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1. Mục đích 

Quy trình đóng điện lần đầu nhà máy điện năng lượng tái tạo gió, mặt trời 

(QT.18.HT.TTĐ) quy định trình tự, thủ tục và nội dung thống nhất cho các bộ 

phận/phòng thuộc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và các Trung tâm Điều 

độ Hệ thống điện Miền trong công tác phối hợp, làm việc với Chủ đầu tư và Đơn vị 

phát điện để thực hiện các thủ tục đóng điện lần đầu đối với công trình mới là nhà 

máy điện năng lượng tái tạo (gió, mặt trời). 

2. Phạm vi áp dụng 

Quy trình này áp dụng cho: 

- Các bộ phận/phòng chức năng chuyên môn có liên quan đến công tác đóng điện lần 

đầu của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và các Trung tâm Điều độ Hệ 

thống điện Miền; 

- Thực hiện hướng dẫn các Chủ đầu tư và Đơn vị phát điện là chủ sở hữu các nhà máy 

điện năng lượng tái tạo (gió, mặt trời) trong công tác thực hiện đóng điện lần đầu 

nhà máy điện. 

- Quy trình có hiệu lực đến hết ngày 30/06/2019. 

3. Tài liệu liên quan 

- Thông tư Quy định Hệ thống điện truyền tải (Thông tư số 25/2016/TT-BCT ban hành 

ngày 30/11/2016); 

- Thông tư Quy định Hệ thống điện phân phối (Thông tư số 39/2015/TT-BCT ban 

hành ngày 18/11/2015); 

- Thông tư Quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia (Thông tư số 

40/2014/TT-BCT ban hành ngày 05/11/2014); 

- Thông tư Quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia (Thông tư số 

44/2014/TT-BCT ban hành ngày 28/11/2014); 

- Thông tư Quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia ( Thông tư 

số 28/2014/TT-BCT ban hành ngày 15/09/2014); 

- Hướng dẫn trình tự, thủ tục đóng điện lần đầu và chạy thử nghiệm thu đối với các 

công trình điện (HD-09-04) ban hành kèm theo Quyết định số 1656/QĐ-EVN ngày 

09/12/2008;  

- Quyết định số 342/QĐ-EVN-ĐĐQG-KTSX ngày 28/01/2015 của Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam quy định về phân cấp quyền điều khiển, quyền kiểm tra và phối hợp thực 

hiện thao tác các thiết bị điện trong hệ thống điện Quốc gia; 

- Quy trình phối hợp kiểm soát thực hiện chỉnh định rơle bảo vệ ban hành kèm theo 

Quyết định 1198/QĐ-EVN ngày 13/12/2011 (QT-03-02); 

- Các văn bản bổ sung, chỉnh sửa có hiệu lực dưới các Thông tư liên quan đến công 

tác điều độ, vận hành hệ thống điện Quốc gia. 
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4. Thuật ngữ và định nghĩa 

- Thuật ngữ: 

Công 

trình mới 

Là các dự án nhà máy điện năng lượng tái tạo (gió, mặt trời) chuẩn bị 

đấu nối và đóng điện lần đầu vào lưới điện Quốc gia thuộc quyền điều 

khiển của Cấp Điều độ Quốc gia và Cấp Điều độ miền. 

Đối tác Tổ chức, cá nhân là Chủ đầu tư công trình mới hoặc đơn vị được Chủ 

đầu tư ủy quyền thực hiện các công việc liên quan đến đóng điện và 

chạy thử nghiệm Công trình mới. 

Đơn vị 

quản lý 

lưới điện 

Là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia hoặc các Công ty Truyền tải 

điện 1, 2, 3, 4 theo phân công nhiệm vụ của Tổng công ty Truyền tải 

điện đối với lưới điện cấp điện áp từ 220kV trở lên, thiết bị cấp điện áp 

110kV thuộc trạm 220kV do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 

quản lý, hoặc một số đường dây và trạm cấp điện áp 110kV theo quyết 

định riêng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Là Tổng công ty Điện lực hoặc các Điện lực tỉnh/thành phố theo phân 

công nhiệm vụ của các Tổng công ty Điện lực đối với lưới điện cấp điện 

áp 110kV. 

SCADA Hệ thống SCADA (viết tắt theo tiếng Anh: Supervisory Control And 

Data Acquisition) là hệ thống để phục vụ thu thập số liệu giám sát, điều 

khiển và vận hành hệ thống điện. 

DCS Hệ thống điều khiển phân tán DCS (viết tắt theo tiếng Anh: Distributed 

Control System) là hệ thống các thiết bị điều khiển trong nhà máy điện 

hoặc trạm điện được kết nối mạng theo nguyên tắc điều khiển phân tán 

để tăng độ tin cậy và hạn chế các ảnh hưởng do sự cố phần tử điều khiển 

trong nhà máy điện hoặc trạm điện. 

EMS Hệ thống quản lý năng lượng EMS (viết tắt theo tiếng Anh: Energy 

Management System)  

FRS Hệ thống FRS (viết tắt theo tiếng Anh: Fault Recorder System) là hệ 

thống ghi sự cố chuyên dụng có khả năng tự động thu thập, lưu trữ thông 

tin các bản ghi sự cố từ các thiết bị ghi sự cố FR (Fault Recorder) và hỗ 

trợ công tác tính toán, phân tích sự cố. 

WAMS Hệ thống WAMS (viết tắt theo tiếng Anh: Wide Area Monitoring 

System) là hệ thống giám sát hệ thống điện diện rộng trong thời gian 

thực thông qua việc thu thập thông tin từ các thiết bị PMU. 

PQS Hệ thống PQS (viết tắt theo tiếng Anh: Power Quality System) là hệ 

thống giám sát chất lượng điện năng trên hệ thống điện thông qua việc 

thu thập thông tin từ các thiết bị PQ. 

PQ PQ (viết tắt theo tiếng Anh: Power Quality) là thiết bị đo chất 

lượng điện năng. 
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PMU PMU (viết tắt theo tiếng Anh: Phasor Measurement Unit) là thiết 

bị đo góc pha đồng bộ thời gian, có khả năng đồng bộ góc pha, tần 

số và tốc độ thay đổi của tần số thông qua việc đo các tín hiệu điện 

áp và/hoặc dòng điện và tín hiệu đồng bộ thời gian. 

Điểm đấu 

nối 

Điểm đấu nối là điểm nối trang thiết bị của lưới điện hoặc nhà máy điện 

của khách hàng sử dụng điện vào lưới điện cấp điện áp 110kV hoặc 

220kV hoặc 500kV. 

Cổng 

thông tin 

điện tử 

lịch sửa 

chữa 

Là cổng thông tin điện tử của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc 

gia dùng để quản lý việc đăng ký và giải quyết đăng ký công tác nhà 

máy điện và lưới điện, có địa chỉ truy cập https://smov.vn. 

 

Ngày D Ngày hiện tại 

Ngày E Ngày dự kiến đóng điện (Expected day) 

- Qui định viết tắt: 

A0 Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (ĐĐQG) 

Ax Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền (ĐĐM) 

A1 Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc 

A2 Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam 

A3 Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung 

ĐVQLLĐ Đơn vị quản lý lưới điện 

P.ĐĐ Phòng Điều độ 

P.TTĐ Phòng Điều hành Thị trường điện 

P.PT Phòng Phương thức 

P.CN  Phòng Công nghệ thông tin và SCADA 

CĐT Chủ đầu tư 

ĐĐV Điều độ viên 

HTĐ Hệ thống điện 

TTĐ Thị trường điện 

NMĐ Nhà máy điện 

CTM Công trình mới 

NLTT Năng lượng tái tạo 

 

  

https://smov.vn/
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5. Nội dung 

5.1.  Sơ đồ thực hiện đóng điện lần đầu NMĐ NLTT 

STT Sơ đồ quá trình thực hiện Mô tả Thời gian 

01 

 

5.2 E-45 

02 

 

5.3 
07 ngày 

(thực hiện đồng thời ngay 

sau mục 5.2) 

03 

 

5.4 
15 ngày 

(thực hiện đồng thời ngay 

sau mục 5.2) 

04 

 

5.5 
15 ngày 

(thực hiện đồng thời ngay 

sau mục 5.2) 

05 

 

5.6 

E-10 

06 

 

E-2 

Cung cấp hồ sơ kiểm tra 

điều kiện đóng điện điểm đấu nối 

Đánh số thiết bị công trình mới 

Tính toán kiểm tra rơ le bảo vệ - 

chế độ vận hành HTĐ 

Đấu nối hệ thống 

SCADA/EMS/FRS/WAMS/PQS 

và thông tin liên lạc 

Đăng ký đóng điện lần đầu CTM 

(phần đường dây và trạm) 

Đăng ký đóng điện lần đầu CTM 

(phần NMĐ) 
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5.2.  Kiểm tra hồ sơ đề nghị đóng điện điểm đấu nối  

Trách nhiệm Sơ đồ quá trình thực hiện Mô tả Thời gian 

Đối tác 

 

5.2.1 

E-45 ngày 

A0/Ax 

 

5.2.1 

A0/Ax 

 

 

 

5.2.1.1 

5.2.1.2 

5.2.1.3 

15 ngày 

 A0/Ax  

 

5.2.1.4 

Đối tác 

 

5.2.2 

- Tính toán/ kiểm tra rơle 

bảo vệ; 

- Tính toán chế độ vận hành. 

- Đánh số thiết bị CTM; 

- Lập phương thức đóng 

điện. 

Đấu nối SCADA/EMS, 

FRS/WAMS/PQS và hệ 

thống thông tin liên lạc. 

Gửi đến Đối tác/CĐT. 

Kiểm tra, phản hồi 

Không 

Có 

Hợp lệ 

Không hợp lệ 

Kiểm tra 

Cung cấp hồ sơ kiểm tra 

điều kiện đóng điện điểm đấu nối 
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Trách nhiệm Sơ đồ quá trình thực hiện Mô tả Thời gian 

Đối tác 

 

5.2.2 

E-10 ngày A0/Ax 

 

5.6 

A0/Ax và Đối tác 

 

5.6 

A0/Ax và Đối tác 

 

5.6 E-02 ngày 

 

Đăng ký đóng điện CTM 

(phần NMĐ) 

Đăng ký đóng điện CTM 

(phần đường dây và trạm) 

Không hợp lệ 

Hợp lệ 

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị 

đóng điện điểm đấu nối 

Kiểm tra 
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5.2.1. Cung cấp hồ sơ kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối 

- Chậm nhất bốn lăm (45) ngày trước ngày dự kiến đưa NMĐ vào đóng điện và vận 

hành lần đầu, theo phân cấp điều độ, Đối tác gửi cho ĐĐQG/ĐĐM hồ sơ kiểm tra 

điều kiện đóng điện điểm đấu nối. 

- Phương thức gửi hồ sơ kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối: 

o Cổng dịch vụ công trực tuyến ĐĐQG/ Khai báo hồ sơ đóng điện công trình 

mới: https://dvtt.smov.vn. 

o Đối tác thực hiện cung cấp hồ sơ theo hướng dẫn và biểu mẫu quy định tương 

ứng với các nội dung công việc: 

 Đánh số thiết bị công trình mới; 

 Tính toán kiểm tra rơle bảo vệ - chế độ vận hành HTĐ; 

 Đấu nối hệ thống SCADA/EMS và thông tin liên lạc; 

 Đấu nối hệ thống FRS, WAMS, PQS (nếu có yêu cầu). 

 Đăng ký tài khoản truy cập cổng thông tin điện tử lịch sửa chữa 

(https://smov.vn), phục vụ: (i) Thủ tục đăng ký chạy thử nghiệm thu vận 

hành thương mại nhà máy; (ii) Công bố công suất, báo cáo sản xuất và 

đăng ký kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng.  

- Theo phân công nhiệm vụ, các Phòng ĐĐQG/ĐĐM thực hiện tiếp nhận, kiểm tra hồ 

sơ đề nghị đóng điện điểm đấu nối của Đối tác, nếu thiếu yêu cầu Đối tác gửi bổ sung 

đầy đủ theo quy định. 

5.2.1.1. Đánh số thiết bị Công trình mới 

- Chậm nhất bảy (07) ngày kể từ khi nhận đủ tài liệu, theo phân cấp điều độ, 

ĐĐQG/ĐĐM có trách nhiệm chuyển cho Đối tác Quyết định đánh số NMĐ. Cụ thể 

quy định tại mục 5.3 

5.2.1.2. Tính toán kiểm tra rơle bảo vệ - chế độ vận hành HTĐ  

- Chậm nhất mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận đủ tài liệu, theo phân cấp điều độ, 

ĐĐQG/ĐĐM có trách nhiệm chuyển cho Đối tác các phiếu chỉnh định rơle bảo vệ 

hoặc văn bản thông qua giá trị chỉnh định rơle bảo vệ cho CTM. Cụ thể quy định tại 

mục 5.4. 

5.2.1.3. Đấu nối hệ thống SCADA/EMS và thông tin liên lạc 

- Chậm nhất mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận đủ tài liệu, theo phân cấp điều độ, 

ĐĐQG/ĐĐM có trách nhiệm chuyển cho Đối tác các tài liệu sau, Cụ thể quy định 

tại mục 5.5: 

https://dvtt.smov.vn/
https://smov.vn/
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o Danh sách dữ liệu chi tiết đối với hệ thống SCADA; 

o Các thông số để thiết lập hệ thống thông tin liên lạc phục vụ điều độ; 

o Danh sách các tín hiệu chi tiết, dải địa chỉ IP, các yêu cầu để kết nối thiết bị 

FR/PQ/PMU tại nhà máy với hệ thống FRS/WAMS/PQS của ĐĐQG/ĐĐM 

(nếu có yêu cầu); 

5.2.1.4. Kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị đóng điện điểm đấu nối 

- Chậm nhất mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận đủ tài liệu, theo phân cấp điều độ, 

ĐĐQG/ĐĐM có trách nhiệm chuyển cho Đối tác các tài liệu sau: 

o Quyết định đánh số thiết bị NMĐ; 

o Các phiếu chỉnh định rơle bảo vệ hoặc văn bản thông qua giá trị chỉnh định rơle 

bảo vệ cho CTM 

o Danh sách dữ liệu chi tiết đối với hệ thống SCADA; 

o Các thông số để thiết lập hệ thống thông tin liên lạc phục vụ điều độ; 

o Biên bản nghiệm thu End - to - End hệ thống FRS/WAMS/PQS (nếu có yêu 

cầu). 

5.2.2. Hoàn thiện hồ sơ kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối 

- Sau khi nhận được các tài liệu của ĐĐQG/ĐĐM, Đối tác xem xét và phản hồi: 

o Nếu có ý kiến phản hồi sẽ gửi về ĐĐQG/ĐĐM và thực hiện lại từ bước 5.2.1; 

o Nếu không có ý kiến phản hồi, Đối tác hoàn thiện thủ tục đóng điện CTM và gửi 

đến ĐĐQG/ĐĐM; 

- ĐĐQG/ĐĐM thực hiện kiểm tra hồ sơ đề nghị đóng điện điểm đấu nối của Đối tác, 

trường hợp hồ sơ không đủ yêu cầu thực hiện lại. 

- Lưu hồ sơ, kết thúc. 
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5.3. Đánh số thiết bị Công trình mới 

Trách nhiệm Sơ đồ quá trình thực hiện Mô tả Thời gian 

Đối tác 

 

 E-45 

A0/Ax 

 

 04 ngày 

A0 và Đối tác 

  

 02 ngày 

A0/Ax 

 

 01 ngày 

 

 

A0/Ax 

 

 
 

 

 15 ngày 

Đối tác 

 

  

Công văn đề nghị, hồ sơ liên 

quan đánh số thiết bị CTM 

- Tiếp nhận hồ sơ; 

- Tiến hành đánh số thiết bị 

tại đơn vị 

 

- Cập nhật sơ đồ; 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu 

cho hệ thống SCADA. 
Chuẩn bị hồ sơ đóng điện 

- Tính toán chỉnh định rơle bảo 

vệ 

Dự thảo Quyết định đánh số 

thiết bị CTM 

Ban hành quyết định đánh số 

CTM chính thức 

Phê duyệt, Kiểm tra 

Không 
Có 
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5.3.1. Cung cấp tài liệu phục vụ đánh số thiết bị CTM 

- Chậm nhất bốn lăm (45) ngày, theo phân cấp điều độ, Đối tác gửi cho ĐĐQG/ĐĐM 

các tài liệu phục vụ đánh số thiết bị CTM (nằm trong bộ hồ sơ kiểm tra điều kiện 

đóng điện điểm đấu nối), gồm có: 

o Công văn đề nghị đánh số thiết bị CTM; 

o Các tài liệu để phục vụ đánh số thiết bị CTM.  

- Phương thức gửi hồ sơ kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối: 

o Cổng dịch vụ công trực tuyến ĐĐQG/ Khai báo hồ sơ đóng điện công trình 

mới: https://dvtt.smov.vn. 

o Đối tác thực hiện cung cấp hồ sơ theo hướng dẫn và biểu mẫu quy định. 

5.3.2. Tiếp nhận hồ sơ, thực hiện đánh số thiết bị CTM 

- Theo phân cấp điều độ, ĐĐQG/ĐĐM tiến hành đánh số thiết bị sơ đồ phần nhất thứ 

cho công trình mới kèm theo phân cấp quyền điều khiển, quyền kiểm tra đối với các 

thiết bị điện trong sơ đồ phần nhất thứ của công trình mới và thời gian hiệu lực của 

sơ đồ. Cụ thể luồng công việc như sau: 

o Chậm nhất bốn (04) ngày kể từ khi nhận đủ tài liệu, ĐĐQG/ĐĐM có trách 

nhiệm chuyển cho các Phòng chuyên môn ĐĐQG/ĐĐM và Đối tác dự thảo 

Quyết định đánh số NMĐ. 

o Với các NMĐ do cấp ĐĐM thực hiện công việc đánh số thiết bị Công trình 

mới, ĐĐM có trách nhiệm gửi dự thảo Quyết định đánh số NMĐ và xin ý kiến 

thẩm định, phê duyệt của ĐĐQG. 

o Chậm nhất hai (02) ngày kể từ khi nhận bản dự thảo Quyết định đánh số thiết 

bị NMĐ, ĐĐQG có trách nhiệm kiểm tra, thẩm duyệt dự thảo Quyết định đánh 

số NMĐ. 

o Chậm nhất một (01) ngày kể từ khi nhận được phản hồi từ ĐĐQG, ĐĐM có 

trách nhiệm ban hành Quyết định đánh số NMĐ. 

5.3.3. Ban hành Quyết định đánh số thiết bị CTM 

- Chậm nhất bảy (07) ngày kể từ khi nhận đủ tài liệu, theo phân cấp điều độ, 

ĐĐQG/ĐĐM hoàn thành đánh số thiết bị CTM, chuyển cho Đối tác Quyết định đánh 

số thiết bị CTM. 

  

https://dvtt.smov.vn/
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5.4.  Tính toán kiểm tra rơle bảo vệ - chế độ vận hành HTĐ 

5.4.1. Cung cấp tài liệu phục vụ tính toán chỉnh định rơle bảo vệ 

- Chậm nhất bốn lăm (45) ngày trước ngày dự kiến đưa NMĐ vào vận hành thử lần 

đầu, theo phân cấp điều độ, Đối tác gửi cho ĐĐQG/ĐĐM hồ sơ tính toán chỉnh định 

rơle bảo vệ (nằm trong bộ hồ sơ kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối). 

- Phương thức gửi hồ sơ kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối: 

Trách nhiệm Sơ đồ quá trình thực hiện Mô tả Thời gian 

Đối tác 

 

5.4.1 E-45 

A0/Ax 

 

 

5.3 04 ngày 

A0/Ax 

 

5.4.2 

11 ngày 

Đối tác 

 

5.4.3 

P. PT 

A0/Ax 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.3 

P.PT 

A0/Ax 

 

5.4.3 

Sơ đồ đánh số thiết bị 

Đề nghị tính toán/ kiểm tra 

chỉnh định rơle bảo vệ, chế 

độ vận hành HTĐ 

- Thực hiện chỉnh định rơle theo văn 

bản/phiếu chỉnh định của A0/Ax; 

- Lập và gửi văn bản xác nhận đã 

chỉnh định theo phiếu của A0/Ax. 

Đúng 

Sai 

- Tính toán/kiểm tra chỉnh định 

rơle; 

- Tính toán chế độ vận hành HTĐ;  

- Gửi văn bản/phiếu chỉnh định 

rơle cho đối tác. 

Kiểm tra 

Kết thúc, lưu hồ sơ 
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o Cổng dịch vụ công trực tuyến ĐĐQG/ Khai báo hồ sơ đóng điện công trình 

mới: https://dvtt.smov.vn. 

o Đối tác thực hiện cung cấp hồ sơ theo hướng dẫn và biểu mẫu quy định. 

5.4.2. Tiếp nhận hồ sơ, thực hiện tính toán chỉnh định rơle bảo vệ 

- Theo phân cấp điều độ, ĐĐQG/ĐĐM tiếp nhận hồ sơ tài liệu kỹ thuật của Đối tác, 

trong trường hợp hồ sơ tài liệu chưa đầy đủ yêu cầu Đối tác cung cấp bổ sung; Thực 

hiện nhiệm vụ: 

o Tính toán/kiểm tra chỉnh định rơle bảo vệ và tự động; 

o Tính toán kiểm tra chế độ vận hành HTĐ; 

- Chậm nhất mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận đủ tài liệu và được phê duyệt, 

ĐĐQG/ĐĐM có trách nhiệm chuyển cho Đối tác phiếu chỉnh định rơle bảo vệ hoặc văn 

bản thông qua phiếu chỉnh định rơle bảo vệ và tự động. 

5.4.3. Kiểm tra, phản hồi thông tin tính toán chỉnh định rơle bảo vệ 

- Đối tác có trách nhiệm: 

o Cung cấp bổ sung các tài liệu kỹ thuật còn thiếu (nếu có); 

o Xem xét phản hồi về kết quả tính toán chỉnh định rơle (nếu có); 

o Thực hiện chỉnh định rơle bảo vệ và tự động theo phiếu chỉnh định rơle bảo vệ 

hoặc văn bản thông qua giá trị chỉnh định rơle bảo vệ; 

o Gửi văn bản xác nhận kết quả thực hiện chỉnh định rơle bảo vệ đến 

ĐĐQG/ĐĐM (theo phân cấp điều khiển). 

- ĐĐQG/ĐĐM có trách nhiệm: 

o Tiếp nhận, kiểm tra việc thực hiện chỉnh đinh rơle bảo vệ của Đối tác; 

o Nếu không đạt yêu cầu: gửi văn bản góp ý tới Đối tác. 

o Lưu các văn bản, phiếu chỉnh định rơle  bảo vệ của Đối tác sau khi đã hoàn 

thành.  

https://dvtt.smov.vn/
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5.5. Đấu nối hệ thống SCADA/EMS/FRS/WAMS/PQS và thông tin liên lạc 

Trách nhiệm Sơ đồ quá trình thực hiện Mô tả Thời gian 

Đối tác 

 

5.5.1 E-45 

A0/Ax 

 

5.3 04 ngày 

A0/Ax 

 

5.5.2 

11 ngày 

Đối tác và A0/Ax 

 

5.5.2 

A0/Ax 

 

5.5.3 

Đối tác và A0/Ax 

 

5.5.3 

5.5.1. Cung cấp tài liệu phục vụ đấu nối hệ thống SCADA/EMS/FRS/WAMS/PQS 

- Chậm nhất bốn lăm (45) ngày, theo phân cấp điều độ, Đối tác gửi cho ĐĐQG/ĐĐM 

(nằm trong bộ hồ sơ kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối): 

o Thiết kết hệ thống SCADA/EMS, hệ thống thông tin điều độ phía NMĐ; 

o Phương án thi công kết nối hệ thống SCADA/EMS và thông tin liên lạc; 

o Danh mục các tín hiệu SCADA/EMS theo yêu cầu; 

o Thiết kế hệ thống hệ thống FRS/WAMS/PQS (nếu có yêu cầu). 

Hồ sơ tài liệu kết nối hệ thống 

SCADA/EMS/FRS/WAMS/PQS 

và thông tin liên lạc 

 

Sơ đồ đánh số thiết bị 

- Biên bản kiểm tra nghiệm thu kênh; 

- Kết nối hệ thống SCADA/EMS; 

- Xác nhận kết nối SCADA/EMS. 

Sai 

Đúng 

Kiểm tra 

Kết thúc, lưu hồ sơ 

- Cập nhật CSDL hệ thống 

SCADA/EMS/FRS/WAMS/PQ 

- Khai báo tổng đài: hotline, ĐTCĐ 

- Kiểm tra nghiệm thu kênh truyền 
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o Công văn đề nghị đấu nối hệ thống SCADA/EMS, hệ thống thông tin liên lạc 

và FRS/WAMS/PQS (nếu có yêu cầu). 

5.5.2. Tiếp nhận hồ sơ tài liệu, kết nối hệ thống SCADA/EMS 

- Chậm nhất mười lăm (15) ngày, Theo phân cấp điều độ, ĐĐQG/ĐĐM thực hiện: 

o Cập nhật cơ sở dữ liệu SCADA/EMS cho công trình mới; 

o Khai báo tổng đài: hotline, điện thoại cố định; 

o Kiểm tra nghiệm thu kênh truyền; 

o Cập nhật cơ sở dữ liệu FRS/WAMS/PQS cho công trình mới (nếu có yêu cầu); 

o Đối tác và ĐĐQG/ĐĐM phối hợp thực hiện kết nối với hệ thống SCADA/EMS 

của các cấp điều độ theo phân cấp. 

o Đối tác và ĐĐQG phối hợp thực hiện kết nối với hệ thống FRS/WAMS/PQS 

(nếu có yêu cầu). 

5.5.3. Kiểm tra, phản hồi thông tin kết nối hệ thống SCADA/EMS 

- Đối tác, ĐĐQG/ĐĐM có trách nhiệm phối hợp ký biên bản xác nhận kết nối hệ thống 

SCADA/EMS và thông tin liên lạc. 

- Đối tác, ĐĐQG có trách nhiệm phối hợp ký biên bản xác nhận kết nối hệ thống 

FRS/WAMS/PQS (nếu có yêu cầu). 
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5.6.   Đăng ký đóng điện lần đầu NMĐ NLTT gió, mặt trời 

- Đăng ký đóng điện lần đầu NMĐ NLTT gió, mặt trời (phần đường dây và trạm): 

Trách nhiệm Sơ đồ quá trình thực hiện Mô tả 
Thời 

gian 

Đối tác 

 

5.6.1 

E – 10 

ngày 

A0/Ax 

 

5.6.2 

A0/Ax 

 

5.6.2 

Ban Giám đốc 

A0/Ax 

 

5.6.2 

ĐĐV A0/Ax 

 

5.6.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng ký đóng điện lần đầu 

(phần đường dây và trạm) 

Sai 

Đúng 

Tập hợp hồ sơ đăng ký 

đóng điện lần đầu 

Chỉ huy thực hiện công tác 

đóng điện lần đầu. 

Kiểm tra 

Phê duyệt đăng ký đóng điện 

và các thí nghiệm sau  

đóng điện lần đầu 
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- Đăng ký đóng điện lần đầu NMĐ NLTT gió, mặt trời (phần NMĐ): 

Trách nhiệm Sơ đồ quá trình thực hiện Mô tả 
Thời 

gian 

Đối tác 

 

5.6.1 

E – 2 

ngày 

A0/Ax 

 

5.6.2 

A0/Ax 

 

5.6.2 

Ban Giám đốc 

A0/Ax 

 

5.6.2 

ĐĐV A0/Ax 

 

5.6.3 Ngày E 

5.6.1. Cung cấp hồ sơ và đăng ký đóng điện lần đầu NMĐ NLTT Gió, Mặt trời 

- Hồ sơ đăng ký đóng điện lần đầu gồm có các hạng mục: 

o Các tài liệu xác nhận công trình đủ các thủ tục về pháp lý và kỹ thuật: 

 Biên bản xác nhận đầu đủ điều kiện đóng điện: Các thiết bị CTM trong 

phạm vi đóng điện đã được thí nghiệm, kiểm tra đủ tiêu chuẩn vận hành; 

Các thiết bị liên quan đến điểm đấu nối đủ điều kiện vận hành: ĐVQLLĐ 

kiểm tra điểm đấu nối và thiết bị liên quan, có văn bản chấp thuận đóng điện 

điểm đấu nối của ĐVQLLĐ; 

 Hệ thống đo đếm và Hệ thống thu thập số liệu đo đếm: Được hoàn thiện và 

nghiệm thu theo thiết kế được phê duyệt, có biên bản chốt chỉ số công tơ 

giao nhận điện năng giữa EPTC/PC hoặc ĐVQLLĐ với Đối tác. Để tạo điều 

Chỉ huy thực hiện công tác 

đóng điện lần đầu. 

Đăng ký đóng điện lần đầu 

(phần nhà máy điện) 

Sai 

Đúng 

Tập hợp hồ sơ đăng ký 

đóng điện lần đầu 

Kiểm tra 

Phê duyệt đăng ký đóng điện 

và các thí nghiệm sau  

đóng điện lần đầu 
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kiện kịp tiến độ đóng điện đối với trường hợp Đối tác đang triển khai hệ 

thống thu thập số liệu đo đếm tuy nhiên chưa đủ điều kiện để nghiệm thu, 

thì đối tác phối hợp các bên nghiệm thu sau thời điểm đóng điện nhưng phải 

hoàn thành trước chu kỳ chốt số chỉ số cuối tháng đầu tiên. 

 Hợp đồng mua bán điện đã được thống nhất, ký kết giữa Đối tác với EVN. 

o Các tài liệu xác nhận công trình đủ điều kiện về vận hành và điều độ: 

 Thiết bị nhất thứ đã được đánh số đúng theo sơ đồ nhất thứ do Cấp điều độ 

điều khiển ban hành; 

 Rơle bảo vệ và tự động đã được chỉnh định đúng theo phiếu chỉnh định rơle 

bảo vệ và tự động do Cấp điều độ điều khiển ban hành; 

 Biên bản chấp thuận đóng điện điểm đấu nối của ĐVQLLĐ; 

 Nhân viên vận hành đã được đào tạo đủ năng lực vận hành: Có quyết định 

công nhận các chức danh trưởng ca nhà máy điện, theo đúng cấp điều độ 

cấp và loại hình công nghệ phát điện phù hợp; 

 Phương tiện thông tin điều độ (gồm: Trực thông, điện thoại quay số, Fax). 

Có biên bản xác nhận giữa Đối tác và Cấp điều độ điều khiển đối với 

Trực thông; 

 Hoàn thiện kết nối thông tin, tín hiệu đầy đủ với hệ thống SCADA, hệ 

thống giám sát ghi sự cố, hệ thống PMU (đối với NMĐ đấu nối cấp điện 

áp từ 220kV trở lên) và hệ thống thông tin của Cấp điều độ có quyền điều 

khiển. Có biên bản nghiệm thu giữa Đối tác và Cấp điều độ điều khiển. 

 Quy trình phối hợp vận hành đã được thống nhất giữa Đơn vị phát điện 

với Cấp điều độ có quyền điều khiển. 

- Đăng ký đóng điện lần đầu NMĐ NLTT gió, mặt trời (phần đường dây và trạm): 

o Chậm nhất mười (10) ngày trước ngày dự kiến đóng điện công trình mới, sau 

khi đã thỏa thuận với ĐVQLLĐ, Đối tác và ĐVQLLĐ thực hiện: 

 Theo phân cấp điều độ, Đối tác gửi Đăng ký đóng điện lần đầu cho phần 

đường dây và trạm cho ĐĐQG/ĐĐM. 

 ĐVQLLĐ gửi đăng ý cắt điện tới ĐĐQG/ĐĐM theo phân cấp điều khiển. 

- Đăng ký đóng điện lần đầu NMĐ NLTT gió, mặt trời (phần nhà máy điện): 

o Chậm nhất hai (02) ngày trước ngày dự kiến đóng điện công trình mới (phần 

NMĐ), theo phấn cấp điều độ, Đối tác thực hiện gửi Đăng ký đóng điện lần đầu 

nhà máy điện cho ĐĐQG/ĐĐM. 
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5.6.2. Kiểm tra, phê duyệt đóng điện lần đầu NMĐ 

- Căn cứ theo công văn, hồ sơ đăng ký đóng điện lần đầu của Đối tác, phương án đóng 

điện lần đầu nhà máy, tổ máy đã được phê duyệt và tình hình vận hành thực tế của 

hệ thống điện; ĐĐQG/ĐĐM có trách nhiệm tổng hợp, hoàn thiện Hồ sơ đăng ký 

đóng điện lần đầu và các thí nghiệm sau khi đóng điện trình Lãnh đạo phê duyệt. 

- Ban Giám đốc ĐĐQG/ĐĐM chịu trách nhiệm phê duyệt thời gian đóng điện lần đầu 

và các thí nghiệm sau khi đóng điện. 

5.6.3. Thực hiện đóng điện lần đầu CTM 

- ĐĐV A0/Ax kiểm tra lần cuối hồ sơ và các điều kiện đóng điện nghiệm thu công 

trình mới thuộc quyền điều khiển, đảm bảo đã đầy đủ tất cả các điều kiện cần thiết; 

- ĐĐV A0/Ax chỉ huy thực hiện thao tác đóng điện nghiệm thu các thiết bị thuộc phạm 

vi công trình mới theo phiếu thao tác đã được phê duyệt; 

- ĐĐV A0/Ax chỉ huy thực hiện chương trình chạy thử nghiệm thu đã được phê duyệt; 

- ĐĐV A0/Ax có quyền hoãn việc thực hiện đóng điện lần đầu và chương trình chạy 

thử nghiệm thu nếu việc chạy thử nghiệm thu này thực hiện không đúng như đăng 

ký được phê duyệt mà không có các lý do hợp lý. 




