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Dự án do Liên minh

Châu Âu tài trợ

PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trình bày: Bà Nguyễn Thị Thu

Quản lý Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng

Trung tâm TKNL và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 10/12/2019 
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Dự án do Liên minh

Châu Âu tài trợ

NỘI DUNG CHÍNH

Đà Nẵng hướng tới “Phát triển bền vững”

Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng

Lợi ích điện mặt trời lắp mái mang lại - Ví dụ điển hình
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ĐÀ NẴNG HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Các chương trình về tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo đang triển khai:

• Kế hoạch hành động Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả giai đoạn 2020-2030;

• Đề án Phát triển điện mặt trời áp mái giai đoạn đến 2025, có xét đến 2035 nhằm xác
định khu vực tiềm năng, lộ trình lắp đặt, cơ chế khuyến khích đầu tư, thúc đẩy phát triển
điện mặt trời áp mái;

• Đề án Xây dựng thành phố Đà Nẵng Thành phố thông minh mục tiêu đến 2025
trong đó ưu tiên triển khai TPTM với 06 trụ cột trong đó có trụ cột về: Môi trường thông
minh(Quản lý năng lượng, quản lý cấp thoát nước và quản lý chất thải thông minh).

• Quy hoạch phát triển chiếu sáng công cộng với lộ trình thay thế đèn LED khoảng
10% điểm sáng mỗi năm;

• Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
giai đoạn 2017-2020;

• Đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải rắn với quy mô xử lý 1.000 tấn/ngày trong đó
ưu tiên các công nghệ xử lý chất thải rắn kết hợp đốt phát điện với tiềm năng dự kiến
quy mô công suất phát điện là 24MW (2018-2021) và lên đến 48MW (2024-2025).

Đà Nẵng hướng tới “Phát triển bền vững”

Chủ trương: PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH trong đó quy hoạch tổng thể toàn

thành phố và quy hoạch chi tiết từng dự án theo tiêu chí gắn bó với thiên nhiên, tiết kiệm

năng lượng và thân thiện với môi trường
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Một số chương trình điển hình mà thành phố hiện đang triển khai với sự
hỗ trợ của các tổ chức quốc tế về TKNL và Năng lượng tái tạo

Đà Nẵng hướng tới “Phát triển bền vững”

1. Chương trình quy hoạch phát thải và năng lượng đô thị bền vững Đông
Á – Thái Bình Dương (SUEEP)

- Cung cấp một khung hướng dẫn từ bắt đầu lập quy hoạch theo đường lối phát triển

hiệu quả hơn về năng lượng, qua từng bước chính của quy trình bao gồm:

➢ Tạo dựng một tuyên bố về tầm nhìn và trao đổi với các bên liên quan;

➢ Đo kiểm mức tiêu thụ năng lượng và phát thải đô thị;

➢ Thiết lập các mục tiêu xanh; lập kế hoạch năng lượng và phát thải đô thị bền

vững, thực hiện và cung cấp tài chính cho chương trình, theo dõi giám sát và báo

cáo tiếp theo

2. Chương trình hỗ trợ phát triển điện mặt trời áp mái do WB tài trợ

• Chương trình phát triển năng lượng mặt trời gồm 2 hợp phần

• Hợp phần 1- đánh giá tổng thể tiềm năng kỹ thuật của điện mặt trời áp mái, tổ
chức khảo sát thực địa, lập bản đồ vệ tinh (đã hoàn thành)

• Hợp phần 2 - giới thiệu các mô hình kinh doanh điện mặt trời, đồng thời đánh
giá kỹ thuật khả năng mang tải của lưới điện phân phối khi tích hợp điện mặt
trời áp mái trong quá trình phát triển lưới điện thông minh (đang triển khai)

Đà Nẵng hướng tới “Phát triển bền vững”

TIỀM NĂNG NĂNG LƯỢNGMẶTTRỜI LẮPMÁI TẠI ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng đứng thứ 5 trong 16 tỉnh thành có tiềm năng phát triển điện mặt trời lắp

mái.

- Thành phố Đà Nẵng có tiềm năng để phát triển điện mặt trời với tổng số giờ nắng 2.100

giờ/năm, cường độ bức xạ năng lượng mặt trời là 4,89 kWh/m2/ngày. Tính đến tháng

9/2019: 801 hệ điện mặt trời lắp mái với tổng công suất lắp đặt 5,255 MWp.

- Theo kết quả khảo sát, đánh giá tiềm

năng kỹ thuật của hệ thống điện mặt 

trời trên mái nhà được Ngân hàng Thế

giới tính toán tại thành phố Đà Nẵng: 

1,1 GW, trong đó:

+ 11% đến từ các tòa nhà công

cộng;

+ 30% đến từ các tòa nhà công

nghiệp;

+ 52% đến từ tòa nhà dân cư.
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II. Dự án Phát triển năng lượng mặt trời tại

Đà Nẵng do Liên minh Châu Âu tài trợ

8

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶTTRỜI TẠI ĐÀ NẴNG (DSED)

MỤC TIÊU CHÍNH: góp phần tăng khả năng tiếp cận nguồn năng lượng

sạch tại Đà Nẵng trên cơ sở phát triển bền vững

03 Hợp phần:

❖ Hỗ trợ xây dựng khung chính sách nhằm thúc đẩy phát triển năng

lượng mặt trời;

❖ Lắp đặt thí điểm hệ thống năng lượng mặt trời tại một số cơ sở được

lựa chọn để trình diễn và nhân rộng mô hình;

❖ Nâng cao năng lực và trao đổi kinh nghiệm về phát triển năng lượng

mặt trời

HỢPĐỒNG TÀI TRỢ ký giữa DECC và EU: 23/12/2016

Thời gian thực hiện: 1/7/2017 (40 tháng)

Kết quả chính nổi bật của Dự án
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Access to some financial support programs 

such as ESCO model and related information

SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN

ĐIỆN MẶTTRỜI LẮPMÁI TẠI VIỆT NAM

(với tổng công suất lắp đặt dưới 01 MWp)

Tiếp cận thông tin đầy đủ và dễ hiệu về quy
trình thủ tục và các bước phát triển các dự
án điện mặt trời

Ứng dụng công nghệ điện mặt trời phù hợp
và các vấn đề kỹ thuật liên quan đến phát
triển các dự án điện mặt trời lắp mái

Cập nhật chính sách và văn bản pháp lý;
thông tin đầu mối từ cấp Trung ương đến
địa phương liên quan đến phát triển các dự
án điện mặt trời

Tiếp cận các chương trình hỗ trợ tài chính như

mô hình ESCO và các thông tin liên quan

Kết quả chính nổi bật của Dự án
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Phần 2 – Kết cấu

Phần 1 – Thử nghiệm

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIAVỀAN TOÀN

ĐỐI VỚI MÔ ĐUN QUANG ĐIỆN

Tiêu chuẩn được Bộ Khoa học và Công nghệ

ban hành vào ngày 15/7/2019

Kết quả chính nổi bật của Dự án
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BẢN ĐỒ TIỀM NĂNG NĂNG LƯỢNGMẶTTRỜI

CHO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Kết quả chính nổi bật của Dự án

❖ Tiềm năng điện NLMT

(Tiềm năng về mặt lý thuyết và

kỹ thuật): điện mặt trời lắp

mái; mặt đất và mặt nước;

❖ Cập nhật các dự án, hệ

thống điện NLMT lắp mái:

Đến hết ngày 30/6/2019 tại Đà

Nẵng;

❖ Công cụ tính toán

Đối với dự án điện mặt trời

tiềm năng với kết quả: sản

lượng điện, doanh thu, thời

gian hoàn vốn Công trình ứng dụng bản đồ tiềm năng NLMT tại Đà Nẵng

www.nlmtdanang.com.vn 
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TRÌNH DIỄN VÀ NHÂN RỘNG

✓ 04 cơ sở công

(bệnh viện và trường học)

8,25 kWp/hệ

✓ 06 Hộ gia đình

2,75kWp/hệ

Nguồn tài trợ

EU 

Vốn đối ứng

UBND Đà Nẵng

✓ 05 cơ sở công và khu

dân cư

1,5 kWp/hệ

✓ 05 hộ gia đình

1,1-1,5 kWp/hệ

Kết quả chính nổi bật của Dự án
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Bệnh viện Ung Bướu

Bệnh viện Đà Nẵng

Kết quả chính nổi bật của Dự án

THÔNG TIN CHUNG

(DỰ ÁN DSED DO EU TÀI

TRỢ)

------------------

-Tổng công suất lắp đặt: 49,5 

kWP

-Tổng sản lượng điện tạo ra: 

72.270 kWh/year;

-Tổng chi phí tiết kiệm điện/năm

+26 triệu đồng/hệ (8,25 kWp) tại

các cơ sở công;

+ 8,6 triệu đồng/hệ (2,75 kWp) tại

hộ gia đình

-Thời gian hoàn vốn:

+ 8 năm/ hệ cơ sở công;

+ 6 năm/hệ tại hộ gia đình; 

- Tổng lượng phát thải khí nhà

kính: 34,96 tấn CO2/năm..

14

Kết quả chính nổi bật của Dự án

Trường THCS Hoàng Diệu Trường Tiểu học VõThị Sáu

Tại các hộ gia đình
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TIẾP ĐÓN ĐOÀN THĂM QUAN HỆ THỐNG ĐIỆN MẶTTRỜI LẮPMÁI

Kết quả chính nổi bật của Dự án

16

Hệ thống điện mặt trời lắp mái 8,25 kWp

tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

Lợi ích điện mặt trời lắp mái mang lại

Ví dụ điển hình

THÔNG TIN CHUNG

------------------

-Tổng công suất lắp đặt: 8,25 

kWP

-Thời gian vận hành: 27/5/2019

- Địa điểm: Số 1 Võ Thị Sáu, Đà

Nắng

- Tổng chi phí tiết kiệm điện/năm: 

26 triệu đồng/hệ (8,25 kWp) tại

các cơ sở công;

-Thời gian hoàn vốn: 8 năm/ hệ cơ

sở công;

- Tổng lượng phát thải khí nhà

kính: 34,96 tấn CO2/năm..
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Sau 7 tháng đi vào vận hành:

▪ Tổng sản lượng điện: 5.879 kWh;

▪ Tổng chi phí tiết kiệm trung bình

cho nhà trường: khoảng hơn 2 triệu

đồng/tháng theo thực tế;

➢ Tiết kiệm 25-30% tổng nhu cầu sử

dụng điện của nhà trường

Lợi ích điện mặt trời lắp mái mang lại

Ví dụ điển hình
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Xin vui lòng liên hệ:
Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng và Tư vấn

chuyển giao công nghệ Đà Nẵng (DECC)

Ông Dương Hoàng Văn Bản, Giám đốc

Email: duonghoangvanban@gmail.com

Bà Nguyễn Thị Thu, Quản lý dự án

Email: thu.dsed@gmail.com

mailto:duonghoangvanban@gmail.com

