




 

QUY TRÌNH 

Phối hợp xác nhận các sự kiện phục vụ  

các khoản thanh toán trên thị trường điện 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-ĐTĐL  

ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy trình này quy định nguyên tắc, phương pháp, trình tự và trách nhiệm 

của các đơn vị trong công tác phối hợp xác nhận các sự kiện phục vụ công tác 

tính toán thanh toán trong thị trường phát điện cạnh tranh. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy trình này áp dụng đối với các đơn vị sau đây: 

1. Đơn vị phát điện. 

2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy trình này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. AGC (viết tắt theo tiếng Anh: Automatic Generation Control) là hệ 

thống thiết bị tự động điều chỉnh tăng giảm công suất tác dụng của tổ máy phát 

điện nhằm duy trì tần số của hệ thống điện ổn định trong phạm vi cho phép theo 

nguyên tắc vận hành kinh tế tổ máy phát điện.  

2. Bảng kê thanh toán là bảng tính toán các khoản thanh toán cho nhà 

máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện được Đơn vị vận hành hệ thống điện 

và thị trường điện lập cho mỗi ngày giao dịch và cho mỗi chu kỳ thanh toán. 

3. Chu kỳ giao dịch là khoảng thời gian 01 giờ tính từ phút đầu tiên của 

mỗi giờ. 

4. Chu kỳ thanh toán là chu kỳ lập chứng từ, hoá đơn cho các giao dịch 

trên thị trường điện trong khoảng thời gian 01 tháng, tính từ ngày 01 hàng tháng. 

5. Công suất điều độ là mức công suất của tổ máy phát điện được Đơn vị 

vận hành hệ thống điện và thị trường điện huy động thực tế trong chu kỳ giao 

dịch. 

6. Công suất huy động giờ tới là mức công suất của tổ máy phát điện dự 
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kiến được huy động cho giờ đầu tiên trong lịch huy động giờ tới. 

7. Công suất huy động ngày tới là mức công suất của tổ máy phát điện dự 

kiến được huy động cho các chu kỳ giao dịch trong lịch huy động ngày tới theo 

kết quả lập lịch có ràng buộc. 

8. DCS (Distributed Control System) là hệ thống các thiết bị điều khiển 

trong nhà máy điện hoặc trạm điện được kết nối mạng theo nguyên tắc điều 

khiển phân tán để tăng độ tin cậy và hạn chế các ảnh hưởng do sự cố phần tử 

điều khiển trong nhà máy điện hoặc trạm điện. 

9. DIM (Dispatch Information Management) là hệ thống quản lý thông tin 

lệnh điều độ giữa cấp điều độ có quyền điều khiển với nhà máy điện. 

10. Đơn vị phát điện là đơn vị sở hữu một hoặc nhiều nhà máy điện tham 

gia thị trường điện và ký hợp đồng mua bán điện cho các nhà máy điện này với 

Đơn vị mua buôn duy nhất. 

11. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện là đơn vị chỉ huy 

điều khiển quá trình phát điện, truyền tải điện, phân phối điện trong hệ thống 

điện quốc gia, điều hành giao dịch thị trường điện.  

12. Giá biên miền trong lịch huy động giờ tới là giá biên miền Bắc, miền 

Trung và miền Nam công bố trong lịch huy động giờ tới của Đơn vị vận hành hệ 

thống điện và thị trường điện. 

13. Giá sàn bản chào là mức giá thấp nhất mà đơn vị chào giá được phép 

chào cho một tổ máy phát điện trong bản chào giá ngày tới. 

14. Khởi động và hòa lưới thành công là sự kiện tổ máy hoàn thành lệnh 

hòa lưới tổ máy theo lệnh của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện 

và có sản lượng đo đếm trong tối thiểu 01 chu kỳ giao dịch có liên quan. 

15. Hệ thống điện là hệ thống các trang thiết bị phát điện, lưới điện và các 

trang thiết bị phụ trợ được liên kết với nhau. 

16. Hệ thống điện quốc gia là hệ thống điện được chỉ huy thống nhất 

trong phạm vi cả nước. 

17. Hệ thống thông tin thị trường điện là hệ thống các trang thiết bị và cơ 

sở dữ liệu phục vụ quản lý, trao đổi thông tin thị trường điện và hệ thống điện do 

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quản lý. 

18. Lệnh điều độ là lệnh chỉ huy, điều khiển chế độ vận hành hệ thống 

điện trong thời gian thực hành hệ thống điện và thị trường điện thông qua hệ 

thống thông tin điều độ. 

19. Lò hơi ngừng sự cố là sự kiện lò hơi đang vận hành bị ngừng do sự cố 

các thiết bị liên quan trong phạm vi nhà máy quản lý; 

20. Ngày D là ngày giao dịch hiện tại. 

21. Ngày giao dịch là ngày diễn ra các hoạt động giao dịch thị trường 
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điện, tính từ 00h00 đến 24h00 hàng ngày. 

22. Sản lượng hợp đồng giờ là sản lượng điện năng được phân bổ cho 

từng chu kỳ giao dịch và được thanh toán theo hợp đồng mua bán điện dạng sai 

khác. 

23. Tổ máy ngừng sự cố là sự kiện tổ máy đang phát điện bị ngừng phát 

điện do sự cố máy phát, lò máy, tuabin hoặc các thiết bị phụ trợ liên quan trong 

phạm vi nhà máy quản lý. 

24. Sự kiện thanh toán là sự kiện được sử dụng để tính toán bảng kê thanh 

toán cho Đơn vị phát điện. 

25. Sự kiện tính toán là sự kiện được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị 

trường điện sử dụng để tính toán giá điện năng thị trường. 

26. Trang thông tin điện tử thị trường điện là trang thông tin điện tử nội 

bộ có chức năng công bố thông tin vận hành hệ thống điện và thị trường điện nội 

bộ do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quản trị và vận hành. 
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Chương II 

NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH SỰ KIỆN 

Điều 4. Danh sách các sự kiện cần xác nhận 

Danh sách các sự kiện cần xác nhận phục vụ tính toán thanh toán trong thị 

trường điện bao gồm: 

1. Tổ máy phát hoặc nhận công suất phản kháng trong chế độ chạy bù 

đồng bộ. 

2. Tổ máy nhiệt điện khởi động sau khi bị buộc phải ngừng trong trường 

hợp thừa công suất. 

3. Tổ máy nhiệt điện than nhiều lò hơi khởi động lại đối với lò hơi bị buộc 

phải ngừng trong trường hợp thừa công suất. 

4. Tổ máy thí nghiệm. 

5. Tổ máy nhiệt điện tuabin khí có chung đuôi hơi có thời điểm vận hành 

chu trình đơn theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường 

điện. 

6. Tổ máy nhiệt điện tuabin khí có chung đuôi hơi vận hành với nhiên liệu 

hỗn hợp hoặc không phải nhiên liệu chính theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ 

thống điện và thị trường điện để đảm bảo an ninh hệ thống điện. 

7. Nhà máy điện tuabin khí tạm thời gián tiếp tham gia thị trường điện 

theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để đảm bảo 

an ninh hệ thống điện. 

8. Tổ máy phải phát trong thời điểm đã có kế hoạch ngừng máy được phê 

duyệt. 

9. Tổ máy tách lưới phát điện độc lập. 

10. Tổ máy đấu nối vào lưới mua điện từ nước ngoài. 

11. Tổ máy nhiệt điện khởi động hoặc ngừng máy theo yêu cầu của Đơn 

vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện. 

12. Tổ máy thủy điện phải phát công suất lớn hơn công suất công bố trong 

bản chào giá ngày tới theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị 

trường điện vì lý do an toàn hệ thống điện. 

13. Nhà máy thủy điện tham gia điều chỉnh tần số cấp một theo yêu cầu 

của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện. 

14. Hồ chứa của nhà máy thủy điện vi phạm mức nước giới hạn tuần. 

15. Tổ máy có thời gian sự cố lớn hơn 72 giờ. 

16. Tổ máy kéo dài lịch sửa chữa so với kế hoạch đã được phê duyệt và 

được đưa vào tính sản lượng hợp đồng giờ. 

17. Lò hơi của tổ máy nhiệt điện than có nhiều lò hơi có thời gian sự cố 
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lớn hơn 72 giờ. 

18. Lò hơi của tổ máy nhiệt điện than có nhiều lò hơi kéo dài lịch sửa 

chữa so với kế hoạch đã được phê duyệt và được đưa vào tính sản lượng hợp 

đồng giờ. 

Điều 5. Nguyên tắc xác định sự kiện tổ máy phát hoặc nhận công suất 

phản kháng trong chế độ chạy bù đồng bộ 

1. Đơn vị phát điện được xác định có tổ máy phát hoặc nhận công suất 

phản kháng trong chế độ chạy bù đồng bộ khi tổ máy vận hành trong chế độ bù 

đồng bộ theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện. 

2. Các thông tin cần xác nhận gồm có: 

a) Thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau: 

- Thời điểm hoàn thành lệnh Chuyển bù; 

- Thời điểm Đơn vị phát điện thông báo đã chuyển bù thành công. 

b) Thời điểm kết thúc sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau: 

- Thời điểm hoàn thành lệnh Chuyển phát hoặc thời điểm hoàn thành lệnh 

Ngừng tổ máy; 

- Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ 

máy không có máy cắt đầu cực); 

- Thời điểm Đơn vị phát điện thông báo đã chuyển phát thành công hoặc 

ngừng máy. 

3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm: 

a) Các thời điểm hoàn thành lệnh lấy theo dữ liệu từ hệ thống DIM của 

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và Đơn vị phát điện; 

b) Thời điểm Đơn vị phát điện thông báo chuyển bù, chuyển phát hoặc 

ngừng máy thành công lấy theo bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao sổ ghi 

chép ca của của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện hoặc của Đơn 

vị phát điện; 

c) Thời điểm cắt máy cắt lấy theo bản ghi DCS do Đơn vị phát điện cung 

cấp. 

Điều 6. Nguyên tắc xác định tổ máy nhiệt điện khởi động sau khi bị 

buộc phải ngừng trong trường hợp thừa công suất 

1. Đơn vị phát điện được xác định có tổ máy nhiệt điện khởi động sau khi 

bị buộc phải ngừng trong trường hợp thừa công suất khi có đủ các điều kiện sau: 

a) Ngừng máy trước và tiến hành khởi động tiếp theo được thực hiện theo 

yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện; 

b) Tại chu kỳ ngừng máy, giá chào dải công suất đầu tiên trong bản chào 

lập lịch của tổ máy tại chu kỳ ngừng máy bằng giá sàn bản chào của tổ máy 
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nhiệt điện; 

c) Tại chu kỳ ngừng máy, giá biên miền tương ứng nhỏ hơn hoặc bằng giá 

sàn bản chào của tổ máy nhiệt điện; 

d) Trong khoảng thời gian từ khi tổ máy ngừng do thừa nguồn đến khi tổ 

máy khởi động lại thành công, tổ máy không có sửa chữa hoặc xử lý sự cố. 

2. Thông tin cần xác nhận bao gồm: 

a) Thời điểm hoàn thành ngừng tổ máy được xác định theo quy định tại 

Điểm b Khoản 2 Điều 15 Quy trình này; 

b) Thời điểm khởi động tổ máy được xác định theo thứ tự ưu tiên sau: 

- Thời điểm tổ máy nhận tín hiệu khởi động qua hệ thống điều khiển 

DCS; 

- Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ra lệnh 

khởi động tổ máy hoặc thời điểm Đơn vị phát điện thông báo bắt đầu khởi động 

tổ máy; 

- Thời điểm bắt đầu của lệnh Khởi động lò. 

c) Thời điểm hoàn thành lệnh khởi động tổ máy được xác định theo quy 

định tại Điểm a Khoản 3 Điều 15 Quy trình này; 

d) Đối với các tổ máy tuabin khí: 

- Nhiên liệu sử dụng để khởi động (nhiên liệu chính hoăc̣ không phải 

nhiên liệu chính); 

- Cấu hình khởi động (chu trình đơn hoăc̣ chu trình hỗn hợp). 

3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm: 

a) Bản chào lập lịch ngày tới, bản chào giờ tới của tổ máy, giá biên miền 

lấy theo cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin thị trường điện; 

b) Nhiên liệu sử dụng để khởi động, cấu hình khởi động (đối với các tổ 

máy tuabin khí) lấy theo bản ghi DCS do Đơn vị phát điện cung cấp; 

c) Thời điểm tổ máy nhận tín hiệu khởi động tổ máy lấy theo bản ghi 

DCS do Đơn vị phát điện cung cấp; 

d) Thời điểm Đơn vị phát điện thông báo bắt đầu khởi động tổ máy lấy 

theo bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao sổ ghi chép ca của của Đơn vị 

vận hành hệ thống điện và thị trường điện hoặc của Đơn vị phát điện; 

đ) Các dữ liệu khác theo quy định tại Khoản 4 Điều 15 Quy trình này. 

Điều 7. Nguyên tắc xác định tổ máy nhiệt điện than nhiều lò hơi khởi 

động lại 01 lò hơi sau khi bị buộc phải ngừng để giảm công suất trong 

trường hợp thừa công suất 

1. Đơn vị phát điện được xác định có tổ máy nhiệt điện than nhiều lò hơi 

khởi động 01 lò hơi sau khi bị buộc phải ngừng trong trường hợp thừa công suất 
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khi có đủ các điều kiện sau: 

a) Ngừng 01 lò hơi trước đó và khởi động tiếp theo được thực hiện theo 

yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện; 

b) Tại chu kỳ ngừng 01 lò hơi, giá chào dải công suất đầu tiên trong bản 

chào lập lịch của tổ máy tại chu kỳ ngừng máy bằng giá sàn bản chào của tổ 

máy nhiệt điện; 

c) Tại chu kỳ ngừng 01 lò hơi, giá biên miền tương ứng nhỏ hơn hoặc 

bằng giá sàn bản chào của tổ máy nhiệt điện; 

d) Trong khoảng thời gian từ khi lò hơi ngừng do thừa nguồn đến khi hòa 

hơi lại thành công, lò hơi hoặc tổ máy tương ứng không có sửa chữa hoặc xử lý 

sự cố. 

2. Thông tin cần xác nhận bao gồm: 

a) Thời điểm hoàn thành lệnh ngừng lò hơi được xác định theo thứ tự ưu 

tiên sau: 

- Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng lò hơi; 

- Thời điểm Đơn vị phát điện thông báo lò hơi đã ngừng theo lệnh điều độ 

của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện. 

b) Thời điểm khởi động lò hơi được xác định theo thứ tự ưu tiên sau: 

- Thời điểm lò hơi nhận tín hiệu khởi động qua hệ thống điều khiển DCS; 

- Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ra lệnh 

Khởi động lò hơi hoặc thời điểm Đơn vị phát điện thông báo bắt đầu khởi động 

lò hơi; 

- Thời điểm bắt đầu của lệnh Khởi động lò hơi. 

c) Thời điểm hoàn thành lệnh Khởi động lò hơi được xác định theo thứ tự 

ưu tiên sau: 

- Thời điểm kết thúc của lệnh Hòa lưới hoặc lệnh Hòa hơi lò; 

- Thời điểm Đơn vị phát điện thông báo lò hơi đã hòa hơi. 

3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm: 

a) Bản chào lập lịch ngày tới, bản chào giờ tới của tổ máy, giá biên miền 

lấy theo cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin thị trường điện; 

b) Dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị 

trường điện và Đơn vị phát điện; 

c) Dữ liệu về ngừng và khởi động lò hơi lấy từ bản sao ghi âm công 

nghiệp hoặc bản sao sổ ghi chép ca của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị 

trường điện hoặc của Đơn vị phát điện; 

d) Dữ liệu về ngừng và khởi động lò hơi lấy từ bản ghi DCS do Đơn vị 

phát điện cung cấp. 
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Điều 8. Nguyên tắc xác định sự kiện tổ máy thí nghiệm 

1. Đơn vị phát điện được xác định có tổ máy thí nghiệm khi có đủ các 

điều kiện sau: 

a) Tổ máy có thí nghiệm nối lưới đã được Đơn vị vận hành hệ thống điện 

và thị trường điện phê duyệt theo hình thức Phiếu đăng ký công tác hoặc theo 

văn bản thông báo của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện về kế 

hoạch thử nghiệm tổ máy theo yêu cầu hệ thống; 

b) Tổ máy thực hiện thí nghiệm khi có sự đồng ý của Đơn vị vận hành hệ 

thống điện và thị trường điện; 

c) Tổ máy thực hiện thí nghiệm với khoảng thời gian, cấu hình tổ máy, 

loại nhiên liệu sử dụng, loại hình thí nghiệm phù hợp trong đăng ký đã được phê 

duyệt hoặc trong văn bản thông báo của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị 

trường điện. 

2. Thông tin cần xác nhận bao gồm: 

a) Đối với tổ máy tuabin khí: 

- Thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau: 

+ Thời điểm đóng máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với 

tổ máy không có máy cắt đầu cực); 

+ Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện đồng ý 

cho phép hoặc ra lệnh điều độ cho tổ máy chuyển sang trạng thái thí nghiệm đối 

với tổ máy đang nối lưới; 

+ Thời điểm hoàn thành lệnh Khởi động và hòa lưới tổ máy đối với các tổ 

máy đang ngừng; 

+ Thời điểm tổ máy chuyển sang chế độ thử nghiệm theo ghi nhận DCS. 

- Thời điểm kết thúc sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau: 

+ Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy thí nghiệm 

(đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực); 

+ Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng tổ máy hoặc lệnh Thay đổi công suất 

về giá trị 0 (không); 

+ Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ra lệnh 

điều độ cho tổ máy kết thúc thí nghiệm hoặc Đơn vị phát điện thông báo kết 

thúc thí nghiệm đối với các tổ máy nối lưới; 

- Nhiên liệu (nhiên liệu chính, không phải nhiên liệu chính, hỗn hợp) và 

cấu hình (chu trình đơn, hỗn hợp) thí nghiệm tương ứng; 

- Thời điểm chuyển đổi nhiên liệu và cấu hình thí nghiệm theo quy định 

tại Điều 9 hoặc Điều 10 Quy trình này. 

b) Đối với các tổ máy không phải là tổ máy tuabin khí: 
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- Thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau: 

+ Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện đồng ý 

cho phép hoặc ra lệnh điều độ cho tổ máy chuyển sang trạng thái thí nghiệm đối 

với tổ máy đang nối lưới; 

+ Thời điểm hoàn thành lệnh Khởi động và hòa lưới hoặc lệnh Hòa lưới 

tổ máy đối với các tổ máy đang ngừng; 

+ Thời điểm đóng máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với 

tổ máy không có máy cắt đầu cực); 

+ Thời điểm tổ máy chuyển sang chế độ thử nghiệm theo ghi nhận DCS. 

- Thời điểm kết thúc sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:  

+ Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy thí nghiệm 

(đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực); 

+ Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng tổ máy hoặc lệnh Thay đổi công suất 

về 0 (không) MW; 

+ Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ra lệnh 

điều độ cho tổ máy kết thúc thí nghiệm hoặc Đơn vị phát điện thông báo kết 

thúc thí nghiệm đối với các tổ máy nối lưới. 

3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm: 

a) Phiếu đăng ký công tác được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị 

trường điện phê duyệt lấy theo cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin thị trường điện; 

b) Thời điểm bắt đầu, hoàn thành lệnh lấy theo dữ liệu từ hệ thống DIM 

của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và Đơn vị phát điện; 

c) Thời điểm đóng, cắt máy cắt, chuyển đổi chế độ thí nghiệm lấy theo 

bản ghi DCS do Đơn vị phát điện cung cấp; 

d) Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện đồng ý 

cho phép hoặc ra lệnh Thí nghiệm và thời điểm Đơn vị phát điện thông báo kết 

thúc thí nghiệm hoặc thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường 

điện ra lệnh điều độ cho tổ máy kết thúc thí nghiệm lấy từ bản sao ghi âm công 

nghiệp hoặc bản sao sổ ghi chép ca của của Đơn vị vận hành hệ thống điện và 

thị trường điện hoặc của Đơn vị phát điện; 

đ) Trường hợp Đơn vị phát điện có tổ máy tham gia thử nghiệm hệ thống 

tự động điều chỉnh công suất (AGC) theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống 

điện và thị trường điện thì trong Bảng xác nhận thời điểm tổ máy chạy thí 

nghiệm cần chú thích rõ là thí nghiệm AGC. 

Điều 9. Nguyên tắc xác định sự kiện tổ máy nhiệt điện tuabin khí có 

chung đuôi hơi có thời điểm vận hành chu trình đơn theo yêu cầu của Đơn 

vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện 

1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện tổ máy nhiệt điện tuabin khí 
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có chung đuôi hơi có thời điểm vận hành chu trình đơn theo yêu cầu của Đơn vị 

vận hành hệ thống điện và thị trường điện khi tổ máy tuabin khí có một khoảng 

thời gian vận hành chu trình đơn theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống 

điện và thị trường điện hoặc khi lò thu hồi nhiệt, tổ máy tuabin hơi bị sự cố 

nhưng Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện vẫn đồng ý cho vận 

hành chu trình đơn; 

Không áp dụng xác nhâṇ sư ̣kiêṇ cho khoảng thời gian vận hành chu trình 

đơn trong quá trình khởi động tổ máy và hòa lưới chu trình hỗn hợp hoặc quá 

trình ngừng máy từ chu trình hỗn hợp. 

2. Thông tin cần xác nhận bao gồm: 

a) Thời điểm bắt đầu sự kiện: 

-  Trường hợp tổ máy tuabin khí đang vận hành chu trình hỗn hợp, thời 

điểm bắt đầu sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau: 

+ Thời điểm đóng hoàn toàn van cách ly của lò thu hồi nhiệt;  

+ Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy tuabin hơi 

(đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực); 

+ Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng lò. 

-  Trường hợp tổ máy tuabin khí đang ngừng máy, thời điểm bắt đầu sự 

kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau: 

+ Thời điểm đóng máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy tuabin khí 

(đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực); 

+ Thời điểm hoàn thành lệnh Khởi động và hòa lưới tổ máy tuabin khí; 

+ Thời điểm Đơn vị phát điện thông báo tổ máy đã hòa lưới. 

b) Thời điểm kết thúc sự kiện: 

- Trường hợp tổ máy tuabin khí chuyển từ vận hành chu trình đơn sang 

vận hành chu trình hỗn hợp, thời điểm kết thúc sự kiện được xác định theo thứ 

tự ưu tiên sau: 

+ Thời điểm đóng máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy tuabin hơi 

(đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực); 

+ Thời điểm đóng hoàn toàn các van xả (van bypass) và tín hiệu mở hoàn 

toàn các van cách ly lò thu hồi nhiệt; 

+ Thời điểm hoàn thành lệnh Hòa hơi lò. 

- Trường hợp tổ máy tuabin khí ngừng máy khi đang vận hành chu trình 

đơn, thời điểm kết thúc sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau: 

+ Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy tuabin khí 

(đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực); 

+ Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng tổ máy hoặc lệnh Thay đổi công suất 
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về giá trị 0 (không). 

c) Lý do vận hành chu trình đơn; 

d) Trường hợp tổ máy có chuyển đổi nhiên liệu trong quá trình vận hành 

chu trình đơn, Đơn vị phát điện cần cung cấp các dữ liệu theo quy định tại 

Khoản 2 và Khoản 3 Điều 10 Quy trình này. 

3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm: 

a) Các thời điểm hoàn thành lệnh lấy theo dữ liệu từ hệ thống DIM của 

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và Đơn vị phát điện; 

b) Các thời điểm đóng, cắt máy cắt lấy theo bản ghi DCS do Đơn vị phát 

điện cung cấp; 

c) Các thời điểm đóng, mở van xả (van bypass), van cách ly lò thu hồi 

nhiệt lấy theo bản ghi DCS do Đơn vị phát điện cung cấp; 

d) Dữ liệu khác theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Quy trình này. 

Điều 10. Nguyên tắc xác định sự kiện các tổ máy nhiệt điện tuabin khí 

có chung đuôi hơi vận hành với nhiên liệu hỗn hợp hoặc không phải nhiên 

liệu chính theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường 

điện để đảm bảo an ninh hệ thống 

1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện khi tổ máy tuabin khí có một 

khoảng thời gian vận hành với nhiên liệu hỗn hợp hoặc không phải nhiên liệu 

chính theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện. 

2. Thông tin cần xác nhận bao gồm: 

a) Thời điểm bắt đầu sự kiện: 

-  Trường hợp tổ máy tuabin khí chuyển sang vận hành với nhiên liệu hỗn 

hợp hoặc không phải nhiên liệu chính khi đang vận hành nhiên liệu chính, thời 

điểm bắt đầu sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau: 

+ Thời điểm van dầu bắt đầu mở; 

+ Thời điểm bắt đầu thực hiện lệnh Chuyển đổi nhiên liệu để chuyển từ 

nhiên liệu chính sang nhiên liệu hỗn hợp hoặc không phải nhiên liệu chính. 

-  Trường hợp tổ máy tuabin khí hòa lưới và vận hành với nhiên liệu hỗn 

hợp hoặc không phải nhiên liệu chính, thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định 

theo thứ tự ưu tiên sau: 

+ Thời điểm đóng máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy tuabin khí 

(đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực); 

+ Thời điểm hoàn thành lệnh Khởi động và hòa lưới tổ máy tuabin khí. 

b) Thời điểm hoàn thành lệnh Chuyển đổi nhiên liệu sang nhiên liệu hỗn 

hợp hoặc không phải nhiên liệu chính; 

c) Thời điểm bắt đầu lệnh Chuyển đổi nhiên liệu sang nhiên liệu chính; 
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d) Thời điểm kết thúc sự kiện 

-  Trường hợp tổ máy tuabin khí chuyển sang vận hành nhiên liệu chính 

khi đang vận hành với nhiên liệu hỗn hợp hoặc không phải nhiên liệu chính, thời 

điểm kết thúc sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau: 

+ Thời điểm van dầu đóng hoàn toàn; 

+ Thời điểm hoàn thành lệnh Chuyển đổi nhiên liệu sang sử dụng hoàn 

toàn nhiên liệu chính. 

-  Trường hợp tổ máy tuabin khí ngừng máy khi đang vận hành với nhiên 

liệu hỗn hợp hoặc không phải nhiên liệu chính, thời điểm kết thúc sự kiện được 

xác định theo thứ tự ưu tiên sau: 

+ Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy tuabin khí 

(đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực); 

+ Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng tổ máy hoặc lệnh Thay đổi công suất 

về giá trị 0 (không). 

đ) Tỷ lệ % (phần trăm) vận hành không phải nhiên liệu chính lấy theo tỉ lệ 

dầu chỉnh định. 

3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm: 

a) Thời điểm bắt đầu, hoàn thành lệnh lấy theo dữ liệu từ hệ thống DIM 

của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và Đơn vị phát điện; 

b) Thời điểm đóng, cắt máy cắt lấy theo bản ghi DCS do Đơn vị phát điện 

cung cấp; 

c) Thời điểm đóng, mở van dầu lấy theo bản ghi DCS do Đơn vị phát điện 

cung cấp; 

d) Tỷ lệ dầu chỉnh định lấy theo bản ghi DCS do Đơn vị phát điện cung 

cấp. 

Điều 11. Nguyên tắc xác định sự kiện nhà máy tuabin khí tạm thời 

gián tiếp tham gia thị trường điện theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ 

thống điện và thị trường điện 

1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện khi nhà máy tuabin khí có 

khoảng thời gian tạm thời gián tiếp tham gia thị trường điện theo yêu cầu của 

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện. 

2. Thông tin cần xác nhận bao gồm: 

a) Thời điểm bắt đầu sự kiện; 

b) Thời điểm kết thúc sự kiện. 

3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm: 

a) Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc tách nhà 

máy điện tạm thời gián tiếp tham gia thị trường điện; 
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b) Thông báo của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện trên 

trang thông tin điện tử thị trường điện về việc tách nhà máy điện tạm thời gián 

tiếp tham gia thị trường điện. 

Điều 12. Nguyên tắc xác định sự kiện tổ máy phải phát trong thời 

điểm đã có kế hoạch ngừng máy được phê duyệt 

1. Đơn vị phát điện được xác định có tổ máy phải phát trong thời điểm đã 

có kế hoạch ngừng máy được phê duyệt khi có đủ các điều kiện sau: 

a) Tổ máy có kế hoạch ngừng máy đã được Đơn vị vận hành hệ thống 

điện và thị trường điện phê duyệt theo hình thức Phiếu đăng ký công tác đồng 

thời kế hoạch này đã được Đơn vị phát điện thể hiện thông qua bản chào giá 

ngày tới cho tổ máy (công suất tại dải chào cuối cùng trong bản chào bằng 0 

(không)); 

b) Trong các chu kỳ đã có kế hoạch ngừng máy, tổ máy nối lưới và phát 

điện theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện (sản  

lượng đo đếm điện năng và sản lượng huy động theo lệnh điều độ của tổ máy 

trong các chu kỳ đã có kế hoạch dừng máy lớn hơn 0 (không)); 

c) Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ra lệnh 

ngừng tổ máy vượt quá 01 chu kỳ tính từ chu kỳ tổ máy chào công suất bằng 0 

(không). 

2. Thông tin cần xác nhận bao gồm: 

a) Thời điểm bắt đầu sự kiện: 

- Trường hợp tổ máy tiếp tục nối lưới và phát điện: Thời điểm bắt đầu sự 

kiện được xác định là thời điểm bắt đầu của chu kỳ mà tổ máy bắt đầu chào dải 

công suất cuối cùng bằng 0 (không) trong bản chào giá ngày tới; 

- Trường hợp tổ máy đã ngừng máy và khởi động lên: Thời điểm bắt đầu 

sự kiện được xác định là thời điểm hoàn thành lệnh Hòa lưới tổ máy hoặc thời 

điểm đóng máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ máy không 

có máy cắt đầu cực) hoặc thời điểm Đơn vị phát điện thông báo tổ máy đã hòa 

lưới. 

b) Thời điểm kết thúc sự kiện là thời điểm xuất hiện sớm nhất trong các 

thời điểm sau: 

-  Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng máy hoặc lệnh Thay đổi công suất về 

giá trị 0 (không) hoặc thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy 

(đối với tổ máy không có máy cắt đầu cực) hoặc thời điểm Đơn vị phát điện 

thông báo tổ máy đã tách lưới; 

-  Thời điểm kết thúc chu kỳ liền trước chu kỳ tổ máy bắt đầu chào công 

suất khác giá trị 0 (không) trong bản chào ngày tới. 

3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm: 
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a) Thời điểm hoàn thành lệnh lấy theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn 

vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và Đơn vị phát điện; 

b) Thời điểm cắt máy cắt lấy theo bản ghi DCS do Đơn vị phát điện cung 

cấp; 

c) Bản chào ngày tới lấy theo cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin thị trường 

điện. 

d) Dữ liệu khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quy trình này. 

Điều 13. Nguyên tắc xác định sự kiện nhà máy điện tách lưới phát độc 

lập 

1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện khi nhà máy phải thay đổi 

công suất để điều chỉnh tần số lưới trong khoảng thời gian lưới điện khu vực bị 

tách khỏi lưới điện quốc gia. 

2. Thông tin cần xác nhận bao gồm: 

a) Thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau: 

- Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ghi nhận 

được về sự cố khu vực có nhà máy tách lưới phát độc lập; 

- Thời điểm hệ thống điều chỉnh công suất tổ máy chuyển sang chế độ 

thay đổi công suất để điều chỉnh tần số lưới. 

b) Thời điểm kết thúc sự kiện là thời điểm lưới điện khu vực đã hòa được 

vào lưới điện quốc gia theo ghi nhận của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị 

trường điện hoặc thời điểm Đơn vị phát điện hoàn thành lệnh Thay đổi công suất 

tại một mức công suất xác định theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện 

và thị trường điện. 

3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm: 

a) Thời điểm lưới điện khu vực (có nhà máy tách lưới phát độc lập) tách 

khỏi hệ thống điện quốc gia theo ghi nhận của Đơn vị vận hành hệ thống điện và 

thị trường điện;  

b) Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện yêu cầu và 

thông báo cho Đơn vị phát điện lấy theo bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản 

sao ghi chép ca vận hành do Đơn vị phát điện cung cấp;  

c) Thời điểm hệ thống điều tốc chuyển đổi chế độ làm việc lấy theo bản 

ghi DCS do Đơn vị phát điện cung cấp. 

Điều 14. Nguyên tắc xác định sự kiện tổ máy đấu nối vào lưới điêṇ 

mua điện từ nước ngoài 

1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện khi tổ máy có khoảng thời 

gian đấu nối lưới điêṇ mua điện nước ngoài theo yêu cầu của Đơn vị vận hành 

hệ thống điện và thị trường điện. Khoảng thời gian này được xác định từ thời 

điểm tổ máy tách khỏi lưới điện quốc gia cho đến thời điểm tổ máy tách khỏi 
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lưới điện mua điện nước ngoài. 

2. Thông tin cần xác nhận bao gồm: 

a) Thời điểm bắt đầu sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau: 

- Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng tổ máy hoặc lệnh Thay đổi công suất 

về giá trị 0 (không) với lý do chuyển sang nối lưới điêṇ mua điện từ nước ngoài; 

- Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ 

máy không có máy cắt đầu cực) để tách khỏi lưới điện quốc gia với lý do chuyển 

sang nối lưới điêṇ mua điện từ nước ngoài; 

- Thời điểm Đơn vị phát điện hoàn thành việc chuyển sang nối lưới điêṇ 

nước ngoài. 

b) Thời điểm kết thúc sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:  

- Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng tổ máy hoặc lệnh Thay đổi công suất 

về giá trị 0 (không) với lý do chuyển sang nối lưới điện quốc gia; 

- Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ 

máy không có máy cắt đầu cực) để tách khỏi lưới điện mua điện nước ngoài với 

lý do chuyển sang nối lưới điện quốc gia; 

- Thời điểm Đơn vị phát điện hoàn thành việc chuyển sang nối lưới điện 

Quốc gia. 

3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm: 

a) Các thời điểm hoàn thành lệnh lấy theo dữ liệu từ hệ thống DIM của 

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và Đơn vị phát điện; 

b) Các thời điểm cắt máy cắt lấy theo bản ghi DCS do Đơn vị phát điện 

cung cấp; 

c) Thời điểm Đơn vị phát điện hoàn thành việc chuyển sang nối lưới điêṇ 

nước ngoài hoặc lưới điện quốc gia lấy theo ghi nhận của Đơn vị vận hành hệ 

thống điện và thị trường điện. 

Điều 15. Nguyên tắc xác định sự kiện tổ máy nhiệt điện khởi động 

hoặc ngừng máy theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị 

trường điện 

1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện này khi tổ máy khởi động, 

ngừng máy theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện 

(không áp dụng xác nhâṇ sư ̣kiêṇ cho tổ máy bị ngừng máy do sự cố). 

2. Các thông tin cần xác nhận cho sự kiện ngừng tổ máy gồm có: 

a) Thời điểm bắt đầu ngừng tổ máy là thời điểm bắt đầu thực hiện lệnh 

Ngừng tổ máy hoặc lệnh Thay đổi công suất về giá trị 0 (không) hoặc thời điểm 

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ra lệnh ngừng tổ máy; 

b) Thời điểm hoàn thành ngừng tổ máy được xác định theo thứ tự ưu tiên 

sau: 
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-  Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng tổ máy hoặc lệnh Thay đổi công suất 

về giá trị 0 (không); 

-  Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ 

máy không có máy cắt đầu cực); 

-  Thời điểm Đơn vị phát điện thông báo tổ máy đã tách lưới. 

3. Các thông tin cần xác nhận cho sự kiện khởi động gồm có: 

a) Thời điểm hoàn thành lệnh khởi động được xác định theo thứ tự ưu tiên 

sau: 

- Thời điểm hoàn thành lệnh Hòa lưới hoặc lệnh Khởi động và hòa lưới tổ 

máy; 

- Thời điểm đóng máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ 

máy không có máy cắt đầu cực); 

- Thời điểm Đơn vị phát điện thông báo tổ máy đã hòa lưới thành công. 

b) Thời điểm tổ máy đạt lệnh điều độ hoặc đạt công suất phát ổn định thấp 

nhất được xác định theo thứ tự ưu tiên sau: 

-  Thời điểm tổ máy đạt công suất phát ổn định thấp nhất;  

-  Thời điểm tổ máy đạt công suất theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ 

thống điện và thị trường điện; 

-  Thời điểm Đơn vị phát điện thông báo tổ máy đã đạt công suất phát ổn 

định thấp nhất hoặc công suất theo yêu cẩu của Đơn vị vận hành hệ thống điện 

và thị trường điện; 

-  Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng tổ máy hoặc lệnh Thay đổi công suất 

về giá trị 0 (không) trong trường hợp tổ máy ngừng sự cố sau khi đã khởi động 

và hòa lưới thành công nhưng chưa đạt công suất phát ổn định thấp nhất. 

4. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm: 

a) Thời điểm bắt đầu, hoàn thành lệnh, thời điểm tổ máy đạt công suất 

theo yêu cầu lấy theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống 

điện và thị trường điện và Đơn vị phát điện; 

b) Thời điểm đóng, cắt máy cắt lấy theo bản ghi DCS do Đơn vị phát điện 

cung cấp; 

c) Thời điểm tổ máy đạt công suất phát ổn định thấp nhất lấy theo bản ghi 

DCS do Đơn vị phát điện cung cấp; 

d) Công suất phát ổn định thấp nhất lấy theo Hồ sơ đăng ký tham gia thị 

trường điện của Đơn vị phát điện; 

đ) Dữ liệu đo đếm của nhà máy điện đã được xác thực theo quy định tại 

Quy định đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh do Bộ Công 

Thương ban hành. 
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Điều 16. Nguyên tắc xác định sự kiện tổ máy thủy điện phải phát công 

suất lớn hơn công suất công bố trong bản chào ngày tới theo yêu cầu của 

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện  

1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện khi nhà máy thủy điện có 

khoảng thời gian phát công suất lớn hơn công suất công bố trong bản chào ngày 

tới theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện trừ trường 

hợp tổ máy thuộc nhóm nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết dưới 02 ngày. 

2. Thông tin cần xác nhận bao gồm: 

a) Thời điểm bắt đầu sự kiện là thời điểm hoàn thành lệnh Phát công suất 

lớn hơn công suất công bố trong bản chào ngày tới; 

b) Thời điểm kết thúc sự kiện được xác định theo thứ tự ưu tiên sau: 

- Thời điểm hoàn thành lệnh Thay đổi công suất về một mức mang tải cố 

định nhỏ hơn hoặc bằng công suất công bố trong bản chào ngày tới; 

- Thời điểm Đơn vị phát điện thông báo tổ máy đã kết thúc phát công suất 

lớn hơn công suất công bố trong bản chào ngày tới theo lệnh của Đơn vị vận 

hành hệ thống điện và thị trường điện. 

3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm: 

a) Bản chào ngày tới của Đơn vị phát điện lấy theo cơ sở dữ liệu vận hành 

thị trường điện; 

b) Thời điểm bắt đầu, hoàn thành lệnh, công suất lệnh lấy theo dữ liệu từ 

hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và Đơn vị 

phát điện; 

c) Thời điểm Đơn vị phát điện thông báo tổ máy đã kết thúc phát công 

suất lớn hơn công suất công bố trong bản chào ngày tới lấy từ bản sao ghi âm 

công nghiệp hoặc bản sao sổ ghi chép ca của Đơn vị vận hành hệ thống điện và 

thị trường điện hoặc của Đơn vị phát điện. 

Điều 17. Nguyên tắc xác định sự kiện nhà máy điện đảm nhận chức 

năng điều tần cấp một theo chỉ định của Đơn vị vận hành hệ thống điện và 

thị trường điện 

1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện khi nhà máy có khoảng thời 

gian đảm nhận chức năng điều tần cấp một theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ 

thống điện và thị trường điện. 

2. Thông tin cần xác nhận bao gồm: 

a) Thời điểm bắt đầu sự kiện là thời điểm hoàn thành lệnh Điều tần hoặc 

thời điểm Đơn vị phát điện thông báo đã chuyển nhà máy sang chế độ Điều tần; 

b) Thời điểm kết thúc sự kiện là: 

-  Thời điểm hoàn thành lệnh Thay đổi công suất về một mức mang tải cố 

định; 
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-  Thời điểm Đơn vị phát điện thông báo các tổ máy đã phát cố định tại 

mức công suất xác định. 

3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm: 

a) Thời điểm hoàn thành lệnh lấy theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn 

vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và Đơn vị phát điện; 

b) Thời điểm Đơn vị phát điện thông báo nhà máy điện kết thúc điều tần 

lấy từ bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao sổ ghi chép ca của Đơn vị vận 

hành hệ thống điện và thị trường điện hoặc của Đơn vị phát điện. 

Điều 18. Nguyên tắc xác định sự kiện hồ chứa của nhà máy thủy điện 

vi phạm mức nước giới hạn tuần 

1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện từ khi mức nước hồ chứa 

phía thượng lưu của nhà máy có 02 tuần liên tiếp thấp hơn mức nước giới hạn 

tuần cho đến khi nhà máy đảm bảo không vi phạm mức nước giới hạn tuần do 

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện công bố.  

Từ thứ Ba của tuần thứ hai, nhà máy điện có 01 ngày bất kỳ có giá chào 

ứng với các dải công suất không phải chào giá để đảm bảo yêu cầu cấp nước hạ 

du hoặc cấp điện cho phụ tải địa phương nhỏ hơn giá trần bản chào của nhà máy 

đó thì lý do vi phạm mức nước giới hạn tuần là do nguyên nhân chủ quan trong 

công tác chào giá của nhà máy điện.  

2. Các thông tin cần xác nhận gồm có: 

a) Thời điểm bắt đầu sự kiện là thời điểm sau khi mức nước thượng lưu 

hồ của nhà máy điêṇ có 02 tuần liên tiếp nhỏ hơn mức nước giới hạn tuần theo 

công bố của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện; 

b) Thời điểm kết thúc sự kiện là thời điểm sau khi nhà máy điêṇ đảm bảo 

không vi phạm mức nước giới hạn tuần theo công bố của Đơn vị vận hành hệ 

thống điện và thị trường điện; 

c) Lý do vi phạm. 

3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm: 

a) Mức nước giới hạn tuần lấy theo cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin thị 

trường điện; 

b) Bản chào lập lịch lấy theo cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin thị trường 

điện. 

Điều 19. Nguyên tắc xác định sự kiện tổ máy có thời gian sự cố lớn 

hơn 72 giờ 

1. Đơn vị phát điện có tổ máy ngừng sự cố được xác định có sự kiện này 

trừ trường hợp tổ máy thuộc nhóm nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết dưới 

02 ngày hoặc tổ máy trở lại trạng thái dự phòng trong thời haṇ 72 giờ kể từ chu 

kỳ có thời điểm tổ máy ngừng sự cố và lần khởi động sau khi trở lại trạng thái 
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dự phòng này là khởi động và hòa lưới thành công. 

2. Thông tin cần xác nhận bao gồm: 

a) Thời điểm tổ máy bắt đầu sự cố được xác định theo thứ tự ưu tiên như 

sau: 

- Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng tổ máy hoặc lệnh Thay đổi công suất 

về giá trị 0 (không); 

- Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ 

máy không có máy cắt đầu cực); 

- Thời điểm Đơn vị phát điện thông báo tổ máy đã ngừng máy do bị sự cố. 

b) Thời điểm tổ máy trả lại trạng thái dự phòng sau sự cố được xác định 

khi có đủ các điều kiện sau: 

- Đơn vị phát điện thông báo tổ máy trả lại trạng thái dự phòng sau sự cố; 

- Bản chào giá giờ tới hoặc bản chào giá ngày tới (trong trường hợp không 

có bản chào giờ tới) cập nhật công suất khả dụng phù hợp theo khả năng vận 

hành của tổ máy. 

c) Thời điểm tổ máy kết thúc sự cố được xác định theo một trong các thời 

điểm sau: 

-  Thời điểm tổ máy trở lại trạng thái dự phòng gần nhất mà lần khởi động 

sau khi trở lại trạng thái dự phòng này là khởi động và hòa lưới thành công;  

-  Thời điểm tổ máy trở lại trạng thái dự phòng và Đơn vị phát điện chào 

giá sàn cho tổ máy với mức công suất phát ổn định thấp nhất vượt quá 72 giờ, kể 

từ chu kỳ tổ máy trở lại trạng thái dự phòng. 

-  Thời điểm tổ máy bắt đầu tách ra sửa chữa theo kế hoạch được phê 

duyệt và đưa vào tính sản lượng hợp đồng giờ. 

3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm: 

a) Bản chào ngày tới, giờ tới của Đơn vị phát điện lấy theo cơ sở dữ liệu 

vận hành thị trường điện; 

b) Thời điểm tổ máy bắt đầu sự cố, thời điểm tổ máy trở lại trạng thái dự 

phòng căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện 

và thị trường điện và Đơn vị phát điện, bản ghi DCS, bản sao ghi âm công 

nghiệp hoặc bản sao ghi chép ca vận hành do Đơn vị phát điện cung cấp; 

c) Thời điểm tổ máy tách ra sửa chữa căn cứ theo thời điểm đơn vị phát 

điện thông báo tách tổ máy ra sửa chữa và được Đơn vị vận hành hệ thống điện 

và thị trường điện phê duyệt; 

d) Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện lệnh khởi 

động tổ máy, thời điểm tổ máy hòa lưới thành công căn cứ theo dữ liệu từ hệ 

thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và Đơn vị phát 

điện, bản ghi DCS, bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao sổ ghi chép ca của 
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Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện hoặc của Đơn vị phát điện và 

dữ liệu đo đếm của nhà máy điện đã được xác thực theo quy định tại Quy định 

đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh do Bộ Công Thương ban 

hành. 

Điều 20. Nguyên tắc xác định sự kiện tổ máy kéo dài lịch sửa chữa so 

với kế hoạch đã được phê duyệt và được đưa vào tính sản lượng hợp đồng 

giờ  

1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện này trong trường hợp không 

thuộc nhóm nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết dưới 02 ngày và tổ máy có 

thời gian sửa chữa lớn hơn thời gian sửa chữa đã được phê duyệt và đưa vào tính 

sản lượng hợp đồng giờ. 

2. Thông tin cần xác nhận bao gồm: 

a) Thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc sửa chữa tổ máy theo kế hoạch 

đã được phê duyệt và đưa vào tính sản lượng hợp đồng giờ; 

b) Thời điểm tổ máy bắt đầu ngừng sửa chữa thực tế được xác định theo 

thứ tự ưu tiên như sau: 

-  Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng tổ máy hoặc lệnh Thay đổi công suất 

về giá trị 0 (không); 

-  Thời điểm cắt máy cắt đầu cực hoặc máy cắt cao áp tổ máy (đối với tổ 

máy không có máy cắt đầu cực); 

-  Thời điểm Đơn vị phát điện thông báo đã tách tổ máy ra sửa chữa theo 

kế hoạch đã được phê duyệt. 

c) Thời điểm tổ máy trở lại trạng thái dự phòng sau sửa chữa được xác 

định khi có đủ các điều kiện sau: 

- Đơn vị phát điện thông báo tổ máy trả lại trạng thái dự phòng sau sửa 

chữa; 

- Bản chào giá giờ tới hoặc bản chào giá ngày tới (trong trường hợp không 

có bản chào giờ tới) cập nhật công suất khả dụng phù hợp theo khả năng vận 

hành của tổ máy. 

d) Thời điểm tổ máy kết thúc sửa chữa theo thực tế được xác định theo 

một trong các thời điểm sau: 

-  Thời điểm tổ máy trở lại trạng thái dự phòng gần nhất mà lần khởi động 

sau khi trở lại trạng thái dự phòng này là khởi động và hòa lưới thành công; 

- Thời điểm tổ máy trở lại trạng thái dự phòng và từ chu kỳ tổ máy trở lại 

trạng thái dự phòng Đơn vị phát điện chào giá sàn cho tổ máy với mức công suất 

phát ổn định thấp nhất vượt quá 72 giờ. 

3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm: 

a) Thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc sửa chữa tổ máy theo kế hoạch 



21 

 

và được đưa vào tính sản lượng hợp đồng giờ căn cứ theo lịch sửa chữa đã được 

phê duyệt và được đưa vào tính toán kế hoạch vận hành thị trường điện tháng 

tới; 

b) Thời điểm tổ máy bắt đầu tách ra sửa chữa, kết thúc sửa chữa theo thực 

tế căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị 

trường điện và Đơn vị phát điện, bản ghi DCS, bản sao ghi âm công nghiệp hoặc 

bản sao ghi chép ca vận hành do Đơn vị phát điện cung cấp; 

c) Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện lệnh khởi 

động tổ máy, thời điểm tổ máy hòa lưới thành công căn cứ theo dữ liệu từ hệ 

thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và Đơn vị phát 

điện, bản ghi DCS, bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao sổ ghi chép ca của 

của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện hoặc của Đơn vị phát điện 

và dữ liệu đo đếm của nhà máy điện đã được xác thực theo quy định tại Quy 

định đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh do Bộ Công 

Thương ban hành. 

Điều 21. Nguyên tắc xác định sự kiện 01 lò hơi của tổ máy nhiệt điện 

than có nhiều lò hơi có thời gian sự cố lớn hơn 72 giờ 

1. Đơn vị phát điện có lò hơi ngừng sự cố được xác định có sự kiện này 

trừ trường hợp lò hơi trở lại trạng thái dự phòng trong thời haṇ 72 giờ kể từ chu 

kỳ có thời điểm lò hơi ngừng sự cố và lần khởi động sau khi trở lại trạng thái dự 

phòng này là khởi động thành công. 

2. Các thông tin cần xác nhận gồm có: 

a) Thời điểm lò hơi sự cố được xác định theo thứ tự ưu tiên như sau: 

- Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng lò hơi; 

- Thời điểm Đơn vị phát điện thông báo lò hơi đã ngừng bị sự cố. 

b) Thời điểm lò hơi trả lại trạng thái dự phòng sau sự cố được xác định 

khi có đủ các điều kiện sau: 

- Đơn vị phát điện thông báo lò hơi trả lại trạng thái dự phòng sau sự cố; 

- Bản chào giá giờ tới hoặc bản chào giá ngày tới (trong trường hợp không 

có bản chào giờ tới) cập nhật công suất khả dụng phù hợp theo khả năng vận 

hành của tổ máy. 

c) Thời điểm lò hơi kết thúc sự cố được xác định như sau: 

-  Thời điểm lò hơi trở lại trạng thái dự phòng gần nhất mà lần khởi động 

sau khi trở lại trạng thái dự phòng này là khởi động thành công; 

- Thời điểm lò hơi trở lại trạng thái dự phòng và từ chu kỳ lò hơi trở lại 

trạng thái dự phòng Đơn vị phát điện chào giá sàn cho tổ máy với mức công suất 

phát ổn định thấp nhất phù hợp theo khả năng vận hành của tổ máy vượt quá 72 

giờ. 
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-  Thời điểm lò máy bắt đầu tách ra sửa chữa theo kế hoạch được phê 

duyệt và đưa vào tính sản lượng hợp đồng giờ. 

3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm: 

a) Bản chào ngày tới, giờ tới của Đơn vị phát điện lấy theo cơ sở dữ liệu 

vận hành thị trường điện; 

b) Thời điểm lò hơi sự cố, thời điểm lò hơi trở lại trạng thái dự phòng căn 

cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị 

trường điện và Đơn vị phát điện, bản ghi DCS, bản sao ghi âm công nghiệp hoặc 

bản sao sổ ghi chép ca của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện 

hoặc của Đơn vị phát điện; 

c) Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ra lệnh 

Hòa hơi lò, thời điểm hòa lò thành công căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM 

của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và Đơn vị phát điện, bản 

ghi DCS, bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao sổ ghi chép ca của của Đơn 

vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện hoặc của Đơn vị phát điện và dữ 

liệu đo đếm của nhà máy điện đã được xác thực theo quy định tại Quy định đo 

đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh do Bộ Công Thương ban 

hành. 

Điều 22. Nguyên tắc xác định sự kiện 01 lò hơi của tổ máy nhiệt điện 

than có nhiều lò hơi kéo dài lịch sửa chữa so với kế hoạch đã được phê 

duyệt và được đưa vào tính sản lượng hợp đồng giờ 

1. Đơn vị phát điện được xác định có sự kiện này trong trường hợp lò hơi 

có thời gian sửa chữa lớn hơn thời gian sửa chữa đã được phê duyệt và đưa vào 

tính sản lượng hợp đồng giờ. 

2. Thông tin cần xác nhận bao gồm: 

a) Thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc sửa chữa lò hơi theo kế hoạch 

đã được phê duyệt và đưa vào tính sản lượng hợp đồng giờ; 

b) Thời điểm lò hơi bắt đầu ngừng sửa chữa thực tế được xác định theo 

thứ tự ưu tiên như sau: 

- Thời điểm hoàn thành lệnh Ngừng lò hơi; 

- Thời điểm Đơn vị phát điện thông báo đã tách lò hơi ra sửa chữa theo kế 

hoạch đã được phê duyệt. 

c) Thời điểm lò hơi trở lại trạng thái dự phòng sau sửa chữa được xác 

định khi có đủ các điều kiện sau: 

- Đơn vị phát điện thông báo lò hơi trả lại trạng thái dự phòng sau sửa 

chữa; 

- Bản chào giá giờ tới hoặc bản chào giá ngày tới (trong trường hợp không 

có bản chào giờ tới) cập nhật công suất khả dụng phù hợp theo khả năng vận 
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hành của tổ máy. 

d) Thời điểm lò hơi kết thúc sửa chữa theo thực tế được xác định theo một 

trong các thời điểm sau: 

-  Thời điểm lò hơi trở lại trạng thái dự phòng gần nhất mà lần khởi động 

sau khi trở lại trạng thái dự phòng này là khởi động thành công; 

- Thời điểm lò hơi trở lại trạng thái dự phòng và từ chu kỳ lò hơi trở lại 

trạng thái dự phòng Đơn vị phát điện chào giá sàn cho tổ máy với mức công suất 

phát ổn định thấp nhất phù hợp theo khả năng vận hành của tổ máy vượt quá 72 

giờ. 

3. Dữ liệu phục vụ xác nhận sự kiện bao gồm: 

a) Thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc sửa chữa lò hơi theo kế hoạch 

và được đưa vào tính sản lượng hợp đồng giờ căn cứ theo lịch sửa chữa đã được 

phê duyệt và được đưa vào tính toán kế hoạch vận hành thị trường điện tháng 

tới; 

b) Thời điểm lò hơi bắt đầu tách ra sửa chữa, kết thúc sửa chữa theo thực 

tế căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị 

trường điện và Đơn vị phát điện, bản ghi DCS, bản sao ghi âm công nghiệp hoặc 

bản sao sổ ghi chép ca của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện 

hoặc của Đơn vị phát điện; 

c) Thời điểm Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện lệnh khởi 

động lò hơi, thời điểm hòa lò thành công căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống DIM 

của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và Đơn vị phát điện, bản 

ghi DCS, bản sao ghi âm công nghiệp hoặc bản sao sổ ghi chép ca của Đơn vị 

vận hành hệ thống điện và thị trường điện hoặc của Đơn vị phát điện và dữ liệu 

đo đếm của nhà máy điện đã được xác thực theo quy định tại Quy định đo đếm 

điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh do Bộ Công Thương ban hành.  
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Chương III 

TRÌNH TỰ XÁC NHẬN SỰ KIỆN TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN 

Điều 23. Trình tự thực hiện xác nhận sự kiện ngày D 

1. Quy định chung 

Quá trình xác nhận sự kiện ngày D phục vụ các khoản thanh toán trên thị 

trường điện được thực hiện theo trình tự sau: 

a) Xác định các sự kiện tính toán; 

b) Xác nhận các sự kiện thanh toán. 

2. Trình tự xác định các sự kiện tính toán 

a) Trước 10h00 ngày D+1, Đơn vị phát điện có trách nhiệm công bố lên 

Trang thông tin điện tử thị trường điện: 

-  Các sự kiện phục vụ các khoản thanh toán trên thị trường điện ngày D 

của đơn vị mình (nếu có); 

-  Các dữ liệu phục vụ việc xác nhận các sự kiện này.  

b) Trước 15h00 ngày D+1, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường 

điện và Đơn vị phát điện có trách nhiệm phối hợp xác nhận các sự kiện đã được 

công bố trên trang Thông tin điện tử thị trường điện căn cứ vào: 

-  Các dữ liệu do Đơn vị phát điện cung cấp; 

-  Các dữ liệu do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thu 

thập; 

-  Nguyên tắc xác nhận sự kiện theo quy định tại Chương II Quy trình này. 

Sự kiện được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện xác nhận 

được sử dụng làm sự kiện tính toán. 

c) Đơn vị phát điện không công bố sự kiện theo khung thời gian quy định 

tại Điểm a Khoản này, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có 

trách nhiệm xác định và công bố sự kiện tính toán cho đơn vị đó căn cứ vào: 

- Các dữ liệu do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thu 

thập; 

- Nguyên tắc xác nhận sự kiện quy định tại Chương II Quy trình này. 

d) Đơn vị phát điện đã công bố sự kiện theo khung thời gian quy định tại 

Điểm a Khoản này nhưng chưa thống nhất được với Đơn vị vận hành hệ thống 

điện sự kiện này theo khung thời gian quy định tại Điểm b Khoản này, Đơn vị 

vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xác định sự kiện tính 

toán cho đơn vị đó căn cứ vào ghi nhận của Đơn vị vận hành hệ thống điện. 

3. Trình tự xác nhận các sự kiện thanh toán 

a) Sự kiện tính toán được xác định theo quy định tại Điểm b Khoản 2 

Điều này thì sự kiện tính toán được sử dụng làm sự kiện thanh toán; 





Phụ lục 1 

DANH SÁCH CÁC LỆNH TỪ HỆ THỐNG DIM  

PHỤC VỤ XÁC NHẬN SỰ KIỆN 

(Ban hành kèm theo Quy trình phối hợp xác nhận các sự kiện phục vụ các khoản thanh 

toán trong thị trường điện) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Tên lệnh 

1 Lệnh Chuyển bù 

2 Lệnh Chuyển đổi nhiên liệu 

3 Lệnh Chuyển phát 

4 Lệnh Điều tần 

5 Lệnh Hòa hơi 

6 Lệnh Khởi động lò 

7 Lệnh Khởi động và hòa lưới 

8 Lệnh Hòa lưới 

9 Lệnh Ngừng lò 

10 Lệnh Ngừng tổ máy 

11 Lệnh Thay đổi công suất 



Phụ lục 2 

TRÌNH TỰ XÁC NHẬN CÁC SỰ KIỆN TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN 

(Ban hành kèm theo Quy trình phối hợp xác nhận các sự kiện phục vụ các khoản thanh 

toán trong thị trường điện) 

 

Chưa thống nhất 

Đúng 

Không công bố ĐVPĐ công bố sự 

kiện ngày D trước 

10h00 ngày D + 1 

SMO xác nhận sự 

kiện ngày D trước 

15h00 ngày D + 1 

Sự kiện 

thanh toán 

Sự kiện thanh toán là sự 

kiện tính toán 

Sự kiện thanh toán là  

sự kiện được xác nhận 

Sự kiện tính toán được 

xác định theo ghi nhận 

của SMO 

ĐVPĐ công bố ý kiến 

phản hồi về sự kiện 

ngày D trước ngày D 

+ 4 

Thống nhất 

SMO xác nhận 

trước ngày  
D + 6 

Không thống nhất 

Thống nhất 

Đúng 

Sai 
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