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1. Kế hoạch chung triển khai thị trường VCGM

Giai đoạn 1: Vận hành thí điểm (từ 01/7/2011)
- Vận hành Thị trường ảo (1 – 2 tháng)
- Thử nghiệm chào giá và thanh toán theo thị trường (1 – 2 tháng)
- Thử nghiệm toàn phần (4 – 5 tháng)

Giai đoạn 2: Vận hành chính thức (từ 2012-2014)

1. Kế hoạch chung triển khai thị trường VCGM
Giai đoạn 1: Vận hành thí điểm (từ 01/7/2011)
Thử nghiệm toàn phần
Chào giá theo thị trường
Thanh toán theo Pc

động thực tế theo bản

Vận hành Thị trường ảo

chào;
- Chào giá, xếp lịch và huy
động thực tế theo bản chào;

- Tất cả các nhà máy thuộc đối
tượng tham gia VCGM đều phải
tham gia chào giá;
- Việc chào giá, lập lịch và thanh
toán được thực hiện trên giấy;
Điều độ thực tế và thanh toán tiếp
tục thực hiện theo các quy định và
hợp đồng như hiện nay.

- Chào giá, xếp lịch và huy

- Có tính toán thanh toán theo
thị trường nhưng không thanh
toán theo giá thị trường mà
toàn bộ sản lượng điện phát ra
đều được thực hiện thanh toán
theo giá hợp đồng.

Tính toán thanh toán theo
thị trường;
Từng bước thực hiện
thanh toán theo thị trường
đối với các đơn vị phát
điện có đầy đủ điều kiện
tham gia thị trường VCGM

01/7/11
1 – 2 tháng

1 – 2 tháng

4 – 5 tháng

2. Công tác chuẩn bị cho vận hành VCGM
2.1. Các công việc đã thực hiện:
-Tách giá hợp đồng mua bán điện theo hai thành phần;
- Xác định điểm giao nhận điện năng chính thức, dự phòng, các hệ số,
công thức quy đổi điện năng từ đầu cực máy phát và ngược lại;
- Cài đặt phần mềm, cấu hình các thông số cơ bản (suất hao nhiệt,
đường đặc tuyến công suất, công suất max/min các tổ máy…)

2. Công tác chuẩn bị cho vận hành VCGM
2.2. Các công việc cần hoàn thiện:
1. Tổ chức đào tạo, tập huấn cho các đơn vị liên quan;
2. Hoàn thiện hệ thống các văn bản, quy trình, quy định cần thiết;
- “Quy định chức năng
nhiệm vụ cho các đơn vị,
bộ phận, cá nhân liên
quan”
- Xây dựng “Quy trình thao
tác lập và gửi bản chào”

3. Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ TTĐ.

Thiết kế tổng thể hệ thống hạ tầng CNTT cho VCGM
(Quyết định 6941/QĐ-BCT)

3. Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ TTĐ.
Mô hình triển khai tại Công ty

3. Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ TTĐ.

- Máy tính trạm tham gia VCGM:
+ 01 bộ cho chào giá và thanh toán;
+ 02 bộ (DC1 & DC2) cho nhận điều độ và chào lại;
+ 02 bộ đọc số liệu đo đếm công tơ.
(Chưa có máy tính trạm đạt y/c theo văn bản 1642)

- Đường truyền từ công tơ về LAN
(hiện tại dùng dial up qua modem điện thoại nội bộ)
+ Do chưa có sơ đồ lắp đặt công tơ nên p.KT sẽ
tiến hành khảo sát và lập phương án chi tiết vào
ngày 13/6/2011

3. Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ TTĐ.
Đáp ứng với Giai đoạn 1: Vận hành thí điểm (từ 01/7/2011)
Thử nghiệm toàn phần
Chào giá theo thị trường
Thanh toán theo Pc
Vận hành Thị trường ảo

01/7/11
1 – 2 tháng

1 – 2 tháng

4 – 5 tháng

3. Đề xuất, xin ý kiến
3.1. Thay đổi bản chào
-Tại sao cần thực hiện chào lại?
+ Can thiệp bản chào (để tăng CS)
phát khi có cao điểm phụ tải hoặc
nghẽn mạch Æ tăng lợi nhuận.
- Người thực hiện chào lại ?
+ Trưởng ca hay nhóm công tác TTD
+ Nếu Trca thực hiện:
* Nghiệp vụ, thông tin để có chiến lược
chào tốt nhất?
* Phân quyền ?
+ Nhóm Ctác TTĐ thực hiện:
* Ngoài giờ, ca đêm ?
* Hỗ trợ truy cập từ xa qua VPN

3. Đề xuất, xin ý kiến
3.2. Làm chủ thiết bị đảm bảo Qc
- Biểu đồ Qc giao theo tháng với chu kỳ giao dịch 1 giờ: Trong mỗi chu kỳ giao dịch,
nếu không đảm bảo Qc sẽ bị giảm doanh thu tiền điện theo hợp đồng CfD.
- Cần:
+ Các đơn vị, bộ phận, cá nhân liên quan (kế hoạch, vận hành, quản lý thiết bị…)
làm chủ được phương thức vận hành trong dài hạn;
+ Kiến nghị Bộ Công thương quy định biểu đồ Qc ngắn hạn hơn (03 ngày hoặc 01
tuần).

3. Đề xuất, xin ý kiến
3.3. Dự đoán giá biên (SMP)
- Công tác dự đoán giá biên rất quan trọng, từ đó có mức giá chào hợp lý để:
+ Đảm bảo có lãi khi phát điện;
+ Đảm bảo mức giá đủ cạnh tranh để được phát điện.
- Cần:
+ Nâng cao năng lực, kinh
nghiệm cho bộ phận chào giá

3. Đề xuất, xin ý kiến
3.4. Chế độ làm việc linh hoạt
- Chế độ làm việc (khởi động, ngừng dự phòng,
thay đổi công suất, dải công suất hoạt động
rộng) càng linh hoạt càng có lợi trong thị trường
- Cần:
+ Lưu ý công tác SCL, duy trì tính ổn định
và nâng cao tính linh hoạt cho hệ thống

3. Đề xuất, xin ý kiến
3.5. Thực hiện mục tiêu chất của Công ty
- Suất sự cố ≤ so với kế hoạch
- 100% các bảng chào giá phát điện
cạnh tranh được bên mua chấp
nhận và các tổ máy của Công ty
luôn bám lưới.
- Cần:
+ Làm chủ phương thức vận
hành;
+ Có chiến lược chào giá giờ
thấp điểm để bám lưới
Æ Đảm bảo doanh thu từ hợp
đồng và giảm các chi phí khởi
động….

Liên kết: Hợp đồng MBĐ trong VCGM

Thực hiện tháng 6 năm 2011
Th.sỹ Lương Thế Ngọc

