có thể.

2.2.3. Phần mềm đã lạc hậu

- Một trong những yếu tố quan trọng nhất của việc 
khai thác các tính năng điều khiển nâng cao của một hệ 
thống DCS hiện đại phải kể đến là cấu hình, chức năng 
phần mềm do nhà cung cấp hệ thống DCS phát hành. 
Trên thực tế, đã có rất nhiều cải tiến trong 15 năm trở lại 
đây để nâng cao khả năng của các công cụ cấu hình các 
hệ thống điều khiển. Ví dụ như việc thể hiện logic điều 
khiển trên một sơ đồi khối là một hướng nhanh hơn và 
trực quan hơn; các logic điều khiển đã được chuẩn hóa 
thành tiêu chuẩn công nghiệp với nhiều thuật toán tối ưu 
hơn rất nhiều; thiết kế đồ họa mới đã thay thế đồ họa kiểu 
cũ thường gây nhầm lẫn cho công tác vận hành giờ đây 
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với các công nghệ mới có thể giúp cho công tác vận hành 
đơn giản hơn rất nhiều. 

- Các chức năng được tích hợp tinh gọn, các khoá liên 
động được tối ưu, việc truyền dẫn tín hiệu được thực hiện 
qua giao thức truyền thông thay vì dây cứng (analog) v.v. 
Nhiều tính năng trong số này không có trên các nền tảng 
đã được các nhà cung cấp công nghệ phát triển 15 năm 
trước, các thuật toán điều khiển đang ngày được tối ưu và 
khoa học hơn;

- Bên cạnh những phần mềm của hãng phát triển hệ 
thống bị lỗi thời thì phần mềm hệ điều hành cũng là một 
vấn đề lớn. Cụ thể, nền tảng hệ điều hành Windows XP từng 
là một yêu cầu cho một số hệ thống hiện đã chấm dứt khi 
Microsoft đã dừng hỗ trợ Windows XP từ ngày 08/4/2014, 
các phần mềm nhúng (embedded system), hệ điều hành 
server v.v. do đó các hệ thống điều khiển phụ thuộc vào 
nền tảng này sẽ phải đương đầu với những thách thức về 
bảo mật và các vấn đề về tính khả dụng đang tăng cao. 
Trong khi việc nâng cấp hệ thống để cập nhật hệ điều hành 
mới cho các máy chủ và máy trạm vận hành có thể gặp phải 
vấn đề về tính tương thích. Do đó, nguy cơ đối với các lỗ 
hổng an ninh trên không gian mạng là rất lớn.

2.2.4. Nguyên lý điều khiển lạc hậu, không còn đáp 
ứng các yêu cầu mới

- Vấn đề then chốt cuối cùng thường gặp phải trong 
khi đánh giá một hệ thống điều khiển của nhà máy công 
nghiệp nói chung và nhà máy thuỷ điện nói riêng là xu 
hướng công nghệ. 

- Sẽ là khá phức tạp để xác định nhân tố này trừ khi 
các nhà máy chủ động cập nhật về những tính năng và xu 
thế mới nhất trong ngành công nghiệp phát điện. 

- Các tính năng mới mà có thể cho phép thay đổi 
phương thức điều khiển một nhà máy. 

- Các bộ định tuyến tự động đang thay thế cá bộ chia 
giúp người vận hành kiểm soát cơ chế điều khiển tốt hơn. 

- Các bộ điều khiển đơn lẻ PLC đang được thay thế 
bằng các hệ điều khiển DCS nhằm cải thiện tính năng điều 
khiển và tích hợp các thông tin hỗ trợ vận hành tốt hơn. 

- Các trình tự khởi động và dừng tổ máy đang được 
tối ưu hóa giúp nhà máy vận hành nhịp nhàng hơn, thay 
vì phụ thuộc vào tải ban đầu. 

- Các tác vụ về đồ họa và cảnh báo đã và đang trở thành 
những chủ đề mới cùng với đó là rất nhiều nhà máy đã 
chuyển sang dùng các giải pháp có hiệu năng đồ họa cao 
hơn và chương trình quản lý cảnh báo được cấu trúc hợp lý.

- Việc chia sẻ dữ liệu với các phần mềm khác trở nên 
dễ dàng và bảo mật hơn.

2.2.5. Những tồn tại cần xem xét khi duy trì hệ thống 
lạc hậu:

- Khả năng đáp ứng yêu cầu mới của hệ thống

- Khả năng hỗ trợ từ các đơn vị cung cấp dịch vụ kỹ thuật;

- Nhà cung cấp đã kết thúc hỗ trợ cho sản phẩm.

- Tần suất sự cố gây mất điện và thời gian chết do các 
hệ thống điều khiển đang gia tăng.

- Các công nghệ hiện tại không tương thích với DCS 
của nhà máy.

- Phụ tùng và hỗ trợ kỹ thuật đang trở nên khó tìm.

- Chi phí duy trì một hệ thống cũ cuối cùng vượt quá 
chi phí nâng cấp, hiện đại hoá hoặc thay thế hoàn toàn. 

- Bảo trì các hệ thống cũ trở nên đắt đỏ hơn khi các 
dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và phụ tùng trở nên khó tìm hơn. 

- Đội ngũ kỹ thuật bảo trì của nhà máy đang dành 
nhiều thời gian hơn để sửa chữa các thành phần hệ thống 
thay vì cải thiện quy trình của hệ thống. 

- Khi độ tin cậy bắt đầu giảm, việc tắt máy không nằm 
trong kế hoạch và tổn thất sản xuất sẽ làm tăng chi phí 
sản xuất.

- Các điều kiện an toàn vận hành không còn được 
đảm bảo

- Câu hỏi lớn cho hầu hết các nhà quản lý là thiết bị 
hiện hữu có thể tiếp tục bao lâu trước khi các hệ thống xảy 
ra những hỏng hóc, hư hại lớn?. Tất nhiên, việc di chuyển 
sang một DCS hoàn toàn mới đòi hỏi phải lập kế hoạch chi 
tiết và cụ thể nhưng việc dự đoán sự cố của hệ thống hiện 
hữu sẽ ngày càng khó theo thời gian.

3. Giải pháp nâng cấp

3.1. Lựa chọn phương án: Nâng cấp từng phần và 
Nâng cấp trọn bộ cả hệ thống

- Như đã đề cập ở trên, việc mua sắm nâng cấp một 
hệ thống điều khiển mới hoàn toàn là khá tốn kém. Mặc 
dù vậy, theo các khảo sát thì việc đầu tư nâng cấp hiện đại 
hóa một nhà máy thủy điện mang tính hiệu quả kinh tế 
cao nhờ việc gỡ bỏ các hạn chế, khó khan khi duy trì hệ 
thống lỗi thời. Đơn vị chủ quản có thể thu về hiệu quả đầu 
tư trong vòng 3 đến 5 năm hoặc thậm chí sớm hơn.

- Bên cạnh đó, cũng có thể xem xét việc nâng cấp 
từng phần phù hợp với chi phí đầu tư từng giai đoạn.

- Việc nâng cấp hệ thống điều khiển là không đòi hỏi 
thực hiện những thay đổi này, nhưng nếu đã cân nhắc 
nâng cấp hệ thống DCS thì đây là thời điểm lý tưởng để 
cập nhật và kết hợp các nguyên lý mới vào điều khiển 
chung của cả nhà máy.

- Khi lựa chọn thực hiện nâng cấp từng phần, nhà 
máy có thể phải thường xuyên thay thế từng thiết bị trong 
khi muốn duy trì tính toàn vẹn cả hệ thống. Tuy nhiên, 
song song với những ưu điểm đó vẫn có một số điểm bất 
cập với hướng tiếp cận này. Một ví dụ điển hình như công 
nghệ của thiết bị cũ và mới phải tương thích và có thể kế 
nối với nhau. Điếu này sẽ gây khó khăn trong việc tích 
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hợp các hệ thống trong cùng một nhà máy và có thể ảnh 
hưởng không nhỏ đến hoạt động của các hệ thống cũng 
như công tác duy tu bảo dưỡng. Do vậy, việc lựa chọn giải 
pháp nâng cấp, hiện đại hoá từng phần hay toàn phần 
cần được đánh giá chi tiết về ưu, nhược điểm của các giải 
pháp cũng như việc nắm bắt, cập nhật những công mới 
nhất, công nghệ định hướng tương lai trong linh vực. v.v.

- Việc thiết lập một hệ thống điều khiển mới, linh hoạt, 
tin cậy, có khả năng điều khiển từ xa và từ nhiều nơi khác 
nhau, có thể giao tiếp và trao đổi dữ liệu với các hệ thống 
điều khiển khác là việc cần thiết để tăng cường công tác 
quản lý thiết bị trong các nhà máy. Do đó, việc xây dựng 
kế hoạch sửa chữa, hiện đại hóa và nâng cấp các hệ thống 
điều khiển của một nhà máy là một nhu cầu hết sức cấp 
thiết mang tính an toàn và hiệu quả cao về mặt kinh tế.

Một ví dụ cụ thể là dự án nâng cấp hệ thống đo lường 
điều khiển tại Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình đã cho thấy 
một hướng đi đúng đắn. Dự án nâng cấp các hệ thống đo 
lường điều khiển và tự động hoá cho 8 tổ máy được khởi 
công từ tháng 2/2017 hoàn thành 12/2018 theo phương 
án nâng cấp toàn bộ và thực hiện theo từng giai đoạn đã 
góp phần đáng kể giúp nhà máy đạt sản lượng 12,290 
GWh ngay trong năm 2018, cao nhất kể từ khi vận hành 
toàn bộ 8 tổ máy lần đầu vào năm 1994. NMTĐ An Khê 
đang triển khai, vận dụng hiệu quả hướng thực hiện nêu 
trên đối với các hệ thống DCS, điều tốc, kích từ,…

3.2. Chu trình nâng cấp, hiện đại hóa

Dù lựa chọn nâng cấp toàn bộ hay từng phần thì các 
công đoạn sau đây cần được tiến hành

Phân tích tình trạng của các bộ phận chính liên quan 
đến hiệu quả đầu tư:

•  Đánh giá, xác định tuổi thọ còn lại của hệ thống

•  Đánh giá, xác định các khả năng có thể cải thiện 
hệ thống hiện hữu (tăng lưu lượng nước hoặc công 
suất, khả năng mở rộng..v.v) cho từng thành phần;

•  Đánh giá, xác định yêu cầu, mong muốn và mức 
độ đáp ứng của công nghệ mới

Hài hòa phạm vi cải tạo, nâng cấp cho các thành phần 
phù hợp với tiêu chí tối ưu về kỹ thuật và kinh tế

Chẩn đoán tình trạng thực tế của thiết bị trên cơ sở dữ 
liệu thu thập từ:

• Tài liệu kỹ thuật

• Tài liệu về lịch sử vận hành

• Nhân viên vận hành

• kết quả kiểm tra và đánh giá

• Kết quả đo lường và kiểm tra chuyên ngành

Xây dựng giải pháp cơ bản để cải tạo, nâng cấp

Chuẩn bị phương án khả thi

Xây dựng tài liệu kỹ thuật và thương mại cho đấu 
thầu công khai

Thực hiện và quản lý thực hiện dự án

Mời thầu, thu thập ưu đãi, chọn nhà thầu

Yêu cầu đặt ra bởi:
• quy định pháp luật
• thị trường điện
• hệ thống điện
• hoạt động và bảo trì

Cần 
thiết

tài chính

đầu tư

Xác định 
phạm vi cải 

tạo, nâng cấp

3.3. Hướng tiếp cận mang tính hệ thống:

- Mỗi nhà máy thủy điện có chiến lược hoạt động cụ 
thể, dựa trên những điều kiện cụ thể về hiện trạng của 
nhà máy, chế độ vận hành và chính sách quản lý cũng như 
các vấn đề về tài chính, thị trường. Do vậy cần có một cách 
tiếp cận phù hợp theo định hướng chung của toàn ngành 
trên cơ sở xem xét và định hướng về mặt công nghệ để 
đảm bảo hoạt động an toàn và bảo mật, nâng cao hiệu 
quả tổng thể, giảm chi phí hoạt động và duy trì vòng đời 
của thiết bị nhà máy. Việc nâng cấp hệ thống điều khiển 
cần được lên kế hoạch trước để phù hợp với thời gian 
dừng máy, điều quan trọng là phải bao gồm nhiều dữ 
liệu vận hành trong nhiều năm. Điều này cho phép việc 
phần tích chính xác hơn từ đó lập kế hoạch nâng cấp phù 
hợp và chỉ ra mức độ nghiêm trọng mà vấn đề sẽ xảy ra 
nghiêm trọng hơn nếu không được xử lý phù hợp. 

- Hiện đại hóa một nhà máy thủy điện là một vấn 
đề rất phức tạp. Như đã nhấn mạnh ở trên, tuổi thọ của 
từng thiết bị và các hệ thống phụ thuộc vào điều kiện vận 
hành, các yếu tố môi trường và các điều kiện xung quanh. 
Phạm vi nâng cấp hiện đại hóa các nhà máy thường khác 
nhau cho từng nhà máy cụ thể.

3.4. Công tác chuẩn bị và phương pháp đánh giá:

- Như đã trình bày ở trên, trong toàn bộ chu trình 
nâng cấp hay hiện đại hoá, công tác chuẩn bị đánh giá và 
các phương án phần tích đánh giá là vô cùng quan trọng. 

- Hệ thống điều khiển là một thành phần quan trọng 
trong nhà máy thủy điện. Không giống như các máy phát 
điện hoặc máy biến áp, sự cố nghiêm trọng rất hiếm khi 
xảy ra do hệ thống tự động hóa. Các lỗi phổ biến nhất 
trong hệ thống tự động hóa là nguồn cung cấp điện bị lỗi, 
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I/O bị lỗi, bộ xử lý không hoàn thành và thiếu thông tin kết 
nối tới hệ thống. Ít phổ biến hơn là các lỗi lập trình có thể 
tạo ra các vấn đề. Mặc dù vậy, nếu phát sinh lỗi thường gây 
ra dừng máy trong một số trường hợp nhất định. Phục hồi 
và thay thế một hệ thống tự động hóa lỗi thời có thể trở 
nên kinh tế hơn và ít rủi ro hơn so với việc duy trì một hệ 
thống lỗi thời khi xem xét cải thiện hiệu quả tiềm năng từ 
những thiết kế, công nghệ tự động hóa hiện đại.

- Hệ thống điều khiển tự động hóa dựa trên PLC, 
SCADA hoặc RTU của nhà máy có thể khác nhau tùy theo 
từng nhà máy. Kiến trúc và công nghệ điều khiển đã phát 
triển thành nhiều loại hệ thống. Tất cả các loại hệ thống 
này có thể thực hiện các chức năng điều khiển được thiết 
kế theo yêu cầu cụ thể của từng thiết bị cần điều khiển 
trong nhà máy thuỷ điện. Có một số khó khăn trong việc 
hình thành một danh sách các kiểm tra phù hợp với tất cả 
các hệ thống, đặc biệt là trong các vấn đề liên quan đến 
phần cứng. 

- Danh sách kiểm tra đề xuất trong tham luận này 
được đưa ra dựa trên các giả định cơ bản và cố gắng 
giữ cho việc đánh giá đơn giản nhất có thể. Nhân viên 
vận hành, cán bộ kỹ thuật bảo trì nhà máy hoặc cán bộ 
phòng kỹ thuật có thể được tham vấn trong việc đánh giá 
hệ thống tự động hóa của nhà máy để có các đánh giá 
thực tế và hiệu quả hơn. Những người được tham vấn này 
là những cá nhân hầu hết quen thuộc với phần mềm tự 
động hóa và các thuộc tính độc đáo của nó và hiểu các khả 
năng của nó trong một nhà máy. Mức độ dễ dàng và tính 
hiệu quả trong thực hiện các cải tiến của một hệ thống 
điều khiển là sự kết hợp giữa kinh nghiệm, kỹ năng của đội 
ngũ vận hành của nhà máy và các công nghệ mới cùng với 
công tác lựa chọn công nghệ, thiết kế của các nhà cung 
cấp công nghệ.

3.4.1. Đánh giá hệ thống

- Công tác đánh giá hệ thống điều khiển có thể có 
nhiều phương pháp tuỳ thuộc loại cấu trúc hệ thống, 
nhưng sẽ bao gồm một số thành phần phổ biến chung 
được bao hàm trong việc kiểm tra và đánh giá. 

- Việc đánh giá rủi ro thường bao gồm công đoạn xác 
định và xếp hạng các rủi ro hệ thống hiện hữu của nhà 
máy đang gặp phải. Cần phải thực hiện rà soát, đánh giá 
từng vị trí, chức năng điều khiển, phân tích hiện trạng hiện 
tại và những hiệu quả của việc cải tạo, nâng cấp trước khi 
quyết định nâng cấp lên một hệ thống điều khiển mới.

- Phân tích đánh giá chi phí là cần thiết để dự toán 
các chi phí triển khai nâng cấp, hiện đại hoá một hệ thống 
DCS. Kế hoạch triển khai thực hiện dự án với phạm vi cụ 
thể, các giả định và các biện pháp được đề xuất phải được 
đánh giá đúng mức trước khi thực hiện dự án. 

3.4.2. Đánh giá rủi ro định tính

- Đánh giá rủi ro định tính là phương pháp chủ động 
và tương đối mở, phục vụ cho việc phân tích và nó là một 
phương pháp hữu ích để xác định các rủi ro và chỉ định 

mức độ nghiêm trọng một cách tương đối. Để gán giá trị 
số cho mức độ nghiêm trọng, cần xem xét khả năng, tần 
suất sự cố xảy ra với hệ thống cụ thể và hậu quả liên quan 
trong dữ liệu lịch sử vận hành.

- Để đánh giá bất kỳ loại hệ thống điều khiển nào, ba 
phân tích sau đây là cần thiết:

a) Mức độ tự động hóa cao nhất mong muốn tại nhà 
máy là gì?

• Chỉ điều khiển thủ công cục bộ.

• Điều khiển tự động cục bộ không có quyền truy cập 
từ xa cũng như điều khiển từ xa.

• Điều khiển cục bộ thủ công với điều khiển thủ công 
từ xa.

• Điều khiển tự động cục bộ với một số hiệu quả và 
truy cập từ xa và điều khiển từ xa.

• Kiểm soát điều khiển - được điều khiển từ xa với các 
điều khiển đầy đủ (mức độ tự động hóa cao nhất).

b) Mức độ lỗi thời?

Lỗi thời là một yếu tố quan trọng trong một hệ thống 
tự động hóa. Tua-bin và các thiết bị khác có thể tồn tại 
lên tới 50 năm. Trong khi đó, các phần của hệ thống điều 
khiển có thể trở nên lỗi thời sau 5 năm tùy thuộc vào công 
nghệ của nhà cung cấp và thời gian một phiên bản cụ thể 
được cài đặt hay phát hành.

c) Làm thế nào để gán điểm số cho các thành phần 
của hệ thống (tiêu chí đánh giá)?

Phần này sẽ cung cấp những gợi ý để trả lời các câu 
hỏi trên, có thể được áp dụng cho bất kể loại nào trong 
các hệ thống điều khiển và thiết bị tự động hóa. Việc 
đánh giá điều kiện được thực hiện bằng cách sử dụng 
các tên thành phần hệ thống tổng quát, ví dụ: bằng cách 
sử dụng ‘bộ điều khiển, để đại diện cho bất kỳ PLC, RTU 
hoặc bộ điều khiển nào, tương tự như vậy cho SCADA 
hoặc Data Server.

3.4.2. Tiêu chí đánh giá

Các bảng được liệt kê dưới đây sẽ hướng dẫn người 
đánh giá chỉ định điểm cho tình trạng các thiết bị. Việc thu 
thập dữ liệu trong danh sách kiểm tra sẽ cung cấp thông 
tin chi tiết có khả năng vượt quá yêu cầu đánh giá.

Đối với đánh giá tại hiện trường, việc quan trọng là 
trao đổi và thảo luận với các kỹ sư vận hành, bảo dưỡng 
nhà máy để đánh giá mức điểm hiện trạng các thành phần 
của hệ thống. Các thông tin liên quan được thu thập, phân 
tích và áp dụng:

- Bảng 1-5: Tiêu chí đánh giá phần cứng thiết bị tự động

- Bảng 6-10: Tiêu chí đánh giá phần mềm thiết bị tự 
động
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Bảng 1 Đánh giá phần cứng: PLC hoặc RTU 
hoặc Controller

Mô tả tình trạng Điểm

Xuất 
sắc

Có khả năng mở rộng tất cả các điều 
khiển cần thiết và trong tương lai với 
việc nâng cấp CPU mở rộng. Ở cấp 
độ sửa đổi hiện tại và mức hỗ trợ từ 
nhà cung cấp.

9 - 
10

Tốt

Không phải phiên bản mới nhất, 
nhưng có hỗ trợ của nhà cung cấp. 
Không lỗi thời. Có khả năng mở 
rộng tất cả các điều khiển cần thiết 
và trong tương lai với việc nâng 
cấp CPU.

7- 8

Trung 
bình

Được coi là lỗi thời bởi nhà cung 
cấp và không thể cấu hình bởi phần 
mềm phát hành hiện tại. Có khả 
năng mở rộng tất cả các điều khiển 
cần thiết và trong tương lai với việc 
nâng cấp CPU.

5 - 6

Kém

Được coi là lỗi thời bởi nhà cung cấp 
và / hoặc có khả năng của tất cả các 
điều khiển hiện được yêu cầu cho 
khu vực của mình, nhưng không thể 
xử lý trong tương lai.

2 - 4

Không 
chấp 
nhận

Khả năng điều khiển lỗi thời và / 
hoặc tối thiểu

0 - 1

Bảng 2 đánh giá phần cứng: HMI (Màn hình giao diện) 

Mô tả tình trạng Điểm

Xuất sắc

Máy tính (hoặc máy client) có hệ 
điều hành và phần mềm HMI của 
nhà cung cấp vẫn được hỗ trợ kỹ 
thuật và có khả năng kiểm soát 
việc mở rộng hệ thống mà không 
cần nâng cấp

9 - 10

Tốt

Máy tính (hoặc máy client) có hệ 
điều hành và/hoặc phần mềm 
HMI đã cũ (mặc dù vẫn được hãng 
hỗ trợ) có khả năng kiểm soát việc 
mở rộng hệ thống mà không cần 
nâng cấp

7- 8

Trung 
bình

Máy tính (hoặc máy client) có hệ 
điều hành cũ, phần mềm HMI bị 
coi là lỗi thời. Có khả năng kiểm 
soát việc mở rộng hệ thống mà 
không cần nâng cấp

5 - 6

Kém
Hệ điều hành và phần mềm không 
còn được hỗ trợ

2 - 4

Mô tả tình trạng Điểm

Không 
chấp 
nhận

Không có HMI hoặc bảng hiển thị 
số tại chỗ với thông tin quá đơn 
giản

0 - 1

Bảng 3 đánh giá phần cứng: Máy chủ dữ liệu hoặc SCADA

Mô tả tình trạng Điểm

Xuất sắc

Máy tính có hệ điều hành và phần 
mềm vẫn đang được hỗ trợ kỹ 
thuật và có khả năng kiểm soát 
việc mở rộng hệ thống mà không 
cần nâng cấp đáng kể

9 - 10

Tốt

Máy tính có hệ điều hành cũ hơn 
và phần mềm SCADA hoặc Server 
vẫn được hỗ trợ. Có khả năng 
kiểm soát việc mở rộng hệ thống 
mà không cần nâng cấp

7- 8

Trung 
bình

Máy tính có hệ điều hành cũ, phần 
mềm SCADA hoặc Server bị coi là 
lỗi thời. 

5 - 6

Kém
Hệ điều hành và phần mềm 
SCADA, Server không còn được 
hỗ trợ

2 - 4

Không 
chấp 
nhận

Không có SCADA hoặc Server 0 - 1

Bảng 4 đánh giá phần cứng: LAN – Mạng điều khiển nội bộ

Mô tả tình trạng Điểm

Xuất 
sắc

Mạng LAN dự phòng hoặc mạng 
vòng kín giúp hệ thống vẫn hoạt 
động khi sự cố một điểm. Công 
nghệ hiện tại được hỗ trợ bởi (các) 
nhà cung cấp. Nếu có kết nối với 
Internet hoặc mạng doanh nghiệp, 
tường lửa sẽ được cài đặt. Tất cả các 
thông tin liên lạc không dây được 
đảm bảo an toàn.

9 - 10

Tốt

Mạng không có cấu trúc dự phòng 
hoặc khép vòng. Một bộ switch lỗi 
có thể dẫn đến một sự cố nhà máy 
hoặc tự động chuyển sang chế vận 
hành bằng tay. Các switch là công 
nghệ cập nhật hiện tại. Tối thiểu, có 
một nguồn cung cấp năng lượng dự 
phòng và phải có tường lửa nếu có 
kết nối tới mạng lưới doanh nghiệp 
hoặc kết nối Internet.

7- 8

Ñieän & Ñôøi soáng     13

KHOA HOÏC - COÂNG NGHEÄ î



Mô tả tình trạng Điểm

Trung 
bình

Mạng không có cấu trúc dự phòng 
hoặc khép vòng. Một bộ switch lỗi 
có thể dẫn đến một sự cố nhà máy 
hoặc tự động chuyển sang chế vận 
hành bằng tay. Các switch không 
phải là công nghệ hiện tại và/
hoặc không có nguồn cung cấp dự 
phòng và phải có tường lửa nếu có 
kết nối tới mạng lưới doanh nghiệp 
hoặc kết nối Internet.. 

5 - 6

Kém

Một bộ switch duy nhất bị lỗi có thể 
dẫn đến một sự cố nhà máy hoặc tự 
động chuyển sang chế độ thủ công. 
Các thành phần mạng lỗi thời và / 
hoặc không có tường lửa ngay cả 
khi kết nối tới mạng doanh nghiệp 
hoặc Internet

2 - 4

Không 
chấp 
nhận

Không có mạng điều khiển nội bộ, 
mỗi tổ máy hoặc LCU hoạt động độc 
lập và không có thông tin liên lạc

0 - 1

Bảng 5 đánh giá phần cứng: Lưu trữ dữ liệu và báo cáo

Mô tả tình trạng Điểm

Xuất 
sắc

Các hệ thống điều khiển độc lập 
được thu thập dữ liệu lịch sử. Hệ 
thống có công nghệ mới. Dữ liệu 
lịch sử có sẵn cho người vận hành 
ở cấp Trưởng kíp và Trưởng ca. Có 
khả năng lưu trữ dài hạn, chức năng 
sao lưu dữ liệu ra bộ nhớ ngoài được 
tích hợp vào hệ thống

9 - 10

Tốt

Các hệ thống điều khiển độc lập 
được thu thập dữ liệu lịch sử. Hệ 
thống chưa phải công nghệ mới. 
Dữ liệu lịch sử có sẵn cho người vận 
hành ở cấp Trưởng kíp và Trưởng ca. 
Có khả năng lưu trữ dài hạn, chức 
năng sao lưu dữ liệu ra bộ nhớ ngoài 
được tích hợp vào hệ thống

7- 8

Trung 
bình

Thu thập dữ liệu lịch sử hạn chế. 
Hệ thống có thể hoặc không thể 
là công nghệ mới. Dữ liệu lịch sử 
không có sẵn cho các vị trí vận hành. 
Có khả năng lưu trữ dài hạn.

5 - 6

Kém

Có khả năng lưu trữ lịch sử hạn chế. 
Không có khả năng thực hiện so 
sánh dữ liệu hàng năm và phân tích 
dữ liệu dài hạn.

2 - 4

Mô tả tình trạng Điểm

Không 
chấp 
nhận

Không có khả năng lưu trữ dữ liệu 
lịch sử vận hành.

0 - 1

Bảng 6 đánh giá phần mềm: PLC hoặc RTU hoặc Controller

Mô tả Tình trạng Điểm

Xuất 
sắc

Phần mềm trong bộ điều khiển có 
thể điều khiển hoàn toàn nhà máy 
bao gồm cả các đầu vào được tối ưu 
giám sát từ phòng điều khiển trung 
tâm. Điểm 9 nếu đáp ứng các yêu 
cầu trên và thêm 1 điểm nếu phần 
mềm cấu hình bộ điều khiển là bản 
mới (hiện đang được sử dụng).

9 - 10

Tốt

Phần mềm trong (các) bộ điều khiển 
có thể điều khiển hoàn toàn nhà 
máy, nhưng chưa tối ưu. Tuy nhiên. 
Điểm 7 nếu đáp ứng ở trên. Thêm 
1 nếu phần mềm cấu hình bộ điều 
khiển là bản phát hành hiện tại.

7- 8

Trung 
bình

Phần mềm trong (các) bộ điều 
khiển kiểm soát hoàn toàn nhà máy, 
nhưng không được tối ưu hoá và 
không thể vận hành từ xa từ bộ điều 
khiển trung tâm. Điểm 5 nếu đáp 
ứng ở trên. Thêm 1 nếu phần mềm 
cấu hình bộ điều khiển là bản phát 
hành hiện tại.

5 - 6

Kém

Phần mềm trong bộ điều khiển có 
chức năng điều khiển hạn chế. Chức 
năng chính của nó là giám sát với 
ít khả năng điều khiển. Phần mềm 
chưa lỗi thời.

2 - 4

Không 
chấp 
nhận

Chức năng chính là giám sát với rất 
ít khả năng điều khiển. Phần mềm 
đã lỗi thời. Cũng bị điểm 0 nếu thiếu 
chương trình phần mềm gốc.

0 - 1

Bảng 7 đánh giá phần mềm: HMI (Màn hình giao diện)

Mô tả tình trạng Điểm

Xuất sắc

HMI có quyền truy cập vào tất cả các 
điểm điều khiển. HMI dễ dàng điều 
hướng và xem. Người vận dễ dàng 
sử dụng HMI. Phần mềm của nhà 
cung cấp ở phiên bản phát hành

9 - 10
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Mô tả tình trạng Điểm

hiện tại hoặc phiên bản được nhà 
cung cấp hỗ trợ. Các cảnh báo và 
bảo vệ được tối ưu hóa. Các cảnh 
báo có thông tin và chỉ dẫn rõ ràng 
cho người vận hành. Trình tự sự 
kiện rõ ràng.

Tốt

HMI có quyền truy cập vào tất cả 
các điểm điều khiển. HMI có thể 
không dễ đọc hoặc điều hướng. 
Người vận hành có thể không thoải 
mái với HMI hoặc phần mềm của 
nhà cung cấp không có ở phiên 
bản phát hành hiện tại hoặc tại 
phiên bản được nhà cung cấp hỗ 
trợ. Các cảnh báo không được tối 
ưu hóa. Không có chuỗi tuần tự các 
sự kiện cảnh báo.

7- 8

Trung 
bình

HMI có quyền truy cập vào tất cả 
các điểm điều khiển. HMI có thể 
không dễ đọc hoặc điều hướng. 
Người vận hành có thể không thoải 
mái với HMI hoặc phần mềm của 
nhà cung cấp không có ở phiên 
bản phát hành hiện tại hoặc tại 
phiên bản được nhà cung cấp hỗ 
trợ. Các cảnh báo không được tối 
ưu hóa. Không có chuỗi tuần tự các 
sự kiện cảnh báo.

5 - 6

Kém

HMI có quyền truy cập vào hầu hết 
các điểm điều khiển. HMI có thể 
không dễ đọc hoặc điều hướng. 
Người vận hành có thể không thoải 
mái với HMI hoặc phần mềm của 
nhà cung cấp không có ở phiên 
bản phát hành hiện tại hoặc tại 
phiên bản được nhà cung cấp hỗ 
trợ. Các màn hình cảnh báo đã hết 
hạn. Có nhiều điểm không hợp lý 
hoặc không hoạt động. Các cảnh 
báo không được tối ưu hoá.

2 - 4

Không 
chấp 
nhận

HMI và hệ thống cảnh báo chỉ có 
tính năng tối thiểu

0 - 1

Bảng 8 đánh giá phần mềm: Máy chủ dữ liệu hoặc SCADA

Mô tả tình trạng Điểm

Xuất sắc

Phần mềm này là phiên bản phát 
hành hiện tại và PC có hệ điều 
hành hiện được nhà cung cấp hỗ 
trợ. Tất cả các điểm (thông qua một 

9 - 10

Mô tả tình trạng Điểm

trình điều khiển hoặc trực tiếp) 
có sẵn. Tất cả các điểm cảnh báo 
được xác định chính xác. Thẻ hoặc 
điểm được mô tả chính xác. Dữ liệu 
nhanh (thời gian trễ tối thiểu, trung 
bình dưới 1 giây cho HMI và / hoặc 
xuất ra bộ điều khiển).

Tốt

Phần mềm này là phiên bản phát 
hành hiện tại và PC có hệ điều 
hành hiện được nhà cung cấp hỗ 
trợ. Tất cả các điểm (thông qua 
một trình điều khiển hoặc trực 
tiếp) có sẵn. Tất cả các điểm cảnh 
báo có thể không được xác định 
chính xác. Thẻ hoặc điểm có thể 
không được mô tả chính xác. Dữ 
liệu nhanh (thời gian trễ tối thiểu 
đối với HMI và / hoặc xuất ra bộ 
điều khiển).

7- 8

Trung 
bình

Phần mềm có thể là phiên bản 
phát hành cũ hơn mặc dù PC hiện 
có một nhà cung cấp hỗ trợ hệ 
điều hành. Tất cả các điểm (thông 
qua một trình điều khiển hoặc 
trực tiếp) có sẵn. Tất cả các điểm 
cảnh báo có thể không được xác 
định chính xác. Thẻ hoặc điểm có 
thể không được mô tả chính xác. 
Dữ liệu chậm (thời gian trễ cho 
HMI và / hoặc đầu ra cho bộ điều 
khiển cao> 1 giây).

5 - 6

Kém

Phần mềm và / hoặc hệ điều hành 
có thể bị lỗi thời. Tất cả các điểm 
(thông qua trình điều khiển hoặc 
trực tiếp) có thể không có sẵn. 
Tất cả các điểm cảnh báo có thể 
không được xác định chính xác. 
Thẻ hoặc điểm có thể không được 
mô tả chính xác. Tốc độ dữ liệu có 
thể được chấp nhận.

2 - 4

Không 
chấp 
nhận

Phần mềm và / hoặc hệ điều hành 
có thể bị lỗi thời. Tất cả các điểm 
(thông qua trình điều khiển hoặc 
trực tiếp) có thể không có sẵn. 
Tất cả các điểm cảnh báo có thể 
không được xác định chính xác. 
Thẻ hoặc điểm có thể không được 
mô tả chính xác. Tốc độ dữ liệu là 
không thể chấp nhận.

0 - 1
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Bảng 9 đánh giá phần mềm: LAN – Mạng điều khiển nội bộ

Mô tả tình trạng Điểm

Xuất 
sắc

Switch mạng được quản lý và cấu 
hình để tối ưu hóa cho truyền 
thông. Tường lửa và / hoặc DMZ 
được lập trình để bảo vệ mạng. 
Băng thông được tối ưu hóa nếu 
truyền dữ liệu lớn. Chẩn đoán 
mạng có sẵn cho người vận hành 
và / hoặc đến phòng điều khiển 
trung tâm.

9 - 10

Tốt

Switch mạng được quản lý và cấu 
hình để tối ưu hóa thông tin liên lạc. 
Tường lửa và / hoặc DMZ được lập 
trình để bảo vệ mạng. Băng thông 
được tối ưu hóa nếu truyền dữ 
liệu lớn. Có rất ít chẩn đoán mạng 
có sẵn cho vận hành và / hoặc tới 
phòng điều khiển trung tâm.

7- 8

Trung 
bình

Các switch được quản lý hoặc 
không được quản lý được sử dụng 
và không có cấu hình. Tường lửa và 
/ hoặc DMZ được lập trình để bảo 
vệ mạng. Có rất ít chẩn đoán mạng 
có sẵn cho người vận hành và / 
hoặc đến phòng điều khiển trung 
tâm.

5 - 6

Kém

Các switch được quản lý hoặc 
không được quản lý được sử dụng 
không có cấu hình và không có khả 
năng chẩn đoán dưới bất kỳ hình 
thức nào. Tường lửa và / hoặc DMZ 
là tối thiểu.

2 - 4

Không 
chấp 
nhận

Không có mạng điều khiển nội bộ, 
mỗi tổ máy hoặc LCU hoạt động 
độc lập, không có truyền thông.

0 - 1

Bảng 10 đánh giá phần mềm:  LAN – Lưu trữ 
sự kiện và báo cáo

Mô tả tình trạng Điểm

Xuất 
sắc

Phần mềm này là một phiên bản 
hiện được hỗ trợ và dễ dàng sử 
dụng. Dữ liệu được lưu trữ trong vài 
năm để so sánh với các hoạt động 
hiện tại. Khả năng báo cáo chính 
xác. Dữ liệu có sẵn ở cả điều khiển 
trung tâm và tại chỗ.

9 - 10

Mô tả tình trạng Điểm

Tốt

Phần mềm này là một phiên bản 
hiện tại và dễ dàng sử dụng. Dữ liệu 
có thể được lưu trữ trong vài năm để 
so sánh với các hoạt động hiện tại. 
Dữ liệu không có sẵn rộng rãi vì việc 
lưu trữ chỉ ở một địa điểm.

7- 8

Trung 
bình

Phần mềm có thể là phiên bản cũ 
hơn và không còn được nhà cung 
cấp hỗ trợ. Dữ liệu có thể được lưu 
trữ trong vài năm để so sánh với các 
hoạt động hiện tại. Dữ liệu có thể 
không có sẵn rộng rãi vì việc lưu trữ 
chỉ có thể ở một địa điểm.

5 - 6

Kém

Phần mềm có thể là phiên bản cũ 
hơn và không còn được nhà cung 
cấp hỗ trợ. Dữ liệu KHÔNG được 
lưu trữ trong vài năm. Dữ liệu có thể 
không có sẵn rộng rãi vì việc lưu trữ 
chỉ có thể ở một địa điểm.

2 - 4

Không 
chấp 
nhận

Không lưu trữ dữ liệu.
0 - 1

4. KẾT LUẬN:

Trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển 
của Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và 
EVNGENCO2 trong vấn đề số hóa – Cách mạng Công 
nghiệp 4.0 hoặc Internet vạn vật (IoT). Các giải pháp kỹ 
thuật số cho các nhà máy thủy điện hiện hữu cần được 
xem xét và lập kế hoạch theo định hướng chung khi tiến 
hành nâng cấp và hiện đại hoá. 

Trong phạm vi của bài báo cáo này chủ yếu nhằm 
mục đích đưa ra quan điểm về công tác chuẩn bị, đánh 
giá, phân tích việc nâng cấp hệ thống điều khiển, tự 
động hóa của nhà máy thủy điện. Bài báo cáo tham luận 
cần được góp ý, bổ sung các thông tin liên quan để hoàn 
thiện hơn. 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bài tham luận có sử dụng các nguồn tham khảo từ:

Hiệp hội Thủy điện Quốc tế: https://www.
hydropower.org/

Tạp chí Powermag: https://www.powermag.com/, 

Andritz Hydro: https://www.andritz.com/hydro-en,...
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1. Giới thiệu

Ngày nay điện mặt trời là ngành sản xuất năng lượng 
có tốc độ phát triển rất nhanh trên thế giới với sản lượng 
tăng từ 0 TWh (2000) đến 571 TWh (2018)[1]. Ở Việt Nam, 
tổng công suất lắp đặt của các nhà máy điện mặt trời tính 
đến hết năm 2019 khoảng 4,5 GWp[2]. Trong việc sản xuất 
điện mặt trời thì sản lượng điện phụ thuộc vào điều kiện 
thời tiết và bức xạ mặt trời. Khi thời tiết thay đổi gây ra sự 
biến động về bức xạ làm ảnh hưởng tới sản lượng điện 
từ các nhà máy, lúc này nếu lưới điện không được kiểm 
soát tốt thì sẽ gây ra sự cố diện rộng về lưới điện. Để khai 
thác và sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng mặt trời thì 
việc dự báo chính xác cường độ bức xạ và công suất phát 
cho các nhà máy điện mặt trời là rất quan trọng. Thông tin 
mang lại từ dự báo không những phục vụ cho việc tính 
toán phát điện của bản thân các nhà máy mà còn phục 
vụ cho các đơn vị quản lý vận hành hệ thống nơi nhà máy 
được kết nối.  

Cường độ bức xạ mặt trời thay đổi liên tục theo 
thời gian và chứa đựng nhiều yếu tố phức tạp nên việc 
tìm ra quy luật và các mối quan hệ chứa đựng trong quá 
trình dự báo rất khó khăn. Do đó việc phân tích, đề xuất 
một phương pháp dự báo một cách khoa học và đạt kết 

quả chính xác cao cho mỗi nhà máy điện mặt trời là rất 
cần thiết.

*) Hiệu quả đạt được của việc lắp đặt hệ thống dự 
báo công suất nguồn phát là:

- Nâng cao tính chính xác, hiểu và nắm rõ hơn về 
nhà máy;

- Đến thời điểm các nhà máy điện mặt trời tham gia 
thị trường điện thì việc dự báo công suất phát sẽ giúp nhà 
máy chủ động trong việc đưa ra giá và đưa ra sản lượng 
điện có thể cung cấp một cách chính xác. Dự báo công 
suất giúp các giao dịch mua bán điện sẽ được cải thiện 
một cách hiệu quả mang lại lợi ích kinh tế lớn hơn cho các 
nhà máy sản xuất điện;

- Giúp cơ quan chức năng xây dựng các kế hoạch sản 
xuất điện, điều độ giảm độ biến động phục vụ ổn định 
lưới điện;

- Cải thiện hiệu năng tiêu thụ năng lượng mới;

- Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải;

- Giảm thiệt hại do đánh giá sai độ chính xác dự báo 
và báo cáo dữ liệu.

ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO CÔNG SUẤT 
NGUỒN PHÁT CHO NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI

Phạm Mạnh Hải, Nguyễn Tuấn Anh

Đại học Điện lực

Abstract 

Việc tích hợp điện mặt trời vào lưới điện đang gặp khó khăn vì điện mặt trời phụ thuộc nhiều vào khí hậu 
và địa lý cùng các yếu tố biến động thất thường khác. Điều này gây ra quá điện áp, mất ổn định hệ thống, lập 
kế hoạch vận hành khó khăn và tổn thất tài chính. Mô hình dự báo công suất nguồn phát điện mặt trời có 
thể trợ giúp vấn đề trên. Để dự báo được công suất phát thì các dữ liệu đầu vào như miền thời gian dự báo, 
bức xạ mặt trời, dữ liệu trước và sau xử lý, phân loại thời tiết… cần được đánh giá kỹ. Vì vậy, các kỹ thuật dự 
báo hiện nay cũng cần được xem xét và đánh giá. Các phân tích đầu vào cho thấy rằng bức xạ mặt trời có 
mối tương quan nhiều nhất với sản lượng điện mặt trời, do đó, việc phân loại thời tiết, dự báo bức xạ mặt 
trời và nghiên cứu chuyển động của đám mây là rất quan trọng. Sau đó, các phương pháp mô hình hóa sẽ 
được đưa ra để dự báo công suất phát ví dụ như các mô hình bền vững, vật lý, thống kê, trí tuệ nhân tạo, mô 
hình lai. Bài báo này nêu ra các kết luận về thành tựu và xu hướng trong việc dự báo, đặc biệt là trong việc 
sử dụng các mạng nơron nhân tạo và các thuật toán tiến hóa lai để dự báo công suất phát điện mặt trời. 

Ñieän & Ñôøi soáng     17

KHOA HOÏC - COÂNG NGHEÄ î



2. Các mô hình dự báo công suất nguồn phát trên 
thế giới hiện nay

2.1 Mô hình dự báo bền vững

Mô hình bền vững phổ biến cho dự báo rất ngắn hạn 
và ngắn hạn. Các mô hình bền vững thường có chi phí tính 
toán và thời gian trễ thấp với độ chính xác hợp lý. Kỹ thuật 
này thông qua khái niệm “ngày nay bằng ngày mai” tức là 
điều kiện khí hậu (bức xạ mặt trời, nhiệt độ…) trong một 
ngày dự kiến sẽ vẫn tương tự như ngày hôm trước[3]. Ví dụ 
nếu hôm nay là một ngày nắng với nhiệt độ 30 0C thì mô 
hình sẽ dự đoán rằng ngày tiếp sau đó sẽ là một ngày nắng 
với cùng nhiệt độ 30 0C. Do đó nó có thể tính toán chỉ số 
GHI ngay lập tức bằng cách phân tách dự báo thông tin 
GHI đầu vào và chỉ số trong của bầu trời (CSI). Tuy nhiên, 
chỉ số CSI không đáp ứng với sự thay đổi của góc thiên 
đỉnh mặt trời do điều kiện thời tiết như mây, mưa, bão, 
v.v… tại phần thời gian dự báo. Phương trình của mô hình 
dự báo sử dụng phương pháp này được mô tả[3]:

        (1)

Trong đó:

k: Khoảng thời gian dự báo

P(t+k): Dự báo công suất cho thời gian k
t 
tại thời điểm 

tức thời t.

T: Khoảng dự báo.

n: Số phép đo trong tập dữ liệu.

P(t- iΔt): Công suất thực được đo trong thời gian t và 
các bước thời gian i trong T.

Δt: Chênh lệch thời gian của chuỗi thời gian đo.

Mô hình này có hiệu suất của dự báo tương đối chính 
xác ở thời điểm cực ngắn hạn và ngắn hạn (từ vài giây cho 
tới 1 giờ). Tuy nhiên với sự tăng dần theo thời gian, độ 
chính xác của mô hình này giảm đi rất nhiều.

2.2 Mô hình vật lý

Mô hình dự báo vật lý có dữ liệu đầu vào bao gồm: 
GHI, áp suất không khí, nhiệt độ, địa hình, chướng ngại 
vật, sự gián đoạn và vật cản, các chỉ số của bầu không khí 
cho những dự báo trong tương lai [4]. Mô hình này đáng 
tin cậy trong dự báo dài hạn. Mô hình dựa trên phương 
pháp sử dụng kỹ thuật dự báo thời tiết số (NWP) hợp nhất 
thông tin khí tượng và phương trình mô hình khí quyển 
để đi đến dự báo về sự thay đổi của khí quyển trong một 
miền thời gian, qua đó dự báo tương ứng công suất đầu 
ra của PV. Mô hình này thường được phân thành hai loại 
dựa trên quy mô, là mô hình khí tượng quy mô trung bình 
và mô hình toàn cầu. Mô hình khí tượng quy mô trung 
bình liên quan đến các tính năng khí quyển cho một phạm 
vi địa lí hạn chế như một khu vực, quốc gia hoặc lục địa, 
trong khi mô hình toàn cầu mô tả các tính năng của bầu 

khí quyển trên quy mô toàn cầu. Với mô hình NWP toàn 
cầu có khoảng 15 dịch vụ thời tiết có sẵn đang hoạt động 
trong việc thu thập dữ liệu đó là: Hệ thống dự báo khí hậu 
toàn cầu (CFS) và hệ thống đồng hóa dữ liệu toàn cầu 
(GDAS), v.v… được quản lý bởi chính phủ và các tổ chức 
tài trợ như NOAA của Hoa Kỳ và Trung tâm dự báo thời tiết 
Châu Âu (ECMWF). Các mô hình NWP có thể dự báo tình 
trạng khí hậu trước hơn 15 ngày[5] và sử dụng đồng thời 
một bộ số phương trình cho trạng thái vật lý và đặc tính 
động của bầu không khí. Về mặt toán học, có thể trình bày 
về NWP như sau:

                                         (2)

Trong đó:

A: Sự thay đổi giá trị của phản ứng dự báo tại vị trí 
không gian đặc biệt.

Δt: Sự thay đổi về thời gian hoặc miền dự báo tạm thời.

F(A): Đại diện cho các biến làm thay đổi giá trị của A.

Tuy nhiên, để dự báo công suất đầu ra PV, mô hình sử 
dụng đặc điểm thời tiết như GHI, độ ẩm tương đối, tốc độ 
và hướng gió… do đó chất lượng dự báo sẽ tốt hơn nếu 
các diễn biến thời tiết ở mức ổn định. Ngược lại, dự báo sai 
xảy ra khi có sự thay đổi đột ngột về giá trị của thời tiết.

2.3 Phương pháp thống kê

 Phương pháp thống kê sử dụng chuỗi thời gian 
trong lịch sử và thời gian thực dữ liệu được tạo ra. Nó sử 
dụng ít dữ liệu đầu vào so với phương pháp bền vững và 
cho thấy hiệu suất dự báo tốt hơn trong dự báo ngắn hạn 
so với các mô hình NWP. Các mô hình thống kê sử dụng 
các phương trình toán học thuần túy để trích xuất mô 
hình và mối tương quan từ dữ liệu đầu vào trong quá khứ. 
Các thuật toán cơ bản là mô hình trung bình dịch chuyển 
(MA) và mô hình tự phát (AR). Những mô hình này giảm lỗi 
bằng cách ước tính sự khác biệt giữa giá trị đo được thực 
tế trong quá khứ và dự báo giá trị đầu ra của PV. Do đó độ 
chính xác dự báo phụ thuộc vào chất lượng và kích thước 
của dữ liệu. Kỹ thuật thống kê có thể được chia thành hai 
nhóm: Mô hình dự báo chuỗi thời gian và mô hình học 
máy (sử dụng trí tuệ nhân tạo AI)[6].

2.3.1  Kỹ thuật dự báo dựa trên chuỗi thời gian

Chuỗi thời gian cung cấp thông tin thống kê để thấy 
trước bản chất của phần tử định lượng. Những quan sát 
này thường được ghi lại qua thời gian tại các điểm liên 
tiếp trong các khoảng thời gian đều đặn như hàng quý, 
hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày hoặc thậm chí hàng 
giờ và phút, tùy thuộc vào biến số đáp ứng với thời gian. 
Phương pháp của phân tích chuỗi thời gian là dự báo giá 
trị tương lai gần bằng cách đánh giá mô hình thông tin 
trong quá khứ. Ví dụ sử dụng phương pháp thống kê để 
thiết lập mối tương quan giữa dữ liệu khí tượng trong quá 
khứ và giờ chiếu xạ mặt trời[7]. Các kỹ thuật được thiết lập 
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là: cấp số nhân trung bình (EWMA), trung bình di chuyển 
tự động (ARMA) và trung bình dịch chuyển tự động tích 
hợp (ARIMA).

a) Phương pháp dịch chuyển theo cấp số nhân 
trung bình (EWMA)

Phương pháp dịch chuyển theo cấp số nhân trung 
bình (EWMA) là một kỹ thuật độc đáo áp dụng số mũ 
chức năng phân tích thống kê dữ liệu chuỗi thời gian 
lịch sử để thực hiện dự báo. Nó phân bổ một tập hợp 
các trọng số không bằng nhau cho các quan sát lịch 
sử và làm giảm theo cấp số nhân dữ liệu từ các điểm 
dữ liệu gần nhất đến xa nhất. Mô hình có thể dễ dàng 
học hỏi và đưa ra quyết định từ các giả định. Kỹ thuật 
này được gọi là phương pháp Holt-Winter[8] có phương 
trình như sau:

        (3)

Trong đó:

Y
t
: giá trị quan sát trong hiện tại. 

: giá trị dự báo.

α: hằng số làm mịn duy trì trong khoảng (0-1)

Từ đó, phương trình dự báo xuất giá trị dự báo tại t +1 
bằng tổng của giá trị dự báo cuối cùng  và có hệ số điều 
chỉnh dự báo là .

b) Mô hình trung bình trượt kết hợp tự hồi quy 
(ARIMA)[9]

 Có hai biến thể của mô hình ARIMA: không theo mùa 
và theo mùa. Nếu trong dữ liệu chuỗi thời gian có tính 
thời vụ thì mô hình ARIMA theo mùa được sử dụng. Mặt 
khác, ARIMA không theo mùa mô hình được sử dụng cho 
các trường hợp chung.

ARIMA không theo mùa được mô hình hóa theo 
cách sau:

            (1)

: Là biến thứ dth của chuỗi thời gian không cố định Y. 

p, d và q: tương ứng là độ tự trễ, biến và độ trễ trung 
bình trượt

 và θ: Các tham số trung bình trượt tự động được 
biểu thị với các tham số tương ứng

μ:  Là hằng số.

 Tùy thuộc vào các giá trị của p, d và q, một mô hình 
ARIMA có thể thực hiện hình thức trung bình trượt (MA) 
hoặc tự hồi quy (AR) hoặc trung bình trượt tự động (ARMA).

Một mô hình định kỳ trong chuỗi thời gian được gọi 
là tính thời vụ. Tính thời vụ trong một chuỗi thời gian được 
thể hiện bởi S. Ví dụ, sản xuất năng lượng mặt trời hàng 
tháng có giá trị cao hơn trong những tháng mùa hè, vì vậy 
S = 12 trong trường hợp này. Các mô hình ARIMA có thể 

được sử dụng để dự báo chuỗi thời gian theo mùa dữ liệu, 
giống như dữ liệu chuỗi thời gian không theo mùa.

Một mô hình kết hợp bao gồm cả mô hình không 
theo mùa và theo mùa, được sử dụng để đại diện cho mô 
hình ARIMA theo mùa. ARIMA theo mùa thường được thể 
hiện theo cách sau:

                          (4)

Với:

• P = thứ tự AR theo mùa.

• Q = thứ tự MA theo mùa.

• D = thứ tự khác biệt theo mùa.

• S = span(S) của mẫu theo mùa.

Một mô hình rõ hơn của mô hình ARIMA theo mùa là:

    
(5)

Với B là toán tử trễ. Ta có toán tử của B: 

2.3.2 Kỹ thuật dự báo học máy (machine learning)

 Các mô hình thống kê khác khai thác những tiến bộ 
trong học máy, đây là một cách tiếp cận dựa trên trí tuệ 
nhân tạo (AI). Phương pháp này dựa vào khả năng AI học 
hỏi kinh nghiệm với dữ liệu lịch sử và tiếp tục trau dồi khả 
năng dự báo của nó thông qua việc chạy các chương trình. 
Các máy tính cấu hình cao được yêu cầu chạy nhiều lần 
lặp trước khi có thể đưa dự báo cuối cùng. Nó có khả năng 
tự học hỏi mà không cần được lập trình cụ thể. Các ứng 
dụng của nó rất nhiều: Nhận dạng mẫu, khai thác dữ liệu, 
các vấn đề phân loại, lọc và dự báo… Các kỹ thuật chính 
của học máy là mạng nơron nhân tạo (ANN), mạng nơron 
tri thức nhiều lớp (MLPNN), mạng nơron hồi quy (RNN), 
mạng nơron truyền thẳng (FFNN) và mạng nơron phản 
hồi (FBNN).

2.3.2.1 Mạng nơron nhân tạo (ANN)[10]

 ANN áp dụng cơ chế xử lý thông tin của bộ não con 
người. Nó có một khả năng độc đáo để các hàm phi tuyến 
có độ chính xác cao, nó được sử dụng trong các lĩnh vực 
đa dạng như dự báo khí tượng, tài chính, vật lý, kỹ thuật, y 
học.... Hình 1 là một mô hình cơ bản của mạng. Kiến trúc 
ANN cơ bản được chia thành ba phần: lớp đầu vào, lớp 
ẩn và lớp đầu ra, bao gồm các nơ-ron nhân tạo và các kết 
nối. Kiến trúc ANN là một ví dụ của các nơron, mỗi tế bào 
nơron nhân tạo của một mạng là một nút kích hoạt, nơi 
diễn ra tất cả các hoạt động xử lý thông tin và ra quyết 
định. Một nút kích hoạt cụ thể lấy đầu vào từ một nút 
trước đó và áp dụng học máy cho các tham số để tạo ra 
tổng trọng số. Thông tin được xử lý này sau đó chuyển 
qua một hàm kích hoạt để tính toán tổng hợp dự báo. Dự 
báo này được xử lý dần dần cho đến khi nó đạt kết quả 
cuối cùng. Các chức năng kích hoạt được sử dụng thường 
xuyên nhất là Sigmoid, sigmoid tiếp tuyến Hyperbolic, 
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cơ sở Gauss, tuyến tính chức năng bước đơn cực, tuyến 
tính chức năng bước lưỡng cực, hàm tuyến tính đơn cực 
và hàm tuyến tính lưỡng cực. Các kỹ thuật dự báo ANN đã 
trải qua nhiều sửa đổi để phù hợp với đầu vào-đầu ra khác 
nhau của kiến trúc.

Hình 1: Cấu trúc cơ bản của ANN[10]

a) Mạng nơron nhiều lớp (MLPNN)

Mô hình MLPNN là một kỹ thuật để tiếp cận ANN cơ 
bản và hiệu quả để thiết kế và dự báo. Nó có công dụng 
mạnh và được sử dụng phổ biến trong mô hình phi tuyến 
và các vấn đề phức tạp mà không thể giải quyết bằng một 
mạng nơron một lớp thông thường[11]. MLPNN là tổng 
hợp của ba hoặc nhiều lớp kích hoạt các nút không liên 
tục. Các nút trong bất kỳ lớp nào được kết nối thông qua 
một lượng nhất định đến các nút khác trong lớp tiếp theo. 
Do đó, nó có khả năng tương quan mối quan hệ đầu vào 
và đầu ra thông qua học máy. Mối tương quan giữa số 
lượng nút và số lớp ẩn là rất cần thiết. Một nghiên cứu cho 
thấy rằng một lớp ẩn duy nhất là đủ để thiết kế một hàm 
phi tuyến phức tạp với đủ số lượng nút ẩn[12]. Tuy nhiên 
có những khó khăn xảy ra do tăng số lượng nút. Hình 2 
cho thấy cấu trúc đơn giản hóa của một MLPNN với tám 
đầu vào để dự báo năng lượng mặt trời.

Hình 2: Mạng nơron nhiều lớp (MLPNN)[12]

b) Mạng nơron hồi quy (RNN)

RNN là một lớp ANN nổi bật có thể học tập và xử lý 
nhiều mối quan hệ phức tạp khác nhau. Mạng này dựa 
trên việc xác định dữ liệu chuỗi thời gian bằng hệ thống 

phản hồi để sử dụng các giá trị của bước thời gian trước 
đó. Mô hình có cấu trúc đơn giản với vòng phản hồi tích 
hợp cho phép nó hoạt động như một công cụ dự báo. 
RNN có đầu ra của lớp nơron liên quan được kết nối với 
đầu vào tiếp theo của vector và được đưa trở lại vào cùng 
một lớp, đó là lớp duy nhất trong toàn bộ mạng lưới. về 
cơ bản ứng dụng mô hình RNN rất linh hoạt từ nhận dạng 
giọng nói đến xe không người lái…[1]. Một nghiên cứu 
khác xây dựng mô hình RNN có một vòng phản hồi có thể 
giao tiếp với lớp ẩn của mạng và lớp đầu vào[13]. Tất cả 
các vòng hồi quy giúp giảm lỗi trong học máy. Trong RNN 
mỗi nơron hoạt động được kết nối với tất cả các nơron 
xử lý khác và với chính nó. Vì thế kết quả đầu ra của RNN 
nghiêng về tín hiệu phản hồi ở bước thời gian trước đó và 
tín hiệu đầu vào. Nhiều nghiên cứu về RNN đã được tiến 
hành theo thời gian thực để phân tích tốc độ học máy của 
mô hình. Hàm kích hoạt của RNN là tổng trọng số của tín 
hiệu đầu vào và tín hiệu phản hồi. Do đó, phương trình 
hàm kích hoạt là[1]:

            
                 (6)

Trong đó:

S
k(t)

:
 
Hàm kích hoạt tại thời điểm t đã cho khi xử lý nút k

V
kq

: Trọng lượng kết nối tương ứng với nút q được kết 
nối với nút k

p +1: Giá trị dự kiến.

Hình 3: Cấu trúc cơ bản của RNN[1]

2.3.2.2. Deep learning (DL) (Học máy sâu)

Hiện nay, học máy hiện đại là Deep Learning (học 
máy sâu) hoặc mạng lưới nơron sâu (DNN). DNN này có 
thể học hỏi từ lượng dữ liệu đầu vào khổng lồ và sử dụng 
thuật toán học tập cải tiến, phương pháp phân tích tham 
số tốt hơn và nhiều lớp ẩn. DL là một kỹ thuật học máy 
không giám sát tức là thuật toán của nó có thể dự đoán 
kết quả bằng cách cảm nhận mô hình đầu vào. DL đã 
tăng cường khả năng xác định tối ưu cục bộ và mô tả tỷ 
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lệ lắp ráp. Các mô hình dự báo được phát triển từ sự kết 
hợp xác suất giữa biến đổi sóng thành phần (WT), mạng 
nơron tích chập (CNN) và hồi quy lượng tử (QR) thành 
mô hình rất hiệu quả. Chủ yếu có bốn loại DL: Restricted 
Boltzmann machine (RBM), mạng tin cậy sâu (DBN), bộ mã 
hóa tự động (AE) và mạng nơron tích chập sâu (DCNN). 
RBM có bản chất ngẫu nhiên và sử dụng dữ liệu đầu vào 
để tìm hiểu phân phối xác suất. Phương pháp này được sử 
dụng trong phân loại dữ liệu, cộng tác, lọc và giảm kích 
thước[14]. DL hiện là công cụ tốt nhất cho nhận dạng 
vân tay, nhận diện khuôn mặt, nhận dạng hành vi, nhận 
dạng giọng nói, hệ thống đề xuất và phân loại hình ảnh... 
Việc tính toán mô hình sử dụng được gọi là mạng nơron 
nhiều cấp[15] dựa trên tuyến tính hoặc bộ lọc phi tuyến 
để trích xuất các tính năng từ một hình ảnh. Để có hoạt 
động hiệu quả vượt trội thì thì mô hình mạng nơron tích 
chập sâu (DCNN) đã được đề xuất. Nó bao gồm một số 
khối như tích chập, kích hoạt và gộp chung, tất cả hoạt 
động cùng nhau để trích xuất tính năng và biến đổi[16]
H is small and is equal to W , e.g., H is 5 or 7. Nó có một 
kiến trúc mạng nơron sâu sắc và thường bao gồm bốn loại 
lớp[17]renewable\nenergy resource is playing a more and 
more significant role with an\nexponential growth speed 
in the smart grid, especially for solar energy.\nGiven the 
stochastic characteristics of the Photovoltaic (PV, được thể 
hiện ở hình 4:

Hình 4: Cấu trúc 7 lớp của CNN[17]

So với các mạng nơron được kết nối theo kiểu truyền 
thống, ưu điểm của DCNN là số lượng tham số giảm do kỹ 
thuật chia sẻ giá trị của nó. Đồng thời các lớp DCNN gồm 
các kích thước hạt nhân nhỏ cung cấp một cách hiệu quả 
để trích xuất cấu trúc ẩn và các tính năng sẵn có.

 Cùng với lợi thế về hiệu suất cấu trúc, DCNN có các 
chức năng thực tế khác như nó xử lý dữ liệu rất nhanh với 
lưới điện có cấu trúc liên kết. Vì vậy DCNN thường được sử 
dụng trong việc xử lý dữ liệu hình ảnh. Tuy nhiên ứng dụng 
của nó trong phân loại thời tiết cho PVPF ít phổ biến hơn[18]. 
Để có hiệu suất cao hơn nữa, các DCNN lai đang được được 
phát triển, ví dụ như các mạng chập hồi quy (RCN). 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các mô hình CNN là 
tối ưu cho các ứng dụng khác nhau[1][19]. Bảng 1 thể hiện 
các mô hình dự báo phổ biến dựa trên ANN và CNN.

Bảng 1: Các mô hình dự báo phổ biến dựa trên ANN và CNN[1]

Mô hình dự báo Dữ liệu đầu vào Độ chính xác
Miền thời 

gian dự báo

RNN-LSTM (mạng nơron 
hồi quy -bộ nhớ dài hạn)

Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, kiểu thời tiết, độ 
trông thấy được, điểm sương

Sai số toàn phương 
trung bình (RMSE): 

18,34%
Hàng giờ

ANN và logic mờ
Bức xạ mặt trời, nhiệt độ, tốc độ gió, điểm 

sương, độ giật của gió
Sai số phần trăm tuyệt 

đối (MAPE): 29,6%
Hàng tháng

WNN Bức xạ mặt trời RMSE: 9,42%-15,41% Hàng giờ

ANN
Bức xạ mặt trời, tốc độ gió, hướng gió, độ ẩm, áp 
suất khí quyển, góc thiên đỉnh, độ trong bầu trời

nRMSE dưới 20% Từ 1-6 giờ

ANN kết hợp tối ưu hóa 
GA

Vị trí đám mây, độ trong của bầu trời, năng 
lượng đầu ra, bức xạ mặt trời

Sai số tuyệt đối trung 
bình (MAE) 21,02%

5,10,15 phút

ANN kết hợp BP Chỉ số bụi mịn, nhiệt độ, độ ẩm và tóc độ gió MAE: 11% 24 giờ

RBFNN
Dữ liệu năng lượng của PV trong 2 ngày liên 

tiếp trước đó
MAPE: 3,71%
RMSE: 4,65%

24 giờ

ANN-MLPNN có phản hồi
Góc thiên đỉnh, góc nghiêng, thông số chiếu xạ 

ngang toàn cầu trong 10 phút trước đó
RMSE trong khoảng 9% 10 phút

Mạng nơron và phương 
pháp thống kê

Bức xạ mặt trời, độ ẩm, nhiệt độ, đám mây và vị 
trí của mặt trời

RMSE từ 10%-13% 1 tuần

DNN kết hợp bộ nhớ dài 
hạn (LSTM)

Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, kiểu thời tiết, độ 
trông thấy được, điểm sương. Đầu vào được tối 

ưu hóa với PSO
MAPE: 7,43% Hàng ngày
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Mô hình dự báo Dữ liệu đầu vào Độ chính xác
Miền thời 

gian dự báo

DCNN kết hợp bộ nhớ dài 
hạn (LSTM)

Bức xạ mặt trời, mô hình hóa bầu trời, sự che 
phủ của đám mây

RMSE: 9,87%
nMAPE: <22%

Hàng ngày

DCNN kết hợp WT và QR
Bức xạ mặt trời, mô hình hóa bầu trời, sự che 
phủ của đám mây, các thông số đầu ra được 

phản hồi lại
RMSE: <15% Hàng ngày

AE kết hợp bộ nhớ dài 
hạn (LSTM)

Bức xạ mặt trời, góc thiên đỉnh, góc nghiêng, 
độ ẩm, tốc độ gió..

RMSE: <7% Hàng ngày

3. Kết luận và đề xuất.

Các kỹ thuật được sử dụng trong tối ưu hóa và đánh 
giá đầu ra của mô hình dự báo PVPF rất đa dạng với tình 
hình cụ thể. Thông số đầu vào khác nhau (vị trí và khí hậu) 
làm cho so sánh giữa các mô hình trở nên phức tạp, đòi 
hỏi các phương pháp chuyên dụng để đạt được các kết 
quả tốt nhất. 

 Sự biến động của thời tiết mang đến nhiều khó khăn 
trong việc dự báo công suất nguồn phát năng lượng mặt 
trời. Tuy nhiên, những tiến bộ trong mô hình toán học, 
biểu diễn vật lý, phân tích thống kê và sức mạnh tính toán 
đã làm cho các dự báo trở nên chính xác hơn. Nhiều nơi đã 
đưa ra các sáng kiến để hỗ trợ nghiên cứu trong việc này 
và  phát triển những kết quả nghiên cứu có sẵn. Nhu cầu 
hiện tại là một cách tiếp cận dự báo linh hoạt hơn chính 
xác hơn và có thể được sử dụng được trong những điều 
kiện ban đầu khác nhau ở các vùng khí hậu, địa lý khác 
nhau. Việc nghiên cứu thêm các mô hình dự báo mới là rất 
cần thiết để giải quyết những thách thức của dự báo công 
suất nguồn phát năng lượng mặt trời.
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Để công tác sửa chữa lớn đảm 
bảo chất lượng, đúng tiến độ 
và tiết kiệm, hiệu quả,  ngay 

từ năm 2021, Công ty đã tổ chức 
khảo sát chi tiết từng hệ thống thiết 
bị, kiểm tra lập phương án kỹ thuật 
theo phương pháp RCM cho khối 
lượng sửa chữa lớn thực hiện trong 
năm 2022, cụ thể các hạng mục 
như:  Đại tu Tổ máy H1, duy tu bảo 
dưỡng Tổ máy H2 - Nhà máy Thủy 
điện Ka Nak; Trung tu Tổ máy H1, duy 
tu bảo dưỡng Tổ máy H2, Trạm phân 
phối - Nhà máy Thủy điện An Khê và 
các thiết bị liên quan khác.

Với đội ngũ CBCNV kỹ thuật 
có nhiều năm kinh nghiệm, trình 
độ tay nghề cao, không quản ngày 
đêm đảm bảo tiến độ sửa chữa, các 
bộ phận chuyên môn phối hợp nhịp 
nhàng đã góp phần hoàn thành tốt 
công tác khối lượng công việc sửa 
chữa lớn và xử lý các vấn đề phát sinh 
trong quá trình triển khai. Đặc biệt, 
lãnh đạo Công ty thường xuyên có 
mặt tại hiện trường để kiểm tra tiến 
độ và động viên CBCNV về mặt tinh 
thần, chỉ đạo các đơn vị chức năng bố 
trí các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt với 
điều kiện tốt nhất. Kết quả, công tác 
sửa chữa lớn tại Nhà máy Thủy điện 
An Khê sớm hơn tiến độ 02 ngày, Nhà 
máy Thủy điện KaNak sớm hơn tiến 
độ 01 ngày.

Kết thúc mỗi đợt sửa chữa, các 
Tổ máy và hệ thống thiết bị tại Nhà 
máy Thuỷ điện An Khê và Ka Nak hoạt 
động tin cậy, ổn định, vận hành an 
toàn, các thông số kỹ thuật đạt chất 

lượng, đáp ứng yêu cầu huy động 
của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện 
Quốc gia. Ngoài ra, Công ty còn thực 
hiện tốt công tác sửa chữa thường 
xuyên, công tác quản lý kỹ thuật, vận 
hành, kiểm tra, đánh giá tình hình 
hoạt động của các hệ thống thiết bị 

nhằm phát hiện, ngăn ngừa và xử lý 
kịp thời các sự cố có thể xảy ra, đảm 
bảo độ sẵn sàng của các Tổ máy, khai 
thác tối đa lượng nước về hồ nhằm 
mang lại hiệu quả cao nhất trong 
công tác phát điện.

Quang Nam

THUỶ ĐIỆN AN KHÊ - KA NAK 
HOÀN THÀNH TỐT CÔNG TÁC SỬA CHỮA LỚN NĂM 2022

Thực hiện chủ đề năm “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” của Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam (EVN), Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2), Công ty Thuỷ điện An Khê – Ka Nak 
(AKKN) đã tập trung mọi nguồn lực, đề ra các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo hoàn thành 
các nhiệm vụ được giao, trong đó có công tác sửa chữa lớn tại các nhà máy.

 

CBCNV Công ty thực hiện sửa chữa lớn tại Nhà máy Thủy điện An Khê
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Trạm chính thức đóng điện xung 
kích ngày 15/12/2002, mang 
tải ngày 08/03/2003. Trạm có 

nhiệm vụ tiếp nhận sản lượng điện từ 
nhà máy thủy điện Hòa Bình và TBA 
220kV Hà Đông cấp điện cho các trạm 
110kV Xuân Mai, Lương Sơn, Phúc 
Thọ, Sơn Tây.

Đến tháng 12 năm 2011, Trạm 
tiến hành lắp đặt thêm máy biến áp 
AT1 công suất 125 MVA, tháng 01 
năm 2015 nâng công suất AT1 lên 
250 MVA, tháng 10 năm 2021 nâng 
công suất AT2 lến 250 MVA. Trong 
quá trình vận hành, CBCNV trong 
trạm đã kết hợp giám sát mở rộng 
03 ngăn lộ 110kV, thực hiện tốt các 
công trình cải tạo, sửa chữa lớn thay 
thế các thiết bị vận hành có nguy cơ 
gây sự cố.

Với cơ sở vật chất ban đầu còn 
nhiều thiếu thốn, nhưng qua 20 năm 
xây dựng, bằng tinh thần yêu nghề, 
với sự đoàn kết của tập thể CBCNV, 
TBA 220kV Xuân Mai đã vượt qua mọi 

thách thức về thời tiết, khí hậu, với ý 
chí của những người quản lý vận hành 
trẻ tuổi ham học hỏi đã vận hành an 
toàn, ổn định trong nhiều năm qua, 
được các cấp lãnh đạo tặng nhiều 
bằng khen, giấy khen và cờ thi đua.

Ngoài công tác chuyên môn, tập 
thể CBCNV của Trạm đã đóng góp 
tích cực vào các phong trào thể dục 
thể thao, văn hóa xã hội, xây dựng 
tình đoàn kết gắn bó với chính quyền 
địa phương sở tại, tham gia ủng hỗ 
quỹ đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện, 
nhiều năm liển đạt trạm tiêu biểu, 
kiểu mẫu, xanh, sạch đẹp, đảm bảo 
an toàn vệ sinh lao động được các cấp 
khen thưởng.

Trên 20 năm trôi qua với sự cố 
gắng không mệt mỏi của các thế hệ 
lãnh đạo trạm biến áp 220kV Xuân 
Mai, đến nay đã có rất nhiều cán bộ 
trưởng thành từ trạm Biến áp 220kV 
Xuân Mai hiện đang nắm giữ các vị trí 
lãnh đạo cấp Công ty và cấp Truyền tải 
điện… Một tập thể cán bộ luôn hết 
mình vì công việc, đội ngũ công nhân 
viên luôn nâng cao ý thức trách nhiệm, 
chịu khó tìm tòi học hỏi nâng cao kiến 
thức, đáp ứng yêu cầu công việc, vận 
hành an toàn liên tục đảm bảo cung 
cấp điện cho địa phương khu vực lân 
cận, góp phần hoàn thành nhiệm vụ 
cấp trên giao và sự phát triển kinh tế, 
xã hội của địa phương./.

PV

TRẠM BIẾN ÁP 220KV XUÂN MAI: 
14 NĂM VẬN HÀNH AN TOÀN, ỔN ĐỊNH ĐẢM BẢO

CUNG CẤP ĐIỆN CHO KHU VỰC HÀ NỘI

Trạm biến áp (TBA) 
220kV Xuân Mai, thuộc 
Truyền tải điện Hòa Bình 
quản lý, cho đến nay đã 
trên 14 năm vận hành an 
toàn, ổn định, không có sự 
cố, phục vụ phát triển kinh 
kế xã hội khu vực Xuân Mai, 
Hà Đông, Hà Nội.

Khuôn viên Trạm 220 kV Xuân Mai luôn 
được đảm bảo sạch đẹp

Công nhân QLVH Trạm 220 kV Xuân Mai trong những ca trực

Máy biến áp AT1 tại Trạm 
220 kV Xuân Mai

Ñieän & Ñôøi soáng     24

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏCî



Với mục tiêu xây dựng EVNNPT 
trở thành tổ chức truyền tải 
điện tiên tiến trên thế giới, 

Đảng ủy EVNNPT đã ban hành nghị 
quyết lãnh đạo, chỉ đạo tổng công 
ty thực hiện nhiệm vụ chính trị được 
giao, thực hiện đẩy mạnh nghiên cứu, 
ứng dụng công nghệ của cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4 trong 
lĩnh vực truyền tải điện.

Theo đó, EVNNPT đã xây dựng 
Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 
2021-2025. Trong đó tập trung giải 
pháp đổi mới tư duy, thống nhất 
nhận thức, xây dựng văn hóa về 
chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền 
tải điện. Để công tác chuyển đối số 
thành công, PTC1 đã thành lập Ban 
chỉ đạo Chuyển đổi số (CĐS), đồng 
thời xác định để chuyển đổi số thành 
công phải đặt con người làm trung 
tâm, chuyển đổi từ nhận thức để 
hình thành văn hóa chấp nhận cái 
mới. Đồng thời để thống nhất nhận 
thức về chủ trương, chính sách, sự 

cần thiết, hiện trạng cũng như kết 
quả bước đầu và mục tiêu lâu dài của 
chuyển đổi số trong công ty.

Công tác chuyển đổi số PTC 
1, thực hiện đồng thời hai mục tiêu 

đó là chuyển đổi về nhận thức, nhân 
lực số, quy trình nghiệp vụ số và ứng 
dụng công nghệ kỹ thuật số vào công 
tác vận hành, quản lý đường dây. Để 
tạo điều kiện cho chuyển đổi số, công 
ty đã từng bước rà soát và hiệu chỉnh 
quy trình nghiệp vụ để cho phép tin 
học hóa, giảm báo cáo và hồ sơ giấy. 
Ban hành chính sách thúc đẩy đổi 
mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ 
kỹ thuật số trong truyền tải điện.

Theo đó, PTC1 đã ban hành quy 
định làm việc của Ban chỉ đạo chuyển 
đổi số và ứng dụng các thành tựu của 
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 
4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh 
của PTC1. Đồng thời, thành lập các Tổ 
công tác giúp việc Ban chỉ đạo gồm: 
Tổ công tác số 1 - CĐS trong lĩnh vực 
Quản trị nội bộ; Tổ công tác số 2 - 
Chuyển đổi số trong lĩnh vực đầu tư 
xây dựng (ĐTXD); Tổ công tác số 3 - 

PTC1 ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ
Nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng 

công ty Truyền tải điện quốc gia Việt Nam (EVNNPT), công tác chuyển đổi số đã và đang là 
nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong thời gian qua của Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1).

Biển cấm có gắn QR-Code các nghị định của CP về xử phạt vi phạm an toàn hành 
lang lưới điện của Truyền tải điện Hà Nội thuộc PC1

PTC1 áp dụng KHCN - Kiểm tra soi phát nhiệt nhằm phát hiện sớm 
nguyên nhân sự cố
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CĐS trong lĩnh vực quản lý vận hành 
trạm biến áp (TBA); Tổ công tác số 4 
- CĐS trong lĩnh vực quản lý vận hành 
đường dây (ĐZ); Tổ công tác số 5 - lĩnh 
vực: Viễn thông công nghệ thông tin 
(VTCNTT); Tổ công tác số 6 - lĩnh vực 
truyền thông, đào tạo chuyển đổi 
nhận thức (TT & CĐNT).

Đến nay, dưới sự chỉ đạo sát sao 
của Ban chỉ đạo CĐS cùng với đó là sự 
chủ động lập kế hoạch, triển khai của 
các tổ công tác, công tác CĐS trong 
PTC1 đã có những tiến triển đáng kể.

Cụ thể, đối với công tác quản 
trị nội bộ, công ty đã hoàn thành lưu 
đồ hóa quy chế quản lý nội bộ, quy 
trình quản lý các phòng ban và đơn vị, 
tiến tới chuẩn hóa quy trình nghiệp 
vụ của công ty. Toàn bộ các văn bản 
pháp quy đã được cập nhật đầy đủ 
trên trang nội bộ của PTC1 giúp việc 
tìm kiếm được dễ dàng. Đặc biệt đến 
nay đã thống kê được 28 danh mục 
ứng dụng phục vụ công tác quản lý 
nội bộ do PTC1 tự phát triển, đánh giá 
các sản phẩm công nghệ/phần mềm 
tự thiết kế và sản xuất để xây dựng kế 
hoạch sửa đổi, phát triển nhằm đạt 
hiệu quả trong việc số hoá báo cáo. 

Tháng 9/2021 công ty đã hoàn thành 
và triển khai văn phòng số D- Office.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, 
PTC1 đã dần loại bỏ các hồ sơ giấy 
bằng những hình thức như: đấu thầu 
rộng rãi trên các trang đấu thầu quốc 
gia, ứng dụng chữ ký số trong thẩm 
định hồ sơ, số hóa hồ sơ đầu tư xây 
dựng. Đã cập nhật đầy đủ dữ liệu trên 
các phần mềm dùng chung theo yêu 
cầu của EVNNPT; đẩy mạnh công tác 
đấu thầu và hồ sơ điện tử; lập bộ mã 
dự án ĐTXD để theo dõi giá thành, 
cấp phát vốn, 100% dự án ĐTXD được 
cấp vốn sau khi đã có mã dự án, đến 
nay 100% dự án đã có mã dự án.

Trong lĩnh vực TBA và ĐZ, bên 
cạnh việc tăng cường số hóa hồ sơ, 
cập nhật lên phần mềm dùng chung, 
đến nay PTC1 hiện đã tự xây dựng 
một số phần mềm để phục vụ quản lý 
vận hành như: module quản lý phiếu 
chỉnh định, phần mềm quản lý phiếu 
thao tác, quản lý xử lý sự cố. Đồng thời, 
công ty cũng đã đẩy mạnh ứng dụng 
khoa học công nghệ trong quản lý vận 
hành đường dây như: Sử dụng thiết bị 
bay không người lái UAV trong công 
tác kiểm tra đường dây, xây dựng sơ 

đồ 3D, ứng dụng AI trong phân tích 
ảnh giám sát đường dây, ứng dụng 
hiện trường quản lý đội công tác; đã 
báo cáo EVNNPT về ứng dụng khoa 
học công nghệ trong quản lý vận hành 
đường dây, AI trong phân tích ảnh.

Với phương châm chuyên đổi số 
trước hết là chuyển đổi nhận thức, 
PTC1 đã tổ chức các khóa đào tạo về 
nhận thức, chiến lược, quản trị CĐS 
cho CBCNV với thành phần tham gia 
đầy đủ theo yêu cầu; tuyên truyền 
phổ biến về chủ trương, quan điểm, 
định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 
của EVN, EVNNPT về CĐS thông qua 
trang tin Chuyển đổi số do PTC1 tự 
phát triển; Đẩy mạnh công tác truyền 
thông thông qua việc cập nhật các tin 
tức trong và ngoài ngành, các đơn vị 
đi đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Thời gian tới, PTC1 xác định công 
tác CĐS tiếp tục bám sát kế hoạch mà 
EVNNPT giao để từ đó các tổ công tác 
CĐS của công ty nghiên cứu và đưa 
ra các giải pháp, phương hướng triển 
khai thực hiện, để hoạt động sản xuất 
kinh doanh của công ty ngày càng 
năng suất hơn, hiệu quả hơn.

Thu Hường

TTĐ Hòa Bình thuộc PTC1 sử dụng thiết bị bay Flycam để kiểm tra hệ thống lưới truyền tải

Ñieän & Ñôøi soáng     26

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏCî



Hiện Đơn vị đang quản lý vận 
hành 04 đường dây 500kV sử 
dụng cách điện composite. 

Trong đó có đường dây 500kV Sơn 
La- Hòa Bình sau hơn 12 năm vận 
hành cho thấy vật liệu silicone đã bộc 
lộ sự lão hóa chỉ cần một tác động 
ngoại lực nhỏ lên các tán cách điện 
cũng dẫn đến tình trạng gãy, rách.

Trước các nguy cơ trên, TTĐ Tây 
Bắc 2 đã tổ chức tăng cường kiểm tra 
giám sát, đưa đường dây 500kV Sơn 
La - Hòa Bình vào tình trạng giám sát 
đặc biệt, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của 
Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) và 
lãnh đạo TTĐ Tây Bắc 2.

Để đảm bảo an toàn đường 
dây 580 Sơn La (T500SL) - 574 Hòa 
Bình (T500HB) nhằm nắm bắt tình 
trạng vận hành các chuỗi cách điện 

Composite; quá trình kiểm tra, tầm 
soát trên toàn tuyến được thực hiện 
theo phương án đã được lập duyệt. 
Ngoài kiểm tra bằng mắt thường, 
đơn vị tăng cường sử dụng các thiết 
bị chuyên dụng như dùng thiết bị 
soi corocam để kiểm tra xem có hiện 
tượng phóng điện vầng quang trên 
tán, thân, khớp nối của chuỗi cách 
điện composite, đặc biệt là trong 

TRUYỀN TẢI ĐIỆN TÂY BẮC 2 
ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀO CÔNG TÁC 

QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐƯỜNG DÂY CAO ÁP

Bay Flycam chụp ảnh kiểm tra chuỗi cách điện néo Composite đường dây 500 kV 
Sơn La - Hòa Bình

Truyền tải điện (TTĐ) Tây Bắc 
2   thuộc Công ty Truyền tải điện 
1 quản lý hầu hết khối lượng các 
đường dây nằm trên đồi núi cao, 
thung lũng sâu và sát các vách đá 
nguy hiểm vì vậy việc ứng dụng 
khoa học công nghệ vào sản xuất 
là vấn đề thiết thực và hiệu quả.

Sử dụng Máy soi phát nhiệt chuỗi cách điện đỡ Composite đường dây 500 kV
Sơn La - Hòa Bình
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điều kiện sương mù nhiều và 
bụi bẩn; dùng máy soi phát 
nhiệt để phát hiện hiện tượng 
phát nhiệt bên trong lõi cách 
điện composite. Bên cạnh đó 
thiết bị bay Flycam cũng được 
đưa vào bay kiểm tra bên ngoài 
cách điện composite xem có 
hiện tượng rách vỏ làm hở lõi 
cách điện composite, kiểm tra 
bề mặt cách điện composite 
xem có hiện tượng đổi màu, 
lão hóa dạng da cá sấu, màu 
sắc vỏ biến đổi thành màu xám 
đen đặc biệt tại đoạn phía gần 
dây dẫn.

Bay kiểm tra các phụ kiện 
đầu cuối (ty, mắt nối) của cách 
điện composite xem có hiện 
tượng bị rạn nứt hoặc tách rời 
phần khớp nối gắn với phần 
silicone của cách điện có bị rỉ và 
các hiện tượng bị phóng điện 
hay không. Ngoài ra quản lý 
vận hành còn sử dụng thiết bị 
bay chụp lại kết quả kiểm tra, 
ghi chú rõ pha (trên, giữa, dưới), 
vị trí cột, kết hợp quay cả video, 
đặc biệt là các điểm hư hỏng 
hoặc nghi ngờ. Thay vì công 
nhân quản lý vận hành phải trực 
tiếp lên cột để kiểm tra chuỗi 
cách điện. Với sự phát triển của 
khoa học công nghệ việc đưa 
các thiết bị chuyên dụng, cụ thể 
thiết bị bay flycam vào quản lý 
vận hành đường dây truyền tải 
điện đã giúp giảm thiểu sức lao 
động, tăng độ an toàn cho con 
người và hiệu suất công việc, 
đặc biệt là đối với Đơn vị có địa 
hình khó khăn và hiểm trở như 
TTĐ Tây Bắc 2.

Trước xu thế tất yếu về 
ứng dụng công nghệ vào công 
tác quản lý vận hành đường 
dây, Truyền tải điện Tây Bắc 2 
luôn sẵn sàng và nhanh chóng 
tiếp cận với sự phát triển của 
khoa học công nghệ, ứng dụng 
vào sản xuất nhằm góp phần 
đẩy mạnh mục tiêu chuyển đổi 
số của cả nước nói chung và 
ngành điện nói riêng./.

Hải Triều

Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Ngọc Tân – Thành viên HĐTV EVNNPT, ông 
Trương Hữu Thành – Phó Tổng giám đốc EVNNPT kiêm Giám đốc Ban QLDA các 
công trình điện miền Nam (SPMB), lãnh đạo các Ban chuyên môn của EVNNPT.

Về phía UBND tỉnh Đồng Nai có đại diện các Sở Tài chính, Công Thương, Tài nguyên 
và Môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng các địa phương liên.

4 dự án cấp bách cần sớm tháo gỡ mặt bằng

Ông Trương Hữu Thành – Phó Tổng giám đốc EVNNPT kiêm Giám đốc SPMB cho 
biết: Để đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai, 
EVN/EVNNPT đang đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng để triển khai các dự án truyền tải 
điện trên địa bàn. Trong đó có 4 dự án cấp bách phải hoàn thành đóng điện trong 
năm 2022.

Trong đó đường dây 500kV Long Thành – rẽ Phú Mỹ - Sông Mây (theo kế hoạch 
đóng điện tháng 9/2022). Chiều dài toàn tuyến 16,4 km, gồm 45 vị trí móng. Đến nay, 
huyện Trảng Bom đã bàn giao mặt bằng thi công được 18/20 vị trí móng và còn nhiều 
vướng mắc ở hành lang tuyến. Tại huyện Long Thành đã bàn giao 25/25 vị trí móng 
nhưng 11 hộ dân ở xã Bình An đã nhận tiền bồi thường nhưng vẫn cản trở không cho 
kéo dây.

Trạm biến áp 500kV Long Thành và các đường dây đấu nối  (theo kế hoạch 
đóng điện tháng 9/2022), đến nay đã thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng 
mặt bằng trạm biến áp. Phần đường dây 220kV đấu nối đã vận động bàn giao 41/56 
vị trí trụ.

Trạm biến áp 220kV Tam Phước (theo kế hoạch đóng điện tháng 11/2022). Đến 
nay UBND thành phố Biên Hòa mới phê duyệt phương án bồi thường 2/18 hộ, hiện 
còn 16 hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường. Đối với 3 vị trí đường dây đấu nối 
còn lại (03 hộ) và phần diện tích hành lang ảnh hưởng (07 hộ) UBND thành phố Biên 
Hòa chưa phê duyệt phương án bồi thường.

Đường dây 220kV Sông Mây – Tam Phước gồm 40 vị trí móng có chiều dài 13,67 
km qua địa bàn thành phố Biên Hòa (29 vị trí móng) và huyện Trảng Bom (11 vị trí 
móng). Theo kế hoạch, dự án đóng điện tháng 11/2022, tuy nhiên đến nay dự án vẫn 
còn nhiều vướng mắc vị trí móng trụ và hành lang tuyến ở cả 2 địa phương.

BÀN GIẢI PHÁP THÁO GỠ VƯỚNG MẮC MẶT BẰNG 
CÁC DỰ ÁN TRUYỀN TẢI TẠI ĐỒNG NAI

Ngày 9/8/2022, tại Đồng Nai, 
Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải 
điện Quốc gia (EVNNPT) – Phạm Lê Phú 
đã có buổi làm việc với Chủ tịch UBND 
tỉnh Đồng Nai - Cao Tiến Dũng bàn giải 
pháp tháo gỡ vướng mắc trong công 
tác bồi thường giải phóng mặ bằng 
(BT-GPMB) đối với các dự án truyền tải 
điện trên địa bàn tỉnh.
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Để đáp ứng nhu cầu điện cho tỉnh Đồng Nai trong 
thời gian tới, EVNNPT đang triển khai công tác bồi thường 
giải phóng mặt bằng một loạt các dự án khác để đẩy nhanh 
thi công trong thời gian tới như: Trạm biến áp 220kV Định 
Quán; Kéo dây mạch 2 đường dây 220kV Bảo Lộc - Sông 
Mây; Đường dây 220kV đấu nối Nhà máy điện Nhơn Trạch 
3 - TBA 500kV Long Thành, Trạm biến áp 220kV Khu công 
nghiệp Nhơn Trạch và đường dây đấu nối, Đường dây 
500kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 - rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè.

Ngoài ra EVNNPT đang chuẩn bị đầu tư trên địa 
bàn tỉnh gồm: Đường dây 220kV TBA 500kV Long Thành 
- Công nghệ cao; Trạm 500kV Bắc Châu Đức và đấu nối; 
Trạm 500kV Đồng Nai 2 và đấu nối; Trạm biến áp 220kV 
Thống Nhất và đường dây đấu nối.

Cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa 
phương

Tại buổi làm việc, ông Phạm Lê Phú – Tổng giám đốc 
EVNNPT cho biết: Các dự án truyền tải điện trên nhằm bảo 
đảm an ninh năng lượng quốc gia nói chung và đảm bảo 
cung cấp điện cho tỉnh Đồng Nai nói riêng. Chính vì vậy, 
EVNNPT kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai đưa các dự án trên 
vào danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh để quan tâm 
hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng, thành lập tổ công 
tác, để đóng điện các dự án đúng tiến độ đảm bảo hiệu 
quả vốn đầu tư của nhà nước.

Trong đó cần tập trung vào cuộc quyết liệt để bàn 
giao mặt bằng Đường dây 500kV Long Thành – rẽ Phú 
Mỹ - Sông Mây, các đường dây đấu nối của trạm biến áp 
500kV Long Thành trong tháng 8/2022. Đối với trạm biến 
áp 220kV Tam Phước và đường dây 220kV Sông Mây – Tam 
Phước hoàn thành bàn giao mặt bằng trong tháng 9/2022 
để các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự 
án theo kế hoạch.

Đối với Trạm biến áp 220kV An Phước mặc dù đã 
đóng điện tháng 6/2022, nhưng đến nay chưa hoàn tất 
đường vào trạm để phục vụ vận hành. EVNNPT kiến nghị 
UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở ngành liên quan khẩn 
trương giải quyết những vướng mắc còn lại để EVNNPT 
hoàn thành dự án.

Đối với các dự án đang chuẩn bị đầu tư, lãnh đạo 
EVNNPT kiến nghị các sở, ngành của tỉnh Đồng Nai sớm 
thông qua phương án vị trí TBA và hướng tuyến đường 
dây đấu nối, làm cơ sở để UBND tỉnh chấp thuận. UBND 
các huyện có dự án đi qua bố trí quỹ đất đồng thời giúp 
bổ sung quy hoạch sử dụng đất năng lượng cấp huyện.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - Cao 
Tiến Dũng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của 
EVNNPT/SPMB trong thời gian qua đã bám sát các sở, 
ngành, địa phương của tỉnh Đồng Nai để tháo gỡ những 
vướng mắc trong công tác BT-GPMB. Qua báo cáo có thể 
thấy EVNNPT đã rất chủ động trong việc đầu tư các dự 
án điện trên địa bàn tỉnh để đảm bảo “điện đi trước một 
bước”. Trong thời gian tới, tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục phát 

triển nhiều khu công nghiệp, các dự án lớn như sân bay 
Long Thành, cụm cảng Nhơn Trạch... chính vì vậy việc đầu 
tư các dự án truyền tải điện có ý nghĩa rất quan trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở, ngành, 
địa phương trong tỉnh cần vào cuộc quyết liệt để sớm tháo 
gỡ mặt bằng 4 dự án cấp bách phải hoàn thành trong năm 
2022 đúng tiến độ theo kiến nghị của EVNNPT. Đối với các 
dự án đang triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng, 
các sở ngành, địa phương cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa 
để sớm hoàn thành mặt bằng cho chủ đầu tư.

Một số hình ảnh:

 

Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú nêu các kiến nghị 
tại buổi làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai – Cao Tiến Dũng (ảnh phải) và 
Tổng giám đốc EVNNPT – Phạm Lê Phú

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cùng lãnh đạo EVNNPT

Mạnh Đức
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Trong lĩnh vực ĐTXD, các đơn 
vị đã nỗ lực triển khai các giải pháp, 
kế hoạch, các nhiệm vụ triển khai thí 
điểm đã được các đơn vị sử dụng triệt 
để đem lại nhiều hiệu quả. Đồng thời, 
Tập đoàn đã yêu cầu EVNICT hiệu 
chỉnh và bổ sung các yêu cầu nghiệp 
vụ liên quan đến quản lý hồ sơ tài liệu; 
Tích hợp Trí tuệ nhân tạo trong công 
tác giám sát; Quản lý tiến độ; Quản lý 
Quy hoạch. Dự kiến hoàn thiện và đưa 
vào sử dụng trong tháng 7/2022. 

Với lĩnh vực quản lý vận hành hệ 
thống điện, chuyển đổi số đã làm thay 
đổi công tác quản lý kỹ thuật thông 
qua các phần mềm PMIS (quản lý mất 
điện, quản lý vật tư thiết bị điện, quản 
lý vận hành lưới điện cao thế, …) và 
đang ngày càng hoàn thiện về điều 
khiển tự động hóa làm nền tảng cho 
lưới điện thông minh.

Nền tảng của chuyển đổi số lĩnh 
vực sản xuất đó là hoàn thiện cơ sở 
dữ liệu (CSDL) thiết bị trên PMIS. Qua 
1 năm triển khai các đơn vị đã hoàn 
thành vượt chỉ tiêu giao nhiệm vụ này. 

Theo đó, Các Tổng công ty Điện 
lực trực thuộc đã chủ động áp dụng 
ứng dụng hiện trường trên thiết bị di 
động để cập nhật và khai thác CSDL 
thông tin thiết bị trên PMIS, đồng 
thời phục vụ công tác quản lý vận 
hành, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị 
đem lại hiệu quả cao, mở rộng phạm 
vi Tập đoàn giao đó là triển khai quản 
lý dữ liệu PMIS đến thiết bị lưới điện 
trung áp.

Việc ứng dụng phương pháp 
RCM đối với các tổ máy thủy điện và 
ứng dụng CBM đối với máy biến áp 
110 kV trở lên được các đơn vị thực 
hiện đã đem lại hiệu quả như rút ngắn 
thời gian sửa chữa thiết bị, nâng cao 
hiệu quả khai thác thiết bị.

Đối với lĩnh vực KD&DVKH, 
chuyển đổi số đã làm thay đổi mạnh 
mẽ phương thức phục vụ, cụ thể qua 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ trên toàn cầu đã mở ra một kỷ 
nguyên mới cho sự phát triển về kinh tế xã hội nói chung. Ngành điện là 
một trong những ngành tiên phong trong công tác chuyển đổi số. 

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ tối quan trọng và là bước đột phát 
trong quá trình phát triển của EVN, với những bước đi đúng đắn và những 
thành quả đã đạt được trong năm 2021 - năm “Chuyển đổi số trong Tập đoàn 
Điện lực Quốc gia Việt Nam”, năm 2022, lãnh đạo EVN đã và đang sát sao chỉ 
đạo các phòng ban chuyên môn, các đơn vị thành viên tập trung hoàn thành 
mục tiêu trở thành Tập đoàn số.

Theo đó, sau 01 năm triển khai Đề án chuyển đổi số, tính đến cuối tháng 
5/2022, toàn Tập đoàn đã hoàn thành đạt khối lượng bình quân là 79.3%, trong 
đó lĩnh vực Quản trị nội bộ đạt 94,1% khối lượng công việc, lĩnh vực ĐTXD 
đạt tỷ lệ 81% khối lượng, lĩnh vực Sản xuất đạt tỷ lệ 71% khối lượng, lĩnh vực 
KD&DVKH đạt 95% khối lượng, lĩnh vực VT&CNTT đạt 55,3% khối lượng.

EVN đang chuyển đổi số toàn diện trên tất cả các lĩnh vực

Cụ thể, về lĩnh vực quản trị, số lượng văn bản điện tử toàn EVN năm 2021 
là 587.035 văn bản đạt tỷ lệ 93%. Riêng quý I/2022 số lượng văn bản điện tử 
phát hành đạt tỷ lệ 94% tổng số văn bản. Hiệu quả từ công tác chuyển đổi số 
đã làm thay đổi phương thức điều hành, phong cách lãnh đạo, quy trình làm 
việc, văn hóa doanh nghiệp, được thể hiện cụ thể qua việc áp dụng hệ thống 
Digital – Office (D-Office) đến đơn vị cấp 4 bao gồm soạn thảo, soát xét, trình 
ký, phát hành, triển khai, phản hồi và ứng dụng toàn diện chữ ký số. Ứng dụng 
văn phòng số đã đem lại hiệu quả cao trong thời gian dịch bệnh, họp trực 
tuyến đã trở thành thói quen của lãnh đạo và CBCNV trong toàn Tập đoàn, hệ 
thống D-Office và chữ ký số được triển khai mạnh mẽ đã giúp văn bản được 
luân chuyển một cách nhanh chóng giữa các cấp tiết kiệm được nhiều thời 
gian, chi phí in ấn, đi lại.

 Cùng với đó, hệ thống báo cáo thông minh (BI) trực quan, sinh động, 
chính xác, phân tích dữ liệu khai thác từ nhiều nguồn dữ liệu đem lại hiệu quả 
trong quản lý và từng bước hình thành văn hóa khai thác dữ liệu trong các 
Tổng công ty. Công tác triển khai cập nhật thông tin thay đổi của cá nhân trên 
phần mềm HRMS, triển khai các công cụ tiện ích văn phòng như đăng ký nghỉ 
phép, công tác, … v.v, đã giúp nâng cao kỹ năng, thay đổi nhận thức cho người 
lao động về chuyển đổi số trong Tập đoàn.

EVN BỨT PHÁ MẠNH MẼ VÀ TOÀN DIỆN 
TRONG CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ 
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việc triển khai ký hợp đồng điện tử, 
thông tin từ hệ thống công tơ đo 
xa giúp khách hàng kiểm soát được 
lượng tiêu thụ hàng ngày. Dịch vụ 
hóa đơn điện tử, thanh toán không 
dùng tiền mặt, giao dịch điện tử và 
chăm sóc khách hàng đa kênh, đa 
phương tiện giúp khách hàng thuận 
tiện trong các hoạt động kết nối với 
ngành điện và làm thay đổi hình 
ảnh phục vụ của ngành điện đối với 
khách hàng. 

Đối với lĩnh vực VT&CNTT dù 
gặp phải một số khó khăn hạn chế 
khách quan, tuy nhiên các nội dung 
trong công tác chuyển đổi số đã và 
đang cơ bản hoàn thành theo đúng 
tiến độ được giao. 

Trong 6 tháng cuối năm, EVN đã 
và đang quyết liệt thực hiện những 
nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, rà soát 
Đề án Chuyển đổi số của EVN để 
phù hợp với Chiến lược chuyển đổi 
số Quốc gia và chương trình chuyển 
đổi số giai đoạn 2022 – 2025 của Bộ 
Công Thương trong đó tập trung vào 
02 lĩnh vực là Sản xuất, KD&DVKH.

Đặc biệt, phấn đấu hoàn thành 
45 nhiệm vụ chuyển đổi số và 100 

mục tiêu trong giai đoạn 2021 – 2022 
trong tháng 10/2022, để EVN cơ bản 
hoàn thành chuyển đổi số vào năm 
2022. Chú trọng tập trung tháo gỡ 
vướng mắc các nhiệm vụ nghiên cứu, 
thí điểm đã giao cho đơn vị, chỉ đạo 
các đơn vị tập trung nguồn lực, đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm 
vụ. Đặc biệt đối với các nhiệm vụ đã 
có tỷ lệ hoàn thành cao, các nhiệm 
vụ có thể thực sớm, cần ưu tiên hoàn 
thành 100% công việc đề ra.

Đồng thời, hoàn thiện kết nối hệ 
sinh thái EVNConnect với Chính phủ, 
các Bộ, Ngành, địa phương và các 
đối tác để khai thác tối đa nguồn dữ 
liệu chung Quốc gia. Hoàn thiện mô 
hình doanh nghiệp số của EVN. Tiếp 
tục chuyển đổi, cải tiến liên thông 
các quy trình nghiệp vụ trong toàn 
Tập đoàn hướng đến EVN trở thành 
doanh nghiệp số vào năm 2025.

Lãnh đạo EVN cũng sát sao chỉ 
đạo các đơn vị tập trung hoàn thiện 
Cơ sở dữ liệu trong các phần mềm 
dùng chung của Tập đoàn đảm bảo 
“Đúng-Đủ-Sạch-Sống”, cụ thể là 
chuẩn hóa danh mục dữ liệu dùng 
chung, xây dựng văn hóa khai thác và 

chia sẻ dữ liệu, tích hợp ứng dụng và 
dữ liệu giữa các lĩnh vực.

Bên cạnh đó, EVN giao các đơn 
vị thành viên tiếp tục tăng cường 
công tác truyền thông nội bộ và xã 
hội về hiệu quả hoạt động chuyển 
đổi số của EVN theo đúng kế hoạch 
đã đề ra. Xây dựng văn hóa chia sẻ, 
học hỏi lẫn nhau để cùng nhau đi 
đến thành công giữa các đơn vị. Đẩy 
mạnh công tác nghiên cứu các công 
nghệ mới, áp dụng rộng rãi các sáng 
kiến số thành công trong hoạt động 
SXKD của Tập đoàn.

Mặt khác, tiếp tục tập trung 
hoàn thành triển khai cơ sở hạ tầng 
VTCNTT đáp ứng hành trình CĐS 
của EVN: Tập trung chỉ đạo để hoàn 
thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư các 
dự án EVN Cloud, ESB/MDM trong 
tháng 7/2022, dự án Kiến trúc dữ liệu 
và CSDL dùng chung trong tháng 
8/2022. Tập trung đôn đốc để EVNCTI 
hoàn thành dự án thiết lập hệ thống 
SOC. Nâng cao năng lực phát triển 
phần mềm trong lực lượng CNTT đó 
là hiện đại hóa công tác phát triển 
phần mềm theo Đề án Hiện đại hóa 
công tác xây dựng và phát triển phần 
mềm. Kết thúc nghiên cứu và chuyển 
sang giai đoạn áp dụng công nghệ 
mới như: AI, BigData, IoT, Di động 
(5G) trong các hoạt động SXKD của 
Tập đoàn.

Bằng sự đồng lòng quyết tâm 
của CBCNV toàn EVN, các nhiệm vụ 
chính đề ra đã được các Tổ công tác, 
đơn vị triển khai mạnh mẽ, quyết 
liệt đã mang lại những kết quả cao. 
Nhiều đơn vị đã chủ động ứng dụng 
công nghệ mới, đổi mới sáng tạo, 
dám nghĩ, dám làm thay đổi phương 
pháp làm việc phù hợp với xu hướng 
chuyển đổi số, bước đầu xây dựng 
được văn hóa khai thác dữ liệu, điều 
hành SXKD dựa trên các nguồn cung 
cấp và phân tích thông tin từ các 
nguồn dữ liệu của đơn vị, người lao 
động tại các đơn vị đã được làm quen 
với một số ứng dụng số trong thực 
hiện nhiệm vụ. Với những thành tựu 
đã đạt được, mục tiêu trở thành Tập 
đoàn số hàng đầu Việt Nam của EVN 
sẽ sớm hoàn thành trong năm 2022.

Mạnh ĐứcVệ sinh sứ hotline trên lưới truyền tải điện
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Nguy hiểm hơn, các đối tượng 
thực hiện hành vi trộm cắp vật 
tư thiết bị (VTTBĐ) đối với các 

công trình điện đang vận hành, làm 
ảnh hưởng rất lớn đến an toàn cung 
cấp điện, gây mất điện trên diện rộng, 
ảnh hưởng đến việc sản xuất và sinh 
hoạt của nhân dân, cũng như tình 
hình trật tự an ninh tại địa phương.

Trước tình hình đó, để ngăn ngừa 
tình trạng nói trên, Tổng công ty Điện 
lực miền Nam (EVNSPC) yêu cầu các 
đơn vị thành viên triển khai các hoạt 
động nâng cao hiệu quả công tác 
tuyên truyền phòng chống, ngăn ngừa 
trộm cắp điện, vật tư thiết bị điện.

Cụ thể, lãnh đạo EVNSPC đã chỉ 
đạo các Công ty Điện lực thành viên 
chủ động phối hợp với lực lượng 
Công an, Bộ đội địa phương thực 
hiện kế hoạch, phương án đảm bảo 
an ninh, an toàn ngành điện, đặc biệt 
là những mục tiêu, công trình trọng 
điểm do đơn vị quản lý vận hành, 
hoặc đang sửa chữa xây dựng mới.

Phối hợp với chính quyền địa 
phương phổ biến, tuyên truyền ngăn 

ngừa trộm cắp điện, vật tư thiết bị 
điện bằng nhiều hình thức như trên 
Website, cơ quan báo, đài địa phương, 
đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng đến 
khách hàng, người dân nhận diện kẻ 
xấu, nếu phát hiện kịp thời báo đến 
chính quyền địa phương, báo cho 
ngành điện.

Ngoài ra các đơn vị phải tăng 
cường kiểm tra, kịp thời khắc phục 
những sơ hở, những nguy cơ mà kẻ 
gian có thể đột nhập, hoặc những 
tình trạng khác có thể làm phát sinh 

lòng tham, vô tình để thất thoát tài 
sản của ngành điện.

Đối với tài sản của khách hàng, 
các đơn vị tăng cường tuyên truyền 
nhắc nhở khách hàng lưu ý kẻ gian 
có thể tháo gỡ vật tư, dây dẫn… Cần 
bình tĩnh nhận diện kẻ gian giả dạng 
nhân viên ngành điện đến sửa chữa 
để trộm cắp vật tư thiết bị.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần sát 
sao triển khai công tác bảo vệ mục 
tiêu, tài sản ngành điện theo đúng 
quy định của EVNSPC, EVN. Trường 
hợp để xảy ra thất thoát, đơn vị phải 
thống kê, báo cáo tình hình trộm cắp 
điện, mất mát vật tư thiết bị điện đến 
Công an, UBND các cấp để được hỗ 
trợ trong việc điều tra xử lý giải quyết 
sự vụ. Đồng thời, Giám đốc đơn vị 
chịu trách nhiệm báo cáo kịp thời về 
EVNSPC để phối hợp giải quyết.

Song song, tăng cường công 
tác tuyên truyền rộng rãi trong quần 
chúng nhân dân để nâng cao ý thức 
cảnh giác, phòng ngừa loại tội phạm 
trộm cắp VTTBĐ của nhà nước, nhằm 
bảo vệ tốt tài sản của nhà nước giao 
ngành Điện quản lý vận hành.

Bình Nguyên

EVNSPC: CẢNH BÁO NGUY CƠ MẤT TRỘM TÀI SẢN NGÀNH ĐIỆN

Trong thời gian gần đây, qua báo đài tại khu vực phía Bắc, miền Trung xảy ra vụ việc kẻ gian trộm cắp 
tài sản của ngành điện. Các đối tượng trộm cắp hoạt động rất chuyên nghiệp, chúng thường lợi dụng đêm 
khuya, địa bàn ít người dân qua lại để thực hiện hành vi trộm cắp.

Các đơn vị triển khai quản lý chặt chẽ VTTB đã nghiệm thu bàn giao tại công trường

Tuyên truyền đến người dân để nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm trộm cắp điện
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Trong tháng 7, Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã đảm 
bảo cung cấp điện ổn định phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng 
nhu cầu sinh hoạt của nhân dân 27 
tỉnh phía Bắc.

Theo đó, EVNNPC đã đảm bảo 
vận hành an toàn lưới điện 
trong điều kiện thời tiết nắng 

nóng gay gắt, khuyến cáo khách 
hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, 
hiệu quả; thực hiện phương án ứng 
trực và đảm bảo cung cấp điện phục 
vụ 956 địa điểm tổ chức kỳ thi tốt 
nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học, 
Giáo dục nghề nghiệp năm 2022 tại 
các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Cụ thể, tổng sản lượng điện 
thương phẩm trong tháng 7 của Tổng 
công ty đạt 8.014,94 triệu kWh, lũy kế 
7 tháng đầu năm đạt 48,6 tỷ kWh, 
tăng trưởng 5,07% so với cùng kỳ và 
đứng đầu trong 5 Tổng công ty phân 
phối. Trong đó, Thành phần công 
nghiệp xây dựng chiếm 64,55% và 
tăng 5,04%; thành phần quản lý tiêu 
dùng chiếm 28,78% và tăng 3,51%; 
thành phần thương nghiệp dịch vụ 
chiếm 2,64% và tăng 18,21%; Thành 
phần nông lâm ngư nghiệp chiếm 
1,62%, tăng 9,16%; Hoạt động khác 
chiếm 2,41% và tăng 9,73%.

Tổn thất điện năng theo cấp 
điện áp lũy kế 7 tháng đầu năm 2022 

thực hiện là 4,10%, giảm 0,44% so 
với cùng kỳ 2021. Các chỉ tiêu độ tin 
cậy lưới điện phân phối tháng 7 thực 
hiện đảm bảo kế hoạch EVN giao, 
MAIFI: 1,62 lần; SAIDI: 257,89 phút; 
SAIFI: 2,78 lần.

7 tháng đầu năm 2022 toàn 
EVNNPC tiếp nhận giải quyết cấp 
điện cho 1.475 khách hàng trung áp, 
thời gian trung bình giải quyết các 
thủ tục của ngành điện là 3,83 ngày, 
giảm 3,17 ngày so với quy định của 
EVN, giảm 0,33 ngày so với cùng kỳ 
năm 2021.

Cùng với đó, EVNNPC  đã thực 
hiện nhiều giải pháp để đẩy mạnh tỷ 
lệ thanh toán không dùng tiền mặt. 
Tính đến hết tháng 7/2022, toàn Tổng 
công ty có 80,20% tỷ lệ khách hàng 
thực hiện thanh toán tiền không sử 
dụng tiền mặt, vượt 8,8% so với chỉ 
tiêu EVN giao năm 2022; doanh thu 
tiền điện qua kênh thanh toán không 
tiền mặt đạt 94,42%. Đồng thời, tỷ lệ 
cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4 đạt 
99,9%, lũy kế 7 tháng tỷ lệ cung cấp 
dịch vụ điện cấp độ 4 của toàn Tổng 
công ty đạt 99,38%.

Tính đến hết  tháng 7/2022, 
Tổng công ty đã khởi công 08 dự 
án lưới điện và TBA 110kV theo kế 
hoạch tháng, trong đó 6/8 dự án đạt 
kế hoạch, 2/8 dự án vượt kế hoạch 
tháng (đường dây và TBA Như Thanh, 
đường dây từ TBA 220kV Hòa Bình 

-TBA110kV Hòa Bình). Lũy kế 7 tháng 
năm 2022, EVNNPC đã khởi công 49 
dự án; trong tháng 7 đã đóng điện 
được 4 dự án, lũy kế 7 tháng đầu năm 
2022 đã đóng điện 20 dự án 110kV.

Trong tháng 8/2022, EVNNPC đã 
và đang chỉ đạo các Công ty Điện lực 
khẩn trương triển khai các giải pháp 
hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh 
doanh dịch vụ khách hàng năm 2022; 
đánh giá khả năng thực hiện các chỉ 
tiêu kinh doanh chính phục vụ công 
tác cân đối tài chính chung của Tổng 
công ty; lập kế hoạch chi tiết việc 
triển khai thay đổi lịch ghi chỉ số công 
tơ năm 2022; tiếp tục thực hiện các 
giải pháp thu hồi nợ khó đòi,…

Đối với công tác đầu tư xây 
dựng, EVNNPC sẽ tiếp tục triển khai 
các dự án xuất tuyến trung áp đồng 
bộ TBA 110kV; giao các Công ty Điện 
lực phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, 
các Sở Ban ngành của tỉnh trong 
việc bố trí quỹ đất trong quy hoạch 
sử dụng đất tại địa phương cho các 
dự án điện lực trong Quy hoạch phát 
triển Điện lực; đồng thời, hỗ trợ các 
Ban Quản lý dự án của Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc trong công tác đền 
bù, giải phóng mặt bằng nhằm đẩy 
nhanh tiến độ các công trình điện.

Mùa mưa bão đã đến, để đảm 
bảo công tác vận hành, an toàn cho 
con người và tài sản, nâng cao độ tin 
cậy cung cấp điện cho khách hàng, 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc và 
các đơn vị thành viên đã và đang chủ 
động theo dõi, nắm bắt về diễn biến 
các cơn bão trên các phương tiện 
thông tin đại chúng; ứng trực 24/24h, 
tổ chức triển khai phương châm 4 tại 
chỗ, trực phòng chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn khi có tin bão ảnh hưởng 
đến đất liền khu vực miền Bắc, sẵn 
sàng huy động nhân lực, vật tư, thiết 
bị để ứng cứu và khắc phục nhanh sự 
cố, kịp thời khôi phục cung cấp điện 
cho khách hàng. Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc kêu gọi quý khách hàng 
và nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết 
kiệm, hiệu quả đặc biệt là an toàn điện 
trong mùa mưa bão.

Bình Nguyên

Đội sửa chữa hotline PC Yên Bái thực hiện công tác trên lưới điện 22kV

EVNNPC:  TỔNG SẢN LƯỢNG ĐIỆN THƯƠNG PHẨM 
THÁNG 7 ĐẠT 8.014,94 TRIỆU KWH
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Bên cạnh việc hoàn thành 
tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh 
doanh, PC Đà Nẵng đã tích cực 

phối hợp với các đơn vị liên quan, 
thực hiện có hiệu quả phong trào 
Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 
góp phần đảm bảo an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội tại đơn vị, từng 
bước trở thành điểm sáng trong xây 
dựng phong trào. Có thể khẳng định 
rằng những năm qua, việc thực hiện 
phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc tại Công ty Điện lực Đà Nẵng 
ngày càng đi vào thực chất, bám sát 
các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà 
nước, Bộ Công an và UBND thành 
phố. Hàng năm, Đảng ủy Công ty đã 
ban hành Nghị quyết, Giám đốc Công 
ty ban hành Kế hoạch về xây dựng 
phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc nhằm cụ thể hóa các nhiệm 
vụ, giải pháp xây dựng phong trào và 
triển khai công tác đảm bảo an ninh, 
trật tự qua từng năm.

Theo đó, đơn vị đã chủ động 
phối hợp với các cơ quan chức năng 
địa phương triển khai thực hiện một 
cách có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội. PC Đà Nẵng đã tổ chức quán 
triệt, tuyên truyền để CBCNV thực 
hiện nghiêm túc, có hiệu quả các 
chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, 
Thành ủy Đà Nẵng, kế hoạch của Ủy 
ban nhân dân thành phố về nhiệm 
vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ 
gìn trật tự, an toàn xã hội. Công tác 
bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh kinh 
tế, an ninh thông tin, an ninh mạng 
và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước 
được triển khai đồng bộ và thực 
hiện nghiêm túc; việc triển khai thực 
hiện mô hình “Đơn vị 3 An toàn” với 
nội dung: An toàn về con người, An 
toàn về an ninh trật tự, An toàn về tài 
sản tại cơ quan, đơn vị tiếp tục được 
duy trì. Việc thực hiện Quy chế phối 
hợp giữa Công ty và Phòng An ninh 

Kinh tế - Công an thành phố Đà Nẵng 
trong công tác đảm bảo an ninh kinh 
tế cũng được triển khai hiệu quả.

Với phương châm “An toàn để 
sản xuất, sản xuất phải an toàn”, mọi 
phương án bảo vệ, phòng cháy chữa 
cháy được xây dựng cụ thể và điều 
chỉnh cho sát với thực tế cũng như 
điều kiện của doanh nghiệp. Công 
ty cũng đẩy mạnh vận động CBCNV, 
người lao động tham gia phát hiện tố 
giác tội phạm; giữ gìn trật tự an toàn 
giao thông; thường xuyên tập huấn 
kiến thức pháp luật và nghiệp vụ 
cho lực lượng bảo vệ cơ quan doanh 
nghiệp… nhờ đó mà tình hình an 
ninh trật tự qua từng năm được bảo 
đảm an toàn, không xảy ra tình trạng 
mất tài sản, cháy nổ; không có CBCNV 
vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội…

Công tác triển khai các phương 
án đảm bảo vận hành lưới điện trong 
mùa mưa bão cũng được Công ty hết 
sức chú trọng… Ngay từ đầu năm, 
Công ty đã tổ chức diễn tập xử lý sự cố, 
phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu 
nạn nhằm nâng cao tính chủ động, 
xử lý nhanh các tình huống trong tình 
hình mưa bão diễn biến phức tạp. 
Đơn vị cũng đã chủ động rà soát các 
công trình đường dây và trạm điện; 
kiểm tra các điểm xung yếu; nâng cấp 
các đường dây, TBA 110kV, kiểm tra 
thí nghiệm định kỳ; đồng thời hoàn 
thành các công trình sửa chữa lớn và 
sửa chữa thường xuyên trước mùa 
mưa bão. Sự chủ động của ngành 
điện Đà Nẵng nhằm hướng đến một 
“mùa mưa bão an toàn” – bao gồm 
việc cấp điện cấp điện an toàn, liên 
tục phục vụ công tác phòng chống 

NGÀNH ĐIỆN ĐÀ NẴNG VỚI PHONG TRÀO
TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) là đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung, 
trải qua 46 năm xây dựng và phát triển, đơn vị đã nỗ lực phấn đấu không ngừng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 
đảm bảo cấp điện an toàn và liên tục với chất lượng điện năng ngày càng được nâng cao, góp phần tích cực vào sự 
nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và ổn định chính trị, an ninh - quốc phòng trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng nói riêng, khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói chung.

 

PC Đà Nẵng Huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị lực lượng tự vệ tại chỗ
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dịch, đảm bảo an ninh trật tự song 
song với việc giữ vững lực lượng sản 
xuất an toàn, duy trì nguồn điện ổn 
định trên địa bàn thành phố.

Song song với nhiệm vụ sản 
xuất kinh doanh, PC Đà Nẵng luôn 
duy trì, mở rộng hoạt động xã hội 
từ thiện, đền ơn đáp nghĩa trên địa 
bàn thành phố với nhiều hoạt động 
ý nghĩa, thiết thực. Từ năm 2015 đến 
nay, CBCNV Công ty đã tích cực tham 
gia các quỹ của thành phố phát động 
như “Quỹ Vì người nghèo”, “Quỹ Đền 
ơn đáp nghĩa”, “Quỹ Phòng chống 
thiên tai”, chương trình xây dựng 
nông thôn mới…; ủng hộ mỗi năm 
xây dựng 07 nhà tình nghĩa trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng; ủng hộ Quỹ 
Phòng chống Covid-19 với số tiền 500 
triệu đồng. Tính đến nay đã có gần 
60 căn nhà được xây dựng kiên cố, 
khang trang, góp phần vơi bớt gánh 
nặng cho các gia đình chính sách, neo 
đơn, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn trên địa bàn thành phố. Các 
hoạt động Đền ơn đáp nghĩa không 
chỉ gói gọn ở cấp Công ty, mà còn lan 
tỏa ở các Điện lực; hoạt động sửa chữa 
điện miễn phí cho hộ nghèo, nồi cháo 
tình thương, hỗ trợ các hoàn cảnh 
khó khăn… là việc làm thường xuyên, 
ý nghĩa tại các đơn vị trực thuộc, tạo 
nên nét văn hóa truyền thống tốt đẹp 
của toàn Điện lực Đà Nẵng những 
năm qua. Đặc biệt, trước tình hình 
dịch bệnh Covid-19 bùng phát, diễn 
biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng 
nhất định đến các hoạt động sản 
xuất, kinh doanh và đời sống người 
dân cả nước, cùng với cấp ủy, chính 
quyền và nhân dân toàn thành phố, 
PC Đà Nẵng đã nỗ lực hoàn thành 
“nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống 
dịch vừa đảm bảo cấp điện an toàn, 
liên tục đáp ứng nhu cầu phát triển 
kinh tế xã hội, ổn định đời sống nhân 
dân trên địa bàn.

Nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, 
ổn định trong tình hình dịch bệnh, 
Công ty đã bố trí cán bộ, công nhân 
viên tăng cường kiểm tra ngày/đêm 
các xuất tuyến, phân đoạn đường 
dây, các trạm biến áp cấp điện cho 
Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Dã 
chiến Cung Thể thao Tiên Sơn và các 
cơ sở y tế có tiếp nhận theo dõi và 

cách ly các bệnh nhân để có kế hoạch 
xử lý các tồn tại bất thường. Bên cạnh 
đó, đơn vị cũng tăng cường sử dụng 
công nghệ sửa chữa nóng lưới điện, 
vệ sinh bằng nước các điện áp lực cao, 
trạm biến áp lưu động… đảm bảo 
không cắt điện để phục vụ sinh hoạt 
của nhân dân, hạn chế tối đa thời gian 
mất điện, đảm bảo nhanh chóng xử lý 
nếu xảy ra sự cố… Công ty cũng bố trí 
các nhóm trực vận hành ăn nghỉ tập 
trung sau ca làm việc, bố trí các kíp 
trực tách biệt, đảm bảo nguồn nhân 
lực được phân bổ tối ưu trong quá 
trình phòng chống dịch.

Công ty cũng tích cực phối hợp 
với các đơn vị liên quan trong công 
tác phòng, chống dịch. Cuối tháng 
8/2021, Công ty đã chỉ đạo các Điện 
lực trực thuộc lắp đặt, đấu nối nguồn 
điện 3 pha vào container lạnh tại 
30 điểm cung ứng lương thực, thực 
phẩm do Công an Thành phố đảm 
nhận. Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc 
Công ty đã đến thăm, tặng quà cho 
các chốt kiểm soát phòng, chống dịch 
trên địa bàn thành phố. Sự chung tay, 
góp sức của ngành điện Đà Nẵng góp 
phần để các y, bác sĩ cũng như các lực 
lượng nơi tuyến đầu chống dịch yên 
tâm công tác, đảm bảo dòng điện ổn 
định, tất cả vì sự an toàn của người 
dân.

Với những thành quả nổi bật 
trong xây dựng phong trào Toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công ty đã 
nhiều năm được UBND thành phố 
công nhận là đơn vị đạt tiêu chuẩn 
“An toàn về an ninh trật tự”, được 
Giám đốc Công an Thành phố tặng 
giấy khen; đặc biệt năm 2018 đã 
vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi 
đua xuất sắc trong phong trào Toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là 
động lực to lớn để tập thể lãnh đạo, 
CBCNV Công ty càng củng cố quyết 
tâm từng bước xây dựng phong trào 
Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu 
quả thiết thực.

Bằng những giải pháp phù hợp 
với tình hình thực tiễn, thời gian tới, 
PC Đà Nẵng sẽ tiếp tục nâng cao hơn 
nữa chất lượng và hiệu quả công tác 
xây dựng phong trào Toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh 
chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã 
hội, góp phần củng cố nền an ninh 
nhân dân, giữ vững thế trận an ninh 
nhân dân trên địa bàn, nỗ lực đảm 
bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, 
với chất lượng dịch vụ ngày càng cao 
đáp ứng yêu cầu cho phát triển kinh 
tế - xã hội, an ninh quốc phòng và đời 
sống nhân dân trên địa bàn.

Lâm Minh

PC Đà Nẵng tổ chức Diễn tập PCCC
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Thời điểm hiện nay trên trên 
địa bàn thuộc phạm vi quản lý 
lưới điện của Công ty đã xuất 

hiện nhiều các hình thái thời tiết cực 
đoan như nắng nóng, gió lốc, mưa 
lớn…  Đặc biệt từ ngày 01/7/2022 
đến nay đã xuất hiện cơn bão số 1 
(CHABA), bão số 2 (MULAN) sớm 
hơn bình thường nhiều năm. Các 
hình thái thời tiết cực đoan, thiên tai 
thường ảnh hưởng bất lợi cho công 
tác vận hành an toàn lưới truyền tải 
điện, gây khó khăn việc hoàn thành 
các chỉ tiêu kế hoạch năm.

Hệ thống lưới truyền tải điện 
của PTC2 quản lý vận hành chủ yếu 
đi qua các vùng đồi, núi cao có địa 
hình phức tạp, giao thông khó khăn 

và địa chất đất không ổn định nên 
chịu tác động rất lớn khi xảy ra mưa 
bão như đứt dây, tụt lèo, xói lở móng 
cột. Đặc biệt, tại các vùng xung yếu 
như đèo Ngang (Quảng Bình); Đèo 
Mũi Né, Phước Tượng, Phú Gia (Thừa 
Thiên - Huế); Đèo Hải Vân (Đà Nẵng), 
Đèo Lò Xo (Quảng Nam), Măng Đen 
(Kon Tum); Violăk (Quảng Ngãi). Vì 
vậy, sau những cơn bão lũ nhiều vị trí 
trí cột đường dây (ĐD) 220 – 500kV là 
các trạm biến áp (TBA) 220kV – 500kV 
cũng bị ảnh hưởng lớn do nước lũ 
dâng cao gây ngập lụt, sạt lở gây 
nguy hiểm trực tiếp đến công tác vận 
hành. Để chủ động tổ chức ứng phó 
thiên tai kịp thời, hiệu quả, hạn chế 
thiệt hại đảm bảo vận hành an toàn 
lưới điện, Ban chỉ huy PCTT&TKCN 
PTC2 đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc 
triển khai kiểm tra, rà soát củng cố 
lưới điện, thiết bị thường xuyên đảm 
bảo điều kiện vận hành an toàn trong 
bình thường cũng như khi có bất lợi 
về thời tiết.

Đối với các tuyến ĐD truyền 
tải điện, các đơn vị và phòng chức 
năng liên quan phối hợp đẩy nhanh 
tiến độ xử lý dứt điểm các hư hỏng, 
khiếm khuyết, sự cố, sạt lở của mùa 
mưa bão các năm ngoái xong trước 
30/9/2022. Tăng cường công tác 
kiểm tra, xử lý triệt ngay cây cối ngoài 
hành lang tuyến có nguy cơ ảnh 
hưởng đến vận hành an toàn của ĐD. 
Lập kế hoạch, thực hiện phân công 
bố trí lực lượng tại các điểm dọc 
theo đường dây để đề phòng ngập 
lụt hay sạt lở gây chia cắt, tạo thuận 
lợi trong công tác kiểm tra, ứng phó; 
kiểm tra đánh giá và dự kiến biện 
pháp xử lý tình huống bất thường 
nếu xảy ra tại các vị trí xung yếu; 
thực hiện kiểm tra, theo dõi,  đánh 
giá hiện trạng gia cố và sẵn sàng các 
giải pháp chống sạt lở, sụt lún đối với 
những vị trí kè móng đã phát hiện 
và xử lý tạm do ảnh hưởng mưa lớn, 
bão. Tập trung rà soát và củng cố 4 

PTC2 SẴN SÀNG TRIỂN KHAI 
ỨNG PHÓ THIÊN TAI NĂM 2022

Theo Trung tâm Dự báo 
khí tượng thủy văn Quốc gia, 
năm 2022 sẽ xuất hiện 12-14 
cơn bão và có nhiều cơn bão 
sẽ đổ bộ đất liền. Để chủ động 
công tác phòng chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT 
& TKCN) năm 2022, Công ty 
Truyền tải điện 2 (PTC2) đã 
triển khai nhiều giải pháp để 
sẵn sàng ứng phó.

Lãnh đạo EVN kiểm tra công tác PCTT&TKCN năm 2022 tại tuyến đường dây 
500kV Bắc Nam

Ñieän & Ñôøi soáng     36

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏCî



phương châm tại chỗ, căn cứ vào dự 
báo thời tiết thực hiện phân công, 
bố trí lực lượng thành các nhóm ứng 
phó xử lý thiên tai theo các phương 
án PCTT, PCCR … đã được PTC2 phê 
duyệt, đồng thời chủ động phối hợp 
với ban chỉ đạo PCTT và TKCN các địa 
phương nhằm đảm bảo an toàn cho 
hệ thống.  Ngoài ra, đơn vị còn triển 
khai áp dụng công nghệ mới như 
thiết bị bay không người lái (UAV) 
để sẵn sàng kiểm tra các đoạn tuyến 
đường dây khi bị lũ lụt chia cắt; trang 
bị camera   giám sát các vị trí xung 
yếu, đồi cao, vực sâu, địa hình hiểm 
trở, khó đi lại trong mùa mưa bão.

Tại các trạm biến áp (TBA) PTC2 
đã chỉ đạo các TBA xây dựng phương 
án tập trung nhân lực 100% ca trực 
vận hành tại chỗ đối với các TBA trước 
thời điểm bão đổ bộ đất liền ít nhất 
24 giờ để rà soát, chuẩn bị phòng 
chống. Thực hiện khai thông mương 
thoát nước, xử lý triệt để các biện 
pháp chống ẩm, chống nước xâm 
nhập vào các tủ điều khiển bảo vệ, 
các tủ đấu dây ngoài trời, bộ truyền 
động, hộp đấu dây TU, TI, các rơ le nội 
bộ máy biến áp như che bạt tại các tủ 
đấu dây ngoài trời. Ngoài ra, để ngăn 
ngừa sự cố do chạm chập mạch nhị 
thứ, tại tất cả các hộp đấu dây của rơ 
le trên mặt MBA được làm kín bằng 
silicon, gia công các hộp nhựa hoặc 
mê ca để che đậy các hộp đấu nối của 
rơ le trên mặt MBA tránh nước xâm 
nhập vào và đặt các gói silicagen vào 
các hộp đấu dây rơ le để hút ẩm, vệ 
sinh bảo dưỡng các tủ hợp bộ định kỳ 
theo quy định.

Kinh nghiệm cho thấy một khi 
công tác PCTT &TKCN luôn quan tâm 
đến công tác phối hợp với các đơn vị 
trong, ngoài ngành điện nhất là tranh 
thủ sự giúp đỡ của Ban PCLB các địa 
phương để xử lý các sự cố khi bão lụt 
xảy ra. Từ những cố gắng đã thực hiện 
trong công tác chuẩn bị và củng cố 
lưới điện, trong thời gian ảnh hưởng 
trực tiếp của thiên tai vừa qua, sự cố 
lưới điện và thiệt hại do mưa bão gây 
nên giảm thiểu thiệt hại do thiên tai 
bão lũ gây ra.

Trong đợt kiểm tra công tác 
PCTT&TKCN của Tập đoàn Điện lực 

PTC2 tổ chức diễn tập PCTT&TKCN năm 2022

 Công nhân PTC2 tăng cường kiểm tra đường dây 500kV
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Việt Nam (EVN) tại PTC2, ông 
Phạm Hồng Long – Trưởng ban 
An toàn EVN đã đánh giá cao 
công tác PCTT&TKCN của PTC2 
đồng thời đề nghị trong mùa 
mưa sắp đến, PTC2 cần phải 
duy trì hoạt động đều đặn trong 
suốt quá trình triển khai - phòng 
chống - khắc phục hậu quả. Tập 
trung chỉ đạo công tác phòng 
chống đồng thời kiểm tra đánh 
giá nhận xét từng giai đoạn và 
ưu tiên khắc phục hậu quả sớm 
để đảm bảo an toàn cho người 
và thiết bị. Đảm bảo vận hành 
an toàn cung cấp điện liên tục 
cho các phụ tải. Bên cạnh đó 
phối kết hợp với chính quyền 
và nhân dân địa phương nơi 
có đường dây truyền tải đi qua 
để nắm bắt kịp thời các thông 
tin về bão, lụt và nhận được sự 
hỗ trợ khi cần thiết. Kiểm tra bổ 
sung vật thư thiết bị đáp ứng 
phương châm “4 tại chỗ”.

Đến thời điểm này chặng 
đường phía trước còn nhiều 
chông gai, thử thách và mùa 
mưa bão cũng đã cận kề, tuy 
nhiên mọi kế hoạch chuẩn bị 
cho mùa mưa bão năm 2022 
của PTC2 đã sẵn sàng. Sự chuẩn 
bị kỹ lưỡng trong phối hợp nhân 
lực, hình thành các giải pháp xử 
lý sự cố đầy linh hoạt và chủ 
động cho các đơn vị trực thuộc  
không những đã tập kết đầy đủ 
các loại vật tư, phương tiện dự 
phòng ở mỗi Đội, Trạm, Truyền 
tải mà còn đề ra kế hoạch điều 
động hỗ trợ giữa các đơn vị lân 
cận mang tính liên hoàn và các 
loại phương tiện lưu động hỗ 
trợ từ đơn vị khác trong và ngoài 
Công ty khi có tình huống sự 
cố lớn xảy ra trên lưới điện đều 
được chuẩn bị từ trước. Điều này 
sẽ góp phần giảm thiểu đáng kể 
các thiệt hại do mưa bão gây ra, 
đảm bảo cho dòng điện Quốc 
gia được vận hành an toàn, liên 
tục, hiệu quả nhằm phục vụ tốt 
các nhu cầu xã hội và sinh hoạt 
người dân trong mùa mưa bão 
năm nay./.

Quang Thắng

Truyền tải điện Thừa Thiên Huế được giao nhiệm vụ quản lý vận hành lưới điện 
truyền tải trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, địa hình chủ yếu đi qua các khu 
vực rừng núi cao, rừng phòng hộ, rừng trồng của người dân với các loại cây 

trồng chính như keo, tràm, thông, cao su…, là địa phương nằm trong vùng khí hậu 
nhiệt đới gió mùa, mùa khô kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8, trời nóng oi bức, nhiệt 
độ những lúc nắng nóng cao điểm thường 39-400C nên rất dễ xảy ra các nguy cơ 
cháy rừng làm ảnh hưởng đến an toàn hệ thống lưới điện.

Vệ sinh cách điện hotline bằng nước áp lực cao

Nắm bắt được đặc điểm này, ngay từ đầu năm, trước khi bước vào mùa nắng 
nóng, đơn vị đã chủ động triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm đảm bảo 
cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định trong mùa cao điểm nắng nóng cực 
đoan như: tổ chức kiểm tra, rà soát các khoảng cột có cây cao, khu vực có khả 
năng cháy, phát quang chống cháy hành lang; kiểm tra soi phát nhiệt tại tất cả 
các vị trí có mối nối, tiếp xúc dây lèo, nhất là thời điểm tải cao của các đường dây, 
trạm biến áp; đo điện trở tiếp địa các đường dây; kiểm tra rà soát khoảng cách 
pha đất tại các khoảng cột giao chéo với đường bộ, đường sắt, các vị trí xung yếu; 
ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý vận hành, sử dụng flycam (UAV) để 
kịp thời phát hiện các hư hỏng của dây dẫn, dây chống sét, dây cáp quang, phụ 
kiện cách điện; sử dụng camera quan sát có tích hợp trí tuệ nhân tạo trên các 
tuyến đường dây nhằm tăng cường khả năng giám sát, cảnh báo tức thời các bất 
thường trên đường dây…

Bên cạnh đó, Đơn vị cũng đã triển khai vệ sinh bảo dưỡng thiết bị, sửa chữa, 
thay thế các khiếm khuyết và các nguy cơ đe dọa gây sự cố trên đường dây và trạm 
biến áp trong các đợt cắt điện; đối với các vùng thường xuyên bị nhiễm bẩn, đơn 
vị triển khai thực hiện vệ sinh cách điện hotline thường xuyên nhằm đảm bảo lưới 
điện vận hành an toàn.

Mặt khác, Truyền tải điện Thừa Thiên Huế thường xuyên phối hợp với chính 
quyền địa phương, các Hạt kiểm lâm, các Lâm trường tổ chức các đợt tuyên truyền 
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bảo vệ hành lang an toàn lưới điện 
cao áp, khuyến cáo người dân không 
đốt nương rẫy trong hành lang tuyến, 
thường xuyên chặt tỉa cây cao, keo, 
tràm, cao su, thu dọn thực bì để hạn 
chế chất cháy, tạo hành lang chống 
cháy và chủ động phối hợp xử lý khi 
có tình huống cháy xảy ra… đồng thời 
yêu cầu lực lượng bảo vệ đường dây 
tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra 
các đường dây đi qua địa bàn có rừng, 
khu vực có nguy cơ cháy cao nhằm 
phát hiện, ngăn chặn, báo cáo kịp thời 
các hành vi có thể gây cháy rứng;

Ông Trần Dương Nghĩa – Giám 
đốc Truyền tải điện Thừa Thiên Huế 

cho biết: Hàng năm, vào mùa nắng 
nóng cao điểm (tháng 3 đến tháng 
8), đơn vị luôn chủ động triển khai 
thực hiện các biện pháp nhằm giảm 
thiểu tối đa những nguy cơ tiểm ẩn 
gây sự cố lưới điện. Cụ thể từ tháng 
3 đến tháng 7, đã thực hiện phát 
quang chống cháy hành lang với 
176 khoảng cột đường dây 500kV, 
229 khoảng cột đường dây 220kV; 
kết hợp các đơt cắt điện thực hiện vệ 
sinh, bảo dưỡng thay thế thiết bị hư 
hỏng, thay thế, bổ sung 103 bát sứ 
trên đường dây; Đo nhiệt độ mối nối 
(ống nối, ống vá…): 390 vị trí cột, Đo 
nhiệt độ tiếp xúc lèo (khóa néo, tai 
lèo…): 283 vị trí; soi phát nhiệt thân 
TU, TI, CSV; soi phát nhiệt các điểm 
tiếp xúc thiết bị khi tải >80%, thời 
tiết nắng nóng tai TBA 220kV Huế và 
220kV Phong Điền; triển khai 6 đợt vệ 
sinh cách điện hotline; phối hợp tổ 
chức 03 đợt tuyên truyền tại các địa 
phương; tổ chức diễn tập phương án 
PCCC tại trạm biến áp và trên tuyến 
đường dây…  Ngoài ra, để  làm tốt 
công tác phòng cháy chữa cháy rừng, 
đơn vị cũng cần sự hỗ trợ và phối 
hợp chính quyền địa phương, người 
dân sinh sống dọc tuyến hành lang 
đường đây và trạm biến áp để cùng 
chung tay đảm bảo hệ thống truyền 
tải điện Quốc gia vận hành an toàn và 
ổn định.

Nhờ triển khai các giải pháp một 
cách đồng bộ, kịp thời, cùng với sự 
nỗ lực của toàn thể CBCNV, đến thời 
điểm hiện tại Truyền tải điện Thừa 
Thiên Huế luôn đảm bảo cung cấp 
điện an toàn, liên tục, ổn định cho hệ 
thống truyền tải điện Quốc gia, phục 
vụ các hoạt động kinh tế, chính trị, 
xã hội, an ninh quốc phòng trên địa 
bàn tỉnh và khu vực niềm Trung trong 
mùa nắng nóng năm 2022./.

Quốc An

TRUYỀN TẢI ĐIỆN THỪA THIÊN HUẾ: ĐẢM BẢO VẬN HÀNH AN TOÀN 
HỆ THỐNG TRUYỀN TẢI ĐIỆN TRONG MÙA NẮNG NÓNG 2022 

Trước nhu cầu sử dụng điện 
tăng cao trong mùa nắng nóng, 
với mục tiêu cung ứng điện an 
toàn, liên tục và ổn định, Truyền 
tải điện Thừa Thiên Huế đã chủ 
động triển khai đồng bộ các biện 
pháp để đảm bảo vận hành an 
toàn lưới truyền tải điện, phục 
vụ các hoạt động kinh tế, xã hội 
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
nói riêng và khu vực miền Trung 
nói chung.

Kiểm tra bảo dưỡng thiết bị tại Trạm biến áp 220kV Phong Điền
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Trải qua gần 10 năm với các phiên bản văn phòng 
điện tử Eoffice 1.0 đến Eoffice 3.0 hiện nay PC Hà Tĩnh đã 
thực sự chuyển đổi số với phiên bản Digital Office viết tắt 
là D-Office.

Theo đó, để nâng cao hiệu quả công tác văn phòng, 
từ năm 2013 Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) 
đã thực hiện ứng dụng trên hệ thống văn phòng 

điện tử (E-Office), nhằm khai thác tối đa tiện ích và mang 
lại hiệu quả trong công cuộc chuyển đổi số.

Với phần mềm D-Office đã tích hợp đầy đủ các ứng 
dụng phục vụ nhu cầu quản lý, văn phòng số quản lý văn 
bản đi, văn bản đến, xử lý hồ sơ công việc, trao đổi thông 
tin, điều hành tác nghiệp, khởi tạo, quản lý và lưu trữ văn 
bản tài liệu, báo cáo. Ký số, đóng dấu văn bản đi văn bản 
đến, ký số các hồ sơ dự thầu, thẩm định thầu và nhiều loại 
văn bản khác, hoàn toàn bằng công nghệ điện tử, phù 
hợp với công cuộc chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam (EVN).

Giao diện phần mềm Doffice

So với phương thức hoạt động văn phòng truyền 
thống, D-Office mang lại một hệ thống quản lý tập trung 
có thể dễ dàng quản lý, tra cứu, tìm kiếm văn bản liên quan 
đến công việc, thực hiện ký số và phát hành văn bản điện 
tử, mở và lưu trữ hồ sơ trên không gian mạng… từ đó giúp 
nâng cao hiệu suất giải quyết công việc, tiết kiệm thời gian 
luân chuyển, phát hành và lưu trữ văn bản.

Với  phiên bản này,  người quản lý dễ dàng sắp xếp 
công việc cũng như nhắc nhở, đôn đốc, đưa ra ý kiến cho 
từng nội dung. Vì vậy, tiến độ công việc được theo sát, mọi 
thông tin được truyền tải nhanh chóng, kịp thời.

Việc triển khai D-Office đối với PC Hà Tĩnh cũng như 
với các đơn vị trong toàn ngành điện đã chuyển sang một 
trang mới trong tiến trình chuyển đổi số doanh nghiệp. 
D-Office với nhiều tính năng hữu dụng, được xây dựng 
trên nền tảng công nghệ mới, đảm bảo tính mở rộng, 
tương thích đồng bộ trên nền tảng web và thiết bị cầm 
tay thông minh, văn bản được phát hành trên trục EVN và 

ban hành ra các đơn vị ngoài ngành, để phục vụ mục tiêu 
chuyển đổi số.

Theo chủ trương của EVN và Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc (EVNNPC), PC Hà Tĩnh đã thực hiện 100% phát 
hành số đối với văn bản đi và văn bản nội bộ, đăng ký 
lịch công tác, lịch sử dụng phương tiện; lập hồ sơ danh 
mục tài liệu đảm bảo đầy đủ, chính xác, xác định thời gian 
bảo quản để giao nộp hồ sơ vào lưu trữ qua  hệ thống 
D-Office của Công ty.

Ông Phan Trọng Thắng – Phó Chánh Văn phòng Công 
ty chia sẻ: Hiện nay PC Hà Tĩnh đã tăng cường tổ chức hội 
nghị theo hình thức trực tuyến, đặc biệt là trong tình hình 
dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như trong thời 
gian vừa qua, đây là hệ thống truyền thông nội bộ rất hữu 
dụng, có thể tổ chức các cuộc họp một cách nhanh chóng 
tiết kiệm thời gian và kinh phí đi lại của các thành phần dự 
họp, đó cũng là một bước tiến trong công cuộc chuyển 
đổi số hiện nay.

Trong  giai đoạn tới, PC Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh 
truyền thông nhận thức chuyển đổi số trong CBCNV; hoàn 
thành rà soát xây dựng lưu đồ giải quyết công việc; kết 
nối gửi/nhận trục liên thông văn bản/hồ sơ tài liệu giữa 
các đơn vị trong EVNNPC cũng như giữa các đơn vị trong 
ngành điện. Bên cạnh đó, PC Hà Tĩnh đồng thời hoàn chỉnh 
cơ sở hạ tầng thông tin, như: Nâng cao độ ổn định mạng 
LAN, WAN, đường truyền thông tin, thiết bị đầu cuối… 
phục vụ cho các ứng dụng công nghệ thông tin.

Thi nâng bậc được tổ chức qua hội nghị truyền hình

Có thể khẳng định rằng, công tác chuyển đổi số tại 
PC Hà Tĩnh  đã  và  đang diễn ra mạnh mẽ cùng với việc 
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giúp cải thiện 
đáng kể  về năng suất, hiệu quả và tiết kiệm chi phí. PC 
Hà Tĩnh cũng theo sát các chỉ đạo, hướng dẫn của EVN và 
EVNNPC  để đảm bảo là một mắt xích quan trọng trong 
công cuộc chuyển đổi số của ngành điện để hiện thực hóa 
mục tiêu hoàn thành chuyển đổi số trong EVN.

Quốc Nhật

PC HÀ TĨNH 
ỨNG DỤNG MẠNH MẼ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÔNG TÁC VĂN PHÒNG
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Robot hút bụi là một thiết bị 
làm sạch có thể sử dụng nhiều 
phương pháp khác nhau như 

hút chân không, khử trùng bằng tia 
cực tím, lau sạch các bề mặt sàn nhà. 
Robot hút bụi có thể được bật bằng 
tay hoặc bật từ xa thông qua ứng 
dụng điện thoại thông minh và người 
dùng cũng có thể hẹn giờ cho robot 
hoạt động.

Chính những ưu điểm đó, robot 
hút bụi có thể giúp người dùng tiết 
kiệm khá nhiều thời gian dọn dẹp 
căn nhà của mình. Tuy nhiên, robot 
hút bụi còn nhiều hạn chế trong quá 
trình hoạt động,.

Gây tiếng ồn khi hoạt động

Hầu hết các hãng sản xuất đều 
đưa ra lời quảng cáo cho các loại 
robot hút bụi thông minh có độ ồn 
thấp nhưng thực tế khi hoạt động nó 
lại gây ra độ ồn khá lớn. Nguyên nhân 
là do Robot hút bụi được các nhà sản 
xuất nâng công suất hút bụi để tạo ra 
lực hút lớn, tăng hiệu quả làm sạch. 
Do vậy, loại sản phẩm này cũng gây 
tiếng ồn không kém các loại máy hút 
bụi truyền thống.

Vì thế, các chuyên gia khuyên 
người dùng nên cài đặt hẹn giờ cho 
robot làm việc tự động trong khoảng 
thời gian gia đình có ít hoặc không 
có người ở nhà để tránh sự khó chịu 
gây ra từ tiếng ồn.

Hoạt động kém hiệu quả ở 
những mặt sàn không bằng phẳng

Một trong những hạn chế lớn 
nhất của robot hút bụi thông minh 
đó là việc chỉ di chuyển được trên 
một mặt sàn bằng phẳng. Dù rằng 
những năm gần đây, một số hãng 

ROBOT HÚT BỤI CÓ THỰC SỰ HIỆU QUẢ !?
Hiện nay với tính chất công việc bận rộn, nhiều người không còn quỹ thời gian dành cho việc dọn dẹp 

nhà cửa. Việc tìm mua một robot hút bụi tích hợp các tính năng thông minh hiện đại, có thể vừa tự động 
hút bụi vừa lau nhà có thể coi là giải pháp cho gia chủ. Tuy nhiên, hiệu quả mà robot hút bụi mang lại có 
thực sự như mọi người mong muốn?

Robot hút bụi thông minh hoạt động kém hiệu quả ở những sàn nhà có các vị trí 
bề mặt không bằng phẳng

Ngoài những tính năng thông minh, robot hút bụi vẫn có những hạn chế nhất định
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đã cố gắng cho ra các dòng máy có 
đời mới nhất được trang bị tính năng 
vượt vật cản với độ cao từ 2cm trở lại 
nhưng cũng không đem lại hiệu quả 
cao.

Để có thể vệ sinh các tầng khác 
nhau trong một căn nhà, cách duy 
nhất là phải mang robot từ tầng này 
lên tầng khác, chính hạn chế này cũng 
gây nhiều bất tiện cho người dùng. Vì 
lẽ đó, robot hút bụi thực sự phù hợp 
với những căn hộ chung cư, có diện 
tích mặt sàn bằng phẳng không có 
quá nhiều ngóc ngách.

Ngoài ra, một trong những hạn 
chế của robot hút bụi thông minh 
nữa là khả năng di chuyển, lau dọn 
trên bề mặt sàn bừa bộn khá kém. 
Chính vì vậy, để đảm bảo robot hoạt 
động hiệu quả, người dùng buộc phải 
dọn dẹp trước các loại vật cản như: 
Dây điện, dép, đồ chơi trẻ nhỏ, tất, 
quần áo, thảm sàn nhà… trước khi 
robot hoạt động.

Thời gian làm sạch kéo dài

Hầu hết các dòng robot hút bụi 
có kích thước khá nhỏ gọn và phải 
mất thời gian cho việc tự động lập 
trình quá trình làm sạch sao cho phù 
hợp với bề mặt sàn và đạt hiệu quả 
nhất. Vì vậy, robot hút bụi thường mất 
nhiều hơn gian hút bụi và lau dọn sàn 
nhà hơn (gấp 2-3 lần) so với máy hút 
bụi truyền thống trên cùng một diện 
tích tương đương.

Chi phí khá cao

Ngoài những điểm hạn chế trên 
thì giá của một robot hút bụi thông 
minh cũng là một yếu tố khiến người 
dùng băn khoăn. Vì để mua được 
robot hút bụi có chất lượng đảm bảo, 
hoạt động tương đối hiệu quả, người 
dùng thường phải chi ra một khoản 
không dưới 5 triệu đồng, đối với các 
dòng cao cấp hơn sử dụng công nghệ 
hiện đại thì có mức giá giao động trên 
dưới 20 triệu đồng. Với mức chi phí 
tương đối cao như vậy khiến nhiều hộ 
gia đình vẫn còn khó tiếp cận.

Ngoài ra, để đảm bảo robot hút 
bụi làm sạch hiệu quả, các chuyên gia 
khuyên rằng người dùng nên thay 
những linh kiện của máy theo thời 

gian định kỳ sau 6 tháng sử dụng. 
Bên cạnh đó, sau khi máy hoạt động 
nhiều tháng trời với khối lượng công 
việc lớn khiến pin của thiết bị trong 
mỗi lần sạc giảm xuống rõ rệt, vì thế 
để máy hoạt động đúng công suất 
và hiệu quả thì việc thay pin định kỳ 
cũng là một việc cần thiết. Theo khảo 
sát trên thị trường, chi phí thay mỗi bộ 
phận dao động ở mức vài trăm nghìn 
cho tới một triệu đồng, tùy theo từng 
hãng và đời máy.

Lựa chọn sản phẩm phù hợp 
với nhu cầu sử dụng

Để lựa chọn cho gia đình một 
robot hút bụi đạt hiệu quả cao, người 
dùng cũng nên dựa vào không gian 
của căn nhà phù hợp với dạng robot 

nào? công suất ra sao?.... Đặc biệt 
người dùng cần tìm hiểu kỹ về hạn 
chế của robot hút bụi thông minh. Bởi 
trên thị trường có nhiều loại robot hút 
bụi với những giá thành từ rẻ đến đắt 
tương ứng với các tính năng thông 
minh được tích hợp trong rotbot sẽ 
quyết định trực tiếp đến công suất và 
hiệu quả làm sạch.

Vì thế, nên tìm đến những sản 
phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng 
và có hướng dẫn sử dụng chi tiết đi 
kèm với chế độ bảo hành của hãng. 
Từ đó người dùng sẽ có những quyết 
định đúng đắn trong việc tìm mua 
một sản phẩm mang lại hiệu quả cho 
gia đình mình.

Nhật Anh

Robot hút bụi thông minh được bán trên một số sàn thương mại điện tử có giá 
dao động từ 6 – 8 triệu đồng tùy hãng

Ñieän & Ñôøi soáng     42

TÖ VAÁN TIEÂU DUØNGî



Kết nối sim, nghe gọi, nhắn tin 
2 chiều

Ngoài chức năng xem giờ như 
đồng hồ truyền thống, chức năng 
đầu tiên mà hầu hết người dùng quan 
tâm khi sử dụng đồng hồ thông minh 
đó chính là tính năng nghe gọi, nhắn 
tin độc lập như một chiếc điện thoại 
di động. 

Để có thể sử dụng chức năng này 
người dùng cần kết nối với sim của 
các nhà mạng đang hoạt động. Có 
2 cách kết nối với sim là kết nối qua 
esim và kết nối qua sim vật lý. Để kết 
nối với sim vật lý chỉ cần lắp sim (thẻ 
nhớ nếu có) theo hướng dẫn và bật 
lên là sử dụng được. Còn với trường 
hợp kết nối qua esim người dùng cần 
mang ra nhà mạng để nhân viên hỗ 
trợ kết nối. Ngay sau khi được kết nối 
với sim chúng ta có thể thao tác các 
dịch vụ nghe, gọi, nhắn tin ngay trên 
đồng hồ.

Apple Watch Series 6 LTE hỗ trợ nghe 
gọi độc lập với esim

Tích hợp ứng dụng 
SmartBanking

Hiện nay ứng dụng SmartBanking 
được tích hợp trên một số đồng hồ 
thông minh giúp người dùng thực 
hiện các giao dịch tương tự như trên 
điện thoại di động. Với ứng dụng này 
người dùng có thể chuyển khoản, 
thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện 
thoại hay vấn tin số dư ngay trên 
đồng hồ mọi lúc, mọi nơi. Ngoài ra, 
khách hàng còn tra cứu được lãi suất, 
tỷ giá, tìm điểm ATM với sự hỗ trợ từ 
trợ lý ảo, công nghệ điều khiển bằng 
giọng nói tiếng Việt. 

Thao tác ứng dụng SmartBanking 
ngay trên Smart Watch

Để sử dụng dịch vụ, người dùng 
cần kết nối ứng dụng trên điện thoại 
và đồng hồ thông minh tương thích. 
Ngay sau khi kết nối, người dùng cần 
thực hiện cài đặt danh bạ chuyển 
tiền, nạp tiền điện thoại và các mẫu 
thanh toán hóa đơn để tiến hành giao 
dịch. Với chức năng này, người dùng 
có thể thanh toán hóa đơn, ứng dụng 
không giới hạn số lượng mẫu giao 
dịch thanh toán hóa đơn điện, nước, 
viễn thông, truyền hình và học phí. 

Ngoài ra với một số Smartwatch 
có hỗ trợ Samsung pay, Google Pay 
hoặc Apple Pay.  Với ứng dụng này 
người dùng có thể thanh toán cho 
hàng hóa và dịch vụ qua kết nối NFC 
bằng cách chạm nhẹ cổ tay. Sau khi 
nhập phương thức thanh toán, người 
dùng chỉ cần giữ đồng hồ thông minh 
của mình dựa vào đầu đọc không tiếp 
xúc để thanh toán.

Theo dõi sức khoẻ người dùng

Theo dõi nhịp tim

Tính năng này chỉ mới tích hợp 
trên một vài thiết bị đồng hồ thông 
minh để hỗ trợ theo dõi sức khỏe 
người dùng. Nó có chức năng đo nhịp 
tim của người dùng, giúp người dùng 
theo dõi nhịp tim của mình khi vận 
động, làm việc ở mọi lúc, mọi nơi.

Theo dõi giấc ngủ

Đây là tính năng khá phổ biến 
trên các dòng đồng hồ đeo tay thông 
minh hiện nay. Tính năng này sẽ theo 
dõi xem người dùng ngủ được bao 
lâu, ngủ có sâu giấc không, và đưa ra 
các lời khuyên phù hợp.

Chức năng theo dõi sức khỏe trên 
Huawei Watch GT2 Pro

SMART WATCH
NHỮNG CHỨC NĂNG TRÊN ĐỒNG HỒ THÔNG MINH 

MÀ NGƯỜI DÙNG CÓ THỂ CHƯA BIẾT

Với sự ra đời của hàng loạt đồng hồ thông minh thế hệ mới (Smartwatch), thiết bị này ngày càng 

chiếm lĩnh thị trường công nghệ bởi những tính năng ưu việt cùng sự tiện lợi của nó. Tuy nhiên nhiều 

người dùng có thể chưa khai thác được hết một số tính năng phục vụ cho công việc và cuộc sống của 

mình. Dưới đây là tổng hợp một số chức năng chính của đồng hồ thông minh hỗ trợ người dùng.
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Đo nhiệt độ cơ thể

Đây là tính năng mới xuất hiện trên một số thiết bị 
đồng hồ thông minh, giúp người dùng theo dõi nhiệt độ 
cơ thể. Với cảm biến đo nhiệt độ cơ thể được tích hợp 
ngay bên trong đồng hồ đeo tay thông minh thì chúng 
ta không cần phải dùng nhiệt kế khi cần đo nhiệt độ cơ 
thể mình.

Đo nồng độ oxy trong máu SpO
2

Tính năng hữu ích này đã tích hợp trên một số mẫu 
đồng hồ, người dùng có thể đo trực tiếp trên đồng hồ 
hoặc có thể xem lịch sử đo nồng độ oxy trong máu bằng 
ứng dụng Sức khỏe trên điện thoại. 

Nồng độ SpO2 là một thông số đo sức khỏe quan 
trọng, nhất là với các bệnh nhân mắc Covid-19 trong thời 
kỳ đại dịch hiện nay. Đo chỉ số này giúp phát hiện sớm tình 
trạng thiếu hụt oxy trong máu của người mắc Covid-19. 
Nếu SpO2 xuống thấp thì có nghĩa bệnh nhân trở nặng, cần 
được điều trị với biện pháp cao hơn, thường là nhập viện. 

Phát hiện ngã

Tính năng phát hiện té ngã (Fall Detection) hoạt 
động trên một số Smart watch với tình huống người 
dùng vô tình bị vấp hay bị tác động ngoại lực dẫn đến 
mất thăng bằng và ngã xuống.  Smartwatch sẽ tự động 
phát chuông báo động và hiện 3 tuỳ chọn: Liên hệ dịch 
vụ khẩn cấp, huỷ chuông cảnh báo nếu chủ nhân không 
bị chấn thương hoặc tắt cảnh báo nếu chủ nhân không té 
ngã. Ngoài ra, với một số Smart watch còn giả lập 1 tình 
huống khác, nếu chủ nhân của đồng hồ sau cú ngã dẫn 
đến bất động tại chỗ trong 1 phút, thiết bị sẽ bắt đầu đếm 
ngược 15s và sau đó sẽ phát âm thanh lớn nhằm gây chú 
ý đến mọi người xung quanh, đồng thời tin nhắn khẩn 
cấp sẽ được gửi đến địa chỉ liên lạc chỉ định của chủ nhân 
được cài đặt trước đó trong Medical ID và tiếp sau là một 
cuộc gọi cho dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp. Trong trường hợp, 
Smart watch phát hiện người dùng có cử động, di chuyển 
thì dịch vụ khẩn cấp không được tự động gọi. Thay vào đó, 
để gọi trợ giúp, người dùng cần phải kéo nút SOS màu đỏ 
từ bên trái sang bên phải của màn hình.

Tính năng phát hiện ngã trên Apple Watch Series 6 

Định vị GPS, tính quãng đường đi được, tìm kiếm vị trí

Với tính năng hỗ trợ định vị GPS, smartwatch có thể 
tính toán khoảng cách, định vị vị trí chính xác, tính độ cao 
trong các môn thể thao. Do đó, đây là chức năng rất tiện 
ích cho người dùng. Bên cạnh đó, đồng hồ thông minh 
cũng hỗ trợ người dùng trong việc tập luyện thể thao như 
khả năng: Hỗ trợ bơi lội, đạp xe, chơi golf, đá bóng, cầu 
lông,…với các cảm biến tích hợp bên trong Smartwatch 
có thể tự động ghi lại quá trình luyện tập, tổng hợp lại 
qua ứng dụng kết nối trên điện thoại để người dùng có 
thể nắm rõ và có phưng hướng tập luyện khoa học nhất.

Đo lượng năng lượng tiêu thụ

Ứng dụng này dùng để xác định số năng lượng mà 
người dùng đã tiêu hao trong một khoảng thời gian nào 
đó. Để có được con số cuối cùng và hiển thị theo thời gian 
thực thì chiếc Smartwatch phải trải qua quá trình tính toán 
và tổng hợp nhiều dữ liệu như số bước chân, cường độ di 
chuyển, quãng đường và các cảm biến tích hợp bên trong 
chiếc đồng hồ, từ đó đưa ra các khuyến nghị cho người dùng.

Tính năng rửa tay

Tính năng rửa tay này được tích hợp trên một số chiếc 
đồng hồ thông minh trong bối cảnh đại dịch Covid-19 
đang hoành hành. Smartwatch có thể phát hiện người 
dùng bắt đầu rửa tay và khuyến khích tiếp tục thực hiện 
trong 20 giây, thời gian được khuyến cáo bởi các tổ chức 
y tế toàn cầu. Smartwatch cũng có thể thông báo nếu 
người dùng chưa rửa tay trong vòng vài phút sau khi trở 
về nhà. Để nhận lời nhắc rửa tay, phải đặt một địa chỉ nhà 
trong Thẻ của tôi ở ứng dụng Danh bạ trên điện thoại. Để 
xem báo cáo về thời gian rửa tay trung bình, hãy mở ứng 
dụng Sức khỏe trên điện thoại, đi tới Duyệt vào Dữ liệu 
khác, sau đó chạm vào Rửa tay.

Cảnh báo tiếng ồn

Bật thông báo tiếng ồn sẽ cho phép Smartwatch 
cảnh báo khi mức độ âm thanh trong môi trường xung 
quanh có thể gây hại cho thính giác. Smartwatch không 
ghi lại âm thanh, nhưng có thể đo định kỳ mức độ tiếng 
ồn xung quanh bằng cách sử dụng micro. Theo khuyến 
nghị của CDC, việc tiếp xúc nhiều lần, lâu dài với tiếng ồn 
trên 70 decibel có thể gây ra tổn thương tai vĩnh viễn.

Để bật tính năng này, tới phần Cài đặt, lựa chọn mục 
Tiếng ồn và bật tính năng Đo âm thanh môi trường để bật 
thông báo tiếng ồn. Người dùng có thể chỉ định ngưỡng 
decibel để đồng hồ gửi cảnh báo khi mức ồn trong môi 
trường đạt đến một mức độ nhất định.

Ngoài khả năng hỗ trợ sức khỏe thì ứng dụng Maps 
trên một số Smartwatch có thêm tính năng tìm kiếm ngân 
hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, 
chợ, cafe, nhà hàng, cây xăng, … gần người dùng nhất. 
Đây là sự bổ sung tuy nhỏ nhưng khá hữu ích, đặc biệt đối 
với những người không mang theo điện thoại hay thiết bị 
định vị ra ngoài.
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Tính năng Tìm kiếm cây xăng gần nhất trên Apple watch

Tương tự như Smartphone, các thương hiệu 
Smartwatch cũng đang có sự cạnh tranh gay gắt khiến 
nhiều thương hiệu phải chạy đua, bổ sung thêm những 
tính năng mới cùng ưu đãi về giá thành để thu hút sự quan 
tâm của người dùng. 

Hy vọng với những phân tích trong bài viết này, 
người dùng có thể nắm thêm được nhiều tính năng trên 
Smartwatch của mình đang sử dụng hoặc có thể lựa chọn 
được một sản phẩm phù hợp trong thời gian tới. 

Giá một số mẫu Smartwatch đang bán trên thị trường

Mọi thắc mắc hoặc các vấn đề liên quan cần tư vấn về 
Smartwatch người dùng có thể liên hệ ban bạn đọc của 
Tạp chí qua hotline: 0984.777.222.

Tiêu Hoàng

Chìa khóa biến màn hình nguyên bản 
thành màn hình  Android cho “Xế hộp”

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị 
trường, ô tô ngày nay đã trở thành phương tiện di chuyển 
thông dụng của rất nhiều người, nhất là tại các khu vực thành 
thị. Kỷ nguyên công nghệ số bùng nổ kéo theo nhu cầu trải 
nghiệm và giải trí trên ô tô tăng cao. Với những tính năng 
vượt trội, Android box là một trong những sự lựa chọn không 
thể bỏ qua để “lột xác” cho chiếc xế hộp của bạn.

Android box cho ô tô (hay còn gọi là Android Auto 
Box, Android Box AI) là một thiết bị giúp kết nối 
giữa màn hình DVD nguyên bản trên xe ô tô với 

điện thoại thông minh, giúp bạn có thể giải mã và biến 
màn hình nguyên bản theo xe thành màn hình sử dụng 
hệ điều hành Android. Qua đó, bạn có thể dễ dàng sử 
dụng các ứng dụng tiện nghi đa dạng như: Dẫn đường 
thông minh, xem Youtube... cùng vô vàn tiện ích giải trí 
cao cấp khác mà vẫn đảm bảo giữ nguyên hệ thống và 
thiết bị của xe.

Andoid box có rất nhiều ưu điểm như chi phí rẻ 
(chỉ bằng 30-40% so với việc thay màn hình nguyên bản 
bằng đầu Android), tận dụng hệ thống âm thanh, nút 
bấm trên xe và quan trọng nhất là phương thức kết nối 
rất đơn giản, thông qua cổng USB trên xe. Sau khi kết 
nối, màn hình của bạn sẽ dễ dàng thao tác hơn rất nhiều 
với giao diện như 1 chiếc điện thoại thông minh với một 
số tính năng nổi bật như Google map, Youtube , … cùng 
kho ứng dụng khổng lổ cho người dùng khám phá trên 

CHPlay. Đồng thời, người sử dụng có thể dễ dàng kết nối 
Bluetooth phục vụ việc nghe gọi điện thoại, cung cấp 
chức năng tìm kiếm và điều khiển bằng giọng nói bằng 
tiếng Việt.

Sơ đồ nguyên lý hoạt động của bộ thiết bị  Android Box

Với mức giá trung bình  từ 5 – 9 triệu đồng phụ thuộc 
vào cấu hình và thương hiệu sản xuất , Android box có 
thể hỗ trợ gần như tất cả các hãng xe thông dụng trên 
thị trường hiện nay. Đây là lựa chọn đáng để người dùng 
cân nhắc khi muốn trải nghiệm, tăng khả năng tương tác 
thông minh và giải trí cho “xế yêu” của mình, qua đó giúp 
những hành trình dài bớt mệt mỏi và căng thẳng.

Đăng Hoàng
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Khái niệm “chuyển đổi số” tại 
Việt Nam

Khái niệm “chuyển đổi số” bắt đầu 
được quan tâm trên thế giới từ khoảng 
năm 2015 và trở thành cụm từ khóa 
phổ biến kể từ năm 2017. Tuy nhiên, 
tới năm 2018 “chuyển đổi số” mới được 
nhắc đến nhiều tại Việt Nam. 

Theo đó, các chuyên gia công 
nghệ định nghĩa chuyển đổi số là 
ứng dụng công nghệ số để thay đổi, 
chuyển đổi cách làm truyền thống. 
Tuy nhiên, theo Bộ Thông tin & Truyền 
thông, định nghĩa, chuyển đổi số là 
tích hợp các giải pháp số vào cốt lõi 
của một tổ chức (doanh nghiệp, cơ 
quan), cá nhân để thay đổi tổng thể 
và toàn diện của tổ chức, cá nhân 
đó về cách sống, cách làm việc và 
phương thức quản lý, sản xuất. 

Bắt nguồn từ những đột phá 
công nghệ số, nhưng đối với Việt 
Nam, chuyển đổi số còn là cuộc cách 
mạng về tư duy, nhận thức, thể chế và 
chính sách. Trước làn sóng mạnh mẽ 
của cách mạng chuyển đổi số, phát 
triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội 
số, Việt Nam đang nỗ lực hoàn thiện 
thể chế, pháp luật, ban hành các 
chiến lược phát triển lĩnh vực rất tiềm 
năng này.

Hệ thống pháp lý về chuyển 
đổi số tại Việt Nam

Khung pháp lý chung về chuyển 
đổi số của Việt Nam gồm có 

 Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27 
tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về 
chủ trương, chính sách tích cực tham 
gia cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư, trong đó nhấn mạnh yêu cầu 
cấp bách để đẩy nhanh quá trình 
chuyển đổi số; 

 Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01 
tháng 01 năm 2020 của Chính Phủ về 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện 
phát triển kinh tế xã hội và dự toán 
ngân sách nhà nước năm 2020, trong 
đó đưa nhiệm vụ phát triển số hóa 
thành trọng tâm và giao Bộ Thông tin 
và Truyền thông nghiên cứu mô hình 
số hóa và đề xuất các lĩnh vực pháp 
luật liên quan đến công nghệ số sẽ 
được quy định trong thời gian tới; 

 Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 14 
tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thúc đẩy phát triển 
doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

 Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 17 
tháng 4 năm 2020 của Chính Phủ về 
việc ban hành Hành động của Chính 
phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/
TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ 

Chính trị về một số chủ trương, chính 
sách chủ động tham gia cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư;.

 Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 
30 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình 
chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 
tầm nhìn đến năm 2030 nhằm thực 
hiện mục tiêu đa dạng là phát triển 
chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

 Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01 
tháng 01 năm 2021 của Chính Phủ 
về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực 
hiện phát triển kinh tế xã hội và dự 
toán ngân sách nhà nước năm 2021, 
trong đó một trong những trọng tâm 
chỉ đạo điều hành của chính phủ gồm 
thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, xây 
dựng và hoàn thiện khung khổ pháp 
lý cho các loại hình kinh doanh mới, 
kinh tế số, cung cấp dịch vụ công 
cũng như ban hành các chính sách 
thử nghiệm, hỗ trợ liên quan để đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ 
điện tử hướng tới Chính phủ số, nền 
kinh tế số và xã hội số gắn với hoàn 
thiện thể chế, tái cấu trúc quy trình 
nghiệp vụ, bảo đảm an toàn thông 
tin, an ninh mạng; 

 Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01 
tháng 01 năm 2022 của Chính Phủ 
về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực 
hiện phát triển kinh tế xã hội và dự 
toán ngân sách nhà nước năm 2022, 
trong đó một trong những trọng tâm 
chỉ đạo điều hành của chính phủ gồm 
thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và 
đổi mới sáng tạo, xây dựng nền kinh 
tế số, xã hội số thiết thực, hiệu quả, 
trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh thí 
điểm, thử nghiệm một số mô hình 
kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ áp 
dụng công nghệ mới.

Khung pháp lý chung về chuyển 
đổi số trên cho thấy, trong tất cả 

CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VIỆT NAM  
KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ

Là một trong những làn sóng cách mạng công nghiệp mạnh mẽ trên quy mô 
toàn cầu, chuyển đổi số đang trở thành tâm điểm của các quốc gia. Việt Nam cũng 
không nằm ngoài xu hướng tất yếu này khi trở thành một trong những đất nước 
đi tiên phong trên thế giới trong việc ban hành các chương trình và chiến lược về 
chuyển đổi số quốc gia.

Tuy nhiên, để đẩy nhanh và tiêu chuẩn hóa quá trình chuyển đổi số, Việt Nam 
cần hoàn thiện khung pháp lý để có căn cứ cho những giải pháp và hướng phát 
triển đồng bộ. Vì vậy, bài viết này cung cấp hiện trạng khuôn khổ pháp lý chuyển 
đổi số của Việt Nam như khó khăn, thách thức cần đối mặt để tiến tới quá trình 
chuyển đổi tích cực và hiệu quả. 
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những nhiệm vụ trọng tâm theo năm 
kể từ 2020, chính phủ Việt Nam đã 
đề cao và đẩy mạnh các nội dung về 
chuyển đổi số, đặc biệt nhất là Quyết 
định 749/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 
năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Chương trình chuyển đổi 
số quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 
đến năm 2030 (hình 1). Việc ban hành 
Chương trình này đánh dấu Việt Nam 
là một trong những quốc gia đầu tiên 
trên thế giới ban hành chương trình 
về chuyển đổi số quốc gia, đưa Việt 
Nam trở thành quốc gia có nhận thức 
về chuyển đổi số song hành cùng các 
quốc gia tiên tiến trên thế giới. 

Mục tiêu cơ bản đến năm 2025 
theo QĐ 749/QĐ-TTG rất rõ ràng đối 
với phát triển chính phủ số, kinh tế số, 
xã hội số, cũng như hình thành các 
doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 
có năng lực đi ra toàn cầu. 

Ngoài ra, Việt Nam còn có các văn 
bản quy phạm pháp luật để quy định 
và hướng dẫn cho từng lĩnh vực cụ thể 
liên quan đến chuyển đổi số.

 Khung pháp lý để phát triển 
chính phủ điện tử thể hiện trong Nghị 
quyết 36-NQ/TW do Bộ Chính trị ban 
hành năm 2014; Quyết định 714/QĐ-
TTg của Thủ tướng năm 2015; Nghị 
quyết 17/NQ-CP năm 2019.

 Khung pháp lý đối với phát 
triển thương mại điện tử, ngoài một 
số văn bản pháp luật liên quan như 
Luật Giao dịch điện tử, Luật Thương 
mại, Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí 
tuệ, Luật Công nghệ thông tin, Nghị 
định 52/2013/NĐ -CP về thương mại 
điện tử, Thông tư 47/2014/TT-BCT về 
quản lý trang web thương mại điện 
tử, còn có Luật Quản lý thuế năm 
2019. Những điểm nổi bật quan trọng 

của Luật Quản lý thuế năm 2019 bao 
gồm các vấn đề về tạo hành lang 
pháp lý mạnh mẽ hơn để quản lý tốt 
hơn hoạt động thương mại điện tử.

 Khung pháp lý cho thanh toán 
không dùng tiền mặt là Nghị định 
101/2012/NĐ-CP và Chỉ thị 22/CT-TTg 
ban hành tháng 5 năm 2020 về việc 
đẩy mạnh thực hiện các giải pháp 
phát triển thanh toán không dùng 
tiền mặt tại Việt Nam.

 Khung pháp lý cho các hoạt 
động kinh tế chia sẻ gồm Nghị định 
10/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện 
kinh doanh vận tải bằng ô tô thay 
thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP nhằm 
mở đường cho việc hiện đại hóa giao 
thông và hoạt động của các hãng xe 
công nghệ như Grab chính thức đi vào 
hoạt động sau thời gian thí điểm.

 Ngoài ra còn có khung pháp 
lý cho phát triển trí tuệ nhân tạo 
(AI) (Chỉ thị 16/CT-TTg tháng 5- 2017 
của Thủ tướng Chính phủ); khung 
pháp lý phát triển đô thị thông minh 
(Quyết định 950/QĐ-TTg ngày 1-8-
2018 phê duyệt Đề án phát triển đô 
thị thông minh bền vững Việt Nam 
giai đoạn 2018-2025 và định hướng 
đến năm 2030); Khung pháp lý về an 
toàn thông tin và an ninh mạng được 
điều chỉnh bởi hai luật (Luật An toàn 
thông tin mạng năm 2015 và Luật An 
ninh mạng năm 2018) cùng một số 
khung pháp lý liên quan khác.

Đặc biệt, ngày 06 tháng 01 năm 
2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính đã phê duyệt Quyết định 
06/QĐ-TTg về Đề án phát triển ứng 
dụng dữ liệu về dân cư, định danh và 
xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi 
số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm 
nhìn đến năm 2030. Một trong những 
nội dung quan trọng của Đề án là tới 
giai đoạn 2023-2025, 100% người 
dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 4 được định 
danh và xác thực điện tử thông suốt, 
hợp nhất trên tất các các hệ thống 
thông tin của các cấp chính quyền từ 
Trung ương đến địa phương.

Có thể thấy thể chế, luật pháp 
luôn có vị trí quan trọng, là khuôn 
khổ tạo ra sự bảo vệ cần thiết, thúc 

Hình 1. Mục tiêu cơ bản đến năm 2025 theo QĐ 749/QĐ-TTG 
(Nguồn ảnh: VnEconomy)
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đẩy sự phát triển, mang lại phúc lợi tốt 
đẹp cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, 
thể chế, pháp luật cũng có thể tạo ra 
chi phí cho xã hội, gây ra sự cản trở 
nhất định cho những vấn đề mới nếu 
không có lộ trình, định hướng đúng 
đắn, đồng bộ và rõ ràng. Vì vậy, đứng 
trước những cơ hội và thách thức của 
chuyển đổi số đối với Việt Nam, hoàn 
thiện thể chế chính là sự đầu tư to lớn 
và vững chắc cho tương lai.

Hoàn thiện thể chế, khuôn khổ 
pháp luật về chuyển đổi số tại Việt 
Nam

Theo thứ trưởng Bộ thông tin 
và Truyền thông, hoàn thiện thể chế, 
chính sách và môi trường pháp lý là 
nhiệm vụ xuyên suốt, có mức độ ưu 
tiên cao nhất, được lồng ghép trong 
tất các các nhiệm vụ, giải pháp phát 
triển kinh tế số và xã hội số. Trong đó, 
các nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng, 
sửa đổi, rà soát, bổ sung các quy định 
pháp luật, cơ chế, chính sách, văn bản 
quy phạm trong từng ngành, lĩnh vực 
cho phù hợp.

Mặc dù Chính phủ đã đưa ra 
những định hướng, quy định, hướng 
dẫn chung cũng như hệ thống pháp 
lý riêng dành cho từng lĩnh vực nhưng 
hành trình này vẫn đang trên đà hoàn 
thiện và cần sự tư vấn, tham gia từ các 
chuyên gia đa ngành để đưa ra những 
góc nhìn toàn diện cho chiến lược 
tổng thể của quốc gia về phát triển 
chuyển đổi số thông qua chỉnh phủ 
số, kinh tế số và xã hội số. 

Theo nhận định của nhiều 
chuyên gia, hệ thống văn bản pháp 
luật về chuyển đổi số tại Việt Nam hiện 
nay ban hành thiếu đồng bộ, chồng 
chéo, thậm chí mâu thuẫn, chưa phù 
hợp với yêu cầu chuyển đổi số, phát 
triển kinh tế số. Trong khi đó, rất nhiều 
quy định cấp thiết nhưng vẫn chưa 
được triển khai hoặc còn hạn chế như 
các vấn đề của kinh tế số gồm dịch vụ 
số và thương mại số; bảo vệ dữ liệu cá 
nhân; tài sản số, đồng tiền kỹ thuật số; 
quy định về quyền cá nhân, đạo đức 
khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo;... 

Bên cạnh đó, Chính phủ đã tăng 
cường Ủy ban Quốc gia về Chính phủ 
số và Kinh tế số cuối năm 2019, trong 

đó Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Ủy 
ban. Các Ủy ban tương tự cũng được 
thành lập ở cấp tỉnh, trong đó Chủ tịch 
Ủy ban Nhân dân tỉnh là người đứng 
đầu Ủy ban. Tuy nhiên, ở khâu vận 
hành, các nhiệm vụ lớn trong chương 
trình chuyển đổi số được dàn trải ở ít 
nhất bảy bộ ngành, khiến cho công 
tác phối hợp và triển khai chính sách 
và chương trình gặp nhiều thách thức 
(Hình 2). Theo đó, nhiều hệ thống 
thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia 
quan trọng - như đất đai, công dân, 
doanh nghiệp, và dân sự - được thu 
thập và quản lý ở nhiều cơ quan khác 
nhau, khiến việc thu thập, quản lý và 
xử lý những thông tin này không được 
đồng bộ, thậm chí chồng chéo.

Do công nghệ số mang yếu tố 
toàn cầu nên việc hoàn thiện thể chế 
phải đi liền với việc hoàn thiện các 
quy định pháp luật xử lý những vấn 
đề có tính quốc tế. Do đó, chính phủ 
cần có sự hợp tác chặt chẽ với các 
quốc gia trong quá trình xây dựng 
luật pháp, đặc biệt là các nội luật hóa, 
các điều ước quốc tế mà Việt Nam là 
thành viên.

Bên cạnh đó, việc hoàn thiện thể 
chế cần đảm bảo những lợi ích cho cá 
nhân, tổ chức cũng như quyền kiểm 
soát nhất định cho chính phủ, nhưng 
không nên trở thành những rào cản 
đối với đổi mới sáng tạo. Điều này 
đòi hỏi Nhà nước phải có sự cân nhắc 
kỹ lưỡng khi quyết định ban hành 
các quy định pháp luật có liên quan. 
Trong những trường hợp cần thiết có 
thể tiến hành xây dựng và vận hành 
cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Cơ 
chế này vừa khuyến khích tổ chức, cá 

nhân hiện thực các ý tưởng sáng tạo, 
thử nghiệm, cung cấp sản phẩm, dịch 
vụ cho thị trường một cách hợp pháp, 
hạn chế rủi ro, đồng thời vừa giúp các 
cơ quan lập pháp nắm bắt thực tiễn 
để thiết kế khung pháp lý điều chỉnh 
kịp thời, phù hợp.

Vào một thời điểm nhất định 
trong tương lai, có thể là 5 năm hay 
10 năm tới, chúng ta có thể sẽ thấy 
chuyển đổi số len lỏi trong từng ngành 
nghề - lĩnh vực, từng ngõ ngách của xã 
hội Việt Nam. Nhưng hi vọng tương lai 
tốt đẹp ấy sẽ được những khuôn khổ 
pháp lý vừa vặn và thích hợp của chính 
phủ bảo vệ, vẽ lên một viễn cảnh phát 
triển an toàn và bền vững. 

Nguyễn Mai
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Hình 2. Trách nhiệm của các bộ ngành trong chương trình chuyển đổi số
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Những năm gần đây, cuốn 
theo xu thế của cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4, 

chuyển đổi số đã trở thành một đề 
tài “nóng” được nhà nước và doanh 
nghiệp quan tâm. 

Theo Báo cáo kinh tế số Đông 
Nam Á, dự báo tới năm 2025, nền kinh 
tế số của Việt Nam sẽ chạm mốc 50 
tỷ USD. Điều này khẳng định, chuyển 
đổi số đang trở thành nhân tố quan 
trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh 
tế-xã hội của đất nước. Trong bối cảnh 
đó, khối doanh nghiệp vừa và nhỏ 
(DNVVN), chiếm khoảng 98% doanh 
nghiệp tại Việt Nam, cũng không 
đứng ngoài cuộc chơi của xu thế toàn 
cầu và trở thành đối tượng được quan 
tâm số một về chuyển đổi số tại Việt 
Nam. Vì vậy, bài viết này sẽ đưa ra thực 
trạng chuyển đổi số tại các DNVVN tại 
Việt Nam cũng như những khó khăn, 
thách thức của khối đối tượng này 
trong quá trình chuyển dịch số để bắt 
kịp xu thế tất yếu toàn cầu.

THỰC TRẠNG VỀ CHUYỂN ĐỔI 
SỐ CỦA DNVVN VIỆT NAM

Theo nghiên cứu của Mckinsey, 
tính đến năm 2025 tác động của 
chuyển đổi số tới GPD nước Mỹ là 
25%, Brazil là 35% và các nước châu 
Âu là 36%. Bên cạnh đó, khảo sát 
của MIT Center for Digital Business 
cho hay, doanh nghiệp đã thực hiện 
chuyển đổi số sẽ đạt lợi nhuận cao 
hơn 26% so với mức trung bình của 
các đối thủ trong cùng lĩnh vực, đồng 
thời có gí trị thị trường cao hơn 12%.

Tại Việt Nam, ông Vũ Tuấn Anh – 
chuyên gia về chuyển đổi số doanh 
nghiệp chỉ ra nếu không chịu chuyển 
đổi số, doanh nghiệp địa phương sẽ 
thua thiệt rất nhiều khi phải cạnh 
tranh với các thương hiệu quốc gia 
và quốc tế. Đặc biệt, doanh nghiệp 
nhỏ trong nước sẽ bị các doanh 

nghiệp lớn của nước ngoài đè bẹp, 
dần dần sẽ chết yểu. Trong chuyển 
đổi số, ai chuyển đổi trước người đó 
sẽ làm chủ cuộc chơi và chiếm lĩnh 
toàn bộ sân chơi. 

Theo báo cáo năm 2020 về phát 
triển kỹ thuật số của DNVVN khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương do Cisco 
thực hiện, 70% doanh nghiệp trong 
khu vực đang đẩy nhanh quá trình 
số hóa do tác động của đại dịch 
Covid-19 và 86% doanh nghiệp khảo 
sát tin rằng số hóa sẽ giúp phát triển 
khả năng phục hồi chống lại các cuộc 
khủng hoảng như đại dịch Covid-19. 

Năm 2020, một khảo sát của 
Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công 
nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) 
đã chỉ ra có tới 72% DNVVN tại Việt 
Nam đang tìm cách chuyển đổi số 
để đưa các sản phẩm và dịch vụ mới 
ra thị trường, một mức tăng đáng kể 
so với mức 32% của năm 2019. Báo 
cáo cũng chỉ ra rằng, quá trình số hóa 
của các DNVVN tại Việt Nam có thể 

đóng góp từ 24-30 tỷ USD vào tổng 
sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 
2024 và góp phần vào phục hồi kinh 
tế hậu Covid-19.

Năm 2021, khoảng 100.000 cửa 
hàng tại Việt Nam đã sử dụng phần 
mềm cho hoạt động bán hàng, và 
quản lý các kênh bán hàng, 20% 
quảng cáo tại Việt Nam đang được 
chi cho các kênh tiếp thị số gồm 
Facebook, Google, Tiktok, 60% doanh 
nghiệp đang sử dụng phần mềm kế 
toán, trên 200.000 doanh nghiệp 
đang sử dụng các phần mềm hóa 
đơn điện tử và hầu hết doanh nghiệp 
trang bị chữ ký số.

Đây là những thành tựu cho giai 
đoạn đầu tiên của chuyển đổi số là 
số hóa dữ liệu và một phần của giai 
đoạn 2 là số hóa quy trình. Tuy nhiên, 
nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nhận 
biết được mình đang ở đâu trong 
quá trình chuyển đổi số dẫn đến rất 
ít trong số đó đến được tới giai đoạn 
chuyển đổi mô hình kinh doanh. 

CHUYỂN ĐỔI SỐ 
TẠI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM

Hình 1. Động lực thúc đẩy chuyển đổi số của các doanh nghiệp trên thế giới
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ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG 
CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỐI VỚI KHỐI 
DNVVN VIỆT NAM

Điểm mạnh

Trong bảng chỉ số đánh giá 
mức độ chuyển đổi số của các 
quốc gia trên thế giới, Việt Nam có 
điểm trung bình là 41/120, đứng 
thứ 55 về mức độ chuyển đổi số 
trên thế giới. 

Trong đó, điểm mạnh nội 
tại của những DNVVN Việt Nam 
đối với chuyển đổi số bao gồm: 
nhận thức rõ ràng của các lãnh 
đạo doanh nghiệp về xu hướng 
chuyển đổi số, cơ cấu tổ chức linh 
hoạt, phản hồi nhanh với các thay 
đổi, kênh tiếp thị, phân phối và 
bán hàng đa dạng, khả năng áp 
dụng công nghệ và kết nối thông 
tin đã được nâng cao.

Theo báo cáo về nền tảng 
cho phục hồi kinh doanh và kinh 
tế ở khu vực Châu Á – Thái Bình 
Dương của Microsoft IDC, 74% 
các nhà lãnh đạo khẳng định rằng 
chuyển đổi số hiện nay là việc bắt 
buộc phải có để cải thiện hiệu 
suất và phục hồi hậu Covid-19. 
Đặc biệt, theo khảo sát của Cisco 
& IDC năm 2020 tại 14 quốc gia 
thuộc khu vực Châu Á Thái Bình 
Dương về mức độ trưởng thành 
số của các DNVVN (hình 1):

• Khoảng 3% các doanh 
nghiệp cho rằng chuyển đổi số 
chưa thực sự quan trọng với hoạt 
động của doanh nghiệp, thấp hơn 
nhiều so với con số với năm 2019 
là 22%.

• 62% doanh nghiệp kỳ vọng 
chuyển đổi số giúp doanh nghiệp 
cải thiện và tạo ra các sản phẩm, 
dịch vụ mới hiệu quả hơn.

• 56% doanh nghiệp thấy 
được sự cạnh tranh và chuyển đổi 
số là yếu tố giúp doanh nghiệp tồn 
tại và phát triển.

Lợi thế và cũng chính là điểm 
mạnh lớn nhất về yếu tố bên ngoài 
của các DNVVN Việt Nam trong quá 
trình chuyển đổi này chính là sự hỗ 
trợ đắc lực và đồng hành của Chính 

phủ đối với rất nhiều các cơ chế, chính sách hỗ trợ như: 

• Nghị quyết số 35/ NQ-CP ngày 16/5/2016 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 
6/6/2017 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; 

• Nghị quyết số 75/NQ-Cp ngày 9/8/2017 về cắt giảm mức phí, chi phí cho 
doanh nghiệp; 

• Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 15/5/2018 về cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Qua đó giúp đơn giản hóa và 
giảm bớt điều kiện kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng 
cho mọi thành phần kinh tế, trợ giúp phát triển DNVVN; đồng thời tạo thuận lợi 
về nguồn vốn, công nghệ… để các doanh nghiệp này mạnh dạn hơn khi bước 
vào tiến trình chuyển đổi số của doanh nghiệp, góp phần vào công cuộc chuyển 
đổi số của quốc gia.

• Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030” đã trở thành kim chỉ nam cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia 
vào công cuộc chuyển đổi số. 

• Nghị định 80/2021/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ 50% 
nguồn hỗ trợ kinh phí chuyển đổi số từ ngân sách nếu thuê, mua các nền tảng, giải 
pháp chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông chứng nhận, công bố.

Bên cạnh đó, năm 2021, chính phủ đã đưa vào vận hành chương trình SMEdx 
như một lời cam kết của Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành liên quan 
cùng các doanh nghiệp nền tảng số xuất sắc Make in Vietnam sẵn sàng đồng 
hành cùng các DNVVN để giải quyết các “nỗi đau” trong chuyển đổi số, các vấn đề 
mà bất kỳ một DNVVN nào cũng có thể gặp phải. 

Cùng với việc chính thức khởi động Chương trình SMEdx, Ban chỉ đạo 
Chương trình cũng bắt đầu đưa vào vận hành Cổng kết nối, tương tác, tư vấn và 
hỗ trợ các DNVVN tại địa chỉ https://SMEdx.vn (hình 2).

Hình 2. Cổng thông tin www.SMEdx.vn - nơi các nền tảng số và DNVVN tìm thấy 
nhau, hợp tác và hỗ trợ chuyển đổi số (Ảnh chụp màn hình)

Qua Cổng kết nối này, các DNVVN có thể tìm hiểu về chuyển đổi số, học hỏi 
phương pháp chuyển đổi số phù hợp cho doanh nghiệp mình. Bên cạnh đó, tính 
năng quan trọng nhất của SMEdx là các doanh nghiệp có thể tìm hiểu và lựa chọn 
ngay những nền tảng số mà mình cần dùng để đăng ký triển khai sử dụng kèm 
theo nhiều ưu đãi lớn.

Sau hơn 11 tháng triển khai, SMEdx đã chọn được 23 nền tảng số "made in 
Vietnam" xuất sắc để công bố, giới thiệu tới các doanh nghiệp qua trang web 
Smedx.vn. Với đa dạng hình thức tiếp cận, trong năm 2021 đã có hơn 16 ngàn 
doanh nghiệp nhỏ và vừa lựa chọn sử dụng nền tảng trong chương trình.

Ngoài ra, điểm mới của chương trình SMEdx 2022 là cung cấp bộ công cụ 
đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp (DBI). Bộ công cụ này sẽ được 
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áp dụng triển khai đánh giá 3 nhóm doanh nghiệp: DNVVN, doanh nghiệp lớn, 
tập đoàn và các tổng công ty.

Hình 3. Cấu trúc Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(Nguồn: dbi.gov.vn)

Bộ chỉ số này có 6 trụ cột, gồm trải nghiệm số cho khách hàng, chiến lược, 
hạ tầng và công nghệ số, vận hành, chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp, dữ 
liệu và tài sản thông tin (hình 3).

Đây được coi là bộ công cụ, thước đo đánh giá mức độ sẵn sàng, mức độ 
chuyển đổi số của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dùng chung 
trên cả nước. Qua đó, doanh nghiệp, nhất là khối DNVVN có thể chủ động dựa 
vào hiện trạng, đối chiếu với các tiêu chí trong bộ chỉ số này, từ đó xác định 
tình hình chuyển đổi số nội tại.

Theo kế hoạch năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng sẽ triển 
khai đánh giá mức độ chuyển đổi số của 100 ngàn doanh nghiệp trên toàn 
quốc dựa theo bộ công cụ này. Kết quả đánh giá sẽ là cơ sở để hoàn thiện các 
chương trình hành động cụ thể, thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số, phát 
triển kinh tế số.

Điểm yếu, khó khăn và thách thức

Mặc dù có được nhiều điểm mạnh cả yếu tố bên trong lẫn bên ngoài nhưng 
DNVVN Việt Nam vẫn đang phải đối mặt và vượt qua nhiều điểm yếu cũng như 
khó khăn, thách thức để vững vàng hơn trong quá trình chuyển đổi số. 

Theo khảo sát của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin 
(Vinasa), tỷ lệ các doanh nghiệp đang triển khai các hoạt động chuyển đổi số 
chiếm khoảng 15%. Trong đó, 99% DNVVN gặp khó khăn về vốn, nên thường coi 
chuyển đổi số là "sân chơi" của những ông lớn. Ngoài ra, kết quả khảo sát năm 
2020 của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng cho thấy, 
chi phí ứng dụng công nghệ cao là rào cản số một của DNVVN (hình 4)

Hình 4. Rào cản của DNVVN trong chuyển đổi số (Nguồn: Khảo sát doanh nghiệp, 
VCCI, 2020)

Theo đó, đầu tư cho chuyển đổi 
số là đầu tư để thay đổi, từ nhận thức, 
chiến lược, nhân lực, kết cấu hạ tầng 
tới giải pháp công nghệ, vì vậy, đòi 
hỏi nguồn vốn đầu tư lớn. Tuy vậy, 
việc phải đầu tư lớn về tài chính và 
nhân lực, trong khi chưa hoàn toàn 
chắc chắn về hiệu quả, quá trình 
chuyển đổi số rời rạc cũng như đối 
mặt với nguy cơ thất bại, đã tạo rào 
cản lớn với các doanh nghiệp Việt 
Nam, đặc biệt là DNVVN, khối doanh 
nghiệp bị hạn chế cả về vốn nguồn 
lực lẫn tài chính.

Bên cạnh đó, báo cáo thường niên 
về chuyển đổi số doanh nghiệp năm 
2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ 
ra 24,3% doanh nghiệp được khảo sát 
lo ngại về rò rỉ dữ liệu cá nhân trong 
quá trình chuyển đổi số; 26,6% lo ngại 
sự thiếu cam kết, hiểu biết của người 
lao động; 32,1% rào cản vì sự thiếu cam 
kết, hiểu biết của ban lãnh đạo, quản lý; 
38,5% gặp khó khăn trong tích hợp các 
giải pháp công nghệ số.

Với mục tiêu cải thiện trải nghiệm 
khách hàng, gia tăng tính năng sản 
phẩm cũng như tối ưu hóa quy trình 
làm việc của chuyển đối số đối với 
DNVVN Việt Nam, chuyển đổi số không 
chỉ đơn giản là xu hướng nhất thời mà 
công cuộc số hóa còn mang lại những 
lợi ích toàn diện cho doanh nghiệp, từ 
quản trị điều hành đến chiến lược kinh 
doanh. Qua đó, hành trình này giúp 
khối DNVVN rút ngắn khoảng cách với 
các đối thủ cạnh tranh, tăng cường sự 
chính xác và minh bạch, tăng doanh 
thu đồng thời giảm chi phí…

Hi vọng một bức tranh toàn cảnh 
cùng những góc nhìn về điểm mạnh, 
điểm yếu và rào cản của DNVVN Việt 
Nam đối với chuyển đổi số đã mang 
lại những thông tin hữu ích để khối 
doanh nghiệp này sớm vạch ra những 
kế hoạch chuyển đổi đúng đắn, dài 
hạn, đảm bảo phát triển bền vững và 
bắt kịp với xu thế phát triển của thời 
đại 4.0 hiện nay./.

Nguyễn Mai
(Tổng hợp theo: SMEdx, Vietnamplus, 
Sài Gòn Times, Con số sự kiện, FSI Việt 

Nam, Báo cáo của Liên Hợp Quốc, Báo 
cáo của Microsoft IDC, Báo cáo của 

Vinasa, Báo cáo của McKensey)
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