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Tóm tắt: 
 

Số lượng xe điện được sử dụng ở Việt Nam ngày càng tăng cao. Theo thống kê của Tổng cục Hải 

quan Việt Nam, từ năm 2009 đến năm 2014, nước ta đã làm thủ tục nhập khẩu hơn 61 nghìn xe 2 

bánh chạy điện và 1.069 xe bốn bánh chạy điện. Tuy nhiên, do đặc tính về chủng loại năng lượng 

sử dụng nên xe điện vẫn còn chưa được phổ biến rộng rãi. Vấn đề cung cấp năng lượng cho xe 

điện, bao gồm quá trình sạc điện và việc phân phối điều tiết một cách hợp lí các trạm sạc trong 

thành phố, vẫn còn là một bài toán khó. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất xây dựng mô hình 

quản lý việc điều tiết các trạm sạc điện dựa trên phần mềm ARENA để giải quyết một phần các 

khó khăn trên.                            
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Abstract:     
 

In recent years, the number of electric vehicles in Viet Nam is increasing. According to statistics 

from the Viet Nam General Administration of Customs, from 2009 to 2014, our country imported 

more than 61 thousand electric two-wheels and 1,069 electric four-wheels. However, due to the 

trait of type of energy used for this special vehicle, electric vehicles in Viet Nam are not 

widespread as in developed countries. The energy supply for electric vehicles including electric 

charging process and the regulating distribution of charging stations in the city reasonably remain a 

difficult problem. In this paper, we want to propose constructing a model management to regulate 

the charging stations by ARENA software to solve part of these problems.          
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