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Tóm tắt: 
 

Trong bài báo này, nhóm tác giả trình bày phương pháp nghiên cứu thực hiện đánh giá tiềm năng 

điện mặt trời, đồng thời áp dụng cho địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Phương pháp thực hiện đó bao gồm 

các bước: thu thập dữ liệu, đánh giá sơ bộ tiềm năng năng lượng mặt trời, tiềm năng mặt trời lý 

thuyết, tiềm năng mặt trời kỹ thuật và tiềm năng kinh tế. Từ đó xác định được các khu vực có thể 

triển khai thực hiện các dự án điện mặt trời, đáp ứng được theo yêu cầu thực tế của địa phương và 

quy định của Chính phủ, mang lại hiệu quả về kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đó, phương pháp nghiên 

cứu này có thể được áp dụng triển khai ở nhiều địa phương, góp phần tích cực phát triển điện mặt 

trời, đáp ứng nhu cầu điện năng ngày càng tăng ở nước ta.   

         Từ khóa: Điện mặt trời; Đánh giá tiềm năng; Tỉnh Quảng Ngãi; Phương pháp solarGIS; Bức 
xạ mặt trời. 
 

Abstract: 
 

In this paper, the authors presents a research methodology for assessing the potential of solar 

power and applies it to Quang Ngai province. The method includes five steps: data acquisition, 

brief assessment of resources potential, the theoretical potential,  the  technique  potential  and  the  

economic potential. Based on these assessments, the article identifies areas and location where 

solar power projects can be implemented to meet the local requirements and government 

regulations and bring about socio-economic benefits. This research method can be adopted in other 

localities, contributing positively to the development of solar power, meeting the increasing 

demand for electricity in our country.  
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