
XÁC ĐỊNH GIÁ MUA ĐIỆN FEED-IN TARIFFS CHO  
CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI QUY MÔ LỚN CÓ XÉT ĐẾN  

CÁC YẾU TỐ THAY ĐỔI MANG TÍNH ĐẶC THÙ  

CALCULATION OF FEED-IN TARIFFS FOR LARGE-SCALE SOLAR POWER PLANTS  
TAKING IN ACCOUNT THEIR OWN CHANGED CHARACTERISTICS    

 Tác giả: Đinh Thành Việt, Phan Công Tiến    
 

Đại học Đà Nẵng; dtviet@ac.udn.vn  
Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung - EVNCPC; tienpc@cpc.vn              

 

Tóm tắt: 
 

Năng lượng tái tạo (NLTT) nói chung và điện mặt trời nói riêng là những nguồn năng lượng sạch 
mà hiện nay có giá thành đắt hơn so với các nguồn năng lượng truyền thống khác. Một trong 
những cơ chế để hỗ trợ phát triển nguồn năng lượng này là xây dựng giá mua điện phù hợp. Bài 
báo đưa ra mô hình tính toán giá mua điện feed-in tariffs (FIT) có tính đến các yếu tố đặc thù của 
nhà máy mặt trời có quy mô lớn, đó là sự thay đổi mức độ bức xạ mặt trời tại nơi đặt nhà máy và 
các điều kiện nối lưới khác nhau. Bài báo được tính toán cho các khu vực đại diện khác nhau tại 
Việt Nam, đó là các khu vực Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, 
và Nam Bộ của Việt Nam, từ đó có so sánh và kiến nghị về những chính sách giá mua điện hiện 
tại. 
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chế khuyến khích NLTT. 

  

Abstract: 
 

Renewable energy (RE) in general and solar energy in particular are clean energy sources that 
are more expensive than traditional energy sources. One of the mechanisms to support the 
development of this source of energy is to build a suitable electricity purchase price. This paper 
provides a model for calculating feed-in tariffs (FIT), taking into account the specific factors of a 
large-scale solar power plant such as the change in the level of solar radiation at the site and 
different grid connection conditions. The paper calculates feed-in tariffs for different 
representative region s in Vietnam such as the North West, the North East, North Central, South 
Central, Central Highlands, South Vietnam for comparison, and also gives recommendations on 
current electricity purchase price policies. 
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