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Tóm tắt: 
 

Bài báo trình bày việc nghiên cứu các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tại Điện lực Thanh Khê – 

Thành phố Đà Nẵng theo Thông tư 32 của Bộ Công thương trên cơ sở tiêu chuẩn IEEE 1366-2012. 

Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện của Điện lực Thanh Khê được tính toán, sau đó phân tích các 

nguyên nhân ảnh hưởng và trên cơ sở này xác định các nguyên nhân chính ảnh hưởng lớn tới độ 

tin cậy cung cấp điện. Từ đó đề xuất các giải pháp khác nhau để cải thiện các chỉ số độ tin cậy 

cung cấp điện. Phân tích tính khả thi khi thực hiện các giải pháp trong thực tế quản lý vận hành 

lưới điện phân phối tại Điện lực Thanh Khê. Xác định hiệu quả các giải pháp đối với việc cải thiện 

các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện. Áp dụng các giải pháp vào thực tế của Điện lực Thanh Khê để 

cải thiện độ tin cậy cung cấp điện. 

          Từ khóa: Lưới điện phân phối; Độ tin cậy; Giải pháp; SAIDI; SAIFI.                

 
Abstract:   
  

This paper presents the research results of Power Distribution Reliability indices at Thanh 
Khe Power – Da Nang city according to Decree No.32/2010/TT-BCT of the Ministry of 
Industry and Trade, based on IEEE Standard 1366-2012. Reliability indices of Thanh Khe 
Power have been calculated, therefore, causes of outages have been analyzed to define the 
main factors which have strong influence on the power supply reliability. Then, different 
solutions to improve reliability indices have been proposed. Feasibility of solutions used for 
managing and operating Thanh Khe Power Distribution Network has also been analyzed. 
Effect of those solutions for improving reliability indices has been found out. The solutions 
proposed may be applied to Thanh Khe Power in practice for improving power supply 
reliability. 
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