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Hà Nội, ngày 5 tháng 9 năm 2018 
 

LỄ KÝ HIỆP ĐỊNH TÀI TRỢ  
 

GIỮA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (EVN) VÀ CƠ QUAN THƯƠNG MẠI 
VÀ PHÁT TRIỂN HOA KỲ (USTDA) CHO DỰ ÁN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN 

HỆ THỐNG TÍCH TRỮ NĂNG LƯỢNG TẠI VIỆT NAM 
 

 Vào sáng ngày 5/9/2018 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 
và Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA) đã tổ chức Lễ ký Hiệp 
định Tài trợ cho dự án hợp tác kỹ thuật Nghiên cứu phát triển hệ thống tích trữ 
năng lượng tại Việt Nam.  

 Cùng tham dự và chứng kiến Lễ ký kết, Ngài Daniel J. Kritenbrink - Đại 
sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết: Một trong những ưu tiên của Chính phủ Hoa Kỳ 
là sẵn sàng hỗ trợ để đảm bảo vấn đề an ninh năng lượng trên toàn cầu và vấn đề 
năng lượng tại Việt Nam cũng là một trong những trọng tâm. Tổ chức USTDA và 
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cam kết sẽ tích cực hợp tác để dự án diễn ra 
thành công, góp phần đáp ứng yêu cầu cung cấp điện của Việt Nam. 

 Đây là dự án hợp tác kỹ thuật được USTDA viện trợ không hoàn lại có giá 
trị 755.160 USD (tương đương hơn 17 tỷ đồng) với mục tiêu sẽ đánh giá chi tiết 
các vấn đề hiện nay của hệ thống điện Việt Nam, bao gồm các vấn đề liên quan tới 
ổn định hệ thống, tìm giải pháp xử lý một số vấn đề liên quan đến công tác lập kế 
hoạch vận hành và vận hành hệ thống điện khi có tỷ trọng lớn các nguồn điện tái 
tạo, tính toán nhu cầu và huy động các loại hình dịch vụ phụ trợ khi có các thiết bị 
tích trữ năng lượng trong hệ thống. Từ đó, thực hiện so sánh tính hiệu quả của các 
giải pháp sử dụng các nguồn điện tích trữ năng lượng, thiết bị hỗ trợ điều khiển 
lưới điện hiện đại cũng như tính toán tối ưu hóa việc xây mới các đường dây 
truyền tải, nguồn điện truyền thống.  

 Phát biểu tại lễ ký, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành 
viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẳng định: Với chính sách hỗ trợ giá điện mặt 
trời, điện gió và các dạng năng lượng tái tạo khác đã được ban hành, trong thời 
gian tới, sự phát triển bùng nổ về năng lượng tái tạo tại Việt Nam, đặc biệt là năng 
lượng mặt trời đặt ra thách thức lớn trong công tác điều hành hệ thống điện. Ngay 
từ lúc này, Hệ thống điện Việt Nam cần được chuẩn bị đầy đủ và toàn diện về tiêu 
chuẩn kĩ thuật, các quy định liên quan, quy trình vận hành nhằm huy động hiệu quả 
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tối ưu các nguồn năng lượng mới sẽ kết nối lưới trong tương lai không xa. Hoa Kỳ 
được biết đến là quốc gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực ứng dụng phát triển 
khoa học công nghệ nên các kinh nghiệm của Hoa Kỳ trong lĩnh vực tích trữ năng 
lượng sẽ là những kinh nghiệm phát triển quý báu cho Việt Nam, đồng thời cũng là 
tiềm năng hợp tác trong tương lai giữa ngành điện hai nước.  

   
THÔNG TIN LIÊN HỆ: 
Ban Quan hệ cộng đồng - Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 
Email: banqhcd@evn.com.vn  
Điện thoại: 04.66946405/66946413;  Fax: 04.66946402 
Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình - Hà Nội; 
Website: www.evn.com.vn, www.tietkiemnangluong.vn 
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