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CUC DIEU TIET DItN LUC 

So: 	/QD-DTDL 

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM 
DOc 14p - Tyr do - Hanh pink 

Ha Noi, ngay 	thong of nom 2021 

QUYET DINH 
Ban hanh Quy trinh dty boo cong suAt, diO fling Oat cua cac 

nguon dien /ang luvng tai too 

CUC TRU'eiNG CUC DIEU TIET DItN LIfC 

Can cu Quyet dinh so 3771/QD-BCT ngay 02 thong 10 nom 2017 dm BO 
truemg Bo C8ng Thuong quy dinh chirc nang, nhiem vu, quyen han va ca cau to 
eh& dm Cue Dieu tiet dien luc; 

Can cu Thong tu s6 39/2015/TT-BCT ngdy 18 thong 11 nam 2015 cna Bo 
truemg BO C6ng Thuong quy dinh he th6ng dien ph'an ph6i; 

Can dr Thong tu s-6 25/2016/TT-BCT ngay 30 thong 11 nom 2016 cita BO 
truOng BO Cong Thuong Quy dinh he th6ng dien truyen tai; 

Theo de nghi cua Truang phong He th6ng dien, 

QUYET DINH: 

Dieu 1. Ban hanh kern theo Quyet dinh nay Quy trinh du boo ding suat, 
dien nang phat cua cac ngu8n dien nang luyng tai tao. 

Dieu 2. Quy6t dinh nay c6 hieu luc ke tit ngayk3'T. 

Dieu 3. Chanh Van phong Cpc, cac Truang phong, Giam do'c Trung tam 
Nghien dru phat trien thi tnxong dien luc va Dao tao thulOc Cuc Dieu tiet dien luc, 
Glom doe Trung tam Dieu dO he th8ng dien quoc gia, Tong Giam doc T8ng Cong 
ty Dien luc thanh phors Ha NOi, T6ng Giam doe Tong Cong ty dien luc thanh ph6 
-Ho Chi Minh, Giam d6c Cong ty dien luc tinh, thanh pho true thuOc Trung uang, 
Chit dau tu cac nha may dien mat troi not hroi, nha may dien gi6 va cac to chirc, 
ca nhati c6 lien quan chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay./. 

Noi 
- Bo truong (de' b/c); 
- Thir twang Dang Hoang An (a b/c); 
- Cvc truong (d8 b/c); 
- Nhu Di8u 3; 
- Luu VT, HTD, PC. 
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CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hà Nội, ngày      10      tháng   8     năm 2021 

 
QUY TRÌNH 

DỰ BÁO CÔNG SUẤT, ĐIỆN NĂNG PHÁT CỦA CÁC NGUỒN ĐIỆN  

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO  

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 67 /QĐ-ĐTĐL ngày 10 tháng 8 năm 2021 

của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy trình này quy định về việc dự báo công suất, điện năng phát của các 

nguồn điện năng lượng tái tạo gồm các nhà máy điện mặt trời nối lưới, nhà máy 

điện gió và các hệ thống điện mặt trời mái nhà đấu nối vào hệ thống điện quốc gia 

để phục vụ công tác vận hành hệ thống điện. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện (Trung tâm Điều độ hệ 

thống điện quốc gia).  

2. Chủ đầu tư các nhà máy điện mặt trời nối lưới và nhà máy điện gió. 

3. Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Tổng công ty Điện lực thành 

phố Hồ Chí Minh, Công ty Điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau 

đây viết tắt là Công ty Điện lực cấp tỉnh). 

4. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy định này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Cấp điều độ có quyền điều khiển là cấp điều độ có quyền chỉ huy, điều độ 

hệ thống điện theo phân cấp điều độ tại Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia 

do Bộ Công Thương ban hành, bao gồm: 

a) Cấp điều độ quốc gia; 

b) Cấp điều độ miền; 

c) Cấp điều độ phân phối tỉnh. 
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2. Cấp điều độ quốc gia là cấp chỉ huy, điều độ cao nhất trong công tác điều 

độ hệ thống điện quốc gia. Cấp điều độ quốc gia do Trung tâm Điều độ hệ thống 

điện quốc gia đảm nhiệm. 

3. Cấp điều độ miền là cấp chỉ huy, điều độ hệ thống điện miền thuộc quyền 

điều khiển, chịu sự chỉ huy trực tiếp từ Cấp điều độ quốc gia. Cấp điều độ miền 

do các Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc, Trung tâm Điều độ hệ thống 

điện miền Nam và Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung đảm nhiệm. 

4. Cấp điều độ phân phối tỉnh là cấp chỉ huy, điều độ hệ thống điện phân 

phối trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, chịu sự chỉ huy trực tiếp 

về điều độ của Cấp điều độ miền tương ứng. Cấp điều độ phân phối tỉnh do đơn 

vị điều độ trực thuộc Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội, Tổng công ty 

Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh và các Công ty Điện lực tỉnh đảm nhiệm. 

5. Chủ đầu tư các nhà máy điện năng lượng tái tạo là tổ chức, cá nhân đầu 

tư, sở hữu nhà máy điện năng lượng mặt trời nối lưới hoặc nhà máy điện gió. 

6. Công suất khả dụng của nhà máy năng lượng tái tạo (nhà máy) là công 

suất tối đa có khả năng phát theo khả dụng thiết bị của nhà máy trong điều kiện 

không bị giới hạn về lưới điện và năng lượng sơ cấp (gió, bức xạ nhiệt). 

7. Công suất phát dự báo của nhà máy năng lượng tái tạo là công suất tối đa 

có khả năng phát theo giới hạn về năng lượng sơ cấp (gió, bức xạ nhiệt) và khả 

dụng thiết bị của nhà máy, trong điều kiện không bị giới hạn về lưới điện. Công 

suất phát dự báo cho một thời điểm được hiểu là giá trị trung bình công suất phát 

dự báo của nhà máy trong khoảng thời gian có độ dài là độ phân giải của từng loại 

dự báo và kết thúc tại thời điểm đó. Công suất phát dự báo cho một thời điểm 

được tính bằng tổng sản lượng dự báo trong khoảng thời gian có độ dài là độ phân 

giải của từng loại dự báo chia cho khoảng thời gian đó. 

8. Công suất phát thực đo cho một thời điểm là giá trị trung bình công suất 

phát thực của nhà máy trong khoảng thời gian có độ dài là độ phân giải của từng 

loại dự báo và kết thúc tại thời điểm đó. Công suất phát thực đo được tính bằng 

tổng sản lượng thực đo trong khoảng thời gian có độ dài là độ phân giải của từng 

loại dự báo chia cho khoảng thời gian đó. 

9. GHI (Global Horizontal Irradiance) là tổng bức xạ theo phương ngang. 

10. Nguồn điện năng lượng tái tạo là các nhà máy điện mặt trời nối lưới, nhà 

máy điện gió và các hệ thống điện mặt trời mái nhà.  

11. Nhà máy điện mặt trời nối lưới là nhà máy điện sử dụng năng lượng mặt 

trời để phát điện, có công suất đặt trên 01 MW và đấu nối vào hệ thống điện quốc 

gia. 
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12. Nhà máy điện gió là nhà máy điện sử dụng năng lượng gió để phát điện, 

có công suất đặt từ 01 MW trở lên và đấu nối vào hệ thống điện quốc gia. 

13. Hệ thống điện mặt trời mái nhà là hệ thống điện mặt trời có các tấm 

quang điện được lắp đặt trên mái nhà của công trình xây dựng và có công suất 

không quá 01 MW, đấu nối trực tiếp hoặc gián tiếp vào lưới điện có cấp điện áp 

từ 35 kV trở xuống của Bên mua điện. 

14. Năm N là năm hiện tại vận hành thị trường điện, được tính theo năm 

dương lịch. 

15. Ngày D là ngày giao dịch hiện tại. 

16. Tháng M là tháng hiện tại vận hành thị trường điện, được tính theo tháng 

dương lịch. 

17. Tuần W là tuần hiện tại vận hành thị trường điện. 

Điều 4. Trách nhiệm dự báo công suất, điện năng phát các nguồn điện 

năng lượng tái tạo 

1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm dự báo 

công suất, điện năng phát tháng tới và năm tới của các nguồn điện năng lượng tái 

tạo theo quy định tại Quy trình này. 

2. Chủ đầu tư nhà máy điện mặt trời nối lưới, nhà máy điện gió có trách 

nhiệm dự báo và cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện 

các số liệu dự báo liên quan đến nhà máy điện mặt trời, nhà máy điện gió theo các 

quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều 5 Quy trình này. 

3. Các Công ty Điện lực cấp tỉnh có trách nhiệm dự báo công suất phát các 

hệ thống điện mặt trời mái nhà thuộc phạm vi quản lý và cung cấp cho Đơn vị vận 

hành hệ thống điện và thị trường điện các số liệu dự báo theo các khung thời gian 

được quy định tại các điểm a, b khoản 2 Điều 5 Quy trình này. 

Chương II 

YÊU CẦU CHUNG VỀ DỰ BÁO CÔNG SUẤT, ĐIỆN NĂNG PHÁT CỦA  

CÁC NGUỒN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 

Điều 5. Yêu cầu về dự báo công suất, điện năng phát của các nguồn điện 

năng lượng tái tạo 

1. Việc dự báo công suất, điện năng phát của các nhà máy điện mặt trời nối 

lưới, nhà máy điện gió bao gồm các nội dung sau: 

a) Dự báo các thông tin trong ngày vận hành; 

b) Dự báo các thông tin ngày tới và dự kiến 01 ngày tiếp theo; 

Linh
Highlight
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c) Dự báo các thông tin tuần tới; 

d) Dự báo các thông tin tháng tới; 

đ)   Dự báo các thông tin năm tới. 

2. Việc dự báo công suất, điện năng phát của hệ thống điện mặt trời mái nhà 

bao gồm các nội dung sau: 

a) Dự báo các thông tin ngày tới và dự kiến 01 ngày tiếp theo; 

b) Dự báo các thông tin tuần tới; 

c) Dự báo các thông tin tháng tới; 

d) Dự báo các thông tin năm tới. 

Điều 6. Yêu cầu về phương pháp dự báo 

Việc lựa chọn phương pháp dự báo công suất, điện năng phát của các nguồn 

năng lượng tái tạo cần đảm bảo các yếu tố: 

1. Phương pháp có khả năng thực hiện được với số liệu sẵn có; 

2. Phương pháp có khả năng phân tích các yếu tố bất định. 

Điều 7. Đánh giá kết quả dự báo công suất phát 

a) Sai số tuyệt đối phần trăm APE (Absolute Percentage Error) của tín hiệu 

dự báo công suất phát thứ i trong khoảng thời gian dự báo được bằng công thức 

sau: 

𝐴𝑃𝐸𝑖 =
|𝑃𝑖

𝑑𝑏 −  𝑃𝑖
𝑡đ|

𝑃đ𝑚
 × 100% 

Trong đó: 

- APEi: sai số tuyệt đối phần trăm của tín hiệu dự báo thứ i, %; 

- Pi
db: giá trị công suất phát dự báo của tín hiệu dự báo thứ i, MW; 

- Pi
tđ: giá trị thực đo của tín hiệu dự báo thứ i, MW; 

- Pđm: công suất định mức của nhà máy, MW. 

b) Độ chính xác của tín hiệu dự báo công suất phát của từng loại dự báo được 

đánh giá theo sai số dự báo tuyệt đối trung bình MAPE (Mean Absolute 

Percentage Error) bằng công thức sau: 

𝑀𝐴𝑃𝐸𝑘 =
1

𝑁
∑ 𝐴𝑃𝐸𝑖

𝑁

𝑖=1
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Trong đó: 

- MAPEk:  sai số tuyệt đối trung bình của loại dự báo k được nêu tại Điều 5 

Quy trình này, %; 

- N:  số tín hiệu dự báo được đánh giá trong khung thời gian của loại 

dự báo; 

- APEi:  sai số tuyệt đối phần trăm của tín hiệu dự báo thứ i, %. 

c) Đối với nhà máy điện mặt trời không trang bị pin tích trữ năng lượng: chỉ 

đánh giá cho các tín hiệu dự báo có thời gian bắt đầu nằm trong khoảng thời gian 

từ 05h00 đến 18h30 cùng ngày. 

Điều 8. Yêu cầu về cung cấp dữ liệu dự báo 

1. Kết nối dữ liệu dự báo công suất phát 

Các tín hiệu dự báo được kết nối và truyền về Đơn vị vận hành hệ thống điện 

và thị trường điện thông qua Trang thông tin điện tử của hệ thống điện và thị 

trường điện đảm bảo an ninh mạng và được thống nhất với Đơn vị vận hành hệ 

thống điện và thị trường điện. 

2. Biểu mẫu công bố dự báo 

 Các biểu mẫu tham khảo cho việc công bố các tín hiệu dự báo được quy định 

tại Phụ lục I Quy trình này.  

3. Trách nhiệm của các đơn vị 

a) Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tạo kênh 

kết nối với các nhà máy điện và tích hợp số liệu dự báo do các chủ đầu tư các nhà 

máy điện mặt trời nối lưới, nhà máy điện gió và các Công ty Điện lực cấp tỉnh gửi 

về thông qua Trang thông tin điện tử của hệ thống điện và thị trường điện. 

b) Chủ đầu tư các nhà máy điện mặt trời nối lưới, nhà máy điện gió và các 

Công ty Điện lực cấp tỉnh có trách nhiệm tuân thủ các yêu cầu dự báo và cung cấp 

dữ liệu dự báo cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện theo biểu 

mẫu quy định tại Phụ lục I Quy trình này. 

Điều 9. Yêu cầu về an ninh và an toàn thông tin mạng 

 Chủ đầu tư các nhà máy điện mặt trời nối lưới, nhà máy điện gió và các công 

ty Điện lực cấp tỉnh có trách nhiệm đảm bảo dữ liệu được gửi đi được an toàn, 

bảo mật, chính xác và không gây hại cho hệ thống công nghệ thông tin của đơn vị 

tiếp nhận dữ liệu. 
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Chương III 

DỰ BÁO CÔNG SUẤT, ĐIỆN NĂNG PHÁT CÁC NGUỒN ĐIỆN  

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 

Điều 10. Dự báo công suất phát các nhà máy điện mặt trời nối lưới, nhà 

máy điện gió trong ngày vận hành  

1. Độ phân giải tín hiệu dự báo: 15 phút. 

2. Khoảng thời gian dự báo trong ngày vận hành là 04 giờ tiếp theo, với tổng 

số là 16 giá trị cho mỗi tín hiệu dự báo. 

3. Tần suất cập nhật dự báo 

Các dự báo được cập nhật 30 phút/lần, trước thời điểm bắt đầu của mỗi chu 

kỳ giao dịch thị trường điện. Riêng giá trị công suất khả dụng được cập nhật khi 

có sự thay đổi so với dự báo ngày tới. 

4. Tín hiệu dự báo đối với nhà máy điện mặt trời nối lưới: 

a) Công suất phát dự báo; 

b) Công suất khả dụng; 

c) GHI; 

d) Nhiệt độ môi trường. 

5. Tín hiệu dự báo đối với nhà máy điện gió: 

a) Công suất phát dự báo; 

b) Công suất khả dụng; 

c) Tốc độ gió (tại chiều cao cột gió); 

d) Hướng gió (tại chiều cao cột gió); 

đ) Nhiệt độ môi trường (tại chiều cao cột gió); 

e) Áp suất (tại chiều cao cột gió). 

Điều 11. Dự báo công suất phát các nhà máy điện mặt trời nối lưới, nhà 

máy điện gió ngày tới (D+1) và dự kiến 01 ngày tiếp theo (D+2) 

1. Độ phân giải tín hiệu dự báo: 30 phút 

2. Khoảng thời gian dự báo đối với dự báo ngày tới là 48 giờ của 02 ngày 

tiếp theo, với tổng số là 96 giá trị cho mỗi tín hiệu dự báo. 

3. Tần suất cập nhật dự báo 

Các dự báo được cập nhật 02 lần/ngày, trước 08h00 và 15h00 hàng ngày. 
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4. Tín hiệu dự báo đối với nhà máy điện mặt trời nối lưới: 

a) Công suất phát dự báo; 

b) Công suất khả dụng; 

c) GHI; 

d) Nhiệt độ môi trường. 

5. Tín hiệu dự báo đối với nhà máy điện gió: 

a) Công suất phát dự báo; 

b) Công suất khả dụng; 

c) Tốc độ gió (tại chiều cao cột gió); 

d) Hướng gió (tại chiều cao cột gió); 

đ) Nhiệt độ môi trường (tại chiều cao cột gió); 

e) Áp suất (tại chiều cao cột gió). 

Điều 12. Dự báo công suất phát các nhà máy điện mặt trời nối lưới, nhà 

máy điện gió tuần tới (W+1) 

1. Độ phân giải tín hiệu dự báo: 30 phút 

2. Khoảng thời gian dự báo đối với dự báo tuần tới là 07 ngày của tuần tiếp 

theo, với tổng số là 336 giá trị cho mỗi tín hiệu dự báo. 

3. Tần suất cập nhật dự báo 

Các dự báo được cập nhật 01 lần/tuần, trước 17h00 thứ 2 hàng tuần. 

4. Tín hiệu dự báo đối với nhà máy điện mặt trời nối lưới: 

a) Công suất phát dự báo; 

b) Công suất khả dụng; 

c) GHI; 

d) Nhiệt độ môi trường; 

5. Tín hiệu dự báo đối với nhà máy điện gió: 

a) Công suất phát dự báo; 

b) Công suất khả dụng; 

c) Tốc độ gió (tại chiều cao cột gió); 

d) Hướng gió (tại chiều cao cột gió); 

đ) Nhiệt độ môi trường (tại chiều cao cột gió); 
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e) Áp suất (tại chiều cao cột gió). 

Điều 13. Dự báo công suất, điện năng phát các nhà máy điện mặt trời 

nối lưới, nhà máy điện gió tháng tới (M+1) 

1. Độ phân giải tín hiệu dự báo: 1 ngày 

2. Khoảng thời gian dự báo đối với dự báo tháng tới là toàn bộ các ngày trong 

tháng. 

3. Tần suất cập nhật dự báo:  

Các dự báo được cập nhật 01 lần/tháng, trước ngày 15 hàng tháng. 

4. Tín hiệu dự báo: 

a) Sản lượng điện từng ngày; 

b) Biểu đồ công suất ngày điển hình. 

Điều 14. Dự báo công suất, điện năng phát các nhà máy điện mặt trời 

nối lưới, nhà máy điện gió năm tới (N+1) 

1. Độ phân giải tín hiệu dự báo: 1 tháng 

2. Khoảng thời gian dự báo đối với dự báo năm tới là toàn bộ các tháng 

trong năm. 

3. Tần suất cập nhật dự báo: Các dự báo được cập nhật 01 lần/năm, trước 

ngày 01 tháng 8 hàng năm. 

4. Tín hiệu dự báo: 

a) Sản lượng điện từng tháng; 

b) Biểu đồ công suất ngày điển hình từng tháng. 

Điều 15. Dự báo công suất phát các hệ thống điện mặt trời mái nhà  

1. Các Công ty Điện lực cấp tỉnh có trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị vận 

hành hệ thống điện và thị trường điện cập nhật công suất lắp đặt các hệ thống điện 

mặt trời mái nhà thuộc phạm vi quản lý của các Công ty Điện lực cấp tỉnh trước 

ngày 05 hàng tháng. 

2. Các yêu cầu đối với việc dự báo công suất phát các hệ thống điện mặt trời 

mái nhà: 

a) Loại tín hiệu dự báo: tổng công suất phát dự báo các hệ thống điện mặt 

trời mái nhà; 

b) Độ phân giải tín hiệu dự báo: 30 phút; 

c) Khoảng thời gian dự báo: 
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- Dự báo ngày tới (D+1) và định hướng 01 ngày tiếp theo (D+2): 48 giờ của 

02 ngày tiếp theo, với tổng số là 96 giá trị cho mỗi tín hiệu dự báo; 

- Dự báo tuần tới (W+1): 07 ngày của tuần tiếp theo, với tổng số là 336 giá 

trị cho mỗi tín hiệu dự báo; 

- Dự báo tháng tới (M+1): toàn bộ các ngày trong tháng; 

- Dự báo năm tới (N+1): toàn bộ các tháng trong năm. 

d) Tần suất cập nhật: 

- Dự báo ngày tới (D+1) và định hướng 01 ngày tiếp theo (D+2): Các dự báo 

được cập nhật 02 lần/ngày, trước 08h00 và 15h00 hàng ngày; 

- Dự báo tuần tới (W+1): các dự báo được cập nhật 01 lần/tuần, trước 17h00 

thứ 2 hàng tuần; 

- Dự báo tháng tới (M+1): các dự báo được cập nhật 01 lần/tháng, trước ngày 

15 hàng tháng; 

- Dự báo năm tới (N+1): các dự báo được cập nhật 01 lần/năm, trước ngày 

01/8 hàng năm. 

đ) Yêu cầu kết nối: Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Quy trình này. 

Điều 16. Các trường hợp đặc biệt  

1. Trong trường hợp công suất phát của nhà máy điện được điều chỉnh theo 

yêu cầu của cấp Điều độ có quyền điều khiển hoặc khi xảy ra các sự cố lưới điện 

ảnh hưởng đến công suất phát của nhà máy điện: 

a) Đối với dự báo trong ngày vận hành, ngày tới và định hướng 01 ngày tiếp 

theo: APE tương ứng với các thời điểm bị ảnh hưởng sẽ được tính là 0%; 

b) Đối với dự báo tuần tới: không đánh giá sai số dự báo cho các thời điểm 

bị ảnh hưởng. 

2. Tín hiệu công suất thực đo được đánh giá sai lệch so với thực tế do lỗi hệ 

thống tại cấp điều độ có quyền điều khiển: sai số APE tương ứng được tính bằng 

0%. 

Điều 17. Báo cáo đánh giá 

1.  Hàng năm, căn cứ kế hoạch phát triển nguồn điện năng lượng tái tạo cho 

năm tới và các ràng buộc về an ninh cung cấp điện, Đơn vị vận hành hệ thống 

điện và thị trường điện có trách nhiệm xác định và công bố yêu cầu độ chính xác 

đối với từng khoảng thời gian dự báo công suất phát của các nhà máy điện năng 

lượng tái tạo được quy định tại Điều 5 Quy trình này. 

2. Trước ngày 10 hàng tháng, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường 
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dien có trach nhiem lap bao cao danh gia ke't qua dcr bao cong sudt phat caa thang 
truck lien ke cua cac nguon dien nang luting tai tao theo mAn quy dinh tai Phu lvc 
II Quy trinh nay va cong bo tren Trang thong tin dien tir dm he thong dien NIA thi 
truong diem 

3. Truck ngay 15 thang 01 hang nam, Dan vi van hanh he thong dien va thi 
truong dien co trach nhiem lap bao cao danh gia ket qua du bao cong sudt ghat 
cua cac nguon dien Mang 'wing tai tao nam truck theo mau quy dinh tai Phu lvc II 
Quy trinh nay, bao cao Cvc Dieu tiet dien hrc va cong bo ten Trang thong tin 
dien tir ciia he thiing dien va thi truong 

KT. CUC TRIX6NG 
PHO CUC TRU6NG 



Phụ lục I 

CÁC BIỂU MẪU CUNG CẤP THÔNG TIN DỰ BÁO  

(Ban hành kèm theo Quy trình dự báo công suất, điện năng phát của các nguồn 

điện năng lượng tái tạo) 

 

Mẫu 01. Dự báo công suất trong ngày vận hành của nhà máy điện gió 

TÊN CÔNG TY  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: ..../…-…  ................... , ngày.... tháng.... năm........  

 

BÁO CÁO 

Cung cấp thông tin dự báo công suất trong ngày vận hành  

của nhà máy điện gió 

 
Nhà máy điện: ....... 

Dự báo trong ngày vận hành cho khung thời gian từ   [7:30]   đến [11:15] 

 

STT Bắt đầu 
Kết 

thúc 

Công suất 

phát dự 

báo 

(MW) 

Công 

suất 

khả 

dụng 

(MW) 

Tốc độ 

gió 

(m/s) 

Hướng 

gió 

(0) 

Nhiệt 

độ 

(0 C) 

Áp suất 

(mbar) 

1 [7:30] [7:45]        

2 [7:45] [8:00]        

3 [8:00] [8:15]        

4 [8:15] [8:30]        

5 [8:30] [8:45]        

6 [8:45] [9:00]        

7 [9:00] [9:15]        

8 [9:15] [9:30]        

9 [9:30] [9:45]        

10 [9:45] [10:00]        

11 [10:00] [10:15]        

12 [10:15] [10:30]        

13 [10:30] [10:45]       

14 [10:45] [11:00]       

15 [11:00] [11:15]       

16 [11:15] [11:30]       

 

 (Các thời điểm trong dấu [  ] là ví dụ)  
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Mẫu 02. Dự báo công suất trong ngày vận hành của nhà máy điện mặt trời nối 

lưới 

TÊN CÔNG TY  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: ..../…-…  ................... , ngày.... tháng.... năm........ 

 

BÁO CÁO 

Cung cấp thông tin dự báo công suất trong ngày vận hành của  

nhà máy điện mặt trời nối lưới 

 
Nhà máy điện: ....... 

Dự báo trong ngày vận hành cho khung thời gian từ   [7:30]   đến [11:15] 

 

STT Bắt đầu Kết thúc 

Công suất phát 

dự báo 

(MW) 

Công 

suất khả 

dụng 

(MW) 

Bức xạ  

(W/m2) 

Nhiệt độ 

(0C) 

1 [7:30] [7:45]      

2 [7:45] [8:00]      

3 [8:00] [8:15]      

4 [8:15] [8:30]      

5 [8:30] [8:45]      

6 [8:45] [9:00]      

7 [9:00] [9:15]      

8 [9:15] [9:30]      

9 [9:30] [9:45]      

10 [9:45] [10:00]      

11 [10:00] [10:15]      

12 [10:15] [10:30]      

13 [10:30] [10:45]     

14 [10:45] [11:00]     

15 [11:00] [11:15]     

16 [11:15] [11:30]     

 

 (Các thời điểm trong dấu [  ] là ví dụ) 

 

 

 

 



3 

 

 

 

Mẫu 03. Dự báo công suất 02 ngày tới của nhà máy điện gió 

TÊN CÔNG TY  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: ..../…-…  ................... , ngày.... tháng.... năm........ 

 

BÁO CÁO 

Cung cấp thông tin dự báo công suất ngày tới  

và dự kiến 01 ngày tiếp theo của nhà máy điện gió  

Nhà máy điện: ....... 

Dự báo từ ngày ... đến ngày .... 

Dự báo sản lượng ngày D+1: 

Dự báo sản lượng ngày D+2: 

  

STT Ngày Bắt đầu 

 

 

Kết thúc 

Công suất 

phát dự 

báo 

(MW) 

Công 

suất 

khả 

dụng 

(MW) 

Tốc 

độ gió 

(m/s) 

Hướng 

gió 

(0) 

Nhiệt 

độ 

(0 C) 

Áp 

suất 

(mbar) 

1 D+1 0:00 0:30        

2 D+1 0:30 1:00        

3 D+1 1:00 1:30        

4 D+1 1:30 2:00        

5 D+1 2:00 2:30        

6 D+1 2:30 2:45        

… … …         

… … …         

… … …         

47 D+1 23:00 23:30        

48 D+1 23:30 0:00       

49 D+2 0:00 0:30       

50 D+2 0:30 1:00       

51 D+2 1:00 1:30       

52 D+2 1:30 2:00       

53 D+2 2:00 2:30       

54 D+2 2:30 3:00       

… … …        

… … …        

… … …        

94 D+2 22:30 23:00       

95 D+2 23:00 23:30       

96 D+2 23:30 0:00       
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Mẫu 04. Dự báo công suất, sản lượng phát 02 ngày tới của nhà máy điện 

mặt trời nối lưới/hệ thống điện mặt trời mái nhà 

TÊN CÔNG TY  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: ..../…-…  ................... , ngày.... tháng.... năm........ 

 

BÁO CÁO 

Cung cấp thông tin dự báo công suất, sản lượng ngày tới  

và dự kiến 01 ngày tiếp theo của nhà máy điện mặt trời nối lưới/hệ thống 

điện mặt trời mái nhà 

Nhà máy điện/Các hệ thống điện mặt trời mái nhà tỉnh: ....... 

Dự báo từ ngày ... đến ngày .... 

Dự báo sản lượng ngày D+1: 

Dự báo sản lượng ngày D+2: 

 

STT Ngày Thời điểm Kết thúc 

Công suất 

phát dự 

báo 

(MW) 

Công suất 

khả dụng 

(MW) 

Bức xạ 

(W/m2) 

Nhiệt độ 

(0C) 

1 D+1 0:00 0:30     

2 D+1 0:30 1:00     

3 D+1 1:00 1:30     

4 D+1 1:30 2:00     

5 D+1 2:00 2:30     

6 D+1 2:30 2:45     

… … …      

… … …      

… … …      

46 D+1 22:30 23:00     

47 D+1 23:00 23:30      

48 D+1 23:30 0:00      

49 D+2 0:00 0:30      

50 D+2 0:30 1:00      

51 D+2 1:00 1:30      

52 D+2 1:30 2:00      

53 D+2 2:00 2:30      

54 D+2 2:30 3:00      

… … …       

… … …       

… … …       

94 D+2 22:30 23:00      

95 D+2 23:00 23:30     

96 D+2 23:30 0:00     
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Mẫu 05. Dự báo công suất và sản lượng phát tuần tới của nhà máy điện gió 

TÊN CÔNG TY  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: ..../…-…  ................... , ngày.... tháng.... năm........ 

 

BÁO CÁO 

Cung cấp thông tin dự báo tuần tới của nhà máy điện gió  

Với mỗi tín hiệu dự báo (công suất phát dự báo, công suất khả dụng, tốc độ gió, 

hướng gió, nhiệt độ, áp suất), NMĐ gửi kết quả dự báo trong 1 bảng tương ứng với biểu 

mẫu như sau: 
 

Nhà máy điện: ....... 

Dự báo tuần tới:  từ ngày ... đến ngày ... 

 

Dự báo [Tên Tín hiệu, ví dụ Công suất] tuần … từ ngày … đến ngày … 

Bắt 

đầu 

Kết 

thúc 

Thứ hai 

[Đơn 

vị] 

Thứ ba 

[Đơn vị] 

Thứ tư 

[Đơn vị] 

Thứ năm 

[Đơn vị] 

Thứ sáu 

[Đơn vị] 

Thứ bảy 

[Đơn vị] 

Chủ nhật 

[Đơn vị] 

0:00 0:30               

0:30 1:00               

1:00 1:30               

1:30 2:00               

2:00 2:30               

2:30 3:00               

3:00 3:30               

… …               

… …               

21:30 22:00               

22:00 22:30               

22:30 23:00               

23:00 23:30               

23:30 0:00               

 

Dự báo sản lượng tuần tới:  từ ngày ... đến ngày ... 
 

Nhà 

máy … 

Thứ hai 

[MWh] 

Thứ ba 

[MWh] 

Thứ tư 

[MWh] 

Thứ năm 

[MWh] 

Thứ sáu 

[MWh] 

Thứ bảy 

[MWh] 

Chủ nhật 

[MWh] 

Tổng 

[MWh] 

Sản 

lượng 

ngày               
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Mẫu 06. Dự báo công suất và sản lượng tuần tới của nhà máy điện mặt trời 

nối lưới/hệ thống điện mặt trời mái nhà 

TÊN CÔNG TY  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: ..../…-…  ................... , ngày.... tháng.... năm........ 

 

BÁO CÁO 

Cung cấp thông tin dự báo tuần tới của nhà máy điện mặt trời/ Các hệ 

thống điện mặt trời mái nhà  

 

Với mỗi tín hiệu dự báo (công suất, công suất khả dụng, bức xạ, nhiệt độ), 

NMĐ/Công ty điện lực cấp tỉnh gửi kết quả dự báo trong 1 bảng tương ứng với biểu 

mẫu như sau: 
 

Nhà máy điện/Các hệ thống điện mặt trời mái nhà tỉnh: ....... 

Dự báo tuần tới:  từ ngày ... đến ngày ... 

 

Dự báo [Tên Tín hiệu, ví dụ Công suất] tuần … từ ngày … đến ngày … 

Bắt 

đầu 

Kết 

thúc 
Thứ hai 

[Đơn vị] 

Thứ ba 

[Đơn vị] 

Thứ tư 

[Đơn vị] 

Thứ năm 

[Đơn vị] 

Thứ sáu 

[Đơn vị] 

Thứ bảy 

[Đơn vị] 

Chủ nhật 

[Đơn vị] 

0:00 0:30               

0:30 1:00               

1:00 1:30               

1:30 2:00               

2:00 2:30               

2:30 3:00               

… …               

… …               

21:30 22:00               

22:00 22:30               

22:30 23:00               

23:00 23:30               

23:30 0:00               

 

Dự báo sản lượng tuần tới:  từ ngày ... đến ngày ... 
 

Nhà 

máy … 

Thứ hai 

[MWh] 

Thứ ba 

[MWh] 

Thứ tư 

[MWh] 

Thứ năm 

[MWh] 

Thứ sáu 

[MWh] 

Thứ bảy 

[MWh] 

Chủ nhật 

[MWh] 

Tổng 

[MWh] 

Sản 

lượng 

ngày               
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Mẫu 07. Dự báo sản lượng và biểu đồ công suất điển hình tháng tới 

TÊN CÔNG TY  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: ..../…-…  ................... , ngày.... tháng.... năm........ 

 

BÁO CÁO 

Cung cấp thông tin dự báo tháng tới 
 

Nhà máy điện/Các hệ thống điện mặt trời mái nhà tỉnh: ....... 

Dự báo tháng  ... 

 

Ngày Sản lượng (MWh) 

01 / ... / 20..  

02 / ... / 20..  

03 / ... / 20..  

04 / ... / 20..  

05 / ... / 20..  

06 / ... / 20..  

07 / ... / 20..  

08 / ... / 20..  

09 / ... / 20..  

10 / ... / 20..  

11 / ... / 20..  

12 / ... / 20..  

13 / ... / 20..  

14 / ... / 20..  

15 / ... / 20..  

16 / ... / 20..  

17 / ... / 20..  

18 / ... / 20..  

19 / ... / 20..  

20 / ... / 20..  

21 / ... / 20..  

22 / ... / 20..  

23 / ... / 20..  

24 / ... / 20..  

25 / ... / 20..  

26 / ... / 20..  

27 / ... / 20..  

28 / ... / 20..  

29 / ... / 20..  

30 / ... / 20..  

31 / ... / 20..  

Tổng SL tháng  

 



8 

 

 

 

Công suất dự báo cho ngày điển hình: (Đơn vị MW) 

 

Nhà máy … Công suất ngày điển hình tháng … (MW) 

0:00   

0:30   

1:00   

1:30   

2:00   

2:30   

3:00   

…   

…   

21:30   

22:00   

22:30   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

Mẫu 08. Dự báo sản lượng và biểu đồ điển hình năm tới 

TÊN CÔNG TY  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ..../…-…  ................... , ngày.... tháng.... năm........ 

 

BÁO CÁO 

Cung cấp thông tin dự báo năm tới 
 

Nhà máy điện/Các hệ thống điện mặt trời mái nhà tỉnh: ....... 

Dự báo tháng  ........ 

 

Tháng Sản lượng (MWh) 

01 / 20..  

02 / 20..  

03 / 20..  

04 / 20..  

05 / 20..  

06 / 20..  

07 / 20..  

08 / 20..  

09 / 20..  

10 / 20..  

11 / 20..  

12 / 20..  

Tổng sản lượng năm  

 

Công suất dự báo cho ngày điển hình: (Đơn vị MW) 

 

Giờ Công suất ngày điển hình tháng … (MW) 

0:00   

0:30   

1:00   

1:30   

2:00   

2:30   

3:00   

…   

…   

21:30   

22:00   

22:30   
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Phụ lục II 

MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SAI SỐ DỰ BÁO 

TÊN CÔNG TY  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: ..../…-…  ................... , ngày.... tháng.... năm........ 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DỰ BÁO CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN/ CÁC 

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ  

Tháng ... năm ... 

Nhà máy điện/Công ty điện lực ……. 

 

I. KHOẢNG THỜI GIAN ĐÁNH GIÁ 

Bắt đầu:  0h00  ngày     tháng       năm  

Kết thúc:  23h45  ngày     tháng       năm  

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

[Cấp điều độ ….] và [Đơn vị] thực hiện đánh giá sai số dự báo NLTT 

Nhà máy điện…… trong tháng theo Căn cứ …………. Các nội dung đã đánh 

giá bao gồm: 

- Đánh giá sai số dự báo trong ngày vận hành; 

- Đánh giá sai số dự báo ngày tới; 

- Đánh giá sai số dự báo [tuần/tháng/năm] tới; 

- Các bước kiểm tra được thực hiện theo kịch bản kiểm tra được chủ 

đầu tư và đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thống nhất. 

- ……… 

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 

1. Đánh giá kết quả dự báo trong ngày vận hành: 

- Tổng số lần dự báo trong tháng: 

- Yêu cầu độ chính xác:  

- Kết quả đánh giá dự báo so với độ chính xác yêu cầu: 

- Kết luận: 

2. Đánh giá kết quả dự báo ngày tới và định hướng 01 ngày tiếp 

theo 
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- Tổng số lần dự báo trong tháng: 

- Yêu cầu độ chính xác: 

- Kết quả đánh giá dự báo so với độ chính xác yêu cầu: 

- Kết luận: 

3. Đánh giá kết quả dự báo tuần tới 

- Tổng số giá trị dự báo trong tháng: 

- Yêu cầu độ chính xác: 

- Kết quả đánh giá dự báo so với độ chính xác yêu cầu 

- Kết luận: 

4. Đánh giá kết quả dự báo tháng tới 

- Tổng số giá trị dự báo trong tháng: 

- Yêu cầu độ chính xác: 

- Kết quả đánh giá dự báo so với độ chính xác yêu cầu: 

- Kết luận: 

5. Đánh giá kết quả dự báo năm tới 

- Tổng số giá trị dự báo trong năm: 

- Yêu cầu độ chính xác: 

- Kết quả đánh giá dự báo so với độ chính xác yêu cầu: 

- Kết luận: 

6. Tồn tại và kiến nghị 

- Các tồn tại trong quá trình đánh giá: 

- Các kiến nghị nhà máy cần thực hiện: 

7. Kết luận 

- … 

- … 

Phụ lục: 

- Chi tiết các lần dự báo trong ngày vận hành không đạt; 

- Chi tiết các lần dự báo ngày tới và 01 ngày tiếp theo không đạt; 

- Chi tiết các giá trị dự báo tuần tới không đạt. 

- Chi tiết các giá trị dự báo tháng tới không đạt. 

- Chi tiết các giá trị dự báo năm tới không đạt. 


