
 

Đơn vị … 

Số: ........../.......... 

V/v: kiểm tra và cấp Chứng 

nhận vận hành cho chức 

danh …… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

.........., ngày …... tháng …... năm ...... 

Kính gửi: Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia. 

Căn cứ: 

- Thông tư Quy định Quy trình Điều độ hệ thống điện Quốc gia do Bộ Công 

thương ban hành theo Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BCT ngày 31 tháng 

12 năm 2015; 

- Quy trình Kiểm tra và cấp Chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia 

trực tiếp công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia do Cục Điều tiết 

Điện lực ban hành theo Quyết định số 45/QĐ-ĐTĐL ngày 01 tháng 07 năm 

2015; 

Công ty …………………………………………. là Chủ đầu tư Công trình 

………………………………………………….(giới thiệu ngắn gọn) 

Hiện tại, lực lượng vận hành tại …… đã được tuyển dụng, đào tạo đáp ứng 

đầy đủ các điều kiện quy định trong Quy trình Kiểm tra và cấp Chứng nhận vận 

hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành hệ thống 

điện quốc gia; 

Chi tiết danh sách, hồ sơ các Ứng viên tham gia kiểm tra để cấp Chứng nhận 

vận hành (CNVH) như phụ lục đính kèm. 

Công ty …………………………………………. kính đề nghị Quý Trung 

tâm tiến hành tổ chức kiểm tra và cấp CNVH cho lực lượng …… tại …….. 

Rất mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Quý Trung tâm. Mọi thông tin 

phối hợp, Quý Trung tâm liên lạc với đầu mối của Công ty như sau: 

- Họ và tên: ………………………… Chức vụ: …………………………. 

- Số điện thoại: …………………….   Email: ……………………………. 

Trân trọng!  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: … 

Tên đơn vị 

(đại diện đơn vị ký tên, đóng dấu) 



 

Phụ lục: Danh sách và hồ sơ các Ứng viên tham gia kiểm tra cấp CNVH chức danh … 

(Kèm theo công văn số: ....../… ngày ......./....../......) 

1. Danh sách Ứng viên tham gia kiểm tra cấp CNVH chức danh ...: 

STT Họ và tên 
Trình độ 

chuyên môn 

Số 

CMTND/ 

hộ chiếu 

Ngày sinh 
Cấp mới 

CNVH 
Ghi chú 

1  Kỹ sư điện   x 
Người được cử đi đào tạo và 

tham gia kiểm tra lần đầu 2  
Kỹ sư Điện – 

Điện tử 
  x 

…     x Đã hoàn thành đào tạo, sát 

hạch và công nhận chức danh 

...... từ ngày … …     x 



 

2. Hồ sơ: 

a. Hồ sơ đăng ký tham gia kiểm tra cấp mới CNVH đối với người được cử 

đi đào tạo và tham gia kiểm tra lần đầu 

1. Bản sao Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng (nếu là 

người nước ngoài phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

được phép cư trú và làm việc tại Việt Nam); 

2. Bản khai quá trình công tác liên quan đến công tác điều độ, vận hành hệ 

thống điện có xác nhận của Đơn vị cử đối tượng tham gia kiểm tra; 

3. Giấy chứng nhận sức khỏe có thời hạn không quá 06 tháng so với thời điểm 

gửi hồ sơ đăng ký kiểm tra; 

4. 01 ảnh (3x4) của đối tượng tham gia kiểm tra. 

b. Hồ sơ đăng ký tham gia kiểm tra cấp mới CNVH đối với Đã hoàn thành 

đào tạo, sát hạch và công nhận chức danh Trưởng ca trước thời điểm 

24/12/2014 (thời điểm hiệu lực của Thông tư 40/TT-BCT về Quy trình 

điều độ hệ thống điện quốc gia) 

1. Bản sao Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng (nếu là 

người nước ngoài phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

được phép cư trú và làm việc tại Việt Nam); 

2. Bản khai quá trình công tác liên quan đến công tác điều độ, vận hành hệ 

thống điện có xác nhận của Đơn vị cử đối tượng tham gia kiểm tra; 

3. Văn bản đề nghị cấp mới CNVH, trong đó có xác nhận đã đào tạo cho các 

chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc 

gia; 

4. Bản sao quyết định công nhận chức danh tham gia trực tiếp công tác điều 

độ, vận hành hệ thống điện quốc gia; 

5. 01 ảnh (3x4) của đối tượng tham gia kiểm tra. 



HƯỚNG DẪN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐÓNG ĐIỆN LẦN ĐẦU 

Bảng 1: Danh mục tài liệu 

STT Tên tài liệu Ghi Chú 

1 Biên bản xác nhận công trình đủ tiêu chuẩn đóng điện BM-01-CTM 

 
Các thiết bị trong phạm vi đóng điện đã được thí nghiệm, 

kiểm tra đủ tiêu chuẩn vận hành; 

Gửi kèm văn 

bản nghiệm 

thu 

 Hồ sơ nghiệm thu công trình theo quy định của pháp luật về 

xây dựng. 

Gửi kèm biên 

bản nghiệm 

thu. 

2 Đăng ký đóng điện lần đầu và thí nghiệm sa thải BM-04-CTM 

3 Đăng ký chạy thử thách 72h tổ máy 
BM-05-CTM 

BM-06-CTM 

4 Biên bản nghiệm thu hệ thống đo đếm 
Theo mẫu 

EPTC 

5 
Hợp đồng mua bán điện hoặc thỏa thuận mua bán điện 

tạm thời (nếu có điểm giao nhận mua bán điện năng). 
EPTC 

6 Quyết định đánh số của Nhà máy 

Theo mẫu của 

cấp điều độ 

điều khiển ban 

hành 

7 
Biên bản xác nhận đã chỉnh định rơle theo phiếu chỉnh 

định của A0  

BM-02-CTM 

BM-03-CTM 

8 
Biên bản chấp thuận điểm đấu nối của NPT/Xí nghiệp 

điện cao thế 

Theo mẫu của 

NPT 

9 Cung cấp thông tin liên lạc và danh sách trưởng ca BM-08-CTM 

10 Biên bản ghép nối SCADA 

Theo mẫu của 

đơn vị nghiệm 

thu 



11 Thông tin công trình mới BM-10-CTM 

 

  



HƯỚNG DẪN CHI TIẾT 

1. Đầu mối liên lạc Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0): 

Họ và tên: Trần Nam Trung 

Phòng Điều hành Thị trường điện 

Số điện thoại: 0985 72 72 66 ; Số nội bộ: 46853. 

Email: trungtn@nldc.evn.vn 

Địa chỉ: Tầng 10, Tháp A, Tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội. 

2. Lưu đồ thực hiện: 

Trách 

nhiệm 
Sơ đồ quá trình thực hiện Mô tả Thời gian 

Đối tác/CĐT 

 

2.1  

P.TTĐ 

A0 

 

2.2  

Đối tác/CĐT  

 

2.3  

P.TTĐ 

A0 

 

2.4  

Đối tác/CĐT 
 

2.5  

 

 

 

File mềm đăng ký đóng điện 

lần đầu 

Sai 

Đúng 

Kiểm tra 

File cứng đăng ký đóng điện 

lần đầu 

Tiếp nhận hồ sơ 

Thực hiện đóng điện công 

trình mới 

mailto:trungtn@nldc.evn.vn


2.1 Đăng ký đóng điện lần đầu 

Đơn vị khi có nhu cầu đóng điện lần đầu chuẩn bị đầy đủ 11 hạng mục hồ sơ như 

Bảng 1 và tiến hành gửi Email file mềm (bản có dấu đỏ, dạng file pdf, khổ A4) các 

tài liện liên quan tới đầu mối phụ trách đóng điện công trình mới của A0. 

2.2 Kiểm tra hồ sơ đăng ký đóng điện lần đầu 

Phòng Điều hành Thị trường điện phụ trách thẩm định hồ sơ (dạng file mềm) của 

đơn vị.  

- Tài liệu đạt yêu cầu: sang bước 2.3; 

- Tài liệu không đạt yêu cầu: Phản hồi thông tin đơn vị bổ sung tài liệu liên quan.  

2.3 Gửi hồ sơ đăng ký đóng điện lần đầu 

Sau khi được Phòng Điều hành Thị trường điện xác nhận hồ sơ (dạng file mềm) đạt 

yêu cầu, đơn vị gửi hồ sơ (dạng file cứng bằng văn bản, có đầy đủ chữ ký, đóng 

dấu đỏ, …) đến địa chỉ: 

Phòng Điều hành Thị trường điện, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia 

Địa chỉ: Tầng 10, Tháp A, tòa nhà EVN, 11 Cửa Bắc – Hà Nội. 

Điện thoại: 04 2220 1295 

2.4 Tiếp nhận hồ sơ 

Phòng Điều hành Thị trường điện phụ trách tiếp nhận hồ sơ và lưu theo quy định. 

2.5 Thực hiện đóng điện công trình mới 

Sau khi được A0 đồng ý đóng điện công trình mới, đơn vị thực hiện theo đăng ký 

đã được phê duyệt của A0. 

3. Một số chú ý 

3.1 Biên bản xác nhận đầy đủ điều kiện đóng điện 

- Đơn vị gửi theo mẫu BM-01-CTM; 

- Đính kèm cái tài liệu nghiệm thu liên quan bao gồm: 

 Biên bản nghiệm thu … 

 Biên bản nghiệm thu … 

 Biên bản nghiệm thu … 

- Đính kèm bản sao Hồ sơ nghiệm thu công trình theo quy định của pháp luật về 

xây dựng. 

3.2 Đăng ký đóng điện lần đầu và thí nghiệm sa thải 

Đơn vị gửi theo mẫu BM-04-CTM 



3.3 Đăng ký chạy thử thách 72h tổ máy (Chỉ yêu cầu đối với các nhà máy thủy 

điện và NMĐ Sinh Khối) 

Đơn vị gửi theo mẫu BM-05-CTM và BM-06-CTM 

3.4 Biên bản nghiệm thu hệ thống đo đếm 

Đơn vị gửi theo mẫu của EPTC. 

3.5 Hợp đồng mua bán điện 

- Nếu công trình mới không có điểm giao nhận điện năng thì không cần văn bản 

này; 

- Trường hợp có điểm giao nhận điện năng: 

Đơn vị gửi theo mẫu Hợp đồng mua bán điện đã ký với EPTC, trong trường 

hợp chưa có Hợp đồng mua bán điện, đơn vị gửi thỏa thuận mua bán điện tạm 

thời thay thế. 

3.6 Quyết định đánh số của Nhà máy 

Đơn vị gửi Quyết định đánh số đã được cấp điều độ điều khiển ban hành. 

3.7 Biên bản xác nhận đã chỉnh định rơle theo phiếu chỉnh định của A0 

- Đơn vị gửi biên bản xác nhận đã chỉnh định rơle theo phiếu chỉnh định của A0 

theo mẫu BM-02-CTM và BM-03-CTM (Gửi kèm công văn gốc yêu cầu chỉnh 

định của A0, Ax) 

3.8 Biên bản chấp thuận điểm đấu nối của NPT/Xí nghiệp điện cao thế 

- Nếu Đơn vị chính là đơn vị quản lý lưới điện thì không cần văn bản này; 

- Các trường hợp khác đơn vị gửi kèm biên bản chấp thuận điểm đấu nối. 

3.9 Cung cấp thông tin liên lạc và danh sách trưởng ca 

- Đơn vị gửi thông tin theo mẫu BM-08-CTM 

- Đính kèm: 

 Quyết định công nhận chức danh trưởng ca vận hành của NMĐ; 

 Chứng nhận vận hành kèm theo quyết định công nhận chức danh trưởng 

ca nhà máy điện của cấp điều độ có quyền điều khiển. 

3.10 Biên bản ghép nối SCADA  

Đơn vị gửi thông tin theo mẫu BM-09-CTM; 

Trong trường hợp Hệ thống SCADA của đơn vị chưa hoàn thiện, phải có văn 

bản đặc cách đóng điện của EVN/ERAV gửi kèm. 

3.11 Thông tin công trình mới  



Đơn vị gửi thông tin theo mẫu BM-10-CTM; 

  



 

Trong trường hợp đơn vị làm nhiệm vụ thực hiện công tác đóng điện và chạy 

thử nghiệm thu Công trình mới không phải là Chủ đầu tư thì phải có Văn bản 

ủy quyền hoặc giao nhiệm vụ của Chủ đầu tư cho đơn vị này. 

   

 

  



Phụ lục: Các biểu mẫu 

 Các biểu mẫu  

1) BM-01-CTM: Xác nhận CTM đủ điều kiện đóng điện; 

2) BM-02-CTM: Xác nhận chỉnh định Rơ le và tự động của chủ đầu tư; 

3) BM-03-CTM: Mẫu phiếu chỉnh định Rơ le; 

4) BM-04-CTM: Mẫu phiếu đăng ký đóng điện lần đầu; 

5) BM-05-CTM: Đăng ký công tác chạy thử thách 72h; 

6) BM-06-CTM: Đăng ký công suất chạy thử thách 72h; 

7) BM-07-CTM: Biên bản nghiệm thu hệ thống đo đếm điện năng; 

8) BM-08-CTM: Xác nhận tên danh sách nhân viên vận hành và Xác 

nhận thông tin điều độ (trực thông, điện thoại, Fax ...); 

9) BM-09-CTM: Xác nhận hoàn thiện ghép nối SCADA; 

10) BM-10-CTM: Thông tin công trình mới; 

 

 

 

 

 



 

Ghi chú: Nếu văn bản mang tính đặc thù của một ngành riêng thì thực hiện theo mẫu quy định của Nhà nước. 

TÊN ĐỐI TÁC 

Số: ........../.......... 

V/v xác nhận công trình ... đủ tiêu 

chuẩn đóng điện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

.........., ngày ... tháng ... năm ... 

 

Kính gửi: ...... (tên cấp điều độ điều khiển) ...... 

 

Căn cứ các văn bản pháp lý như quyết định phê duyệt đầu tư, thỏa thuận đấu nối ... 

Căn cứ các biên bản thí nghiệm nghiệm thu ... 

Hội đồng nghiệm thu ...  xác nhận: 

1. Công trình đủ các thủ tục về pháp lý và yêu cầu về kỹ thuật để đóng điện: 

a) Các thiết bị trong phạm vi đóng điện đã được thí nghiệm, kiểm tra đủ tiêu 
chuẩn vận hành; 

b) Đơn vị quản lý lưới điện chấp thuận đóng điện điểm đấu nối; 

c) Hệ thống đo đếm đã được hoàn thiện và nghiệm thu theo thiết kế được phê 

duyệt (đã chốt chỉ số công tơ tại điểm giao nhận nếu có hợp đồng mua bán điện 
năng); 

d) Đã ký kết hợp đồng mua bán điện hoặc thỏa thuận về mua bán điện (nếu có 
điểm giao nhận mua bán điện năng). 

e) Hồ sơ nghiệm thu công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

2. Công trình đủ điều kiện điều độ để đóng điện: 

a) Thiết bị nhất thứ đã được đánh số đúng theo sơ đồ nhất thứ do cấp điều độ điều 
khiển ban hành; 

b) Rơle bảo vệ và tự động đã được chỉnh định đúng theo phiếu chỉnh định rơle bảo 
vệ và tự động do (cấp điều độ điều khiển) ban hành; 

c) Nhân viên vận hành đã được đào tạo đủ năng lực, trình độ theo quy định tại 
Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành; 

d) Phương tiện thông tin điều độ (trực thông, điện thoại quay số, fax) hoạt động 
tốt;  

e) Hoàn thiện kết nối thông tin, tín hiệu đầy đủ với hệ thống SCADA, hệ thống 

giám sát ghi sự cố, hệ thống PMU và hệ thống thông tin của Cấp điều độ có quyền 
điều khiển 

f) Quy trình phối hợp vận hành đã được thống nhất giữa Đơn vị phát điện với Cấp 
điều độ có quyền điều khiển 

 Các văn bản kèm theo: ...(chấp thuận đóng điện, xác nhận về chốt chỉ số công 

tơ, xác nhận đã có hợp đồng mua bán điện, xác nhận các điều kiện điều độ, danh sách 

nhân viên vận hành đã được công nhận chức danh, văn bản ủy quyền ...)... 

 

 
Nơi nhận: 

- ................; 

- Lưu .... 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU 

(Hoặc người được ủy quyền) 

(Ký, ghi rõ chức danh, đóng dấu) 

BM-01-CTM 



 

Ghi chú: Nếu văn bản mang tính đặc thù của một ngành riêng thì thực hiện theo mẫu quy định của Nhà nước. 

                            Họ tên người ký 

 

 

TÊN ĐỐI TÁC 

Số: ........../.......... 

V/v xác nhận hiệu chỉnh trị số 
chỉnh định rơle nhà máy … 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

.........., ngày ... tháng ... năm ... 

Kính gửi: Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia. 

 

 Phúc đáp công văn số …/ĐĐQG-PT ngày …/…/… của Trung tâm Điều độ hệ 

thống điện Quốc gia về việc hiệu chỉnh trị số chỉnh định rơle của nhà máy …. 

Đơn vị … đã tiến hành hiệu chỉnh các giá trị cài đặt cho hệ thống bảo vệ … như 

phụ lục đính kèm. 

Đơn vị … kính đề nghị Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia xem xét. 

Trân trọng. 

Đính kèm: phụ lục các giá trị hiệu chỉnh hệ thống rơle bảo vệ của nhà máy … 

(có ký tên nhân viên chỉnh định theo phụ lục công văn của Trung tâm Điều độ hệ 

thống điện Quốc gia) 

 

 Tên đơn vị 

(đại diện đơn vị ký tên, đóng dấu) 
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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Số:  /(năm). (Tên trạm) 

Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia (Miền…) Trang số:  / (tổng số trang)  

 

PHIẾU CHỈNH ĐỊNH RƠ - LE VÀ THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG 

Trạm:  

Mô tả chung 

Thiết bị được bảo vệ :   Kiểu bảo vệ:  

Máy cắt:   Tên rơ-le:  Phiên bản (version) 

Sơ đồ đánh số:  Số hiệu rơ-le  

Tỷ số biến dòng: TI (MC/ĐD) Nhà chế tạo  

Tỷ số biến áp: TU (TC/ĐD) Năm lắp đặt  

Số hiệu bản vẽ một sợi:  Phần mềm chỉnh định Phiên bản (version) 

Tủ bảo vệ:  Mạch bảo vệ    

Nguyên tắc hoạt động của các chức năng bảo vệ chính trong rơ le  

Chức 

năng 
Cấp bảo vệ 

Ngưỡng chỉnh định Tác động  

(cảnh báo hoặc cắt MC 

tại chỗ, liên động…) Giá trị Thời gian trễ 
Tín hiệu điều khiển 

ngoài 

      

      

Lưu ý 

Nguyên nhân thay đổi chỉnh định:   

Yêu cầu của Trung tâm Điều độ:  - Thời gian dự kiến hoàn thành 

                                                        - Các yêu cầu khác   

Người chỉnh định (ký) (họ tên) Giám đốc (P. Giám 

đốc) A0 (Ax) (ký) (họ tên) 
Điện thoại/Fax (Ví  dụ):04.2201297/04.2201307 

Ngày ban hành Ngày thực hiện Nhân viên vận hành 
(ký, họ tên) 

Người thực hiện (ký, họ 

tên) 

Ý kiến của Đơn vị quản lý vận hành 
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         YÊU CẦU 

 

Địa điểm ...(tên trạm hoặc nhà máy điện)........

  

       

 

Thời gian 

Từ  :......h.........ngày.........tháng........năm ….... 

Đến:......h.........ngày.........tháng........năm ….... 

[X] Thí nghiệm 

[   ] Làm việc ở thiết bị nhất thứ 

[   ] Làm việc ở thiết bị nhị thứ 

[   ] Làm việc trên đường dây 

 

[X] Liên tục trong thời gian đăng ký 

[   ] Hằng ngày 

 

       

Thời gian cần thiết để trả lại khi có yêu cầu (không kể thời gian thao tác):................................ 

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

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

Tên thiết bị liên quan đến công việc 

...........(tên thiết bị cần cắt điện, đóng điện) ................................................................................. 

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

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

Nội dung công việc: Đóng điện lần đầu  

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

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

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

Những điểm lưu ý hoặc yêu cầu đặc biệt khác 

..................................(Yêu cầu về thao tác ) ................................................................. 

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

 ....................., ngày...........tháng..........năm ........... 

 Người đăng ký 

 (Ký, ghi rõ chức danh, đóng dấu) 

 

 

 

 

GIẢI QUYẾT CỦA ĐƠN VỊ ĐIỀU ĐỘ HTĐ 

    [  ]  Phụ thuộc vào chế độ HTĐ 

[   ] Đồng ý như đăng ký    [  ]  Ý kiến EVN (NPT, EPTC, PC) 

[   ] Đồng ý công tác: 

Từ ............h..........ngày.........tháng........năm ......... [  ] Làm việc liên tục 

Đến .........h..........ngày.........tháng........năm ......... [  ] Hàng ngày từ......h.......đến......h....... 

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

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

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

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

 ............, ngày.........tháng......năm ....... 

 Người giải quyết 

        (Ký, ghi rõ chức danh, đóng dấu)  

(TÊN ĐỐI TÁC) 

---*--- 

Số ........./.......... 

PHIẾU ĐĂNG KÝ CÔNG TÁC 
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         YÊU CẦU 

 

Địa điểm ...(tên trạm hoặc nhà máy điện)........

  

       

 

Thời gian 

Từ  :......h.........ngày.........tháng........năm ….... 

Đến:......h.........ngày.........tháng........năm ….... 

[X] Thí nghiệm 

[   ] Làm việc ở thiết bị nhất thứ 

[   ] Làm việc ở thiết bị nhị thứ 

[   ] Làm việc trên đường dây 

 

[X] Liên tục trong thời gian đăng ký 

[   ] Hằng ngày 

 

       

Thời gian cần thiết để trả lại khi có yêu cầu (không kể thời gian thao tác):................................ 

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

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

Tên thiết bị liên quan đến công việc 

...........(tên thiết bị cần cắt điện, đóng điện) ................................................................................. 

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

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

Nội dung công việc: Chạy thử thách 72h  

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

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

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

Những điểm lưu ý hoặc yêu cầu đặc biệt khác 

..................................(Yêu cầu về thao tác ) ................................................................. 

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

 ....................., ngày...........tháng..........năm ........... 

 Người đăng ký 

 (Ký, ghi rõ chức danh, đóng dấu) 

 

 

 

 

GIẢI QUYẾT CỦA ĐƠN VỊ ĐIỀU ĐỘ HTĐ 

    [  ]  Phụ thuộc vào chế độ HTĐ 

[   ] Đồng ý như đăng ký    [  ]  Ý kiến EVN (NPT, EPTC, PC) 

[   ] Đồng ý công tác: 

Từ ............h..........ngày.........tháng........năm ......... [  ] Làm việc liên tục 

Đến .........h..........ngày.........tháng........năm ......... [  ] Hàng ngày từ......h.......đến......h....... 

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

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

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

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

 ............, ngày.........tháng......năm ....... 

 Người giải quyết 

        (Ký, ghi rõ chức danh, đóng dấu) 

(TÊN ĐỐI TÁC) 

---*--- 

Số ........./.......... 

PHIẾU ĐĂNG KÝ CÔNG TÁC 
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ĐĂNG KÝ CÔNG SUẤT THÍ NGHIỆM CHẠY 72H 

Tên tổ máy: ………. 

Thời gian áp dụng: Từ ………… Đến ……….. 

Giờ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 A 
Trình tự thí nghiệm 

Ngày MW trkWh 

                          

Chạy tin cậy 72h  

từ …..……… 

đến ………… 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Người đăng ký:                                            

Tên        :                                             Ký tên:                                 Ngày đăng ký: ___/___/___ 

Chức vụ    :  Giám đốc 

Giải quyết của cấp điều độ        

 

 

Lưu ý:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Người giải quyết:                                            

Tên        : ………………………………………… Ký tên: …………………..  Ngày: ___/___/___ 

Chức vụ : ………………………………………… 

Từ:    ……………….. Đến:  Phòng Điều hành TTĐ 

          Tên đơn vị…...           Trung tâm Điều độ HTĐ  TT điều độ HTĐ QG  TT điều độ HTĐ QG  

Fax: …………………  Fax:   04-39263137 

Tel: …………………   Tel:    04-22201295 

BM-06-CTM 

 Đồng ý như đăng ký 

 Đồng ý với thời gian sau :  Từ    ___h___    Đến    ___h___ [   ] Liên tục trong thời gian đăng ký 

          [   ] Hàng ngày từ … h … đến … h … 

 Không đồng ý   



 

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HỆ THỐNG ĐO ĐẾM ĐIỆN NĂNG 
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Tên đơn vị  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Thành phố…, ngày…..tháng…..năm 

 

Kính gửi: - Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) 

- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Miền …… (Ax) 

- Công ty điện lực …..  

 

Căn cứ Thông tư 12/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010 của Bộ Công thương quy định 

Hệ thống điện truyền tải; 

Căn cứ Quyết định số …. về việc: hoàn thành chương trình đào tạo các chức 

danh vận hành, công nhân sửa chữa- …(tên đơn vị)… ngày ………. 

 

Để đảm bảo yêu cầu về nhân sự vận hành, thông tin liên lạc trao đổi vận hành 

giữa … (Tên đơn vị) … và các cấp Điều độ.  

…Tên đơn vị… xin cung cấp tới Quý trung tâm dach sách trưởng ca, số điện 

thoại và liên hệ như sau:  

 

Tên/Chức vụ Họ và tên 
Điện thoại/Fax 

Điện thoại cố định Di động/Fax 

Văn phòng công ty    

Phòng điều khiển trung tâm    

Đại diện Ban Giám đốc    

Trưởng ca vận hành 

   

   

   

   

Rất mong sự hợp tác của Quý trung tâm!  

 

Nơi nhận:                    Tên đơn vị 

(đại diện đơn vị ký tên, đóng dấu) 

- Như trên; 

- …. 

- Lưu VT.                       
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Biên bản nghiệm thu hệ thống SCADA/EMS 

…, ngày…tháng…năm 

Vào lúc…giờ… 

Thành phần tham gia nghiệm thu gồm có: 

1. Đại diện Đơn vị phát điện: 

Ông /Bà…………Chức vụ: 

2. Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

Ông/Bà………..Chức vụ:……… 

Kết luận: Hệ thống SCADA/EMS tại Đơn vị …. đủ tiêu chuẩn vận hành, các thiết bị 

hoạt động tốt, kết nối và truyền tất cả các tín hiệu tốt tới Trung tâm Điều độ hệ 

thống điện Quốc gia và Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền…. 

Chi tiết các hạng mục nghiệm thu bao gồm: 

STT Hạng mục Cấu hình … Chất lượng 

hoạt động 

     

 

Đại diện các đơn vị ký tên 
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TÊN ĐỐI TÁC 

Số: ........../.......... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

.........., ngày ... tháng ... năm ... 

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH MỚI 

Kính gửi: Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia. 

Đơn vị … kính gửi Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia thông tin công 

trình mới như sau: 

Tổng quan về công trình mới:  

- Giới thiệu chung về dự án; 

- Vị trí công trình mới; 

- Phương án đấu nối vào hệ thống điện quốc gia; 

- Các thông số kỹ thuật chính của công trình mới: 

STT Đặc tính Chỉ số Đơn vị 

 Nhà máy 

1 Số tổ máy  Tổ 

2 Công suất tổ máy  MW 

3 Công suất nhà máy  MW 

4 Công suất tối thiểu  MW 

5 Công suất tối đa  MW 

6 Dự kiến vận hành   

7 Thời gian khởi động   

 …   

 Hồ chứa (chỉ dùng với các nhà máy thủy điện) 

 Mức nước chết  m 

 Mức nước dâng bình thường  m 

 Mức nước gia cường  m 

 Mức nước hạ lưu  m 

 Thể tích toàn phần  tr.m3 

 Thể tích hữu ích  tr.m3 

 …   
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Tổng quan về cơ cấu tổ chức: 

- Chủ đầu tư; 

- Chủ sở hữu; 

- Cơ cấu tổ chức: thành phần ban giám đốc, hội đồng quản trị…; 

- Thông tin liên lạc: 

Tên/Chức vụ Họ và tên Điện thoại/Fax Email 

Đại diện Chủ đầu tư    

Đại diện Chủ sở hữu    

Đại diện Ban Giám đốc    

Đầu mỗi liên lạc trong 

trường hợp cần thiết khác 
   

…    

 

Trân trọng!  

 

 Tên đơn vị 

(đại diện đơn vị ký tên, đóng dấu) 

  

                                                                      

 



CÁC THÔNG TIN NHÀ MÁY ĐIỆN 

A. Thông tin chung 

 Một số hình ảnh, logo công ty để cho vào bìa Quy trình PHVH: 

- Hình ảnh 

- Logo Công ty 

 Tên công ty, người ký quy trình 

- Tên đầy đủ công ty: 

- Tên viết tắt công ty: 

- Người ký quy trình: 

- Chức vụ người ký Quy trình: 

- Sơ đồ đánh số thiết bị: (gửi file đính kèm)  

 Các phương tiện  EVNNLDC có thể sử dụng để gửi dự báo phương 

thức cho Nhà máy điện theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp: 

Email  : 

Fax   : 

Điện thoại  : 

 Thông tin liên lạc phân xưởng vận hành 

+ Phòng Kỹ thuật  

    Email  :  

   Fax   :  

    Điện thoại  : 

+ Phân xưởng vận hành - Nhà máy điện  

   Email :  

   Fax   :  

   Điện thoại  : 

 + Phòng điều khiển 

    Fax   :  

    Điện thoại  : 

 



B. Phụ lục 1. Các thông số kỹ thuật  

C. Phụ lục 1. Các đặc tính vận hành theo hợp đồng 

I. Mô tả chung: 

Các thông số kỹ thuật của Nhà Máy Điện … được quy định dưới đây 

cũng là các thông số sẽ được quy định trong Hợp đồng mua bán điện giữa 

II. Số liệu kỹ thuật: 

1. Các thông số của tổ máy 

Tổ máy Pmin (MW) Pmax (MW) 

   

   

2. Thời gian khởi động tổ máy 

Thời gian cần thiết để khởi động các tổ máy sau khi ngừng vận hành như 

sau: 

Trạng thái 
Thời gian 

ngừng 

Thời gian từ 

khi châm lửa 

đến khi hoà 

lưới 

Thời gian từ 

khi hoà lưới 

đến khi đầy 

tải 

Thời gian từ 

khi châm lửa 

đến khi đầy 

tải 

Khởi động lạnh     

Khởi động ấm     

Khởi động nóng     

Khởi động rất 

nóng 

    

3. Thời gian ngừng máy: 

Tổ máy Thời gian ngừng máy (phút) 

  

  

 



4. Tốc độ tăng, giảm tải của tổ máy 

Tổ 

máy 

Tốc độ tăng tải trung 

bình (MW/phút) 

Tốc độ giảm tải trung bình (MW/phút) 

Lạnh Ấm Nóng 
Rất 

nóng 

S1      

S2      

 

5. Các giới hạn vận hành 

Hệ số công suất  

Điện áp  

Tần số  

 



D. Phụ lục 2. Đặc tính hiệu suất máy phát 

Đính kèm file 

E. Phụ lục 3. Đặc tính P-Q máy phát điện 

Đính kèm file 

 



F. Phụ lục 5. Danh sách các cán bộ liên quan đến công tác vận hành 

 

 Họ và tên 
Điện thoại/Fax 

Cơ quan Di động 

Giám đốc Nhà máy    

P. GĐ Nhà máy    

Quản đốc phụ trách 

PXVH 
   

P.Quản đốc PXVH    

P.Trưởng phòng 

phụ trách phòng KT 
   

Trưởng ca 

   

   

   

   

   

Trưởng kíp Điện – 

Tự động 

   

   

   

   

   

 



Hướng dẫn

ĐẤU NỐI, VẬN HÀNH CÁC NMĐ MẶT TRỜI, NMĐ GIÓ TRONG HTĐ QUỐC GIA



MỤC LỤC

1. Hướng dẫn công tác đăng ký kiểm 
tra và cấp CNVH Trưởng ca NMĐ

2. Hướng dẫn phối hợp ban hành Quy 
trình phối hợp vận hành

3. Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ Đăng 
ký đóng điện lần đầu

4. Tiến độ thực hiện và đầu mối liên 
lạc



HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ KIỂM TRA 
VÀ CẤP CNVH TRƯỞNG CA NMĐ
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Căn cứ pháp lý

1. Thông tư số 40/2014/TT-BCT ban hành này 05/11/2014 của Bộ Công Thương quy định
quy trình điều độ hệ thống điện Quốc gia.

2. Quy trình Kiểm tra và cấp Chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp
công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số
45/QĐ-ĐTĐL ngày 01/07/2015 của Cục Điều tiết điện lực.
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Nội dung đào tạo chức danh Trưởng ca NMĐ

Đơn vị phát điện có trách nhiệm tổ chức đào tạo cho chức danh Trưởng ca NMĐ hoặc Trung tâm điều khiển NMĐ với các
nội dung chính sau:

1. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác điều độ, vận hành hệ thống điện.

2. Cơ cấu, tổ chức vận hành của hệ thống điện quốc gia.

3. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị chính trên hệ thống điện như tua bin, máy phát, máy biến áp, tụ, kháng, đường dây, máy cắt,
dao cách ly, máy biến dòng điện, máy biến điện áp.

4. Phân loại, nguyên lý làm việc và dây chuyền sản xuất của các loại NMĐ trong hệ thống điện quốc gia, nguồn nhiên liệu sơ cấp, thủy văn phục
vụ phát điện; chuyên đề về công nghệ phát điện của NMĐ.

5. Các dạng sơ đồ nối điện chính của NMĐ và trạm điện; những đặc điểm chính, nguyên tắc vận hành và phối hợp vận hành.

6. Mô hình, nguyên tắc vận hành, điều khiển xa của trung tâm điều khiển (đối với các NMĐ được điều khiển và thao tác xa từ trung tâm điều
khiển).

7. Nguyên lý làm việc của các thiết bị rơ le bảo vệ, tự động hóa, đo lường và điều khiển trên hệ thống điện và trong NMĐ; nguyên lý bảo vệ cho
các phần tử chính trong NMĐ, trạm điện.

8. Các kiến thức về điều độ và vận hành NMĐ, trạm điện.

9. Các kiến thức cơ bản về hệ thống điều khiển, hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống thiết bị đầu cuối RTU/Gateway trong NMĐ, trạm điện
và hệ thống SCADA phục vụ công tác điều độ, vận hành.

10. Các chế độ làm việc của NMĐ trong hệ thống điện, điều chỉnh tần số, điều chỉnh điện áp, dự phòng công suất.

11. Các quy trình phối hợp vận hành, thao tác và xử lý sự cố NMĐ, trạm điện.

12. Các kiến thức về thị trường điện Việt Nam đối với các NMĐ lớn.
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Điều kiện đối với người được cử đi đào tạo, kiểm tra Trưởng ca NMĐ

Người được đào tạo để trở thành Trưởng ca NMĐ hoặc trung tâm điều khiển NMĐ phải có
đủ các điều kiện:

1. Có kinh nghiệm công tác hoặc được đào tạo tại tất cả các vị trí Trực chính hoặc Trưởng kíp của NMĐ ít nhất 03 tháng
cho mỗi vị trí chức danh.

2. Đối với NMĐ mới chuẩn bị đưa vào vận hành, người được đào tạo để trở thành Trưởng ca NMĐ phải tham gia công
tác chạy thử nghiệm thu toàn bộ các thiết bị chính của NMĐ.

3. Thời gian đào tạo Trưởng ca tại NMĐ lớn (NMĐ có tổng công suất đặt lớn hơn 30 MW) hoặc trung tâm điều khiển
NMĐ ít nhất 18 tháng; thời gian đào tạo Trưởng ca tại NMĐ nhỏ (NMĐ có tổng công suất đặt từ 30 MW trở xuống) ít
nhất 12 tháng.

4. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp với chức danh được cử đi đào tạo đối với các NMĐ lớn; tốt nghiệp cao
đẳng trở lên có chuyên ngành phù hợp với chức danh được cử đi đào tạo đối với NMĐ nhỏ.

5. Có đủ sức khoẻ để làm việc theo chế độ ca, kíp.

6. Có lý lịch rõ ràng, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

7. Có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của Đơn vị quản lý vận hành.

8. Đáp ứng các điều kiện khác do Đơn vị quản lý vận hành quy định.
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Yêu cầu về văn bản đăng ký và hồ sơ đăng ký tham gia kiểm tra để được cấp CNVH

Yêu cầu về văn bản đăng ký và hồ sơ đăng ký tham gia kiểm tra để được cấp CNVH:

1. Văn bản đăng ký tham gia kiểm tra của Đơn vị cử đối tượng tham gia kiểm tra, kèm theo danh sách đối tượng tham
gia kiểm tra đáp ứng đủ điều kiện quy định.

2. Hồ sơ của đối tượng tham gia kiểm tra bao gồm:

a) Bản sao CMND hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng (nếu là người nước ngoài phải có xác nhận của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền được phép cư trú và làm việc tại Việt Nam);

b) Bản khai quá trình công tác liên quan đến công tác điều độ, vận hành hệ thống điện có xác nhận của Đơn vị
cử đối tượng tham gia kiểm tra;

c) Giấy chứng nhận sức khỏe có thời hạn không quá 06 tháng so với thời điểm gửi hồ sơ đăng ký kiểm tra;

d) 01 ảnh (3x4) của đối tượng tham gia kiểm tra.



Hướng dẫn phối hợp ban hành

Quy trình phối hợp vận hành
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Căn cứ pháp lý

1. Thông tư số 25/2016/TT-BCT ban hành này 30/11/2016 của Bộ Công Thương quy định
hệ thống điện truyền tải.

2. Thông tư số 12/2017/TT-BCT ban hành này 31/07/2017 của Bộ Công Thương quy định
về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực.

3. Hướng dẫn trình tự, thủ tục đóng điện lần đầu và chạy thử nghiệm thu đối với các công
trình điện ban hành kèm theo Quyết định số 1656/QĐ-EVN ngày 09/12/2008 của Tập
đoàn Điện lực Việt Nam.
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Nội dung quy định tại các Thông tư

Thông tư số 25/2016/TT-BCT: quy định tại Chương V, Mục 6, Điều 48, Khoản 1, Điểm b:

Sau khi có Biên bản kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối xác nhận đủ điều kiện đóng điện, khách hàng có nhu cầu
đấu nối có trách nhiệm gửi cho Cấp điều độ có quyền điều khiển và Đơn vị truyền tải điện văn bản đăng ký đóng điện
điểm đấu nối kèm theo các tài liệu sau:

a) Các tài liệu xác nhận công trình đủ các thủ tục về pháp lý và kỹ thuật: 

 Các thiết bị trong phạm vi đóng điện đã được thí nghiệm, kiểm tra đáp ứng các yêu cầu vận hành và yêu cầu kỹ thuật tại điểm đấu nối;

 Bản sao Biên bản kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối;

 Hệ thống đo đếm đã được hoàn thiện theo quy định, đã chốt chỉ số các công tơ giao nhận điện năng;

 Hợp đồng mua bán điện đã ký hoặc thoả thuận về mua bán điện;

 Hồ sơ nghiệm thu công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng.

b) Các tài liệu xác nhận công trình đủ điều kiện về vận hành và điều độ bao gồm:

 Thiết bị nhất thứ đã được đánh số đúng theo sơ đồ nhất thứ do Cấp điều độ có quyền điều khiển ban hành;

 Hệ thống rơ le bảo vệ, tự động hoá, hệ thống điều khiển, kích từ và điều tốc đã được cài đặt, chỉnh định đúng theo các yêu cầu quy 
định tại Thông tư và của Cấp điều độ có quyền điều khiển; 

 Danh sách nhân viên vận hành đã được đào tạo đủ năng lực, trình độ theo quy định tại Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ 
Công Thương ban hành, bao gồm họ tên, chức danh chuyên môn, trách nhiệm, số điện thoại và số fax;

 Phương tiện thông tin điều độ theo quy định tại Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành;

 Hoàn thiện kết nối thông tin, tín hiệu đầy đủ với hệ thống SCADA, hệ thống giám sát ghi sự cố, hệ thống PMU và hệ thống thông tin của 
Cấp điều độ có quyền điều khiển; 

 Quy trình phối hợp vận hành đã được thống nhất giữa Đơn vị phát điện với Cấp điều độ có quyền điều khiển.
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Nội dung quy định tại các Thông tư

Thông tư số 12/2017/TT-BCT: quy định tại Chương II, Điều 7:

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực phát điện:

i. Các tài liệu xác nhận công trình đủ các thủ tục về pháp lý và kỹ thuật

ii. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

iii. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

iv. Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca nhà máy điện; bản sao bằng tốt nghiệp, thẻ an toàn điện và 
giấy chứng nhận vận hành được cấp điều độ có quyền điều khiển cấp cho đội ngũ trưởng ca theo Quy trình điều độ hệ thống điện 
quốc gia do Bộ Công Thương ban hành. 

v. Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư, chủ trương đầu tư nhà máy điện của cơ quan có thẩm quyền. 

vi. Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc văn bản xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường dự án đầu 
tư nhà máy điện của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về môi trường.

vii. Bản sao Hợp đồng mua bán điện. 

viii. Danh mục các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và cam kết của chủ đầu tư thực hiện đầy đủ quy định của pháp 
luật trong việc sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

ix. Bản sao Biên bản nghiệm thu về hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

x. Bản sao quyết định phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa của cơ quan có thẩm quyền (đối với nhà máy thủy điện). 

xi. Bản sao Quy trình phối hợp vận hành nhà máy điện với Đơn vị Điều độ hệ thống điện.

xii. Bản sao biên bản nghiệm thu hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng viễn thông phục vụ vận hành thị trường điện theo quy 
định; bản sao biên bản nghiệm thu hệ thống SCADA phục vụ vận hành hệ thống điện và thị trường điện theo quy định.

xiii. Bản sao biên bản nghiệm thu đập thủy điện; bản đăng ký an toàn đập gửi cơ quan có thẩm quyền; phương án bảo đảm an toàn đập 
và bảo đảm an toàn vùng hạ du đập theo quy định; báo cáo kết quả kiểm định đập (đối với đập thủy điện đã đến kỳ kiểm định). 



Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

Đăng ký đóng điện lần đầu
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Căn cứ pháp lý

1. Thông tư số 25/2016/TT-BCT ban hành này 30/11/2016 của Bộ Công Thương quy định
hệ thống điện truyền tải.

2. Thông tư số 12/2017/TT-BCT ban hành này 31/07/2017 của Bộ Công Thương quy định
về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực.

3. Hướng dẫn trình tự, thủ tục đóng điện lần đầu và chạy thử nghiệm thu đối với các công
trình điện ban hành kèm theo Quyết định số 1656/QĐ-EVN ngày 09/12/2008 của Tập
đoàn Điện lực Việt Nam.
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Nội dung quy định tại các Thông tư

Thông tư số 25/2016/TT-BCT: quy định tại Chương V, Mục 6, Điều 48, Khoản 1, Điểm b:

Sau khi có Biên bản kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối xác nhận đủ điều kiện đóng điện, khách hàng có nhu cầu
đấu nối có trách nhiệm gửi cho Cấp điều độ có quyền điều khiển và Đơn vị truyền tải điện văn bản đăng ký đóng điện
điểm đấu nối kèm theo các tài liệu sau:

a) Các tài liệu xác nhận công trình đủ các thủ tục về pháp lý và kỹ thuật: 

 Các thiết bị trong phạm vi đóng điện đã được thí nghiệm, kiểm tra đáp ứng các yêu cầu vận hành và yêu cầu kỹ thuật tại điểm đấu nối;

 Bản sao Biên bản kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối;

 Hệ thống đo đếm đã được hoàn thiện theo quy định, đã chốt chỉ số các công tơ giao nhận điện năng;

 Hợp đồng mua bán điện đã ký hoặc thoả thuận về mua bán điện;

 Hồ sơ nghiệm thu công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng.

b) Các tài liệu xác nhận công trình đủ điều kiện về vận hành và điều độ bao gồm:

 Thiết bị nhất thứ đã được đánh số đúng theo sơ đồ nhất thứ do Cấp điều độ có quyền điều khiển ban hành;

 Hệ thống rơ le bảo vệ, tự động hoá, hệ thống điều khiển, kích từ và điều tốc đã được cài đặt, chỉnh định đúng theo các yêu cầu quy 
định tại Thông tư và của Cấp điều độ có quyền điều khiển; 

 Danh sách nhân viên vận hành đã được đào tạo đủ năng lực, trình độ theo quy định tại Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ 
Công Thương ban hành, bao gồm họ tên, chức danh chuyên môn, trách nhiệm, số điện thoại và số fax;

 Phương tiện thông tin điều độ theo quy định tại Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành;

 Hoàn thiện kết nối thông tin, tín hiệu đầy đủ với hệ thống SCADA, hệ thống giám sát ghi sự cố, hệ thống PMU và hệ thống thông tin của 
Cấp điều độ có quyền điều khiển; 

 Quy trình phối hợp vận hành đã được thống nhất giữa Đơn vị phát điện với Cấp điều độ có quyền điều khiển.



Tiến độ thực hiện và

Đầu mối liên lạc

04



Trung Tâm Điều Độ Hệ Thống Điện Quốc Gia 16

Đóng điện điểm đấu nối

Đăng ký tham gia 
Kiểm tra cấp CNVH 
chức danh Trưởng ca 
NMĐ

10 ngày

Đăng ký phối hợp ban 
hành Quy trình Phối 
hợp vận hành NMĐ với 
các Cấp Điều độ - Tập hợp hồ sơ

đăng ký đóng
điện

- Văn bản xác
nhận CTM đủ
điều kiện đóng
điện.

Thời gian thực hiện
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Thời gian thực hiện và Đầu mối liên hệ với ĐĐQG trong công tác đăng ký kiểm tra và cấp 
CNVH Trưởng ca NMĐ, QT PHVH và Hồ sơ đóng điện CTM

Đầu mối liên hệ với ĐĐQG trong công tác đăng ký kiểm tra và cấp CNVH Trưởng ca NMĐ,
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