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04/05Lời tựa

LỜI TỰA Trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực tận dụng tiềm 

năng lớn về năng lượng tái tạo (NLTT) trong nước để giải quyết những 

thách thức về năng lượng trong tương lai. Nhiều luật và chính sách 

quan trọng đã được ban hành, như các mục tiêu NLTT trong Nghị 

quyết 55 về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cơ chế giá điện FiT cho điện 

gió và điện mặt trời, cùng các ưu đãi khác ngoài giá điện bao gồm 

miễn giảm thuế, v.v.  Các khung chính sách này tạo nền tảng tăng 

cường sự tham gia của tư nhân vào lĩnh vực năng lượng tái tạo. Mặc 

dù năng lượng tái tạo đang phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ ở 

Việt Nam, các tiêu chuẩn kỹ thuật và chiến lược giảm thiểu rủi ro 

cho các nhà máy điện, đặc biệt là các dự án điện mặt trời mặt đất 

nối lưới, còn rất hạn chế. Các nhà phát triển hoặc tư vấn dự án hiện 

đang rất nỗ lực trong việc hiểu rõ và áp dụng các quy định, kinh 

nghiệm quốc tế và quốc gia sẵn có. Điều này dẫn đến việc sử dụng 

các tiêu chuẩn và quy trình khác nhau trong các dự án, thiếu các tài liệu tham 

khảo chung để giảm thiểu rủi ro trước và trong thời gian vận hành dự án.

Kể từ năm 2008, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) đã thay mặt cho Chính phủ 

Đức, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Công Thương (Bộ CT) để phát triển năng 

lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng tại Việt Nam, thông qua Chương trình Hỗ 

trợ Năng lượng (ESP). Việc xây dựng Sổ tay hướng dẫn quản lý rủi ro kỹ thuật và 

vận hành của các dự án điện mặt trời mặt đất thuộc Dự án hỗ trợ kỹ thuật Năng 

lượng EU-Việt Nam (một dự án do Liên minh Châu Âu và Bộ Hợp tác Kinh tế và 

Phát triển Liên bang Đức (BMZ) đồng tài trợ) và do Bộ Công Thương/ Cục Điện 

lực và Năng lượng Tái tạo (EREA) và GIZ phối hợp thực hiện từ tháng 12 năm 2017. 

Sổ tay này cung cấp các thông tin tham khảo thực tế cho các chủ đầu tư dự án, 

đơn vị phát triển, tổ chức tài chính và nhà thầu hiện đang phát triển và/hoặc vận 

hành các dự án nhà máy điện mặt trời mặt đất tại Việt Nam. GIZ tin tưởng và hy 

vọng rằng Sổ tay sẽ giúp tăng cường liên kết giữa những tiến bộ tri thức và thực 

tiễn cải tiến, phục vụ quá trình ra quyết định và hành động của các nhà quản lý/ 

lãnh đạo khu vực nhà nước và tư nhân,  đóng góp hiệu quả hơn nữa vào sự phát 

triển của thị trường năng lượng mặt trời và không ngừng góp phần vào khả năng 

chống biến đổi khí hậu của ngành năng lượng ở Việt Nam.

Trân trọng,

Sven Ernedal,

Giám đốc 

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật ngành Năng lượng Việt Nam - EU



06/07Lời cảm ơn Xác nhận và Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

LỜI CẢM ƠN TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
Sổ tay này do nhóm công tác của GIZ thuộc Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Năng lượng EU-Việt Nam thực hiện trong 

khuôn khổ Dự án Năng lượng tái tạo và Hiệu quả năng lượng (Dự án 4E) - Giai đoạn II dưới sự giám sát của 

Ông Phạm Quang Anh, Cán bộ Dự án GIZ.

Trước tiên, chúng tôi xin cảm ơn các tác giả chính của Sổ tay này, Artelia Việt Nam và Ilka Buss (IB 

Consulting), với vai trò là tư vấn quốc tế, đã tham gia lập một bộ các yếu tố rủi ro kỹ thuật quan trọng và 

phổ biến nhất đối với các dự án điện mặt trời, đồng thời tìm hiểu yếu tố địa phương và tầm quan trọng của 

những rủi ro này, và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3, với vai trò là tư vấn trong nước đã hướng dẫn 

và hỗ trợ trong quá trình đi thực địa tại Ninh Thuận và Bình Thuận.

Trong quá trình xây dựng Sổ tay này, một số chuyên gia, đơn vị phát triển dự án và nhà đầu tư cũng đã 

đóng góp ý kiến  và chia sẻ hiểu biết. Ngoài ra, vào tháng 10 năm 2021, đại diện của các bên liên quan chính 

trong lĩnh vực điện mặt trời cũng đã tổ chức một hội thảo tham vấn và đánh giá chuyên môn về bản dự 

thảo Sổ tay hoàn thiện. Mục đích của việc tham vấn các bên liên quan là để xác nhận tính hữu ích của Sổ 

tay, cũng như thu thập thêm các đóng góp của chuyên gia nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, độ chính 

xác và giá trị gia tăng cho ngành của Sổ tay. Chúng tôi xin cảm ơn các tổ chức sau đây đã có những ý kiến, 

đóng góp quý báu:

 › Sở Công thương tỉnh Bình Thuận

 › Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận

 › Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 

 › Nhà máy điện mặt trời Mũi Né

 › Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 4

 › Nhà máy điện mặt trời Phong Phú

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Năng lượng EU - Việt Nam (EVEF) do Liên minh Châu Âu (EU) và Bộ Hợp tác Kinh tế và 

Phát triển Liên bang Đức (BMZ) đồng tài trợ.  Sổ tay này được biên soạn dưới dự án EVEF, các tư vấn chịu 

trách nhiệm về toàn bộ nội dung sổ tay này và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu hoặc 

BMZ hoặc dự án EVEF. 

Người đọc không nên sử dụng nội dung của Sổ tay để thay thế cho thông tin tư vấn về pháp lý, kỹ thuật, 

tài chính, thuế và/ hoặc kế toán. Do đó, các tác giả hoặc nhà xuất bản không chịu trách nhiệm liên quan 

đến bất kỳ tổn thất nào trong kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn tổn thất về lợi nhuận, thu nhập, 

doanh thu, sản xuất, mức tiết kiệm dự kiến, hợp đồng, cơ hội hoặc lợi thế thương mại.

GIZ sẵn sàng đón nhận mọi ý kiến phản hồi từ người dùng Sổ tay về bất kỳ thay đổi nào liên quan tới pháp 

lý hoặc quy định mà họ biết, cũng như về việc diễn giải và áp dụng các điểm đó. Chúng tôi trân trọng mọi 

phản hồi về tính hữu ích chung của Sổ tay này để tiếp tục cải thiện các phiên bản trong tương lai.

Cuối cùng, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Phòng Năng lượng mới và Năng lượng tái tạo, Cục Điện 

lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương), và các đồng nghiệp tại GIZ đã hợp tác, hỗ trợ, đóng góp trong 

quá trình xây dựng và hoàn thiện các hướng dẫn. 

 › Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn - HLV

 › Nhà máy điện mặt trời Gelex Ninh Thuận

 › Công ty cổ phần năng lượng tái tạo AMI

 › Tập đoàn Năng lượng Vũ Phong

 › Công ty Cổ phần SkyX Solar

 › Công ty Hero Future Energy
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Việt Nam đang trên đà tăng trưởng kinh tế ổn định và 

mạnh mẽ, đồng thời nhu cầu điện cũng tăng trên 10% 

trong giai đoạn 2016-2020. Năng lượng tái tạo (NLTT), đặc 

biệt là điện mặt trời, đang ngày càng đóng vai trò quan 

trọng trong việc góp phần đáp ứng nhu cầu điện hiện tại 

và tương lai khi Việt Nam bắt đầu chuyển dịch từ hệ thống 

năng lượng dựa trên nhiên liệu hóa thạch không bền vững 

và ngày càng tốn kém sang hệ thống đa dạng hơn, tích 

hợp ngày càng nhiều NLTT vào cơ cấu năng lượng.

Đầu năm 2019, Chính phủ đã thông qua hai quyết định, 

trong đó có những sửa đổi quan trọng về khung pháp lý 

đối với các dự án năng lượng mặt trời: 1) Sửa đổi, bổ sung 

Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

về Cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt 

trời tại Việt Nam (Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

số 02/2019/QĐ-TTg ngày 08/01/2019) và 2) Sửa đổi và 

Bổ sung Thông tư 16/2017/TT-BCT hướng dẫn phát triển 

dự án và Hợp đồng mua bán điện tiêu chuẩn áp dụng cho 

các dự án điện mặt trời (Thông tư 05/2019/TT-BCT ngày 

11/03/2019 của Bộ Công Thương). Những điểm sửa đổi này 

dẫn đến sự bùng nổ các dự án điện mặt trời đang vận hành 

và sẽ vận hành trước ngày 30 tháng 6 năm 2019 với 4,4 GW 

điện mặt trời được bổ sung và nối lưới.

LUẬN CỨ
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14/1501 - Cơ sở lý luận

Năm 2020, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 13/2020/

QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Cơ chế khuyến khích 

phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam (ngày 06 

tháng 4 năm 2020), trong đó chủ yếu tập trung vào việc 

quy định biểu giá điện FIT cho dự án điện mặt trời mặt 

đất (7,09 UScent/ kWh (tương đương 1.644 VND)), điện 

mặt trời nổi (7.69 US cent (tương đương 1.783 VND)) và 

hệ thống điện mặt trời mái nhà (8.38 UScent/ kWh (tương 

đương 1.943 VND)). Ngoài ra, Thông tư 18/2020/TT-BCT 

của Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và hợp 

đồng mua bán điện mẫu cho dự án điện mặt trời (ngày 17 

tháng 7 năm 2020) không chỉ sửa đổi khung luật định hợp 

đồng mua bán điện (PPA) đối với dự án điện mặt trời mà 

còn có các điều khoản để kích thích đầu tư vào dự án điện 

mặt trời được nối lưới. Điều này dẫn đến một làn sóng đầu 

tư mới vào các dự án điện mặt trời, công suất lắp đặt vượt 

quá kỳ vọng: đến hết năm 2020, các dự án điện mặt trời 

nối lưới đạt tổng công suất lắp đặt gần 9.000 MWp. 

9.000MWp 
đến hết năm 2020, các dự án điện mặt trời 

nối lưới đạt tổng công suất lắp đặt gần

Những điểm phát triển này tạo nên thành công lớn cho 

quá trình phát triển NLTT ở Việt Nam và góp phần vào quá 

trình chuyển dịch năng lượng quốc gia, hướng tới một hệ 

thống năng lượng bền vững hơn. Tuy nhiên, điều này có 

thể dẫn đến việc Chính phủ có thể sẽ phải giảm thiểu công 

suất lắp đặt để duy trì niềm tin vào thị trường đang phát 

triển này.

Ở cấp độ vĩ mô, rủi ro quan trọng nhất liên quan đến thực 

tế là một số phần lưới điện còn hạn chế trong khả năng 

hấp thụ/giải tỏa lượng lớn công suất NLTT biến đổi. Hầu 

hết các dự án điện mặt trời mặt đất và điện gió chủ yếu tập 

trung ở khu vực miền Trung và miền Nam. Trong khi điều 

này góp phần giảm thiểu tình trạng thiếu hụt năng lượng ở 

khu vực miền Nam, đặc biệt là ở TP.HCM, thì việc vận hành 

hệ thống lưới điện quốc gia đang đối mặt với những thách 

thức mới, do tỷ trọng năng lượng tái tạo biến đổi tăng lên 

trong cơ cấu năng lượng.

Ở cấp độ dự án, việc Việt Nam chuyển từ hiện trạng 

không có một dự án nối lưới nào trong năm 2017 lên gần 

9 GWp nối lưới chỉ trong 4 năm cũng tạo ra thách thức. Ví 

dụ, việc thiếu lực lượng lao động dày dặn kinh nghiệm, 

có kiến thức chuyên môn về thiết kế, lắp đặt, vận hành và 

bảo trì nhà máy điện mặt trời, cùng với tình trạng thiếu 

các tiêu chuẩn và kiểm soát chất lượng, chắc chắn làm 

tăng nguy cơ sai sót hoặc trục trặc về kỹ thuật trong quá 

trình vận hành. Điều này có thể khiến các dự án phải chịu 

thiệt hại và ngừng hoạt động một cách không cần thiết, 

ảnh hưởng tiêu cực đến lợi tức đầu tư và lợi nhuận tổng.
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Do đó, độc giả mục tiêu của Sổ tay này gồm có:

• Đơn vị phát triển dự án và nhà thầu tham gia vào các 

dự án Điện mặt trời tại Việt Nam muốn cải thiện cách 

tiếp cận để quản lý rủi ro về kỹ thuật và vận hành trong 

suốt quá trình phát triển dự án.

• Chủ đầu tư và đơn vị vận hành các nhà máy điện mặt 

trời muốn cải thiện hồ sơ rủi ro trong hoạt động vận 

hành hiện tại.

Sổ tay này được xây dựng nhằm tổng hợp những rủi ro 

về kỹ thuật và vận hành phổ biến nhất mà các Dự án 

điện mặt trời gặp phải ở Việt Nam và trên thế giới; giúp 

các đơn vị phát triển và chủ dự án lập kế hoạch quản lý 

tốt hơn những rủi ro này; và xác định các biện pháp quản 

lý phù hợp nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro. 

Hiện nay, một số lượng lớn các dự án tại Việt Nam đã đi 

vào hoạt động, nên Sổ tay cũng sẽ bao gồm các khuyến 

nghị cụ thể cho chủ đầu tư dự án về cách giải quyết những 

rủi ro chưa được xem xét từ khi bắt đầu dự án hoặc cách 

quản lý tác động nếu rủi ro đã hiện hữu.MỤC TIÊU VÀ 
ĐỐI TƯỢNG ĐỘC GIẢ
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Sổ tay đặc biệt tập trung vào các rủi ro kỹ thuật và vận 

hành của dự án điện mặt trời mặt đất. Do đó, Sổ tay 

không nhằm cung cấp một danh sách đầy đủ và phân loại 

tất cả các rủi ro có thể xảy ra trong dự án điện mặt trời mà 

hướng đến nêu bật các vấn đề quan trọng, mang tính kỹ 

thuật và vận hành được quan sát và theo dõi liên tục 

trong các dự án ở Việt Nam và trên thế giới, từ đó giúp 

các bên liên quan tránh được các rủi ro gây tốn kém chi 

phí phát sinh trong các dự án tương lai và cải thiện hiệu 

suất của các cơ sở đang hoạt động.

CHương 4 trình bày tổng quan về quy trình quản lý rủi ro, 

trong đó mô tả đơn giản các bước chính của quy trình đó. 

Chương này cung cấp cho người đọc những hiểu biết cơ 

bản về các mức độ rủi ro của dự án điện mặt trời mặt đất, 

cũng như phương pháp đơn giản và hiệu quả để xác định, 

phân tích và quản lý rủi ro. Chương này cũng bao gồm các 

ví dụ thực tế, các bí quyết đánh giá rủi ro và thiết lập một 

hệ thống quản lý rủi ro vững chắc.

CHương 5 tập trung vào những lỗi kỹ thuật được quan sát 

thấy nhiều nhất trong các nhà máy điện mặt trời mặt đất 

đang vận hành tại Việt Nam, trong đó có 5 loại rủi ro chính 

ứng với 5 phần của chương. Mỗi loại rủi ro được mô tả chi 

tiết, có đi kèm danh sách lỗi kỹ thuật có thể xảy ra, các 

nguyên nhân có thể gây ra rủi ro cũng như tác động của 

chúng. Người đọc được hướng dẫn về phương pháp quản 

lý rủi ro, từ bước xác định rủi ro, thông qua phân tích đến 

xác định biện pháp quản lý rủi ro thích hợp. Để đi sâu hơn 

vào chủ đề này, ở mỗi danh mục, người đọc sẽ thấy hai lưu 

ý kỹ thuật với thông tin chi tiết về các lỗi kỹ thuật cụ thể 

và phổ biến nhất cùng các nghiên cứu điển hình giúp hiểu 

rõ hơn về quy trình quản lý rủi ro. Ngoài ra, mỗi phần cũng 

bao gồm các thông tin nguồn, chẳng hạn như tiêu chuẩn 

quốc tế và quốc gia cùng các tài liệu liên quan khác trong 

bối cảnh rủi ro tương ứng. 

Sổ tay không tư vấn về lựa chọn các phương án công 

nghệ, đó là quyết định của đơn vị phát triển dự án và các 

nhà đầu tư. Để giảm thiểu rủi ro về công nghệ, lựa chọn 

công nghệ phải dựa trên tài nguyên thiên nhiên, điều 

kiện cụ thể của địa điểm, những cân nhắc về kỹ thuật và 

tài chính, và quan trọng nhất là tính tuân thủ của công 

nghệ và nguyên vật liệu với các tiêu chuẩn quốc gia và/

hoặc quốc tế đã được công nhận.

 

PHẠM VI VÀ 
NỘI DUNG CHÍNH
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· Các biện pháp quản lý rủi ro: 

Trong bước này, cần xác định hành động nhằm 
tránh hoặc giảm khả năng xảy ra rủi ro và/ 
hoặc để giảm tối đa tác động của rủi ro đến dự 
án nếu xảy ra. Bước này giúp đơn vị phát triển 
dự án có kế hoạch hành động về cách ứng phó 
khi gặp phải tình huống rủi ro.

· Giám sát rủi ro: 

Khi bắt đầu phát triển dự án, điều quan trọng 
là phải theo dõi các rủi ro đã được xác định 
và ghi chép lại những diễn biến quan trọng 
có thể làm tăng khả năng xảy ra rủi ro. Ngoài 
ra, khi dự án tiến triển, có thể xác định, phân 
tích, đánh giá và bổ sung các rủi ro mới vào 
công cụ quản lý rủi ro với hành động giảm 
thiểu thích hợp.

· Xác định rủi ro: 

Mục đích của bước này là xác định và xây dựng 
bức tranh tổng quan về các rủi ro mà dự án có 
thể gặp phải. Để tối ưu quá trình nhận dạng, 
các rủi ro sẽ được phân loại (rủi ro chính trị, 
kỹ thuật, môi trường, v.v.) và xếp vào từng giai 
đoạn phát triển dự án (vào thời điểm có liên 
quan và/ hoặc nhiều khả năng xảy ra hơn).

· Phân tích và đánh giá rủi ro: 

Sau khi đã xác định được rủi ro, điều quan trọng 
là phải phân tích các rủi ro này (tức là xác định 
yếu tố nào có thể dẫn đến phát sinh rủi ro), 
cũng như đánh giá khả năng có thể xảy ra và 
mức độ tác động đối với dự án.

Phần này cung cấp hướng dẫn đơn giản về cách phát triển 

hệ thống quản lý rủi ro cho các dự án điện mặt trời mặt 

đất. Mặc dù Sổ tay này tập trung vào rủi ro kỹ thuật và vận 

hành nhưng người đọc có thể sử dụng hướng dẫn này để 

thiết lập một hệ thống quản lý rủi ro toàn diện hơn bao 

gồm các loại rủi ro khác, liên quan đến quá trình phát triển 

dự án điện mặt trời.

Xác định rủi ro và thiết lập công cụ quản lý rủi ro để có 

thể theo dõi liên tục và giảm thiểu rủi ro là một bước quan 

trọng. Mặc dù, hoạt động này tốt nhất nên được hoàn 

thành ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển dự án, 

nhưng các dự án chưa thực hiện việc này; kể cả những dự 

Việc thiết lập một hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả yêu cầu bốn (04) bước chính sau đây (Hình 1):

HìnH 1 – CHU TRìnH QUản Lý RủI RO

Giám sát
rủi ro

Phân tích và 
đánh giá rủi ro

Xác định
rủi ro

Các biện pháp 
quản lý rủi ro

án đã đi vào hoạt động vẫn nên triển khai thực hiện. Như 

vậy, các đơn vị phát triển và quản lý dự án có thể chủ động 

biết trước những hạn chế tiềm ẩn đối với việc thực hiện dự 

án và phản ứng kịp thời để giảm xác suất xảy ra rủi ro hoặc 

giảm mức độ tác động nếu có xảy ra.

Điều quan trọng cần lưu ý là các bên liên quan tham gia 

vào dự án (ví dụ: chủ đầu tư, nhà thầu của EPC, ngân hàng 

cấp khoản vay, v.v.) sẽ phát triển hệ thống quản lý rủi ro 

của riêng mình bởi các bên sẽ bị ảnh hưởng từ những rủi 

ro khác nhau hoặc từ  những rủi ro giống nhau với tác 

động khác nhau.PHƯƠNG PHÁP CHUNG ĐỂ 
QUẢN LÝ RỦI RO TẠI CÁC DỰ ÁN 
ĐIỆN MẶT TRỜI MẶT ĐẤT
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22/2304 - Phương pháp chung để quản lý rủi ro tại các dự án điện mặt trời mặt đất 4.1. Nhận dạng rủi ro

4.1. Nhận dạng rủi ro

Các dự án điện mặt trời có rủi ro đa dạng tùy vào bối cảnh và điều kiện hoạt động. Một số 

loại rủi ro khác có thể ảnh hưởng đến thành công của dự án (xem Hình 2). Mặc dù Sổ tay 

tập trung vào rủi ro kỹ thuật và vận hành, Sổ tay cũng dành riêng một phần trình bày tổng 

quan về các vấn đề và rủi ro về các vấn đề môi trường và xã hội tại chương 5 (Phần 5.5) vì 

các vấn đề này có tầm quan trọng ngày càng lớn và nhận được nhiều sự quan tâm.

Các nhà quản lý rủi ro và thành viên trong các nhóm liên quan có thể làm việc cùng nhau, 

chẳng hạn trong một buổi hội thảo, để cùng xác định các rủi ro kỹ thuật (và các rủi ro 

khác). Cụ thể là đối với dự án điện mặt trời, thông qua việc xây dựng bức tranh tổng quan 

một cách hệ thống về các yếu tố có thể ảnh hưởng đến dự án có thể tham khảo các loại 

hình rủi ro nêu trên và chia theo các giai đoạn phát triển của dự án khác nhau (Hình 3). 

Trong bối cảnh này, điều quan trọng là phải xem xét các 

bước cần thực hiện ở mỗi giai đoạn phát triển dự án (ví 

dụ: đối với giai đoạn xin cấp phép, cần thiết lập danh mục 

các giấy phép/ phê duyệt phải có), các quy trình trong mỗi 

bước đó (ví dụ: đối với mỗi giấy phép/ phê duyệt, cần nắm 

tổng quan rõ ràng về quá trình xin cấp phép), các bên liên 

quan (như khi xin giấy phép/ phê duyệt, cần nắm thông 

tin tổng quan rõ ràng về các cơ quan có thẩm quyền đảm 

Phân loại
các loại hình

rủi ro

Rủi ro kỹ thuật

(...)

Rủi ro
Môi trường

Rủi ro kỹ thuật

Rủi ro
Tài chính

Rủi ro pháp lý

 › Không cân nhắc điều kiện địa điểm/địa phương
 › Chất lượng tấm quang điện/cấu phần hệ thống
 › Bên lắp đặt thiếu kinh nghiệm
 › Đánh giá sản lượng không đúng

 › Không tiếp cận được 
nguồn tài trợ phù hợp

 › Rủi ro thanh khoảng

 › Ngừng sản xuất do lỗi kỹ 
thuật như xuống xấp thiết 
bị, hoạt độn vận hàng và 
bảo trì kém

 › Nguy cơ về Sức khoẻ và 
an toàn

 › Tác động tiêu cự lên hệ động thực vật, nguồn 
nước, đất đai địa phương

 › Phản đối từ cộng đồng xung quanh dự án

 › Thay đổi luật/quy định 
về NLTT

 › Thiếu các tiêu chuẩn 
hoặc hướng dẫn

 › Cạnh tranh
 › Cắt giảm công suất
 › Giá bao tiêu/(FIT)

HìnH 3 – XáC địnH RủI RO THEO CáC gIAI đOạn PHáT TRIển Dự án đIện MặT TRờI

HìnH 2 – PHân LOạI RủI RO 
Dự án đIện MặT TRờI 

Lựa chọn
địa điểm
và PFS

FS (công 
nghệ/tài 
chính)

Phê duyệt & 
Cấp phép

Thi công & 
Lắp đặt

Nối lưới
& PPA Vận hành

và Bảo trì
Ngừng vận 
hành

Kỹ thuật

Môi trường 
và xã hội

Luật định

Thị trường Vận hành

Tài chính

nhận xử lý, địa chỉ liên hệ, v.v.), hồ sơ đầu vào và kết quả 

đầu ra (là nắm thông tin tổng quan rõ ràng về hồ sơ phải 

nộp và hồ sơ cần nhận được để hoàn thành hồ sơ dự án), 

công nghệ và/ hoặc dịch vụ yêu cầu, các yếu tố phụ thuộc 

lẫn nhau (ví dụ: nguồn cung ) và thời hạn (như hiểu biết 

về thời gian thực hiện và hoàn thành mỗi thủ tục để tránh 

làm chậm trễ dự án), cũng như tiêu chuẩn chất lượng và 

các tiêu chuẩn quốc tế khác cần được tuân thủ trong suốt 



24/254.2. Phân tích và đánh giá rủi ro

dự án. Một số rủi ro có thể xuất hiện trong nhiều giai đoạn khác nhau, trong 

khi một số rủi ro khác chỉ đặc biệt xuất hiện ở một giai đoạn. Ví dụ, khi chọn 

địa điểm cho nhà máy điện mặt trời ở giai đoạn tiền khả thi, cần lưu ý đến 

những rủi ro có thể xảy ra liên quan đến điều kiện địa phương của địa điểm 

đó. Do đó, các nghiên cứu khả thi không chỉ tập trung vào việc lựa chọn 

theo bức xạ mặt trời mà còn phải xem xét các khía cạnh khác như địa hình, 

địa chất, điều kiện thời tiết, hệ động thực vật xung quanh và bất kỳ khía 

cạnh nào khác ở địa phương có thể ảnh hưởng đến tốc độ và hiệu quả chi 

phí của giai đoạn xây dựng và/ hoặc đến hiệu quả hoạt động của nhà máy 

trong giai đoạn vận hành. Giai đoạn này cần thu thập dữ liệu hiện có và nếu 

dữ liệu không đủ tin cậy, cần lên kế hoạch thực hiện các nghiên cứu cần 

thiết để xây dựng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi một cách đầy đủ.

Do đó, quá trình xác định rủi ro nên được bắt đầu từ rất 

sớm (giai đoạn tiền khả thi) để có thông tin rõ ràng về 

những rủi ro chính mà dự án có thể gặp phải, đặc biệt là 

để đảm bảo thiết kế nhà máy điện mặt trời phù hợp với 

điều kiện địa điểm và rủi ro có thể gặp phải (nếu không 

có thể dẫn đến hỏng hóc kỹ thuật và các chi phí trong 

hoạt động giảm thiểu rủi ro và/ hoặc thay thế/ sửa chữa 

tốn kém hơn). Việc sớm thiết lập hồ sơ rủi ro thực tế (xem 

Phần 4.2) cũng rất quan trọng cho hoạt động tài trợ dự án 

và bảo hiểm nhà máy vì cả ngân hàng và công ty bảo hiểm 

4.2. Phân tích và đánh giá rủi ro

Đối với mỗi rủi ro đã được xác định, điều quan trọng là 

phải xác định phạm vi của rủi ro bằng cách phân tích các 

nguyên nhân/ yếu tố có thể gây ra rủi ro đó, khả năng xảy 

ra và hậu quả/ tác động. Khi đó, cần phải xem xét kỹ lưỡng 

các vai trò cá nhân cũng như sự phụ thuộc lẫn nhau của 

các bên có liên quan. 

Bước tiếp theo là đánh giá rủi ro, tức là phân tích khả năng 

xảy ra rủi ro và ước tính mức độ ảnh hưởng đối với dự án 

nếu rủi ro đó xảy ra. Trong các dự án điện mặt trời mặt đất, 

các cân nhắc, chẳng hạn như thời gian ngừng hoạt động 

để bảo trì nếu rủi ro xảy ra hoặc chi phí thay thế một số 

bộ phận của nhà máy, là rất quan trọng để xác định tác 

động của rủi ro. Có thể kết hợp hai tiêu chí đánh giá này 

để xếp hạng rủi ro, giúp các đơn vị phát triển dự án xếp 

hạng cũng như xác định và ưu tiên các biện pháp giám sát 

và giảm thiểu. Xếp hạng rủi ro được tính bằng cách nhân 

giá trị khả năng xảy ra rủi ro với giá trị tác động của rủi ro: 

Xếp hạng rủi ro  = Khả năng xảy ra x Tác động

TÁC ĐỘNG

Không đáng kể (1) Thấp (2) Trung bình (3) Cao (4)

Ít hoặc 
không ảnh hưởng Ảnh hưởng nhẹ Ảnh hưởng 

nghiêm trọng Ảnh hưởng nặng nề

K
H

Ả
 N

Ă
N

G
 X

Ả
Y 

R
A

Không đáng kể (1)
Rủi ro có thể 
không bao giờ 
xảy ra

Thấp (2) Rủi ro khó có thể 
xảy ra

Trung bình (3) Rủi ro có thể xảy ra

Cao (4) Rủi ro rất có thể sẽ 
xảy ra

HìnH 4 - MA TRận đánH gIá RủI RO

Hình 4 minh họa cách xác định xếp hạng rủi ro:

1 2 3 4

2 4 6 8

3 6 9 12

4 8 12 16

1-2: Rủi ro thấp; có thể được quản lý bằng quy trình kiểm tra và 

giám sát định kỳ.

3-4: Rủi ro vừa phải; cần được xem xét và quản lý một cách có 

trách nhiệm.

6-9: Rủi ro cao; phải được quản lý một cách nghiêm túc.

 

12-16: Rủi ro nghiêm trọng: cần có kế hoạch chi tiết và yêu cầu thực hiện 

nghiêm ngặt ở mức cao.

đều sẽ đánh giá hồ sơ rủi ro của nhà máy trong quá trình 

thẩm định. Khi dự án tiến triển, việc xác định và phân tích 

rủi ro phải càng chi tiết hơn và cần có các biện pháp quản 

lý rủi ro cụ thể (xem Phần 4.3), cũng như quy trình và công 

cụ giám sát rủi ro (xem Phần 4.4). Tuy nhiên, như đã đề 

cập ở trên, các dự án chưa thiết lập quy trình quản lý rủi 

ro sớm vẫn có thể và nên bắt đầu thực hiện quy trình này 

ở bất kỳ giai đoạn nào để củng cố hồ sơ rủi ro và tính toàn 

vẹn của dự án.

04 - Phương pháp chung để quản lý rủi ro tại các dự án điện mặt trời mặt đất
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4.3. Biện pháp quản lý rủi ro

Dựa trên kết quả đánh giá rủi ro trước đó, bước này bao 

gồm việc xác định các chiến lược và biện pháp thích hợp 

nhất để giảm thiểu xác suất xảy ra rủi ro và giảm thiểu 

tác động nếu có xảy ra. Cần ưu tiên đưa ra các chiến lược 

quản lý rủi ro phù hợp nhất, nhất là đối với những rủi ro 

có mức xếp hạng cao. Trong bước này, điều quan trọng là 

phải cân nhắc kỹ về chi phí của các biện pháp quản lý rủi 

ro so với khả năng xảy ra và tác động của chúng. Nếu việc 

quản lý rủi ro tốn kém hơn việc khắc phục rủi ro khi nó 

thành hiện thực, thì tốt hơn là không nên đầu tư vào việc 

giảm thiểu một rủi ro cụ thể. Tuy nhiên, nếu nó gây kéo dài 

thời gian ngừng hoạt động, đồng thời ảnh hưởng đến hiệu 

suất kinh tế kỹ thuật của nhà máy, thì chi phí tổng thể có 

thể quá cao khi không quản lý rủi ro.

Do đó, có nhiều mức độ kỳ vọng dành cho những biện 

pháp quản lý rủi ro, như được mô tả trong Hình 5. Trong 

một quy trình chuẩn về xác định chiến lược quản lý rủi ro 

phù hợp cho tất cả các rủi ro, điểm khởi đầu sẽ là kỳ vọng 

loại bỏ tối đa các rủi ro. Khi đó, những rủi ro không thể loại 

bỏ hoàn toàn sẽ cần được giảm thiểu. Nếu các chiến lược 

giảm thiểu không đủ để giảm thiểu rủi ro một cách đáng 

kể (hoặc nếu bên thứ ba có thể giảm thiểu hoặc chi trả cho 

rủi ro với chi phí thấp hơn), thì có thể xem xét chuyển giao 

rủi ro. Những rủi ro rất khó xảy ra hoặc có tác động không 

đáng kể thường thuộc nhóm có thể chấp nhận được.

HìnH 5 - CHIến LượC QUản Lý RủI RO đơn gIản DựA TRên XếP Hạng RủI ROVí dụ sau đây minh họa một trường hợp đánh giá rủi ro: nếu nghiên cứu khả thi của dự án 

cho thấy địa điểm dự án có nguy cơ bị ngập ít nhất mỗi năm một lần, dựa trên dữ liệu từ 

ít nhất 20 năm, có thể nói rằng:

 › Khả năng xảy ra rủi ro lũ lụt là cao (4)

 › Tác động đối với nhà máy ĐMT cũng sẽ cao (4) vì các bộ phận sẽ bị ngập nước và 

có khả năng bị hư hỏng, cần sửa chữa hoặc thậm chí thay thế, dẫn đến khoảng thời 

gian ngừng hoạt động, chi phí vận hành và bảo dưỡng cao và mất doanh thu.

 › Do đó, xếp hạng rủi ro tổng thể sẽ là: khả năng xảy ra (4) x tác động (4) = Rủi ro 

nghiêm trọng (16) 

Sau khi đã xếp hạng từng rủi ro, bước tiếp theo là cần quyết định cách quản lý rủi ro.

Đương nhiên, việc phân tích và đánh giá rủi ro là khác nhau cho từng dự 

án vì một rủi ro có thể có ảnh hưởng lớn đối với dự án này nhưng lại ít tác 

động đối với dự án khác. Do đó, chúng tôi khuyến nghị thực hiện phân 

tích và đánh giá rủi ro chi tiết cho từng dự án đồng thời tham khảo ý kiến 

và kinh nghiệm của nhiều nhóm khác nhau.

12 - 16

06 - 16

03 - 09

01 - 03

Giảm thiểu

Chia sẻ/Chuyển giao

Chấp nhận

Loại bỏ

04 - Phương pháp chung để quản lý rủi ro tại các dự án điện mặt trời mặt đất 4.3. Biện pháp quản lý rủi ro
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CHUyển gIAO/CHIA Sẻ  - Có thể chuyển giao rủi ro của dự án cho bên thứ ba, ví dụ: khi đơn 

vị phát triển hoặc chủ đầu tư dự án không có đủ năng lực nội bộ để giải quyết rủi ro hoặc 

khi một bên thứ ba có khả năng giải quyết rủi ro hoặc chi trả cho các tác động tiêu cực 

của rủi ro với chi phí thấp hơn. Thông thường, chuyển giao rủi ro được thực hiện thông 

qua bảo hiểm, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, điều khoản ưu đãi/ không ưu đãi, hợp đồng 

chi phí và thời gian, v.v. Ví dụ, có thể sử dụng bảo lãnh thực hiện hợp đồng để chi trả cho 

chủ dự án nếu một nhà thầu (ví dụ, nhà thầu vận hành & bảo trì) hoạt động kém tức là 

không đạt được hiệu suất như mong đợi, dẫn đến thiệt hại về kinh tế. Trong ví dụ được 

trình bày ở phần trước với rủi ro lũ lụt có xếp hạng cao nhất là 16, hầu như không thể bảo 

hiểm cho tài sản vì rủi ro thiệt hại quá cao và không có công ty bảo hiểm nào đồng ý chi 

trả. Tuy nhiên, khi giảm thiểu rủi ro bằng cách giảm mức độ rủi ro (ví dụ: bằng cách lắp 

đặt các tấm quang điện trên cọc), thì phần rủi ro còn lại có thể được bảo hiểm.

CHấP nHận - Đơn vị phát triển hoặc chủ đầu tư dự án có thể quyết định chấp nhận rủi ro 

nếu không thể loại bỏ rủi ro hoặc việc loại bỏ có chi phí quá cao hoặc nếu khả năng/ tác 

động của rủi ro thấp và không ảnh hưởng lớn dự án. Trong ví dụ được trình bày ở phần 

trước với rủi ro lũ lụt có xếp hạng cao nhất là 16, thì sẽ rất nguy hiểm nếu chấp nhận rủi 

ro. Tuy nhiên, nếu một địa điểm cụ thể của dự án chỉ gặp một cơn bão trong vòng 100 

năm thì rủi ro lũ lụt có thể chấp nhận được.

LOạI bỏ - Có thể loại bỏ rủi ro theo nhiều cách khác nhau, tùy vào yếu tố gây ra rủi ro. 

Thông thường, rủi ro có thể được tính toán và loại bỏ bằng cách điều chỉnh phạm vi và/ 

hoặc bổ sung hạng mục dự phòng về thời gian hoặc chi phí/ nguồn nhân lực cho dự án. 

Trong các dự án Điện mặt trời mặt đất, có thể loại bỏ rủi ro bị che bóng bằng cách đặt 

tấm quang điện ở những khu vực không có tòa nhà hoặc cây cối liền kề hoặc bằng cách 

thực hiện quy trình quản lý cây xanh để thường xuyên cắt tỉa cành, lá cây có thể tạo ra 

bóng râm trên các tấm quang điện. Ví dụ trong phần trước đề cập đến rủi ro lũ lụt với 

mức xếp hạng cao nhất là 16, các phương pháp loại trừ rủi ro khả thi là đắp bờ kè theo 

quy định của ngành hoặc đánh giá chi tiết hơn về địa điểm và chỉ lắp đặt ở những khu 

vực không bị ngập hoặc ngập nhẹ, tránh các khu bị ngập lụt sâu. Nhìn chung, việc kết 

hợp của các biện pháp giảm thiểu (xem bên dưới) cũng có thể giúp loại bỏ rủi ro. 

gIảM THIểU  - Giảm thiểu rủi ro bao gồm việc xác định các biện pháp làm giảm khả năng 

xảy ra rủi ro hoặc giảm mức độ tác động nếu rủi ro xảy ra ở mức độ có thể chấp nhận 

được. Nói chung, điều quan trọng là phải đánh giá chi phí của các biện pháp giảm thiểu 

rủi ro so với chi phí khắc phục ảnh hưởng của rủi ro. Ví dụ: có thể giảm thiểu lỗi kỹ thuật 

bằng cách đảm bảo rằng các thành phần hệ thống tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia hoặc 

quốc tế và có hỗ trợ bảo hành. Một ví dụ khác về giảm thiểu rủi ro là sắp xếp thời gian 

nhiều hơn cho các giai đoạn, ví dụ là tăng thêm thời gian cho các quy trình hành chính 

vốn có thể kéo dài hơn dự kiến, chẳng hạn như thủ tục nối lưới với EVN. Ở ví dụ trong phần 

trước với vị trí có rủi ro lũ lụt xếp hạng cao nhất ở mức 16, có thể áp dụng một số phương 

pháp giảm thiểu rủi ro. Phương pháp thứ nhất là các kết cấu giá đỡ (tấm quang điện) được 

đặt trên các cọc cao hơn, ở mức hợp lý so với mực nước lũ tối đa được ghi nhận (lên tới 7 

hoặc 8 mét). Một cách khác là xây dựng một con đê xung quanh trang trại điện mặt trời. 

Tuy nhiên, phương án đầu tiên có thể tốn kém hơn, phương án thứ hai có thể không được 

phép thực hiện xét từ quan điểm môi trường (ví dụ, xây dựng đê bao sẽ loại bỏ một số loài 

thực vật nhất định). Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu cẩn thận 

từng rủi ro và các phương án giảm thiểu, cả từ góc độ chi phí - lợi ích đến pháp lý.

Loại bỏ Chuyển giao/Chia sẻ

Giảm thiểu Chấp nhận

04 - Phương pháp chung để quản lý rủi ro tại các dự án điện mặt trời mặt đất 4.3. Biện pháp quản lý rủi ro
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LậP Hồ Sơ RủI RO MộT CáCH PHù HợP:  Để cho phép giám 

sát rủi ro liên tục và hiệu quả, kết quả của bốn giai đoạn 

quản lý rủi ro thường được tổng hợp lại trong một công cụ 

quản lý rủi ro. Điều này mang lại một bức tranh tổng quan 

toàn diện về các rủi ro của dự án, xác định rõ ràng các 

biện pháp quản lý rủi ro, các kế hoạch và tiến độ thi công 

có liên quan, cũng như thường xuyên đánh giá lại các rủi 

ro. Trong khi nhiều dự án lựa chọn tự xây dựng ma trận 

rủi ro thì cũng có một số công cụ quản lý rủi ro miễn phí 

hoặc được cấp phép hiện có sẵn trực tuyến. Do sự khác 

nhau giữa các dự án, các nhóm và các nhu cầu cụ thể, Sổ 

tay này không đề xuất một công cụ cụ thể nào. Tuy nhiên, 

chúng tôi cũng xin cung cấp một số mẫu đơn giản trong 

Phần 6.1.

gIáM SáT RủI RO THường XUyên:  Như được nêu trong tài 

liệu quản lý rủi ro của dự án, các thành viên các nhóm khác 

nhau (nội bộ và/ hoặc đơn vị bên ngoài) cần thường xuyên 

tổ chức các chuyến đi thực địa hiện trường để xác minh 

tình trạng của nhà máy và các biện pháp giảm thiểu hiện 

có nhằm đảm bảo tất cả đều theo trình tự và có ghi chép 

lại các yêu cầu cuối cùng cần thực hiện. Cần có danh sách 

các nội dung cần kiểm tra, xác minh trong các chuyến đi 

thực địa và cần ghi lại đầy đủ kết quả, phát hiện vào nhật 

ký để đảm bảo quá trình giám sát và theo dõi.

đánH gIá Và KIểM TRA CHấT Lượng bởI bên THứ 3:  việc 

thực hiện từng biện pháp sẽ được giao cho một đơn vị cụ 

thể (ví dụ: nhóm thiết kế có trách nhiệm điều chỉnh nền 

móng và cấu trúc để giảm thiểu rủi ro chống ngập lụt). 

Việc một bên thứ ba độc lập (kỹ sư của chủ đầu tư) đánh 

giá các hạng mục nền móng và kết cấu của Tổng thầu EPC 

là một cách để đảm bảo rằng rủi ro đã được xác định và 

các biện pháp giảm thiểu liên quan được thực hiện đúng 

cách. Đây là điều quan trọng nhất trong giai đoạn thi công 

4.4. Giám sát rủi ro

Với các rủi ro không thể loại bỏ khi bắt đầu dự án, cần 

phải theo dõi trong suốt vòng đời dự án. Ngoài ra, theo 

quá trình phát triển của dự án và khi các điều kiện khung 

thay đổi, những rủi ro mới có thể phát sinh mà không 

thể lường trước được ở giai đoạn đầu của dự án. Vì vậy, 

các bên liên quan cần phải liên tục tổng hợp, phân tích 

và đánh giá để đưa ra hành động giảm thiểu phù hợp. 

Kết quả của bốn giai đoạn quản lý rủi ro nêu trên thường 

được rà soát và theo dõi thông qua nhiều quy trình nhằm 

đảm bảo tính liên tục khi triển khai:  

nhằm đảm bảo rằng công trình xây dựng tuân thủ thiết kế 

dựa trên hồ sơ rủi ro của địa điểm thực hiện dự án.

KIểM TOán: cần tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ và bên 

ngoài đúng hạn để rà soát các biện pháp quản lý rủi ro 

được thực hiện trong quá trình hoạt động. Dựa trên kết 

quả kiểm toán, các hành động điều chỉnh, khắc phục sẽ 

được thiết kế nhằm đảm bảo rằng không có rủi ro nào 

không được kiểm soát.

04 - Phương pháp chung để quản lý rủi ro tại các dự án điện mặt trời mặt đất 4.4. Giám sát rủi ro
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Trong khuôn khổ Sổ tay hướng dẫn này, các bên liên quan đã được tham vấn để xác định 

các lỗi kỹ thuật thường gặp nhất trong việc vận hành các nhà máy Điện mặt trời ở Việt 

Nam. Có năm (5) loại rủi ro chính được trình bày như trong Hình 6 :

Thiếu cân nhắc các điều kiện địa phương trong thiết kế nhà máy

Thiếu cân nhắc tác động môi trường và xã hội

Thiếu sót trong việc thực hiện đánh giá đầy đủ năng suất và theo dõi hiệu suất

Thiếu cân nhắc các yêu cầu vận hành và bảo trì

Thiếu cân nhắc các bộ phận bị xuống cấp

Các phần trong chương 5 sau đây sẽ trình bày phương pháp luận về 

cách xác định và đánh giá rủi ro cũng như nêu các ví dụ khác nhau về 

biện pháp quản lý rủi ro. Ngoài ra, đối với mỗi loại rủi ro, phần Lưu ý 

kỹ thuật sẽ trình bày cụ thể hai trong số các lỗi kỹ thuật thường gặp 

nhất ở Việt Nam, cung cấp thông tin chi tiết hơn về cách quản lý và các 

nghiên cứu điển hình để giúp người đọc nắm rõ quy trình và phương 

pháp đánh giá rủi ro dựa trên các ví dụ minh họa.

HìnH 6 - CáC LOạI RủI RO CHínH đốI VớI TàI Sản đIện MặT TRờI ở VIệT nAM

Lựa chọn
địa điểm
và PFS

FS (công 
nghệ/tài 
chính)

Phê duyệt & 
Cấp phép

Thi công & 
Lắp đặt

Nối lưới
& PPA

Vận hành
và Bảo trì

Ngừng vận 
hành

RỦI RO KỸ THUẬT 
TRONG CÁC DỰ ÁN 
ĐIỆN MẶT TRỜI

0505
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CÁC NGUỒN RỦI RO 
TIỀM ẨN

RỦI RO KỸ THUẬT

Khảo sát đất (độ bền cơ học 
và điện trở)

 › Hư hỏng vật lý không mong muốn ở các bộ phận, ví dụ như sập tấm quang điện làm hỏng các bộ phận về điện.

 › Ngập nước các công trình, ví dụ do thay đổi mực nước trong các thủy vực.

 › Mất quyền lợi bảo hành nhà máy/thiết bị, ví dụ lỗi thiết bị do tính toán sai điện trở nối đất.

 › Dịch chuyển/sụp đổ nền móng, ví dụ nền móng mất ổn định và bị xói mòn trong tình trạng ngập nước.

Điều kiện địa chất (đá ngầm, 
đá trượt)

 › Tình trạng che bóng ngoài dự kiến, ví dụ các tấm quang điện bị lắp đặt ở độ cao không đồng đều do các 

chướng ngại vật không mong muốn trong quá trình thi công móng hoặc do sai sót trong san lấp mặt bằng.

 › Dịch chuyển/sụp đổ nền móng, ví dụ đá cuội không xác định làm móng bị lún xuống đất và hư hại, hoặc các 

vấn đề về xói mòn và thoát nước do thay đổi mục đích sử dụng đất, thay đổi lưu lượng của đường nước tràn.

Môi trường tự nhiên 
xung quanh (núi, đồi, 
thủy vực, vùng ven biển)

 › Tình trạng che bóng ngoài dự kiến, ví dụ như che bóng lẫn nhau giữa các hàng liền kề, gây ra các điểm phát 

nóng trên mô-đun năng lượng mặt trời.

 › Các bộ phận bị ăn mòn, ví dụ do nồng độ muối trong không khí làm tăng thêm khả năng hư hại đối với các bộ 

phận kim loại.

 › Giảm hiệu suất, ví dụ tăng tổn thất do bóng râm.

Khí hậu nhiệt đới của 
địa phương (độ ẩm, 
kiểu chiếu xạ và 
hàm lượng UV)

 › Sự lão hóa quá nhanh các thành phần của hệ thống điện mặt trời, ví dụ vỏ bảo vệ cáp bị tia cực tím phá hủy.

 › Tình trạng che bóng ngoài dự kiến do nhận định sai đường đi của mặt trời.

 › Các bộ phận bị ăn mòn, ví dụ các bộ phận kim loại bị hư hại do độ ẩm cao.

 › Giảm hiệu suất do tình trạng che bóng.

Môi trường xây dựng 
xung quanh (đường xá 
và giao thông, khu 
công nghiệp, v.v.)

 › Tình trạng bụi bẩn che phủ nghiêm trọng trên các tấm quang điện , ví dụ, do ô nhiễm bụi thải ra từ các 

hoạt động công nghiệp xung quanh.

 › Trộm cắp xảy ra do biện pháp bảo vệ khuôn viên nhà máy không phù hợp trong khu vực đông dân cư. 

Thực vật  (các loài 
phát triển nhanh)

 › Tình trạng che bóng ngoài dự kiến, ví dụ, do thiếu sót khi ước tính sự phát triển của cây cối xung quanh.

 › Tác đưộng ngoài dự kiến đối với các thành phần, ví dụ: do rêu phát triển trên tấm quang điện năng lượng mặt trời.

Động vật (đường bay của 
chim, hành vi của gia súc)

 › Tác động ngoài dự kiến đối với các bộ phận, ví dụ như chim làm rơi đá vào tấm quang điện, gia súc xâm 

nhập vào trong khu vực dự án, các sinh vật nhỏ làm tổ hoặc gặm nhấm thiết bị điện.

 › Thiết bị bị bám bẩn, ví dụ, từ phân chim trên các tấm quang điện.

5.1. Thiếu cân nhắc các điều kiện địa phương trong thiết kế nhà máy

Mô tả

Việc cân nhắc đầy đủ điều kiện xung quanh và môi trường 

khu vực dự án có vai trò rất quan trọng giúp giảm xác suất 

các rủi ro liên quan của dự án phát sinh trong suốt vòng 

đời của nhà máy điện mặt trời. Các điều kiện địa phương 

cần được xem xét trong nghiên cứu tiền khả thi ở giai 

đoạn đầu của dự án nhằm đảm bảo các ràng buộc liên 

quan được tích hợp đúng trong thiết kế của nhà máy điện 

mặt trời và được thông báo đầy đủ tới Tổng thầu EPC.

Nhận định yếu tố rủi ro Bảng 1 cung cấp cái nhìn tổng quan về các rủi ro chính liên quan đến việc cân nhắc không 

đầy đủ các điều kiện địa phương:

bảng 1 - CáC đIềU KIện địA PHương: ngUồn RủI RO TIềM ẩn, RủI RO Và TáC động LIên QUAn

Nếu chưa thực hiện trong giai đoạn đầu, các nghiên cứu 

bổ sung (như kết cấu, địa kỹ thuật, thủy văn, thời tiết) nên 

được tiến hành khi có/phát hiện các vấn đề liên quan tới 

các điều kiện địa phương. Điều này sẽ hỗ trợ xác định các 

chiến lược quản lý rủi ro phù hợp và loại bỏ hoặc giảm 

thiểu rủi ro càng sớm càng tốt. Đối với các nhà máy đang 

vận hành, các biện pháp quản lý chi phí thấp thường khó 

triển khai do các yêu cầu có thể phát sinh về thay đổi 

thiết kế thường rất tốn kém. Có thể tiến hành xem xét các 

nghiên cứu sẵn có của một bên thứ ba độc lập để xác định 

các nguồn rủi ro và đề xuất các biện pháp thích hợp.

CÁC NGUỒN RỦI RO TIỀM ẨN RỦI RO KỸ THUẬT

Dữ liệu thời tiết, vi khí hậu địa phương 
và các hiện tượng thời tiết 
khắc nghiệt (bão, lốc xoáy, v.v.)

 › Dịch chuyển/sụp đổ các kết cấu công trình, ví dụ các tấm quang điện bị lật vì gió mạnh.

 › Tình trạng ngập nước các công trình lắp đặt, ví dụ do lượng mưa lớn gây ra.

 › Dịch chuyển/sụp đổ nền móng, ví dụ do kích thước quá nhỏ.

TÁC ĐỘNG

 › Chậm trễ tiến độ xây dựng

 › Hiệu quả thấp và/hoặc gây ra các trục trặc cho 

nhà máy điện mặt trời 

 › Chi phí vận hành tăng đáng kể trong trung và dài hạn

 › Hiệu quả kinh tế thấp

 › Khả năng được cấp vốn thấp khi thẩm tra dự án (trong chuyển 

nhượng dự án)

 › Mất quyền lợi bảo hành cho thiết bị hoặc các vấn đề trách nhiệm 

pháp lý khác.

5.1. Thiếu cân nhắc các điều kiện địa phương trong thiết kế nhà máy05 - Rủi ro kỹ thuật trong các dự án điện mặt trời
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Đánh giá rủi ro

Dựa trên kết quả của việc xác định các rủi ro liên quan đến thời tiết địa phương và các điều kiện môi trường 

khác, chủ dự án cần tiến hành đánh giá rủi ro để quyết định và thực hiện các biện pháp tốt nhất. Do mỗi địa 

điểm của dự án đều khác nhau nên việc đánh giá rủi ro cần được tiến hành trên cơ sở từng trường hợp cụ 

thể của mỗi dự án, theo phương pháp được trình bày trong Chương 4.2. Các ví dụ về cách thực hiện đánh 

giá rủi ro rút ra từ các nghiên cứu điển hình được trình bày tại phần các lưu ý kỹ thuật.

Các biện pháp quản lý rủi ro phổ biến

Bảng 2 dưới đây trình bày các lỗi kỹ thuật thường gặp và ví dụ về biện pháp quản lý rủi ro cụ thể tại những 

nhà máy đang vận hành mà hoạt động giám sát các điều kiện của địa phương còn thiếu và yếu.

bảng 2 - CáC đIềU KIện địA PHương: Ví Dụ Về CáC bIện PHáP QUản Lý RủI RO

NGUỒN RỦI RO 
TIỀM ẨN

LỖI KỸ THUẬT
CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CÓ THỂ QUẢN LÝ ĐƯỢC RỦI RO 
(SẼ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH VÀ HOÀN THIỆN THEO TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ)

Thời tiết, vi khí hậu 
địa phương và các 
hiện tượng thời tiết 
khắc nghiệt (bão, lốc 
xoáy, v.v.)

Độ bền cơ học của 
kết cấu không đảm bảo

 ›  Việc ký hợp đồng bảo hiểm cho các thiệt hại do hiện tượng thời tiết khắc 

nghiệt (Bảo hiểm tất cả rủi ro về Tài sản hoặc Công trình) có thể được xem xét 

sau khi đánh giá các rủi ro tiềm ẩn. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là nhà cung 

cấp bảo hiểm sẽ phải tự tiến hành đánh giá, có thể tăng phí hoặc từ chối bảo 

hiểm tài sản.

 › Có thể cân nhắc gia cố kết cấu (thêm thanh giằng trên kết cấu kim loại) với 

thiết kế dựa trên các ghi chú tính toán từ các đơn vị thiết kế ban đầu (cần 

được thu thập) và các tính toán từ một đơn vị tư vấn hoặc nhà thầu độc lập 

(được thuê).

Thiết kế nền móng 
không phù hợp 

 › Dựa trên mức độ hư hỏng của nền móng, cần cân nhắc sử dụng bên thứ ba để 

tiến hành khảo sát. Hoạt động rà soát này cần tính đến các nghiên cứu thiết 

kế và nêu bật các hư hỏng nghiêm trọng gặp phải (ví dụ như các vết nứt có 

thể nhìn thấy, nền móng bị xô lệch).

 › Có thể xem xét gia cố nền móng (đóng thêm cọc hoặc đổ bê tông) với trọng 

tâm trước hết là các móng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất nhưng sẽ cần 

khảo sát theo từng trường hợp cụ thể.

NGUỒN RỦI RO 
TIỀM ẨN

LỖI KỸ THUẬT
CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CÓ THỂ QUẢN LÝ ĐƯỢC RỦI RO 
(SẼ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH VÀ HOÀN THIỆN THEO TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ)

Điều kiện đất (độ bền 
cơ học và điện trở)

Chuẩn bị mặt bằng và 
san lấp mặt bằng 
không phù hợp

 › Tiến hành khảo sát hiện trường để xác định các khu vực có dấu hiệu sụt, 

lở đất.

 › Trường hợp các thủy vực (sông, kênh, rạch...) chảy qua khu vực dự án có thể 

gây xói lở thì cần xem xét xây dựng bờ kè. Trong trường hợp xói mòn đáng kể 

ảnh hưởng đến nền móng (làm lộ móng), sau khi gia cố nền đất dựa trên các 

nghiên cứu bổ sung, có thể cân nhắc  san lấp từng phần mặt bằng trong giai 

đoạn vận hành, . 

Thiết kế nền móng 
không phù hợp 

 › Tiến hành khảo sát hiện trường để xác định các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm 

trọng (ví dụ có tình trạng sụt lở đất) và đối với những hư hỏng đáng kể, có thể 

xem xét việc gia cố móng (mở rộng móng bằng cách đổ bê tông bổ sung, hoặc 

bổ sung các cọc móng để phân bổ tải trọng cơ học tốt hơn). 

 › Để giải quyết các hạn chế về ngân sách, có thể xem xét gia cố nền móng theo 

từng bước (ưu tiên cho các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng).

Ước tính không chính 
xác về điện trở đất  

 › Tiến hành đánh giá hiện trường mới (với việc điều tra các vấn đề kỹ thuật về 

thiết bị điện, đo điện trở nối đất, rà soát thiết kế tiếp địa và chống sét hiện tại) 

để xác định các biện pháp quản lý rủi ro thích hợp (ví dụ, bổ sung lắp đặt bảo 

vệ nối đất hoặc mở rộng hệ thống tiếp đất hiện tại).

Điều kiện địa chất 
(đá ngầm, đá trượt) 

Điều kiện địa chất 
(đá ngầm, đá trượt) 
Ước tính không chính xác 
về độ bền (cơ học) của 
nền đất, thi công móng 
không đầy đủ và vấn đề 
ngoài dự kiến về san lấp 
mặt bằng

 › Vui lòng tham khảo phần “Các biện pháp giảm thiểu thiết kế nền móng không 

phù hợp”

 › Ngoài ra, trong trường hợp hư hỏng nghiêm trọng, có thể xem xét điều chỉnh 

thiết kế móng đối với các khu vực có nguy cơ cao (xem xét bản vẽ hoàn công 

và tham khảo ý kiến tư vấn thiết kế ban đầu để yêu cầu rà soát lại các tính 

toán và có các cải tiến khả thi).
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NGUỒN RỦI RO 
TIỀM ẨN

LỖI KỸ THUẬT
CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CÓ THỂ QUẢN LÝ ĐƯỢC RỦI RO 
(SẼ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH VÀ HOÀN THIỆN THEO TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ)

Môi trường tự nhiên 
xung quanh (núi, 
đồi, thủy vực, vùng 
ven biển)

Đánh giá sai về mức độ 
che bóng lẫn nhau 
(lắp đặt trên bề mặt 
không bằng phẳng)

 › Trong hầu hết các trường hợp, sai sót này không thể điều chỉnh trong giai 

đoạn vận hành vì cần chi phí vốn (CAPEX) lớn. Vấn đề này cần được đánh giá 

đúng mức ngay từ giai đoạn thiết kế ban đầu.

 › Trong từng trường hợp cụ thể, có thể cân nhắc điều chỉnh góc nghiêng của 

tấm quang điện.

Khả năng chống ăn mòn 
không phù hợp của 
các bộ phận   

 › Tăng tần suất bảo trì phòng ngừa và sửa chữa cho các bộ phận có khả năng 

bị ảnh hưởng (ví dụ, các bộ phận dễ bị ảnh hưởng hơn cả có thể là thanh cái, 

bu lông và đai ốc) để phát hiện sớm tình trạng ăn mòn và khắc phục để giảm 

thiểu rủi ro hư hỏng trong những năm sau. Trong trường hợp cần thay thế, đối 

với nhà máy có vị trí gần bờ biển, cân nhắc sử dụng các sản phẩm có chứng 

nhận khả năng chống ăn mòn và chống chịu thời tiết, ví dụ như đã trải qua 

thử nghiệm phun sương muối theo tiêu chuẩn IEC 61701.

 › Điều chỉnh nội dung và tần suất bảo trì phòng ngừa dựa trên độ nhạy đối với 

ăn mòn của thiết bị.

Khí hậu nhiệt đới 
địa phương (độ ẩm, 
độ mặn, kiểu chiếu xạ 
và hàm lượng UV)

Khả năng chống ăn mòn 
không phù hợp của 
các bộ phận 

 › Vui lòng tham khảo biện pháp giảm nhẹ ảnh hưởng do khả năng chống ăn 

mòn không phù hợp của các bộ phận bên trên.

Môi trường xây dựng 
xung quanh (đường xá 
và các hoạt động 
giao thông, hoạt động 
công nghiệp)

Ước tính quá thấp 
về mức độ bụi

 › Cân nhắc tăng tần suất (hoặc phương pháp/công cụ) làm sạch các tấm quang 

điện, đồng thời xem xét các phân tích lợi ích chi phí. Cần tính đến những thay 

đổi theo mùa (ví dụ: vào mùa khô sẽ phải làm vệ sinh thường xuyên hơn).

 › Xác định nguồn gốc (và chu kỳ phát sinh) của thải chất bẩn (ví dụ: “bụi từ 

đường nội bộ trong mùa khô khi tuần tra buổi chiều”) là rất quan trọng để 

thiết kế các biện pháp giảm thiểu thích hợp (tưới nước mặt đường, v.v.).

Hệ thống an ninh 
không phù hợp

 › Xem xét bổ sung hàng rào hoặc cổng, nhân viên bảo vệ, camera quan sát, hệ 

thống báo động để ngăn chặn trộm cướp (được đưa vào quy trình vận hành và 

bảo trì thông thường). 

NGUỒN RỦI RO 
TIỀM ẨN

LỖI KỸ THUẬT
CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CÓ THỂ QUẢN LÝ ĐƯỢC RỦI RO 
(SẼ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH VÀ HOÀN THIỆN THEO TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ)

Thực vật  (các loài 
phát triển nhanh)

Đánh giá không đúng 
mức về độ che bóng

 › Đối với cây xanh trong khuôn viên dự án, việc bổ sung nhiệm vụ quản lý cây 

xanh cho đội vận hành và bảo trì là chìa khóa cho hiệu suất lâu dài của nhà máy. 

 › Đối với những cây được trồng lân cận và dẫn đến che bóng cho nhà máy điện 

mặt trời, cần thảo luận với các cộng đồng xung quanh để tìm ra các giải pháp 

giảm thiểu được chấp nhận (cắt ngọn cây; đền bù), đồng thời cân nhắc bảo 

tồn đa dạng sinh học địa phương.

Động vật (đường bay 
của chim, hành vi của 
gia súc)

Không tính đến các 
biện pháp xua đuổi 
động vật 

 › Có thể cân nhắc lắp đặt các biện pháp xua đuổi động vật, chẳng hạn như hệ 

thống âm thanh, máy dò đường bay của chim, bù nhìn, v.v.

 › Tăng tần suất làm sạch các tấm quang điện năng lượng mặt trời (hoặc thay 

đổi phương pháp làm sạch để loại bỏ triệt để phân chim) cũng có thể đem lại 

hiệu quả.

 › Thêm hạng mục kiểm soát các loài vật có hại vào phạm vi vận hành vào bảo trì 

(chú ý đến các loài được bảo vệ tại địa phương)

 › Có thể cân nhắc lắp đặt hoặc gia cố hàng rào để ngăn cản gia súc vào nhà máy.

Lưu ý kỹ thuật:

Các lưu ý kỹ thuật được đưa ra cho hai lỗi kỹ thuật thường gặp nhất do điều kiện môi trường địa phương 

trong vận hành công trình điện mặt trời ở Việt Nam, dựa trên các cuộc tham vấn của các bên liên quan được 

thực hiện cho Sổ tay hướng dẫn này, bao gồm:

 › Độ bền cơ học của kết cấu không đảm bảo

 › Thiết kế nền móng không phù hợp

Các lưu ý kỹ thuật này cung cấp một quy trình quản lý rủi ro để xem xét rủi ro trong suốt quá trình phát 

triển dự án và đề xuất các biện pháp giảm thiểu cho các công trình đang hoạt động.
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LƯU Ý KỸ THUẬT: ĐỘ BỀN CƠ HỌC CỦA KẾT CẤU KHÔNG ĐẢM BẢO

Rủi ro

Các kết cấu không đủ độ bền cơ học có thể dễ bị phá hủy hơn khi gặp gió mạnh, nắng nóng, lũ lụt và các áp lực liên 

quan đến thời tiết khác. 

Các kết cấu gắn mô-đun (MMS) không có đủ độ bền cơ học có thể dễ bị dịch chuyển hoặc sụp đổ hơn, và do đó dẫn 

đến các hư hỏng đáng kể đối với tấm quang điện.

Quy trình quản lý 
rủi ro

1. Xác định và thu thập các tài liệu hiện có liên quan đến độ bền cơ học của kết cấu (bản vẽ hoàn công, bảng tính 

toán, giải trình về phương pháp, đánh giá khảo sát đất, nghiên cứu địa chất, v.v.). 

 

2. Sử dụng bên thứ ba bên ngoài tiến hành đánh giá và phân tích điểm bất cập đối với các nghiên cứu hiện có liên 

quan đến tính toán sức bền cơ học. Các nghiên cứu và dữ liệu thường được thu thập để tính toán tải trọng cơ 

học là: 

 › Tính chất vật liệu dựa trên các tiêu chuẩn liên quan (ví dụ: GB/T700-2006 đối với thép kết cấu cacbon của Trung 

Quốc, ANSI/AISC 360-16 đối với Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia của Mỹ cho công trình kết cấu thép) cho 

độ bền kéo cao nhất, sức chống chịu biến dạng nhỏ nhất, mật độ vật liệu, mô-đun đàn hồi (Young modulus).

 › Các tính chất hình học của vật liệu để phục vụ tính toán: diện tích tiết diện, mô men quán tính của tiết diện và 

mô đun đàn hồi. Những dữ liệu đầu tiên này được sử dụng để tính toán nhằm kiểm tra sự hư hỏng của chính cấu 

trúc. 

 › Tải trọng gió thiết kế nên được tính toán theo tiêu chuẩn cụ thể như ASCE 7-10. 

 

3. Xem xét các điều kiện thời tiết địa phương và các điều kiện khắc nghiệt (số liệu về trọng tải gió của từng tỉnh, 

bão, lũ lụt) trong các tải tính toán cơ học. Đơn vị phát triển dự án nên tham khảo các nghiên cứu của Tổng thầu 

EPC và đảm bảo các thông số nêu trên được tính đến và đủ chính xác. Dữ liệu phải được thu thập từ khảo sát/

nghiên cứu thực hiện trên địa điểm cụ thể, hoặc từ các nhà máy hiện có với các điều kiện tương tự. 

bảng 3 - LưU ý Kỹ THUậT: độ bền Cơ HọC KHông đảM bảO

LƯU Ý KỸ THUẬT: ĐỘ BỀN CƠ HỌC CỦA KẾT CẤU KHÔNG ĐẢM BẢO

Quy trình quản lý 
rủi ro

4. Cần tính đến kết luận từ các nghiên cứu về điều kiện địa phương trong đánh giá và thiết kế kết cấu. Những 

sai sót điển hình ở giai đoạn nghiên cứu khả thi/thiết kế là do các vấn đề về thời gian (các nghiên cứu được 

thực hiện đồng thời), sự phối hợp không đầy đủ giữa Tổng thầu EPC và các đơn vị thiết kế, quản lý không 

phù hợp (không có đánh giá nội bộ thích hợp) và các chậm trễ ngắn hạn.  

5. Khuyến nghị được đề xuất là nên thuê một đội Giám sát xây dựng đủ năng lực (bao gồm cả Quản lý xây 

dựng nếu không có Tổng thầu), tốt nhất là đơn vị tư vấn bên thứ ba, hoàn toàn độc lập với chủ dự án và Tổng 

thầu EPC để đảm bảo sự điều phối tổng thể, chất lượng và tiến độ. Ngoài ra, việc kiểm tra kiểm soát ngẫu 

nhiên của bên thứ ba là cần thiết để giảm thiểu các rủi ro tại công trình về các vấn đề chất lượng không thể 

quản lý được (hối lộ, thiếu khách quan, tham nhũng). 

6. Sau khi thiết kế, cần đảm bảo rằng các thành phần là phù hợp với yêu cầu thiết kế. Liên quan đến mua sắm 

MMS, nên chọn các nhà cung cấp hàng đầu có Chiến lược Quản lý Chất lượng tốt, có các phương tiện thử 

nghiệm đầy đủ và có bảo hành theo hợp đồng. 

 

7. Ưu tiên một Tổng thầu EPC uy tín với bề dày thành tích đã được chứng minh và đảm bảo rằng các bộ phận 

được lắp đặt đúng cách (việc xác minh do đội Giám sát thi công thực hiện). 

 

8. Đảm bảo rằng Hợp đồng EPC có các điều khoản về chuyển giao kiến thức kỹ thuật giữa Tổng thầu EPC và đội 

vận hành & bảo trì để giảm thiểu sự phụ thuộc vào Tổng thầu EPC trong giai đoạn vận hành. 
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LƯU Ý KỸ THUẬT: ĐỘ BỀN CƠ HỌC CỦA KẾT CẤU KHÔNG ĐẢM BẢO

Các biện pháp 
giảm thiểu rủi ro 
đối với nhà máy 
đang vận hành

Trong trường hợp phát hiện các lỗi về sức bền kết cấu cơ học xuất hiện tại một nhà máy đang vận hành, có thể xem 

xét các biện pháp sau: 

 › Xác minh xem nhà máy có còn trong thời hạn bảo hành công trình của hợp đồng EPC hay không và nếu có, liên hệ 

lại với Tổng thầu EPC để yêu cầu sửa chữa. 

 › Thực hiện phân tích độ nhạy đối với các thông số khí tượng và nếu cần, xem xét lại cấu trúc thiết kế để phù hợp 

với điều kiện thực tế của địa phương. 

 ›  Thu thập các phiếu tính toán và kiểm tra MMS ban đầu từ đơn vị tư vấn và Tổng thầu EPC/Nhà thầu, yêu cầu 

chuyên gia xem xét để xác định các điểm yếu của kết cấu và đánh giá tính đầy đủ của các tiêu chuẩn áp dụng 

trong tính toán. 

 › Tiến hành đánh giá địa điểm để xác định chính xác bộ phận MMS nào cần được ưu tiên củng cố. 

 › Biện pháp gia cố các kết cấu thường được cân nhắc áp dụng (ví dụ như thêm thanh giằng trên kết cấu kim loại) 

và phải được chuyên gia thiết kế. 

 › Tăng tần suất các hoạt động phòng ngừa: khảo sát hiện trường và các phương án kiểm soát phòng ngừa (quan 

sát bằng mắt, siết chặt vòng xoay).

Nghiên cứu 
điển hình

Một nhà máy điện mặt trời ở tỉnh Ninh Thuận đã hoạt động được 6 tháng. Các cấu trúc bắt đầu bị phá hủy do gió 

mạnh. Quan sát ban đầu tại hiện trường cho thấy phần chân đế của các cấu trúc có những điểm yếu không thể chống 

lại sức gió và dẫn đến bị vặn xoắn.  

Hoạt động khắc phục đầu tiên do đội vận hành vào bảo trì thực hiện bao gồm việc củng cố các cấu trúc xung quanh 

của khu vực bị ảnh hưởng (khu vực chịu tác động lớn từ gió mạnh) bằng biện pháp gia cố tạm thời. 

Thứ hai, do nhà máy vẫn đang trong thời hạn bảo hành công trình của hợp đồng EPC nên chủ đầu tư đã liên hệ với 

Tổng thầu EPC và yêu cầu sửa chữa. 

LƯU Ý KỸ THUẬT: ĐỘ BỀN CƠ HỌC CỦA KẾT CẤU KHÔNG ĐẢM BẢO

Nghiên cứu 
điển hình

Trong trường hợp sự cố xảy ra sau khi hết trách nhiệm bảo hành công trình thì phương án này sẽ không khả thi 

(bảo hành hết hiệu lực). Cần phải xác định khâu gây lỗi trong quá trình xây dựng và phát triển nhà máy: 

 

Các tài liệu sau đây cần chuẩn bị để phục vụ đánh giá tổng thể (nếu cần, theo yêu cầu của một bên thứ ba độc 

lập cung cấp tư vấn chuyên môn và khách quan):

 › 1. Thiết kế và phê duyệt cấu trúc 

 › 2. Kiểm tra nghiệm thu nhà máy

 › 3. Giải trình về phương pháp

 › 4. Phiếu kiểm tra vật tư khi giao hàng

 › 5. Phiếu kiểm tra cấu trúc đã lắp đặt

 › 6. Bảo hành cấu trúc gắn mô-đun (MMS)  

Việc phân tích sáu tài liệu nêu trên và các cột mốc quan trọng của dự án sẽ giúp xác định nguồn gốc lỗi và hỗ 

trợ để xác định trách nhiệm pháp lý cũng như các biện pháp giảm thiểu phù hợp. 

 

Ví dụ: nếu một lô hàng cụ thể bị lỗi (không ghi nhận lỗi thiết kế trong quá trình kiểm tra vật liệu khi giao hàng 

hoặc nghiệm thu tại nhà máy), cần cân nhắc yêu cầu bảo hành và thay thế các cấu trúc bị hỏng bằng một lô 

khác và thay thế dần dần các cấu trúc bị lỗi còn lại ở các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng (liên quan đến 

hiệu ứng gió) để phân tán OPEX tăng thêm. 

 

Một quy trình quản lý và đánh giá rủi ro hoàn chỉnh ở giai đoạn đầu của dự án có thể giúp xác định đầy đủ rủi ro 

này và đưa ra các biện pháp thích hợp để giảm thiểu rủi ro. Đánh giá rủi ro phụ thuộc nhiều vào đặc điểm riêng 

biệt của dự án và cần được thực hiện theo từng trường hợp cụ thể. Đánh giá được cung cấp dưới đây chỉ mang 

tính ví dụ tham khảo.
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LƯU Ý KỸ THUẬT: ĐỘ BỀN CƠ HỌC CỦA KẾT CẤU KHÔNG ĐẢM BẢO

Nghiên cứu
điển hình

RỦI RO
KỸ THUẬT

TÁC ĐỘNG TIỀM ẨN MỨC ĐỘ RỦI RO TRƯỚC KHI KHẮC PHỤC  (VÍ DỤ)

Dịch chuyển / 

Sụp đổ cấu trúc

Tăng đáng kể chi 

phí hoạt động trong 

trung và dài hạn

Khả năng xảy ra:  Thấp (2) - Sự dịch chuyển hoặc sụp đổ 

của các cấu trúc đã được xem xét cẩn thận ở giai đoạn 

thiết kế nhưng việc cân nhắc không đầy đủ các điều 

kiện địa phương có thể làm tăng rủi ro cụ thể này.

Tác động: Medium (3) – the shift of the structure would 

directly impact the power output, which could be 

worsened with the collapse of the structure and impact 

significantly the functioning of the solar plant, OPEX 

and yields/income from electricity sales.

Mức độ rủi ro: 6 (Cao)

Do kết quả đánh giá rủi ro này ở mức cao, dựa trên Chiến lược quản lý rủi ro (tham khảo phần 4.3), các biện pháp 

giảm thiểu rủi ro cần được cân nhắc và thực hiện nghiêm túc. 

LƯU Ý KỸ THUẬT: ĐỘ BỀN CƠ HỌC CỦA KẾT CẤU KHÔNG ĐẢM BẢO

Nghiên cứu 
điển hình

Các biện pháp khả thi được trình bày trong bảng dưới đây cùng với phân tích chiến lược quản lý rủi ro còn lại.

BIỆN PHÁP 
KHẢ THI

MỨC ĐỘ RỦI RO SAU KHI 
KHẮC PHỤC (VÍ DỤ)

PHÂN TÍCH CHI 
PHÍ VÀ LỢI ÍCH

MỐC THỜI 
GIAN

NGƯỜI 
CHỊU RỦI 
RO CUỐI 
CÙNG

Biện pháp 

giảm thiểu

Phương án 1:  

Gia cố tạm thời

Khả năng xảy ra:  Thấp (2) - các 

biện pháp gia cố tạm thời chỉ được 

lắp đặt trên các cấu trúc bị ảnh 

hưởng, không giảm được khả năng 

xảy ra rủi ro cho toàn bộ nhà máy

Tác động: Thấp (2) - gia cố tạm 

thời là các biện pháp ngắn hạn và 

thường không giảm được hoàn toàn 

rủi ro trong trung và dài hạn

Mức độ rủi ro còn lại sau Phương 

án 1: 4 (Trung bình)

Có thể chấp nhận 

- Do các hư hại 

có khả năng trở 

nên trầm trọng 

hơn, việc gia cố 

tạm thời là cần 

thiết và không thể 

tránh được.

Sớm nhất 

có thể
Chủ dự án 

Chuyển giao

Phương án 2: 

Yêu cầu 

bảo hành từ 

các điều khoản 

về thời hạn 

bảo hành 

công trình của 

hợp đồng EPC

Khả năng xảy ra:  Thấp (2) - các cấu 

trúc còn lại chưa bị ảnh hưởng vẫn 

có khả năng bị dịch chuyển hoặc 

sụp đổ

Tác động:  Không đáng kể (1) - việc 

thay thế cấu trúc sẽ giảm đáng kể 

rủi ro

Mức độ rủi ro còn lại 

sau Phương án 2: 2 (Thấp)

Có thể chấp 

nhận - Do điều 

khoản bảo hành 

đã có trong hợp 

đồng EPC ban đầu 

(miễn phí)

Sớm nhất 

có thể

Tổng thầu 

EPC

 

Trong trường hợp cụ thể này, các biện pháp đều mang tính bổ trợ lẫn nhau và được chủ dự án thực hiện song song. 

Các gia cố tạm thời sau đó đã được thay thế trong quá trình can thiệp của Tổng thầu EPC theo trách nhiệm bảo hành.
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LƯU Ý KỸ THUẬT: ĐỘ BỀN CƠ HỌC CỦA KẾT CẤU KHÔNG ĐẢM BẢO

Tài liệu 
tham khảo

IEC: 61701:2020, International standards for “Photovoltaic (PV) modules - Salt mist corrosion 
testing”, 2020
(Tiêu chuẩn quốc tế về “Mô-đun quang điện (PV) - Thử nghiệm ăn mòn phun sương muối) 
 

IEC, “IEC TS 62738:2018 Ground-mounted photovoltaic power plants- Design guideline and 
recommendations”, 2018 
(Nhà máy điện quang điện mặt đất - Hướng dẫn và khuyến nghị thiết kế) 
 

Solar Bankability Consortium, “Technical Bankability Guidelines - Recommendations to 
Enhance Technical Quality of existing and new PV Investments”, 2017 
(Hướng dẫn về khả năng ngân hàng kỹ thuật - Khuyến nghị về nâng cao chất lượng kỹ thuật 
của các khoản đầu tư PV mới và đang triển khai) 
 

NREL, “Continuing Development in PV Risk Management: Strategies, Solutions, and 
Implications”, 2013
(Những bước tiến liên tục trong quản lý rủi ro PV: Các chiến lược, giải pháp và ý nghĩa) 
 

Eurocode 7, Geotechnical design, 1997
(Eurocode 7, Thiết kế địa kỹ thuật)

bảng 4 - LưU ý Kỹ THUậT: THIếT Kế nền Móng KHông PHù HợP 

LƯU Ý KỸ THUẬT: THIẾT KẾ NỀN MÓNG KHÔNG PHÙ HỢP

Rủi ro

Việc cân nhắc không đầy đủ sự kém ổn định của đất nền có thể dẫn đến ước tính quá thấp hoặc biện pháp không phù 

hợp trong thiết kế nền móng. Sự mất ổn định của nền đất (ví dụ như xói ngầm, sạt lở đất hoặc tương tự) là kết quả của 

tình trạng đất đã có từ trước, thành phần địa chất, điều kiện thời tiết, hoặc sự kết hợp của các yếu tố này.  

Trong trung và dài hạn, nền móng không phù hợp có thể dẫn đến sụp đổ và làm hỏng các bộ phận được lắp đặt bên 

trên. Do đó, điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến chi phí vận hành và bảo trì, gây ra những tổn thất về hiệu quả 

kinh tế cũng như kỹ thuật.

Quy trình quản lý 
rủi ro

1. Thiết kế nền móng cần tính đến các điều kiện cụ thể về địa chất của địa phương tại khu vực dự án. Các đặc điểm 

địa chất có thể rất đa dạng trong phạm vi một nhà máy điện mặt trời. Do đó, các biện pháp phân lưới và độ sâu 

khảo sát cần được đảm bảo phù hợp (đủ các điểm đo trên toàn khu vực dự án). Nên thuê một đơn vị tư vấn có uy 

tín để thực hiện nghiên cứu này. Dưới đây là một số khuyến nghị kỹ thuật:  

 › Tùy thuộc vào loại nền móng, có thể tiến hành điều tra đất thông thường và lấy mẫu bằng Thí nghiệm xuyên tiêu 

chuẩn (SPT, ASTM D-1586) (ví dụ đối với nền móng sử dụng cọc PHC dài). Trong trường hợp cọc ngắn hơn, có thể sử 

dụng một phương pháp khác như Thí nghiệm xuyên Kunzelstap (KPT, DIN 4094) (đối với độ sâu xuống đến 15m hoặc 

cho đến khi không thể xuống sâu hơn). Kết quả được sử dụng để thiết lập sức chịu tải cho phép của cọc.

 › Một đợt thí nghiệm kéo cần được thực hiện để xác nhận rằng chiều dài cọc được xác định là phù hợp, tuân theo các 

tiêu chuẩn chuyên dụng cho tải trọng nén, kéo và tải trọng bên (tương ứng với ASTM D 1143-81, D 3689-90 & D 3966-

90). 

 

2. Điều kiện thời tiết địa phương có thể ảnh hưởng lớn đến các quá trình địa chất. Do đó, một điểm rất quan trọng 

là phải đảm bảo rằng thiết kế cũng phải tính đến dự báo mưa, mức độ ngập lụt, xói mòn, và các hiện tượng khác 

liên quan đến thời tiết. Cũng nên tính đến các thay đổi trong dữ liệu thời tiết liên quan đến biến đổi khí hậu, ví 

dụ như thông qua phân tích độ nhạy.  
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LƯU Ý KỸ THUẬT: THIẾT KẾ NỀN MÓNG KHÔNG PHÙ HỢP

Quy trình quản lý 
rủi ro

3. Những sai sót điển hình ở giai đoạn nghiên cứu khả thi/thiết kế thường liên quan đến các vấn đề về thời gian (các 

nghiên cứu được thực hiện đồng thời), sự phối hợp không đầy đủ giữa Tổng thầu EPC và đơn vị thiết kế, quản lý 

không phù hợp (không có đánh giá nội bộ thích hợp) và những chậm trễ ngắn hạn.  

 

4. Sau khi thiết kế, cần đảm bảo rằng các thành phần nền móng và thiết kế cuối cùng phù hợp với yêu cầu thiết kế. 

Ưu tiên một Tổng thầu EPC uy tín với thành tựu đã được kiểm chứng và đảm bảo các bộ phận được lắp đặt đúng 

cách (việc xác minh do đội Giám sát thi công thực hiện). 

 

5. Trong giai đoạn xây dựng, cần thuê một đội Giám sát xây dựng phù hợp tại hiện trường (bao gồm cả Quản lý xây 

dựng nếu không có Tổng thầu), tốt nhất là Tư vấn bên thứ ba, hoàn toàn độc lập với Chủ đầu tư và Tổng thầu 

EPC. Việc kiểm tra kiểm soát ngẫu nhiên của bên thứ ba là cần thiết nhằm giảm thiểu rủi ro tại công trình về các 

vấn đề chất lượng không thể quản lý.

Các biện pháp 
giảm thiểu 
đối với nhà máy 
đang vận hành

Đối với những nhà máy đang vận hành gặp phải các vấn đề về nền móng, có thể xảy ra một số loại lỗi và bước đầu tiên 

sẽ là xác định nguồn gốc của vấn đề. Tùy thuộc vào nguồn gốc gây lỗi, các biện pháp giảm nhẹ sau đây có thể được 

xem xét: 

 › Sự cố thoát nước là một nguyên nhân phổ biến gây ra các vấn đề về nền móng ở Việt Nam. Hệ thống thoát nước 

không phù hợp hoặc thiếu ổn định có thể khiến một số khu vực của nhà máy điện mặt trời bị ảnh hưởng bởi dòng 

nước, dẫn đến mức độ xói mòn cao hơn, do đó làm suy yếu nền móng. Trong trường hợp này, việc xây dựng hoặc 

cải thiện hệ thống thoát nước có thể được xem xét nhưng có thể phức tạp và tốn kém, tùy thuộc vào thiết kế hiện 

có.

 › Trong trường hợp có các dòng nước chảy qua hoặc gần khu vực dự án, có thể xây dựng bờ kè để ngăn lũ lụt và/

hoặc sạt lở đất. Trong từng trường hợp cụ thể có thể xem xét thực hiện lại nghiên cứu thủy văn, đồng thời có tính 

đến thiết kế hoàn công. Nghiên cứu bổ sung sẽ cung cấp thêm thông tin về việc xây dựng các công trình nâng 

cấp hệ thống thoát nước tiềm năng.

 › Gia cố móng cũng là một biện pháp khả thi, ví dụ như đóng thêm cọc để phân bổ tải trọng cơ học tốt hơn hoặc đổ 

bê tông để tăng cường các móng hiện có, ưu tiên tập trung trước vào các móng quan trọng.

LƯU Ý KỸ THUẬT: THIẾT KẾ NỀN MÓNG KHÔNG PHÙ HỢP

Nghiên cứu 
điển hình

Trong giai đoạn nghiên cứu thiết kế nhà máy điện mặt trời, các cuộc khảo sát địa chất đã được tiến hành gấp 

rút do hạn chế về thời gian, do đó số lượng các mũi khoan lõi được thực hiện khá hạn chế. Tư vấn thiết kế chỉ 

có được thông tin hạn chế về thành phần mặt bằng của dự án khi tiến hành thiết kế kết cấu.

Trong giai đoạn xây dựng ở ví dụ này, việc đào móng có thể bị cản trở bởi các chướng ngại vật ngoài dự kiến 

như các lớp đá hoặc đá tảng. Áp lực thời gian để đạt được COD khiến Tổng thầu EPC phải lựa chọn các giải 

pháp tức thời, chưa được kiểm tra hay chứng minh (trong trường hợp này là rút ngắn chiều dài cấu trúc) với 

sự chấp thuận và đồng ý của tất cả các bên.

Không thể có biện pháp giảm thiểu nào phù hợp cho tất cả chướng ngại vật không lường trước trong quá 

trình xây dựng mà phải được xử lý theo từng trường hợp cụ thể. Trong tình huống này, nhờ kinh nghiệm của 

Tổng thầu EPC, tất cả các khó khăn và vấn đề gặp phải trong quá trình xây dựng đều được ghi lại để xác định 

chính xác các khu vực nhạy cảm và xử lý kịp thời.

Sau khi bắt đầu vận hành thương mại, chủ dự án đã tiến hành xem xét tất cả các vấn đề kỹ thuật xảy ra trong 

quá trình xây dựng dẫn đến thay đổi thiết kế ban đầu. Trên cơ sở đánh giá này, chủ sở hữu đã đánh giá lại các 

khu vực trên và xem xét các biện pháp gia cố để giảm thiểu rủi ro, chẳng hạn như gia cố nền móng, bổ sung 

móng với các sửa đổi cấu trúc phù hợp, hoặc tăng tần suất kiểm soát bảo trì phòng ngừa cho các khu vực 

nhạy cảm.

Một quy trình quản lý và đánh giá rủi ro hoàn chỉnh ở giai đoạn đầu của dự án có thể giúp xác định đầy đủ rủi 

ro này và đưa ra các biện pháp thích hợp để giảm thiểu rủi ro. Đánh giá rủi ro phụ thuộc nhiều vào từng đặc 

điểm riêng biệt của dự án và cần được thực hiện theo từng trường hợp cụ thể. Đánh giá được cung cấp dưới 

đây chỉ mang tính ví dụ tham khảo.
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LƯU Ý KỸ THUẬT: THIẾT KẾ NỀN MÓNG KHÔNG PHÙ HỢP

Nghiên cứu 
điển hình

RỦI RO 
KỸ THUẬT

TÁC ĐỘNG TIỀM ẨN MỨC ĐỘ RỦI RO TRƯỚC KHI KHẮC PHỤC (VÍ DỤ)

Dịch chuyển/

Sụp đổ nền móng

Tăng đáng kể chi 

phí hoạt động trong 

trung và dài hạn

Khả năng xảy ra:   Thấp (2) - Thiết kế nền móng thường làm giảm 

đáng kể khả năng bị dịch chuyển hoặc sụp đổ nền móng. Tuy 

nhiên, việc khảo sát địa chất không đầy đủ hoặc hoạt động thi 

công có thể làm giảm hiệu quả của thiết kế ban đầu.

Tác động:  Trung bình (3) - nền móng bị dịch chuyển có thể làm 

cho cấu trúc bị uốn cong và cuối cùng có thể sụp đổ. Điều này sẽ 

ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng điện và tác động đáng kể đến 

hoạt động của nhà máy điện mặt trời và OPEX.

Mức độ rủi ro: 6 (Cao)

Do kết quả đánh giá rủi ro này ở mức cao, dựa trên Chiến lược quản lý rủi ro (tham khảo phần 4.3), các biện pháp 

giảm thiểu rủi ro cần được cân nhắc và thực hiện nghiêm túc. 

LƯU Ý KỸ THUẬT: THIẾT KẾ NỀN MÓNG KHÔNG PHÙ HỢP

Nghiên cứu 
điển hình

Các biện pháp khả thi được trình bày trong bảng dưới đây với phân tích chiến lược quản lý rủi ro còn lại

BIỆN PHÁP 
KHẢ THI

MỨC ĐỘ RỦI RO SAU KHI 
KHẮC PHỤC (VÍ DỤ)

PHÂN TÍCH CHI 
PHÍ VÀ LỢI ÍCH

MỐC THỜI 
GIAN

NGƯỜI 
CHỊU RỦI 
RO CUỐI 
CÙNG

Biện pháp 

giảm thiểu

Phương án 1:  

Gia cố dựa trên 

việc rà soát các 

vấn đề kỹ thuật 

xảy ra trong quá 

trình xây dựng

Khả năng xảy ra: Không đáng kể (1) 

- các đánh giá kỹ thuật và gia cố bổ 

sung sẽ cho phép phát hiện các khu 

vực quan trọng và giảm rủi ro xảy ra

Tác động:  Không đáng kể (1) - gia 

cố sẽ giảm thiểu rủi ro về lâu dài

Mức độ rủi ro còn lại 

sau Phương án 1: 1 (Thấp)

Không áp dụng - 

Mặc dù phương án 

này sẽ giảm thiểu 

hoàn toàn rủi ro, 

nhưng chi phí bổ 

sung cho việc gia 

cố nền móng là 

quá tốn kém

Không có Chủ dự án 

Chuyển giao

Phương án 2:

Bổ sung các biện 

pháp bảo trì tập 

trung vào phòng 

ngừa 

Khả năng xảy ra:  Thấp (2) – Biện 

pháp bảo trì bổ sung tập trung vào 

phòng ngừa sẽ không ảnh hưởng 

đến khả năng xảy ra rủi ro

Tác động:  Thấp (2) - Thông qua các 

biện pháp kiểm soát và sửa chữa bổ 

sung, mức độ nghiêm trọng của các 

khiếm khuyết về nền móng sẽ được 

giảm bớt

Mức độ rủi ro còn lại 

sau Phương án 1: 4 (Trung bình)

Có thể chấp nhận 

- Các hoạt động 

bảo trì bổ sung 

tập trung vào 

phòng ngừa sẽ 

làm gia tăng thêm 

độ an toàn mà 

không ảnh hưởng 

đáng kể đến OPEX

Sớm nhất 

có thể
Chủ dự án

 

Để tránh phát sinh thêm chi phí sau khi xây dựng, chủ dự án quyết định chỉ áp dụng biện pháp bảo trì bổ sung và tập 

trung vào phòng ngừa cho khu vực phát hiện chướng ngại vật. Đội vận hành vào bảo trì sẽ chịu trách nhiệm thực hiện 

và theo dõi.

Tài liệu 
tham khảo

Eurocode 7, Geotechnical design, 1997 (Eurocode 7, Thiết kế địa kỹ thuật)
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5.2. Thiếu sót trong việc thực hiện đánh giá đầy đủ sản lượng và theo dõi hiệu suất

Mô tả

Trong bất kỳ dự án năng lượng mặt trời nào, giai đoạn 

đánh giá tiền khả thi thường bao gồm việc kiểm tra cẩn 

thận các điều kiện hiện trường để thực hiện đánh giá sản 

lượng, chủ yếu chạy trên phần mềm thiết kế năng lượng 

mặt trời chuyên dụng (ví dụ như PVsyst hoặc Helioscope). 

Do thiếu kinh nghiệm trong ngành năng lượng mặt trời, 

nhiều nhà thầu và nhà phát triển dự án thường tiến hành 

đánh giá sản lượng nhanh chóng và không đầy đủ, dẫn đến 

ước tính sản lượng không chính xác và thiếu chắc chắn về 

sản lượng điện. Do đó, các chỉ số đo lường hiệu quả như 

sản lượng dự đoán và hiệu suất không được ước tính chính 

xác, gây ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận dự kiến của nhà 

máy. Hơn nữa, có thể sẽ cần tiến hành các cuộc kiểm tra kỹ 

thuật tốn kém để khôi phục các chỉ số hiệu suất về mức có 

thể chấp nhận được, cho phép các nhà phát triển thu hồi 

vốn đầu tư của họ. Các nhà máy điện mặt trời hoạt động 

kém hiệu quả khi được thẩm định cũng sẽ có tác động tiêu 

cực đến tổng giá trị tài sản, gây thiệt hại cho chủ đầu tư.

Xác định rủi ro

Bảng 5 trình bày tổng quan các rủi ro chính liên quan đến việc đánh giá sản lượng và theo dõi hiệu suất không phù hợp

bảng 5 - đánH gIá Sản Lượng Và THEO DõI HIệU SUấT KHông CHínH XáC: ngUồn RủI RO TIềM ẩn, CáC 
RủI RO Và TáC động LIên QUAn

CÁC NGUỒN RỦI RO TIỀM ẨN RỦI RO KỸ THUẬT

Những sai lệch liên quan đến 
cảm biến bức xạ và phép đo

 › Đánh giá hiệu suất không chính xác trong quá trình vận hành, ví dụ, các cảm biến nhạy cảm với 

các yếu tố như hướng, góc tới, nhiệt độ; Cần tiến hành hiệu chuẩn thích hợp và thường xuyên 

để đảm bảo độ chính xác của các cảm biến.

Sai lệch liên quan đến dữ liệu
chiếu xạ

 › Đánh giá sản lượng không chính xác, ví dụ, dữ liệu bức xạ thu được từ vệ tinh có những hạn chế và 

nhược điểm, thường liên quan đến việc dự báo các thay đổi trong tương lai. Các hiệu ứng mờ và 

sáng toàn cầu thường được thấy trên toàn thế giới, dẫn đến sai sót cao trong phân tích sản lượng. 

Đo lường hiệu suất thực tế 
không chính xác

 › Các phép đo không chính xác hoặc chất lượng kém về dữ liệu cụ thể tại địa điểm (bức xạ, nhiệt 

độ, năng lượng), ví dụ, các cảm biến không được lắp đặt đúng cách thường trả lại dữ liệu sai, dẫn 

đến tính toán hiệu suất sai.

Tác động che bóng

 › Đánh giá sản lượng không chính xác, ví dụ, tình trạng che bóng lẫn nhau không mong muốn 

do san lấp mặt bằng kém (chênh lệch độ cao giữa các kết cấu lắp đặt) hoặc các vật thể tiềm ẩn 

không được đưa vào tính toán mô phỏng che bóng, do đó, dẫn đến đánh giá sản lượng cao hơn 

thực tế.

 › Kết quả là các mô-đun thường bị xuống cấp sớm như các điểm nóng hoặc sự cố cháy đi-ốt, dẫn 

đến yêu cầu thay thế các tấm quang điện lớn.

Đối với hệ thống đang hoạt động, các chỉ số đo lường hiệu quả kém, chẳng hạn như hiệu suất và sản lượng 

thấp cho thấy có các vấn đề đang tồn tại và/hoặc đánh giá ban đầu không đáng tin cậy. Thông thường, tổ 

vận hành và bảo trì có thể thực hiện kiểm tra kỹ thuật để xác định các vấn đề có thể xảy ra (điểm nóng, 

xuống cấp tấm quang điện, xuống cấp cáp, vấn đề của biến tần và hiệu chuẩn cảm biến bức xạ) và đưa 

ra các biện pháp khắc phục phù hợp. Nếu hiệu suất được cải thiện, đây là kết quả lý tưởng cho dự án. 

Tuy nhiên, nếu sau khi khắc phục vẫn không thấy có thay đổi gì, có thể thuê một đơn vị tư vấn độc lập có 

nhiều kinh nghiệm trong ngành năng lượng mặt trời để tiến hành đợt kiểm tra hiệu suất và đánh giá kỹ 

thuật khác (bao gồm cả việc xem xét mô phỏng sản lượng) để tìm ra các giải pháp phù hợp cho nhà máy.

Điều quan trọng trong giai đoạn đánh giá là nên có một khung tham chiếu hoặc hướng dẫn rõ ràng để hỗ 

trợ phù hợp các EPC về cách thực hiện đánh giá sản lượng. Các nhóm vấn đề chính cần xem xét bao gồm 

xuống cấp tấm quang điện, xuống cấp biến tần, chỉ số đo lường cảm biến bức xạ & sự không chắc chắn, 

tổn thất do bám bẩn, tác động do che bóng và các loại tổn thất khác của một hệ thống năng lượng mặt trời 

điển hình. Nên thuê một đơn vị tư vấn bên thứ ba để xem xét độc lập báo cáo mô phỏng và các giả định.
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CÁC NGUỒN RỦI RO TIỀM ẨN RỦI RO KỸ THUẬT

Cắt giảm công suất phát điện 
lên lưới

 › Đánh giá sản lượng không chính xác, ví dụ như tắc nghẽn lưới và cắt giảm công suất từ lưới 

điện, làm giảm độ khả dụng của nhà máy, do đó thường làm giảm sản lượng thực tế nhiều hơn 

so với dự tính.

Yếu tố tổn thất do bám bẩn

 › IĐánh giá sản lượng không chính xác, ví dụ, tổn thất do bám bẩn có thể thay đổi đáng kể tùy 

thuộc vào thiết kế dự án và môi trường xung quanh (lựa chọn địa điểm và phương án kỹ thuật) 

và chu kỳ vệ sinh (O&M).  Đánh giá thấp tổn thất do bám bẩn sẽ dẫn đến đánh giá sản lượng kỳ 

vọng quá cao.

 › Các mô-đun bị xuống cấp sớm do các mức độ tổn thất bụi bẩn khác nhau trên toàn bộ mảng.

Tổn thất do chất lượng mô-đun 
và Suy thoái do cảm ứng ánh sáng
(LID) 

 › Đánh giá sản lượng không chính xác, ví dụ, chất lượng mô-đun PV có thể thay đổi đáng kể từ lô này 

sang lô khác. Các mô-đun xuống cấp nhanh chóng có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất điện trong 

toàn bộ chuỗi và kéo theo các lỗi xuất hiện sớm.  Điều này thường không được phản ánh trong các 

mô phỏng tính toán, dẫn đến việc đánh giá quá cao sản lượng kỳ vọng.  

Tổn thất do điện trở dây dẫn và 
tổn thất do điện trở phía AC

 › Đánh giá sản lượng không chính xác, ví dụ, lỗi có thể xảy ra khi thông tin về chủng loại, chiều 

dài và đặc tính cáp bị nhập sai vào phần mềm.

Các tổn thất khác (hệ số IAM, 
tổn thất máy biến áp, tổn thất 
biến tần, tiêu thụ phụ trợ, 
tổn thất nhiệt) 

 › Đánh giá sản lượng không chính xác, ví dụ, thông số đầu vào cho các loại tổn thất khác nhau 

thường có thể được đánh giá quá thấp hoặc quá cao tùy thuộc vào bối cảnh.

Mức độ thay đổi hàng năm 
trong các giả định của mô hình 
(P90/P50)

 › Giả định về sản lượng không chính xác trong dài hạn. Nếu đánh giá thấp mức độ thay đổi sẽ ảnh 

hưởng đến ước tính sản lượng của những năm tiếp theo. 

IMPACT

 › Lower yields than simulated, which results in loss of income.

 › Lower performance ratio than simulated.

 › Decrease of the value of the asset as a result of 

lower performance.

 › Costly technical audits and remediation to bring the 

performance close to the predicted yields.

 › Reduced business opportunities and potential partnerships.

Đánh giá rủi ro

Dựa trên kết quả xác định các rủi ro liên quan đến đánh giá sản lượng và theo dõi hiệu suất hoạt động, 

Chủ dự án cần tiến hành đánh giá rủi ro để quyết định và áp dụng các biện pháp quản lý tốt nhất. Vì mỗi 

địa điểm dự án đều khác nhau, nên việc đánh giá rủi ro cần được tiến hành theo từng trường hợp cụ thể, 

theo phương pháp được trình bày trong Chương 4.2. Ví dụ về cách thực hiện đánh giá rủi ro được trình bày 

trong các nghiên cứu trường hợp điển hình ở phần lưu ý kỹ thuật.

Các biện pháp quản lý rủi ro phổ biến

Bảng dưới đây trình bày các lỗi kỹ thuật thường gặp và ví dụ về biện pháp giảm thiểu cụ thể tại các nhà 

máy đang vận hành mà việc đánh giá sản lượng phát điện còn thiếu và yếu.

bảng 6 - đánH gIá Sản Lượng Và THEO DõI HIệU SUấT KHông CHínH XáC: Ví Dụ Về CáC bIện PHáP QUản Lý RủI RO

NGUỒN RỦI RO TIỀM ẨN LỖI KỸ THUẬT
CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CÓ THỂ QUẢN LÝ ĐƯỢC RỦI RO 
(SẼ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH VÀ HOÀN THIỆN THEO TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ)

Sai lệch liên quan 
đến cảm biến bức xạ 
và phép đo

Đánh giá không 
phù hợp về những 
sai lệch của cảm biến 
bức xạ trong quá trình 
theo dõi hiệu suất

 › Tham khảo hướng dẫn sử dụng cảm biến bức xạ để biết về những yếu tố ảnh 

hưởng đến độ chính xác của thiết bị như nhiệt độ, hiệu chuẩn, hướng. Con số 

này thường là một số liệu duy nhất, được tổng hợp từ các nguồn biến thiên 

khác nhau.

 › Cân nhắc mua thiết bị cảm biến từ các nhà sản xuất nổi tiếng. Cần tuân thủ 

theo IEC.

 › Nếu các cảm biến hiện tại đã được lắp đặt, hãy liên hệ với nhà sản xuất để yêu 

cầu các chứng chỉ thể hiện quá trình thử nghiệm và độ sai lệch của thiết bị. 

Thực hiện hiệu chuẩn thường xuyên theo yêu cầu của nhà sản xuất.

Sai lệch liên quan đến 
dữ liệu chiếu xạ

Dữ liệu vệ tinh 
dài hạn thường 
không phản ánh đúng 
điều kiện địa phương 
và có thể cao hơn hoặc 
thấp hơn thực tế

 › Chọn bộ dữ liệu khí tượng đáng tin cậy nhất (10 năm gần đây nhất) và điều 

chỉnh dữ liệu vệ tinh phù hợp với dữ liệu địa phương được thu thập từ thực địa 

(không chỉ số liệu bức xạ mà còn cả về sét, mưa đá,v.v... Ở giai đoạn phát triển, 

thông thường nên tiến hành đo đạc trong ít nhất một năm tại hiện trường. 

 › So sánh với dữ liệu vệ tinh nhằm áp dụng những điều chỉnh dữ liệu hợp lý để 

có dữ liệu dài hạn với độ chính xác cao hơn. Nhìn chung, nếu được thực hiện 

đúng thì độ sai lệch dữ liệu khí tượng dài hạn có thể giảm xuống dưới 2%.  
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NGUỒN RỦI RO 
TIỀM ẨN

LỖI KỸ THUẬT
CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CÓ THỂ QUẢN LÝ ĐƯỢC RỦI RO 
(SẼ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH VÀ HOÀN THIỆN THEO TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ)

Đo lường tỷ lệ 
hiệu suất thực tế 
không chính xác 

Không có khung 
hoặc hướng dẫn 
thực hành tốt nhất 
về đo lường 
hiệu suất

 › Xác lập quy định phù hợp nhằm hướng dẫn các nhà thầu thực hiện đo lường, thu thập, lọc 

và điều chỉnh dữ liệu để theo dõi kết quả hoạt động của nhà máy sau khi hoàn thành xây 

dựng. Ví dụ, cảm biến bức xạ và cảm biến nhiệt của mô-đun phải tuân thủ các hướng dẫn 

lắp đặt. Dữ liệu được ghi lại cần được lọc và điều chỉnh với bước thời gian ngắn để cho 

phép đạt độ chính xác tối đa. Khi nghi ngờ, cần tham khảo khung của IEC để biết hướng 

dẫn chi tiết về giám sát hiệu suất hệ thống điện mặt trời.

 › Thuê chuyên gia bên thứ ba thực hiện kiểm tra và đánh giá độc lập nhằm xác định bất kỳ lỗ 

hổng nào trong quy trình hiện tại.

Tác động 
che bóng

Các đối tượng 
gây che bóng 
thường không được 
đưa vào hoặc 
không được 
kiểm tra cẩn thận 
trong đánh giá 
sản lượng (cả 
tổn thất che bóng 
gần và xa)

 › Đối với các đối tượng gây che bóng gần, cần xem xét các vật thể nhỏ và gần mảng quang 

điện (như cột điện, hàng rào, cây cối, các mảng quang điện, tòa nhà gần đó). Hiệu ứng này 

cần được mô phỏng bằng phần mềm 3D đối với các đối tượng phức tạp hoặc trực tiếp trên 

tính năng mô phỏng che bóng gần của phần mềm thiết kế năng lượng mặt trời đối với các 

đối tượng đơn giản.

 › Đối với đối tượng che bóng xa, các nguồn che bóng lớn hơn (núi, đồi, thành phố) sẽ cần 

có các công cụ riêng để vạch ra cấu hình che bóng phương ngang, chẳng hạn như thiết bị 

Solmetric SunEye và Solar Pathfinder. Các nhà cung cấp dữ liệu thời tiết khác cũng có thể 

lập bản đồ phân bố năng lượng mặt trời từ xa bằng phần mềm và kiến thức chuyên môn 

của riêng họ. 

 › Tiến hành quan sát suốt cả ngày (cả bằng mắt thường hoặc bằng máy bay không người lái) 

tại các khoảng thời gian khác nhau trong năm để xác định các nguồn tạo bóng trên các khu 

vực nhất định của mảng quang điện.

 › Có thể áp dụng mô hình 3D hoàn chỉnh về cấu trúc và địa hình của trang trại điện mặt trời 

để giải quyết tốt nhất các rủi ro về che bóng (khá tốn thời gian).

Cắt giảm 
công suất 
phát điện

Cắt giảm công suất 
phát điện lên 
lưới điện thực tế 
và những ngày 
không hoạt động 
thường không được 
xem xét cẩn thận 
trong tổn thất

 › Tiến hành các nghiên cứu về tắc nghẽn lưới điện trước khi thiết kế hệ thống để đánh giá 

tình trạng lưới điện hiện tại (tắc nghẽn, nâng cấp trong tương lai, khả năng kết nối các nhà 

máy điện mới gần đó, các thay đổi cơ sở hạ tầng điện cao thế gần đây nhất của EVN).

 › Tại Việt Nam, nhiều nhà máy điện mặt trời đã phải ngừng hoạt động do tắc nghẽn lưới điện 

(cấp tỉnh) và do tình trạng dư nguồn cung năng lượng tái tạo (cấp quốc gia). Vấn đề này 

không nằm trong tầm kiểm soát của đơn vị phát triển, vì vậy tốt nhất cần dự đoán việc cắt 

giảm tải lưới điện trong tương lai bằng cách thu thập thông tin cập nhật về tình hình lưới 

điện và nếu cần, rà soát tổn thất tiềm năng trong đánh giá sản lượng cho phù hợp. 

 › Một giải pháp tiềm năng để giảm thiểu việc cắt giảm công suất phát điện lên lưới là cân 

nhắc sử dụng hệ thống lưu trữ năng lượng (cần xem xét trên cơ sở từng trường hợp cụ thể). 

NGUỒN RỦI RO TIỀM ẨN LỖI KỸ THUẬT
CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CÓ THỂ QUẢN LÝ ĐƯỢC RỦI RO 
(SẼ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH VÀ HOÀN THIỆN THEO TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ)

Yếu tố tổn thất 
do bám bẩn

Thiếu xem xét kỹ 
các điều kiện 
địa phương, dẫn đến 
thiết kế kém và thiệt hại 
từ tổn thất do bám bẩn 
cao hơn dự kiến

 › Xem xét điều chỉnh tổn thất do bám bẩn trong quá trình vận hành thông qua 

quan sát trực quan. Ở các khu vực phía Nam Việt Nam có mùa khô và mùa mưa 

rõ rệt, khiến trong năm có 6 tháng có tổn thất do bám bẩn cao hơn (mùa khô từ 

tháng 11 đến tháng 4). 

 › Điều chỉnh lịch cũng như dụng cụ vệ sinh theo mùa để giảm thiểu tổn thất do 

bám bẩn.

 › Trong trường hợp tổn thất do bụi bám lớn, có thể xem xét điều chỉnh thiết kế 

nhà máy để kiểm soát tổn thất tốt hơn. Một số ví dụ như tăng góc nghiêng 

(cần cân đối với tổn thất do thay đổi hướng) hoặc nâng cao độ cao của các tấm 

quang điện để tránh bùn đất văng lên trên khi mưa lớn.

Tổn thất do chất lượng 
mô-đun và Suy thoái do 
cảm ứng ánh sáng (LID)

Tổn thất do chất lượng 
mô-đun và đầu vào LID 
thường được đánh giá 
theo hướng quá lạc quan

 › Trước khi xây dựng, cần xem xét thử nghiệm các lô mô-đun PV ngẫu nhiên trong 

điều kiện chiếu sáng tự nhiên để xác định định mức năng lượng thực tế (kW). 

 › Các phương pháp thống kê hiện tại để xác định tổn thất tăng dần hàng năm 

của mô-đun đều có những hạn chế. Do đó, nên tham vấn chuyên gia về hệ 

thống năng lượng mặt trời để xem xét khía cạnh này (tổn thất LID thường 

được đánh giá vào khoảng 2%, được thiết lập mặc định trong phần mềm thiết 

kế năng lượng mặt trời cho loại mô-đun tấm wafer silicon).

Tổn thất thuần trở 
dây nối và tổn thất 
thuần trở phía AC

Đầu vào thiếu sót 
hoặc không chính xác 
của các thông số 
hệ thống DC và AC

 › Tham khảo các tính toán sụt áp độc lập (được cung cấp trong thiết kế chi tiết 

nhà máy của EPC) để tránh nhập các thông tin đầu vào không chính xác cho 

các thông số DC và AC. 

 › Nên tiến hành sửa đổi các thông số mô phỏng để phát hiện bất kỳ sai sót hoặc 

sai lệch nào so với bản vẽ hoàn công.

Các tổn thất khác 
(hệ số IAM, tổn thất 
máy biến áp, tổn thất 
biến tần, tiêu thụ 
phụ trợ, tổn thất nhiệt)

Bỏ sót hoặc nhập thông số 
đầu vào không chính xác 
của từng loại tổn thất

 › Điều chỉnh lại tất cả các thông số tổn thất, lý tưởng nhất là do một chuyên gia 

năng lượng mặt trời độc lập thực hiện. Hầu hết các thông số này đều được 

nhà sản xuất quy định rõ ràng (như tổn thất của biến áp và biến tần). 

 › Hệ số IAM thường có độ sai lệch thấp miễn là thông tin về loại tấm quang điện 

và các thông số lắp đặt được nhập chính xác vào hệ thống. 

 › Mức tiêu thụ của các thiết bị phụ trợ cũng thường không đủ lớn để được coi là 

tổn thất đáng kể.

 › Xác minh giá trị tổn thất nhiệt để đảm bảo chọn lựa giá trị tiêu chuẩn thích 

hợp (tùy thuộc vào loại dự án năng lượng mặt trời).
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Lưu ý kỹ thuật

Các lưu ý kỹ thuật được đưa ra đối với hai lỗi kỹ thuật thường gặp nhất trong việc vận hành công 

trình điện mặt trời ở Việt Nam do đánh giá sản lượng và theo dõi hiệu suất không chính xác, dựa 

trên các nội dung tham vấn với các bên liên quan nhằm xây dựng Sổ tay hướng dẫn này, bao gồm: 

 › Không xem xét đầy đủ tất cả các khía cạnh kỹ thuật để đánh giá sản lượng.

 › Tổn thất doanh thu do đơn vị vận hành lưới điện thường xuyên cắt giảm công suất phát 

điện lên lưới 

Các lưu ý kỹ thuật này đưa ra một quy trình quản lý rủi ro nhằm xem xét rủi ro trong suốt quá 

trình phát triển dự án và đề xuất các biện pháp giảm thiểu cho các công trình đang hoạt động.

NGUỒN RỦI RO TIỀM ẨN LỖI KỸ THUẬT
CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CÓ THỂ QUẢN LÝ ĐƯỢC RỦI RO 
(SẼ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH VÀ HOÀN THIỆN THEO TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ)

Sự thay đổi hàng năm 
trong các giả định của 
mô hình (P90/P50)

Thiếu cân nhắc cẩn thận 
về sự thay đổi hàng năm 
của dữ liệu khí tượng và 
độ sai lệch tổng thể của 
hệ thống

 › Đối với sự thay đổi hàng năm của dữ liệu khí tượng, nên sửa đổi khoảng thời 

gian của bộ dữ liệu. Nếu có thể, cân nhắc sử dụng một bộ dữ liệu bao gồm số 

liệu của 20 năm trước đó để giảm độ biến thiên. 

 › Các nguồn thông tin thay đổi khác bao gồm mô hình mô-đun PV, hiệu suất 

biến tần, bụi bẩn, sự không tương thích, và ước tính xuống cấp; tất cả đều có 

thể tham khảo ý kiến chuyên gia năng lượng mặt trời để đưa ra giả định hợp lý 

cho tổng mức độ thay đổi của hệ thống. 

 › Nên thực hiện đánh giá sản lượng cho các năm tiếp theo hoặc các giá trị 

trung bình trong suốt thời gian vận hành của hệ thống để tránh chênh lệch 

lớn giữa sản lượng thiết kế và thực tế.

bảng 7 - LưU ý Kỹ THUậT: KHông XEM XéT đầy đủ TấT Cả CáC KHíA CạnH Kỹ THUậT LIên QUAn TROng VIệC 
đánH gIá Sản Lượng

LƯU Ý KỸ THUẬT: XEM XÉT KHÔNG ĐẦY ĐỦ TẤT CẢ CÁC KHÍA CẠNH KỸ THUẬT LIÊN QUAN TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ SẢN LƯỢNG

Rủi ro

Khi các thông số hiệu suất liên quan của các thành phần không được xem xét một cách thích hợp và chính xác và 

không được so sánh trong mô phỏng sản lượng với các điều kiện thực tế của khu vực dự án khi mô phỏng sản lượng, 

dự báo sản lượng có thể khác biệt đáng kể so với kết quả sản lượng thực tế. Cần đặc biệt lưu ý là các thông số ban 

đầu có thể thay đổi trong quá trình mua sắm và xây dựng. Nếu điều này xảy ra, cần phải cập nhật các đánh giá sản 

lượng cho phù hợp. 

Ước tính lợi nhuận không chính xác sẽ có tác động đáng kể đến toàn bộ mô hình kinh doanh và hiệu quả tài chính của 

dự án. 

Quy trình quản lý 
rủi ro

1. Có thể thuê tư vấn độc lập bên thứ ba để kiểm tra quá trình đánh giá sản lượng trong giai đoạn thiết kế ban đầu. 

Điều này có thể giúp các đơn vị phát triển tránh những sơ suất phổ biến nhất và cho phép đánh giá cẩn trọng 

hơn đối với mô phỏng do nhà thiết kế hoặc EPC thực hiện. Thông thường, phần mềm thiết kế năng lượng mặt 

trời cung cấp các hướng dẫn trực tuyến cũng như các giá trị tiêu chuẩn để tham chiếu và so sánh với đánh giá 

sản lượng đã thực hiện. Bất cứ khi nào có điều kiện, nên so sánh giá trị đầu vào với số liệu từ hệ thống tương tự 

đã hoạt động. 

 

2. Dưới đây là những điểm chính cần được xem xét để tính toán đánh giá sản lượng (tham khảo lưu ý chung cho 

từng phần để biết thêm chi tiết): 

 › Nên thu thập dữ liệu thời tiết toàn cầu từ nhà cung cấp tốt nhất (có thể không phải là nhà cung cấp mặc định) để 

giảm độ sai lệch. Các yếu tố gây sai lệch liên quan đến cảm biến bức xạ cũng cần được kiểm tra kỹ cùng với các 

báo cáo thử nghiệm thiết bị của nhà sản xuất để tính toán đúng các thay đổi của thiết bị.

 › Cần tiến hành kiểm tra kỹ chất lượng mô-đun điện mặt trời bằng cách bố trí thực hiện kiểm tra độ nhạy sáng của 

mô-đun tại nhà máy trước khi vận chuyển đến Việt Nam (vì hiện tại không có phòng thí nghiệm nào thực hiện các 

thử nghiệm này ở Việt Nam). Có thể lắp đặt các công cụ đo độ bụi ở mảng quang điện để tự động thông báo cho 

đội vận hành và bảo trì về thời gian vệ sinh.

 › Ảnh hưởng từ việc che bóng của các vật thể, mảng quang điện, cây cối, các tòa nhà phải được dự báo và mô 

phỏng để đưa vào trong đánh giá.
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LƯU Ý KỸ THUẬT: XEM XÉT KHÔNG ĐẦY ĐỦ TẤT CẢ CÁC KHÍA CẠNH KỸ THUẬT LIÊN QUAN TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ SẢN LƯỢNG

Quy trình quản lý 
rủi ro

 › Ảnh hưởng từ việc che bóng của các vật thể, mảng quang điện, cây cối, các tòa nhà phải được dự báo và mô 

phỏng để đưa vào trong đánh giá.

 › Tổn thất do bám bẩn cũng cần được kiểm tra và đánh giá cẩn thận dựa trên tình trạng hiện tại khu vực nhà máy 

và dựa trên chiến lược cũng như công cụ vệ sinh các tấm quang điện (hệ thống làm sạch tấm quang điện tự chế 

hiếm khi đem lại hiệu quả về chi phí)

 › Các tổn thất khác do mô-đun, biến tần, máy biến áp gây ra cần được kiểm tra cẩn thận trong bảng dữ liệu, báo 

cáo thử nghiệm và chứng chỉ chất lượng của sản phẩm. 

 › Xem xét các góc, hướng (góc nghiêng và độ dốc) ở giai đoạn đầu đồng bộ với khu vực có sẵn để tối ưu hóa sản 

lượng điện.

 › Có thể ước tính được phần nào tổn thất do tắc nghẽn lưới điện cục bộ và hoạt động điều độ của hệ thống điện 

quốc gia (làm cho nhà máy không khả dụng) thông qua thực hiện nghiên cứu/phân tích lưới điện. 

3. Sau giai đoạn mua sắm, cần xem lại PVsyst và kiểm tra chéo từng tham số mô phỏng ban đầu với các thành 

phần hệ thống thực tế được chọn.

Các biện pháp 
giảm thiểu rủi 
ro với 
tài sản đang 
vận hành

Trong trường hợp ban đầu chưa xem xét đến hiệu quả thực tế của các thành phần hệ thống thì có thể xem xét các 

biện pháp sau: 

 

 › Tiến hành kiểm tra kỹ thuật do bên thứ ba thực hiện để xác định các vấn đề chính đối với việc lắp đặt và đánh giá 

giá trị tổn thất thực cho từng hạng mục nêu trên. 

 › Trong trường hợp bị che bóng: có thể di dời các đối tượng gây che bóng khỏi hiện trường. Nếu không thể di dời 

các vật thể đó, cần cân nhắc chỉ di dời những tấm quang điện bị che bóng. Tuy nhiên, phương án này có thể gây 

tốn kém cho đơn vị phát triển và có thể yêu cầu thay đổi thiết kế.

 › Tiến hành kiểm tra nhiệt độ thường xuyên trên các tấm quang điện để xác định bất kỳ điểm nóng hay hiện tượng 

tách rời lớp bảo vệ tế bào quang điện, v.v. Tốt nhất là tiến hành kiểm tra hàng năm bằng ảnh hồng ngoại (IR) thiết 

bị bay không người lái. Quan trọng là phải kiểm tra tất cả các tấm quang điện để xác định sớm các lỗi hư hỏng và 

liên hệ với đơn vị sản xuất tương ứng. 

 › Tiến hành mô phỏng thiết kế năng lượng mặt trời khác trong quá trình kiểm tra kỹ thuật để đánh giá các thông 

số tổn thất thực tế. Có thể khắc phục đánh giá sản lượng không đúng tương đối đơn giản thông qua thực hiện mô 

phỏng nhiều lần nếu cần để đạt được kết quả chính xác nhất. Nếu hiệu suất của hệ thống thấp hơn nhiều so với 

kết quả mô phỏng mới cập nhật, có thể mời đơn vị tư vấn bên thứ ba đưa ra đề xuất về các phương án khả thi để 

cải thiện sản lượng điện. Ví dụ, có thể thực hiện nhanh một đánh giá lợi ích chi phí để đánh giá lợi nhuận của việc 

thay đổi một thiết bị hoặc thiết kế của nhà máy.

LƯU Ý KỸ THUẬT: XEM XÉT KHÔNG ĐẦY ĐỦ TẤT CẢ CÁC KHÍA CẠNH KỸ THUẬT LIÊN QUAN TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ SẢN LƯỢNG

Nghiên cứu
điển hình

Sau khi trang trại năng lượng mặt trời đi vào vận hành thương mại được một năm, dữ liệu sản xuất cho 

thấy giá trị sản lượng không khớp với đánh giá sản lượng dự kiến trong giai đoạn nghiên cứu khả thi. Đơn 

vị phát triển đã tiến hành xem xét đánh giá sản lượng và đã điều chỉnh các thông số nhất định về tổn thất, 

phù hợp với hoạt động thực tế của thiết bị cũng như dữ liệu thời tiết. Mặc dù đã điều chỉnh, các giá trị đầu 

ra vẫn không phù hợp với mô phỏng đánh giá sản lượng. 

Để điều tra sâu hơn vấn đề này, đơn vị phát triển đã thuê một chuyên gia bên thứ ba về năng lượng mặt trời 

tiến hành kiểm tra độc lập về hiệu suất (PR) cũng như kiểm tra về kỹ thuật của nhà máy.  

Thử nghiệm hiệu suất bao gồm việc thực hiện đánh giá tập trung các hoạt động của thiết bị bằng cách đo 

độ chiếu xạ trong một khoảng thời gian nhất định với các cảm biến chính xác bổ sung (cảm biến đo bức 

xạ mặt trời, cảm biến nhiệt độ), cho phép loại trừ sự không chính xác của bức xạ. Quy trình thử nghiệm do 

đánh giá viên thực hiện phải tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn ngành (IEC 61724) với các dụng cụ đo lường 

chất lượng cao. 

Kết quả của thử nghiệm hiệu suất sẽ cho phép đánh giá chênh lệch giữa hiệu suất trên lý thuyết và hiệu 

suất thực tế, đồng thời điều chỉnh kỳ vọng sản lượng cuối cùng để đưa ra được dự báo về sản lượng phù 

hợp hơn. Tỷ lệ hiệu suất hàng năm có thể chấp nhận được đối với các trang trại đang hoạt động là trên 

80%, đặc biệt là trong những năm đầu tiên. 

Mặt khác, đánh giá kỹ thuật sẽ giúp xác định các vấn đề tiềm ẩn (thẩm định kỹ thuật đầy đủ) và các biện 

pháp khắc phục để cải thiện hoạt động của nhà máy. 
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Nghiên cứu
điển hình

Một quy trình quản lý và đánh giá rủi ro hoàn chỉnh ở giai đoạn đầu của dự án có thể giúp xác định đầy đủ rủi ro này 

và đưa ra các biện pháp thích hợp để quản lý rủi ro. Đánh giá rủi ro phụ thuộc nhiều vào từng đặc điểm riêng biệt của 

dự án và cần được thực hiện theo từng trường hợp cụ thể. Đánh giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

RỦI RO
KỸ THUẬT

TÁC ĐỘNG TIỀM ẨN MỨC ĐỘ RỦI RO TRƯỚC KHI KHẮC PHỤC (VÍ DỤ)

Số liệu đầu vào 
không chính xác 
của các tổn thất 
như tổn thất 
che bóng, tổn thất 
bám bẩn và 
các dữ liệu 
đầu vào khác

Sản lượng thấp hơn 
so với mô phỏng

Khả năng xảy ra:  Cao (4) - đánh giá sản lượng không chính xác 

xảy ra thường xuyên trong hầu hết các dự án.

Tác động: Thấp (2) - Giá trị sản lượng đầu ra theo lý thuyết có thể 

không phản ánh sản lượng thực tế và do đó làm sai lệch các dự 

báo của mô hình kinh doanh

Mức độ rủi ro : 8 (Cao)

Do kết quả đánh giá rủi ro này ở mức cao, dựa trên Chiến lược quản lý rủi ro (tham khảo phần 4.3), cần cân nhắc và 

thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu rủi ro. 
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Nghiên cứu 
điển hình

Bảng dưới đây trình bày các biện pháp khả thi cùng với phân tích chiến lược quản lý các rủi ro còn lại.

BIỆN PHÁP 
KHẢ THI

MỨC ĐỘ RỦI RO SAU KHI KHẮC 
PHỤC (VÍ DỤ)

PHÂN TÍCH CHI 
PHÍ VÀ LỢI ÍCH

MỐC THỜI 
GIAN

NGƯỜI 
CHỊU RỦI 
RO CUỐI 
CÙNG

Biện pháp 
giảm thiểu
Phương án 1:  
Thực hiện 
kiểm tra tỷ lệ 
hiệu suất (PR) 

Khả năng xảy ra:  Thấp (2) - nguồn rủi 

ro có thể được giảm thiểu. Tuy nhiên, 

không xác định căn nguyên của việc 

hiệu suất thấp hơn mô phỏng.

Tác động: Không đáng kể (1) - Việc 

tính toán PR chính xác sẽ làm giảm 

độ sai lệch trong sản xuất cho đơn 

vị phát triển.

Mức độ rủi ro còn lại 

sau Phương án 1: 2 (Thấp)

Có thể chấp nhận 

được - Việc giao 

cho đơn vị bên 

ngoài kiểm tra 

hiệu suất cho 

phép cập nhật mô 

hình kinh doanh 

với đầu ra chính 

xác, thường được 

các nhà đầu tư 

bên ngoài yêu cầu 

(một phần của chi 

phí giao dịch).

Khi có chênh 

lệch đáng 

kể giữa sản 

lượng dự kiến 

và giá trị sản 

xuất thực tế

Chủ dự án

Biện pháp 
giảm thiểu
Phương án 2: 
Tiến hành 
đánh giá
kỹ thuật

Khả năng xảy ra: Thấp (2) - các 

nguồn rủi ro có thể được giảm 

thiểu, tuy nhiên trong quá trình 

hoạt động, các vấn đề khác có thể 

ảnh hưởng đến sản xuất.

Tác động: Không đáng kể (1) - Thẩm 

tra kỹ thuật đầy đủ sẽ cho phép 

đánh giá khách quan và giảm thiểu 

hầu hết các vấn đề về độ chính xác

Mức độ rủi ro còn lại 

sau Phương án 2: 2 (Thấp)

Có thể chấp nhận 

được - Đánh giá 

kỹ thuật bên 

ngoài sẽ cho 

phép cập nhật 

và cải thiện đánh 

giá sản lượng. 

Đánh giá kỹ thuật 

tiêu tốn chi phí 

đáng kể và được 

khuyến nghị đưa 

vào thực hiện khi 

dự kiến chuyển 

nhượng.

Khi có chênh 

lệch đáng 

kể giữa sản 

lượng dự kiến 

và giá trị sản 

xuất thực tế

Chủ dự án
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Nghiên cứu 
điển hình

Sau khi thiết kế và lựa chọn các biện pháp quản lý rủi ro thích hợp, đơn vị tư vấn bên thứ ba đã khuyến 

nghị các giải pháp cho chủ dự án để đảm bảo các hoạt động theo dõi. Trong trường hợp: 

 › Kiểm tra PR, cần phải điều chỉnh cách tính sản lượng cho phù hợp, yêu cầu nhà thầu vận hành và 

bảo trì tiến hành tính toán hiệu suất hàng tháng và thuê chuyên gia độc lập bên thứ ba để đánh 

giá hàng năm. 

 › Đánh giá kỹ thuật, kế hoạch hành động sửa đổi và các khuyến nghị đã được cung cấp và cần được 

Chủ đầu tư theo dõi với sự hỗ trợ của nhà thầu vận hành và bảo trì, và/ hoặc cần được phản ánh 

trong kế hoạch vận hành và bảo trì cập nhật.

Tài liệu 
tham khảo

International Electrotechnical Commission (IEC) 61724 -1:2017, “Photovoltaic System Performance 

Monitoring – Guidelines for Measurement, Data Exchange and Analysis”, 2017

(Giám sát Hiệu suất Hệ thống Quang điện - Hướng dẫn Đo lường, Trao đổi Dữ liệu và Phân tích)

IEC 61724, “Photovoltaic System Performance Monitoring”, 2017

(Giám sát hiệu suất của hệ thống quang điện) 

Solar Bankability Consortium, “Best Practice Guidelines for PV Cost Calculation: Best Practice 

Checklists”, 2017

(Hướng dẫn thông lệ tốt nhất trong tính toán chi phí điện mặt trời) 

Report IEA-PVPS T13-12:2018, “Uncertainties in PV System Yield Predictions and Assessments”, 2018

(Những yếu tố bất trắc trong các dự đoán và đánh giá sản lượng hệ thống PV) 

Report IEA-PVPS 16-04:2021, “Best Practices Handbook for the Collection and Use of Solar Resource 

Data for Solar Energy Applications”, Third Edition 2021

(Sổ tay thực hành tốt nhất để thu thập và sử dụng dữ liệu tài nguyên mặt trời cho các ứng dụng năng 

lượng mặt trời, tái bản lần thứ ba)

bảng 8 - LưU ý Kỹ THUậT: Cân nHắC KHông đầy đủ Về TìnH TRạng LướI đIện KHông KHả Dụng

LƯU Ý KỸ THUẬT: CÂN NHẮC KHÔNG ĐẦY ĐỦ VỀ TÌNH TRẠNG LƯỚI ĐIỆN KHÔNG KHẢ DỤNG

Rủi ro

Một trong những rủi ro lớn nhất đối với các dự án năng lượng mặt trời ở Việt Nam liên quan đến việc cắt giảm công 

suất phát điện lên lưới. Thực tế sự phát triển bùng nổ gần đây của thị trường năng lượng tái tạo và nói chung là nhu 

cầu điện trong nước tăng cao đã tạo áp lực đáng kể lên mạng lưới điện. Mặc dù quá trình cải tạo và nâng cấp lưới 

điện hiện đang được tiến hành, nhưng việc cắt giảm công suất phát điện lên lưới vẫn là một rủi ro lớn và đáng kể 

đối với các dự án cả trong quy hoạch và đang vận hành.

Vấn đề này có thể tác động đáng kể đến các giá trị sản xuất của nhà máy và ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính.

Quy trình quản lý 
rủi ro

1. Trước khi phát triển dự án, cần tiến hành một nghiên cứu phát triển lưới điện để có góc nhìn tổng quan về 

tình trạng lưới điện hiện tại và tương lai. Dịch vụ này có thể được cung cấp bởi các bên tư vấn thứ ba. Nên 

sử dụng thông tin hiện có của EVN về các dự án đang được điều phối trong phạm vi các tỉnh địa phương. 

Thông thường, những thông tin này có sẵn tại Trung tâm điều độ hệ thống điện địa phương, các công ty 

truyền tải và điện lực. Cần xem xét các nhà máy điện hiện đang được quy hoạch và vận hành cũng như 

công suất tương ứng của các nhà máy này để đánh giá rõ các tác động đối với lưới điện. 

 

2. Dựa trên sơ đồ một sợi của trạm biến áp tương ứng, cần xác định số lượng nhà máy hiện đang nối vào 

trạm biến áp và công suất khả dụng còn lại của trạm biến áp. 

 

3. Sau đó nên mở rộng nghiên cứu để đánh giá các nhà máy điện hiện tại và những nhà máy sẽ được xây 

dựng trong vòng 5 năm tới (nhà máy nhiệt điện, thủy điện, điện gió, điện mặt trời) của khu vực. Thông tin 

này cần được xem xét để đánh giá rủi ro cắt giảm công suất trong tương lai. 

 

4. Chất lượng lưới điện cũng phải được xem xét trong các nghiên cứu. Điều này thường bao gồm các quy định 

và tiêu chuẩn địa phương về công suất phản kháng (phạm vi do EVN đề xuất có thể không tối ưu cho thiết 

bị của nhà máy điện mặt trời), bỏ qua lỗi (có thể gây tắt thiết bị), đáp ứng tần số và biến dạng sóng hài (có 

thể làm hỏng thiết bị của nhà máy), cũng như các thông số khác.
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Các biện pháp 
giảm thiểu rủi ro 
đối với các nhà máy 
đang vận hành

Nếu chưa tiến hành nghiên cứu phát triển lưới điện cho các nhà máy đang vận hành, có thể xem xét các biện 

pháp giảm thiểu sau: 

 › Tắc nghẽn lưới điện không phải là vấn đề mà chủ đầu tư có thể trực tiếp kiểm soát, vì nó phụ thuộc vào sự 

phát triển của đường dây truyền tải điện địa phương trong tương lai do EVN và các cơ quan quản lý quy 

hoạch địa phương quản lý. Tuy nhiên, vẫn nên tiến hành phân tích đánh giá cập nhật lưới điện để hiểu rõ về 

tình trạng hiện tại của lưới điện, liệu trạm biến áp có được nâng cấp hay không, và nếu có, khung thời gian 

dự kiến nâng cấp là khi nào. 

 › Nên thường xuyên cập nhật với các đơn vị điều độ lưới điện quốc gia và khu vực của về tình hình lưới điện 

hiện tại và các kế hoạch nâng cấp trong tương lai. 

 › Nếu có thể, hãy xem xét xây dựng mối quan hệ giữa các bên liên quan khác nhau (gồm chính quyền địa 

phương, cơ quan quản lý của EVN, đơn vị phát triển năng lượng mặt trời, nhà đầu tư và nhà thầu, các ngành 

công nghiệp địa phương) để tạo ra một mạng lưới hỗ trợ nhằm vận động nâng cấp hoặc phát triển lưới điện 

hỗ trợ đấu nối và giải tỏa công suất cho các nhà máy điện mặt trời.  

 › Trong những năm tới, lưu trữ năng lượng bằng pin tích năng có thể là một giải pháp để tránh việc cắt giảm 

công suất phát vào lưới điện. Tuy nhiên, những rào cản về tài chính, kinh tế, kỹ thuật và pháp lý vẫn còn 

tồn tại, ngăn cản việc công nghệ này trở nên phổ biến hơn.

Nghiên cứu 
điển hình

Sau 15 tháng hoạt động, một nhà máy điện mặt trời đã phải đối mặt với mức cắt giảm công suất cao hơn so 

với đánh giá ban đầu trong đánh giá sản lượng. Mặc dù đã thực hiện đánh giá lưới điện khi bắt đầu nghiên 

cứu, đánh giá đó không được cập nhật trong quá trình phát triển dự án, trong khi các dự án ngoài quy hoạch 

đã được kết nối với lưới điện. Do đó, các thông số về mức độ khả dụng của lưới điện trong đánh giá sản lượng 

không tính toán chính xác cho tất cả các dự án mới kết nối với lưới điện.
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Nghiên cứu 
điển hình

Trong trường hợp này, đơn vị phát triển không có biện pháp trực tiếp khả thi để giải quyết vấn đề cắt giảm công suất. 

Với sự giúp đỡ của chuyên gia năng lượng mặt trời bên ngoài, chủ dự án đã xác định được một số biện pháp để tối ưu 

hóa nhà máy điện mặt trời trong bối cảnh này và giảm thiểu các tác động. Trong số đó, có thể kể đến các biện pháp sau: 

 › Rà soát nhanh và cập nhật nghiên cứu đánh giá lưới điện để có cái nhìn mới nhất về các mức cắt giảm tiềm năng 

hiện tại và tương lai.

 › Điều chỉnh kế hoạch hoạt động bảo trì lớn phù hợp với thời gian cắt giảm (chẳng hạn như bảo trì biến tần, máy 

biến áp hoặc tủ trung thế).

 › Cân nhắc phương án lưu trữ điện bằng pin tích năng với phân tích lợi ích - chi phí và khả năng tương hỗ với các 

nhà máy lân cận để tối ưu hóa chi phí lắp đặt.  

Một quy trình quản lý và đánh giá rủi ro hoàn chỉnh ở giai đoạn đầu của dự án có thể giúp xác định đầy đủ rủi ro này và 

đưa ra các biện pháp thích hợp để giảm thiểu rủi ro. Đánh giá rủi ro phụ thuộc nhiều vào từng đặc điểm riêng biệt của 

dự án và cần được thực hiện theo từng trường hợp cụ thể. Đánh giá được cung cấp dưới đây chỉ mang tính tham khảo.

RỦI RO 
KỸ THUẬT

TÁC ĐỘNG TIỀM ẨN MỨC ĐỘ RỦI RO TRƯỚC KHI KHẮC PHỤC (VÍ DỤ)

Số liệu đầu vào 
không chính xác 
về tổn thất do 
tình trạng 
lưới điện không 
khả dụng

Sản lượng thấp hơn 

do cắt giảm công 

suất phát điện lên 

lưới ngoài dự kiến.

Khả năng xảy ra: Trung bình (3) - với xu hướng phát 

triển nhà máy điện và tình trạng lưới điện hiện nay, việc 

cắt giảm phát điện rất có thể sẽ diễn ra thường xuyên.

Tác động: Trung bình (3) - Việc cắt giảm công suất phát 

lên lưới điện thường xuyên có thể dẫn đến tổn thất đáng 

kể so với ước tính ban đầu.

Mức độ rủi ro: 9 (Cao)

Do kết quả đánh giá rủi ro này ở mức cao, dựa trên Chiến lược quản lý rủi ro (tham khảo phần 4.3), các biện pháp 

giảm thiểu rủi ro cần được cân nhắc và thực hiện nghiêm túc. 
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Nghiên cứu
điển hình

Các biện pháp khả thi được trình bày trong bảng dưới đây với phân tích chiến lược quản lý rủi ro còn lại

BIỆN PHÁP 
KHẢ THI

MỨC ĐỘ RỦI RO SAU KHI 
KHẮC PHỤC (VÍ DỤ)

PHÂN TÍCH CHI 
PHÍ VÀ LỢI ÍCH

MỐC THỜI 
GIAN

NGƯỜI 
CHỊU RỦI 
RO CUỐI 
CÙNG

Biện pháp 
giảm thiểu
Phương án 1: 
Thực hiện thêm 
các nghiên cứu 
về lưới điện

Khả năng xảy ra:  Trung bình (3) - 

Các nghiên cứu bổ sung sẽ không 

cung cấp nhiều thông tin bổ sung 

giúp quản lý rủi ro cắt giảm công 

suất phát điện lên lưới.

Tác động: Thấp (2) - Nghiên cứu 

lưới điện giúp chủ dự án xác định 

chính xác hơn nguy cơ cắt giảm 

công suất và thực hiện các hoạt 

động vận hành và bảo trì phù hợp 

để giảm thiểu việc phải tạm ngưng 

phát điện.

Rủi ro còn lại sau 

Phương án 1: 6 (Cao)

Được chấp nhận 

- Chi phí cập nhật 

nghiên cứu hiện tại 

không đáng kể và sẽ 

cung cấp thông tin 

chi tiết cũng như hỗ 

trợ các quyết định 

vận hành.

Ngay sau 

khi xác định 

được các tác 

động quan 

trọng  

Chủ dự án
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Nghiên cứu
điển hình

BIỆN PHÁP 
KHẢ THI

MỨC ĐỘ RỦI RO SAU KHI 
KHẮC PHỤC (VÍ DỤ)

PHÂN TÍCH CHI 
PHÍ VÀ LỢI ÍCH

MỐC THỜI 
GIAN

NGƯỜI 
CHỊU RỦI 
RO CUỐI 
CÙNG

Biện pháp 
giảm thiểu
Phương án 2: 
Điều chỉnh 
các hoạt động 
bảo trì

Khả năng xảy ra:  Trung bình (3) - 

biện pháp này sẽ không làm thay 

đổi tần suất bị cắt giảm.

Tác động:  Trung bình (2) - Việc điều 

chỉnh kế hoạch hoạt động bảo trì sẽ 

giảm nhẹ tổn thất

Rủi ro còn lại sau 

Phương án 1: 6 (Cao)

Được chấp nhận 

- Không có chi 

phí cho biện pháp 

này vì chỉ yêu 

cầu thông tin liên 

lạc với đơn vị vận 

hành lưới điện và 

tối ưu hóa hoạt 

động bảo trì

Ngay sau 

khi xác 

định được 

các tác 

động quan 

trọng  

Chủ dự án

Biện pháp 
giảm thiểu
Phương án 3:  
Xem xét 
lắp đặt 
giải pháp 
tích trữ 
năng lượng

Khả năng xảy ra: Trung bình (3) - 

Giải pháp lưu trữ năng lượng sẽ 

không làm giảm tần suất cắt giảm 

truyền tải vào lưới điện

Tác động: Không đáng kể (1) - Tích 

trữ năng lượng có thể giúp đối mặt 

với các thời điểm cắt giảm công 

suất phát bằng cách tích trữ năng 

lượng và cấp lại vào lưới điện khi 

nhu cầu phụ tải cao.

Rủi ro còn lại sau 

Phương án 2: 3 (Trung bình)

Bị từ chối - Do 

một số lý do (kinh 

tế, pháp lý và kỹ 

thuật), các giải 

pháp tích trữ 

năng lượng hiện 

không khả thi ở 

Việt Nam. 

Không áp 

dụng 
Chủ dự án
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Nghiên cứu
điển hình

Dựa trên thực trạng thị trường năng lượng mặt trời ở Việt Nam, hiện chưa có biện pháp giảm thiểu rõ ràng nào để giải 

quyết các vấn đề cắt giảm công suất phát điện. Các giải pháp dài hạn thường được đề ra và thực hiện ở cấp quốc gia, 

có sự phối hợp giữa EVN và các đơn vị vận hành lưới điện địa phương (đầu tư phát triển lưới điện, hạ tầng pin tích 

năng, chính sách điều chỉnh phụ tải điện, v.v.). 

Thực tế này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiến hành một nghiên cứu trong giai đoạn ban đầu để đánh giá lưới 

điện toàn diện và đầy đủ, dựa trên thông tin chi tiết về việc sử dụng lưới điện hiện tại và kế hoạch phát triển trong 

tương lai. Mục đích là thấy trước mọi nguồn rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy điện.

Tài liệu 
tham khảo

NREL, “Wind and Solar Energy Curtailment: Experience and Practices in United States”(Cắt giảm công suất điện gió 

và mặt trời: Kinh nghiệm và thực tiễn ở Hoa Kỳ), 2014), 2014  

Smart Electric Power Alliance, “Proactive Solutions to Curtailment Risk: Identifying new contract structures for 

utility-scale renewables”(Các giải pháp chủ động giảm thiểu rủi ro: Xác định cấu trúc hợp đồng mới cho năng lượng 

tái tạo quy mô lớn), 2016

5.3. Không cân nhắc các yêu cầu vận hành và bảo trì 

Mô tả

Việc phát triển nhanh chóng môi trường đầu tư điện mặt 

trời thuận lợi tại Việt Nam đã làm gia tăng lượng số lượng 

đơn vị mới tham gia thị trường, trong đó có nhiều đơn vị 

không có đủ chuyên môn về lắp đặt và vận hành công trình 

cũng như các phương pháp vận hành và bảo trì tốt nhất.

Theo thông lệ phổ biến ở Việt Nam, hợp đồng vận hành và 

bảo trì (O&M) được đàm phán đồng thời với hợp đồng EPC 

(hoặc hợp đồng xây lắp bổ trợ khác - BOP). Cùng một công 

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề tiềm ẩn về kỹ thuật có thể 

xảy ra trong khoảng thời gian 2 năm này, ví dụ như:

 › Chủ dự án có thể không đủ phương tiện và đội ngũ 

thích hợp để tiếp quản công việc đã thực hiện (cũng 

như trách nhiệm) của các nhà thầu.

 › Chủ dự án không phải lúc nào cũng hiểu rõ về các vai 

trò và trách nhiệm khác nhau đối với công tác O&M, 

quên lập kế hoạch cho các chức năng O&M nhất định 

mà họ sẽ phải thực hiện / cung cấp hoặc để có thể 

giám sát chặt chẽ các nhà thầu phụ.

 › Các nhà thầu có xu hướng tối ưu hóa chi phí bằng cách 

cắt giảm tối đa nỗ lực thực hiện; do đó công tác bảo trì 

chỉ có tầm nhìn ngắn hạn, ví dụ, chỉ đảm bảo đến cuối 

thời hạn bảo hành của Nhà thầu hoặc hợp đồng EPC.  

ty (nhưng ở các nhóm khác nhau) sẽ chịu trách nhiệm thi 

công và sau đó là vận hành và bảo trì trong một khoảng 

thời gian nhất định, thường là 2 năm, tương ứng với Thời 

hạn bảo hành công trình trang trại điện mặt trời. Theo 

cách này, các công cụ và thiết bị cần thiết cho O&M có 

thể được cung cấp ngay từ đầu (linh phụ kiện thay thế, bộ 

công cụ O&M, hệ thống giám sát thích hợp, các buổi đào 

tạo cho đội ngũ O&M và tài liệu hướng dẫn O&M đầy đủ 

được đưa vào hợp đồng EPC). 

Vì có giá trị tài chính thấp hơn nhiều so với hợp đồng EPC 

nên các điều khoản của hợp đồng O&M thường ít được 

quan tâm hơn. Nhiều trang trại điện mặt trời ở Việt Nam 

không có hợp đồng O&M (ngoại trừ đối với cơ sở hạ tầng 

điện cao áp theo yêu cầu của đơn vị quản lý  lưới điện), 

và phạm vi dịch vụ O&M thường không xác định rõ ràng, 

không được quán triệt nội bộ khi Chủ dự án tự thực hiện. 

Thực trạng này tiềm ẩn một số loại rủi ro dự án nghiêm 

trọng (độ khả dụng của nhà máy thấp do các bộ phận hư 

hỏng sớm, hiệu suất nhà máy thấp, OPEX cao hơn dự kiến, 

rủi ro sức khỏe, an toàn và môi trường (HSE) cho đội ngũ 

O&M). Cần tập trung chuyển giao công nghệ và dữ liệu dự 

án (mật khẩu, bảng dữ liệu, tài liệu hướng dẫn, v.v.) để đảm 

bảo đội ngũ O&M có được “bộ công cụ” vận hành nhà máy 

hoàn chỉnh sau khi chấm dứt hợp đồng EPC. Hơn nữa, cần 

đưa mức độ trách nhiệm pháp lý đầy đủ, phù hợp vào các 

hợp đồng nhà thầu EPC/O&M để đảm bảo thực thi các yêu 

cầu vận hành và bảo trì.
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Xác định rủi ro

Bảng 9 trình bày tổng quát về các rủi ro chính liên quan đến việc cân nhắc không đầy đủ 

các yêu cầu vận hành và bảo dưỡng:

CÁC NGUỒN RỦI RO TIỀM ẨN RỦI RO KỸ THUẬT

Thiếu cơ chế giám sát thích hợp 
trong thiết kế trang trại điện 
mặt trời (hệ thống, phần mềm, 
kết nối)

 › Không phát hiện được các khiếm khuyết, ví dụ: hiệu suất giảm nhẹ, biến tần hỏng hoặc mô-đun 

bị hư hại.

 › Không phát hiện được tình trạng ngừng hoạt động, ví dụ như sự cố tại từng chuỗi cụ thể hoặc đấu 

sai thứ tự cáp đầu vào biến tần.

 › Quá nhiệt vật liệu, ví dụ, sự gia tăng bất thường của nhiệt độ biến tần hoặc máy biến áp.

 › Thời gian khắc phục sự cố kéo dài, ví dụ: phải tìm nguồn gốc các vấn đề trên phạm vi rộng và 

thiếu căn cứ cụ thể.

Thiếu các quy trình O&M chuẩn 
và cơ chế O&M đồng bộ

 › Các khiếm khuyết chưa phát hiện, ví dụ, ốc vít lỏng lẻo hoặc tắc khe lọc gió tản nhiệt biến tần, 

khi các bộ phận cụ thể chưa được đưa vào quy trình O&M. 

 › Sự lão hóa bất thường của thiết bị, ví dụ, cáp hoặc đầu nối bị mòn.

 › Không phát hiện tình trạng ngừng hoạt động, ví dụ như sự cố tại từng chuỗi cụ thể hoặc lỗi biến tần.

 › Quá nhiệt vật liệu, ví dụ, điểm nóng (hotspot) trên tấm PV hoặc quá nhiệt tại điểm đấu nối.

 › Thời gian khắc phục sự cố kéo dài, ví dụ, các vấn đề kỹ thuật không được phát hiện sẽ trở nên 

trầm trọng hơn theo thời gian và đòi hỏi sửa chữa lớn. 

 › Tăng nguy cơ trộm cắp, với bộ phần bị đánh cắp thường là các tấm quang điện và hàng rào lưới 

do thiếu camera giám sát (CCTV).

CÁC NGUỒN RỦI RO 
TIỀM ẨN

RỦI RO KỸ THUẬT

Quản lý linh phụ kiện 
không đầy đủ (không lưu trữ 
phụ kiện, chậm trễ cung ứng, 
gia hạn bảo hành)

 › Thời gian ngừng hoạt động kéo dài, ví dụ, do thiếu linh phụ kiện thay thế trong kho kết hợp với 

chậm trễ cung ứng.

Năng lực và kỹ năng của đội ngũ 
O&M thấp

 › Các khiếm khuyết chưa phát hiện, ví dụ, bỏ qua các biểu hiện nhỏ về giảm hiệu suất khi các quan 

sát chuỗi, hoặc các đi-ốt bị cháy trong hộp đấu nối PV.

 › Sự lão hóa bất thường của thiết bị, ví dụ, không phát hiện tình trạng ăn mòn hoặc xuống cấp của 

các dây nối biến tần.

 › Không phát hiện tình trạng ngừng hoạt động, ví dụ như sự cố tại từng chuỗi cụ thể hoặc lỗi biến tần.

 › Quá nhiệt của vật liệu, ví dụ, thay đổi trên bề mặt thanh cái hoặc nhiệt độ cao tại máy biến áp.

 › Thời gian khắc phục sự cố kéo dài, ví dụ: do đội ngũ thiếu kinh nghiệm, giãn cách do Covid-19, và 

cần sự hỗ trợ của bên thứ ba.

TÁC ĐỘNG

 › Là nguyên nhân gây hư hỏng của nhà máy điện mặt trời 

 › Tăng thời gian ngừng hoạt động và giảm mức độ khả dụng của 

nhà máy

 › Giảm đáng kể hiệu suất 

 › Chi phí sửa chữa rất cao

 › Rủi ro về sức khỏe, an toàn và môi trường 

 › Không đạt được các mục tiêu kinh tế

bảng 9 - Cân nHắC KHông đầy đủ CáC yêU CầU Về O&M: CáC ngUồn RủI RO TIềM ẩn, RủI RO Và TáC động LIên QUAn

Đánh giá rủi ro Những biện pháp quản lý rủi ro phổ biến

Dựa trên kết quả xác định các rủi ro liên quan đến O&M, 

dự án cần tiến hành đánh giá rủi ro để lựa chọn áp dụng 

các biện pháp quản lý O&M tốt nhất. Vì mỗi địa điểm dự 

án đều khác nhau, nên cần đánh giá rủi ro theo điều kiện 

cụ thể của từng dự án, sử dụng phương pháp được trình 

bày trong Chương 4.2. Vui lòng xem ví dụ về đánh giá rủi 

ro nêu trong nghiên cứu điển hình được tại các phần lưu 

ý kỹ thuật.

Bảng dưới đây trình bày các lỗi kỹ thuật thường gặp và ví 

dụ về biện pháp giảm thiểu cụ thể tại các nhà máy đang 

vận hành mà việc triển khai các yêu cầu O&M còn thiếu 

và yếu.

Phần nội dung lưu ý này trình bày cách thức đối phó với thực trạng nêu trên và đề xuất 

các giải pháp giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn bằng cách tập trung vào các vấn đề chính. Các 

nhiệm vụ, đội ngũ & công cụ vận hành và bảo trì (cùng quản lý tài sản), và song song với 

đó là hệ thống giám sát thích hợp phải được xác lập sớm nhất có thể dựa trên thiết kế 

thực tế của nhà máy điện mặt trời. Có thể sử dụng chuyên gia của bên thứ ba hỗ trợ kiểm 

tra đánh giá các quy trình và đội ngũ O&M hiện tại nhằm giúp xác định kế hoạch hành 

động phù hợp, khôi phục hiệu quả kinh doanh cho trang trại điện mặt trời.
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bảng 10 - Cân nHắC KHông đầy đủ CáC yêU CầU Về O&M: Ví Dụ Về CáC bIện PHáP QUản Lý RủI RO

CÁC NGUỒN RỦI RO 
TIỀM ẨN

LỖI KỸ THUẬT
CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CÓ THỂ QUẢN LÝ ĐƯỢC RỦI RO (ĐƯỢC XÁC ĐỊNH 
VÀ HOÀN THIỆN THEO CÁCH TIẾP CẬN TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ)

Thiếu cơ chế 
giám sát thích hợp 
trong thiết kế trang trại 
điện mặt trời (hệ thống, 
phần mềm, kết nối)

Không có hệ thống 
giám sát bên ngoài

 › Ngay cả khi giai đoạn xây dựng đã kết thúc, việc thiết lập một hệ thống giám 

sát bên ngoài vẫn rất được khuyến khích để đảm bảo giám sát phù hợp hiệu 

quả hoạt động nhà máy trong những năm tới.

 › Tiến hành đánh giá tiêu chuẩn các hệ thống giám sát có trên thị trường và 

yêu cầu tài liệu trình bày từng nền tảng cho nhóm O&M.

 › Các phần mềm thường cung cấp những tính năng giám sát như hoạt động 

sản xuất hàng ngày, hệ thống cảnh báo, theo dõi nhiệt độ, báo cáo tự động 

hóa, kết quả KPI và hệ thống quản lý bảo trì trên máy tính (CMMS). Cần lựa 

chọn theo từng trường hợp cụ thể, căn cứ trên các tính năng này và phù hợp 

với công cụ đã có sẵn tại nhà máy. 

 › Các tiêu chí lựa chọn hệ thống giám sát khác có thể gồm dịch vụ cài đặt và 

cấu hình đầy đủ tại hiện trường, “tính thân thiện với người dùng” của hệ 

thống và ngôn ngữ, hứa hẹn về đào tạo tại chỗ cho nhóm O&M, và các dịch vụ 

hậu mãi tại Việt Nam.

Báo động quá mức 
do cài đặt thiết bị 
không đúng cách

 › Xem xét lại các ngưỡng và tiêu chí của hệ thống cảnh báo cho mỗi thành 

phần, dựa trên trải nghiêm và lịch sử cảnh báo. 

 › Xác định các chỉ số gây cảnh báo quá mức và xem xét điều chỉnh các ngưỡng 

về mức phù hợp.

 › Cân nhắc thiết lập thêm các cảnh báo dựa trên các sự cố chưa phát hiện 

trong lịch sử theo dõi.

 › Cập nhật hệ thống cảnh báo thường xuyên, đồng thời đặt mức cảnh báo quan 

trọng đối với các hạng mục có tác động đáng kể nhất đến sản xuất và tính 

toàn vẹn của nhà máy.

 › Cân nhắc việc thuê một bên thứ ba chuyên nghiệp để tích hợp các cài đặt 

thích hợp vào hệ thống giám sát.

Sự cố giao tiếp dữ liệu 
giữa các thành phần 
khác nhau

 › Kiểm tra tất cả các thiết bị truyền thông (cáp, kết nối, modem, internet).

 › Kiểm tra các báo cáo bảo trì phòng ngừa gần nhất để xem lại bất kỳ nhận xét 

và quan sát nào trước đây có thể hỗ trợ khắc phục sự cố.

 › Xác minh xem tất cả các vấn đề được xác định trong báo cáo trước đây đã 

được khắc phục đầy đủ hay chưa.

 › Kiểm tra để đảm bảo rằng cấu hình giao tiếp của hệ thống (CNTT) không thay 

đổi so với thiết lập ban đầu.

CÁC NGUỒN RỦI RO 
TIỀM ẨN

LỖI KỸ THUẬT
CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CÓ THỂ QUẢN LÝ ĐƯỢC RỦI RO (ĐƯỢC XÁC ĐỊNH 
VÀ HOÀN THIỆN THEO CÁCH TIẾP CẬN TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ)

Thiếu các quy trình 
và cơ chế O&M chuẩn, 
đồng bộ

Không có kế hoạch và 
nguồn lực tổng thể 
dành cho O&M

 › Xác định và thực hiện các kế hoạch O&M hàng ngày/hàng tháng/hàng năm 

từ trước khi nhà máy đi vào vận hành, không chỉ cho hạ tầng điện cao áp mà 

cho toàn thể nhà máy điện mặt trời, trong đó có tất cả các công trình và hệ 

thống. Chủ dự án cần lập trước kế hoạch để quản lý và phân bổ nguồn lực 

hợp lý cho các hoạt động O&M, chẳng hạn như phân bổ nhân sự từng ca, kế 

hoạch kiểm tra định kỳ, v.v.

 › Yêu cầu hỗ trợ từ bên thứ ba để soạn thảo sổ tay O&M dựa trên thiết kế nhà 

máy (hoặc cập nhật và diễn giải chi tiết tài liệu hiện có).

Thiếu giám sát sản xuất 
hàng ngày (kiểm soát 
ngẫu nhiên, không ghi 
hồ sơ hay nhật ký) 

 › Triển khai một quy trình nội bộ để giám sát hoạt động sản xuất hàng ngày tới 

từng thành phần của nhà máy (biến tần, máy biến áp, thiết bị cao áp, trạm 

theo dõi thời tiết) với các trị số chính của từng thành phần (ví dụ, công suất 

tác dụng và phản kháng, điện áp, cường độ, nhiệt độ, bức xạ).

 › Xác định quy trình ghi hồ sơ: ghi lại tất cả các lệnh điều khiển được thực hiện 

với tên của người điều khiển và ngày giờ. Điều này có thể được tối ưu hóa 

bằng cách triển khai một CMMS thích hợp.

 › Trong trường hợp cần thực hiện các hành động tiếp theo, xác lập một quy 

trình với mốc thời gian và trách nhiệm rõ ràng.

Danh sách các trị số cần 
theo dõi không đầy đủ 

 › Kiểm tra hồ sơ giám sát để xác định hầu hết các vấn đề tái diễn và theo đó, 

xác định danh sách các trị số cần theo dõi thêm của mỗi thiết bị.

 › Tham khảo các KPI đã thống nhất theo hợp đồng và các thông lệ quốc tế tốt nhất 

để xác định các giá trị phải được giám sát (hiệu suất - PR, độ khả dụng, v.v.).

Thiếu các công cụ bảo trì 
thích hợp 

 › Xem xét bảng thông số kỹ thuật của thiết bị để xác định các công cụ bảo trì 

cụ thể cần thiết.

 › Đảm bảo mỗi đội bảo trì có bộ công cụ riêng và bổ sung hoàn thiện khi cần, 

có tính đến chi phí thiết bị cũng như tần suất sử dụng. Với một số hạng mục 

bảo trì cụ thể, có thể sử dụng biện pháp thay thế như ký hợp đồng thầu phụ 

hoặc thuê thiết bị đúng lúc.

 › Bổ sung bộ công cụ đã xác định này vào Sổ tay O&M nếu cần.
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CÁC NGUỒN RỦI RO 
TIỀM ẨN

LỖI KỸ THUẬT
CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CÓ THỂ QUẢN LÝ ĐƯỢC RỦI RO (ĐƯỢC XÁC ĐỊNH 
VÀ HOÀN THIỆN THEO CÁCH TIẾP CẬN TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ)

Thiếu các quy trình 
và cơ chế O&M chuẩn, 
đồng bộ

Thiếu giám sát qua 

hệ thống camera 

quan sát

 › Đánh giá mức rủi ro đối với từng vấn đề an ninh của nhà máy và xác định 

những khu vực dễ bị các đối tượng bên thứ ba trộm cắp hoặc phá hoại.

 › Xem xét lắp đặt hệ thống camera quan sát tại những khu vực đã xác định, lập quy 

trình nội bộ để giám sát thường xuyên các camera (khu vực theo dõi, tần suất xác 

minh, ghi hình) và xác định và phân công trách nhiệm giữa các nhóm O&M.

 › Cân nhắc thuê một bên thứ ba bên ngoài thực hiện giám sát, đặc biệt là đối với 

các nhà máy điện mặt trời không có nhân viên thường trực tại chỗ.

Biện pháp bảo trì 

phòng ngừa thiếu 

hoặc kém hiệu quả

 › Xem xét tất cả các hướng dẫn sử dụng thiết bị để đảm bảo phạm vi công việc 

tối thiểu phải có các khuyến nghị bảo trì phòng ngừa của đơn vị thi công.

 › Tinh chỉnh khung bảo trì phòng ngừa (tần suất và hạng mục), dựa trên hướng 

dẫn của các thông lệ quốc tế tốt nhất. Tuy nhiên, phạm vi công việc này nên 

nằm trong khuôn khổ các yêu cầu bảo hành thiết bị. Ngoài ra, cũng cần tính đến 

những điều kiện cụ thể của khu vực dự án như thời tiết, nguy cơ bám bẩn, v.v.

Thiếu nhật ký các 

hoạt động bảo trì 

tại chỗ

 › Xác định các yêu cầu ghi hồ sơ cho tất cả các vấn đề cũng như các hoạt động 

bảo trì sửa chữa tương ứng (bao gồm nhưng không giới hạn ngày giờ, nhà máy, 

thiết bị, thời gian phản ứng, thời gian giải quyết, tác động đến sản xuất).

 › Cân nhắc triển khai CMMS nhằm giảm thiểu sai sót do con người gây ra và đạt 

được mục tiêu rút ngắn thời gian (thông qua hệ thống tự động hóa).

Không quản lý đầy đủ 

linh phụ kiện (không 

có kho linh phụ kiện, 

chậm trễ cung ứng, 

gia hạn bảo hành)

Thiếu linh phụ kiện 

thay thế

 › Xác định một chiến lược phù hợp để quản lý linh phụ kiện: 

 › Lập danh sách chủng loại và khối lượng linh phụ kiện (có thể) cần thiết cho 

từng thiết bị dựa trên ghi chép từ các đợt vận hành trong quá khứ (sự cố xảy ra, 

tác động, chi phí thiết bị, độ tin cậy của thiết bị, sự chậm trễ trong cung ứng).

 › Thiết lập quy trình lưu hồ sơ nhập xuất linh phụ kiện, ví dụ, quản lý FIFO (nhập 

trước, xuất trước) và cho phép bổ sung linh phụ kiện để tránh tình trạng thiếu 

hụt trong tương lai.

 › Đảm bảo rằng hoạt động mua sắm linh phụ kiện được cân nhắc hợp lý trong phân 

bổ ngân sách hàng năm (OPEX), và được tính đến trong ngân sách dự phòng.

CÁC NGUỒN RỦI RO 
TIỀM ẨN

LỖI KỸ THUẬT
CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CÓ THỂ QUẢN LÝ ĐƯỢC RỦI RO (ĐƯỢC XÁC ĐỊNH VÀ 
HOÀN THIỆN THEO CÁCH TIẾP CẬN TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ)

Năng lực và kỹ năng 
của đội ngũ O&M thấp

Giám sát hàng ngày 
không chính xác  

 › Thiết lập một quy trình nội bộ vững chắc và chi tiết để theo dõi và ghi chép hàng ngày (Sổ 

tay O&M phải có hướng dẫn rõ ràng chi tiết và nếu có thể, sử dụng hình ảnh minh họa). 

 › Đưa các điều khoản về đào tạo cụ thể về các công cụ giám sát cho nhóm O&M vào hợp 

đồng nhà cung cấp.

Báo cáo sản xuất 
định kỳ không 
chính xác.

 › Xác định khung chi tiết cho các báo cáo sản xuất. Các hạng mục thông thường được 

đưa vào bao gồm sản lượng, cường độ bức xạ, hiệu suất (PR), độ khả dụng của nhà máy, 

các vấn đề kỹ thuật lớn và sản lượng chi tiết hàng ngày cho mỗi hệ thống thành phần.

 › So sánh giá trị sản lượng thô với hóa đơn bán điện (từ công tơ của EVN) để kiểm tra 

độ tin cậy và chính xác của số liệu ghi.

 › Cân nhắc thực hiện đánh giá nội bộ hàng tháng báo cáo sản xuất để kiểm tra tính 

nhất quán.

 › Cân nhắc việc thuê chuyên gia bên thứ ba để đào tạo nhóm O&M, đảm bảo thu thập 

và xử lý dữ liệu đầy đủ cho báo cáo sản xuất.

Ghi chép các 
hoạt động bảo trì 
không chính xác 

 › Thiết lập khung báo cáo bảo trì phù hợp trong đó phác thảo loại bảo trì sẽ được thực 

hiện và các quy trình cần hoàn thành.

 › Lập kế hoạch đánh giá và kiểm tra chất lượng lần thứ hai đối với bảo trì và báo cáo 

bảo trì đã thực hiện, đặc biệt là ở các giai đoạn đầu nhằm đảm bảo tính nhất quán và 

đầy đủ mức độ chi tiết, để người đọc ở các giai đoạn sau có thể hiểu và nắm bắt được 

nội dung.

 › Đào tạo từng bước và thường xuyên nhóm O&M để nâng cao kiến thức chung và hiểu 

biết về các yêu cầu ghi hồ sơ.

Lưu ý kỹ thuật:

Lưu ý kỹ thuật được đưa ra đối với hai lỗi kỹ thuật thường gặp nhất trong việc vận hành công trình quang 

điện mặt trời ở Việt Nam do không cân nhắc đầy đủ các yêu cầu về vận hành và bảo dưỡng, dựa trên hoạt 

động tham vấn các bên liên quan trong quá trình lập Sổ tay này, bao gồm:

 › Thiếu hệ thống giám sát bên ngoài

 › Bảo trì và và lập hồ sơ không đúng cách

Các lưu ý kỹ thuật đưa ra một quy trình quản lý rủi ro nhằm cân nhắc các yếu tố rủi ro trong suốt quá trình 

phát triển dự án và đề xuất các biện pháp giảm thiểu cho các công trình đang hoạt động.
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bảng 11 - LưU ý Kỹ THUậT: KHông Có Hệ THống gIáM SáT bên ngOàI

LƯU Ý KỸ THUẬT: KHÔNG CÓ HỆ THỐNG GIÁM SÁT BÊN NGOÀI

Các rủi ro

Tại Việt Nam, EVN yêu cầu các đơn vị vận hành nhà máy điện mặt trời phải có SCADA ở cấp trạm biến áp. Tuy nhiên, 

cần có hệ thống SCADA riêng cho nhà máy điện mặt trời để thực hiện giám sát hàng ngày trực tiếp và tại chỗ. Khi 

được đưa vào ứng dụng tại cơ sở, có tình trạng dữ liệu và giao diện SCADA thường không dễ sử dụng, yêu cầu người 

dùng phải có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu để diễn giải và sử dụng đầy đủ thông tin do hệ thống đưa ra.

Các nền tảng giám sát bên ngoài (chẳng hạn như phần mềm giám sát điện mặt trời và hệ thống thu thập dữ liệu bổ 

trợ) với giao diện dễ sử dụng hơn có thể tạo điều kiện quản lý và phân tích dữ liệu thuận lợi cho hầu hết các thành 

viên của đội ngũ O&M. Điều này có thể tối ưu hóa thời gian xử lý dữ liệu và giảm thiểu khả năng các lỗi do con người 

gây ra. Hơn nữa, hệ thống giám sát bên ngoài có thể cung cấp các phân tích chi tiết và chuyên sâu hơn, ví dụ, cho 

phép so sánh dữ liệu giữa các hệ thống thành phần tương đồng nhằm phát hiện tất cả các điểm mâu thuẫn.

Dù vậy, các hệ thống này thường không được cân nhắc hoặc triển khai vì lý do tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, việc thiếu 

một hệ thống như vậy khiến nhà máy tăng nguy cơ gặp phải các hư hỏng nghiêm trọng không được phát hiện, tác 

động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động.

Quy trình quản lý 
rủi ro

1. Khi tiến hành thiết kế sơ bộ nhà máy, cần đảm bảo ghi nhận các vấn đề quan trọng cần giám sát, chẳng hạn như 

các khu vực đặc biệt dễ bị ảnh hưởng từ các yếu tố tiêu cực tiềm ẩn (ví dụ: bám bẩn, bóng râm, nằm gần các 

vùng nước, v.v.) và đòi hỏi giám sát cẩn thận hơn. 

2. Ở giai đoạn phát triển, tích hợp các yêu cầu giám sát vào cơ cấu thông tin liên lạc trong nhà máy điện mặt trời 

(định dạng, trị số cần giám sát, tần suất). Nếu không được cân nhắc từ giai đoạn thiết kế, việc triển khai các hệ 

thống giám sát sau khi xây dựng sẽ tốn kém hơn. 

3. Trong quá trình mua sắm hệ thống thông tin liên lạc, cần đảm bảo ngân sách cho các yêu cầu giám sát. 

4. Trong quá trình thi công, đảm bảo phù hợp với các yêu cầu hợp đồng (hướng dẫn lắp đặt và cấu hình). Cần có sự 

phối hợp giữa các nhà thầu để đồng bộ cấu hình giữa thiết bị và các bộ phận giám sát. Khuyến nghị thuê và sử 

dụng một chuyên gia SCADA & hệ thống giám sát trong nhóm (kỹ sư) của chủ dự án.

LƯU Ý KỸ THUẬT: KHÔNG CÓ HỆ THỐNG GIÁM SÁT BÊN NGOÀI

Quy trình quản lý rủi ro

5. Trong giai đoạn thử nghiệm và vận hành, cần thực hiện một loạt các thử nghiệm chuyên dụng để xác 

minh đã đáp ứng tất cả các yêu cầu giám sát và thu thập đầy đủ dữ liệu cần thiết  

6. Thuê bên thứ ba (ví dụ: nhà cung cấp hệ thống giám sát) để đào tạo nhóm O&M sử dụng hiệu quả hệ 

thống giám sát và các chức năng của hệ thống trong những tháng đầu vận hành. Một thực tiễn tốt nhất 

từ Nhà thầu O&M là phân bổ nguồn nhân lực hạn chế trên công trường và dựa vào hệ thống điều khiển 

từ xa hoạt động tin cậy, điều này sẽ dẫn đến giảm chi phí vận hành (OPEX). 

7. Cân nhắc thuê một Giám đốc phụ trách kỹ thuật để giám sát hoạt động O&M và đưa ra góc nhìn không 

thiên vị của chuyên gia về các mục tiêu hoạt động dài hạn và hiệu quả công việc của nhà thầu. 

Các biện pháp giảm thiểu 
rủi ro đối với công trình 
đang vận hành

Hệ thống giám sát bên ngoài vẫn có thể triển khai sau khi nhà máy đi vào vận hành, tuy nhiên có thể phức 

tạp và tốn kém hơn so với việc tích hợp từ giai đoạn thiết kế. Dưới đây là một số đề xuất cho công trình đã 

vận hành: 

 › Xác định rõ nhu cầu giám sát, liệt kê các giải pháp giám sát phù hợp cho từng nhu cầu và tiến hành so 

sánh đối chuẩn với các giải pháp giám sát bên ngoài có trên thị trường để xác định các bất cập còn tồn 

tại. Mặc dù có chi phí ban đầu cao, hệ thống có thể nhanh chóng mang lại lợi nhuận, thân thiện hơn với 

người dùng không phải là chuyên gia (và tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của Người quản lý công 

trình, nếu có).

 › Nếu không thể cân nhắc sử dụng nền tảng giám sát bên ngoài trong ngắn hạn, cần thuê một bên thứ ba để 

thực hiện việc kiểm soát sản xuất của nhà máy trực tiếp dựa trên hệ thống SCADA. Tuy nhiên, chi phí tích lũy 

về lâu dài sẽ cao hơn do không triển khai công cụ giám sát phù hợp, khiến công việc tiêu tốn nhiều thời gian.

 › Nếu không cân nhắc sử dụng được các giải pháp trên, có thể có các giải pháp thay thế nội bộ:

• Hoạt động phân tích và giám sát ở cấp độ thấp nhất có thể được thực hiện trực tiếp trên thông tin từ 

hệ thống SCADA.

• Yêu cầu nhà cung cấp đào tạo bổ sung và cung cấp thông tin về hệ thống SCADA.

• Phân tích sơ bộ có thể bao gồm việc trích xuất và so sánh dữ liệu của một bộ phận bị lỗi với các hệ 

thống thành phần tương tự của nhà máy (phát điện; công suất tác dụng; công suất phản kháng, nhiệt 

độ, cường độ điện áp)

• Triển khai chức năng điều khiển truy cập từ xa của hệ thống SCADA cho vận hành từ xa. Mặc dù truy 

cập từ xa có thể không ổn định, các nhóm làm việc / nhà thầu phụ ở xa vẫn có thể truy cập trong 

trường hợp thiếu năng lực chuyên môn tại chỗ.
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LƯU Ý KỸ THUẬT: KHÔNG CÓ HỆ THỐNG GIÁM SÁT BÊN NGOÀI

Nghiên cứu 
điển hình

Sau hai năm hoạt động, một biến tần trung tâm tại một trang trại điện mặt trời đã bị cháy. Kết quả điều tra ban đầu 

cho thấy thiết bị cháy là do tình trạng ăn mòn quá mức các tấm kim loại do ảnh hưởng của mưa lớn tại khu vực dự 

án. Hơn nữa, kiểm tra hồ sơ dữ liệu SCADA cho thấy hiện tượng nhiệt độ biến tần tăng dần đã được ghi nhận trong 6 

tháng, song song với sản lượng giảm dần.  

Theo thông lệ phổ biến ở Việt Nam, hoạt động theo dõi sản xuất chỉ kiểm soát các trị số tức thời hàng ngày tại hiện 

trường, trong khi nhiệt độ không đươc kiểm tra thường xuyên. Báo cáo sản xuất hàng tháng chỉ hiển thị các giá trị 

sản xuất chính, không có các phân tích sâu hơn. Nhóm O&M tại nhà máy không có đủ chuyên môn khai thác đầy đủ 

dữ liệu do hệ thống SCADA cung cấp và thực hiện các phân tích dài hạn. 

Một nền tảng giám sát bên ngoài có thể xác định những vấn đề này dễ dàng, do: 

 › Giao diện dễ sử dụng 

 › Dễ dàng hiệu chuẩn chu kỳ phân tích (tuần, tháng, năm) 

 › Dữ liệu được xử lý tự động hóa, cho phép có thêm thời gian để xử lý dữ liệu và phân tích sâu hơn

 › Cho phép so sánh rõ ràng các thành phần tương đồng để tìm ra các biểu hiện bất thường (nhiệt độ, sản lượng 

điện, v.v.) 

Một quy trình quản lý và đánh giá rủi ro hoàn chỉnh ở giai đoạn đầu của dự án có thể giúp xác định đầy đủ rủi ro này 

và thực hiện các biện pháp giảm thiểu thích hợp. Đánh giá rủi ro phụ thuộc nhiều vào đặc điểm của từng dự án và cần 

được thực hiện theo từng trường hợp cụ thể. Đánh giá được cung cấp dưới đây chỉ là mang tính chất ví dụ.

RỦI RO 
KỸ THUẬT

TÁC ĐỘNG 
TIỀM ẨN

MỨC ĐỘ RỦI RO TRƯỚC KHI XỬ LÝ (VÍ DỤ)

Các khiếm khuyết 
chưa được 
phát hiện

Quá nhiệt của 

thiết bị dẫn 

đến cháy

Khả năng xảy ra:  Trung bình (3) - mặc dù sự cố cháy có thể không thường 

xảy ra, nhưng quá nhiệt là một vấn đề thường gặp ở hầu hết các nhà máy 

điện mặt trời

Tác động:  Trung bình (3) - như minh họa, quá nhiệt không được phát hiện 

có thể dễ dàng dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ nhà máy điện 

mặt trời (ví dụ: ngừng hoạt động, giảm sản lượng)

Mức độ rủi ro: 9 (Cao)

Do kết quả đánh giá rủi ro này ở mức trung bình, dựa trên Chiến lược quản lý rủi ro (tham khảo phần 4.3), các biện 

pháp giảm thiểu rủi ro cần được cân nhắc và thực hiện nghiêm túc. 

LƯU Ý KỸ THUẬT: KHÔNG CÓ HỆ THỐNG GIÁM SÁT BÊN NGOÀI

Nghiên cứu 
điển hình

Các biện pháp khả thi được trình bày trong bảng dưới đây cùng với phân tích chiến lược quản lý rủi ro còn lại

BIỆN PHÁP 
KHẢ THI

MỨC ĐỘ RỦI RO SAU KHI XỬ 
LÝ (VÍ DỤ)ƯƯƯ

PHÂN TÍCH 
CHI PHÍ VÀ 
LỢI ÍCH

MỐC THỜI GIAN

NGƯỜI 
CHỊU RỦI 
RO CUỐI 
CÙNG

Biện pháp
giảm nhẹ
Phương án 1 
Hệ thống 
giám sát 
bên ngoài

Khả năng xảy ra: Thấp (2) - quá 

nhiệt sẽ được phát hiện và có 

thể thực hiện các biện pháp 

khắc phục thường xuyên hơn 

Tác động: Không đáng kể (1) 

- quá nhiệt sẽ được phát hiện 

sớm hơn, dẫn đến tác động 

thấp hơn 

Mức độ rủi ro còn lại 

sau Phương án 1: 2

Có thể chấp 

nhận - Hệ thống 

giám sát bên 

ngoài cho phép 

giảm rủi ro cụ 

thể này và cung 

cấp thêm một 

số công cụ tiết 

kiệm chi phí 

khác, đủ để bù 

đắp chi phí ban 

đầu và mang lại 

lợi nhuận tốt

Ngay cả khi nhà máy 

điện mặt trời đã hoạt 

động được vài năm, 

vẫn nên đầu tư hệ 

thống giám sát bên 

ngoài do nguy cơ vật 

liệu và thiết bị xuống 

cấp ở giai đoạn này 

đã cao hơn

Chủ dự án

Biện pháp 
giảm nhẹ
Phương án 2: 
Thiết kế hệ thống 
báo động 

Khả năng xảy ra: Thấp (2) - Dấu 

hiệu cảnh báo sẽ được phát 

hiện và có thể thực hiện các 

biện pháp khắc phục thường 

xuyên hơn 

Tác động: Thấp (2) - cảnh báo 

sẽ cho phép phát hiện quá nhiệt 

trước khi xảy ra sự cố cháy 

nhưng sẽ không phát hiện sớm 

được hiện tượng quá nhiệt 

Mức độ rủi ro còn lại 

sau Phương án 2: 4

Có thể chấp 

nhận - chi phí 

cho hệ thống 

báo động 

không lớn, 

chỉ cần cài đặt

Càng sớm càng tốt Chủ dự án

Với tầm nhìn dài hạn, chủ dự án đã quyết định triển khai hệ thống giám sát bên ngoài và thiết kế hệ thống báo động 

hoàn thiện hơn nhằm vận hành nhà máy chính xác hơn.
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Nghiên cứu 
điển hình

Ngoài ra vẫn có thể thực hiện một số biện pháp bổ sung khác để hạn chế rủi ro hơn nữa, chẳng hạn như:

BIỆN PHÁP KHẢ 
THI

MỨC ĐỘ RỦI RO SAU KHI XỬ 
LÝ (VÍ DỤ)

PHÂN TÍCH 
CHI PHÍ VÀ 
LỢI ÍCH

MỐC THỜI GIAN

NGƯỜI 
CHỊU RỦI 
RO CUỐI 
CÙNG

Chuyển giao
Phương án 2.1: 
Chuyển các hoạt 
động O&M ra bên 
ngoài

Khả năng xảy ra: Không đáng kể 

(1) - các nhóm O&M bên ngoài sẽ 

phát hiện quá nhiệt ở giai đoạn 

đầu và do đó giảm được tần suất 

quá nhiệt

Tác động: Không đáng kể (1) - 

các hoạt động O&M thuê ngoài 

sẽ phát hiện ra hiện tượng quá 

nhiệt ở giai đoạn đầu và do đó 

giảm được mức độ ảnh hưởng

Mức độ rủi ro còn lại 

sau Phương án 2.1: 1

Bị từ chối - chi 

phí hoạt động 

O&M thuê ngoài 

là quá lớn trong 

khi mức độ rủi 

ro đã được giảm 

xuống mức có 

thể chấp nhận 

được

Nếu chọn phương án 

này, cần thực hiện 

càng sớm càng tốt

Nếu chọn 

phương án 

này, rủi ro sẽ 

được chuyển 

cho Nhà thầu 

O&M bên 

ngoài

Tuy nhiên, chủ dự án đã có lực lượng chuyên môn tại chỗ và giữ các hoạt động vận hành nhà máy trong phạm vi 

nội bộ.

Tài liệu tham khảo

National Renewable Energy Laboratory (NREL), Best Practices for Operation and Maintenance of Photovoltaic and 

Energy Storage Systems (3rd Edition), 2018

(Thông lệ thực hành tốt nhất cho vận hành và bảo trì hệ thống quang điện và tích trữ năng lượng, tái bản lần thứ 3) 

Solar Power Europe, Operation & Maintenance - Best practice Guidelines / Version 4.0, 2019

(Hướng dẫn thông lệ tốt nhất về O&M / Phiên bản 4.0)

bảng 12 - LưU ý Kỹ THUậT: bảO TRì Và Và LậP Hồ Sơ KHông đúng CáCH

LƯU Ý KỸ THUẬT: BẢO TRÌ VÀ VÀ LẬP HỒ SƠ KHÔNG ĐÚNG CÁCH

Các rủi ro

Do ngành điện mặt trời của Việt Nam còn tương đối non nớt, các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác đang mạo 

hiểm tham gia vào các dự án điện mặt trời mà chưa có đủ kinh nghiệm, dẫn đến tình trạng không hiểu và/hoặc cân 

nhắc đầy đủ các thông số kỹ thuật về vận hành và bảo trì. 

Do đó, hoạt động bảo trì chủ yếu là bảo trì sửa chữa, ít có đầu tư vào các hệ thống và biện pháp bảo trì phòng ngừa 

vốn cho phép giám sát đầy đủ, bảo trì và khắc phục vấn đề dựa trên dự báo. Quy trình bảo trì phòng ngừa và lập hồ sơ 

các lỗi đúng cách phải là một bộ phận không thể tách rời trong thiết kế và vận hành nhà máy để tránh tình trạng lão 

hóa sớm các tài sản vận hành.

Mô tả / 
Phương pháp luận

1. Đưa các yêu cầu và nhu cầu liên quan đến quá trình O&M, chẳng hạn như lưu trữ dữ liệu vào trong các nghiên cứu và 

phân tích để tất cả các tài liệu và thông tin đều thuận tiện truy cập trong quá trình vận hành. 

2. Cân nhắc tất cả các nhu cầu về công cụ và nhân lực cho hoạt động vận hành và bảo trì cũng như ngân sách thực 

hiện từ giai đoạn đầu của nhà máy.

3. Xác định khung yêu cầu tổng thể về báo cáo và quy trình đối với các hoạt động bảo trì trước khi bắt đầu hoạt 

động. Đặc biệt chú ý đến các hạng mục và tần suất cần thực hiện bảo trì phòng ngừa để đưa vào các khuyến 

nghị bảo trì tối thiểu, và nếu có thể, yêu cầu hỗ trợ từ nhà sản xuất về các khuyến nghị này. 

4. Trong giai đoạn xây dựng nhà máy điện mặt trời, cần ghi chép và lưu trữ đúng cách tất cả các tài liệu kỹ thuật 

liên quan đến các thành phần của nhà máy điện mặt trời, hợp đồng, nghiên cứu về nhà máy điện mặt trời, như 

bản vẽ hoàn công, và những phát hiện quan trọng trong quá trình lắp đặt.

5. Lập và tuyển dụng các nhóm vận hành càng sớm càng tốt để đảm bảo những nhóm này được đào tạo đầy đủ. 

Khuyến nghị thành lập các nhóm vận hành (và quản lý tài sản - AM, nếu có) nhằm hỗ trợ việc kiểm tra và nghiệm 

thu cũng như để hiểu rõ hơn về thiết bị và đảm bảo quá trình chuyển tiếp từ xây dựng sang vận hành diễn ra 

suôn sẻ hơn.

6. Triển khai các công cụ ghi chép quá trình vận hành và lập hồ sơ thích hợp, chẳng hạn như hệ thống quản lý bảo 

trì trên máy tính (CMMS)

7. Ngay từ ngày đầu tiên vận hành, đảm bảo rằng tất cả các hồ sơ (dữ liệu, báo cáo, kiểm soát điều tiết, v.v.) được 

thực hiện đúng cách và lưu trữ an toàn trên một máy chủ chuyên dụng. 

8. Căn cứ trên các phát hiện và vấn đề xuất hiện trước đây, thực hiện đánh giá thường xuyên các quy trình trong 

quá trình vận hành nhằm cải thiện hoạt động bảo trì, đảm bảo lợi nhuận và hiệu quả tài chính dự kiến của nhà 

máy điện mặt trời.
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LƯU Ý KỸ THUẬT: KHÔNG CÓ HỆ THỐNG GIÁM SÁT BÊN NGOÀI

Các biện pháp 
giảm thiểu rủi ro 
đối với công trình 
đang vận hành

Ngay cả khi không được xem xét ở giai đoạn đầu, các hoạt động bảo trì và quản lý tài liệu đúng cách vẫn có thể được 

thực hiện ở các giai đoạn tiếp theo, giúp nâng cao độ bền, hiệu suất và giá trị của tài sản. Một số khuyến nghị được 

đề xuất dưới đây:

 › Cập nhật kế hoạch kinh doanh hàng năm nhằm đưa các chi phí liên quan đến triển khai quy trình, phát triển đội 

ngũ và mua sắm các công cụ cần thiết cho tất cả các hoạt động bảo trì. Cân nhắc sử dụng các chuyên gia bên 

ngoài để hỗ trợ trong giai đoạn đầu.

 › Cân nhắc việc thuê một công ty bên thứ ba có chuyên môn để thực hiện quản lý tài sản của nhà máy. Tách hoạt 

động O&M khỏi quản lý tài sản đảm bảo bổ sung các kỹ năng và tầm nhìn về cơ sở vật chất và các hoạt động được 

thực hiện nhằm duy trì mức độ kiểm soát và hiệu suất cao của nhà máy điện mặt trời trong dài hạn. 

 › Tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị và hướng dẫn các thông lệ tốt nhất để xác định khung bảo trì phòng ngừa 

cho từng thiết bị bao gồm:

• Điều khiển (trực quan, cơ khí, kiểm tra) 

• Các biện pháp (điện, cơ khí, nhiệt)

• Tần suất thực hiện các biện pháp trên (hàng tháng, hàng quý, hai năm một lần, hàng năm)

• Yêu cầu về trình độ kỹ thuật điện của nhân viên điều khiển 

• Yêu cầu về các trang thiết bị bảo hộ cá nhân cụ thể

 › Triển khai CMMS để tạo điều kiện và nâng cao độ tin cậy của việc ghi hồ sơ tất cả các hoạt động. Sau khi cài 

đặt CMMS, cân nhắc triển khai mô hình bảo trì phòng ngừa để dự đoán các lỗi tiềm ẩn và điều chỉnh các hoạt 

động quản lý hiệu quả cho phù hợp

Nghiên cứu 
điển hình

Sau hai năm hoạt động, một biến tần trung tâm tại một nhà máy điện mặt trời bị cháy. Kiểm tra ban đầu vật liệu cho 

thấy thiết bị cháy là do tình trạng ăn mòn quá mức các tấm kim loại do ảnh hưởng của mưa lớn tại khu vực dự án. Hơn 

nữa, kiểm tra hồ sơ dữ liệu SCADA cho thấy hiện tượng nhiệt độ tăng dần đã được ghi nhận trong 6 tháng, song song 

với sản lượng giảm dần. 

LƯU Ý KỸ THUẬT: KHÔNG CÓ HỆ THỐNG GIÁM SÁT BÊN NGOÀI

Nghiên cứu 
điển hình

Chủ dự án đã không áp dụng các hoạt động bảo trì phòng ngừa và công cụ thích hợp ngay từ đầu, vì tất cả các thiết 

bị đều được bảo hành theo hợp đồng EPC, chỉ thực hiện bảo trì sửa chữa cho các khiếm khuyết xuất hiện trong quá 

trình kiểm soát sản xuất hàng ngày. Do đó, sự lão hóa bất thường của thiết bị không được phát hiện ở giai đoạn đầu.

Chủ dự án đã đệ trình yêu cầu bảo hiểm để bù đắp thiệt hại (thời hạn trách nhiệm EPC đã hết, vì vậy chủ dự án đã ký 

hợp đồng bảo hiểm riêng). Để đánh giá vụ việc và phân tích nguồn gốc sự cố, các chuyên gia bảo hiểm yêu cầu tất cả 

các tài liệu sau:

 › Tất cả các hợp đồng mua sắm, xây dựng, vận hành

 › Tất cả các biên bản nghiệm thu nhà máy, tiếp nhận và chạy thử

 › Tất cả các giá trị (sản xuất, điện, cảnh báo) được ghi lại trong hệ thống SCADA cho thiết bị cụ thể trong khoảng 

thời gian dài nhất có thể 

 › Tất cả các hồ sơ bảo trì phòng ngừa kể từ khi vận hành thương mại (COD)

 › Tất cả các hồ sơ bảo trì sửa chữa biến tần trên kể từ COD

 › Tất cả các bộ phận được thay thế của biến tần trên kể từ COD

 › Tất cả các cuộc thảo luận với nhà cung cấp/nhà sản xuất về các lỗi đã xảy ra

 

Với việc chủ dự án chỉ cung cấp được một phần những hồ sơ trên, cơ quan bảo hiểm đánh giá là không đủ hồ sơ và 

không chứng minh được trách nhiệm của nhà sản xuất. Vì vậy, chủ dự án phải chịu mọi chi phí (thiết bị, tổn thất sản 

xuất).  

Thực hiện các hoạt động phòng ngừa thường xuyên ngay từ khi bắt đầu vận hành sẽ làm giảm nguy cơ lão hóa quá 

mức chưa được phát hiện. Thông thường, lỗi phát sinh do ăn mòn như trường hợp này có thể phát hiện thông qua 

quan sát bằng mắt. Tuy nhiên, cần đảm bảo hoạt động kiểm tra được đội ngũ tại chỗ thực hiện thường xuyên, đồng 

thời tuân theo các hướng dẫn được lập rõ ràng về các khiếm khuyết tiềm ẩn có thể xảy ra. Hoạt động kiểm tra này 

phải tài liệu hóa và ghi chép đúng cách để đảm bảo theo dõi tốt diễn biến trạng thái của thiết bị (bao gồm các nhận 

xét chính xác về quan sát, định vị, hình ảnh và kỹ thuật viên).

Một quy trình quản lý và đánh giá rủi ro hoàn chỉnh ở giai đoạn đầu của dự án có thể giúp xác định đầy đủ rủi ro này 

và thực hiện các biện pháp giảm thiểu thích hợp. Đánh giá rủi ro phụ thuộc nhiều vào đặc điểm của từng dự án và cần 

được thực hiện theo từng trường hợp cụ thể. Dưới đây là một ví dụ đánh giá.
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LƯU Ý KỸ THUẬT: KHÔNG CÓ HỆ THỐNG GIÁM SÁT BÊN NGOÀI

Nghiên cứu 
điển hình

RỦI RO 
KỸ THUẬT

TÁC ĐỘNG TIỀM ẨN MỨC ĐỘ RỦI RO TRƯỚC KHI XỬ LÝ (VÍ DỤ)

Thiết bị lão hóa 
bất thường

Thiết bị quá nhiệt 

dẫn đến cháy

Khả năng xảy ra:  Trung bình (3) - mặc dù sự cố cháy có thể 

không thường xảy ra, nhưng quá nhiệt là một vấn đề thường 

gặp ở hầu hết các nhà máy điện mặt trời

Tác động:  Trung bình (3) - như minh họa, quá nhiệt không 

được phát hiện có thể dễ dàng dẫn đến ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến toàn bộ nhà máy điện mặt trời (ví dụ: ngừng hoạt 

động, giảm sản lượng) 

 

Mức độ rủi ro: 9 (Cao)

Do kết quả đánh giá rủi ro này ở mức cao, dựa trên Chiến lược quản lý rủi ro (tham khảo phần 4.3), các biện pháp 

giảm thiểu rủi ro cần được cân nhắc và thực hiện nghiêm túc.

Các biện pháp khả thi được trình bày trong bảng dưới đây cùng với phân tích chiến lược quản lý rủi ro còn lại

BIỆN PHÁP 
KHẢ THI

MỨC ĐỘ RỦI RO SAU KHI XỬ 
LÝ (VÍ DỤ)

PHÂN TÍCH 
CHI PHÍ VÀ 
LỢI ÍCH

MỐC THỜI GIAN

NGƯỜI 
CHỊU RỦI 
RO CUỐI 
CÙNG

Biện pháp
giảm nhẹ
Phương án 1: 
Thực hiện bảo trì 
phòng ngừa 
(kiểm soát và 
ghi chép 
thường xuyên)

Khả năng xảy ra: Thấp (2) - quá 

nhiệt sẽ được phát hiện và có 

thể thực hiện các biện pháp 

khắc phục thường xuyên hơn

Tác động: Không đáng kể (1) 

- quá nhiệt sẽ được phát hiện 

sớm hơn, dẫn đến tác động 

thấp hơn

Mức độ rủi ro còn lại 

sau Phương án 1: 2

Có thể chấp 

nhận - Bảo trì 

phòng ngừa 

sẽ cho phép 

phát hiện các 

khiếm khuyết 

vật lý dạng 

này ở giai 

đoạn đầu và 

sẽ không làm 

tăng đáng kể 

chi phí vận 

hành

Bảo trì phòng ngừa 

nên được thực hiện 

càng sớm càng tốt

Chủ dự 

án và nhà 

thầu O&M

LƯU Ý KỸ THUẬT: KHÔNG CÓ HỆ THỐNG GIÁM SÁT BÊN NGOÀI

Nghiên cứu 
điển hình

Để giảm khả năng xảy ra sự cố tiếp theo liên quan đến biến tần, chủ dự án đã quyết định triển khai các hoạt động bảo 

trì phòng ngừa với sự hỗ trợ của bên thứ ba bên ngoài.

Việc tuyển dụng Cán bộ quản lý tài sản sẽ đảm bảo quản lý tốt hơn việc lập tài liệu dự án và theo dõi, do đó tăng cơ 

hội thành công khi yêu cầu bảo hành. 

Tài liệu tham khảo
Solar Power Europe, Operation & Maintenance - Best practice Guidelines / Version 4.0, 2019 

(Hướng dẫn thông lệ tốt nhất về O&M / Phiên bản 4.0)

5.4. Không cân nhắc tình trạng xuống cấp các bộ phận thiết bị của nhà máy

Mô tả

Trong quá trình vận hành nhà máy, việc phát hiện các bộ phận bị 

khiếm khuyết và xuống cấp bằng mắt thường có thể là dấu hiệu sai 

sót trong quản lý ở các giai đoạn trước. Trong Bảng 3 và Bảng 7 có 

nêu rõ các bộ phận bị xuống cấp thường có liên quan đến chất lượng 

kém hoặc do lựa chọn không đúng chủng loại thiết bị và hoạt động 

bảo trì phòng ngừa không phù hợp hoặc hạn chế. Thật không may, 

một thực tế yếu kém phổ biến ở Việt Nam là phạm vi công việc liên 

quan đến O&M thường tập trung vào việc khắc phục hơn là bảo trì 

phòng ngừa. Việc phòng ngừa giúp sớm phát hiện sự xuống cấp của 

các bộ phận và hạn chế các hệ quả tiềm tàng.

?
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Công tác bảo trì phải được tính đến ngay trong giai đoạn vận hành thử, có tính đến các hạng mục trong danh sách công 

việc cần hoàn tất. Tuy nhiên, việc bảo trì phòng ngừa vẫn có thể được triển khai ở các giai đoạn sau để tránh các sự cố 

trong tương lai. Công tác bảo trì phòng ngừa được tiến hành càng sớm thì tổn thất trong sản xuất càng thấp. Khi vận 

hành nhà máy điện mặt trời, có thể quan sát thấy các bộ phận có nhiều kiểu xuống cấp khác nhau. Mặc dù một số kiểu 

xuống cấp là do lỗi ở giai đoạn thiết kế, nhưng đa số có thể tránh được nếu kiểm soát tốt việc bảo trì phòng ngừa. Cần 

khẳng định lại, các hoạt động bảo trì phòng ngừa phải được xác định theo từng trường hợp cụ thể (từ sổ tay O&M), do 

nhà thầu EPC chuẩn bị với sự hỗ trợ của các bên thứ ba.
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Xác định rủi ro

Bảng 13 trình bày tổng quan các rủi ro chính liên quan đến sự xuống cấp của các bộ phận

bảng 13 – XUống CấP bộ PHận, THIếT bị: CáC ngUồn RủI RO TIềM ẩn, CáC RủI RO Và TáC động LIên QUAn

NGUỒN RỦI RO TIỀM ẨN RỦI RO KỸ THUẬT

Thiết kế, mua sắm và lắp đặt 
thiết bị điện không phù hợp 
(về tính năng hoặc thiết kế 
của thiết bị)

 › Thiết bị hoạt động kém hiệu quả, ví dụ: biến tần, cáp điện phát nóng quá mức, máy biến áp bị 

quá tải hoặc không cân pha.

 › Quá nhiệt, ví dụ, nhiệt độ của các bộ biến tần hoặc máy biến áp tăng vượt chuẩn.

 › Dừng sản xuất, ví dụ, điện trở cách điện không đủ dẫn tới lỗi biến tần. 

 › Lão hóa sớm, ví dụ, các cáp điện hao mòn nhanh do không đủ độ bền hoặc các bộ biến tần bị 

quá tải.

Thiếu các hoạt động phòng ngừa, 
bảo trì và tần suất kiểm soát thấp

 › Hiệu suất thiết bị kém, ví dụ, các tấm quang điện bị phủ bụi.

 › Quá nhiệt, ví dụ, nhiệt độ các bộ biến tần, máy biến áp hoặc đầu nối điện tăng quá cao.

 › Dừng sản xuất, ví dụ, cáp điện bị xuống cấp.

 › An toàn điện bị xem nhẹ, ví dụ, cáp điện bị xuống cấp và tróc vỏ bọc hoặc các mối nối điện lỏng lẻo. 

 › Hỏa hoạn, ví dụ, phát hỏa do các mô-đun mất cân bằng điện (ví dụ: một diode cụ thể bị quá nhiệt).

 › Bỏ lỡ khoảng thời gian khắc phục sự cố quan trọng, ví dụ, chậm trễ trong sửa chữa máy biến áp 

bị rò rỉ.

 › Lão hóa sớm, ví dụ, các đầu nối xuống cấp quá mức không được phát hiện.

TÁC ĐỘNG

 › Mức tiêu hao linh phụ kiện thay thế tăng, ví dụ: lượng linh phụ 

kiện dự trữ cho các mô-đun sụt giảm nhanh hơn dự kiến.

 › Công suất phát điện thấp hơn dự kiến.

 › Thiệt hại kinh tế do thay thế/sửa chữa các bộ phận và/hoặc sản 

lượng điện thấp hơn dự kiến.

 › Các vấn đề về an toàn.

Đánh giá rủi ro

Các biện pháp quản lý rủi ro phổ biến

Dựa trên các kết quả đạt từ việc xác định các rủi ro liên quan đến các bộ phận xuống cấp, chủ dự án cần 

tiến hành đánh giá rủi ro để đưa ra các biện pháp xử lý tốt nhất. Do điều kiện tại mỗi địa điểm dự án đều 

khác nhau, việc đánh giá rủi ro cần được thực hiện theo từng trường hợp cụ thể của mỗi dự án và theo 

phương pháp được trình bày tại Chương 4.2. Các ví dụ về cách thức đánh giá rủi ro trong các nghiên cứu 

trường hợp điển hình được mô tả tại phần các lưu ý kỹ thuật.

Bảng dưới đây trình bày các lỗi kỹ thuật thường gặp và ví dụ về biện pháp giảm thiểu cụ thể tại các nhà 

máy đang vận hành mà việc giám sát tình trạng xuống cấp của thiết bị còn thiếu và yếu.

05 - Rủi ro kỹ thuật trong các dự án điện mặt trời 5.4. Không cân nhắc tình trạng xuống cấp các bộ phận thiết bị của nhà máy
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bảng 14 - XUống CấP THIếT bị: Ví Dụ Về CáC bIện PHáP QUản Lý RủI RO

NGUỒN RỦI RO TIỀM ẨN:
THIẾU CÂN NHẮC…

LỖI KỸ THUẬT
CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CÓ THỂ QUẢN LÝ ĐƯỢC RỦI RO (SẼ ĐƯỢC XÁC 
ĐỊNH VÀ HOÀN THIỆN THEO TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ)

Thiết kế, mua sắm và 
lắp đặt thiết bị điện 
(các tính năng thiết bị 
không phù hợp hoặc 
thiết kế kém)

Cáp điện bị xuống cấp 

 › Xác định lô cáp điện bị xuống cấp nhanh bằng cách rà soát kỹ toàn bộ công trình.

 › Thực hiện hoặc tăng cường các hoạt động phòng ngừa để phát hiện các đoạn 

cáp điện sẽ xuống cấp nhanh hơn dự kiến (thường là các đoạn đầu cáp) và 

xác định các đoạn cáp có thể thay thế dần. Đối với cáp điện ngầm, có thể đo 

điện trở để phát hiện khiếm khuyết tiềm ẩn. 

 › Bổ sung nguồn dự trữ phụ kiện thay thế cáp điện dựa trên quan sát từ các 

hoạt động phòng ngừa.

Trục trặc máy biến 
áp lực

 › Rà soát lại dữ liệu SCADA về máy biến áp lực để phát hiện mọi hiện tượng bất 

thường trước đây (ví dụ: quá nhiệt hoặc các giá trị cường độ hoặc điện áp cao 

hơn bình thường ở đầu vào các bộ biến tần).

 › Phân tích dầu máy biến áp (ví dụ, thành phần dầu thay đổi phản ánh tình 

trạng xuống cấp sớm của cuộn dây máy biến áp) và tiến hành kiểm tra điện tại 

chỗ thông qua các bên thứ ba.

 › Nếu các bài kiểm tra sơ bộ chưa đủ để đánh giá hoặc cho ra các giá trị bất 

thường, có thể xem xét gửi máy biến áp cho chuyên gia kiểm tra toàn diện.

 › Rà soát lại tính phù hợp của thiết bị với các tính toán về điện, đồng thời thực 

hiện các thử nghiệm (rà soát lại thiết kế để bảo đảm thiết bị không bị mất cân 

bằng tải hoặc quá tải). 

Các bộ biến tần 
tự ngắt do lỗi 
cách điện

 › Kiểm tra điện trở cách điện và sự phù hợp của vật liệu cách điện với phạm vi 

hoạt động của điện trở biến tần.

 › Thông thường, các khiếm khuyết về cách điện của các bộ biến tần xuất phát 

từ mạch DC; Có thể tiến hành đo điện trở của mỗi chuỗi (bằng đồng hồ đo 

megohm), để xác định điện trở có bị giảm hay không. Sau khi xác định được 

chuỗi bị lỗi, kiểm tra các cáp điện và mô-đun liên kết trong chuỗi. 

 › Có thể xem xét khả năng mở rộng phạm vi dung sai điện trở của các bộ biến tần 

(tham khảo sổ tay hướng dẫn sử dụng thiết bị hoặc liên hệ với nhà cung cấp).

 › Trường hợp này được xem xét thêm trong nghiên cứu trường hợp điển hình 

tại lưu ý kỹ thuật thứ hai bên dưới

NGUỒN RỦI RO TIỀM ẨN:
THIẾU CÂN NHẮC…

LỖI KỸ THUẬT
CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CÓ THỂ QUẢN LÝ ĐƯỢC RỦI RO (SẼ ĐƯỢC XÁC 
ĐỊNH VÀ HOÀN THIỆN THEO TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ)

Bảo trì phòng ngừa 
không phù hợp về 
mặt tần suất và 
các biện pháp 
kiểm soát

Bộ phận xuống cấp 
không được phát hiện  

 › Rà soát lại chương trình bảo trì phòng ngừa: tần suất và nội dung có thể dựa 

vào sổ tay hướng dẫn sử dụng thiết bị hoặc các hướng dẫn thông lệ quốc tế 

tốt nhất.

 › Cần tính đến các đặc điểm của khu vực dự án (ví dụ: dự án gần bờ biển, khu 

công nghiệp hoặc môi trường nhiều bụi) để thiết lập tần suất bảo trì phòng 

ngừa thích hợp.

 › Rà soát lại những lần phát sinh khiếm khuyết trước đây để điều chỉnh chương 

trình PM và tập trung vào các bộ phận dễ bị lỗi.

 › Đánh giá nguy cơ động vật xâm nhập tại địa điểm dự án, đặc biệt là tại các 

khu vực đặt tủ điện. Triển khai các biện pháp xua đuổi hoặc kiểm soát phù 

hợp (với sự trợ giúp của bên thứ ba có chuyên môn, nếu cần) đồng thời chú ý 

đến các loài được bảo vệ tại địa phương.

Thông gió cơ khí 
không hiệu quả do 
bụi tích tụ tại 
các tủ điện và 
bộ biến tần

 › Rà soát lại nhiệt độ của các bộ phận thông qua SCADA, ví dụ, trường hợp 

nhiệt độ tăng cao bất thường, có thể là do thông gió không hiệu quả.

 › Dựa vào những quan sát trong quá trình bảo trì phòng ngừa, nếu thấy các bộ 

lọc có nhiều bụi, cần xem xét tăng số lần bảo trì phòng ngừa và thay thế các 

bộ lọc để bảo đảm thông gió đầy đủ.

Hiện tượng 
hồ quang điện 
xảy ra mà không được 
phát hiện

Giảm thiểu hoặc loại bỏ môi trường dễ phát sinh hồ quang điện bằng cách thường 

xuyên kiểm tra chất lượng tổng thể của các bộ phận (các cáp điện, bộ biến tần 

và mô-đun bị hư hại), vệ sinh sạch sẽ các bộ biến tần để tránh bụi bám dày xung 

quanh các linh kiện điện và bảo đảm tất cả các đầu nối đều trong tình trạng tốt (ví 

dụ, siết chặt các bộ phận hoặc đầu nối MC4).

Cáp điện bị 
xuống cấp dưới 
tác động của tia UV

 › Quan sát bằng mắt để xác định các đoạn cáp điện không được bảo vệ khỏi tia 

UV (thông thường những vị trí được bảo vệ kém là các mối nối hoặc đầu cáp). 

 › Quan sát bằng mắt trong suốt các khoảng thời gian trong ngày, vì hành trình 

của mặt trời và mức tiếp xúc với ánh nắng sẽ khác nhau tùy từng thời điểm.

 › Bổ sung lớp bảo vệ vĩnh viễn cho cáp điện và ưu tiên chọn loại vật liệu chịu 

được tia UV để tránh phải thay thế thường xuyên.

05 - Rủi ro kỹ thuật trong các dự án điện mặt trời 5.4. Không cân nhắc tình trạng xuống cấp các bộ phận thiết bị của nhà máy
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NGUỒN RỦI RO TIỀM ẨN:
THIẾU CÂN NHẮC…

LỖI KỸ THUẬT
CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CÓ THỂ QUẢN LÝ ĐƯỢC RỦI RO (SẼ ĐƯỢC XÁC 
ĐỊNH VÀ HOÀN THIỆN THEO TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ)

Bảo trì phòng ngừa 
không phù hợp về 
mặt tần suất và 
các biện pháp 
kiểm soát

Phần ghép nối 
các bộ phận không 
được siết chặt  

 › Xác định các bộ phận cần theo dõi để siết chặt (tần suất và mô-men xoắn), dựa 

vào các sổ tay hướng dẫn sử dụng thiết bị và các thông lệ quốc tế tốt nhất.

 › Ví dụ, việc kiểm tra mối nối thường tập trung vào các đai ốc và bu lông của 

kết cấu mô-đun và tất cả các đầu cáp trong mạch điện.

 › Xác định quãng thời gian phải kiểm soát độ chặt của từng bộ phận, dựa vào 

các sổ tay hướng dẫn sử dụng thiết bị và xem xét phân bổ công tác kiểm tra 

trong quãng thời gian đó bằng phương pháp chọn mẫu.

Lỗi hộp đấu nối 
tấm quang điện 
và đi-ốt 

 › Thông qua hệ thống giám sát (SCADA), kiểm soát dòng điện của chuỗi để xác 

định đi-ốt nào bị lỗi trong hộp đấu nối tấm quang điện: trường hợp giá trị ban 

đầu của chuỗi bị sụt giảm 1/3 thường có liên quan với sự cố đi-ốt.

 › Đối với mỗi chuỗi có giá trị dòng điện thấp hơn tiêu chuẩn, cần rà soát lại các 

mô-đun quang điện tương ứng và thông qua phương pháp kiểm tra nhiệt, xác 

định các mô-đun có 1/3 diện tích bề mặt nóng hơn nhiệt độ chuẩn. Yêu cầu 

thay các mô-đun bị lỗi theo các điều khoản bảo hành (điều khoản quy ước), 

nếu có thể. Nếu không, chỉ xem xét thay thế các đi-ốt bị lỗi.

 › Việc phát hiện sớm đi-ốt bị lỗi sẽ ngăn ngừa hoặc giảm thiểu xảy ra hư hỏng 

theo hiệu ứng domino.

Hiện tượng bong tróc 
lớp bảo vệ của 
tấm quang điện 
và ăn mòn thanh cái, 
vỡ kính, nứt tế bào 
quang điện

 › Hiện tượng bong tróc, ăn mòn, vỡ kính và nứt tế bào quang điện thường được 

phát hiện khi quan sát bằng mắt hoặc phương tiện bay không người lái có 

hồng ngoại (không có giá trị điện nào điển hình cho những hiện tượng này) 

nhưng không thể ngăn chặn hoàn toàn. Một khi đã phát hiện các hiện tượng 

nêu trên, xem xét tăng cường công tác bảo trì phòng ngừa và quan sát xung 

quanh khu vực có các hiện tượng này (tham chiếu:  phần ‘Bộ phận bị xuống 

cấp không được phát hiện’ trong bảng này).

 › Các biện pháp kiểm soát bổ sung có thể bao gồm việc kiểm tra xem các tấm 

quang điện bị lỗi có phải từ cùng một lô hàng hay không và nếu có, định vị 

các tấm quang điện trong cùng lô hàng đó và xác định các hoạt động bảo trì 

phòng ngừa có mục tiêu tương ứng.

NGUỒN RỦI RO TIỀM ẨN:
THIẾU CÂN NHẮC…

LỖI KỸ THUẬT
CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CÓ THỂ QUẢN LÝ ĐƯỢC RỦI RO (SẼ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH VÀ 
HOÀN THIỆN THEO TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ)

Bảo trì phòng ngừa 
không phù hợp về 
mặt tần suất và 
các biện pháp 
kiểm soát

Hiện tượng 
suy giảm 
cảm ứng 
tiềm ẩn (PID), 
và hiệu ứng 
điểm nóng

 › Thông thường, PID và các điểm nóng được xác định bằng việc kiểm soát nhiệt độ các 

mảng quang điện bằng phương tiện bay không người lái với sự hỗ trợ của một công 

ty chuyên ngành bên thứ ba. Khuyến nghị thực hiện kiểm tra nhiệt hàng năm bằng 

phương tiện bay không người lái ngay sau khi vệ sinh sạch các tấm quang điện.

 › Nhà cung cấp dịch vụ phải có khả năng không chỉ chụp ảnh mà còn xác định được rõ ràng 

từng tấm quang điện cần tháo bỏ (bằng các tính toán về hiệu quả kinh tế). 

Máy cắt 
trục trặc

 › Tiến hành kiểm soát nhiệt để phát hiện tình trạng quá nhiệt ở các đầu vào và đầu ra 

của máy cắt.

 › Tiến hành các hoạt động bảo trì phòng ngừa (như siết chặt các mối nối, thử nghiệm 

máy cắt, kiểm tra nhiệt); tham khảo sổ tay hướng dẫn sử dụng thiết bị để biết các 

thông số kỹ thuật cụ thể theo từng loại và nhãn hiệu thiết bị, đồng thời từng bước 

cập nhật Sổ tay O&M để quản lý kiến thức tốt hơn.

 › Nếu sự cố vẫn tái diễn, rà soát lại tính phù hợp của thiết bị so với các tính toán về điện 

(ví dụ, cường độ và dải điện áp tối đa của máy cắt so với cường độ và dải điện áp do bộ 

biến tần cấp) và xem xét nâng cấp thiết bị, nếu không phù hợp.

Máy biến áp 
trục trặc 

Tham khảo các phần bên trên về lỗi của máy biến áp và ngoài ra, để vận hành, yêu cầu 

phải có dữ liệu về lưới điện để kiểm tra xem các yếu tố bên ngoài máy biến áp có thể là 

nguyên nhân trục trặc hay không (mạng lưới điện không ổn định do các công trình điện 

lực xung quanh).

Lưu ý kỹ thuật:

Các lưu ý kỹ thuật được đưa ra đối với hai lỗi kỹ thuật thường gặp nhất trong quá trình vận hành các công 

trình điện mặt trời tại Việt Nam là do sự xuống cấp của các bộ phận, thiết bị, dựa theo kết quả tham vấn các 

bên liên quan được thực hiện riêng cho Sổ tay này, bao gồm:

 › Khiếm khuyết vật lý của các tấm quang điện (điểm nóng, quá nhiệt, vỡ kính, nứt tế bào quang điện và 

các vết nứt cực nhỏ)

 › Bộ biến tần trục trặc  

Các lưu ý kỹ thuật đưa ra một quy trình quản lý rủi ro để xem xét rủi ro trong suốt quá trình phát triển dự án 

và đề xuất các biện pháp giảm nhẹ rủi ro cho các thiết bị, hệ thống đang vận hành.
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bảng 15 - LưU ý Kỹ THUậT: KHIếM KHUyếT VậT Lý CủA CáC Mô-đUn QUAng đIện

LƯU Ý KỸ THUẬT:  KHIẾM KHUYẾT VẬT LÝ CỦA CÁC MÔ-ĐUN QUANG ĐIỆN

Các rủi ro

Khiếm khuyết thông thường nhất trên các mô-đun quang điện gồm có các điểm nóng, tế bào quang điện bị quá nhiệt, 

vỡ kính và nứt tế bào quang điện. Mặc dù ít ảnh hưởng đến sản lượng điện nếu xét riêng lẻ và ở quy mô hạn chế, tác 

động tích lũy và khả năng tái diễn cao của những vấn đề này có thể làm giảm đáng kể sản lượng điện và làm tăng 

thêm chi phí bảo trì.

Các hoạt động bảo trì phòng ngừa sẽ không thể ngăn chặn hoàn toàn việc phát sinh các khiếm khuyết vật lý nhưng 

việc thực hiện các hoạt động bảo trì phòng ngừa cơ bản và tiêu chuẩn sẽ làm giảm các tác động (kiểm soát nhiệt 

hàng năm và thường xuyên làm vệ sinh).

Một khi phát hiện các khiếm khuyết tại một số khu vực nhất định, cần cập nhật hoạt động bảo trì phòng ngừa để tập 

trung vào các khu vực đó nhằm dự đoán các hư hại tương tự có thể phát sinh trong tương lai. Điều này sẽ cho phép 

rút ngắn thời gian phát hiện và do đó giảm tác động của các khiếm khuyết. 

Quy trình quản lý 
rủi ro

Quy trình chung để quản lý khiếm khuyết vật lý của các mô-đun điện mặt trời có thể bao gồm:

1. Đảm bảo rằng tất cả các báo cáo liên quan đến mô-đun PV, chẳng hạn như đo nhiệt độ, báo cáo quy trình nội bộ 

của mô-đun, v.v. đều có sẵn để xem xét và làm bằng chứng nếu cần thiết.

2. Thay thế các mô-đun quang điện bị lỗi và liên hệ với nhà cung cấp để được bảo hành nếu có thể. Trường hợp kính 

vỡ do nguyên nhân bên ngoài, thông thường sẽ không được áp dụng chế độ bảo hành, nhưng đối với các điểm 

nóng, tế bào quang điện bị quá nhiệt và các vết nứt thì có thể yêu cầu bảo hành. 

Căn cứ vào vị trí của các khiếm khuyết, mở rộng tìm kiếm và quan sát trực quan đến các khu vực xung quanh để 

thiết lập mốc đánh giá cơ sở cho tất cả các tấm quang điện bị hư hỏng.

3. Xác định xem liệu một lỗi có khả năng là lỗi điển hình liên quan đến một lô tấm quang điện mắc khiếm khuyết cụ 

thể hay không.

4. Dựa trên việc đánh giá khiếm khuyết, cải thiện các hoạt động bảo trì phòng ngừa bằng cách bổ sung các biện 

pháp hoặc phương thức kiểm soát cụ thể và có mục tiêu cho khu vực đó.

5. Theo dõi việc thực hiện các hoạt động bảo trì phòng ngừa và nếu cần, điều chỉnh tần suất bảo trì phòng ngừa 

dựa trên các quan sát.

6. Căn cứ vào quá trình xuống cấp của các bộ phận trong quá khứ, điều chỉnh lượng dự trữ linh phụ kiện thay thế

LƯU Ý KỸ THUẬT:  KHIẾM KHUYẾT VẬT LÝ CỦA CÁC MÔ-ĐUN QUANG ĐIỆN

Các biện pháp
giảm thiểu rủi ro 
đối với công trình 
đang vận hành

Đối với các công trình đang vận hành mắc các khiếm khuyết vật lý về mô-đun quang điện, có thể cân nhắc các biện 

pháp sau đây: 

 › Tiến hành kiểm tra nhiệt thường xuyên bằng phương tiện bay không người lái để có được hình ảnh cập nhật về 

trạng thái chung của các tấm quang điện và để có thể thay thế dần dần các mô-đun tại những khu vực bị ảnh 

hưởng.

 › Tăng số lượng mô-đun dự phòng để tránh thiếu hụt (nên bằng 0,2% tổng số mô-đun quang điện đang vận hành).

 › Trong trường hợp mô-đun bị lỗi theo lô, thương lượng với nhà cung cấp để được giao trước các mô-đun dự phòng 

nhằm mục đích thay thế từng bước, tránh sụt giảm sản lượng điện.

 › Thực hiện kiểm tra đường cong I-V (kiểm soát hiệu suất của các mô-đun thông qua phép đo cường độ dòng điện 

liên quan đến biến thiên của điện áp so với biểu đồ ban đầu của các mô-đun) để đánh giá hoạt động của các 

chuỗi nhằm ngăn ngừa các khiếm khuyết sắp xảy ra và cải thiện hiệu suất của nhà máy điện mặt trời.

 › Cân nhắc việc tăng tần suất vệ sinh các tấm quang điện để hạn chế hiện tượng quá nhiệt tiềm tàng do ảnh hưởng 

của che bóng cục bộ.

 › Các tổn thất cũng có thể liên quan đến các điều kiện môi trường tại công trình (tham khảo Chương 5.1).

Nghiên cứu điển 
hình

Sau một năm hoạt động, nhóm O&M của một nhà máy điện mặt trời nhận thấy sản lượng sụt giảm tại một khu vực cụ 

thể của nhà máy điện mặt trời, bằng cách so sánh giá trị sản lượng của các chuỗi của các bộ biến tần khác nhau từ hệ 

thống giám sát. Sau khi làm vệ sinh các tấm quang điện, nhóm O&M đã tiến hành kiểm tra điện trên các chuỗi tương 

ứng (cường độ và điện áp) để cố gắng xác định vấn đề. Tiếp theo sau những lần kiểm tra, tổ O&M đã tiến hành hiệu chỉnh 

bằng mắt và hiệu chỉnh nhiệt đối với các khu vực bị ảnh hưởng (tất cả các mô-đun của các chuỗi bị lỗi) và đã phát hiện 

các điểm nóng trên một số mô-đun.

Các điểm nóng xuất hiện khi một tế bào quang điện cụ thể của một mô-đun bị quá nhiệt so với các tế bào quang điện 

khác, làm phát sinh điện trở và gây sụt điện áp. Các điểm nóng có thể do bị che bóng từng phần, bụi bẩn hoặc tế bào 

quang điện có đặc tính không phù hợp. 

Trong trường hợp đặc biệt này, các mô-đun được làm vệ sinh thường xuyên và không thấy hiện tượng che bóng cụ thể 

nào trên các mô-đun, cho phép loại trừ hai yếu tố này khỏi các nguyên nhân tiềm ẩn. Do đó, tổ O&M quyết định kiểm tra 

kỹ hơn chính các mô-đun. 
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LƯU Ý KỸ THUẬT:  KHIẾM KHUYẾT VẬT LÝ CỦA CÁC MÔ-ĐUN QUANG ĐIỆN

Nghiên cứu
điển hình

Tất cả các tấm quang điện bị ảnh hưởng được ghi nhận là cùng chung một lô xuất xưởng và nhà sản xuất đã đồng ý 

thay thế theo các điều khoản bảo hành. Để đáp ứng điều kiện bảo hành, nhà sản xuất đã yêu cầu hình ảnh cả hai bề 

mặt của các mô-đun và hình ảnh tập trung cụ thể vào vị trí khiếm khuyết và số sê-ri. 

Tổ O&M cũng thực hiện việc bảo trì phòng ngừa bổ sung để dự báo các khiếm khuyết và yêu cầu thay thế trong tương 

lai.  

Công tác kiểm tra nhiệt thường xuyên của nhà máy điện mặt trời đã được bổ sung vào phạm vi công tác bảo trì phòng 

ngừa để theo dõi chặt chẽ hơn các tấm quang điện còn lại của lô sản phẩm bị lỗi và phát hiện càng sớm càng tốt bất 

kỳ các khiếm khuyết nào sẽ phát sinh.  

Quy trình quản lý và đánh giá rủi ro hoàn chỉnh ở giai đoạn đầu của dự án có thể giúp xác định đầy đủ rủi ro này và 

thực hiện các biện pháp giảm thiểu thích hợp. Việc đánh giá rủi ro phụ thuộc nhiều vào các đặc điểm của từng dự án 

và cần được tiến hành theo từng trường hợp cụ thể. Bản đánh giá được trình bày dưới đây chỉ mang tính chất ví dụ. 

RỦI RO 
KỸ THUẬT

TÁC ĐỘNG TIỀM ẨN MỨC ĐỘ RỦI RO TRƯỚC KHI XỬ LÝ (VÍ DỤ)

Các khiếm 
khuyết chưa 
được phát hiện 
trên các tấm 
quang điện: 
điểm nóng

Lão hóa sớm dẫn 

đến vận hành kém 

hiệu quả 

Xác suất xảy ra: Trung bình (3) - Các điểm nóng tái phát 

sinh tại nhà máy điện mặt trời, do không được làm vệ đầy 

đủ và không phát hiện các vị trí bị che bóng 

Tác động: Thấp (2) - Như đã minh họa, các điểm nóng 

không được phát hiện có thể làm giảm hiệu suất của toàn 

bộ nhà máy 

Mức độ rủi ro: 6 (Cao)

Do kết quả đánh giá rủi ro này ở mức cao, dựa trên Chiến lược quản lý rủi ro (tham khảo phần 4.3), các biện pháp 

giảm nhẹ rủi ro cần được cân nhắc và thực hiện nghiêm túc.

LƯU Ý KỸ THUẬT:  KHIẾM KHUYẾT VẬT LÝ CỦA CÁC MÔ-ĐUN QUANG ĐIỆN

Nghiên cứu  
điển hình

Bảng dưới đây trình bày các biện pháp khả thi cùng với phân tích chiến lược quản lý các rủi ro còn lại.

CÁC BIỆN PHÁP
KHẢ THI

MỨC ĐỘ RỦI RO SAU KHI 
XỬ LÝ (VÍ DỤ)

PHÂN TÍCH CHI PHÍ
VÀ LỢI ÍCH

MỐC THỜI 
GIAN

NGƯỜI 
CHỊU RỦI 
RO CUỐI 
CÙNG

Biện pháp 
giảm nhẹ
Phương án 1: 
Tăng tần suất 
làm vệ sinh  

Likelihood: Thấp (2) - hiệu 

ứng che bóng tiềm ẩn do 

bụi bẩn sẽ được loại bỏ 

thường xuyên và giảm nguy 

cơ phát sinh các điểm nóng

Impact: Thấp (2) - mức độ 

tác động của điểm nóng 

vẫn như cũ 

Mức độ Rủi ro còn lại sau 

Phương án 1: 4

Có thể chấp nhận - 

Việc vệ sinh không những 

giúp giảm nguy cơ phát sinh 

các điểm nóng mà còn bảo 

đảm tuổi thọ cao hơn và tăng 

sản lượng. 

Về mặt chi phí, việc tăng 

cường vệ sinh sẽ không có 

tác động đáng kể nào so với 

lợi ích thu được.

Càng sớm 

càng tốt
Chủ dự án

Biện pháp 
giảm nhẹ
Phương án 2: 
Thường xuyên 
chụp ảnh nhiệt 
của nhà máy 
điện mặt trời 
bằng phương 
tiện bay không 
người lái

Xác suất xảy ra: Trung 

bình (3) - các điểm nóng 

sẽ được phát hiện dễ dàng 

hơn nhưng biện pháp này 

sẽ không ngăn được vấn 

đề tái diễn.

Tác động: Không đáng kể 

(1) - các điểm nóng sẽ được 

phát hiện sớm hơn, dẫn 

đến tác động thấp hơn. 

Mức độ Rủi ro còn lại sau 

Phương án 2: 3

Có thể chấp nhận - Kiểm tra 

nhiệt thường xuyên bằng 

phương tiện bay không 

người lái được đưa vào làm 

một phần của công tác bảo 

trì phòng ngừa hàng năm 

nhằm phát hiện tất cả các 

loại khiếm khuyết của các 

tấm quang điện.

Đây là biện pháp bổ sung 

duy nhất cung cấp góc nhìn 

toàn cảnh về nhà máy điện 

mặt trời.

Càng sớm 

càng tốt
Chủ dự án

Chủ dự án đã quyết định thực hiện cả hai biện pháp vì việc tăng tần suất làm vệ sinh sẽ góp phần tạo ra sản lượng 

điện cao hơn. Trong khi đó chụp ảnh nhiệt bằng phương tiện bay không người lái sẽ phát hiện sớm tất cả các khiếm 

khuyết và bảo đảm cho nhà máy vận hành bền lâu.
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LƯU Ý KỸ THUẬT:  KHIẾM KHUYẾT VẬT LÝ CỦA CÁC MÔ-ĐUN QUANG ĐIỆN

Tài liệu 
tham khảo

Report IEA-PVPS T13-01:2014, Review of Failures of Photovoltaic Modules, 2014

(Rà soát hư hỏng của các mô-đun quang điện)

Solar Power Europe, Operation & Maintenance - Best practice Guidelines / Version 4.0, 2019 

(Hướng dẫn thông lệ tốt nhất về O&M / Phiên bản 4.0)

Dolara et al., “Snail Trails and Cell Microcrack Impact on PV Module Maximum Power and Energy Production”, 

2014

(Tác động của vệt bạc màu và vết nứt vi mô trên tế bào quang điện lên sản xuất năng lượng và công suất tối đa 

của mô-đun PV)

bảng 16 - LưU ý Kỹ THUậT: TRụC TRặC bộ bIến Tần

LƯU Ý KỸ THUẬT: TRỤC TRẶC BỘ BIẾN TẦN

Các rủi ro

Các khiếm khuyết nghiêm trọng nhất được phát hiện tại các công trình đang vận hành thường liên quan đến các thiết 

bị thông tin liên lạc, máy cắt và bộ biến tần. 

Các bộ biến tần bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố ngoại lai và là thiết bị có công nghệ tiên tiến nhất của nhà máy điện 

mặt trời, bao gồm các bộ phận dễ hỏng, chẳng hạn như hệ thống theo dõi điểm công suất cực đại (MPPT) hoặc 

tranzito lưỡng cực có cổng cách điện (IGBT). 

Các trục trặc của biến tần đòi hỏi người sửa chữa phải có trình độ chuyên môn kỹ thuật và sẽ ảnh hưởng đáng kể đến 

chi phí sản xuất và bảo trì.

Quy trình quản lý 
rủi ro

Quy trình chung quản lý sự cố bộ biến tần có thể bao gồm:

1. Thực hiện việc khắc phục sự cố bộ biến tần, tuân theo các điều khoản bảo hành và tham khảo sổ tay hướng dẫn 

sử dụng thiết bị, đồng thời liên hệ với nhà sản xuất để được tư vấn. 

2. Thay thế bộ biến tần bị hỏng hoặc các bộ phận cụ thể để hạn chế tổn thất sản lượng điện càng sớm càng tốt. 

3. Do việc giám sát các giá trị với tần suất lấy mẫu cao (điện áp, dòng điện, tần số, sóng hài và nhiệt độ) thường 

không được ghi chép đầy đủ khi thực hiện trong một quãng thời gian dài nên các giá trị này phải được lưu lại 

càng sớm càng tốt khi phát hiện ra lỗi của bộ biến tần. Các giá trị này sẽ cần cho việc phân tích sâu để hiểu đầy 

đủ về sự cố.
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Quy trình quản lý 
rủi ro

4. Phân tích các giá trị giám sát nêu trên và so sánh với các hệ thống tương đồng nhằm xác định các chênh 

lệch tiềm ẩn so với giá trị vận hành bình thường và dự báo các khiếm khuyết tương tự tại các bộ biến tần 

khác (bảo trì dự đoán). 

5. Dựa trên phân tích dữ liệu và khiếm khuyết, nâng cao công tác bảo trì phòng ngừa bằng cách bổ sung các 

biện pháp kiểm soát hoặc giải pháp cụ thể và có mục tiêu (các khuyến nghị thường được cung cấp trong sổ 

tay sử dụng thiết bị và Sổ tay O&M, nếu có). 

6. Tiếp tục theo dõi việc thực hiện các hoạt động bảo trì phòng ngừa và nếu cần, điều chỉnh tần suất bảo trì 

phòng ngừa dựa trên quan sát. 

7. Điều chỉnh số lượng phụ tùng thay thế theo lịch sử xuống cấp của thiết bị.

Các biện pháp 
giảm thiểu rủi ro 
cho công trình 
đang vận hành

 › Yêu cầu nhà sản xuất đào tạo cụ thể về thiết bị để giảm thời gian xử lý sự cố. Lý tưởng nhất là việc đào tạo 

này được tiến hành trong giai đoạn thử nghiệm và vận hành thử, sau khi nhóm O&M đã chọn đủ nhân sự 

thích hợp và được đưa vào phạm vi dịch vụ EPC. Các tài liệu đào tạo có thể được bổ sung hoặc dùng làm tài 

liệu tham khảo cho sổ tay hướng dẫn O&M 

 › Tăng dự trữ linh phụ kiện thay thế hoặc bộ biến tần dự phòng để tránh tình trạng thiếu hụt. Ngay cả khi thiết 

bị này thường được bảo hành, chi phí đầu tư mua thêm các bộ biến tần dự phòng có thể được bù đắp thông 

qua giảm tổn thất sản lượng (giảm thời gian xử lý sự cố và thời gian chờ giao thiết bị hoặc phụ tùng thay 

thế). 

 › Ở những khu vực có điều kiện thời tiết khắc nghiệt, việc tăng cường bảo vệ các bộ phận bên ngoài, ngay cả 

khi các nhà sản xuất không yêu cầu, có thể mang lại lợi ích nếu không ảnh hưởng đến các điều khoản bảo 

hành bộ biến tần (ví dụ: bảo vệ trước tia tử ngoại và nhiệt cao, các bộ lọc gió, thông gió cưỡng bức bổ sung) 
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Nghiên cứu 
điển hình

Chỉ sau vài tháng đi vào hoạt động, một số biến tần của một nhà máy điện mặt trời ở Miền Trung Việt Nam bắt đầu xảy 

ra tình trạng hỏng lớp cách điện lặp đi lặp lại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất điện (do các bộ biến 

tần ngừng hoạt động), đặc biệt là vào những thời điểm có độ ẩm cao nhất trong ngày. 

 

Mức điện trở tại đầu vào của các bộ biến tần phụ thuộc vào tất cả các thiết bị phía đầu nguồn (các mô-đun quang 

điện và cáp điện). Khi gặp sự cố cách điện khiến bộ biến tần tự ngắt, việc đầu tiên nhóm O&M thực hiện là yêu cầu hỗ 

trợ từ nhà sản xuất bộ biến tần. Nhà sản xuất bộ biến tần đã khuyến nghị kiểm tra điện trở cách điện của hệ thống 

phía đầu nguồn có phù hợp với phạm vi hoạt động của bộ biến tần hay không (tham khảo sổ tay hướng dẫn sử dụng 

bộ biến tần).  

Trong trường hợp chênh lệch điện trở không đáng kể, có thể cân nhắc việc tăng phạm vi dung sai điện trở với sự chấp 

thuận của nhà sản xuất. 

Trong trường hợp cụ thể này, nhóm O&M đã phát hiện chênh lệch điện trở đáng kể, do đó phải điều tra xem các thiết 

bị phía đầu nguồn có bất kỳ khiếm khuyết nào hay không. Thông thường, các vấn đề về điện trở là kết quả của các 

khiếm khuyết cộng dồn từ nhiều thiết bị khác nhau ở phía đầu nguồn. Phương pháp luận thực hiện là xác định các 

khiếm khuyết cách điện quan trọng nhất thông qua quy trình lưỡng phân:

 › Đo điện áp ở mỗi đầu chuỗi để xác định và cô lập các chênh lệch đáng kể và các khiếm khuyết tiềm tàng. Trong 

trường hợp này, khi có các giá trị bất thường xuất hiện, tổ O&M đã ngắt kết nối các chuỗi bị lỗi khỏi bộ biến tần và 

khởi động lại bộ biến tần để kiểm tra. 

 › Thực hiện phân tích sâu hơn trên các chuỗi bị lỗi bằng cách rà soát đánh giá các mô-đun liên kết thông qua quan 

sát trực quan và đo điện áp.

 › Trong trường hợp phương pháp này không xác định được lỗi ở bất kỳ chuỗi cụ thể nào, có thể cân nhắc việc thay 

đổi cấu hình bằng cách ngắt kết nối từng chuỗi một và khởi động lại bộ biến tần theo mỗi cấu hình. Nếu nhận 

thấy có thể có lỗi tại một hoặc nhiều chuỗi, cần phân tích thêm các cáp kết nối DC và đầu nối MC4 để phát hiện 

xem có bất kỳ hư hỏng nào hay không. 

Trong trường hợp cụ thể này, các kết quả cho thấy các cáp điện đã bị xuống cấp do không được bảo vệ phù hợp khỏi 

tia UV, và vỏ cáp đã bị xốp. Chủ dự án đã phải thay thế dần các cáp điện và tăng cường bảo vệ các đoạn dây cáp dễ 

hỏng trong toàn bộ nhà máy.
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Nghiên cứu 
điển hình

Quy trình quản lý và đánh giá rủi ro hoàn chỉnh ở giai đoạn đầu của dự án có thể giúp xác định đầy đủ rủi ro dạng này và 

đưa ra các biện pháp thích hợp để giảm thiểu rủi ro. Việc đánh giá rủi ro phụ thuộc nhiều vào các đặc điểm của từng dự 

án và cần được tiến hành theo từng trường hợp cụ thể. Đánh giá được trình bày dưới đây chỉ mang tính chất ví dụ.

RỦI RO 
KỸ THUẬT

TÁC ĐỘNG TIỀM ẨN MỨC ĐỘ RỦI RO TRƯỚC KHI ĐƯỢC XỬ LÝ (VÍ DỤ)

Tình trạng 
mau xuống cấp 
của cáp điện 

Thiệt hại kinh tế liên 

quan đến việc thay 

thế và sửa chữa các 

bộ phận hư hỏng 

Xác suất xảy ra: Trung bình (3) - Hư hỏng lớp cách nhiệt thường 

thấy ở các nhà máy điện mặt trời do thiếu biện pháp bảo vệ. 

Tác động: Trung bình (3) – cáp điện không được bảo vệ có thể 

dẫn đến những gián đoạn quan trọng trong sản xuất và làm tăng 

thời gian xử lý sự cố. 

 

Mức độ rủi ro: 9 (Cao)

Do kết quả đánh giá rủi ro này ở mức cao, dựa trên Chiến lược quản lý rủi ro (tham khảo phần 4.3), cần cân nhắc và 

thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm nhẹ rủi ro. 

Các biện pháp khả thi được trình bày trong bảng dưới đây kèm phân tích chiến lược quản lý rủi ro còn lại

CÁC BIỆN PHÁP 
KHẢ THI

MỨC ĐỘ RỦI RO SAU KHI ĐÃ 
XỬ LÝ (VÍ DỤ)

PHÂN TÍCH CHI PHÍ 
VÀ LỢI ÍCH

MỐC THỜI 
GIAN

NGƯỜI 
CHỊU RỦI 
RO CUỐI 
CÙNG

Biện pháp 

giảm nhẹ

Phương án 1:  

Cải thiện việc 

bảo vệ cáp điện

Xác suất xảy ra: Không đáng kể 

(1) việc cải thiện các biện pháp 

bảo vệ sẽ hạn chế rủi ro khiếm 

khuyết về cách điện của các bộ 

biến tần.

Tác động: Thấp (2)- các khiếm 

khuyết về cách điện sẽ được 

giảm thiểu bằng cách bảo vệ cáp 

điện khỏi tia UV, ngay cả trước 

khi phát sinh các khiếm khuyết.

Mức độ Rủi ro còn lại 

sau Phương án 1: 2

Có thể chấp nhận - 

Việc bảo vệ dây cáp 

điện không tốn kém và 

sẽ làm tăng đáng kể 

tuổi thọ của thiết bị.

Càng sớm 

càng tốt
Chủ dự án
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Nghiên cứu 
điển hình

CÁC BIỆN PHÁP 
KHẢ THI

MỨC ĐỘ RỦI RO SAU KHI ĐÃ 
XỬ LÝ (VÍ DỤ)

PHÂN TÍCH CHI PHÍ 
VÀ LỢI ÍCH

MỐC THỜI 
GIAN

NGƯỜI 
CHỊU RỦI 
RO CUỐI 
CÙNG

Biện pháp 
giảm nhẹ
Phương án 2:  
Tăng tần suất 
và kiểm soát 
công tác 
bảo trì
phòng ngừa

Xác suất xảy ra: Thấp (2) - Nhanh 

chóng sửa chữa các bộ phận bị 

lỗi ngay sau khi phát hiện giúp 

tránh phát sinh thêm các khiếm 

khuyết khác.

Tác động:  Không đáng kể (2) - 

Thường xuyên kiểm tra sẽ giúp 

phát hiện các khiếm khuyết sớm 

hơn và giảm tình trạng biến tần 

tự ngắt.

Mức độ Rủi ro còn lại

sau Phương án 2: 4

Có thể chấp nhận - Việc 

tăng phạm vi và tần 

suất kiểm soát sẽ làm 

tăng cơ hội phát hiện 

sớm hơn các khiếm 

khuyết của tất cả các 

thiết bị. 

Bảo trì phòng ngừa bổ 

sung không có tác động 

đáng kể đến OPEX.

Càng sớm 

càng tốt

Nhà thầu O&M 

hoặc nếu 

không có bên 

thứ ba, Chủ 

dự án là người 

trực tiếp chịu 

rủi ro

Do các biện pháp chỉ mang tính chất bổ sung, chủ dự án đã quyết định thực hiện từng bước cả hai biện pháp. Việc 

tiếp tục theo dõi đã được tiến hành thông qua các hoạt động bảo trì phòng ngừa để bảo đảm thiết bị không bị xuống 

cấp thêm.

Tài liệu 
tham khảo

National Renewable Energy Laboratory NREL, Field Guide for Testing Existing Photovoltaic Systems for 

Ground Faults and Installing Equipment to Mitigate Fire Hazards, 2015 

(Hướng dẫn hiện trường về thử nghiệm hệ thống quang điện hiện tìm lỗi tiếp đất và lắp đặt thiết bị nhằm 

giảm thiểu nguy cơ cháy) 

SMA Solar Technology AG, Checking the PV System for Ground Faults, online resource

5.5. Thiếu cân nhắc tác động môi trường và xã hội

Mô tả 

Nhờ vào “bản chất xanh” của dự án năng lượng tái tạo nên 

nhà máy điện mặt trời thường được xem là không có tác 

động tiêu cực đến môi trường và xã hội hoặc ít nhất cũng 

được xem là chỉ có tác động thấp. Dù vậy, nhà máy điện 

mặt trời vẫn là dự án công nghiệp quy mô lớn với nhiều 

hạng mục kỹ thuật quan trọng ảnh hưởng đến môi trường 

và xã hội của khu vực. Ngoài ra, các dự án điện mặt trời 

còn chiếm diện tích đất lớn nên có thể dự đoán những 

tác động không chỉ về thu hồi đất và chuyển đổi mục đích 

sử dụng đất mà còn về sinh kế của cộng đồng, những đối 

tượng không được hưởng lợi trực tiếp từ dự án. 

Do đó, các bên liên quan cần xem xét tác động môi trường 

và xã hội ở giai đoạn nghiên cứu sơ bộ nhằm bảo đảm 

đánh giá toàn diện rủi ro môi trường và xã hội, cho phép 

thiết kế các biện pháp thích hợp, đồng thời phối hợp với 

các bên liên quan và chính quyền địa phương.

Ngoài ra, các vấn đề môi trường và xã hội thường khó quan 

sát một cách trực tiếp và rõ ràng trong giai đoạn vận hành 

nhà máy điện mặt trời vì hầu hết tác động đáng kể xảy 

ra trong quá trình chuẩn bị mặt bằng hoặc xây dựng. Một 

số tác động chỉ có thể được phát hiện sau khi đánh giá 

chi tiết mặt bằng (ví dụ: tác động tới các loài được bảo 

vệ). Các nhà tài trợ quốc tế thường yêu cầu nghiên cứu 

kỹ lưỡng những vấn đề này, vì vậy nên áp dụng các yêu 

cầu cao hơn tiêu chuẩn quốc gia về môi trường và xã hội 

(hầu hết các dự án chỉ nộp đánh giá tác động môi trường 

địa phương và kế hoạch bảo vệ môi trường). Ngoài ra nên 

tiến hành Đánh giá tác động môi trường và xã hội theo 

tiêu chuẩn quốc tế. Các biện pháp khắc phục, bao gồm 

biện pháp giảm thiểu và bồi thường vẫn có thể được áp 

dụng ngay cả khi nhà máy đã đi vào vận hành, vì khi đó có 

thể đã quá muộn để ngăn chặn những tác động đã hình 

thành. Cuối cùng, cần đưa ra một quy trình thích hợp để 

xử lý an toàn các tấm PV bị hư hỏng và các thiết bị khác 

của nhà máy điện mặt trời. Nếu chúng không thể tái chế 

tại địa phương, chúng phải được trả lại cho các nhà sản 

xuất để xử lý.
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Xác định rủi ro

Bảng 17 trình bày tổng quan những rủi ro chính liên quan đến chưa cân nhắc đầy đủ các vấn đề môi trường và xã hội:

bảng17 - Vấn đề MôI TRường Và Xã HộI: ngUồn RủI RO TIềM ẩn, RủI RO Và TáC động LIên QUAn

NGUỒN RỦI RO TIỀM ẨN  RỦI RO KỸ THUẬT

Xem xét không đầy đủ 
các điều kiện môi trường
khu vực

 › Ô nhiễm môi trường trong quá trình xây dựng, ví dụ như chất thải và vật liệu xây dựng 

không được quản lý, làm bẩn vùng nước gần đó.

 › Phá hủy môi trường trong quá trình xây dựng, ví dụ phá hủy môi trường sống tự nhiên 

hoặc hệ sinh thái thiết yếu của một số loài (có nguy cơ tuyệt chủng).

 › Ô nhiễm môi trường trong quá trình vận hành, ví dụ như thải bỏ các tấm quang điện bị 

hỏng trong bãi rác không được quản lý, hoặc ô nhiễm đất và mặt đất do rò rỉ vật liệu nguy 

hiểm (dầu, hóa chất, v.v.).

 › Hủy hoại môi trường sau khi dừng vận hành, ví dụ không phục hồi khu vực nhà máy điện 

mặt trời sau khi kết thúc vòng đời dự án.

Yêu cầu về sức khỏe và an toàn 
chưa đầy đủ

 › Tai nạn trong giai đoạn xây dựng, ví dụ: công nhân bị tai nạn do biện pháp thi công móng 

và sử dụng máy xúc không phù hợp.

 › Tai nạn trong giai đoạn O&M, ví dụ: điện giật trong quá trình bảo trì, cháy nổ.

 › Thiên tai, ví dụ: do thời tiết nắng nóng làm công nhân vận hành bị sốc nhiệt, mất nước, do 

sinh vật và cây cối (rắn, muỗi, chuột…) 

Không cân nhắc đầy đủ 
các ý kiến cộng đồng 
xung quanh về vấn đề 
môi trường xã hội khu vực

 › Khiếu nại trong quá trình xây dựng, ví dụ cộng đồng xung quanh khiếu nại về tiếng ồn xây 

dựng, khói bụi từ các phương tiện giao thông hoặc quá trình thu hồi đất.

 › Khiếu nại trong quá trình vận hành, ví dụ một ngôi làng trong khu vực khiếu nại vì hoạt 

động vệ sinh tấm quang điện gây thiếu nước.

 › Tai nạn do cường độ giao thông đến công trường dự án gia tăng cả về lượng xe tải và tốc 

độ di chuyển.

TÁC ĐỘNG

 › Tác động đến sinh kế cộng đồng địa phương.

 › Tác động đến đa dạng sinh học và hệ sinh thái.

 › Thương vong về người.

 › Chậm tiến độ ngoài dự kiến

 › Hệ quả về danh tiếng.

 › Hiệu quả tài chính của dự án thấp hơn.

bảng 18 - Vấn đề MôI TRường Và Xã HộI: Ví Dụ Về nHững bIện PHáP QUản Lý RủI RO

Đánh giá rủi ro

Biện pháp quản lý rủi ro phổ biến

Dựa trên kết quả đạt được từ việc xác định rủi ro có tác động đến môi trường và xã hội, Chủ dự án cần tiến 

hành đánh giá rủi ro để đưa ra quyết định thực hiện biện pháp tốt nhất. Mỗi địa điểm dự án là khác nhau 

nên cần đánh giá rủi ro trên cơ sở từng dự án cụ thể theo phương pháp được trình bày trong phần 4.2. 

Tham khảo ví dụ cách tiến hành đánh giá rủi ro trong các nghiên cứu điển hình trong phần lưu ý kỹ thuật.

Bảng dưới đây trình bày hầu hết các lỗi kỹ thuật phổ biến và ví dụ cụ thể về biện pháp quản lý rủi ro 

tại những nhà máy đang vận hành có vấn đề môi trường và xã hội không được giám sát hoặc giám sát 

không đầy đủ.

NGUỒN RỦI RO TIỀM ẨN:
THIẾU CÂN NHẮC …

THIẾU SÓT VỀ
KỸ THUẬT

CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CÓ THỂ QUẢN LÝ ĐƯỢC RỦI RO (SẼ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH 
VÀ HOÀN THIỆN THEO TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ)

Điều kiện môi trường 
địa phương

Phá rừng không 
kiểm soát (tác động 
đến hệ thực vật)

 › Rà soát đánh giá tác động môi trường tại địa phương (hoặc quốc tế, nếu 

có) nhằm xác định tất cả những hoạt động phá rừng (tại diện tích thuộc 

nhà máy điện mặt trời, đường vào và các tuyến đường giao thông xuyên 

cấp). Xác minh nhằm đảm bảo có đầy đủ giấy phép, tuân thủ quy trình và 

cân nhắc liên hệ với chính quyền địa phương (Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn) về các quy định và yêu cầu tuân thủ. 

 

 › Trong từng trường hợp cụ thể và theo quy định của pháp luật địa phương, 

có thể phải di dời những thảm thực vật bị phá hủy hoặc bồi thường thiệt hại 

đã gây ra.
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NGUỒN RỦI RO TIỀM ẨN:
THIẾU CÂN NHẮC …

THIẾU SÓT VỀ
KỸ THUẬT

CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CÓ THỂ QUẢN LÝ ĐƯỢC RỦI RO (SẼ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH 
VÀ HOÀN THIỆN THEO TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ)

Điều kiện môi trường 
địa phương

Thiếu sót trong 
bảo vệ các hệ 
sinh thái

 › Thông qua nguồn thông tin công khai (bản đồ trực tuyến, tài liệu tham khảo 

quốc gia và liên quốc gia, tài liệu tham khảo trong lưu ý kỹ thuật) để xác định 

mọi địa điểm gần đó có tầm quan trọng về đa dạng sinh học (thường áp dụng 

phạm vi tìm kiếm 50 km, bao gồm cả đường vào). 

 › Nếu dự án thuộc phạm vi của bất kỳ khu vực nào có tầm quan trọng về đa 

dạng sinh học, cần thuê bên thứ ba tiến hành đánh giá đa dạng sinh học 

nhằm xác định tất cả những loài nguy cấp hoặc hệ sinh thái được quan tâm 

đặc biệt (Tiêu chuẩn hoạt động số 6 của IFC thường được sử dụng làm tài liệu 

tham khảo cho các vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học). Đánh giá lại tác động 

của dự án tới bảo tồn đa dạng sinh học, xác định và thực hiện các biện pháp 

giảm thiểu và đền bù bổ sung nếu cần.

Các vùng nước 
bị xuống cấp 
hoặc bồi lấp

 › Xác định những nguồn ô nhiễm tiềm ẩn trong giai đoạn xây dựng (thường liên 

quan đến các hạng mục móng, hoạt động lấp đất, quản lý chất thải và nước 

thải) và vị trí của những vùng nước gần trong khu vực. Dựa trên các tác động 

tiềm tàng, áp dụng những biện pháp giảm thiểu kỹ thuật (hệ thống thoát 

nước đầy đủ) và áp dụng biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm theo tiêu chuẩn quốc 

tế (xem tài liệu tham khảo trong lưu ý kỹ thuật). 

 › Trong trường hợp các vùng nước đã bị ô nhiễm hoặc bồi lấp, cần phối hợp với 

chính quyền địa phương để thống nhất biện pháp giảm thiểu và đền bù.

Quản lý chất thải 
và nước thải

 › Đảm bảo thực hiện các khuyến nghị liên quan đến quản lý chất thải và nước 

thải, thường bao gồm chất thải xây dựng và chất thải nguy hại, nước thải từ 

hoạt động vệ sinh và hoạt động hàng ngày của nhà máy. 

 › Đặc biệt, cần lưu ý vấn đề rò rỉ dầu và có sử dụng hóa chất hay không. 

NGUỒN RỦI RO TIỀM ẨN:
THIẾU CÂN NHẮC …

THIẾU SÓT VỀ
KỸ THUẬT

CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CÓ THỂ QUẢN LÝ ĐƯỢC RỦI RO (SẼ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH VÀ 
HOÀN THIỆN THEO TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ)

Điều kiện môi trường 
địa phương

Dừng vận hành
và tái chế ngoài 
kế hoạch

 › Xác định càng sớm càng tốt các phương án tiềm năng để tái chế các cấu kiện trong 

nhà máy điện mặt trời. Số lượng tấm PV và các cấu kiện tại Việt Nam ngày càng 

tăng nên cần có phương án xử lý phù hợp cho các tấm PV vào những năm tới.

Cải tạo đột xuất
 › Đảm bảo phân bổ ngân sách đầy đủ, thiết lập sơ bộ kế hoạch cải tạo rõ ràng, đảm 

bảo đất vẫn có thể được sử dụng sau thời gian khai thác của nhà máy điện mặt trời 

Yêu cầu về sức khỏe 
và an toàn 

Thiếu cân nhắc về 
Sức khỏe và an toàn 
(trong đó có thiếu 
thiết bị bảo hộ 
cá nhân (PPE), 
thiếu cân nhắc 
về đào tạo, 
các quy trình và 
kế hoạch an toàn, 
tiếng ồn, chữa cháy, 
rủi ro điện)

 › Nếu chưa triển khai, nên thiết lập một kế hoạch chi tiết về quản lý sức khỏe và an 

toàn. Theo đánh giá rủi ro ban đầu, kế hoạch này bao gồm các biện pháp quản lý 

rủi ro dựa trên chiến lược giảm thiểu (tránh, giảm thiểu, bù đắp). Kế hoạch quản 

lý sức khỏe và an toàn thường bao gồm yêu cầu về thiết bị bảo hộ cá nhân, đào 

tạo liên quan đến các công việc cụ thể (công tác điện, công tác phát sinh nhiệt), 

tiếng ồn và quản lý giao thông. 

 › Sử dụng nhật ký xác minh nhằm đảm bảo tất cả các yêu cầu và biện pháp kiểm 

soát được đề cập trong Kế hoạch quản lý sức khỏe và an toàn được nhóm Vận 

hành và Bảo trì triển khai kịp thời.

 › Ngoài vấn đề về sức khỏe và an toàn, cần đảm bảo Nhà thầu tuân thủ quy định 

lao động đối với công nhân trên công trường thông qua thiết lập Hợp đồng vận 

hành và bảo trì cũng như cập nhật danh sách công nhân kèm theo các tài liệu 

cần thiết (bên cạnh việc tuân thủ các yêu cầu về bảo hiểm công nhân, kiểm tra 

sức khỏe, đào tạo, hợp đồng có đề cập lợi ích, giờ làm việc và chính sách làm 

thêm giờ).

 › Mặc dù rủi ro về sức khỏe và an toàn thấp hơn ở giai đoạn vận hành,  vẫn cần xác 

minh đảm bảo các yêu cầu cơ bản và biện pháp về sức khỏe và an toàn được theo 

dõi thông qua nhật ký (hệ thống chữa cháy và kiểm soát thiết bị, rủi ro điện trong 

quá trình bảo trì, kế hoạch khẩn cấp).

 › Tiến hành đào tạo nâng cao nhận thức về vấn đề môi trường và xã hội cho các 

nhóm vận hành và bảo trì.

Vấn đề an toàn 
không mong muốn

 › Tích hợp hạng mục sức khỏe và an toàn vào phạm vi dịch vụ của Hợp đồng vận 

hành và bảo trì, chẳng hạn như bao gồm hoạt động bảo trì thường xuyên và kiểm 

tra hiện trường nhằm mục đích xác định nguy cơ tiềm ẩn ở các bộ phận lão hóa 

quá nhanh, có thể dẫn đến các vấn đề phát sinh ngoài dự kiến về tính an toàn (hư 

hỏng cáp, xói mòn, ăn mòn kết cấu).

 › Xác minh đảm bảo hợp đồng vận hành và bảo trì có bao gồm hoạt động bảo trì 

phòng ngừa để xác định rủi ro ở giai đoạn đầu và thực hiện hành động khắc phục 

hoặc thay thế thích hợp.
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NGUỒN RỦI RO TIỀM ẨN:
THIẾU CÂN NHẮC …

THIẾU SÓT VỀ
KỸ THUẬT

CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CÓ THỂ QUẢN LÝ ĐƯỢC RỦI RO (SẼ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH VÀ 
HOÀN THIỆN THEO TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ)

Môi trường xã hội 
địa phương

Thiếu cân nhắc về 
các cộng đồng 
xung quanh 
(thu hồi đất, 
tái định cư, sinh kế, 
an toàn, địa điểm 
văn hóa, dân tộc 
thiểu số)

 › Rà soát lại quy trình thu hồi đất, quyết định và biện pháp bồi thường để đảm 

bảo tất cả các hộ bị ảnh hưởng đều đã được xác định và bồi thường theo quyết 

định của địa phương.

 › Tiến hành phỏng vấn cộng đồng và chính quyền địa phương nhằm xác minh các 

hộ không có quyền sử dụng đất chính thức có chịu tác động nào hay không (tái 

định cư kinh tế do không tiếp cận được với một số khu vực nhất định).

 › Đánh giá rủi ro và tác động của dự án tới sức khỏe và an toàn của cộng đồng 

trong quá trình xây dựng (các tác động chính thường liên quan đến tốc độ của 

phương tiện giao thông, bụi và tiếng ồn).

 › Xác định sự hiện diện của dân tộc thiểu số trong khu vực dự án và tất cả những 

địa điểm văn hóa vật thể liên quan, gần khu vực dự án; tiến hành đánh giá tác 

động của dự án tới các cộng đồng đó (thu hồi đất, sinh kế, cơ sở hạ tầng, văn 

hóa xã hội, v.v.) và tổ chức tham vấn các cộng đồng bị ảnh hưởng .

 › Đảm bảo thiết lập cơ chế khiếu nại cho cộng đồng xung quanh và giải quyết 

khiếu nại kịp thời.

 › Nếu có yêu cầu áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, cần thuê bên thứ ba tiến hành 

thẩm định môi trường và xã hội đầy đủ cũng như xác định những điểm cách 

biệt tiềm ẩn giữa yêu cầu trong nước và quốc tế (ngoài nghiên cứu Đánh giá tác 

động môi trường tại địa phương).

Thiếu cân nhắc 
cộng đồng 
xung quanh 

 › Lập kế hoạch kết nối các bên liên quan nhằm đảm bảo chia sẻ thông tin phù 

hợp về dự án với cộng đồng xung quanh một cách thường xuyên và kịp thời (ví 

dụ, chuẩn bị ấn bản giới thiệu về tình hình tiến độ dự án, kế hoạch khẩn cấp, 

thông tin đầu mối liên hệ để chia sẻ với ủy ban địa phương). Đặt hộp thư góp ý 

tại địa điểm dự án và văn phòng ủy ban địa phương để các bên liên quan nêu 

vấn đề. Đảm bảo thường xuyên kiểm tra các hộp thư góp ý và mọi vấn đề nêu 

lên đều được xử lý.

Cạnh tranh sử dụng 
nguồn nước

 › Cần xác minh đầy đủ giấy phép trong trường hợp sử dụng nguồn nước địa 

phương để vệ sinh các tấm quang điện.

 › Đánh giá khả năng cung cấp nguồn nước và khả năng xảy ra cạnh tranh với các 

hộ gia đình xung quanh hoặc hoạt động nông / lâm nghiệp.

 › Áp dụng các phương pháp tiết kiệm nước vào quá trình vệ sinh tấm quang điện, 

ví dụ sử dụng công cụ bán tự động như thiết bị làm sạch bằng bàn chải giúp tiết 

kiệm lượng nước đáng kể. Ngay cả các phương pháp thủ công hiệu quả cũng 

giúp giảm đáng kể lượng nước cần sử dụng. Có thể sử dụng lượng nước làm chỉ 

số đo lường hiệu quả trong hợp đồng vận hành và bảo trì.

Lưu ý kỹ thuật

Theo ý kiến tham vấn khi lập Sổ tay này, cần lưu ý hai lỗi kỹ thuật thường gặp nhất trong vận hành các nhà 

máy điện mặt trời ở Việt Nam do không xem xét đầy đủ các vấn đề xã hội và môi trường, đó là:

 › Thiếu sót trong xem xét các vấn đề sức khỏe, an toàn và môi trường ở giai đoạn vận hành

 › Không giảm thiểu tác động lên hệ động vật 

Các lưu ý kỹ thuật cung cấp quy trình quản lý rủi ro để xem xét rủi ro trong suốt quá trình phát triển dự án 

và đề xuất biện pháp giảm thiểu cho các tài sản đang vận hành.

bảng 19 - LưU ý Kỹ THUậT: THIếU Cân nHắC Về SứC KHỏE, An TOàn Và MôI TRường TROng 
gIAI đOạn Vận HànH
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Rủi ro

Ngay cả khi hầu hết rủi ro liên quan đến sức khỏe, an toàn và môi trường xảy ra trong giai đoạn xây dựng, vẫn 

có các vấn đề về sức khỏe, an toàn và môi trường bị bỏ sót, không được đánh giá và quản lý đầy đủ trong quá 

trình vận hành. Nếu không có hoặc có rất ít hướng dẫn đầy đủ các yêu cầu về sức khỏe, an toàn và môi trường, 

có thể xảy ra một loạt các vấn đề liên quan, thậm chí có thể dẫn đến thương vong về người (ví dụ: thiết bị bảo hộ 

cá nhân không đầy đủ, không bọc cách điện bộ phận có điện áp, không có khu vực hạn chế tiếp cận) và địa điểm 

xuống cấp nhanh chóng hoặc xáo trộn môi trường (hoạt động ảnh hưởng đến các loài lân cận). Nhìn chung, ngoài 

khiếu nại và tai nạn, tất cả những yếu tố này đều gây ảnh hưởng đến uy tín của chủ dự án về lâu dài, từ đó ảnh 

hưởng đến hiệu quả tài chính của dự án.
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Quy trình quản lý 
rủi ro

Cần xem xét các biện pháp xác định và giảm thiểu các vấn đề về sức khỏe, an toàn và môi trường ở ngay giai 

đoạn nghiên cứu ban đầu thông qua đánh giá đầy đủ tác động môi trường . Cần xây dựng Kế hoạch quản lý sức 

khỏe, an toàn và môi trường dựa trên kết quả và kết luận của hoạt động đánh giá tác động môi trường; và các 

thông lệ tốt trong ngành liên quan đến rủi ro tại nơi làm việc. Các bước chính trong quá trình xem xét các vấn 

đề đó bao gồm: 

1. Đảm bảo xác định và đánh giá đầy đủ tất cả các rủi ro và tác động của dự án trong giai đoạn xây dựng và 

vận hành thông qua đánh giá tác động môi trường. Hầu hết các rủi ro và tác động phổ biến nhất bao gồm 

ô nhiễm đất và nước do xả thải chất thải rắn, chất thải nguy hại hoặc nước thải; vấn đề sức khỏe và an 

toàn lao động liên quan đến hoạt động bảo trì, hạn chế đối tượng không phận sự ra vào một số khu vực 

nhất định, an toàn cháy nổ, thiết bị và có thể bao gồm tác động tiềm ẩn đến đa dạng sinh học trong khu 

vực. 

2. Xác minh rằng quá trình đánh giá tác động môi trường  có bao gồm xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường 

(EPP) và xác định các biện pháp giảm thiểu cho từng rủi ro. Kế hoạch bảo vệ môi trường phải được chính 

quyền địa phương phê duyệt và nêu chi tiết đơn vị nào chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp, chỉ số 

hoàn thành và hệ thống giám sát với tần suất kiểm soát. Xác minh đảm bảo hợp đồng vận hành và bảo trì 

có nêu tất cả các biện pháp trong Kế hoạch bảo vệ môi trường cho giai đoạn vận hành.  

3. Chủ đầu tư phải đảm bảo rằng tất cả các biện pháp trong Kế hoạch bảo vệ môi trường đều được xem xét 

và thực hiện. Nhà thầu vận hành và bảo trì cần đề xuất và triển khai kế hoạch quản lý sức khỏe, an toàn 

và môi trường đầy đủ trước khi bắt đầu vận hành. Hợp đồng vận hành và bảo trì nên bao gồm điều khoản 

yêu cầu tất cả công nhân phải được tập huấn đầu vào về các nội dung và biện pháp trong kế hoạch quản 

lý sức khỏe, an toàn và môi trường để tất cả nhân sự đều biết và áp dụng những quy định này. Bộ phận 

vận hành và bảo trì phải tiến hành quy trình xác minh và giám sát thường xuyên (nhật ký hoạt động) để 

báo cáo cho chủ đầu tư để đảm bảo tất cả các biện pháp phòng ngừa và biện pháp an toàn đều được thực 

hiện. 

4. Nhà thầu vận hành và bảo trì phải xem xét và cập nhật kế hoạch quản lý sức khỏe, an toàn và môi trường 

thường xuyên dựa trên quan sát hiện trường và quan sát rủi ro tiềm ẩn mới.
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Biện pháp 
giảm thiểu đối với 
tài sản đang 
vận hành

Trong trường hợp không áp dụng kế hoạch quản lý sức khỏe, an toàn và môi trường nào cho các thiết bị nhà máy 

đang vận hành thì có thể tiến hành các bước ban đầu như sau:

 › Rà soát báo cáo đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường ban đầu nhằm đảm bảo tất cả các 

biện pháp giảm thiểu trong tài liệu đều được triển khai. Trong trường hợp triển khai chưa đầy đủ, cần đưa các 

biện pháp còn thiếu vào quy trình vận hành và bảo trì.

 › Xác định tất cả những thiếu sót tiềm ẩn dựa trên tiêu chuẩn quốc tế (xem tài liệu tham khảo bên dưới) và đánh 

giá hiện trường do nhân viên bên ngoài hoặc bên thứ ba độc lập thực hiện (xác minh kiểm tra thiết bị, dấu hiệu 

lão hóa sớm, ô nhiễm tiềm ẩn và phỏng vấn các cộng đồng xung quanh). 

 › Lập kế hoạch quản lý sức khỏe, an toàn và môi trường dành riêng cho nhà máy điện mặt trời theo khuyến nghị từ 

hai nguồn nêu trên.

 › Lập và tổ chức ban phụ trách sức khỏe, an toàn và môi trường, xác định một cán bộ chịu trách nhiệm về các vấn đề 

sức khỏe, an toàn và môi trường tại công trường. Cán bộ phụ trách phải được đào tạo và có đủ chứng chỉ an toàn. 

 › Thực hiện hoạt động giám sát thường xuyên và tuân thủ các yêu cầu báo cáo. Hoạt động giám sát thường bao 

gồm việc xác minh điều kiện chung của công trường, dấu hiệu ô nhiễm (những gì còn lại sau quá trình xây dựng, 

chất thải từ vận hành), kiểm tra thiết bị thường xuyên (thiết bị bảo hộ cá nhân, thiết bị chữa cháy và các thiết bị 

khác), tình trạng tiêu thụ nước, khiếu nại, v.v.

Nghiên cứu 
điển hình

Một nhà máy điện mặt trời đã hoạt động được 2 năm mà không sử dụng Nhà thầu vận hành và bảo trì bên ngoài. 

Trong quá trình bảo trì biến tần, một công nhân bị điện giật dẫn đến mất khả năng lao động trong nhiều ngày. Báo cáo 

tường trình cho thấy rõ người lao động không mang thiết bị bảo hộ cá nhân đạt yêu cầu (găng tay sờn rách, không 

được kiểm định) nên đã dẫn đến sự cố.  

Để tránh tiếp tục xảy ra sự cố trong tương lai, chủ đầu tư tiến hành đánh giá công trường, tập trung vào rủi ro về điện và 

an toàn tổng thể của công trường nói chung. Kết quả đánh giá cho thấy nhiều thiếu sót (không kiểm chứng thiết bị bảo 

hộ cá nhân, công nhân mới không được đào tạo đầy đủ, thiếu ghi chép thông tin tại hiện trường). Trong trường hợp này, 

một loạt các biện pháp đã được áp dụng để tránh và giảm thiểu rủi ro về điện:

 › Xác định hạng mục công việc và đánh giá rủi ro đối với công trình điện: một tài liệu toàn diện liệt kê tất cả các 

hoạt động bảo trì liên quan đến rủi ro về điện và cung cấp hướng dẫn rõ ràng về cách tiến hành công việc, xác 

định rủi ro tiềm ẩn và các biện pháp an toàn thích hợp. Quy trình cơ bản thường bao gồm kiểm tra xác minh các 

bộ phận có điện đã được ngắt và nối đất đúng cách. Trước khi vận hành thiết bị, nên áp dụng quy tắc “lock out, 

tag out” (LOTO – khóa an toàn và bảng thông báo)

 › Mỗi công nhân phải có một bộ thiết bị bảo hộ tránh điện (găng tay cách điện, giày bảo hộ, kính bảo hộ và tấm che mặt, 

đồng phục cách điện, mũ bảo hiểm), cần thường xuyên kiểm tra để đảm bảo bộ thiết bị bảo vệ vẫn đầy đủ tính năng.

 › Đào tạo công nhân: chỉ những công nhân đã qua đào tạo và có chứng chỉ mới được phép làm việc với thiết bị 

điện. Công nhân nên thường xuyên tham gia các khóa đào tạo lại nhằm đảm bảo áp dụng các quy định hiện hành 

của địa phương cũng như các thông lệ tốt.
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Nghiên cứu 
điển hình

Quy trình đánh giá và quản lý rủi ro toàn diện ở giai đoạn đầu của dự án giúp xác định toàn bộ rủi ro và đưa ra các 

biện pháp giảm thiểu rủi ro phù hợp. Đánh giá rủi ro phụ thuộc nhiều vào đặc điểm của từng dự án và cần được tiến 

hành trên cơ sở từng trường hợp. Dưới đây là ví dụ một quá trình đánh giá. 

RỦI RO
KỸ THUẬT

TÁC ĐỘNG TIỀM ẨN MỨC ĐỘ RỦI RO TRƯỚC KHI XỬ LÝ (VÍ DỤ)

Tai nạn (tai nạn 
điện giật trong 
quá trình 
bảo dưỡng 
biến tần)

Thương vong 

về người

Khả năng xảy ra: Trung bình (3) - tai nạn có khả năng xảy ra cao 

hơn vì kinh nghiệm bảo dưỡng điện mặt trời tại địa phương còn 

hạn chế.

Tác động: Cao (4) - tai nạn và đặc biệt là điện giật có thể dẫn đến 

tử vong 

Mức độ rủi ro: 12 (Nghiêm trọng)

 

 

Do đánh giá xếp loại rủi ro này thuộc mức độ nghiêm trọng nên cần phải áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro theo 

Chiến lược quản lý rủi ro (tham khảo phần 4.3). 
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Nghiên cứu 
điển hình

Bảng dưới đây trình bày các biện pháp khả thi kèm theo phân tích chiến lược quản lý các rủi ro còn lại.

BIỆN PHÁP 
KHẢ THI

MỨC ĐỘ RỦI RO SAU 
KHI XỬ LÝ (VÍ DỤ)

PHÂN TÍCH CHI PHÍ 
VÀ LỢI ÍCH

MỐC THỜI 
GIAN

ĐỐI 
TƯỢNG 
CHỊU RỦI 
RO CUỐI 
CÙNG

Giảm nhẹ
Phương án 1: 
Cập nhật 
hạng mục 
công việc và 
đánh giá rủi ro 
các công trình 
điện vào Kế hoạch 
Quản lý Sức khỏe, 
An toàn và 
Môi trường

Khả năng xảy ra: Thấp (2) - quy 

trình an toàn đầy đủ giúp giảm 

đáng kể rủi ro, trừ trường hợp 

sai lỗi do con người. 

Tác động: Thấp (2) - rủi ro về 

điện giảm thiểu đáng kể khi có 

hướng dẫn mô tả rõ ràng và đầy 

đủ thiết bị bảo vệ. 

Mức độ rủi ro còn lại sau khi 

áp dụng Phương án 1: 4

Có thể chấp nhận - Quy 

trình kế hoạch quản lý 

sức khỏe, an toàn và 

môi trường đầy đủ liên 

quan tới các rủi ro về 

điện giúp giảm thiểu 

rủi ro dài hạn và không 

làm phát sinh nhiều 

chi phí 

Sớm nhất 

có thể
Chủ dự án

Giảm nhẹ
Phương án 2: 
Tiến hành 
đào tạo riêng 
cho các đội 
Vận hành và 
Bảo trì

Khả năng xảy ra: Thấp (2) - áp 

dụng các biện pháp thích hợp 

giúp giảm thiểu sự cố điện

Tác động: Thấp (2) - Đào tạo đầy 

đủ giúp tránh được những vi 

phạm an toàn nghiêm trọng 

Mức độ rủi ro còn lại sau khi áp 

dụng Phương án 2: 4

Có thể chấp nhận – Chi 

phí đào tạo không đáng 

kể, đào tạo làm giảm 

khả năng xảy ra tai nạn 

nghiêm trọng và chết 

người

Sớm nhất 

có thể
Chủ dự án

Vì cả hai rủi ro tồn đọng vẫn ở mức trung bình và cả hai biện pháp đều có thể chấp nhận được nên chủ đầu tư quyết 

định áp dụng cả hai biện pháp tại chỗ để giảm khả năng xảy ra sự cố tiếp theo.
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Tài liệu tham khảo

International Finance Corporation, Performance Standards on Environmental and Social Sustainability, 2012  

(Các tiêu chuẩn hoạt động vì tính bền vững môi trường và xã hội)

International Finance Corporation, Environmental, Health, and Safety General Guidelines, 2007 

(Hướng dẫn chung về Môi trường, Sức khỏe và An toàn)

IFC EHS General Guidelines, IFC EHS Guidelines on Electric Power Transmission and Distribution, 2007

(Hướng dẫn EHS của IFC trong truyền tải và phân phối điện năng)

bảng 20 - LưU ý Kỹ THUậT: KHông gIảM THIểU TáC động Lên Hệ động VậT

LƯU Ý KỸ THUẬT:  KHÔNG GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG LÊN HỆ ĐỘNG VẬT

Rủi ro

Thường không thể quan sát thấy tác động của các nhà máy đang vận hành lên hệ động vật nếu các tác động này 

không được xác định ở giai đoạn nghiên cứu sơ bộ. Tình trạng phá hủy hệ sinh thái hầu như chỉ rõ ràng sau khi thực 

hiện các đánh giá và xem xét dữ liệu lịch sử về đa dạng sinh học. Tác động gây tử vong ở hệ động vật đã diễn ra trong 

một khoảng thời gian dài và cần phải tiến hành các hoạt động theo dõi cụ thể (ví dụ như tìm kiếm xác động vật) để 

đánh giá các tác động này. Những rủi ro này có thể gây ảnh hưởng lớn đến uy tín, đặc biệt là ở Việt Nam vì Việt Nam 

có giá trị đa dạng sinh học cao, những rủi ro này có thể trở thành yếu tố phá vỡ thỏa thuận tài trợ quốc tế nếu không 

được giảm thiểu một cách thích đáng.

Quy trình quản lý 
rủi ro

Các tác động lên hệ động vật thường được đánh giá qua nghiên cứu sơ bộ, bao gồm: 

1. Thiết lập dữ liệu cơ sở / kiểm kê đa dạng sinh học để xác định tình trạng đa dạng sinh học và hệ sinh thái trong 

khu vực dự án. Cụ thể, dữ liệu cơ sở phải nêu rõ liệu dự án có nằm trong khu bảo tồn hợp pháp hoặc khu vực 

được quốc tế công nhận hay không (tham khảo tài nguyên hỗ trợ). Quy trình xác minh thường bao gồm đánh giá 

sự hiện diện của các loài nguy cấp trong khu vực dự án và liệu khu vực dự án có thể được xác định là môi trường 

sống quan trọng hoặc môi trường sống tự nhiên của một loài hay không.

2. Cần đánh giá tác động gây ra bởi tất cả các cơ sở hạ tầng của dự án, không chỉ nhà máy điện mặt trời mà còn 

các hạ tầng liên quan như đường dây truyền tải và đường đi được xây dựng cho dự án.

3. Dựa trên đánh giá môi trường, xác định các biện pháp bảo vệ và bảo tồn thông qua một hệ thống phân cấp giảm 

thiểu thích hợp (tránh, giảm thiểu, phục hồi, bù đắp) nhằm đạt kết quả đầu ra có thể đo lường được. Việc xác 

định phải được dự trù hợp lý để tránh phát sinh tổn thất đa dạng sinh học. Ưu tiên sử dụng đơn vị tư vấn bên 

thứ ba có kinh nghiệm về các yêu cầu quốc tế liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học để đánh giá dữ liệu cơ sở 

và xác định các biện pháp. 
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Quy trình quản lý 
rủi ro

4. Khuyến nghị thực hiện các biện pháp ngăn ngừa và kiểm soát tốt trong mọi trường hợp, đặc biệt là đối với 

đường dây truyền tải: tránh khu vực môi trường sống quan trọng, che phủ những bộ phận và phần cứng dẫn 

điện, xem xét lắp đặt đường dây ngầm cho những khu vực nhạy cảm và lắp các vật thể cải thiện tầm nhìn chẳng 

hạn như bộ chuyển hướng bay của chim.

5. Nếu chứng minh được sự cần thiết trong đánh giá ban đầu, cần đảm bảo thực hiện các kế hoạch quản lý phù 

hợp (kế hoạch hành động đa dạng sinh học) và phân bổ đủ ngân sách triển khai cho toàn bộ thời gian của dự án.

Biện pháp 
giảm thiểu 
dành cho tài sản 
đang vận hành

Những tác động phổ biến nhất của việc vận hành nhà máy điện mặt trời tới hệ động vật bao gồm va chạm với các loài 

chim hoặc làm suy thoái/phá hủy môi trường sống. Cần xác định các biện pháp giảm thiểu cho thiết bị nhà máy điện 

mặt trời theo từng trường hợp cụ thể. Ví dụ các biện pháp giảm thiểu thông thường là: 

 › Cài đặt bộ chuyển hướng bay cho chim: Các tiêu chuẩn thường yêu cầu kích thước điểm đánh dấu phải lớn nhất 

có thể so với tiết diện dây, không quá xa nhau, có màu sắc tương phản so với nền và có bộ phận quay. Thuê một 

bên thứ ba có chuyên môn để thiết kế các giải pháp chi tiết và cụ thể.

 › Cân nhắc lắp đặt thiết bị bảo vệ để ngăn chim làm tổ trên các bộ phận của nhà máy điện mặt trời.

 › Nên tạm thời hạn chế và hướng hệ thống chiếu sáng vận hành ra khỏi môi trường sống tự nhiên.

 › Triển khai hệ thống thoát nước thích hợp để tránh thu hút chim đến gần khu vực dự án. Tránh tạo các vùng nước, 

khu vực làm tổ và trú ngụ bởi có thể thu hút chim và dơi đến kiếm ăn hoặc trú ngụ.

 › Cân nhắc điều tra về nguồn thức ăn của chim và tránh thu hút chim đến những khu vực này.

 › Điều chỉnh hoạt động bảo dưỡng và vận hành để hạn chế tác động đến vòng đời đa dạng sinh học xung quanh (ví 

dụ như tránh các hoạt động phát sinh nhiều tiếng ồn vào thời kỳ sinh sản).

Nghiên cứu 
điển hình

Một nhà máy năng lượng mặt trời mặt đất đã hoạt động được vài tháng và đơn vị phát triển dự án đang xem xét bán nhà 

máy này cho nhà đầu tư quốc tế.  Quá trình thẩm định môi trường và xã hội của nhà máy nhấn mạnh rằng dự án nằm 

trong khu vực sinh sản của một số loài chim, bao gồm cả một số loài có nguy cơ tuyệt chủng. Đánh giá tác động môi 

trường địa phương ban đầu chỉ cung cấp thông tin hạn chế về các loài bị ảnh hưởng mà không có biện pháp giảm thiểu 

cụ thể cho từng giai đoạn xây dựng hoặc vận hành.   

 

Việc bán nhà máy cho nhà đầu tư mới phải tạm hoãn cho đến khi hoàn thành đánh giá tác động môi trường và có dữ liệu 

cơ sở về đa dạng sinh học hoàn chỉnh. Sau vài tuần nghiên cứu, nhà máy được yêu cầu thực hiện các biện pháp giảm thiểu 

bổ sung để giảm thiểu và bù đắp tác động môi trường tới các loài đó trong quá khứ và tương lai, đặc biệt là tác động của 

đường dây điện (do va chạm). Một số biện pháp giảm thiểu thông thường bao gồm lắp đặt thiết bị chuyển hướng bay của 

chim trên đường dây điện, các hoạt động giám sát tìm kiếm xác chim, điều chỉnh lịch trình bảo trì và trợ cấp cho hiệp hội 

địa phương để bảo vệ chim và hỗ trợ hoạt động sinh sản của chúng.
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Nghiên cứu
điển hình

Quy trình đánh giá và quản lý rủi ro toàn diện ở giai đoạn đầu của dự án giúp xác định toàn bộ rủi ro và đưa ra các 

biện pháp giảm thiểu rủi ro phù hợp. Đánh giá rủi ro phụ thuộc nhiều vào đặc điểm của từng dự án và cần được tiến 

hành trên cơ sở từng trường hợp. Dưới đây là ví dụ về quá trình đánh giá.

RỦI RO
KỸ THUẬT

TÁC ĐỘNG 
TIỀM ẨN

MỨC ĐỘ RỦI RO TRƯỚC KHI XỬ LÝ (VÍ DỤ)

Phá hủy 
môi trường, 
ví dụ như 
phá hủy 
môi trường sống 
tự nhiên hoặc 
hệ sinh thái 
thiết yếu của 
một số loài

Hiệu quả tài 

chính của dự án 

thấp hơn

Khả năng xảy ra: Trung bình (3) - Việt Nam có độ đa dạng sinh học 

cao, có khả năng cao dự án sẽ cắt ngang qua đường di cư hoặc quỹ 

đạo bay của các loài chim 

Tác động: Trung bình (3) - như minh họa trong trường hợp này, vị trí 

của dự án nằm trong khu vực sinh sản của một số loài chim và đã tìm 

thấy một số xác chim gần khu vực dự án

Mức độ rủi ro: 9 (Cao)

 

Quá trình đánh giá cho thấy mức độ rủi ro Cao nên theo Chiến lược quản lý rủi ro (tham khảo phần 4.3) thì các biện 

pháp giảm thiểu rủi ro cần được xem xét và triển khai nghiêm túc.  

Bảng dưới đây trình bày các biện pháp khả thi kèm theo phân tích chiến lược quản lý các rủi ro còn lại.

BIỆN PHÁP 
KHẢ THI

MỨC ĐỘ RỦI RO SAU KHI 
XỬ LÝ (VÍ DỤ)

PHÂN TÍCH CHI 
PHÍ VÀ LỢI ÍCH

MỐC THỜI 
GIAN

ĐỐI 
TƯỢNG 
CHỊU RỦI 
RO CUỐI 
CÙNG

Giảm nhẹ
Phương án 1: 
Lắp đặt thiết bị 
chuyển hướng 
bay của chim

Khả năng xảy ra: Thấp (2) - khả năng 

xảy ra va chạm sẽ giảm nhưng không 

thể loại bỏ hoàn toàn.

Tác động: Trung bình (3) - việc lắp 

đặt thiết bị chuyển hướng bay của 

chim không làm thay đổi tác động 

của những lần va chạm đối với các 

loài chim.

Mức độ rủi ro còn lại sau khi áp 

dụng Phương án 1: 6

Có thể chấp nhận - 

các biện pháp này 

có thể làm phát sinh 

chi phí đáng kể tùy 

vào độ dài đường 

dây nhưng đây có 

thể là yêu cầu bắt 

buộc để được nhận 

tài trợ quốc tế

Sớm nhất 

có thể
Chủ dự án

LƯU Ý KỸ THUẬT:  KHÔNG GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG LÊN HỆ ĐỘNG VẬT

Nghiên cứu
điển hình

Ban đầu chủ dự án không có kế hoạch lắp đặt thiết bị chuyển hướng bay của chim, nhưng biện pháp 
giảm thiểu này cũng như các biện pháp khác nói trên được đưa vào như một điều kiện trong thỏa thuận 
giao dịch cuối cùng. Ngoài ra còn yêu cầu đánh giá tỷ lệ tử vong của chim thông qua việc tìm kiếm xác 
thường xuyên để theo dõi tác động còn lại.

Tài liệu 
tham khảo

International Finance Corporation, Performance Standard 6 Biodiversity Conservation and Sustainable 

Management of Living Natural Resources, 2012

(Tiêu chuẩn hoạt động 6 - Bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên bền vững)

Trung tâm Giám sát Bảo tồn quốc tế của UNEP, Công cụ Đánh giá đa dạng sinh học tích hợp, tài nguyên trực 

tuyến (https://www.ibat-alliance.org/): công cụ bản đồ trực tuyến cung cấp các khu vực và vùng quan trọng 

về đa dạng sinh học 

Liên minh quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên thiên nhiên (IUCN), Danh sách Đỏ của IUCN về các loài bị 

đe dọa, tài nguyên trực tuyến (https://www.iucnredlist.org/) 

Một số tài liệu tham khảo quốc tế liên quan đến đa dạng sinh học và di sản văn hóa:

 › Sách đỏ của IUCN về các loài bị đe dọa

 › Birdlife International Việt Nam

 › Các khu di sản thế giới, khu bảo tồn

 › Các khu vực đa dạng sinh học trọng điểm

 › Các khu vực chim cư trú quan trọng

 › Các trang web của Liên minh Zero tuyệt chủng (Alliance for Zero Extinction) 

Một số tài liệu tham khảo và trung tâm địa phương của Việt Nam có thể liên hệ:

 › Sở NN & PTNT địa phương

 › Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

 › Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học và các loài nguy cấp 
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6.1. Các công cụ và biểu mẫu về quản lý rủi ro

Biểu mẫu 1: Kế hoạch quản lý rủi ro

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO

Cung cấp các thông tin cơ bản về dự án bao gồm: Tên dự án - Tên riêng dùng để xác định dự án này; Tên thực hiện - Tên làm việc hoặc từ viết tắt sẽ được sử dụng cho dự án; Thư ký - 

Thư ký mà cơ quan đề xuất được chỉ định hoặc Thư ký đang tài trợ cho một dự án doanh nghiệp; Đơn vị đề xuất - Cơ quan sẽ chịu trách nhiệm quản lý dự án; Lập bởi - (Những) người 

chuẩn bị tài liệu này; Ngày / Số kiểm soát - Ngày hoàn thành kế hoạch và số kiểm soát hạng mục thay đổi hoặc cấu hình.

Tên dự án: Tên thực hiện:

Thư ký: Đơn vị đề xuất:

Lập bởi: Ngày / Số kiểm soát:

B.  CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ RỦI RO

1. Quá trình xác định rủi ro – Mô tả quá trình cho việc xác định rủi ro.

2. Đánh giá và phân hạng rủi ro – Mô tả cách thức đánh giá và phân hạng rủi ro

3. Các lựa chọn giảm thiểu rủi ro – Mô tả tổng quan về các lựa chọn giảm thiểu rủi ro.

4. Duy trì kế hoạch quản lý rủi ro - Mô tả các phương pháp duy trì hoặc cập nhật kế hoạch rủi ro.

5. Trách nhiệm quản lý rủi ro - Xác định các cá nhân có trách nhiệm quản lý rủi ro cụ thể.

Cá nhân Trách nhiệm

NGhi chú: Tham khảo thêm các biểu mẫu tại https://www.engineeringmanagement.info/2021/06/risk-management-plan-template-in-excel.html

https://www.engineeringmanagement.info/2021/06/project-risk-management-plan-template.html

TÀI LIỆU 
THAM KHẢO
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Biểu mẫu 3: Báo cáo quản lý rủi ro vận hành

Ghi chú: Tham khảo thêm các biểu mẫu tại: https://www.engineeringmanagement.info/2021/03/risk-management-log-template-excel-free.html

Ghi chú: Tham khảo thêm các biểu mẫu tại:  https://www.engineeringmanagement.info/2021/04/operational-risk-management-reporting.html

https://www.engineeringmanagement.info/2021/01/risk-management-tracker-template-in.html

Biểu mẫu 2: Theo dõi/Nhật ký về quản lý rủi ro

06 - Tài liệu tham khảo

TÊN DỰ ÁN:  <tùy chọn>

TÊN GIÁM ĐỐC DỰ ÁN: <bắt buộc> 

MÔ TẢ DỰ ÁN:  <bắt buộc> 

ID Hiện trạng Tác động của 
rủi ro Xác xuất xảy ra Phân hạng 

rủi ro Mô tả rủi ro Tác động đến
dự án Phạm vi rủi ro Dấu hiệu Kích hoạt Chiến lược quản 

lý rủi ro
Kế hoạch 
dự phòng

1. Nhiệm vụ/Công việc/Quy trình/Vận hành/Sự kiện: 2. Ngày: 3.  Ngày chuẩn bị:
4. Số thiết kế

Bắt đầu:

Kết thúc: Năm

5. Lập bởi:

Tên / Chức vụ Chữ ký

6. Nguồn gây 
rủi ro 7. Rủi ro ban đầu 8. Biện pháp kiểm 

soát 9. Rủi ro còn lại 10. Cách thức thực hiện 11. Cách thức giám sát 12. Hiệu quả 
kiểm soát

13. MỨC ĐỘ RỦI RO SAU KHI ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT (vòng đầu) 14. THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH:

1 - (Nghiêm trọng)   2 - (Cao)   3 - (Trung bình)   4 - (Thấp) Thứ hạng hoặc Điểm/
Tên/Chức vụ Chữ ký

6.2. Hướng dẫn kỹ thuật

BRE National Solar Centre, “Planning guidance for the development of large scale ground mounted solar PV systems”, 2013; (Trung tâm năng 

lượng mặt trời quốc gia, thuộc BRE - Anh Quốc, “Hướng dẫn lập kế hoạch phát triển hệ thống điện mặt trời mặt đất quy mô lớn”, 2013) 

https://www.bre.co.uk/filelibrary/pdf/other_pdfs/KN5524_Planning_Guidance_reduced.pdf

Solar Power Europe, “O&M Best Practice Guidelines”, 2019; (Hiệp hội Năng lượng mặt trời châu Âu, “Hướng dẫn thông lệ tốt nhất về O&M”, 2018)

https://www.solarpowereurope.org/wp-content/uploads/2019/12/SolarPower_Europe_OM_Best_Practice_Guidelines_Version_4.0.pdf?cf_id=38128

Solar Bankability Consortium, “Technical Bankability Guidelines - Recommendations to Enhance Technical Quality of existing and new PV 

Investments", 2017; (Hiệp hội Hiệu quả Tài chính cho dự án điện mặt trời, “Hướng dẫn kỹ thuật về đánh giá khả năng cho vay vốn - Khuyến nghị 

về nâng cao chất lượng kỹ thuật của các khoản đầu tư điện mặt trời mới và đang triển khai”, 2017)

http://www.solarbankability.org/fileadmin/sites/www/files/documents/D4.3_Technical_Bankability_Guidelines_Final-SB_Website_170215.pdf

Solar Bankability Consortium, “Best Practice Guidelines for PV Cost Calculation”, 2016; (Hiệp hội Hiệu quả Tài chính cho dự án điện mặt trời, 

“Hướng dẫn thông lệ tốt nhất trong tính toán chi phí điện mặt trời”, 2016)

http://www.solarbankability.org/fileadmin/sites/www/files/documents/20161213_649997_Best_Practice_Guidelines_for_PV_Cost_

Calculation_20161213.pdf.
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