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     LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH & KT VIỆT NAM  

  TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO XANH  

___________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

_________________ 

Số: 73/2021/GreenID 

V/v: Mời tham dự tọa đàm trực tuyến: Các giải pháp đảm bảo 

tính linh hoạt và ổn định của hệ thống điện 

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2021 

GIẤY MỜI 

Kính gửi:  Quý đại biểu 

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức khoa học công nghệ của Việt Nam 

hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. GreenID được thành lập dưới Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ 

thuật Việt Nam theo quyết định số 840/QĐ-LHH ngày 27/12/2011. GreenID hoạt động để góp phần thực 

hiện mục tiêu phát triển bền vững cho Việt Nam và khu vực Mê Công và hiện đang nỗ lực để trở thành một 

tổ có uy tín và đi tiên phong trong thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam.  

Theo Quy hoạch điện VIII, Việt Nam dự định sẽ tiếp tục phát triển các nguồn năng lượng tái tạo 

trong những năm tới, tuy nhiên, hệ thống điện Việt Nam sẽ phải đối mặt với những thách thức mới trong 
việc đảm bảo độ tin cậy của hệ thống và cân bằng nguồn cung cầu điện. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 

mới đây đã chia sẻ những khó khăn trong việc vận hành hệ thống điện thời gian tới, cũng như huy động các 

nguồn phát điện linh hoạt. Sự biến động ngày càng tăng của phụ tải và việc tích hợp năng lượng tái tạo với 
tỉ trọng lớn hơn đòi hỏi không chỉ phải nâng cấp, đầu tư hệ thống truyền tải mà còn đặt ra những yêu cầu 

mới về tính linh hoạt của hệ thống. Nếu không có sự bổ sung các nguồn linh hoạt, việc duy trì và cải thiện 

sự cân bằng giữa độ tin cậy, chi phí điện hợp lý và tính bền vững là rất khó khăn. Trong thời gian vừa qua, 

đã có nhiều bên như các doanh nghiệp, chuyên gia đã thảo luận nhiều về chủ đề này, một số doanh nghiệp 
cũng đã đưa ra giải pháp cho hệ thống điện vận hành khả thi và linh hoạt để tận dụng tối đa nguồn năng 

lượng tái tạo khi vận hành hệ thống.  

Với mục tiêu tạo diễn đàn thảo luận đa chiều để tìm hiểu và trao đổi cơ hội, giải pháp ổn định và 
tăng cường tính linh hoạt của hệ thống lưới điện, đồng thời phát huy hết công suất của điện năng lượng tái 

tạo, đặc biệt là vào mùa cao điểm, GreenID phối hợp với các bên liên quan tổ chức tọa đàm với chủ đề: Các 

giải pháp đảm bảo tính linh hoạt và ổn định của hệ thống điện với thông tin cụ thể như sau: 

Thời gian: 13:30 - 16:30, ngày 27 tháng 8 năm 2021 (thứ Sáu) 

Hình thức: trực tuyến (qua nền tảng Zoom)– Đường link phòng họp sẽ được gửi đến Quý đại biểu 

sau khi đăng ký tham dự sự kiện. 

Nội dung chương trình dự kiến: được gửi kèm Giấy mời này. 

Ban tổ chức trân trọng kính mời Quý đại biểu tham dự tọa đàm. Để công tác đón tiếp và chuẩn bị 

được chu đáo, kính mong Quý đại biểu xác nhận tham gia trước ngày 25/08/2020 theo địa chỉ:  

Chị Trần Vũ Diễm Hằng | Email: tvdhang@greenidvietnam.org.vn. Điện thoại: 0912 230 632, 

hoặc link đăng ký: https://forms.gle/vFmN8aekkF2bJryF9  

Chúng tôi hy vọng được chào đón Quý đại biểu tại buổi tọa đàm trực tuyến! 

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VP   

TM. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO XANH 
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CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM TRỰC TUYẾN 

Các giải pháp đảm bảo tính linh hoạt và ổn định của hệ thống điện 

13:30 – 16:30 ngày 27/8/2021, trực tuyến: qua nền tảng Zoom 

Link đăng ký tham dự: https://forms.gle/vFmN8aekkF2bJryF9 

Mục tiêu 

- Tạo diễn đàn trao đổi về các giải pháp đảm bảo tính linh hoạt và ổn định của hệ thống điện 

Việt Nam. 

- Thảo luận các cơ hội và thách thức để ứng dụng các giải pháp tại Việt Nam. 

Thành phần tham dự: Doanh nghiệp cung cấp giải pháp năng lượng tái tạo, đại diện cơ quan 

truyền thông, liên minh VCCA, VSEA, MAP, VEPG, các chuyên gia năng lượng tái tạo, tích trữ 

năng lượng. 

Chương trình dự kiến  

Thời gian Nội dung Người trình bày 

13:30 – 14:00 Đăng nhập tài khoản qua Zoom, đón tiếp đại biểu  GreenID 

14:00 – 14:05 Phát biểu chào mừng và giới thiệu thành phần khách 
mời tham dự  

Đại diện GreenID 

14:05 – 14:10 Bối cảnh và hiện trạng thúc đẩy các giải pháp linh 

hoạt lưới điện tại Việt Nam theo dự thảo PDP8 

Cố vấn năng lượng GreenID 

14:10 – 14:20 Giải pháp kỹ thuật tăng tính linh hoạt của hệ thống 

điện 

TS. Nguyễn Đức Tuyên, Đại học 

Bách khoa Hà Nội 

14:20 – 15:10 Phần 1: Các giải pháp linh hoạt cho hệ thống 

điện: Công nghệ và khả năng phát triển trong tương 
lai 

- Giới thiệu các giải pháp kỹ thuật tích trữ BESS 

hiện có trên thế giới và tại Việt Nam 

- Batteries & hydrogen 

- Giải pháp điện khí LNG linh hoạt (ICE) 

 

 

- Ông Lê Anh Tùng, Ecotech (tbc) 

- TS. Ngô Dương Hoàng Thao, 

Group Global One  

- TS. Phạm Minh Thành, Tập đoàn 

Wärtsilä Phần Lan 

15:10 – 16:20 Phần 2: Thảo luận về tính khả thi của ứng dụng 

giải pháp linh hoạt cho hệ thống điện tại Việt 

Nam 

- Thuận lợi 

- Khó khăn và thách thức (Thách thức đối với 

ngành điện khi giải pháp tích trữ được áp dụng 

rộng rãi. Nếu các hộ gia đình đều áp dụng giải 

pháp tích trữ thì có gây áp lực gì cho lưới điện 

hay không?...) 

- Các yêu cầu trong tương lai của lưu trữ năng 

lượng 

- Các khuyến nghị về chính sách trong tương lai 

nhằm thu hút đầu tư vào các giải pháp linh hoạt 

cho hệ thống điện (hệ thống lưu trữ năng lượng, 

Giải pháp điện khí LNG linh hoạt (ICE), …). 

- Poll khảo sát 

Điều hành:  

- Bà Ngụy Thị Khanh, GreenID 

- Ông Lê Anh Tùng, Ecotech 

- TS. Ngô Dương Hoàng Thao 

- Ông Trần Đình Sính 

- TS. Nguyễn Đức Tuyên 

- TS. Phạm Minh Thành, Tập đoàn 

Wärtsilä Phần Lan 

 

Toàn thể đại biểu 

16:20 – 16:30 Lời cám ơn và kết thúc GreenID 
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