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Bài học kinh nghiệm thực tiễn từ ngành Năng lượng
Việt Nam

Nhà máy điện mặt trời TTC 
Phong Điền

Ông Ngô Trường Thạnh

Phó Ban Điện Mặt trời, 

Tập đoàn TTC
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1. Giới thiệu ngành năng lượng tập

đoàn TTC

2. Giới thiệu công ty CP Điện Gia Lai

(GEC)

3. Giới thiệu nhà máy ĐMT Phong

Điền

4. Các đề xuất – kiến nghị

NỘI DUNG

4

1. NGÀNH NĂNG LƯỢNG TẬP ĐOÀN TTC – TỔNG QUAN
www.geccom.vn

Đang vận hànhĐang xây dựng Đang bổ sung quy hoạch

ĐIỆN MẶT TRỜI NHIỆT ĐIỆN THỦY ĐIỆN PHONG ĐIỆN
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1. NGÀNH NĂNG LƯỢNG TẬP ĐOÀN TTC – ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC VÀ PHÁT TRIỂN
www.geccom.vn

Nguồn (MW) 2018 2019 2020 2021 2022

Thuỷ điện 135 201 211 226 271

Điện mặt trời 129 366 642 880 1,098

Điện gió - - 150 250 250

Nhiệt điện 152 152 152 152 152

Tổng cộng
(MW)

416 719 1,154 1,507 1,770
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CÔNG SUẤT VẬN HÀNH (MW)

Thuỷ điện Điện mặt trời Điện gió Nhiệt điện

352 
685 
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853 
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1,484 
1,904 
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SẢN LƯỢNG ĐIỆN QUA CÁC NĂM (tr.kWh)

Thuỷ điện Điện mặt trời Điện gió

Sản lượng
(Tr.kWh)

2018 2019 2020 2021 2022

Thuỷ điện 352 685 1,139 1,775 2,451

Điện mặt trời 23 321 853 1,173 1,471

Điện gió - - - 420 700

Tổng cộng 375 1,005 1,993 3,368 4,622

Tầm nhìn: Đến 2020-2022 ngành năng lượng Tập đoàn TTC trở thành tổ chức tư nhân đầu tư hàng đầu về năng lượng sạch ở Việt Nam.

135 MW

117 MWp

601.5 MWp

Thủy điện (đang vận hành)

Điện mặt trời (triển khai 

2018)
Điện mặt trời (đang triển 

khai)
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2. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI (GEC)
www.geccom.vn

1989

Thành lập CTCP 

Điện Gia Lai, thuộc

UBND tỉnh Kontum

2010

Cổ phần hóa

VĐL: ~ 261 tỷ

~ 26 triệu cp

2013

Trở thành

thành viên Tập

đoàn TTC

2016
Hợp tác chiến

lược với IFC
và Armstrong

2018
Đóng điện nhà

máy điện mặt
trời Phong Điền

– Huế đầu tiên
của Việt Nam

- LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
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3. DỰ ÁN ĐMT PHONG ĐIỀN, HUẾ - NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT

NAM
www.geccom.vn

Chỉ tiêu Thông tin

 Thời gian thi công 9 tháng

 Diện tích 45 ha

 Công suất 48 MWp

 Sản lượng 60 triệu kWh/năm

 Vốn đầu tư ~ 1,000 tỷ đồng

 Số lượng pin mặt trời 145.560 tấm

 IRR 12%

 Khách hàng 32.628 hộ dân

 Giảm thải CO2 20.503 tấn/năm

Vị trí

 xã Điền Lộc, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

 đất cồn cát ven biển chưa được sử dụng

 xung quanh là rừng sản xuất với cây cao từ

3–4m

 ít có khả năng trồng cây nông nghiệp

 chỉ thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, phát

triển nhà máy điện năng lượng mặt trời

 cách đường truyền tải lưới điện quốc gia 2,6 km

 trạm biến áp nâng 22/110kV công suất 40 MWA

nằm tại nhà máy

Giao thông

 gần đường Quốc lộ 49B, rất thuận lợi 

trong việc vận chuyển thiết bị siêu 

trường, siêu trọng 

 phía nam nhà máy gần với Cảng Chân 

Mây, Cảng Đà Nẵng rất thuận lợi cho 

việc nhập khẩu thiết bị
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3. CÁC MỐC THỜI GIAN CỦA DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐMT PHONG ĐIỀN
www.geccom.vn

09/03/2017

Ngày phê duyệt bổ 

sung quy hoạch

27/05/2017

Ngày cấp Quyết định 

chủ trương đầu tư

21/03/2018

Được BCT thẩm định 

TKCS

16/07/2018

Được BCT thẩm định 

TKKT 

02/08/2018

Cấp giấy phép xây

dựng

05/01/2018

Thời điểm khởi công

15/09/2018

Điểm đấu nối tại NXT 

110kV Điền Lộc

21/09/2018

Đường dây 110kV và 

TBA nâng

25/09/2018

Hòa nhà máy

MỐC THỜI GIAN PHÁP LÝ

MỐC THỜI GIAN THI CÔNG
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QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐMT PHONG ĐIỀN (TT)
www.geccom.vn

Ký hợp đồng mua bán  điện với Công  ty mua bán  điệnCông tác thi công trạm biến áp nâng
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4. CÁC ĐỀ XUẤT - KIẾN NGHỊ
www.geccom.vn

Vị trí dự án trên bản đồ

1. TRIỂN KHAI DỰ ÁN PHONG ĐIỀN 2

2. CHẤP THUẬN BSQH CÁC DỰ ÁN

CỦA TẬP ĐOÀN TTC VẤN ĐỀ

KHÁC
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www.geccom.vn

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Công suất 29,5 MW

Diện tích 38,5ha

Địa điểm thôn Điền Lộc, xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, Huế

TMĐT 837 tỷ đồng

Đấu nối vào thanh cái 110 kV TBA nâng nhà máy ĐMT Phong Điền

T11/2018
Khảo sát nghiên cứu và trình UBND tỉnh hồ sơ

báo cáo đầu tư

Quý IV/2018-Quý II/2019 Lập thủ tục và đề nghị BSQH

Quý III/2019-Quý II/2020
Triển khai xây dựng và đưa dự án vào vận

hành

Mặt bằng dự án

DỰ ÁN ĐMT PHONG ĐIỀN 2 – THÔNG TIN CHUNG
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www.geccom.vn

CÁC DỰ ÁN TẬP ĐOÀN TTC ĐMT ĐANG XIN BSQH TẠI BỘ CÔNG THƯƠNG

1. Dự án nhà máy điện mặt trời Thành Long (30 MW)

2. Dự án nhà máy Điện mặt trời TTC - Hàm Phú 1 (49 MW)

3. Dự án nhà máy điện mặt trời TTC - Nhị Hà (50 MW)

4. Dự án nhà máy điện mặt trời TTC Bến Tre (30MW)

5. Dự án nhà máy điện mặt trời TTC Tây Sơn 1, (49MW)

6. Dự án nhà máy điện mặt trời TTC Tây Sơn 2, (30MW)

7. Dự án nhà máy điện mặt trời TTC Sông Bình 4 (49 MW)

8. Dự án nhà máy điện mặt trời TTC Sông Bình 5 (49 MW)

9. Dự án nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 2 (49 MW)

10. Dự án nhà máy điện mặt trời TTC Bình Tân 1 (49MW)

11. Dự án nhà máy điện mặt trời TTC Bình Tân 2 (49MW)
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

Bài học kinh nghiệm thực tiễn từ ngành Năng lượng
Việt Nam

Heineken và Mô hình ESCO

Ông Matt Wilson

Giám đốc Ngoại vụ Cao cấp
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Vì một thế giới tốt đẹp
hơn với mô hình kinh tế
tuần hoàn và ESCO

Giới thiệu chung về Heineken Việt Nam
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TrọngTrọngTrọngTrọng tâmtâmtâmtâm củacủacủacủa ChúngChúngChúngChúng tôitôitôitôi



10

Kinh tế Tuần hoàn tại HEINEKEN Việt Nam

Mô hình Hợp tác Sinh khối ESCO
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Các Lợi ích của Mô hình

Video…
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Ứng dụng Mô hình ESCO vào Sản xuất Điện – Thách thức trong Tương
lai
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Xin cảm ơn

Bài học kinh nghiệm thực tiễn từ ngành Năng lượng
Việt Nam

Green-ID và Giải pháp cho các
khu vực ngoài lưới

Bà Ngụy Thị Khanh

Giám đốc Điều hành
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Giải pháp năng lượng bền 
vững và hợp túi tiền cho 

“Chặng Cuối”.

Người thuyết trình: Nguy Thi Khanh
Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)
Email: ntkhanh@greenidvietnam.org.vn

Chương trình 
Điện khí hóa Nông thôn (REP) 
Mục tiêu của REP: Hầu hết các hộ dân nông thôn có điện vào 
năm 2020. Mục tiêu  2% số hộ còn lại là những cộng đồng ở 
vùng sâu, vùng xa không có kết nối với lưới điện (khoảng 
1.009.900 hộ).
Những thách thức cần giải quyết nếu muốn đạt được mục tiêu 
của REP bằng cách mở rộng lưới điện tới những vùng sâu, vùng 
xa:
• Các rào cản về tài chính vĩ mô: Ngân sách quốc gia có hạn & 

chi phí đầu tư cao so với nhu cầu năng lượng tương đối thấp.
• Các rào cản về địa lý: Các khu vực mục tiêu nằm ở vùng sâu, 

vùng xa làm giảm hiệu quả về mặt chi phí của việc lắp đặt và 
bảo trì lưới điện.

• Thiếu cơ chế cấp vốn tại địa phương cho người dùng có thể 
triển khai các giải pháp năng lượng tái tạo mà không cần kết 
nối với lưới điện.

Các hộ không kết nối với lưới điện chỉ có nhu cầu rất cơ bản về 
chiếu sáng, sạc điện thoại và sử dụng một số ít thiết bị cỡ nhỏ, có 
thể được đáp ứng bằng giải pháp năng lượng tái tạo phân tán.
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SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN VÀ NƯỚC BẰNG 
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Nhà dân

Tấm pin năng lượng 
mặt trời
24 tấm, 

260W/tấm

Bộ sạc
3 bộ sạc

20A/bộ sạc

Bộ sạc dự phòng
12 ắc-quy, 200Ah/ắc-

quy

Bộ đổi nguồn
2 biến tần thông 
minh, 

5 KVA/biến tần
Công suất hệ thống: 6,24 KWP

Lưới điện bao gồm đường dây truyền tải chính dài 0,5 km và 20 đường dây nhánh phân

phối

23 hộ được tiếp cận điện và 168 hộ được tiếp cận nước uống tinh khiết

Trạm lọc nước

360 lít/giờ

Các giải pháp không nối lưới của GreenID: 
Phương án 1. Hệ thống điện tái tạo lưới mini

Hệ thống điện mặt trời không nối lưới để cấp điện và
nước uống ở Erot, Xã Cư Pui, Huyện Krongbong, Tỉnh 
Dak Lak

Hệ thống điện mặt trời: 6,24Kwp 

Hệ thống nước uống: 360l/giờ

Giá nước: 7000 VNĐ/20l

Giá điện: 2000 VNĐ/kwh
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Các ưu điểm của nguồn điến tái tạo
với lưới điện mini bao gồm:

• Cung cấp nguồn điện 
phân tán hiệu quả giúp 
kết nối các cộng đồng ở 
vùng sâu, vùng xa không 
có kết nối với lưới điện

• Giải pháp cầu nối, giải 
quyết hạn chế của hệ  
thống điện mặt trời hộ 
gia đình và lưới điện 
lớn, cung cấp cho khách 
hàng dịch vụ gần giống 
với kết nối lưới điện.

• Có thể mở rộng khi nhu 
cầu năng lượng tăng lên

• Cho phép ứng dụng tích 
hợp lắp đặt hệ thống cấp 
nước.

Giải pháp không nối lưới 2: 
Hệ thống năng lượng mặt trời hộ gia đình

Hơn 300 
hộ đã áp 
dụng tại
vùng dự
án từ năm 
2017

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA HỆ THỐNG 
ĐIỆN MẶT TRỜI HỘ GIA ĐÌNH

Tấm pin năng lượng mặt trời
Trung bình 2 tấm/hộ, 110 W/tấm

Bộ sạc

Ắc-quy
100-200 Ah

Đ
iệ

n
 m

ộ
t ch

iề
u

Điện xoay chiều

Bộ đổi nguồn

TẢI 
AC

TẢI 
DC
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Lắp đặt hệ thống điện mặt trời
quy mô hộ gia đình

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời
quy mô hộ gia đình
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Cách tiếp cận của chúng tôi: 
Lập kế hoạch năng lượng địa phương(LEP)

Các trọng tâm của LEP

• Theo nhu cầu của cộng đồng
• Nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong cộng đồng 
về giải xanh

• Do người dân lập kế hoạch và triển khai với hỗ trợ kỹ 
thuật từ chuyên gia

• Quyền sở hữu của cộng đồng được củng cố nhờ quá trình 
tham gia của cộng đồng

• Giải pháp phù hợp với địa phương được thiết kế theo 
nhu cầu của từng cộng đồng

• Chia sẻ chi phí trong áp dụng giải pháp
• Xây dựng đội ngũ kỹ thuật viên tại địa phương để đảm 
bảo tính bền vững và tạo cơ hội việc làm mới

• LEP giúp hàng nghìn hộ ở 6 tỉnh thành áp dụng 15 giải 
pháp năng lượng bền vững, mang lại lợi ích cho khoảng 
40.000 người 
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Thách thức & bài học kinh nghiệm

• Hiện còn thiếu cơ chế tài chính ban đầu cho 
các giải pháp tại địa phương nêu trên. Nên 
triển khai áp dụng các giải pháp thích hợp như gói
vay vốn. 

• Cần chú trọng quá trình vận hành & bảo trì 
trong suốt vòng đời của hệ thống. Cần đảm bảo 
chuyên môn kỹ thuật và tính khả thi về mặt kinh 
tế cho công tác hỗ trợ bảo trì tại địa phương.

• Mức nhận thức và tiếp cận thông tin của
các cộng đồng tại địa phương liên quan tới 
tiềm năng của giải pháp năng lượng tái tạo
còn hạn chế. Cần tạo điều kiện tăng cường tiếp
cận thông tin về các giải pháp năng lượng tái tạo.
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Kết luận & khuyến nghị

• Hệ thống năng lượng tái tạo phân tán là một phương án khả thi và 
phù hợp để đáp ứng nhu cầu căn bản của các cộng đồng chưa kết nối 
với lưới điện quốc gia

• Đây là phương thức hiệu quả về mặt chi phí và bền vững để đạt 
được mục tiêu của chương trình điện khí hóa nông thôn (REP) vào 
năm 2020

• Hệ thống năng lượng tái tạo hoàn toàn có thể triển khai được ở các 
cộng đồng không kết nối với lưới điện, nhưng cần phải có một cơ chế 
tài chính thì mới khả thi.

• Chính phủ cần ưu tiên cho các giải pháp năng lượng tái tạo không 
kết nối với lưới điện thông qua những biện pháp sau: 

• i) hỗ trợ một phần tài chính cho người dùng hoặc các cơ quan có 
năng lực để triển khai giải pháp năng lượng tái tạo cho các cộng đồng 
không kết nối với lưới điện; 

• ii) triển khai chính sách thích hợp để huy động sự tham gia của nhiều 
bên liên quan, bao gồm các cơ quan chính phủ, tổ chức NGO, doanh 
nghiệp và cộng đồng trong việc thực hiện các phương thức sáng tạo 
để cung cấp giải pháp năng lượng tái tạo cho các cộng đồng không 
kết nối với lưới điện; 

• iii) đảm bảo có một chương trình tăng cường năng lực thích hợp để 
nâng cao nhận thức  và năng lực chuyên môn ở địa phương về các 
giải pháp năng lượng tái tạo thay thế cho cộng đồng không kết nối 
với lưới điện 

Xin cảm ơn


