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INVITATION 
Workshop 

 Introduction of technical standards for solar PV projects  

 

Dear Sir/Madam, 

At present, hundreds of solar power projects have been registered, of which many projects of less 
than 50 MW in capacity have been registered on provincial level. There are needs for further 
information and knowledge including technical evaluation of the project arising in the local 
authorities. The understanding of existing international or/ and national technical standards of 
solar power plants will certainly facilitate the process of assessment and evaluation of the 
provinces to be more efficient and transparent. 

Acknowledging the needs and necessity of the topics to be discussed and exchanged, under the 
EU – Vietnam Energy Facility project, EREA and GIZ organize workshops to share and provide to 
all relevant stakeholders with standards applied to solar projects in Vietnam such as construction, 
equipment, installation and operation as well as environment standards; provide information and 
best practices on suitable standards in international projects. 

You are therefore kindly invited to our workshop on “Introduction of technical standards for 
solar PV projects” 

This will take place on:  

29 November 2019, 09.00-13.00  

at Victory Hotel,  

14 Vo Van Tan, District 3, Ho Chi Minh City 

 

We look forward to seeing you in workshop. 

 

Please confirm your participation to Ms. Vu Minh Hien via email (Email: espproject1@giz.de 

Mob: 098 442 9736) by 25 November 2019. 

Yours sincerely, 

 

 

Mr. Sven Ernedal 
Project Director 
Renewable Energy & Energy Efficiency (4E) Project/ EU-Viet Nam Energy Facility (EVEF) 
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Tentative agenda 

 

  

Time Content 

8:30 - 09:00 Registration  

09:00 – 09:10 
Welcome remark and Opening speech  

Representative of EREA/GIZ 

09:10 – 09:50 

Introduction of Vietnam's standards and regulations for solar 
power projects: construction, installation and equipment 

Mr Nguyen Hoang Dung, - PECC 3 

09:50 - 10:30 

Introduction of Vietnam's standards and regulations for solar 
power projects: environment and EIA 

Ms Nguyen Thi Thu Huyen – Institute of Energy  

10:30 – 10:50 Q&A 

10:50 – 11:20 Coffee break 

11:20-11:50 
Solar resource integration – Smart grid perspective 

Representative of GIZ/ESP 

11:50 – 12:20 

Introduction of translated version of some IEC standards for 
solar PV system 

Representative of GIZ/ESP  

12:20 - 12:50 Discussion 

12:50– 13:00 Closing Remark 

13:00 – 14:30 Lunch 
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THƯ MỜI 
Hội thảo 

 Giới thiệu các tiêu chuẩn kỹ thuật cho các dự án điện mặt trời  

Kính gửi quý vị đại biểu, 

Hiện tại, đã có hàng trăm dự án điện mặt trời đã được đăng ký, trong đó nhiều dự án có công suất 
dưới 50 MW đã được đăng ký tại các địa phương. Vì vậy, có nhiều nhu cầu từ phía các địa phương 
trong việc đánh giá kỹ thuật của các dự án. Ngoài ra, các thông tin về  các tiêu chuẩn kỹ thuật của 
các nhà máy điện mặt trời sẽ tạo điều kiện cho quá trình thẩm định, đánh giá được thuận tiện hơn, 
nhanh hơn và minh bạch hơn. 

Do đó, trong khuôn khổ dự án thuộc Chương trình Năng lượng Việt Nam - EU, EREA và GIZ tổ chức 
hội thảo để chia sẻ và cung cấp cho tất cả các bên liên quan các tiêu chuẩn áp dụng cho các dự án 
năng lượng mặt trời tại Việt Nam như xây dựng, thiết bị, lắp đặt và vận hành cũng như các tiêu 
chuẩn môi trường; cung cấp thông tin và thực hành tốt nhất về các tiêu chuẩn phù hợp trong các 
dự án quốc tế. 

Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị đại biểu đến tham dự hội thảo . 

Hội thảo được tổ chức:  

Ngày 29 tháng 11 năm 2019, 09.00-13.00  

Tại Khách sạn Victory,  

14 Võ Văn Tần, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh  

 

Chúng tôi hi vọng sẽ được đón tiếp quý vị tại hội thảo.  

Xin vui lòng gửi xác nhận đăng ký trước ngày 25/11/2019 theo địa chỉ: Bà Vũ Minh Hiền  
(Email: espproject1@giz.de Mob: 098 442 9736). 

Trân trọng 

  

 

Ông. Sven Ernedal 

Giám đốc dự án 

Renewable Energy & Energy Efficiency (4E) 
Project / EU-Viet Nam Energy Facility (EVEF)

 

 

  

BẢN DỊCH 
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Chương trình dự kiến 
 

 

Thời gian Nội dung 

8:30 - 09:00 Đăng ký đại biểu  

09:00 – 09:10 
Phát biểu khai mạc 

Đại diện EREA/GIZ 

09:10 – 09:50 

Giới thiệu về hệ thống quy định và tiêu chuẩn của Việt Nam đối 
với các dự án ĐMT: xây dựng, lắp đặt và thiết bị  

Ông Nguyễn Hoàng Dũng, - PECC 3 

09:50 - 10:30 

Giới thiệu về hệ thống quy định và tiêu chuẩn của Việt Nam đối 
với các dự án ĐMT: tiêu chuẩn môi trường và dánh giá tác động 
môi trường   

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Viện Năng Lượng  

10:30 – 10:50 Phần hỏi đáp 

10:50 – 11:20 Giải lao 

11:20-11:50 
Các yêu cầu kỹ thuật khi nối lưới các nguồn năng lượng tái tạo  

Đại diện GIZ/ESP 

11:50 – 12:20 

Giới thiệu các tiêu chuẩn IEC về điện mặt trời – bản dịch tiếng 
Việt do GIZ thực hiện  

Đại diện GIZ/ESP 

12:20 - 12:50 Thảo luận 

12:50– 13:00 Bế mạc 

13:00 – 14:30 Ăn trưa 

BẢN DỊCH 


