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MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn đề tài 

  Giúp thực hiện theo qui hoạch tổng phát triển kinh tế xã hội 

tỉnh Bình Định đến năm 2020. Làm cơ sở cho việc lập kế hoạch đầu 

tư xây dựng nguồn và lưới điện đạt hiệu quả cao.  

2. Mục đích nghiên cứu 

  Tính toán dự báo điện năng tiêu thụ tỉnh Bình Định giai đoạn 

2015-2020. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Qui hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Định 2020. Xây 

dựng chương trình tính toán lựa chọn mô hình dự báo. Áp dụng 

chương trình tìm mô hình dự báo, tính toán, phân tích và kết luận. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

 Thu thập số liệu thực tế, phân tích số liệu, mô phỏng, dự đoán 

kiểm chứng kết quả và kết luận vấn đề.  

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

 Cho ta có một số liệu cụ thể về dự báo nhu cầu năng lượng 

điện tiêu thụ ứng với kế hoạch phát triển kinh tế ở tương lai.  

6. Cấu trúc của luận văn 

Luận văn được lựa chọn là: ”Nghiên cứu tính toán dự báo nhu 

cầu tiêu thụ điện năng của tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020” 

Luận văn được trình bày 4 chương bao gồm: 

Chương 1: Tổng quan kinh tế xã hội tỉnh Bình Định 

Chương 2: Cơ sở tính toán dự báo phụ tải điện năng 

Chương 3: Nghiên cứu xây dựng chương trình lựa chọn mô hình dự 

báo. 

Chương 4: Áp dụng tính toán dự báo phụ tải điện năng cho tỉnh Bình 

Định 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN KINH T Ế XÃ HỘI T ỈNH BÌNH ĐỊNH  
1.1. Đặc điểm chung kinh tế xã hội t ỉnh Bình Định 

1.1.1. Vị trí địa lý 

1.1.2. Diện tích 

1.1.3. Địa hình và khí hậu 

1.1.4. Hệ thống giao thông 

1.1.5. Công nghiệp 

1.1.6. Thương mại 

1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020 

1.2.1. Dân số 

1.2.2 Tổng sản phẩm Tỉnh Bình Định (GDP) 

1.2.3. Ngành công nghiệp - xây dựng (CN-XD) 

1.2.4. Nhu cầu tiêu thụ điện 

1.3. Kết luận 

 Bình Định là một tỉnh thuộc vùng duyên hải nam trung bộ Việt 

Nam, phía bắc giáp Quảng Ngãi, phía nam giáp Phú Yên, phía tây 

giáp Gia Lai, phía đông giáp Biển đông, là một trong những cữa ngõ 

ra biển của các Tỉnh Tây Nguyên và vùng Nam Lào. Bình Định – 

miền đất thơ, đất võ, đất tuồng – địa hình đa dạng có vùng núi, vùng 

đồi, vùng đồng bằng, vùng bãi bồi ven biển. Có nhiều lợi thế cho 

việc phát triển ngành công nghiệp, thủy sản và du lịch.  

 Dân số ổn định, tốc độ tăng trưởng GDP trung bình hằng năm 

của tỉnh Bình Định là 15,57%, nhịp độ tăng trưởng toàn chu kỳ là 

8,51 lần. Nhu cầu điện tiêu thụ toàn tỉnh Bình Định liên tục tăng, 

nhịp độ tăng trưởng là 8,783 lần.  
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CHƯƠNG 2 

CƠ SỞ TÍNH TOÁN DỰ BÁO PHỤ TẢI ĐIỆN NĂNG 
2.1. Khái niệm về dự báo 

2.2. Các phương pháp dự báo phụ tải điện năng 

2.2.1. Phương pháp tính hệ số vượt trước   

2.2.2. Phương pháp tính trực tiếp 

2.2.3. Phương pháp ngoại suy theo thời gian  

Phương pháp ngoại suy theo thời gian nghiên cứu sự diễn biến 

của nhu cầu điện năng trong một khoảng thời gian quá khứ tương đối 

ổn định, tìm ra quy luật nào đó rồi kéo dài quy luật ấy để dự đoán 

cho tương lai. 

 Ưu điểm của phương pháp ngoại suy hàm mũ là đơn giản và 

có thể áp dụng để dự báo điện năng tầm ngắn và tầm xa. 

 Khuyết điểm của phương pháp ngoại suy hàm mũ kết quả chỉ 

chính xác nếu tương lai không nhiễu và quá khứ phải tuân theo một 

quy luật. 

2.2.4. Phương pháp tương quan 

 Nghiên cứu mối tương quan giữa các thành phần kinh tế với 

điện năng, nhằm phát hiện những quan hệ về mặt định lượng từ đó 

xây dựng mô hình biểu diễn sự tương quan giữa điện năng với sản 

lượng các thành phần kinh, dựa vào mối quan hệ trên để dự báo phụ 

tải điện năng. 

 Nhược điểm của phương pháp là ta phải lập các mô hình dự 

báo phụ.  

2.2.5. Phương pháp so sánh đối chiếu 

2.2.6. Phương pháp chuyên gia 

2.3 Đánh giá tương quan giữa các đại lượng trong mô hình dự 

báo 
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2.4. Phân tích chọn phương pháp sử dụng 

Từ đặc điểm kinh tế khu vực dự báo và ưu nhược điểm các 

phương pháp trong đề tài sẽ sử dụng hai phương pháp: Ngoại suy 

theo thời gian và tương quan để áp dụng tính toán dự báo điện năng 

cho tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020. 

2.5. Phương pháp bình phương cực tiểu 

2.5.1. Đặt vấn đề 

2.5.2. Trường hợp tổng quát 

2.5.3. Biểu thức toán học để xác định hệ số của mô hình dự báo 

2.5.3.1. Tổng quát  

Giả thuyết rằng có hàm số liên tục: 

    

Xác định các hệ số a, b, c, … sao cho thõa mãn điều kiện: 

    (2.14) 

 

 Lần lượt lấy đạo hàm (2-14) theo a, b, c …. và cho triệt tiêu 

chúng ta sẽ được một hệ phương trình: 

         

 

 

    (2.15) 

 

 

 

Giải hệ phương trình (2.15) chúng ta sẽ xác định các hệ số a, b, c …. 

2.5.3.2. Phương trình hàm bậc nhất 

Phương trình hồi quy: axy b= +   (2.16) 
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  (2.18) 

  

Giải hệ phương trình (2.18) sẽ xác định được a, b 

2.5.3.3. Phương trình hàm bậc 2 

Phương trình hồi qui:   (2.24) 

   

 

 

 

 (2.26) 

 

 

Giải hệ phương trình (2.26) sẽ xác định được a, b, c. 

2.5.3.4. Phương trình hàm mũ 

Dạng phương trình: a.bxy =  (2.33) 

Với a > 0 , b > 0 

 ⇒  logy = loga + x logb ⇒  Y = A + Bx  

   

 

   (2.34)

  

Giải hệ 2 phương trình (2.34) sẽ xác định được A, B suy ra 

được a, b, từ đó tìm được phương trình hồi quy y=a.bx . 

2.6 Kết luận 
 Dự báo là một phương pháp toán học cho phép tính toán dự 
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trong tương lai trên cơ sở bộ số liệu thống kê về sự xuất hiện của đại 

lượng đó trong thời gian quá khứ. 

 Người ta đã nghiên cứu và đề xuất một số các phương pháp 

dự báo khác nhau, mỗi phương pháp đều có ưu nhược điểm nhất 

định. Qua tìm hiểu các phương pháp sẽ sử dụng trong đề tài này là 

phương pháp ngoại suy theo thời gian và phương pháp hàm tương 

quan để tính toán. 

 Để xây dựng mối quan hệ giữa hai đại lượng ngẫu nhiên 

dùng cho phương pháp ngoại suy theo thời gian và phương pháp 

tương quan, đề tài sẽ sử dụng phương pháp bình phương cực tiểu và 

lựa chọn mô hình dự báo dựa vào chỉ tiêu chất lượng là đại lượng hệ 

số tương quan để xác định đối tượng tương quan chặt với điện năng 

tiêu thụ. 

CHƯƠNG 3 

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH  
TÍNH TOÁN L ỰA CHỌN MÔ HÌNH D Ự BÁO 

3.1. Mở đầu 

3.2. Xây dựng thuật toán xác định mô hình dự báo 

 Giả thiết có hàm số liên tục yi=ϕ(xi,a,b,c,...)  là mô hình dự báo 

cần xác định. Trong đó xi là biến độc lập, yi là biến phụ thuộc; a, b, c, 

… là các hệ số của phương trình. 

Theo phương pháp bình phương cực tiểu, cần phải tìm các giá 

trị của các hệ số phương trình mô hình sao cho tổng bình phương độ 

lệch giữa giá trị tính toán theo phương trình với giá trị thực tế là bé 

nhất, nghĩa là: 

[ ]2
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Bằng phương pháp toán học dựa vào điều kiện cực trị của hàm 

f(a,b,c..) ta xây dựng thuật toán để xác định các phương trình hồi quy 

trên cơ sở bộ số liệu thống kê thu thập được trong quá khứ như sau: 

3.2.1. Thuật toán tìm hàm hồi qui dạng bậc nhất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 3.1 Sơ đồ thuật toán tìm mô hình dạng hàm bậc nhất 
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3.2.2. Thuật toán tìm hàm hồi qui dạng bậc 2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 3.2 Lưu đồ thuật toán tìm mô hình dạng hàm bậc hai 
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3.2.3. Thuật toán tìm hàm hồi qui dạng hàm mũ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 3.3 Lưu đồ thuật toán tìm mô hình dạng hàm mũ 
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3.2.4. Thuật toán chọn mô hình dự báo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 3.4: Sơ đồ thuật toán lựa chọn mô hình dự báo 
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3.3. Xây dựng chương trình lựa chọn mô hình dự báo 

3.3.1 Giới thiệu phần mềm 

3.3.1.1 Tạo giao diện  

 Để tạo ra giao diện điều khiển ta dùng hộp thoại – custom 

dialog. Trước tiên ta tạo ra UserForm (Tools-Macro-Visual Basic 

Editor – Insert – UserForm).  

Hình 3.5 Tạo cửa sổ giao diện bằng phần mềm Exel. 

Trên Form UserForm1 ở hình 3.5 ta bổ sung các Controls 

Object có trong ToolBox và gán cho nó các thuộc tính, các phương 

thức Workbook có sẵn hoặc tự viết các sự cố thi hành.   

3.1.1.2 Xử lý dữ liệu 

 Sử dụng các hàm nội tại hoặc tự biên soạn, phần mềm có khả 

năng xử lý và phân tích các dữ liệu nghiên cứu có qui mô lớn, vẽ 

biểu đồ, đồ thị, phân tích phương sai, phân tích sự tương quan hồi 

qui.  

3.3.2 Xây dựng chương trình 

Để tạo giao diện hỗ trợ ”đối thoại” giữa người và máy tác giả 

tạo giao diện như hình 3.6. 
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Hình 3.6 Giao diện chính chương trình DUBAODIENNANG 

3.3.2.1. Nhập số liệu quá khứ  

Nhấp vào SỐ LIỆU QUÁ KHỨ chương trình chọn bảng 

SOLIEU. Nhập năm, điện năng tiêu thụ, dân số, giá trị GDP, CN-

XD, N-L-TS và ngành khác các năm quá khứ bảng 3.1 và bảng 3.2 

Bảng 3.1 Bảng thống kê điện năng tiêu thụ và giá trị các ngành 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhấp vào biến đập lập (thời gian, Dân số, GDP, SLCN) để 

xem bảng tính giải thuật toán tìm mô hình dự báo. 
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Bảng 3.2 Bảng thống kê điện năng tiêu thụ các ngành kinh tế  

 

 

 

 

 

3.3.2.2. Bảng tính tìm phương trình hồi qui 

  

Hình 3.7 Giao diện xem phương trình hàm hồi qui 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.7 Giao diện xem phương trình hàm hồi qui 

3.3.2.3. Xem mô hình dự báo 

Nhấp vào XEM MÔ HÌNH DỰ BÁO cho kết quả bảng 3.7.  

Bảng 3.7 Bảng hệ số của các mô hình báo 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.4. Chọn mô hình dự báo 

Trong mục mô hình tối ưu sẽ cho ta một tập 4 mô hình tốt nhất 

ứng với thời gian, dân số, GDP, XN-XD. Xem bảng 3.8 
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Bảng 3.8 Bảng mô hình dự báo lựa chọn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.5 Mô hình dự báo tối ưu 

 Từ 2 phương trình chọn để làm mô hình dự báo điện năng 

bằng phương pháp ngoại suy theo thời gian và phương pháp hàm 

tương quan ta tính ra được giá trị dự báo ứng với mỗi phương pháp, 

xem bảng 3.9.  

Bảng 3.9 Kết quả tính toán dự báo để phân tích 
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3.3.2.6. Kết quả dự báo 

 Nhấp vào XEM KẾT QUẢ DỰ BÁO chương trình sẽ cho ta 

bảng kết quả dự báo cuối cùng bảng 3.10. 

Bảng 3.10 Kết quả dự báo 

3.4. Kết luận 

 Tác giả đã xây dựng chương trình DUBAODIENNANG có 

giao diện gần gũi với người dùng và có các tính năng sau: 

 - Vẽ đồ thị. 

 - Nhập số liệu thu thập và tính hệ số tương quan. 

- Giải thuật toán tìm các mô hình dự báo. 

 - Chọn mô hình dự báo chất lượng tốt nhất. 

 - Tính toán ra kết quả. 

  

CHƯƠNG 4 

ÁP DỤNG TÍNH TOÁN DỰ BÁO PHỤ TẢI ĐIỆN NĂNG  
TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2015-2020 

4.1 Phân tích số liệu 

4.1.1 Kinh tế xã hội giai đoạn 1995-2010 

Theo số liệu của cục thống kê tỉnh Bình Định tại tập “Niên 

giám thống kê tỉnh Bình Định 2002” và tập “Niên giám thống kê tỉnh 

Bình Định 2010”, ta có các giá trị thực tế các ngành kinh tế giai đoạn 
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1995-2010 ở bảng 4.1. Cùng với kết quả vận hành cung cấp điện trên 

toàn tỉnh qua các năm 1995-2010 của Công ty Điện lực Bình Định[1] 

nhập vào chương trình áp dụng tính toán ta có bảng 4.2 ta có sự phân 

tích sự phát triển kinh tế và điện dùng như sau: 

Bảng 4.1 Điện năng-dân số-giá trị thực tế các ngành kinh tế B.Định 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.2 Nhịp độ phát triển kinh tế giai đoạn 1995-2010 

 Nhịp độ phát triển tổng thu nhập quốc dân tỉnh Bình Định 

trong giai đoạn 1995-2010 là 851 %. 
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Bảng 4.2 Nhu cầu điện cho các ngành kinh tế Tỉnh BĐịnh 1995-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.5 Nhịp độ phát triển nhu cầu điện các ngành kinh tế 

 Nhịp độ tăng nhu cầu điện dùng tỉnh Bình Định trong giai 

đoạn 1995-2010 là 876,26%. 
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 Bảng 4.3 Hệ số tương quan giữa điện năng với các chỉ tiêu kinh tế 

r Dân số GDP SLCN N-L-TS Khác 

Điện 0,7806 0,981 0,980 0,974 0,979 

 Như vậy giữa điện năng và GDP có mức độ tương quan chặt 

nhất, nên trong phương pháp tương quan ta chọn giá trị GDP làm 

biến độc lập để dự báo điện năng. 

4.1.2. Qui hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 

Theo quyết định số 54/2009/QĐ-TTg ngày 14/4/2009 của Thủ 

tướng Chính phủ về qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh 

Bình Định đến năm 2020 đã đặt ra các chỉ tiêu ở bảng 4.4 và giá trị 

các ngành kinh tế theo kế hoạch tính ra ở bảng 4.5. 

Bảng 4.4 Các chỉ tiêu kinh tế cụ thể đến 2020 

 

 

 

 

 

Bảng 4.5 Giá trị các ngành kinh tế theo kế hoạch đến 2020  
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4.2. Dự báo GDP đến năm 2020 

4.2.1. Lựa chọn mô hình 

 Nhập số liệu và cho ta kết quả : yGDP=0,13.x2 – 0,87.x + 4,48 . 

4.2.2 Tính toán dự báo GDP giai đoạn 2011-2020 

GDP2020=70,21 nghìn tỉ đồng 

4.2.3 Đánh giá chỉ tiêu công nghiệp giai đoạn dự báo 

Ta nhận thấy rằng giai đoạn dự báo 2011-2015 sự tăng trưởng 

GDP theo kế hoạch rất phù hợp với qui luật quá khứ, nhưng từ 2015-

2020 GDP theo kế hoạch tăng nhanh hơn 6%-29% GDP dự báo theo 

thời gian. Để đáp ứng nhu cầu điện cho sự phát triển kinh tế theo qui 

hoạch, ta dùng giá trị GDP theo kế hoạch tổng thể để dự báo 

GDP2020=99,83 nghìn tỷ đồng. 

4.3 Tính toán dự báo phụ tải điện năng 

4.3.1 Phương pháp ngoại suy theo thời gian 

 Phần mềm đã chọn quan hệ giữa điện năng và thời gian theo 

hàm bậc 2:  y2=2,81.t2 + 9,4.t + 108,5  [GWh) 

Tính toán dự báo :        A2020t=2.253 [GWh] 

4.3.2 Phương pháp tương quan điện năng theo GDP 

Phần mềm đã chọn quan hệ giữa điện năng với giá trị GDP 

theo hàm bậc nhất:     y1=43,53.x + 92,51  [GWh) 

Tính toán dự báo:        A2020GDP=4.438  [GWh] 

4.3.3 Phân tích lựa chọn giá trị dự báo 

- Phương pháp ngoại suy theo thời gian chỉ áp dụng được khi 

nền kinh tế phát triển ổn định có qui luật và tương lai không nhiễu. 

Dự báo điện năng ở phương pháp ngoại suy theo thời gian có giá trị 

dự báo là 2.253GWh. Trong giai đoạn 1995 đến 2010 GDP tăng 8,68 

lần thì điện năng tiêu thụ cũng tăng lên 8,78 lần. Theo qui hoạch giai 

đoạn 2010 đến 2020 GDP sẽ tăng lên 4,32 lần, nếu lấy giá trị này 
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làm dự báo thì điện năng chỉ tăng 2,295 lần và suất tiêu thụ điện 

năng bình quân đầu người chỉ đạt 1512kWh/năm, trong khi đó theo 

qui hoạch là 3000kWh/năm/người. Vậy giá trị này không đáng tin 

cậy làm kết quả dự báo. Kết quả tính toán bằng phương pháp ngoại 

suy theo thời gian chỉ để tham khảo chứ không thể sử dụng để dự 

báo. 

 - Dự báo điện năng bằng phương pháp tương quan: Chỉ số 

GDP bao hàm toàn bộ giá trị các ngành kinh tế xã hội trong toàn 

tỉnh. Nên khi sử dụng chỉ số này để tính toán dự báo thì điện năng sẽ 

bao hàm nhu cầu điện cho tất cả các lĩnh vực đời sống và xã hội. Giá 

trị dự báo bằng phương pháp này phù hợp với nhịp độ phát triển các 

ngành kinh tế. Do đó tác giả đề xuất điện năng tiêu thụ tỉnh Bình 

Định dự báo đến năm 2020 là: A2020 = 4.438GWh. 

4.4 Kết luận 
 Qua phân tích số liệu thống kê trong thời gian quá khứ về điện 

năng tiêu thụ và tốc độ tăng trưởng các thành phần kinh tế, đánh giá 

mối tương quan với điện năng cho thấy, điện năng tiêu thụ của tỉnh 

Bình Định có quan hệ chặt với tổng thu nhập quốc dân (GDP), cho 

nên ta sử dụng mối tương quan này và phương pháp tương quan để 

dự báo phụ tải điện năng. Đồng thời để có sự so sánh kết quả ta sử 

dụng thêm phương pháp ngoại suy theo thời gian tính toán dự báo.

 Sử dụng chương trình phần mềm tính toán lựa chọn mô hình 

dự báo đã được xây dựng trong chương 3 để tính toán tìm mô hình 

dự báo cho hai phương pháp ngoại suy theo thời gian và phương 

pháp tương quan. Sử dụng số liệu qui hoạch phát triển kinh tế của 

tỉnh Bình Định đến năm 2020, làm đối tượng để dự báo điện năng. 

Kết quả tính toán như sau: 
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- Điện năng dự báo ở phương pháp ngoại suy theo thời 

gian: 2253GWh. 

- Điện năng dự báo ở phương pháp tương quan giữa điện 

năng với GDP: 4438 GWh. 

Do qui hoạch phát triển của tỉnh Bình Định có nhiều thay đổi 

trong tương lai nhưng tác giả đã không thu thập được đầy đủ, chính 

xác nhu cầu điện các phụ tải này, cho nên không sử dụng được kết 

quả tính theo phương pháp ngoại suy theo thời gian.  

 Kết quả tính toán bằng phương pháp tương quan giữa điện 

năng tiêu thụ toàn tỉnh Bình Định và tổng sản phẩm trên địa bàn (bao 

hàm tất cả các ngành) đã cho kết quả là: A2020=4438GWh. Qua kiểm 

tra sơ bộ cân đối với nhịp độ phát triển nền kinh tế và tính trực tiếp 

trên suất tiêu thụ điện năng bình quân đầu người theo qui hoạch tổng 

thể kinh tế xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2020 cho thấy kết quả dự 

báo trên có độ tin cậy cao. 

 Vậy đến năm 2020 giá trị GDP toàn tỉnh Bình Định phát triển 

theo qui hoạch tổng thể sẽ lên đến 99,82 nghìn tỉ đồng, khi đó nhu 

cầu tiêu thụ điện năng cho toàn tỉnh  Bình Định sẽ là 4438GWh. 

 

KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 
 Bình Định là một tỉnh thuộc vùng duyên hải nam trung bộ Việt 

Nam, phía bắc giáp Quảng Ngãi, phía nam giáp Phú Yên, phía tây 

giáp Gia Lai, phía đông giáp Biển đông, là một trong những cữa ngõ 

ra biển của các Tỉnh Tây Nguyên và vùng Nam Lào. Bình Định – 

miền đất thơ, đất võ, đất tuồng – có địa hình đa dạng, giàu tài nguyên 

khoáng sản, có mạng lưới giao thông thuận lợi, có nguồn tài nguyên 
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thiên nhiên và nhân văn phong phú để phát triển du lịch, với nhiều 

danh lam thắng cảnh, hội tụ đầy đủ núi, sông, biển, đầm, hồ, hải đảo, 

đồng ruộng, làng quê, nhiều lễ hội mang bản sắc dân tộc Việt Nam.  

Sau năm 1991 Bình Định chuyển đổi từ cơ chế hạch toán tập 

trung sang cơ chế thị trường, tỉnh đã ban hành các chính sách cơ chế 

đầu tư thuận lợi, tỉnh chú tâm ổn định dân số, ổn định phát triển nông 

nghiệp, đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, 

du lịch dịch vụ. Theo số liệu của cục thống kê tỉnh Bình Định tại tập 

“Niên giám thống kê tỉnh Bình Định 2002” và tập “Niên giám thống 

kê tỉnh Bình Định 2010”, trong giai đoạn 1995-2010 tỉ lệ tăng trưởng 

hàng năm GDP là 15,57% đặc biệt năm 2008 tăng gần 30%, nhịp độ 

tăng trưởng GDP cả giai đoạn là 8,51 lần. Theo báo cáo thực hiện kế 

hoạch sản xuất của Công ty Điện lực Bình Định, nhu cầu điện tiêu 

thụ tăng 8,783 lần vào năm 2010 so với năm 1995 và liên tục tăng 

qua các năm tuy tốc độ qua từng năm cũng có sự thay đổi.  

Để phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung 

của cả nước, với Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và đặt trong mối 

quan hệ hữu cơ với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, gắn với 

hành lang Đông - Tây, với các tỉnh Tây nguyên, các tỉnh ở Nam Lào, 

Đông Bắc Campuchia và Thái Lan, ngày 14/9/2009 thủ tướng chính 

phủ đã ký quyết định số 54/2009/QĐ-TTg về qui hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2020 với mục tiêu cụ 

thể: tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm từ năm 2006 đến 

năm 2020 đạt 14,8%; trong đó, thời kỳ 2011 - 2015 là 15% và thời 

kỳ 2016 - 2020 là 16,5%; Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo 

hướng tích cực, cụ thể: năm 2015 tỷ trọng này tương ứng là: 40,0% - 

22,0% - 38,0% và năm 2020 là: 43,0% - 16,0% - 41,0%; Phấn đấu 
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mức tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất ngành công nghiệp thời 

kỳ 2006 - 2015 là 24,5%/năm và thời kỳ 2016 - 2020 là 24%/năm; 

 Qua nghiên cứu một số phương pháp dự báo phụ tải điện năng, 

ta nhận thấy mỗi phương pháp đều có ưu nhược điểm và phạm vi 

ứng dụng nhất định, trong đó phương pháp ngoại suy theo thời gian 

và phương pháp tương quan vừa đơn giản vừa cho kết quả chính xác. 

Nên tác giả lựa chọn phương pháp tương quan, phương pháp ngoại 

suy theo thời gian dùng để tính toán dự báo phụ tải điện năng cho 

tỉnh Bình Định. 

 Bằng cách sử dụng phương pháp bình phương cực tiểu để xây 

dựng các phương trình hồi qui biểu thị mối quan hệ giữa hai đại 

lượng ngẫu nhiên dựa vào bộ số liệu thống kê về sự xuất hiện của 

chúng trong thời gian quá khứ. Đề tài đã xây dựng được phần mềm 

tính toán lựa chọn mô hình dự báo trên nền Exel. Chương trình có 

giao diện thân thiện dễ sử dụng giúp thao tác nhanh và chính xác.  

 Trên cơ sở bộ số liệu thống kê về điện năng tiêu thụ [1] và tốc 

độ phát triển của các thành phần kinh tế trong thời gian quá khứ 

[3][4] và qui hoạch phát triển kinh tế của tỉnh Bình Định trong giai 

đoạn 2010-2020 [8], áp dụng phần mềm để tính toán dự báo điện 

năng cho tỉnh Bình Định theo hai phương pháp tương quan và ngoại 

suy theo thời gian. Có sơ bộ cân đối các kết quả này với nhịp độ phát 

triển của nền kinh tế (GDP) và tính trực tiếp trên suất tiêu thụ điện 

năng bình quân đầu người theo qui hoạch tổng thể để kiểm tra kết 

quả cho thấy: 

 - Phương pháp ngoại suy theo thời gian đến năm 2020 nhu 

cầu điện tiêu thụ toàn tỉnh Bình Định sẽ là: At=2.253GWh. Qua phân 

tích số liệu qui hoạch phát triển kinh tế tỉnh Bình Định giai đoạn 

2010-2020 cho thấy có rất nhiều phụ tải lớn thuộc các khu công 
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nghiệp, khu dân cư mới sẽ hình thành, cho nên kết quả tính toán theo 

phương pháp ngoại suy theo thời gian sẽ không bao gồm được điện 

năng tiêu thụ các khu vực này, do đó không thể sử dụng được.  

 - Phương pháp tương quan: Theo phân tích về sự phát triển 

kinh tế xã hội tỉnh Bình Định trong thời gian qua và định hướng đến 

năm 2020, tác giả chọn GDP để làm biến độc lập dự báo điện năng. 

Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Định đến năm 

2020 GDP sẽ đạt đến 99,82 nghìn tỷ đồng và khi đó kết quả tính toán 

cho điện năng nhu cầu sẽ là 4438GWh. Đây là kết quả phù hợp với 

nhịp độ phát triển nền kinh tế (kGDP=4,31; kđiện=4,15; kđàn hồi=0.96). 

Hệ số đàn hồi điện/GDP theo kết quả dự báo sẽ là Kđh=0,96 phù hợp 

với qui hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 theo 

quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21/7/2011 của thủ tướng chính 

phủ [7]. Tính trực tiếp trên suất tiêu thụ điện năng bình quân đầu 

người thì nhu cầu là 4469GWh, cũng chỉ sai và lệch giá trị dự báo 

0,7%. Do đó đề tài đã đề xuất giá trị dự báo điện năng tiêu thụ tỉnh 

Bình Định đến năm 2020 là:  

Atoàn tỉnh Bình Định=4.438GWh. 

 Kết quả dự báo nêu trên được tính toán dựa trên kế hoạch phát 

triển kinh tế xã hội của tỉnh được đưa ra theo quyết định số 

54/2009/QĐ-TTg ngày 14/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy 

nhiên trên thực tế hiện nay Việt Nam cũng đang chịu tác động của 

cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Vì thế tốc độ tăng trưởng kinh tế 

khó có thể đạt như kế hoạch đề ra. Khi đó nhu cầu điện năng cũng sẽ 

không diễn ra như giá trị dự báo. Do đó trong quá trình áp dụng cần 

có sự phân tích thêm về các yếu tố khác liên quan đến sự phát triển 

kinh tế xã hội. 

 


