
1 
 

PHỤ LỤC 1 :  HƯỚNG DẪN VÀ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỎA THUẬN KẾT 
NỐI HỆ THỐNG VIỄN THÔNG VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN 

Đính kèm văn bản số:432/ĐĐQG-CN ngày 20 tháng 03 năm 2017 
 

Hệ thống viễn thông  
------------------------------- 

I. Căn cứ pháp lý 
1. Căn cứ thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công 

thương về việc “Quy định hệ thống điện truyền tải” có hiệu lực kể từ 
ngày 16/01/2017 thay thế cho thông tư số 12/2010/TT-BCT;  

2. Căn cứ thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công 
thương về việc “Quy định hệ thống điện phân phối”; 

3. Căn cứ thông tư số 40/2014/TT-BCT ngày 05/11/2014 của Bộ Công 
thương về việc “Quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia”; 

4. Căn cứ quyết định số 1208/QĐ-EVN ngày 28/07/2008 của Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam về việc “Quy định xây dựng và quản lý vận hành 
thiết bị SCADA của trạm biến áp và nhà máy điện”; 

5. Căn cứ quyết định số 980/QĐ-EVN ngày 10/11/2014 của Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam về việc “Ban hành Quy định công tác điều hành, vận hành 
mạng viễn thông dùng riêng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt 
Nam”; 

6. Căn cứ quyết định số 1109/QĐ-EVN ngày 10/11/2015 của Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam về việc “Ban hành Quy định đảm bảo an toàn, an 
ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Tập 
đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”; 

7. Căn cứ quyết định số 176/QĐ-EVN ban hành ngày 04/03/2016 về việc 
ban hành Quy định Hệ thống điều khiển trạm biến áp 500kV, 220kV, 
110kV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

8. Căn cứ văn bản số 789/EVN-VT&CNTT ngày 08/03/2016 của Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam về việc phân hoạch, quản lý và sử dụng địa chỉ IP 
trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;  

9. Căn cứ văn bản số 1808/EVN-VN&CNTT ngày 06/05/2016 về việc thỏa 
thuận kết nối kênh thông tin với giao thức truyền tin IEC60870-5-104. 

II. Giải thích từ ngữ 
1. Hệ thống viễn thông vận hành hệ thống điện: Hệ thống thông tin liên lạc 

và truyền dữ liệu điều độ, vận hành hệ thống điện bao gồm: kênh truyền 
dữ liệu SCADA/EMS, kênh thoại trực thông, điện thoại cố định, Fax; 

2. A0: Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia; 
3. A0-Main:  Trụ sở chính A0, Tầng 8 Tháp A - 11 Cửa Bắc – Ba Đình – 

Hà Nội; 
4. A0-Backup: Trụ sở dự phòng của A0, Tầng 4 Tòa C – 18 Trần Nguyên 

Hãn – Hoàn Kiếm – Hà Nội; 
5. A1: Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc; 
6. A1-Main:  Trụ sở chính A1, Tầng 6 Tháp A - 11 Cửa Bắc – Ba Đình – 

Hà Nội; 
7. A1-Backup: Trụ sở dự phòng của A1, Tầng 3 Tòa C – 18 Trần Nguyên 

Hãn – Hoàn Kiếm – Hà Nội; 
8. A2: Trung tâm Điều độ HTĐ miền Nam, 05 Sư Thiện Chiếu - Quận 3 - 

TP Hồ Chí Minh; 
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9. A3: Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung, 80 Duy Tân - Quận Hải Châu 
- Đà Nẵng; 

10. Ax: Các Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc, Trung, Nam; 
11. EVNNLDC: Đơn vị vận hành Hệ thống điện và thị trường điện hoặc Đơn 

vị điều độ Hệ thống điện Quốc gia; 
12. EVNICT: Trung tâm Viễn thông và công nghệ thông tin – Tập đoàn điện 

lực Việt nam; 
13. EVN: Tập đoàn Điện lực Việt nam; 
14. NMĐ: Nhà máy điện; 
15. TBA: Trạm biến áp; 
16. TTĐK: Trung tâm Điều khiển; 
17. Đơn vị: Chủ đầu tư, Đơn vị Quản lý vận hành NMĐ/TBA/TTĐK hoặc 

khách hàng sử dụng lưới điện truyền tải/lưới điện phân phối. 
III. Phạm vi áp dụng và trách nhiệm của Đơn vị  

1. Phạm vi áp dụng:  
a. Đối với các công trình mới chưa thực hiện thỏa thuận kết nối 

SCADA/EMS và Hệ thống Viễn thông: đề nghị các đơn vị thực 
hiện thỏa thuận kết nối hệ thống viễn thông cho giao thức 
IEC60870-5-104 và thoại trực thông IP (Hotline VoIP). 

b. Đối với các công trình mới đã có thỏa thuận kết nối 
SCADA/EMS và Hệ thống Viễn thông, nhưng chưa đưa vào vận 
hành, đề nghị các đơn vị rà soát lại tiến độ của dự án, phạm vi của 
hạng mục hệ thống SCADA/EMS, Viễn thông để xem xét hiệu 
chỉnh thỏa thuận và kết nối hệ thống viễn thông cho giao thức 
IEC60870-5-104 và Hotline VoIP. 

c. Đối với các công trình đã kết nối SCADA/EMS và Hệ thống Viễn 
thông, để nâng cao chất lượng kết nối; tăng cường độ ổn định, tin 
cậy và khả năng dự phòng của hệ thống, đề nghị các Đơn vị xây 
dựng lộ trình thực hiện hiệu chỉnh lại thỏa thuận và chuyển đổi 
sang kết nối cho giao thức IEC60870-5-104 và Hotline VoIP.   

2. Phạm vi trách nhiệm của Đơn vị: 
a. Thỏa thuận, thiết kế, xây dựng, kiểm tra, thí nghiệm hiệu chỉnh, 

nghiệm thu, quản lý vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và đảm bảo hệ 
thống viễn thông vận hành hệ thống điện hoạt động ổn định, tin 
cậy, liên tục và an toàn. 

b. Kết nối hệ thống viễn thông vận hành hệ thống điện với 
EVNNLDC tuân thủ trình tự thủ tục tại mục IV và đáp ứng các 
yêu cầu vận hành, yêu cầu kỹ thuật tại mục V, VI. 

IV.  Trình tự thủ tục 
1. Bước 1: Giai đoạn thoả thuận kết nối 

a. Nếu kết nối với hệ thống viễn thông của EVN, các Đơn vị có văn 
bản gửi EVN. 

b. Nếu lắp đặt thiết bị tại EVNICT, các Đơn vị có văn bản thỏa 
thuận vị trí lắp đặt gửi EVNICT. 

c. Đơn vị lập và gửi EVNNLDC Hồ sơ thỏa thuận kết nối, bằng văn 
bản chậm nhất 12 tháng trước thời điểm đóng điện vận hành, như 
sau:  
 Nội dung Hồ sơ thỏa thuận bao gồm: 

- Thông tin chung:  
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o Tên NMĐ/TBA/TTĐK; 
o Chủ đầu tư/Khách hàng; 
o Địa điểm xây dựng/đặt; 
o Loại hình; 
o Số tổ máy phát điện, công suất định mức/Cấp 

điện áp; 
o Thời gian dự kiến đưa vào vận hành; 
o Cấp điện áp đề xuất tại điểm đấu nối. 

- Thiết kế kỹ thuật: 
o Thuyết minh và Bản vẽ thiết kế hệ thống viễn 

thông và hệ thống nguồn cấp thiết bị; 
o Phương án thiết kế phải nêu rõ được phương án 

để đảm bảo khi thao tác bảo trì, bảo dưỡng hoặc 
sự cố trên 01 kênh truyền không gây gián 
đoạn/mất kết nối thông tin liên lạc và truyền dữ 
liệu về EVNNLDC; 

o Danh mục thiết bị và cấu hình kỹ thuật. 
 Đối với NMĐ/TBA/TTĐK thuộc quyền điều khiển của A0 và 

Ax: Hồ sơ thỏa thuận kết nối gửi A0.  
 Đối với NMĐ/TBA/TTĐK thuộc quyền điều khiển của A0: 

Hồ sơ thỏa thuận kết nối gửi A0.  
 Đối với NMĐ/TBA/TTĐK thuộc quyền điều khiển của Ax: 

Hồ sơ thỏa thuận kết nối gửi Ax.  
d. Bản mềm Hồ sơ thỏa thuận kết nối đề nghị gửi email về A0/Ax 

theo địa chỉ email liên hệ: 
 Tại A0: vienthong@nldc.evn.vn; 
 Tại A1: vienthong.a1@nldc.evn.vn; 
 Tại A2: vienthong.a2@nldc.evn.vn; 
 Tại A3: vienthong.a3@nldc.evn.vn. 

e. Chậm nhất 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ tài liệu, 
EVNNLDC có trách nhiệm ban hành công văn thống nhất thỏa 
thuận kết nối SCADA/EMS và hệ thống viễn thông. Công văn 
thống nhất thỏa thuận kết nối SCADA/EMS và hệ thống viễn 
thông do EVNNLDC ban hành là cơ sở và điều kiện để thực hiện 
các bước tiếp theo.  

2. Bước 2: Giai đoạn khảo sát, thi công, kiểm tra thí nghiệm hiệu chỉnh và 
nghiệm thu kết nối viễn thông  

a. Căn cứ Hồ sơ thỏa thuận kết nối và công văn thống nhất thỏa 
thuận kết nối SCADA/EMS và hệ thống viễn thông, Đơn vị có 
trách nhiệm thực hiện khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, thi 
công lắp đặt, đấu nối, kiểm tra thí nghiệm hiệu chỉnh, nghiệm thu 
và đưa kết nối viễn thông vào vận hành. 

b. Đối với công tác tại A0/Ax, Đơn vị có công văn đăng ký công tác 
gửi A0/Ax chậm nhất 20 ngày làm việc trước thời điểm thực hiện, 
đính kèm theo công văn nội dung Phương án thi công, bao gồm: 

- Thiết kế bản vẽ thi công; 
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- Kế hoạch và đầu mối thực hiện (theo Mẫu 1); 
- Danh sách vật tư thiết bị thi công; 
- Biện pháp đảm bảo an toàn cho người và thiết bị; 
- Bản mềm công văn đề nghị gửi email về A0/Ax theo 

địa chỉ email liên hệ. 
- Phương án thi công phải nêu rõ được phương án cài 

đặt, cấu hình, kiểm tra thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống 
để đảm bảo khi thao tác bảo trì, bảo dưỡng hoặc sự cố 
trên 01 kênh truyền không gây gián đoạn/mất kết nối 
thông tin liên lạc và truyền dữ liệu về EVNNLDC. 

c. Căn cứ nội dung thỏa thuận và đầu mối thực hiện theo công văn 
đăng ký công tác của các đơn vị, chậm nhất sau 10 ngày làm việc 
kể từ khi nhận được công văn đăng ký công tác, A0/Ax gửi đầu 
mối liên hệ của Đơn vị các thông tin: vị trí lắp đặt, đấu nối, yêu 
cầu thi công và cán bộ phối hợp tại A0/Ax. 

d. Đối với công tác tại EVNICT, Đơn vị có công văn đăng ký công 
tác gửi EVNICT. 

e. Biên bản kiểm tra nghiệm thu kết nối viễn thông (theo Mẫu 3) là 
thành phần trong hồ sơ tài liệu xác nhận công trình đủ điều kiện 
đóng điện, vận hành.   

V. Yêu cầu về vận hành 
1. Đơn vị có trách nhiệm đảm bảo hệ thống viễn thông vận hành hệ thống 

điện hoạt động ổn định, tin cậy, liên tục và an toàn;  
2. Đơn vị có trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin đối với hệ thống viễn 

thông vận hành hệ thống điện; 
3. Đơn vị có trách nhiệm tổ chức và thiết lập đội ngũ quản lý vận hành, xử 

lý sự cố hệ thống viễn thông (bao gồm các thiết bị viễn thông và thiết bị 
công nghệ thông tin) thuộc phạm vi trách nhiệm. Chậm nhất 15 ngày làm 
việc trước ngày dự kiến đóng điện vận hành, Đơn vị có văn bản thông 
báo tới EVNNLDC thông tin về đầu mối phối hợp vận hành và xử lý sự 
cố hệ thống viễn thông (theo Mẫu 2); 

4. Đơn vị có trách nhiệm xây dựng và tuân thủ Quy trình phối hợp vận 
hành và xử lý sự cố kết nối SCADA/EMS và hệ thống viễn thông; 

5. Đơn vị có trách nhiệm xây dựng và tuân thủ Quy trình bảo trì, bảo 
dưỡng thiết bị. 

VI. Yêu cầu kỹ thuật hệ thống viễn thông cho giao thức IEC 60870-5-104 và 
Hotline VoIP 

 
VI.1.Các Nhà máy điện, Trạm biến áp chưa kết nối đến Trung tâm 
điều khiển 
 

1. NMĐ/TBA thuộc quyền điều khiển của A0 và Ax 
Đối với NMĐ/TBA thuộc quyền điều khiển A0 và Ax chưa kết nối đến Trung 

tâm điều khiển, Đơn vị có trách nhiệm thiết lập 02 kênh truyền (mỗi kênh truyền bao 
gồm dịch vụ SCADA/EMS và Hotline VoIP) đồng thời và độc lập về vật lý (theo hai 
hướng độc lập) về EVNNLDC và đảm bảo các thao tác bảo trì, bảo dưỡng hoặc sự cố 
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trên 01 kênh truyền không gây gián đoạn/mất kết nối thông tin liên lạc và truyền dữ 
liệu về EVNNLDC như sau: 

a. Tại Miền Bắc: 01 kênh truyền về A0-Main và 01 kênh truyền về A1-
Backup. 

b. Tại Miền Trung: 01 kênh truyền về A0-Main và 01 kênh truyền về 
A3. 

c. Tại Miền Nam: 01 kênh truyền về A0-Main và 01 kênh truyền về A2. 
 (Tham khảo mô hình kết nối tại Mục VII - Hình 1.1). 

2. NMĐ/TBA chỉ thuộc quyền điều khiển của A0  
Đối với NMĐ/TBA chỉ thuộc quyền điều khiển A0 chưa kết nối đến Trung tâm 

điều khiển, Đơn vị có trách nhiệm thiết lập 02 kênh truyền (mỗi kênh truyền bao gồm 
dịch vụ SCADA/EMS và Hotline VoIP) về EVNNLDC và đảm bảo các thao tác bảo 
trì, bảo dưỡng hoặc sự cố trên 01 kênh truyền không gây gián đoạn/mất kết nối thông 
tin liên lạc và truyền dữ liệu về EVNNLDC như sau: 

a. Tại Miền Bắc: 01 kênh truyền về A0-Main và 01 kênh truyền về A0-
Backup. 

b. Tại Miền Trung: 01 kênh truyền về A0-Main và 01 kênh truyền về 
A3. 

c. Tại Miền Nam: 01 kênh truyền về A0-Main và 01 kênh truyền về A2. 
 (Tham khảo mô hình kết nối tại Mục VII - Hình 1.2). 

3. NMĐ/TBA chỉ thuộc quyền điều khiển của Ax 
Đối với NMĐ/TBA chỉ thuộc quyền điều khiển Ax chưa kết nối đến Trung tâm 

điều khiển, Đơn vị có trách nhiệm thiết lập 02 kênh truyền (mỗi kênh truyền bao gồm 
dịch vụ SCADA/EMS và Hotline VoIP) về EVNNLDC và đảm bảo các thao tác bảo 
trì, bảo dưỡng hoặc sự cố trên 01 kênh truyền không gây gián đoạn/mất kết nối thông 
tin liên lạc và truyền dữ liệu về EVNNLDC như sau: 

a. Tại Miền Bắc: 01 kênh truyền về A1-Main và 01 kênh truyền về A1 
Backup. 

b. Tại Miền Trung: 02 kênh truyền về A3. 
c. Tại Miền Nam: 02 kênh truyền về A2. 

 (Tham khảo mô hình kết nối tại Mục VII - Hình 1.3). 
VI.2 Các Nhà máy điện đã kết nối đến Trung tâm điều khiển 
1. NMĐ thuộc quyền điều khiển của A0 và Ax 
Đối với NMĐ thuộc quyền điều khiển A0 và Ax đã kết nối và được điều khiển, 

thao tác xa từ Trung tâm điều khiển, Đơn vị có trách nhiệm thiết lập 01 kênh truyền 
SCADA/EMS về EVNNLDC như sau: 

a. Tại Miền Bắc: 01 kênh truyền về A0-Main. 
b. Tại Miền Trung: 01 kênh truyền về A3. 
c. Tại Miền Nam: 01 kênh truyền về A2. 

(Tham khảo mô hình kết nối tại Mục VII - Hình 2.1). 

2. NMĐ thuộc quyền điều khiển của A0  
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Đối với NMĐ thuộc quyền điều khiển A0 đã kết nối và được điều khiển, thao 
tác xa từ Trung tâm điều khiển, Đơn vị có trách nhiệm thiết lập 01 kênh truyền 
SCADA/EMS  về EVNNLDC như sau: 

a. Tại Miền Bắc: 01 kênh truyền A0-Main. 
b. Tại Miền Trung: 01 kênh truyền về A3. 
c. Tại Miền Nam: 01 kênh truyền về A2. 

(Tham khảo mô hình kết nối tại Mục VII - Hình 2.2). 
3. NMĐ thuộc quyền điều khiển của Ax  
Đối với NMĐ thuộc quyền điều khiển Ax đã kết nối và được điều khiển, thao 

tác xa từ Trung tâm điều khiển, Đơn vị có trách nhiệm thiết lập 01 kênh truyền 
SCADA/EMS  với EVNNLDC như sau: 

a. Tại Miền Bắc: 01 kênh truyền A1-Main. 
b. Tại Miền Trung: 01 kênh truyền về A3. 
c. Tại Miền Nam: 01 kênh truyền về A2. 

 (Tham khảo mô hình kết nối tại Mục VII - Hình 2.3). 

VI.3. Yêu cầu đối với Trung tâm điều khiển 
1. TTĐK thuộc quyền điều khiển của A0 và Ax 
Đối với TTĐK thuộc quyền điều khiển A0 và Ax, Đơn vị có trách nhiệm thiết 

lập 02 kênh truyền (mỗi kênh truyền bao gồm dịch vụ SCADA/EMS và Hotline VoIP) 
trực tiếp, đồng thời và độc lập về vật lý (theo hai hướng độc lập) về EVNNLDC và 
đảm bảo các thao tác bảo trì, bảo dưỡng hoặc sự cố trên 01 kênh truyền không gây 
gián đoạn/mất kết nối thông tin liên lạc và truyền dữ liệu về EVNNLDC như sau: 

a. Tại Miền Bắc: 01 kênh truyền trực tiếp về A0-Main và 01 kênh truyền 
trực tiếp về A1-Backup. 

b. Tại Miền Trung: 01 kênh truyền trực tiếp về A0-Main và 01 kênh 
truyền trực tiếp về A3. 

c. Tại Miền Nam: 01 kênh truyền trực tiếp về A0-Main và 01 kênh truyền 
trực tiếp về A2. 
 (Tham khảo mô hình kết nối tại Mục VII - Hình 3.1). 

2. TTĐK thuộc quyền điều khiển của A0  
Đối với TTĐK thuộc quyền điều khiển A0, Đơn vị có trách nhiệm thiết lập 02 

kênh truyền (mỗi kênh truyền bao gồm dịch vụ SCADA/EMS và Hotline VoIP) trực 
tiếp, đồng thời và độc lập về vật lý (theo hai hướng độc lập) về EVNNLDC và đảm 
bảo các thao tác bảo trì, bảo dưỡng hoặc sự cố trên 01 kênh truyền không gây gián 
đoạn/mất kết nối thông tin liên lạc và truyền dữ liệu về EVNNLDC như sau: 

a. Tại Miền Bắc: 01 kênh truyền trực tiếp về A0-Main và 01 kênh truyền 
trực tiếp về A0-Backup. 

b. Tại Miền Trung: 01 kênh truyền trực tiếp về A0-Main và 01 kênh 
truyền trực tiếp về A3. 

c. Tại Miền Nam: 01 kênh truyền trực tiếp về A0-Main và 01 kênh truyền 
trực tiếp về A2. 
 (Tham khảo mô hình kết nối tại Mục VII - Hình 3.2). 
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3. TTĐK thuộc quyền điều khiển của Ax  
Đối với TTĐK thuộc quyền điều khiển Ax, Đơn vị có trách nhiệm thiết lập 02 

kênh truyền (mỗi kênh truyền bao gồm dịch vụ SCADA/EMS và Hotline VoIP) trực 
tiếp, đồng thời và độc lập về vật lý (theo hai hướng độc lập) về EVNNLDC và đảm 
bảo các thao tác bảo trì, bảo dưỡng hoặc sự cố trên 01 kênh truyền không gây gián 
đoạn/mất kết nối thông tin liên lạc và truyền dữ liệu về EVNNLDC như sau: 

a. Tại Miền Bắc: 01 kênh truyền trực tiếp về A1-Main và 01 kênh truyền 
trực tiếp về A1-Backup. 

b. Tại Miền Trung: 02 kênh truyền trực tiếp về A3. 
c. Tại Miền Nam: 02 kênh truyền trực tiếp về A2. 

(Tham khảo mô hình kết nối tại Mục VII -Hình 3.3). 
VI.4 Yêu cầu nguồn cấp cho thiết bị 

1. Nguồn cấp cho thiết bị phải sử dụng nguồn UPS hoặc nguồn điện có ắc 
quy dự phòng khi mất điện lưới, đáp ứng tiêu chí dự phòng N+1.  

2. Thiết bị phải được cấp từ hai (02) nguồn độc lập, trong đó một (01) 
nguồn cấp điện chính, một (01) nguồn cấp điện dự phòng và hệ thống tự 
động chuyển đổi nguồn khi có hư hỏng nguồn cấp chính. 

3. Thiết bị phải đảm bảo duy trì hoạt động trong cả tình huống mất điện tự 
dùng hoặc điện lưới. 

VI.5 Yêu cầu kỹ thuật 
STT Danh mục Cấu hình tối thiểu 

1 Kết nối   - Chuẩn kết nối: Ethernet; 
- Giao diện đấu nối: RJ-45,  TIA/EIA 568B;  
- Định tuyến: OSPF, định tuyến tĩnh; 
- Giao thức IPv4, hỗ trợ giao thức IPv6, QoS; 
- Độ trễ <= 125ms; 
- Dịch vụ SCADA/EMS: băng thông tối thiểu 

64Kbps; 
- Dịch vụ Hotline VoIP: băng thông tối thiểu 

64Kbps. 

2 Hệ thống bảo mật - Đơn vị có trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin 
đối với hệ thống thuộc phạm vi trách nhiệm. 

- Hỗ trợ mã hóa/giải mã kênh truyền (VPN IPsec). 
- Các yêu cầu khác (nếu có) được thực hiện căn cứ 

theo Điều 32, Mục 7 tại Thông tư 25/2016/TT-
BCT ngày 30/11/2016 và Điều 38, Mục 7 tại 
Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015. 

3 Địa chỉ IP 1) SCADA LAN tại EVNNLDC: 
- Do A0 quy hoạch và cấp phát cho từng Ax. 
- A0/Ax thông báo cho các đơn vị khi kết nối. 
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2) WAN SCADA Link:  
- TBA/NMĐ kết nối về A0: Do A0 cấp phát. 
- TBA/NMĐ kết nối về Ax: Do Ax cấp phát. 
3) SCADA LAN  tại TBA/NMĐ: 

Đối với các đơn vị thuộc EVN: 
- Tuân theo quy hoạch tại văn bản số 789/EVN-

VT&CNTT ngày 08/03/2016 của Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam về việc phân hoạch, quản lý và sử 
dụng địa chỉ IP trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

- Thống nhất với EVNNLDC. 
Đối với các đơn vị ngoài EVN: 

- Tuân theo quy hoạch do đơn vị vận hành Hệ thống  
điện (EVNNLDC) cấp. 

4 Thiết bị điện thoại IP - Chuẩn giao tiếp SIP; 
- Hỗ trợ tính năng Hotline; 
- Hỗ trợ kết nối đồng thời với 2 tổng đài; 
- Hỗ trợ xác thực kết nối với Tổng đài Điều độ bằng 

Username và Password. 
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VII. Mô hình kênh truyền tham khảo kênh SCADA/EMS IEC 60870-5-104, Hotline VoIP 
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VIII. Biểu mẫu chung và mẫu biên bản 

Mẫu 1. KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU MỐI THỰC HIỆN 
 
Đầu mối liên hệ: ……………………………………………………………………….. 
Điện thoại:……………………………………………………………………………… 
Email:…………………………………………………………………………………... 
 
 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN  
 

STT NỘI DUNG BẮT ĐẦU KẾT THÚC Ghi chú 
1 Khảo sát    
2 Lập Phương án và 

thiết kế bản vẽ thi 
công 

   

3 Lắp đặt, đấu nối    
4 Kiểm tra, thí nghiệm 

hiệu chỉnh 
   

5 Nghiệm thu    
 
 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ/ĐẦU MỐI THỰC HIỆN  
 

STT Họ và tên Chức danh Trách nhiệm 
1    
2    
3    

 
Ghi chú: Cán bộ các đơn vị đến EVNNLDC liên hệ công tác phải xuất trình giấy tờ 
tùy thân và giấy giới thiệu công tác. 
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Mẫu 2. THÔNG TIN ĐẦU MỐI PHỐI HỢP VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ 
 
 

Tên NMĐ/TBA/TTĐK(1): ……………………………………….................………… 
Địa chỉ: ……………... phố/đường/Km …………….…… phường/xã……………....... 
quận/huyện…………… thành phố/tỉnh.......................…............................................... 
Điện thoại : …………………..; Fax:……………….. ; Email: ……………………..... 

 
Tên đơn vị quản lý vận hành (2): ...............…………………………………………….. 
Địa chỉ: ……………... phố/đường/Km …………….…… phường/xã……………...... 
quận/huyện…………… thành phố/tỉnh.......................…............................................... 
Điện thoại : …………………..; Fax:……………….. ; Email: ……………………..... 
 
Tên đơn vị chủ quản(3):………………..………………………………….................... 
Địa chỉ:…………......phố/đường/Km……........………phường/xã….......................... 
. quận/huyện……....……… thành phố/tỉnh............................................................... 
Điện thoại : ….....……………;  Fax:…………….. ; Email: ……………………….... 
 
 

TT Đầu mối liên hệ Điện thoại Email Ghi chú 

1 Bộ phận Xử lý sự cố 
Hệ thống viễn thông (4) 

   

2 Bộ phận Quản lý vận 
hành Hệ thống viễn 
thông (4) 

   

 
Ghi chú: 
(1): NMĐ/TBA/TTĐK: Tên Nhà máy điện hoặc Tên Trạm biến áp, Trung tâm Điều 
khiển. 
(2): Tên đơn vị quản lý vận hành Nhà máy điện/Trạm biến áp/Trung tâm điều khiển. 
(3): Tên đơn vị chủ quản của đơn vị quản lý vận hành. 
(4):  Hệ thống viễn thông: Bao gồm các thiết bị viễn thông và thiết bị công nghệ thông 
tin 
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Mẫu 3. BIÊN BẢN KIỂM TRA NGHIỆM THU KẾT NỐI VIỄN THÔNG (Kênh 
SCADA/EMS IEC-60870-5-104, kênh Hotline VoIP) 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------*---------- 

BIÊN BẢN KIỂM TRA NGHIỆM THU KẾT NỐI VIỄN THÔNG 
(Kênh SCADA/EMS IEC 60870-5-104, kênh Hotline VoIP) 

Công trình: <Tên NMĐ/TBA/TTĐK> 
Hôm nay, ngày       tháng      năm 20...., tại A…., chúng tôi gồm :  
Đại diện 1 (Đơn vị):…………………………………………………………… 

Ông(bà):……………………….………………….…..Chức vụ……….………..  
Ông(bà):……………………….………………….…..Chức vụ……….……….                                                
Đơn vị cung cấp dịch vụ): ………………………………………………. 
Ông (bà):……………………….………………...…..Chức vụ……….……….. 
Ông(bà):……………………….………………….…..Chức vụ……….………..                                                      

Đại diện 2 (Đơn vị vận hành hệ thống điện): A……………………………………. 
Ông (bà):……………………….………………...…..Chức vụ……….……….. 
Ông(bà):……………………….………………….…..Chức vụ……….………..                                                                                                   
Đơn vị cung cấp dịch vụ: ………………………………………………… 
Ông (bà):……………………….………………...…..Chức vụ……….………..  
Ông(bà):……………………….………………….…..Chức vụ……….………. 
Cùng xác nhận kết quả kiểm tra kết nối viễn thông giữa A…và 

NMĐ/TBA/TTĐK............................................................................................... 
A. Căn cứ pháp lý 

- Căn cứ Hồ sơ thỏa thuận kết nối SCADA/EMS và hệ thống viễn thông; 
- Căn cứ Công văn thống nhất thoả thuận kết nối SCADA/EMS và hệ thống 

viễn thông số..................ngày........... tháng...... năm................................... 
- Căn cứ công văn đăng ký công tác, số ..................ngày.... tháng....năm.......... 

B. Kiểm tra kênh viễn thông: 
I. Kênh SCADA/EMS  
1. Thiết lập thông số:  
- Sử dụng thiết bị (Router hoặc Máy tính xách tay) đặt tại hai đầu. 
- Giao diện kết nối: RJ-45, TIA/EIA 568B. 
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2. Thời gian đo kênh: 
Yêu cầu tiến hành đo liên tục trong thời gian 60 phút. 
Bắt đầu:.....................giờ.....phút, ngày.............tháng........năm...... 
Kết thúc:....................giờ.....phút, ngày.............tháng........năm...... 

3. Đánh giá kết quả đo:  
1. Cách thức kiểm tra 

- Đứng trên thiết bị A0/Ax ping đến thiết bị TBA/NMĐ/TTĐK với tham số -t 
liên tục trong 30 phút, tham số khác mặc định.  

2. Kết quả 
- Số lượng gói tin truyền đi (Packets Send):.....................................................; 
- Số lượng gói tin trả về (Packets Received):……..............................………..; 
- Số lượng gói tin mất (Packets Lost)………....................................................; 
- Độ trễ trung bình (Round Trip times –Average):...........................................; 
- Được đánh giá là Đạt khi:  

o Số lượng gói tin mất = 0. 
o Độ trễ trung bình <=125 ms. 

Đánh giá  
Đạt                 Không đạt   

II. Kênh thoại Hotline VoIP 
1. Thiết lập thông số:  
- Sử dụng điện thoại Hotline VoIP đặt tại hai đầu. 
2. Đánh giá kết quả đo:  
- Kiểm tra tín hiệu chuông và ghi nhận kết quả kiểm tra theo các hướng: 

o TBA/Nhà máy/TTĐK – Trung tâm Điều độ:    Có      Không có   
o Trung tâm Điều độ - TBA/Nhà máy/TTĐK:   Có        Không có   

Tín hiệu chuông được đánh giá là đạt khi có tín hiệu chuông ở hai hướng. 
 Đạt                  Không đạt   

- Chất lượng đàm thoại: đạt khi cả hai đầu nghe rõ ràng, không có tiếng vọng.  
 Đạt                  Không đạt   

III. Điện thoại cố định và fax vận hành hệ thống điện 
1. Số điện thoại cố định: ..................................................................................... 
2. Số Fax:............................................................................................................. 

C. Nghiệm thu kết nối viễn thông 
1. Kênh SCADA/EMS: 

Đạt                  Không đạt  
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Đánh giá: Kênh SCADA/EMS đạt khi ghép nối thành công vào hệ thống 
Front End tại EVNNLDC.  

2. Kênh thoại Hotline VoIP: 
Đạt                  Không đạt  
Đánh giá: Kênh thoại Hotline VoIP đạt khi ghép nối với tổng đài điều độ, 
kiểm tra có chuông hai hướng và khi đàm thoại, cả hai đầu nghe rõ ràng, 
không có tiếng vọng. 

3. Kiểm tra khả năng dự phòng kênh truyền:  
Đạt                  Không đạt  
Đánh giá: Dự phòng kênh truyền đạt khi tại đầu EVNNLDC giả lập ngắt 01 
kênh truyền, trong quá trình giả lập ngắt kênh không xảy ra gián đoạn/mất 
kết nối Hotline VoIP và truyền dữ liệu SCADA/EMS về EVNNLDC. 

4. Điện thoại cố định: 
Đạt                  Không đạt  
Đánh giá: Điện thoại cố định đạt khi ghép nối với tổng đài điều độ, kiểm tra 
có chuông hai hướng và khi đàm thoại, cả hai đầu nghe rõ ràng, không có 
tiếng vọng. 

5. Bản vẽ hoàn công: 
 Đạt                  Không đạt  

Đánh giá:  
- Kết nối viễn thông được đánh giá đáp ứng yêu cầu và hoàn thành đưa vào 

sử dụng khi được đánh giá Đạt tại tất cả các nội dung khi kết nối thành công 
với hệ thống Chính và Hệ thống dự phòng của EVNNLDC. 

D. Kết luận chung và trách nhiệm khắc phục tồn tại: 
...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Đại diện 1                              Đại diện 2                        
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PHỤ LỤC 2 :  ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG CHUNG HẠ TẦNG TRUYỀN DẪN 
(KẾT NỐI VIỄN THÔNG VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ THỊ TRƯỜNG 

ĐIỆN) 
Đính kèm văn bản số:432/ĐĐQG-CN ngày 20 tháng 03 năm 2017 

 
 

I. Căn cứ pháp lý 
1. Căn cứ thông tư số 27/2009/TT-BCT ngày 25/09/2009 của Bộ Công 

thương về việc “Quy định đo đếm điện năng trong thị trường phát điện 
cạnh tranh”;  

2. Căn cứ Quyết định số 6941/QĐ-BCT ngày 30/12/2010 về việc “Phê 
duyệt Thiết kế tổng thể cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho vận hành 
và giám sát hoạt động của Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam”; 

3. Căn cứ thông tư số 03/2013/TT-BCT ngày 08/02/2013 của Bộ Công 
thương về việc “Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh”;  

4. Căn cứ văn bản 563/ ĐTĐL-TTĐL ngày 30/09/2011 của Cục Điều tiết 
Điện lực áp dụng các yêu cầu kỹ thuật cho các thiết bị phục vụ Thị 
trường phát điện cạnh tranh hoàn chỉnh tại các đơn vị phát điện; 

5. Căn cứ quyết định số 1109/QĐ-EVN ngày 10/11/2015 của Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam về việc “Ban hành Quy định đảm bảo an toàn, an 
ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Tập 
đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. 

II. Mô hình sử dụng chung hạ tầng truyền dẫn  
1. Hệ thống kết nối viễn thông vận hành thị trường điện bao gồm 02 kênh 

truyền: 
a. Kênh truyền chính: Tận dụng hạ tầng truyền dẫn của Hệ thống 

viễn thông vận hành hệ thống điện cho hệ thống kết nối viễn 
thông thị trường điện (Mạng thông tin nội bộ thị trường điện - 
VCGM WAN), Tham khảo mô hình kết nối tại Hình 4; 

b. Kênh truyền dự phòng: Sử dụng đường truyền Internet làm kênh 
dự phòng. 
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