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Chiếu sáng thông minh rất dễ lắp đặt (và sử dụng), đồng thời có 
rất nhiều lợi ích chức năng, có thể là yếu tố bổ sung hấp dẫn cho 
gói an ninh nhà ở, làm giảm rủi ro và lo lắng cho người mua nhà 
tiềm năng.

Chieáu saùng thoâng minh1

Quaûn lyù maát ñieän chuû ñoäng 2
Những thách thức gần đây cho thấy tầm quan trọng của việc các 
công ty điện lực có kế hoạch quản lý mất điện mà có khả năng mở 
rộng theo yêu cầu, tích hợp những thay đổi theo thời gian thực và 
cho phép truyền thông những thông tin mới nhất một cách hiệu 
quả tới khách hàng.

Các nhà điều hành lưới điện cũng lập kế hoạch cho nhiều năm sau 
để đảm bảo độ tin cậy lưới điện.

Ñieàu haønh heä thoáng ñieän tin caäy4

Khi các sự kiện tắt máy, quay vòng và cắt điện là vô cùng phức tạp, 
thì nhiều bên liên quan đều tập trung vào việc giảm thiểu thời gian 
các tài sản bị đưa ra khỏi lưới điện, cho chúng hoạt động mang lại 
ngân sách và đảm bảo không xảy ra sự cố gây mất an toàn. 

Laøm theá naøo ñeå laäp keá hoaïch caét ñieän thaønh coâng6

Công ty Khí và Điện Thái Bình Dương cắt điện để phòng cháy 
rừng khiến nhiều triệu người Mỹ không có điện. Để khắc phục, 
các tổ hợp mua điện lựa chọn cho cộng đồng tìm kiếm các giải 
pháp khắc phụ mất điện lưới sau công tơ.

Giaûi phaùp khaéc phuïc maát ñieän löôùi8

14 Caùch caûi thieän ñoä tin caäy cuûa maïng löôùi ñieän
Độ tin cậy của mạng lưới điện phân phối là một cuộc hành trình và 
việc từng bước triển khai các recloser trên toàn mạng lưới điện sẽ cho 
phép công ty điện lực nâng cao độ tin cậy trong suốt hành trình này.

12 Giaûi phaùp xöû lyù chaùy coät ñieän
Cơ quan An toàn Năng lượng bang Victoria đã đưa ra một báo 
cáo dự thảo kết luận về công tác kiểm tra và bảo trì các cột điện 
của Công ty phân phối điện Powercor (bang Victoria, Ôxtrâylia) là 
phù hợp với mục đích.

Nguồn năng lượng phân tán (DER) tăng lên khiến các ngành công 
nghiệp trọng yếu cần có các phương án lựa chọn mạng ổn định 
hơn, đáng tin cậy hơn và có khả năng mở rộng hơn để có thể quản 
lý thông lượng dữ liệu tăng cao.

An ninh vaø ñoä deûo dai taïi leà löôùi ñieän10

ĐIỆN CHIẾU SÁNG

Q

Hơn 60% người Mỹ cảm thấy ngôi nhà an toàn 
là lợi thế quan trọng nhất của việc tích hợp công 
nghệ thông minh. Chiếu sáng thông minh rất dễ 
lắp đặt (và sử dụng), đồng thời có rất nhiều lợi ích 
chức năng, có thể là yếu tố bổ sung hấp dẫn cho 
gói an ninh nhà ở, làm giảm rủi ro và lo lắng cho 
người mua nhà tiềm năng.

TRUY CẬP TỪ BẤT CỨ ĐÂU
Sử dụng đèn thông minh giúp loại bỏ một 

số lo lắng cho chủ sở hữu nhà ở. Chủ nhà có thể 
quản lý từ xa các đèn và thiết bị được kết nối 
từ mọi nơi, vào mọi lúc thông qua điện thoại 
thông minh. 

TRÁNH XA NHỮNG NGUY HIỂM CÓ THỂ 
XẢY RA
Một mẹo đơn giản để cải thiện an ninh nhà ở là 

đảm bảo lối vào và bên ngoài được chiếu sáng tốt. 
Các nghiên cứu cho thấy chỉ đơn giản chiếu sáng 
ngoài hiên, sân và chiếu sáng cảnh quan cũng có 
thể khiến kẻ gian e ngại không dám đột nhập. 
Nhưng liệu có mấy ai có đủ thời gian, nghị lực hay 
trí nhớ để hằng ngày bật thủ công đúng cách và 
sau đó tắt các bóng đèn? Chiếu sáng thông minh 
có thể khiến cho chiến thuật này trở nên quá dễ 
dàng đồng thời lại hiệu quả. Người dùng có thể 
dễ dàng lên lịch biểu để bật đèn lên khi màn đêm 
buông xuống, hoặc có thể hẹn giờ để thiết bị chiếu 
sáng ở cửa ra vào hoặc gara, bật sáng lên vào lúc 
họ thường về đến nhà. 

KẾT HỢP CÔNG NGHỆ THÔNG MINH
Công nghệ thông minh, giống như những 

người thông minh, hiểu rằng cộng tác là một ý 
tưởng tốt. Điều khiển bằng giọng nói thông qua 
các trợ lý như Alexa và Google Home đã đưa việc 
sử dụng dễ dàng tất cả các công nghệ trong nhà 
lên cấp độ mới và đó có thể là một phương pháp 
đặc biệt có lợi để điều khiển các đèn thông minh 
khi quan tâm tới an toàn - có nghĩa là ngăn ngừa 
tai nạn.

Biên dịch: Thanh Hải
Theo “Ecmag”, số tháng 9/2019

CHIẾU SÁNG 
THÔNG MINH 

Quản lý đèn và thiết bị được kết nối từ mọi nơi, vào mọi lúc 
(Ảnh: st)

Điều khiển thiết bị điện bằng giọng nói thông qua các trợ lý như 
Alexa và Google Home  (Ảnh: st)
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Các sự kiện thời tiết lớn là nguyên nhân gây gián đoạn 
dịch vụ nhiều lần đối với các công ty điện lực cũng như 
các khách hàng, và các sự kiện tự nhiên nghiêm trọng 
gần đây đã gây ra những tình huống mất điện phức tạp 
hơn và các khu vực bị ảnh hưởng rộng lớn hơn. Bất chấp 
sự phức tạp, kỳ vọng của khách hàng đang tăng và các 
cơ quan quản lý đang áp đặt những yêu cầu khắt khe 
hơn đối với các công ty điện lực, đặc biệt nhắm vào việc 
cải thiện thời gian khôi phục điện ước tính, truyền thông 
tốt hơn và thời gian mất điện ngắn hơn.

Có sẵn kế hoạch là rất quan trọng – việc công ty điện 
lực phản ứng thụ động một cách đơn giản với một sự 
kiện bão là không thực tế, không hiệu quả và tốn kém.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC CHUẨN BỊ SẴN SÀNG
Dự kiến những gì có thể xảy ra trong sự kiện cho 

phép các công ty điện lực tiên đoán ảnh hưởng của 
thiệt hại do bão. Hệ thống thời tiết được dự kiến thuộc 
loại nào? Nó sẽ nghiêm trọng đến mức nào? Bão sẽ tấn 
công ở đâu? Những khách hàng nào sẽ bị ảnh hưởng 
nhiều nhất? Những tài sản nào có nhiều khả năng bị 
ảnh hưởng? Những tài sản nào gây ảnh hưởng lớn nhất 
đến khách hàng nếu chẳng may bị sự cố?

Hãy tưởng tượng giá trị của việc có thông tin này 
vài ngày trước khi sự kiện thời tiết xảy ra. Thông qua 
công nghệ học máy và phân tích dữ liệu, các công ty 
điện lực có thể tạo ra các mô hình thiệt hại theo kinh 
nghiệm để tiên đoán bao nhiêu dây điện sẽ bị hỏng, 
bao nhiêu cột điện sẽ bị gẫy, bao nhiêu cầu chì bị nổ 
và bao nhiêu máy biến áp dịch vụ có nhiều khả năng 
sẽ phải thay thế. 

ĐẶT NỀN TẢNG CHO THÀNH CÔNG
Những thách thức gần đây cho thấy tầm quan trọng 

của việc các công ty điện lực có kế hoạch quản lý mất 
điện mà có khả năng mở rộng theo yêu cầu, tích hợp 

những thay đổi theo thời gian thực và cho phép truyền 
thông những thông tin mới nhất một cách hiệu quả tới 
khách hàng.

Một kế hoạch không đạt chuẩn có nghĩa là phản 
ứng của công ty điện lực không phù hợp. Phát triển 
các tiêu chí của kế hoạch ứng phó với mất điện sẽ giúp 
công ty điện lực đối phó với các điều kiện khắc nghiệt 
và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng.

Để đáp ứng thành công các kỳ vọng cao ngày nay, 
công ty điện lực cần một hệ thống quản lý mất điện 
(OMS) có khả năng mở rộng, đáng tin cậy và đã được 
chứng minh cho phép họ tiên đoán và xác định phạm 
vi mất điện để họ có thể tổ chức điều độ và giám sát 
các đội thợ sửa chữa tại hiện trường. Một kế hoạch lý 
tưởng phải đảm bảo phân tích nhóm cuộc gọi, tình 
hình công việc và theo dõi theo thời gian, truyền thông 
đa kênh và tích hợp hệ thống thông tin khách hàng 
(CIS). Kế hoạch lý tưởng này cần cung cấp một công 
cụ chuyển mạch và có thể cập nhật theo thời gian thực 
tại hiện trường cũng như tại trung tâm điều hành bằng 
cách sử dụng phép phân tích mất điện bằng hệ thống 
thông tin địa lý (GIS) và các đầu vào thiết kế hỗ trợ máy 

tính (CAD). Nói cách khác, công ty điện lực cần một hệ 
thống giúp chuẩn bị nguồn lực các nhà điều hành lưới 
điện và nhân viên hiện trường trong việc quản lý các 
kịch bản thực tế cũng như đào tạo các nhà điều hành 
trước các tình huống xấu nhất dự kiến. 

Trên thị trường có bán các OMS cho phép công ty 
điện lực kết nối chặt chẽ với khách hàng, lưới điện và 
quy trình sửa chữa, phản ứng với dữ liệu thời gian thực 
để cải thiện phản ứng và quản lý mất điện.

NHIỀU DỮ LIỆU HƠN
Các OMS đã được chứng minh có thể cải thiện toàn 

bộ quy trình từ A đến Z đối với các sự kiện mất điện 
ngoài dự kiến. Các OMS này có thể giảm thiểu tác động 
của sự cố mất điện thông qua hiểu biết tốt hơn về các 
kịch bản sự kiện, theo dõi lưới điện thời gian thực và sử 
dụng nguồn nhân lực hiệu quả hơn.

Một trong những mối quan tâm quan trọng trong 
việc quản lý mất điện là làm thế nào để chắc chắn công 
ty điện lực đang hành động dựa trên thông tin chính 
xác và hiện tại. 

Một OMS có cấu trúc tốt quản lý đầu vào từ phòng điều 
khiển, các đội thợ ngoài hiện trường và các đại diện dịch 
vụ khách hàng đang thu thập thông tin từ khách hàng. 

Bằng cách áp dụng các thuật toán trí tuệ nhân tạo và 
học máy tích hợp, hệ thống này có thể phân tích dữ liệu 
để cập nhật kế hoạch và dự báo trong vài giây thay vì 
hàng giờ. Quá trình này là liên tục, có nghĩa là ước tính 
khôi phục mất điện đang được cập nhật thường xuyên, 
làm cho chúng chính xác hơn đáng kể. 

Hệ thống OMS này cũng đơn giản hóa các phân 
tích, cho phép công ty điện lực thu thập dữ liệu 
khách hàng và dữ liệu vận hành để đánh giá tính 
năng trong quá khứ, nhận diện các thành công, thất 
bại và xây dựng các kế hoạch để thực hiện tốt hơn 
cho các sự kiện trong tương lai. 

Với nhiều thước đo hơn, các nhà cung cấp có thể tiếp 
tục đo lường và cải thiện các quy trình theo thời gian.

Cuối cùng, bằng cách xử lý tốt hơn các hoạt động 
tại hiện trường và các báo cáo tiến độ về sửa chữa, 
việc thông tin thường xuyên hơn các cập nhật tới 
khách hàng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Những khách 
hàng nhận được thông tin sớm hơn thường đánh 
giá mức độ hài lòng của họ đối với nhà cung cấp cao 
hơn nhiều so với những khách hàng tin rằng công ty 
điện lực không chia sẻ thông tin kịp thời.

ĐẠT ĐƯỢC THÀNH CÔNG
Thời tiết khắc nghiệt nằm ngoài tầm kiểm soát 

của con người. Nhờ lên kế hoạch chủ động, một 
đối tác đáng tin cậy và một nền tảng OMS đã được 
chứng minh, việc quản lý mất điện và độ tin cậy lưới 
điện có thể vượt quá sự mong đợi của ngành điện 
hiện nay. Bằng cách kết hợp khả năng mở rộng cần 
thiết để hỗ trợ khối lượng dữ liệu lớn hơn và tính 
linh hoạt để kết hợp với các cải tiến công nghệ mới 
nhất, các công ty điện lực đang ở đỉnh cao của một 
kỷ nguyên mới với quản lý mất điện.

Biên dịch: Chu Hải Yến
Theo “Power-grid”, số tháng 4/2019

QUẢN LÝ MẤT ĐIỆN CHỦ ĐỘNG
OMS cũng đơn giản hóa các phân tích, cho phép 
các công ty điện lực thu thập dữ liệu khách hàng 

(Ảnh: st)

Hệ thống quản lý mất điện (OMS) (Ảnh: st)

OMS cho phép công ty điện lực thu thập dữ liệu khách hàng 
(Ảnh: st)

Thời tiết khắc nghiệt nằm ngoài tầm kiểm soát của con người
(Ảnh: st)
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Mặc dù đã có nhiều năm kinh nghiệm thành 
công, hàng chục nghiên cứu, và được các công ty 
điện lực tăng cường hỗ trợ năng lượng sạch, nhưng 
điện tái tạo vẫn chưa đáng tin cậy. Trái với sự thật đó, 
cho đến nay đã có hơn 75.000MW điện gió và điện 
mặt trời đã được tích hợp tin cậy vào lưới điện Mỹ, đủ 
để cấp cho 17,9 triệu gia đình.

Lưới điện có thể tiếp nhận các mức điện gió và 
điện mặt trời không carbon cao hơn nhiều, cao hơn 
hẳn so với mức cần thiết để đạt được mức giảm phát 
thải carbon tương đối khiêm tốn trong kế hoạch của 
Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ để hạn chế ô 
nhiễm từ các nhà máy điện hiện có. 

KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LƯỚI ĐIỆN MỸ
Hệ thống truyền tải điện công suất lớn của Mỹ 

được hình thành từ ba lưới điện hầu như tách rời 
nhau: Hai lưới điện ở phía Đông và phía Tây đường 
phân thủy Continental Divide và lưới điện thứ ba ở 
bang Texas. Hai lưới điện lớn nhất lại được chia nhỏ 
thành các lưới điện khu vực được các công ty điều 
hành lưới điện khu vực và địa phương khác nhau 
quản lý.

Các nhà điều hành lưới điện là những người điều 
khiển hệ thống điện, quản lý dòng các electron từ các 
nhà máy điện tới khách hàng qua hàng ngàn kilomet 
đường dây tải điện. Họ điều hành lưới điện theo các thủ 
tục và tiêu chuẩn cực kỳ chi tiết.

LẬP KẾ HOẠCH CHO 5 PHÚT SAU VÀ 
10 NĂM SAU
Để đảm bảo hệ thống truyền tải điện đáng tin cậy, 

các nhà điều hành lưới điện suy nghĩ theo một số 
khung thời gian. Trong vài giây tiếp theo đến vài giờ, họ 
điều hành lưới điện theo một bộ chi tiết các quy tắc kỹ 
thuật điện và kinh tế được tích hợp trong các chương 
trình máy tính rất tinh vi. 

Các nhà điều hành lưới điện cũng lập kế hoạch cho 
nhiều năm sau để đảm bảo độ tin cậy lưới điện. Muốn 
vậy, họ nhận diện các yếu tố có thể làm tăng hoặc giảm 
nhu cầu điện năng và đường dây, và sau đó lên kế 
hoạch tương ứng.

ĐIỆN GIÓ VÀ ĐIỆN MẶT TRỜI NHẬP CUỘC
Hiện nay, có nhiều năng lượng tái tạo hơn chạy 

trong lưới điện. Đã có lúc, gió đã cung cấp hơn 60% 

tổng nhu cầu điện năng trên một số hệ thống điện, 
mà không có các vấn đề về độ tin cậy. Điện mặt trời 
hiện nay thường xuyên đóng góp 10% đến 15% nhu 
cầu điện vào buổi trưa ở bang California, nơi có nhiều 
công trình lắp đặt các tấm pin mặt trời hơn bất cứ nơi 
nào khác ở Mỹ.

ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ DỰ BÁO CHÍNH XÁC 
VÀ CÓ CÁC CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN
Do có những dự báo thời tiết chính xác hơn và các 

công nghệ tinh vi hơn, các nhà điều hành lưới điện 
ngày càng có thể tiên đoán và kiểm soát các cấp độ 
phát điện gió và điện mặt trời. Dự đoán chính xác tốc 
độ gió và điều kiện năng lượng mặt trời giúp các nhà 
điều hành lưới điện lên kế hoạch kết nối hiệu quả năng 
lượng tái tạo vào hệ thống điện. Bằng cách sử dụng các 
hệ thống điều khiển tiên tiến và nhiều khi tự động, các 
nhà điều hành lưới điện có thể tăng và giảm công suất 
đầu ra vào lưới điện, giúp ổn định tần số điện lưới và 
duy trì độ tin cậy.

ĐIỆN GIÓ VÀ ĐIỆN MẶT TRỜI CẦN ÍT CÔNG 
SUẤT DỰ PHÒNG HƠN SO VỚI ĐIỆN THAN, 
KHÍ ĐỐT VÀ HẠT NHÂN
Tất cả các nhà máy điện trên lưới điện đều cần có 

nguồn điện dự phòng. Tổ chức truyền tải PJM, đảm 
nhiệm phần lớn lưới điện từ bang New Jersey đến bang 
Illinois, hiện đang phải duy trì 3.350MW công suất dự 
phòng tốn kém liên tục, tác động nhanh để đảm bảo 
dòng điện luôn duy trì trong trường hợp một nhà máy 
điện hóa thạch hoặc hạt nhân lớn bất ngờ ngừng hoạt 
động. Ngược lại, MISO - nhà điều hành lưới điện khu vực 
miền Trung nước Mỹ có nhiều điện gió nhất trong cả 
nước - hầu như không cần bổ sung công suất dự phòng 
tác động nhanh cho 10.000MW điện gió trên hệ thống.

Tại sao cần ít công suất dự phòng đến vậy cho điện 
gió và điện mặt trời? Trái ngược với những thay đổi 
lớn, đột ngột và thường không thể đoán trước được 
về sản lượng điện từ các nhà máy điện than và hạt 
nhân, những thay đổi trong công suất điện gió nói 
chung là dần dần và có thể tiên đoán được, đặc biệt 
là khi các tuabin gió trải rộng trên các khu vực rộng 
lớn hơn. 

NĂNG LƯỢNG SẠCH ĐANG VÀ SẼ ĐƯỢC TÍCH 
HỢP THÀNH CÔNG VÀO LƯỚI ĐIỆN
Lưới điện luôn thích ứng với tình trạng luôn thay 

đổi và theo các xu hướng và các nhu cầu về năng 
lượng của quốc gia, nhờ các hoạt động có quy củ và 
các khuôn khổ theo kế hoạch. Bốn mươi năm trước, 
các nhà điều hành lưới điện đã học được cách ứng 
phó với những trường hợp mất nguồn điện đột ngột 
có thể xảy ra từ việc tích hợp các nhà máy điện hạt 
nhân rất lớn vào hệ thống.

ĐIỀU HÀNH 
HỆ THỐNG ĐIỆN TIN CẬY 

Các nhà điều hành lưới điện cũng lập kế hoạch cho nhiều 
năm sau để đảm bảo độ tin cậy lưới điện.

Sơ đồ lưới điện Mỹ
(Ảnh: st)

Điện gió và điện mặt trời (Ảnh: st)

Điện gió và điện mặt trời cần ít công suất dự phòng hơn (Ảnh: st)

Điện gió và điện mặt trời quy mô điện lực mở rộng nhanh chóng 
(Ảnh: st)

Giờ đây, khi điện gió và điện mặt trời quy mô điện 
lực mở rộng nhanh chóng, các nhà điều hành lưới 
điện đang tích hợp thành công các nguồn lực mới này 
vào lưới điện đồng thời cho thôi hoạt động nhiều nhà 
máy điện than lỗi thời, tốn kém và gây ô nhiễm. Và họ 
đang làm điều đó trong khi hầu hết người Mỹ không 
hề nhận ra. 

Biên dịch: Bùi Thị Thu Hường
Theo “Renewableenergyworld”, số tháng 7/2019
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Các công ty điện lực “sống và chết” dựa vào khả 
năng cấp điện tin cậy và an toàn cho khách hàng. Tuy 
nhiên, theo định kỳ, các tài sản cần được đưa ra khỏi 
lưới điện để bảo trì theo kế hoạch, do sự cố thiết bị, 
hoặc do thiên tai bất ngờ như bão và cháy rừng. Ngay 
cả khi lập kế hoạch bảo trì, việc đưa một tài sản ra khỏi 
lưới điện đòi hỏi triển khai một chuỗi phức tạp các 
bước kỹ thuật cụ thể và được phối hợp chặt chẽ trong 
khung thời gian ngắn nhất có thể.

Bằng cách tuân thủ sự kết hợp đúng đắn của việc 
lập kế hoạch chi tiết và các quy trình chặt chẽ, các 
tổ chức điện lực có thể quản lý một cách có thể tiên 
đoán hơn các thách thức phức tạp và giảm thiểu rủi ro 
của các hoạt động ngừng máy, quay vòng và cắt điện 
(STO). Dưới đây là bốn cách đã được chứng minh mà 
các nhà lãnh đạo dự án điện có thể chuẩn bị để thực 
hiện thành công STO, đáp ứng tất cả các mục tiêu của 
các bên liên quan.

SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỂ TỐI ĐA HÓA KHẢ 
NĂNG QUAN SÁT VÀ NĂNG SUẤT
Đối với các vấn đề quan trọng như con người và các 

nguồn lực khác trong các dự án STO, lãnh đạo cần có 
một kế hoạch công nghệ tích hợp.

Mặc dù ngành điện đã có tiến bộ trong các quy 
trình thu thập và chia sẻ dữ liệu, nhưng một số công 
ty điện lực vẫn ghi lại các thông tin của dự án bằng 
cách sử dụng bảng tính và các phương pháp riêng lẻ 
(không nối mạng) lỗi thời. Kết quả là thiếu sự minh 
bạch và loại bỏ khả năng của các bên liên quan đưa ra 
các quyết định quan trọng, gây khó khăn cho việc thực 
hiện dự án đúng thời hạn dựa trên quyền truy cập các 
dữ liệu thời gian thực. Thay vào đó, bằng cách sử dụng 
một nền tảng tập trung để quản lý dự án, các đội sửa 

chữa có thể theo dõi công việc của họ và tăng cường 
phối hợp chung và năng lực tổ chức trên toàn công ty 
điện lực.

Ngày nay, có các phương án lựa chọn để các bên 
liên quan có thể mở đồng thời nhiều kế hoạch làm 
việc và xem xét một đường găng(a) “tích hợp”, cũng 
như tình trạng nguồn lực, ví dụ như công nghệ vận 
hành, v.v. Với rất nhiều dự án riêng lẻ diễn ra trong 
thời gian cắt điện, sẽ rất có lợi nếu có thể mở ngay 
lập tức tất cả các kế hoạch làm việc của các dự án 
riêng lẻ này và xử lý mọi việc như một kế hoạch làm 
việc gắn kết. 

Để đáp ứng hiệu quả nhu cầu trực quan hóa dự án, 
hiện đã có trên thị trường các phép phân tích và báo 
cáo rất hiệu lực để quản lý hiệu quả hơn phạm vi dự 
án trong suốt vòng đời của nó. Điều này bao gồm các 
ước tính, rà soát, và dữ liệu kế hoạch về tình trạng kế 
hoạch làm việc, thông tin nguồn lực và dữ liệu ngày 
điển hình. Ví dụ, các nhà lãnh đạo dự án có thể sử dụng 

các công cụ lập kế hoạch để tránh việc có hai đội sửa 
chữa ở cùng một nơi, giúp đảm bảo hiệu quả cũng 
như an toàn.

LUÔN TẬP TRUNG VÀO “KỊCH BẢN”
Chìa khóa thứ hai dẫn tới thành công là quản lý và 

tối ưu hóa phạm vi. Phương pháp này sẽ đảm bảo có 
sẵn đúng số lượng nguồn lực đủ điều kiện vào đúng 
thời điểm để đảm bảo dự án tiến triển tốt, đồng thời 
tránh các chi phí không cần thiết.

Các dự án STO lớn nhiều khi có thể liên quan đến 
hàng chục ngàn hoạt động được sắp xếp theo kế 
hoạch để hoàn thành trong một cửa sổ thời gian đầy 
thách thức (Hình 2). Mỗi giai đoạn sự kiện liên quan 
đến nhiều nguồn lực lao động chuyên ngành và các 
phụ tùng/thiết bị cần có sẵn tại một số thời điểm 
nhất định. Mọi chi tiết phải được xác định và lên lịch 
trước để đảm bảo một quy trình trơn tru và tránh sự 
chậm trễ tốn kém. Ví dụ, trước khi cắt điện, các nhà 
điều hành hệ thống có thể được yêu cầu đảm bảo 
nguồn công suất rất lớn cỡ nhiều megaoat công suất 

không bị cắt cùng lúc. Cuối cùng, công ty điện lực 
cần phải tin tưởng vào thời gian cắt điện dự kiến của 
mình vì chúng là cơ sở của quy trình lập kế hoạch cắt 
điện ISO tổng hợp.

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MỘT CÁCH CHỦ ĐỘNG
Mặc dù không thể tiên đoán mọi sự rắc rối có thể 

xảy ra trong một dự án, nhưng bắt buộc phải lường 
trước và giảm thiểu rủi ro phát sinh từ các sự kiện STO 
một cách hiệu quả. 

Để một kế hoạch thực sự chắc chắn và toàn diện, 
nó phải cho phép lập kế hoạch linh hoạt các kịch bản 
và sửa chữa các công việc khẩn cấp, lường trước và 
tính đến các sự chậm trễ ngoài tầm kiểm soát, như 
điều kiện thời tiết cực đoan. 

Ví dụ, việc thanh tra một bộ phận của lò hơi, hoặc 
đường ống quan trọng (sau nhiều năm vận hành trên 
lưới điện) có thể cho thấy cần phải sửa chữa các bộ 
phận này nhiều hơn dự kiến. Điều này có thể vượt quá 
khả năng của các nguồn lực thợ hàn được cấp chứng 
chỉ, dẫn đến tăng chi phí lao động bổ sung. Thậm chí 
tệ hơn, một hệ thống điện hoặc máy biến áp có thể có 
dấu hiệu hỏng hoặc tuabin gặp sự số, gây ra rủi ro về 
an toàn và môi trường.

DUY TRÌ KHẢ NĂNG QUAN SÁT ĐỂ CẢI TIẾN 
LIÊN TỤC
Trung bình, các dự án STO lớn hơn ở cấp độ tổ 

máy xảy ra cứ sau 3 đến 6 năm và các công ty điện 
lực có thể có nhiều STO xảy ra đồng thời mỗi năm 
(mùa xuân và mùa thu). Các công ty điện lực phải 
đảm bảo rằng tất cả các khía cạnh của các dự án trước 
đó - bao gồm các hành động, sự cố, thay đổi phạm vi, 
vượt quá định mức - được lưu trữ, phân tích tập trung 
và dễ dàng truy cập để tư vấn cho các nỗ lực trong 
tương lai. 

Ngoài ra, khi thực hiện phê bình đầy đủ vào cuối dự 
án, các nhà lãnh đạo của STO có thể xác định các cách 
để lên kế hoạch cắt điện tốt hơn trong tương lai.

Quản lý STO đúng cách - bao gồm phạm vi, chi phí, 
lịch trình, rủi ro và thay đổi - sẽ luôn luôn là một thách 
thức đối với ngành điện.

Biên dịch: Chu Hải Yến
Theo “Power”, số tháng 8/2019

Hình 1. Tiếp cận dữ liệu thời gian thực là rất quan trọng để dự án 
thành công (Ảnh: st)

Làm thế nào để

LẬP KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN THÀNH CÔNG
Khi các sự kiện tắt máy, quay vòng và cắt điện là vô cùng phức tạp, thì nhiều bên liên quan 
đều tập trung vào việc giảm thiểu thời gian các tài sản bị đưa ra khỏi lưới điện, cho chúng 
hoạt động mang lại ngân sách và đảm bảo không xảy ra sự cố gây mất an toàn. Mặc dù 
quản lý các hoạt động có thể khó khăn, nhưng các nhà lãnh đạo có thể thực hiện các hành 
động để giúp đảm bảo thành công.

Hình 2. Có thể có hàng ngàn hoạt động phải được hoàn thành 
trong thời gian tắt máy, quay vòng và cắt điện (Ảnh: st)

Hình 3. Trung bình, các dự án STO lớn hơn xảy ra ở cấp độ tổ 
máy cứ sau 3 đến 6 năm (Ảnh: st)

(a) Đường găng (critical path): đường xuyên mạng sử dụng trong 
kỹ thuật phân tích mạng tiến độ.
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Công ty Khí và Điện Thái Bình Dương (PG&E – bang 
California, Mỹ) cắt điện để phòng cháy rừng khiến 
nhiều triệu người Mỹ không có điện. Để khắc phục, các 
tổ hợp mua điện lựa chọn cho cộng đồng (community 
choice aggregator - ACC) tìm kiếm các giải pháp khắc 
phụ mất điện lưới sau công tơ.

Các tổ hợp CCA đại diện cho ba hạt Vùng Vịnh San 
Francisco (bang California) đã kêu gọi đầu tư cho 30MW 
công suất acquy sau công tơ nhằm bảo vệ các khách 
hàng và các cộng đồng dễ bị tổn thương bởi các vụ cắt 
điện quy mô lớn của Công ty điện lực PG&E bị phá sản.

Cuộc kêu gọi đầu tư ngày 5/11/2019 của Năng 
lượng Cộng đồng Vịnh phía Đông (EBCE), Năng lượng 
Sạch Bán đảo, Năng lượng Sạch Thung lũng Silicon và 
Điện lực Silicon Valley Power là bước gần đây nhất do 
các cơ quan chức năng bang và địa phương đưa ra để 
ủng hộ các hệ thống tích trữ điện mặt trời như một giải 
pháp cho bài toán hắc búa cháy rừng và cắt điện.

Mục tiêu là trang bị acquy, kết hợp với các hệ thống 
điện mặt trời mới hoặc hiện có cho 6.000 hộ gia đình 
và hàng trăm doanh nghiệp trong các hạt Alameda, 
San Mateo và Santa Clara. Các cuộc kêu gọi này cần 
tập trung phục vụ “các hộ sinh hoạt thu nhập thấp, các 
khách hàng sống phụ thuộc vào thiết bị y tế, và các hộ 
sinh hoạt, các doanh nghiệp nằm trong các cộng đồng 
gặp khó khăn.”

Công ty điện lực PG&E đã cắt điện trong nhiều ngày 
hồi tháng 10 vừa qua, đe dọa sinh mạng những người 
đau ốm và người cao tuổi phụ thuộc vào thiết bị y tế, 
thiết bị điều hòa không khí và thang máy để tồn tại. 
Việc cắt điện cũng ảnh hưởng đến các cộng đồng như: 
Nạp điện thoại di động, giữ lạnh thực phẩm và thuốc 
men, và thiếu phương tiện hỗ trợ các nhu cầu cơ bản 
của cuộc sống hiện đại.

 Cuộc kêu gọi ngày 5/11 dành riêng 1/2 trong số 
30MW tích trữ điện cho các hộ sinh hoạt, số còn lại 
dành cho các tài sản nhiều hộ và các tòa nhà thương 
mại. Các nhà cung cấp cộng tác sẽ được lựa chọn vào 
đầu năm 2020, mục tiêu là để đảm bảo các dự án hoạt 
động kịp thời cho mùa hỏa hoạn năm 2020.

TỪ CÔNG SUẤT DỰ PHÒNG TỚI ĐẢM BẢO ĐỦ 
NGUỒN LỰC
Ngoài các điều khoản trên, các CCA và Điện lực 

Thung lũng Silicon có thể đáp ứng các mục tiêu rộng 
lớn hơn, đó là giảm hóa đơn điện, tăng độ tin cậy lưới 
điện và phục vụ lưới điện nói chung. Một số khoản cấp 
vốn đó rất có thể sẽ đổ vào các lưới điện siêu nhỏ như 

lưới điện siêu nhỏ lắp đặt tại Trạm cứu hỏa số 6, thành 
phố Fremont (bang California), địa điểm họp báo ngày 
5/11 cho việc kêu gọi này.

Các sáng kiến khác đã tập trung vào gia tăng 
khuyến khích công suất dự phòng cho các nhà ở một 
hộ và nhiều hộ. Một ví dụ về điều này là quyết định của 
Ủy ban Dịch vụ Công bang California (CPUC) trong mùa 
hè này là dành riêng khoản khuyến khích 100 triệu USD 
nhằm trang trải hầu như toàn bộ chi phí của hệ thống 
điện mặt trời-acquy dành cho những người dân hoàn 
cảnh khó khăn hoặc dễ bị tổn thương về y tế trong 
những vùng có rủi ro cháy cao. Chương trình Khuyến 
khích Tự sản xuất điện của bang cho phép các đơn vị 
lắp đặt điện mặt trời như Sunrun, Tesla, SunPower và 
nhiều đơn vị khác tìm ra những khách hàng không 
có khả năng thực hiện những hệ thống như vậy nếu 
không được trợ giúp.

Việc kêu gọi phối hợp ngày 5/11 nhằm tăng năng 
lực của các hệ thống điện mặt trời-acquy hộ gia đình 
và doanh nghiệp, bằng cách tích hợp chúng theo cách 
cho phép chúng phục vụ như các nguồn lực của lưới 
điện. Cụ thể là các CCA muốn tích hợp 30MW công suất 
này để đáp ứng các yêu cầu đủ nguồn lực của họ: Phần 
các nguồn lực cần thiết để đảm bảo lưới điện bang có 
thể duy trì độ tin cậy thậm chí trong thời gian khẩn cấp 
hoặc những thời gian nhu cầu phụ tải đỉnh.

Đó là cách mà Năng lượng Cộng đồng Vịnh phía 
Đông (EBCE), hiện đang phục vụ điện cho khoảng 
550.000 khách hàng trong hạt Alameda, mùa hè này đã 
ký hợp đồng với Công ty Sunrun tới năm 2022 sẽ cung 
cấp 0,5MW công suất từ các hệ thống điện mặt trời-
acquy kết hợp. Sunrun lên kế hoạch sử dụng doanh 
thu tương lai từ công suất Đủ Nguồn lực để giảm chi 
phí ứng trước cho các hệ thống acquy BrightBox dùng 
cho các khách hàng của EBCE, tập trung vào cộng đồng 
hoàn cảnh khó khăn tại khu West Oakland (thành phố 
Oakland, bang California).

Cuộc kêu gọi ngày 5/11 không phải là nỗ lực đầu 
tiên của các CCA tham gia nhằm hỗ trợ điện dự phòng 
sạch trên địa bàn dịch vụ của họ. Tháng 10/2019, Năng 
lượng Sạch Bán đảo đã phê duyệt tới 10 triệu USD trong 
ba năm để phát triển các chương trình nguồn điện dự 
phòng dành cho các khách hàng phụ thuộc vào thiết 
bị y tế và các cơ sở hạ tầng khác như đồn công an và 
các trạm cứu hỏa. Năng lượng Sạch Bán đảo và EBCE 
cũng đã cộng tác với Ban Quản lý Chất lượng Không 
khí Vùng Vịnh để xác định các địa điểm cư trú và dịch 
vụ khẩn cấp hàng đầu trong cộng đồng dùng cho các 
hệ thống điện mặt trời + tích trữ dự phòng.

VAI TRÒ NGÀY CÀNG LỚN CỦA CÁC CCA 
Phạm vi của việc kêu gọi đầu tư ngày 5/11 có thể thu 

hẹp các nỗ lực này. Mặc dù việc kêu gọi đầu tư không 

đưa ra các con số về giá bán hoặc chi phí cho 30MW 
đang tìm kiếm, nhưng qua tính toán sơ lược, bằng 
cách sử dụng khoản khuyến khích thúc đẩy của Ủy 
ban Dịch vụ Công bang California (CPUC) là 1USD/W 
để cấp vốn Chương trình Khuyến khích Tự Sản xuất 
điện nhằm trang trải toàn bộ chi phí của một hệ 
thống điện mặt trời-acquy gia đình điển hình, sẽ cho 
thấy một mức giá khoảng 30 triệu USD.

Bước đi này cũng cho thấy vai trò ngày càng tăng 
của các CCA đối với tương lai năng lượng của bang 
California. Theo Tập đoàn công nghiệp CalCCA thì 
trên khắp bang California, hiện nay 19 CCA đang mua 
điện cho hơn 4 triệu khách hàng. Phần lớn họ thuộc 
địa bàn dịch vụ của PG&E, ở đó gần một nửa các tài 
khoản khách hàng điện đang được một CCA phục vụ, 
và còn nhiều người khác đang sẵn sàng tham gia.

Một số thành viên của CalCCA đã đề nghị CPUC 
cân nhắc biến PG&E thành nhà cung cấp phân phối 
điện “chỉ có dây dẫn”. Nhiều nơi khác, ví dụ như 
Thành phố San Francisco, đang tìm cách mua cơ sở 
hạ tầng lưới điện của PG&E nằm trong phạm vi địa 
bàn của thành phố.

Thống đốc bang Gavin Newsom và một số lãnh 
đạo lập pháp bang California đã đề xuất áp dụng 
những biện pháp quyết liệt hơn nhằm can thiệp 
vào tổ chức và điều hành công ty PG&E để sửa chữa 
các sai lầm dẫn đến các sự cố an toàn. Những sự cố 
vận hành  cắt điện hồi tháng 10 nhằm đảm bảo an 
toàn công cộng chỉ khiến cho các đòi hỏi này trở nên 
mãnh liệt hơn, với Thị trưởng Sam Liccardo thành 
phố San Jose (bang California) dẫn đầu một nỗ lực 
chính trị nhằm thăm dò việc biến Công ty điện lực 
PG&E thành một hợp tác xã sở hữu công.

Nhưng việc công hữu hóa PG&E không hề đảm 
bảo lưới điện tương lai tin cậy hơn, như Dan Kalb, Chủ 
tịch hội đồng quản trị EBCE và thành viên hội đồng 
thành phố Oakland, đã viết trong tuyên bố ngày 5/11.

Dan Kalb cho biết: “Chúng ta còn rất nhiều việc 
phải làm, bao gồm các chính sách và quy định bổ 
sung để cắt giảm hơn nữa phát thải khí nhà kính; 
củng cố hệ thống truyền tải và phân phối; tận tâm 
hơn trong việc quản lý hiệu quả thảm thực vật, nhiều 
năng lượng sạch hơn tại địa phương, và cân nhắc nghiêm 
túc việc tiếp quản các bộ phận của PG&E bằng cách 
tạo ra các cơ quan chức năng mới về điện.”

Biên tập: Khắc Minh
Theo: greentechmedia.com ngày 5/11//2019

Giải pháp khắc phục 

MẤT ĐIỆN LƯỚI 

Các cơ quan chức năng địa phương trong địa bàn dịch vụ của PG&E đang tìm kiếm 30MW công suất acquy phía sau công tơ, cộng với 
điện mặt trời, để đối phó với mất điện (Ảnh: st)
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 Hơn bao giờ hết, giờ đây các quốc gia đang tiến 
hành cuộc chiến kỹ thuật số chống lại các cuộc tấn 
công mạng đang nhắm vào lưới điện. Đầu năm nay, 
các hệ thống điều khiển lưới điện ở các bang Utah, 
Wyoming và California (Mỹ) đã phải chịu một cuộc tấn 
công mạng đầu tiên được ghi nhận đã làm gián đoạn 
hoạt động của lưới điện Mỹ do từ chối dịch vụ phân 
tán (DDoS) trong đó công ty điện lực bị tràn ngập các 
lưu lượng truy cập giả.

DDoS và các cuộc tấn công tương tự cho thấy rất rõ 
gián đoạn lưới điện là mối quan tâm chính đáng đối với 
các chuyên gia cơ sở hạ tầng cũng như các hộ tiêu thụ. 
Một nghiên cứu của Công ty phần mềm Tripwire (Mỹ) 
cho thấy 96% các chuyên gia bảo mật công nghệ thông 
tin cho rằng các cuộc tấn công mạng Internet vạn vật 
công nghiệp (IIoT) sẽ tăng lên, trong khi chỉ có một nửa 
cảm thấy đã sẵn sàng ứng phó với các cuộc tấn công đó. 

HIỆN NAY CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐANG LÀM GÌ?
Nhận thức được những thách thức này, các công 

ty điện lực đang bắt đầu trang bị Internet vạn vật 
trọng yếu (MC-IoT) ngày một phát triển với các mạng 
an toàn và đáng tin cậy. Trong nhiều năm, các công ty 
điện lực đã vận hành các mạng không dây riêng, được 
cấp phép và các hệ thống vô tuyến riêng di động trên 
mặt đất (PLMR) để bảo mật các truyền thông trên lưới 
điện cùng với các nhà máy điện tập trung, các trạm 
biến áp, các máy cắt và các dao cắt ngắt tác động bằng 
động cơ. Tất cả đã tạo ra một nhu cầu lớn hơn về bảo 
mật, bởi vì điều mà khu vực tư nhân cũng như công 
quan tâm nhất là bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu. 

Trong nhiều thập kỷ nay, các công ty điện lực đã 
dựa vào các mạng viễn thông của riêng họ do tư nhân 
sở hữu và vận hành để dùng cho các hoạt động hàng 
ngày và các dịch vụ khẩn cấp. Trong khi đó, hầu hết các 
công ty điện lực đã đảm bảo giữ cho các hệ thống điều 
khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA) an toàn và 
hoạt động bằng cách sử dụng các mạng này. 

Bởi vì rất nhiều người phụ thuộc vào lưới điện, nên 
các công ty điện lực không thể gián đoạn kết nối, thế 
nhưng các mạng hiện có không được thiết kế để đảm 
bảo thông lượng dữ liệu tăng cao. Sự gia tăng nguồn 
năng lượng phân tán (DER) đã khiến cho nhiều ngành 
công nghiệp trọng yếu thiếu các tùy chọn mạng ổn 
định, đáng tin cậy và có khả năng mở rộng hơn để 
quản lý thông lượng dữ liệu tăng cao này.

Ngoài ra, các công ty điện lực phải đối mặt với các 
yêu cầu vận hành nghiêm ngặt hơn nhiều so với các 
ngành công nghiệp khác và phải hiện đại hóa mà 
không có sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý như Ủy ban 
Truyền thông Liên bang (FCC). Tuy nhiên, FCC vẫn chưa 
chỉ định một phổ tần chuyên dụng, được cấp phép trên 
toàn quốc có khả năng quản lý lưu lượng dữ liệu tăng 
cao chỉ dành cho những người dùng trọng yếu.

CÁC BƯỚC TÍCH CỰC ĐỂ ĐẢM BẢO AN NINH 
CHO LƯỚI ĐIỆN XƯƠNG SỐNG CỦA ĐẤT NƯỚC
Lưới điện quốc gia của Mỹ đang trở nên ngày càng 

phức tạp hơn và khi các cảm biến thu thập nhiều dữ 
liệu hơn ở lề lưới điện, phổ tần trở nên quá chật hẹp 
đối với các nhà điều hành để tăng dung lượng và bảo 
mật của mạng lưới điện. Mặc dù Bộ Năng lượng (DOE) 
cũng như Ủy ban Điều tiết Năng lượng Liên bang 
(FERC) đều đang sửa đổi các quy tắc đối với các công ty 
điện lực báo cáo về các lỗ hổng phần mềm cho các cơ 
quan quản lý, nhưng FCC chỉ cho phép các cơ sở thương 
mại sử dụng chung 150 MHz của phổ tần 3,5 GHz. Điều 
này khiến các ứng dụng trọng yếu dễ bị tấn công nếu 
không được ưu tiên khẩn cấp. Mua phổ tần của FCC là 
không thực tế vì nó có thể tốn hàng triệu USD, khiến 
cho các công ty điện lực cực kỳ khó khăn trong việc 
hiện đại hóa một cách an toàn với các công nghệ được 
tiêu chuẩn hóa, an toàn và có sẵn rộng rãi.

Các công ty điện lực hiểu biết về tình trạng bảo 
mật, sự can thiệp và khả năng truy cập mạng lưới của 
họ, đó là lý do tại sao nhiều công ty tiếp tục khai thác 

tiềm năng của phổ tần được cấp phép. Mặc dù không 
có công nghệ tiêu chuẩn hiện có nào có thể xử lý lưu 
lượng dữ liệu tăng cao trong phổ hẹp hiện tại của các 
công ty điện lực, nhưng các công ty điện lực có thể 
thực hiện các công nghệ độc quyền được thiết kế để 
mở rộng dung lượng phổ băng hẹp. 

Cơ sở hạ tầng từ lâu đã cần một giải pháp công 
nghệ truyền thông được tiêu chuẩn hóa có khả năng 
xử lý lưu lượng dữ liệu tăng cao trong các kênh hẹp 
hơn, chẳng hạn như các băng tần 160 MHz và 900 MHz.

ĐƯA VÀO ÁP DỤNG MỘT TIÊU CHUẨN MỚI 
DÀNH CHO CÁC CÔNG TY ĐIỆN LỰC
Năm 2017, Viện các Kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE) 

đã thông qua tiêu chuẩn không dây 802.16s, một giải 
pháp mới cho các ứng dụng MC-IoT, đặc biệt dành cho 
các công ty điện lực. Các công ty điện lực đang nỗ lực 
tìm kiếm một công nghệ tiêu chuẩn dùng cho các dải 
kênh hẹp. Tiêu chuẩn này cung cấp mức độ bảo mật 
cao hơn, an toàn hơn và kiểm soát cao hơn bằng cách 
hạn chế quyền truy cập mạng. Các mạng riêng khai 
thác tiềm năng của phổ tần được cấp phép cũng đảm 
bảo dung lượng và độ tin cậy.

Tiêu chuẩn IEEE 802.16s thiết lập một khuôn khổ 
cho các công ty điện lực để tiếp cận các công nghệ 

hoạt động trong một dải rộng hơn các kích cỡ kênh 
sẵn có, được cấp phép để hỗ trợ các nhu cầu về dung 
lượng và băng thông. Tiêu chuẩn này cung cấp thông 
lượng thông tin nhiều megabit bằng cách sử dụng 
các kích thước kênh tương đối hẹp (từ 100 kHz đến 
1,20 MHz) và tầm xa (40km và xa hơn nữa) để giảm 
thiểu việc mua lại phổ tần và chi phí cơ sở hạ tầng 
mạng. Mạng có thể được xây dựng để đảm bảo tính 
sẵn có của băng thông nhằm hỗ trợ luồng dữ liệu và 
tốc độ.

Tiêu chuẩn IEEE 802.16s cũng hỗ trợ một hệ sinh 
thái nhiều nhà cung cấp, đem lại một khuôn khổ để 
xây dựng các công nghệ theo yêu cầu riêng. Điều 
này giúp loại bỏ sự phụ thuộc vào các công nghệ 
độc quyền và đảm bảo tính liên tục trong trường 
hợp có vấn đề về nhà cung cấp. Các hoạt động mạng 
riêng, được cấp phép và tiêu chuẩn hóa cho phép 
kiểm soát và bảo mật tốt hơn các cơ sở hạ tầng trọng 
yếu và các dịch vụ. Nó cung cấp nền tảng cho các 
ứng dụng mới, thông minh mà các công ty điện lực 
ngày nay cần có.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÓ THỂ KỲ VỌNG 
ĐIỀU GÌ TRONG TƯƠNG LAI?
Các công ty điện lực là nền tảng cho cơ sở hạ tầng 

trọng yếu của các công ty điện lực và với việc hiện đại 
hóa bao quát địa bàn rộng lớn hơn, nhiều ngành công 
nghiệp trọng yếu khác sẽ tiếp tục nâng cấp công nghệ 
để cải thiện an ninh và các hoạt động. 

Việc tích hợp MC-IoT và các mạng không dây riêng 
tạo ra một hình mẫu tuyệt vời cho các ứng dụng công 
nghiệp. Các công ty điện lực sẽ trang bị không gian 
mạng dẻo dai hơn để có thể tạo ra một lưới điện an 
toàn hơn, thông minh hơn, tức là đáng tin cậy hơn, 
hiệu quả hơn và vững chắc  hơn.

Biên dịch: Bùi Thị Thu Hường
Theo “Utilityproducts”, số tháng 9/2019

Nguồn năng lượng phân tán 
(DER) tăng lên khiến các ngành 
công nghiệp trọng yếu cần có các 
phương án lựa chọn mạng ổn định 
hơn, đáng tin cậy hơn và có khả 
năng mở rộng hơn để có thể quản 
lý thông lượng dữ liệu tăng cao.

AN NINH VÀ ĐỘ DẺO DAI TẠI 
LỀ LƯỚI ĐIỆN

Hệ thống SCADA (Ảnh: st)

Các hoạt động mạng riêng, được cấp phép và tiêu chuẩn hóa cho phép 
kiểm soát và bảo mật tốt hơn các cơ sở hạ tầng trọng yếu (Ảnh: st)
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NGUỒN ĐIỆNAN TOÀN CHÁY  NỔ

ĐIỆN TỪ HYDRO
Theo báo cáo gửi lên G20 do Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và chính phủ Nhật Bản chuẩn bị và đã được 
phát hành vào tháng 6 năm 2019, thì 76% hydro chuyên dụng được sản xuất hiện nay (khoảng 70 tấn) là từ 
khí tự nhiên và phần còn lại hầu hết là từ than đá.
Bốn ứng dụng đơn lẻ hàng đầu của hydro hiện nay là lọc dầu (33%); sản xuất amoniac (27%); sản xuất methanol 
(11%); và sản xuất thép thông qua khử trực tiếp quặng sắt (3%). Tuy nhiên, trong hai thập kỷ qua, hơn 200 dự 
án đã bắt đầu hoạt động để biến điện và nước thành hydro (thông qua điện phân) nhằm giảm phát thải - từ 
vận tải, sử dụng khí tự nhiên và các ngành công nghiệp - hoặc để hỗ trợ tích hợp năng lượng tái tạo vào hệ 
thống năng lượng. Đồ họa dưới đây cho thấy các dự án đã được đưa vào hoạt động từ năm 2000, đang được 
xây dựng hoặc được lên kế hoạch sử dụng hydro để cấp điện cho lưới điện (bằng tuabin khí hoặc pin nhiên 
liệu). Bản đồ giới thiệu 10 trong số các dự án lớn nhất (được xếp hạng theo MWe). Nguồn: Tương lai của hydro, 
IEA, 2019

1. Công viên năng lượng Crystal Brook, Ôxtrâylia (50MWe). Cùng với 
việc sản xuất hydro, công trình “nòng cốt” của Công ty Neoen Australia sẽ có 
110MW điện gió, 100MW điện PV và 100 MW tích trữ bằng acqui lithium-
ion khi được nối lưới năm 2021.
2. Dự án Port Lincoln, Bán đảo Eyre, Ôxtrâylia (15MWe). Tháng 2/2019, 
Công ty Hydrogen Utility của Ôxtrâylia đã chọn Baker Hughes GE để phát 
triển máy phát tua bin khí novaLT dùng cho nhà máy điện hydro xanh có thể 
được nối lưới vào năm 2021.

3. Dự án biến điện thành hydro Fukushima, Nhật Bản (10 MWe). Dự 
kiến sẽ khởi công vào năm 2020, dự án biến điện thành khí này do chính phủ 
Nhật Bản, Toshiba, Tohuku Electric, và Iwatani Corp khởi xướng sẽ có nhà máy 
sản xuất hydro cùng với các cơ sở sản xuất điện mặt trời.

4. Hà Bắc, Trung Quốc (4 MWe). Công ty thiết bị hydro McPhy của Pháp đã 
hoàn thành dự án biến điện thành khí này sẽ tích trữ điện năng dư thừa từ một 
trang trại gió 200MW, vào năm 2017 cho Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng Hà Bắc.

5. ELYGRID, Tây Ban Nha (3,5 MW). Từ năm 2011 đến 2014, dự án này đã 
nghiên cứu nâng cao hiệu suất của các bình điện phân kiềm áp suất cao tạo ra 
hydro từ điện gió.

6. Trạm tích trữ năng lượng Markham, Canada (2,5 MWe). Các công 
ty Hydrogenics Corp. và Enbridge Gas Distribution đã bắt đầu vận hành cơ sở 
biến điện thành khí/tích trữ năng lượng vào tháng 7 năm 2018.

7. HAEOLUS, Na Uy (2,5 MWe). Hệ thống hydro được Liên minh châu Âu 
(EU) hỗ trợ này sẽ được lắp đặt tại Berlevåg vào cuối năm 2019.

8. Hassfurt, Đức (1,25 MWe). Điện gió được chuyển đổi thành hydro và 
được tích trữ, sau đó được đốt cháy tại một tổ máy điện nhiệt kết hợp cách 
tân thuộc sở hữu của Công ty điện lực Stadwerke Hassfurt (Đức). Tổ máy này 
bắt đầu hoạt động từ tháng 7/2019.

9. Dự án Lam Takhong Wind Hydrogen Hybrid - EGAT, Thái Lan (1,2 
MWe). Cơ quan Phát điện của Thái Lan (EGAT) cho biết dự án “kết hợp điện 
gió và hydro” này đã được đưa nối lưới năm 2018.

10. INGRID, Italia (1.15 MWe). Được khánh thành vào năm 2016, dự án 
được EU hỗ trợ tại thành phố Troia này giới thiệu công nghệ tích trữ hydro 
trạng thái rắn có thể được áp dụng cho việc tích trữ năng lượng và biến điện 
thành khí.

Biên dịch: Trần Việt Tiến
Theo “Power”, số tháng 10/2019

  Sau các vụ cháy xảy ra trong ngày Thánh 
Patriciô (17 tháng 3 năm 2018), Cơ quan An 
toàn Năng lượng bang Victoria (Energy Safe 
Victoria - ESV, Ôxtrâylia) đã đưa ra một báo cáo 
dự thảo kết luận về công tác kiểm tra và bảo 
trì các cột điện của Công ty phân phối điện 
Powercor (bang Victoria, Ôxtrâylia) là phù hợp 
với mục đích.

Trong hai ngày 17-18 tháng 3 năm 2018, gió 
mạnh ở khu vực phía Tây nam bang Victoria, 
Ôxtrâylia đã gây ra 6 vụ hỏa hoạn do các tài sản 
phân phối điện, một trong số đó liên quan đến 
cột điện bị gãy tại thị trấn Garvoc và một vụ 
khác liên quan đến chạm chập các đường dây 
điện ở thị trấn Terang, báo cáo giải thích. Một 
cuộc điều tra pháp lý riêng về các vụ cháy ở 
Garvoc và Terang đang được tiến hành.

Tuy nhiên, các hộ tiêu thụ vẫn lo ngại về khả 
năng xảy ra các vụ cháy tiếp theo và đã nghi 
ngờ về khả năng quản lý an toàn mạng lưới điện 
của Công ty phân phối điện Powercor. Do đó, 
ESV đã bắt đầu điều tra tình trạng các cột điện 
gỗ trong khu vực.

Paul Fearon, Giám đốc An toàn Năng lượng 
cho biết: “Cộng đồng có quyền được đảm bảo 

rằng các hành động nhằm giảm thiểu nguy cơ sự cố 
cột điện gây ra các đám cháy lớn đã được thực hiện. 
Những quan ngại của cộng đồng về các cột điện khác 
trong khu vực cũng phải được giải quyết.”

Trong cuộc điều tra này, ESV đã kiểm tra 1.200 cột 
điện ở vùng Tây Nam bang Victoria bằng kiểm tra 
trực quan và kiểm tra bằng búa. Đồng thời, ESV cũng 
đã kiểm tra 112 cột điện bằng cách chụp cắt lớp âm 
thanh và kiểm tra trở kháng điện tử. 

Báo cáo cho thấy 98% số cột điện đáp ứng độ bền 
dư yêu cầu để duy trì dịch vụ và 2% số cột điện được 
phân loại là có tuổi thọ bị hạn chế hoặc được lên kế 
hoạch để thay thế.

Báo cáo cũng nêu rõ gần đây Powercor đã thay 
đổi một số quy trình kiểm tra và thử nghiệm, sau khi 
có những chỉ trích đáng kể từ phía cộng đồng, nhờ 
đó đã cải thiện độ chính xác và an toàn. Những thay 
đổi này bao gồm tăng tần suất kiểm tra và các quy 
trình thử nghiệm đối với các cột điện có tuổi thọ giới 
hạn từ 30 đến 12 tháng và tăng hệ số an toàn quy 
định nhằm ngăn ngừa sự cố trước khi thay cột từ 25% 
lên 40%.

Powercore cũng đã thông báo rằng họ đang 
trong quá trình lắp đặt các thiết bị an toàn mới trên 
mạng lưới điện của mình nhằm giảm nguy cơ cháy 
rừng liên quan đến đường dây điện. Ví dụ, công nghệ 
Rapid Earth Fault Current Limiter (REFCL, thiết bị tác 
động nhanh giới hạn dòng điện sự cố chạm đất) sẽ 
được đưa vào hoạt động tại các trạm biến áp trong 
vùng North Ballarat cũng như South Ballarat vào 
tháng 4 năm 2021.

Fearon nói: “Powercor đã thực hiện các thay đổi 
cần thiết đối với quy trình kiểm tra và bảo trì của họ 
để ứng phó kịp thời với các cột điện đang xuống cấp 
nhanh hơn.” 

Biên dịch: Trần Việt Tiến
Theo “ECD”, số tháng 6/2019

Giải pháp xử lý

CHÁY CỘT ĐIỆN

Lắp đặt các thiết bị an toàn mới để giảm nguy cơ cháy 
cột điện (Ảnh: st)
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Bất kỳ sự gián đoạn cấp điện nào cũng đều gây 
ra tổn thất kinh tế cho công ty điện lực. Ở nhiều nơi 
trên thế giới, phương pháp khả thi duy nhất về kinh tế 
để điện khí hóa các vùng nông thôn rộng lớn là phân 
phối điện qua đường dây trên không, điều này chắc 
chắn sẽ gặp các vấn đề về độ tin cậy. Như vậy, câu hỏi 
luôn đặt ra là “Làm thế nào để cải thiện độ tin cậy của 
mạng lưới phân phối điện?”

RÀ SOÁT LẠI CÁC MỤC TIÊU CỦA ĐỘ TIN CẬY 
Trước khi đề cập đến các công nghệ, hãy rà soát 

lại sơ bộ các mục tiêu của độ tin cậy. Các chỉ số phổ 
biến nhất là MAIFI (Chỉ số tần suất mất điện thoáng 
qua trung bình), SAIFI (Chỉ số tần suất mất điện trung 
bình của hệ thống) và SAIDI (Chỉ số thời gian mất điện 
trung bình của hệ thống).

Khắp nơi trên thế giới, các chỉ số tính năng chính 
(KPI) dùng cho các công ty điện lực được thiết lập dựa 
trên các tham số này.

Theo nguyên tắc hướng dẫn chung, hầu hết các 
Chương trình khuyến khích tính năng mục tiêu dịch 
vụ (STPIS) cho phép một số lần mất điện thoáng qua, 
nhưng thời gian mất điện càng dài thì khoản phạt 
càng nặng hơn. 

Giả sử trường hợp điểm xuất phát xấu nhất đối 
với lưới điện như sau:

• Lộ xuất tuyến xuyên tâm.
• Dây dẫn trên không trần.
• Không có thiết bị đóng cắt lắp trên cột điện.
• Máy cắt trạm biến áp dùng cho toàn bộ lộ xuất 

tuyến (hoặc nhiều lộ xuất tuyến).
Thứ nhất, 80% các chạm chập của lộ xuất tuyến 

phân phối là thoáng qua. Nghĩa là, chúng sẽ gây ra 
chạm chập tạm thời, sau đó biến mất.

Các chạm chập như cây bị gió thổi chạm vào đường 
dây điện, động vật tiếp xúc với đường dây hoặc dây 
dẫn va chạm với nhau khi gió lớn thường xảy ra trong 
giây lát.

Tuy nhiên, nếu máy cắt của trạm biến áp là thiết 
bị duy nhất đảm bảo độ tin cậy dịch vụ điện, máy cắt 
sẽ phát hiện ra chạm chập này và tác động cắt điện 
mọi người, mặc dù 80% thời gian, máy cắt có thể đóng 
mạch trở lại và khôi phục cấp điện.

Bằng cách sử dụng nguyên tắc “đóng mạch trở lại 
này”, công ty điện lực có thể cải thiện độ tin cậy lên rất 
nhiều, vì 80% số chạm chập sẽ không gây ra mất điện 
vĩnh viễn nữa.

Hành vi đóng lại này có thể được lập trình cho máy 
cắt trạm biến áp, để máy cắt trạm biến áp tự động 
đóng lại. Việc này sẽ khôi phục thành công 80% thời 
gian, nhờ đó cải thiện độ tin cậy mạng lưới điện.

Đây là bước đầu tiên rất quan trọng, nhưng tất cả 
các lộ xuất tuyến từ trạm biến áp đi ra đều sẽ bị mất 
điện thoảng qua. Tại sao công ty điện lực không bổ 
sung thêm nhiều máy cắt hơn, các máy cắt này hoạt 
động trên một vùng nhỏ hơn và áp dụng nguyên tắc 
đóng lặp lại tương tự?

Và do đó, chúng ta có cấu hình đóng lặp lại cơ bản 
của mạng lưới điện phân phối trên không.

Cấu hình này có nghĩa là chỉ những khách hàng 
được kết nối trực tiếp với vùng chạm chập mới gặp sự 
cố mất điện.

Hầu hết các khách hàng ở trạm biến áp này sẽ 
không cảm thấy sự cố chạm chập nào, thậm chí 50% 
khách hàng ở lộ xuất tuyến bị chạm chập sẽ không 
gặp vấn đề gì. 

Tất nhiên, kỹ thuật bảo vệ cần thiết để phát triển sơ 
đồ đóng lặp lại như vậy cũng rất đơn giản.

Thông thường, với thời gian tác động cắt là 1 giây 
trong trạm biến áp, biên độ phân loại quá dòng an 
toàn giữa mỗi máy cắt tiếp theo là 250ms sẽ cho phép 
lắp 3 đến 4 recloser dọc theo mỗi lộ xuất tuyến, nhờ 
đó giảm số lượng lớn khách hàng bị ảnh hưởng trong 
một kịch bản chạm chập.

Một lần nữa, theo Nguyên lý Pareto(1), 80% độ tin 
cậy và phát hiện của bạn có thể đạt được chỉ bằng các 
chức năng đơn giản như quá dòng và chạm đất. Các 
chức năng bảo vệ phức tạp, tinh vi khác dùng cho các 
trường hợp đặc biệt chỉ có tác dụng cho 20% độ tin 
cậy còn lại.

Để nâng độ tin cậy đơn giản hơn nữa khi việc phân 
loại trở thành một vấn đề, có thể bổ sung thêm nhiều 
“dao phân đoạn” (dao không bảo vệ tự động đường 
dây) giữa các recloser hoặc phía phụ tải của thiết bị, 
cho phép phân đoạn chi tiết hơn các đường dây lộ 
xuất tuyến. 

Khi các hệ thống này đã được triển khai, mức tăng 
độ tin cậy sẽ giảm thiểu 80% sự cố.

MỨC TĂNG ĐỘ TIN CẬY CỦA MỖI CÔNG NGHỆ
Mặc dù các máy cắt đóng lặp lại hiện đại có những 

tính năng bảo vệ, chức năng và tự động hóa đáng chú 
ý, nhưng chỉ cần áp dụng các recloser tự động (ví dụ 
như hệ thống Recloser OSM Power của NOJA) cho các 
lộ xuất tuyến với các giá trị đặt quá dòng/chạm đất 
chính xác và một máy cắt trạm biến áp phân loại hợp 
với chúng, công ty điện lực có thể cải thiện độ tin cậy 
lên rất nhiều.

Ở một số quốc gia, NOJA Power đã giảm thời gian 
mất điện trung bình từ 6 giờ xuống còn khoảng 15 
phút chỉ bằng cách bổ sung thêm các recloser hiện đại 
với các giá trị đặt cơ bản vào mạng lưới điện.

Sự cố như cây đổ 
vào đường dây 
điện (Ảnh: st)

CÁCH CẢI THIỆN ĐỘ TIN CẬY 
CỦA MẠNG LƯỚI ĐIỆN

Máy cắt (Ảnh: st)

Recloser (Ảnh: st)

Hệ thống Recloser 
OSM Power của NOJA 
(Ảnh: st)

Neil O’Sullivan - giám đốc quản lý nhóm NOJA 
Power cho biết: “Độ tin cậy của mạng lưới điện phân 
phối là một cuộc hành trình và việc từng bước triển 
khai các recloser trên toàn mạng lưới điện sẽ cho phép 
công ty điện lực nâng cao độ tin cậy trong suốt hành 
trình này.”

Biên dịch: Thanh Hải
Theo “Esi-africa”, số tháng 9/2019

(1) Theo Nguyên lý Pareto (được thừa nhận nhưng không thể chứng minh) 
phần lớn kết quả đạt được (trong trường hợp này là khoảng 80%) là nhờ 
một lượng nhỏ thực hiện (trong trường hợp này là khoảng 20%) với các 
chức năng đơn giản (quá dòng và chạm đất).
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SỰ KIỆN NỔI BẬT

TRANG TRẠI GIÓ TRÊN BỜ 
LỚN NHẤT TÂY BAN NHA



Công ty Novasec Ltd. (Israel) thông báo họ đã 
giành được độc quyền huy động 80 triệu euro để tài 
trợ cho việc phát triển Trang trại gió trên bờ Gecama 
có công suất cỡ 312MW ở Tây Ban Nha. 

Theo dự kiến, Trang trại gió Gecama sẽ khởi 
công xây dựng vào quý 1 năm 2020 và sẽ tiêu tốn 
tới 330 triệu euro để hoàn thành. Tổng doanh thu 
dự kiến trong suốt vòng đời của dự án là 2 tỷ euro.

Với công suất 312MW, Gecama sẽ là trang trại gió 
trên bờ lớn nhất ở Tây Ban Nha. Nằm ở khu tự trị 
Castilla La-Mancha của Tây Ban Nha, địa điểm xây 
dựng được chọn vì tốc độ gió cao, ổn định và khả 
năng kết nối lưới điện. Chính sách khử cacbon mới 
của Tây Ban Nha đề ra mục tiêu tới năm 2050, hệ 
thống điện của quốc gia này sẽ là điện tái tạo 100% 
và cấm khai thác nguồn dầu khí mới. Với những 
tiêu chí đầy tham vọng này và những hành động 
cụ thể mà Tây Ban Nha đã thực hiện để thúc đẩy 
năng lượng xanh, ngành năng lượng tái tạo của 
quốc gia này là một cơ hội lý tưởng để đầu tư có 
tầm ảnh hưởng.

Biên dịch: Bùi Thị Thu Hường 
Theo “MPS”, số tháng 10/2019

Trang trại gió trên bờ Gecama (Ảnh:st)

THỎA THUẬN TÍCH TRỮ 
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 
Ở GUAM (MỸ)



Công ty điện lực nhà nước Guam (hòn đảo trên 
Thái Bình Dượng thuộc Mỹ) đã thuê Tập đoàn Engie 
(Pháp) xây dựng hai nhà máy điện mặt trời kết hợp 
tích trữ năng lượng quy mô lớn để giúp hòn đảo 
vùng Micronesia này tăng công suất năng lượng tái 
tạo và giảm chi phí năng lượng.

Các dự án này sẽ cho phép điện mặt trời sản 
xuất vào ban ngày có thể tiếp tục cấp điện cho 
các hộ tiêu thụ vào buổi tối. Các dự án cũng sẽ 
giúp đảo Guam tránh phát thải CO2 và giảm chi 
phí phát điện.

Engie EPS sẽ cung cấp thiết kế sáng tạo tích trữ 
bằng acqui và đóng vai trò là nhà cung cấp giải 
pháp tích trữ năng lượng đầy đủ và nhà tích hợp 
hệ thống.

Theo dự kiến, dự án sẽ được đưa vào vận hành 
vào tháng 7 năm 2022, cung cấp hàng năm hơn 
85GWh điện sạch có thể điều độ được, phù hợp với 
mục tiêu của đảo là tìm kiếm trên 25% nguồn cấp 
điện tái tạo.

Biên dịch: Bùi Thị Thu Hường 
Theo “MPS”, số tháng 10/2019

Nhà máy điện mặt  trời kết hợp tích trữ năng lượng  (Ảnh: st)

CHUẨN BỊ VẬN HÀNH CÁC ĐỊA ĐIỂM TÍCH TRỮ NĂNG LƯỢNG 
Ở VƯƠNG QUỐC ANH



Công ty Sembcorp Energy UK (Vương quốc Anh)  đã 
chuẩn bị vận hành dung lượng tích trữ bằng acqui “cực 
nhanh” công suất 60MW đầu tiên của mình.

Công ty đã đưa vào vận hành 3 địa điểm tích trữ, mỗi địa 
điểm có công suất 20MW ở xứ Anh sẽ hỗ trợ các hoạt động 
lưới điện. Công ty cho biết các cơ sở này đưa danh mục đầu 
tư vận hành của Sembcorp Energy UK tại Vương quốc Anh 
lên 973 MW, và chiếm một nửa trong danh mục đầu tư tích 
trữ năng lượng theo kế hoạch là 120MW.

Ba địa điểm tích trữ năng lượng này được đặt tại As-
fordby (hạt Leicestershire) và Ellesmere Port và Runcorn (hạt 
Cheshire). Toàn bộ danh mục đầu tư 120MW sẽ được hoàn 
thành vào năm 2020 và là một trong cơ sở tích trữ năng 
lượng lớn nhất được thực hiện ở châu Âu.

Nomi Ahmad, Giám đốc Sembcorp Energy UK cho biết:  “Đây là cột mốc quan trọng khi chúng tôi phát triển 
kinh doanh với một công nghệ hỗ trợ cho một tương lai năng lượng tái tạo và giúp Vương quốc Anh thực hiện 
kế hoạch khử cacbon. Các tài sản của chúng tôi được đặt gần các địa điểm cần điện nhất. Các địa điểm này sẽ 
đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp một hệ thống điện bền vững hơn, giúp giảm thiểu các sự kiện 
mất điện như các nhà điều hành lưới điện ở Vương quốc Anh đã trải qua gần đây.”

Biên dịch: Chu Hải Yến 
Theo “MPS”, số tháng 10/2019

Acqui tích trữ (Ảnh: st)

THỬ NGHIỆM NGUYÊN MẪU W2POWER
Nguyên mẫu W2Power, bệ nổi nhiều tuabin 

gió đầu tiên, đã hoàn thành thử nghiệm 

thành công tại địa điểm thử nghiệm Plocan 

ở Tây Ban Nha.

Các thử nghiệm đã được thực hiện trong 

khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 10 

năm 2019 trên nguyên mẫu tỷ lệ 1: 6.

Các thử nghiệm sẽ giúp nhà phát triển 

Enerocean thu thập thông tin từ các tham 

số khác nhau cho phép phát triển và tối ưu 

hóa thiết kế hơn nữa.

Biên dịch:  Nguyễn Thị Dung 
Theo “MPS”, số tháng 10/2019Nguyên mẫu W2Power Ảnh: st)
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Thực hiện và xuất bản các ấn phẩm: Tạp chí Điện lực

(chuyên đề Quản lý và Hội nhập, Thế giới điện), Khoa

học công nghệ điện, Quản lý ngành Điện...

Thực hiện và quản lý các website của EVN:

http://www.evn.com.vn,

http://www.tietkiemnangluong.vn

http://www.cosodulieu.evn.com.vn

và trang chuyên mụcVăn hóa EVN (evn.com.vn/vanhoa)

Tổ chức thực hiện Bản tin truyền thông nội bộ

(EVNnews)

Xây dựng, thu thập, quản lý, khai thác và cung cấp các

cơ sở dữ liệu sách, báo, tạp chí, đề tài, dự án, ảnh,...

phục vụ tra cứu thông tin, hình ảnh về Điện lực.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực thông tin

KHCN, báo chí, truyền thông ngành Điện.

Thực hiện các dịch vụ: Tổ chức sự kiện, hội thảo, triển

lãm, truyền thông; Sản xuất phim QC, tư liệu, phóng

sự; Thực hiện và xuất bản các loại ấn phẩm sách

chuyên đề; Thiết kế, in ấn, quảng cáo...


