BO CONG T HJONG
CI,JC DIEU TIET DIEN
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CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dec 14 - Ty do - Hunh phtic
Ha N0i, ngay 2 thong 12 nam 2017
QUYET DINH

Ban hanh Quy trinh thu th4p, kiem tra, (Icing be thiri gian va irk tinh so
lieu do dem ranh giori mua barn dien cua `Ding cong ty Dien lvc phuc vu
van hanh hi truirng ban burn dien cunh tranh thi diem nam 2018
C1,JC TRUCING CI,JC DIEU TIET DIEN LI)C
Can cu Q yet dinh so 3771/QD-BCT ngay 02 thong 10 nam 2017 dm
BO tnrang BO Ong Thucmg quy dinh chirc Mang, nhiem vu, quyen han va coy
cau to chirc cu Cue Dieu tiet dien hrc;
Can cir T ong to so 42/2015/TT-BCT ngay 01 thong 12 nam 2015 dm
BO truong BO Ong Thucmg quy dinh do dem dien Mang trong he thOng dien;
Can cir Q yet dinh so 4804/QD-BCT ngay 26 thong 12 nam 2017 dm
BO truang BO ong Thucmg phe duyet phucmg an van hanh Thi tnreing ban
burn dien canh tranh thi diem nam 2018;
Theo de n hi cua Truemg phong He thong dien,
QUYET DINH:

s Dieu 1. Ban hanh kern theo Quyet dinh nay Quy trinh thu th4p, kie. rn tra,
&Ong 1)0 thoi gian va trac tinh so lieu do dem ranh gird mua burn dien cua
TOng ding ty Dien lkic phvc vu van hanh Thi truemg ban buck' dien canh
tranh thi diem nam 2018 va htrang clan thgc hien Thong to so 42/2015/TTBCT,ngay 01 thong 12 nam 2015
,
dm BO tnrang BO COng Thucmg quy dinh
do dem dien Mang trong thong diem
Dieu 2. Q yet dinh nay c6 hieu hrc thi hanh tir ngay
Dieu 3. C anh Van phong Cvc, cac Tnr&ng phong thuOc Cvc Dieu tiet
dien lkrc, Tong iam doe T4p doan Dien hrc Viet Nam, Tong giam doc Tong
cong ty ,Dien 1 c, Tong ,giam doc Tong ding ty Truyen tai dien quoc gia,
Giam doe Tru g tam Dieu dO he thong dien quoc gia va cac don vi c6 lien
quan chiu track nhiem thi hanh Quy'et dinh nay./.
Nei nh On:
- Be truerng (de b/ );
- Thir twang Hoa g Quoc Vugng (de" b/c);
Nhu Dieu 3;
- Ltru: VT, TTD, TI), PC.

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY TRÌNH
Thu thập, kiểm tra, đồng bộ thời gian và ước tính số liệu đo đếm ranh giới
mua buôn điện của Tổng công ty Điện lực phục vụ vận hành Thị trường
bán buôn điện cạnh tranh thí điểm năm 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 96 QĐ/ĐTĐL ngày 29 tháng 12 năm
2017 của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy trình này quy định phương pháp, trình tự thực hiện và trách nhiệm của
các đơn vị trong việc thu thập, kiểm tra, đồng bộ thời gian và ước tính số liệu đo
đếm ranh giới mua buôn điện của Tổng công ty Điện lực phục vụ thanh toán và
vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm năm 2018.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy trình này áp dụng đối với các đơn vị tham gia thị trường bán buôn điện
cạnh tranh thí điểm sau đây:
1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
2. Công ty Mua bán điện.
3. Đơn vị phát điện.
4. Tổng công ty Điện lực.
5. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện (Trung tâm Điều độ hệ
thống điện quốc gia).
6. Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (NPT).
7. Các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan đến đo đếm điện năng, bao gồm:
a) Đơn vị thí nghiệm, kiểm định;
b) Đơn vị quản lý số liệu đo đếm;
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy trình này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Công tơ là thiết bị đo điện năng thực hiện tích phân công suất theo thời
gian, lưu và hiển thị giá trị điện năng đo đếm được.
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2. Đồng bộ thời gian công tơ tại chỗ là biện pháp dùng phần mềm có chức
năng đồng bộ thời gian để thực hiện đồng bộ thời gian của công tơ tại vị trí lắp
đặt thông qua cổng giao tiếp trên công tơ.
3. Đồng bộ thời gian công tơ từ xa là biện pháp dùng phần mềm đọc công
tơ từ xa, có chức năng đồng bộ thời gian, sử dụng trong hệ thống thu thập và
quản lý số liệu đo đếm của Đơn vị quản lý SLĐĐ.
4. Đơn vị phát điện (ĐVPĐ) là đơn vị điện lực sở hữu một hoặc nhiều nhà
máy điện đấu nối vào hệ thống điện quốc gia có công suất nhỏ hơn 30MW hoặc
các nhà máy điện năng lượng tái tạo được cấp giấy phép hoạt động điện lực
trong lĩnh vực phát điện (không bao gồm các đơn vị phát điện tham gia thị
trường phát điện cạnh tranh).
5. Đơn vị quản lý số liệu đo đếm (Đơn vị quản lý SLĐĐ) là đơn vị đầu tư,
lắp đặt, quản lý, vận hành Hệ thống thu thập số liệu đo đếm từ xa và Hệ thống
quản lý số liệu đo đếm trong phạm vi quản lý, bao gồm:
a) Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện (Đơn vị vận hành
HTĐ-TTĐ);
b) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia;
c) Tổng công ty Điện lực (TCTĐL).
6. Đơn vị quản lý vận hành HTĐĐ là đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành Hệ
thống đo đếm trong phạm vi quản lý, bao gồm:
a) Đơn vị phát điện (ĐVPĐ);
b) Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia;
c) Tổng công ty Điện lực.
7. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện (Đơn vị vận hành
HTĐ - TTĐ) là đơn vị chỉ huy, điều khiển quá trình phát điện, truyền tải điện,
phân phối điện trong hệ thống điện quốc gia, quản lý, điều phối các giao dịch
mua bán điện và dịch vụ phụ trợ trên thị trường điện.
8. Hệ thống đo đếm là hệ thống bao gồm các thiết bị đo đếm và mạch điện
được tích hợp để đo đếm và xác định lượng điện năng truyền tải qua một vị trí
đo đếm.
9. Hệ thống thu thập, xử lý và lưu trữ số liệu đo đếm là tập hợp các thiết bị
phần cứng, đường truyền thông tin và các chương trình phần mềm thực hiện
chức năng thu thập, truyền, xử lý, lưu trữ số liệu đo đếm điện năng phục vụ mua
bán, thanh toán trong thị trường điện.
10. Kho số liệu đo đếm EVN là hệ thống tổng hợp, lưu trữ số liệu đo đếm
phục vụ quản lý điện năng giao nhận của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
11. Máy tính đặt tại chỗ là máy tính của Đơn vị quản lý vận hành HTĐĐ
phục vụ việc thu thập và truyền số liệu đo đếm về trung tâm thu thập, xử lý và
lưu trữ số liệu đo đếm của Đơn vị quản lý SLĐĐ.
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12. Mật khẩu mức “Đồng bộ thời gian” là mức mật khẩu cho phép truy
nhập công tơ để đọc số liệu và đồng bộ thời gian của công tơ. Mật khẩu mức này
không cho phép cài đặt, thay đổi các thông số và chương trình làm việc của công
tơ.
13. Ngày D là ngày giao dịch hiện tại.
14. Nguồn thời gian chuẩn là nguồn thời gian lấy từ hệ thống định vị toàn
cầu (GPS) hoặc từ nguồn thời gian chuẩn quốc gia theo múi giờ của Việt Nam
(UTC +7).
15. Số liệu đo đếm là giá trị điện năng đo được từ công tơ đo đếm, điện
năng tính toán hoặc điện năng trên cơ sở ước tính số liệu đo đếm phục vụ giao
nhận và thanh toán trong thị trường điện.
16. Tháng N là tháng hiện tại.
17. Trang Web thị trường điện là trang thông tin điện tử nội bộ phục vụ
hoạt động giao dịch của các thành viên thị trường bán buôn điện cạnh tranh.
Điều 4. Vị trí điểm đo đếm ranh giới
Điểm đo đếm ranh giới mua buôn điện của TCTĐL phục vụ xác định sản
lượng giao dịch trên thị trường điện giao ngay, cụ thể như sau:
1. Vị trí đo đếm giao nhận với NPT.
2. Vị trí đo đếm giao nhận với các nhà máy điện đấu nối vào lưới điện phân
phối thuộc phạm vi quản lý của TCTĐL.
3. Vị trí đo đếm giao nhận với TCTĐL khác.
4. Vị trí đo đếm giao nhận tại điểm xuất - nhập khẩu trên lưới điện phân
phối (từ cấp điện áp trung áp trở lên) của TCTĐL.
Chương II
THU THẬP, KIỂM TRA SỐ LIỆU ĐO ĐẾM
Điều 5. Nguyên tắc xác định tính đầy đủ, chính xác và hợp lệ của số
liệu đo đếm
1. Nguồn số liệu đo đếm được Đơn vị quản lý SLĐĐ thu thập trực tiếp từ
các công tơ dùng làm nguồn số liệu chính. Nguồn số liệu đo đếm được các Đơn
vị quản lý vận hành HTĐĐ thu thập và gửi về Đơn vị quản lý SLĐĐ dùng để
đối chiếu và làm nguồn số liệu dự phòng thay thế, bổ sung cho nguồn số liệu đo
đếm chính.
2. Số liệu của công tơ đo đếm chính phải được so sánh với số liệu của công
tơ đo đếm dự phòng đã được quy đổi về cùng một vị trí đo đếm. Sai số cho phép
để đối chiếu, so sánh số liệu đo đếm theo thỏa thuận giữa hai đơn vị giao nhận
điện.
3. Các sự kiện được ghi nhận trong công tơ và số liệu đo đếm bất thường
phải được kiểm tra, đánh giá để xác định tính chính xác của số liệu công tơ đo
đếm.
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4. Trong một chu kỳ giao dịch, nếu không thu thập được số liệu đo đếm của
công tơ chính và công tơ dự phòng hoặc số liệu thu thập được không chính xác
thì phải thực hiện ước tính số liệu đo đếm. Số liệu ước tính sẽ được các bên giao
nhận điện kiểm tra, xác nhận và cập nhật lại (nếu có) số liệu đã ước tính trong
chu kỳ giao dịch đó.
Điều 6. Trách nhiệm của các đơn vị trong việc thu thập và kiểm tra số
liệu đo đếm
1. Đơn vị quản lý SLĐĐ có trách nhiệm
a) Thực hiện thu thập, kiểm tra và công bố số liệu đo đếm trong phạm vi
thu thập;
b) Phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình xử lý sự cố gây sai
lệch số liệu đo đếm và giải quyết tranh chấp về số liệu đo đếm.
2. NPT, TCTĐL, ĐVPĐ có trách nhiệm
a) ĐVPĐ thu thập số liệu đo đếm ngày D-1 của các công tơ thông qua Hệ
thống thu thập số liệu đo đếm tại chỗ, gửi cho TCTĐL (đối với các nhà máy
điện được các TCTĐL thực hiện quản lý mua bán điện) hoặc gửi về Đơn vị vận
hành HTĐ - TTĐ;
b) NPT, TCTĐL thu thập số liệu đo đếm ngày D-1 của các công tơ thông
qua Hệ thống thu thập số liệu đo đếm trong phạm vi quản lý và gửi về Kho số
liệu đo đếm EVN và Đơn vị vận hành HTĐ - TTĐ để sử dụng làm nguồn số liệu
để so sánh đối chiếu với bộ số liệu do Đơn vị vận hành HTĐ - TTĐ thu thập trực
tiếp và xác nhận số liệu đo đếm chính thức sử dụng cho mục đích tính toán,
thanh toán trong thị trường điện;
c) Đảm bảo kênh truyền kết nối về Đơn vị Quản lý SLĐĐ phục vụ thu thập
số liệu đo đếm;
d) Theo dõi tình hình vận hành và sự cố hệ thống đo đếm; thông báo và
cung cấp thông tin kịp thời và phối hợp xử lý sự cố các đơn vị liên quan khi sự
cố xảy ra;
đ) Xác thực số liệu đo đếm ngày D-1 trên Trang Web thị trường điện;
e) Phối hợp với Công ty Mua bán điện hoặc TCTĐL được EVN ủy quyền
xây dựng, thỏa thuận phương thức giao nhận điện năng, công thức quy đổi phục
vụ quá trình kiểm tra và ước tính số liệu đo đếm;
g) Thông báo phương thức vận hành, kết dây ảnh hưởng đến phương thức
giao nhận cho Đơn vị Quản lý SLĐĐ phục vụ xác nhận và ước tính số liệu đo
đếm;
h) Phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình kiểm tra và giải quyết
tranh chấp số liệu đo đếm.
3. Công ty Mua bán điện có trách nhiệm
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a) Chủ trì xây dựng và thỏa thuận phương thức giao nhận điện năng với
ĐVPĐ, TCTĐL, NPT phục vụ việc kiểm tra, ước tính số liệu đo đếm. Công ty
Mua bán điện có trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị vận hành HTĐ - TTĐ
phương thức giao nhận điện năng sau khi đã thống nhất không quá 01 ngày làm
việc sau khi nghiệm thu bằng hình thức công bố trên Trang Web thị trường điện
có xác nhận chữ ký số;
b) Xác nhận số liệu đo đếm ngày D-1 trên Trang Web thị trường điện;
c) Phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình kiểm tra, xử lý sự cố
và giải quyết tranh chấp số liệu đo đếm.
4. Đơn vị vận hành HTĐ - TTĐ có trách nhiệm
a) Thực hiện thu thập đầy đủ các số liệu đo đếm của các điểm đo đếm ranh
giới giao nhận của các TCTĐL, các nhà máy điện năng lượng tái tạo ký hợp
đồng với Công ty Mua bán điện, ranh giới xuất nhập khẩu điện trên lưới điện
truyền tải để thực hiện tính toán, thanh toán trong thị trường điện;
b) Công bố các số liệu đo đếm trên Trang Web thị trường điện phục vụ
thanh toán và vận hành thị trường bán buôn điện thí điểm;
c) Cung cấp cho Công ty Mua bán điện, TCTĐL, NPT số liệu đo đếm điện
năng của từng chu kỳ giao dịch của ngày D-1.
Điều 7. Trình tự thu thập, kiểm tra, công bố và xác thực số liệu đo đếm
1. Thu thập số liệu đo đếm
a) Từ 0h15-3h00 ngày D: Đơn vị vận hành HTĐ - TTĐ thực hiện thu thập
số liệu đo đếm (48 chu kỳ của ngày D-1) của tất cả các vị trí đo đếm trong Thị
trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm thuộc phạm vi quản lý của NPT, các
TCTĐL bao gồm cả số liệu đo đếm xuất - nhập khẩu điện và các nhà máy điện
năng lượng tái tạo ký hợp đồng với Công ty Mua bán điện;
b) Từ 3h00-7h00 ngày D: NPT và các TCTĐL thực hiện thu thập số liệu đo
đếm (48 chu kỳ của ngày D-1) của các vị trí đo đếm trong phạm vi quản lý, bao
gồm cả số liệu đo đếm xuất - nhập khẩu điện và gửi vào kho số liệu đo đếm
EVN và Đơn vị vận hành HTĐ-TTĐ.
2. Công bố số liệu đo đếm thu thập
Từ 7h00-10h00: Đơn vị vận hành HTĐ - TTĐ tổng hợp, công bố số liệu đo
đếm (48 chu kỳ của ngày D-1) của tất cả các vị trí đo đếm trong Thị trường bán
buôn điện cạnh tranh thí điểm thuộc phạm vi quản lý của NPT, các TCTĐL bao
gồm cả số liệu đo đếm xuất - nhập khẩu điện.
3. Đối chiếu số liệu đo đếm
Từ 10h00 -14h30: TCTĐL, Công ty Mua bán điện, NPT thực hiện kiểm tra,
xử lý sai lệch, xác nhận số liệu điện năng giao nhận;
a) Trường hợp không có sai lệch: Chuyển sang bước kiểm tra số liệu đo
đếm;
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b) Trường hợp có sai lệch: Kiểm tra, xác định nguyên nhân và tiến hành
thu thập lại số liệu (nếu cần thiết).
4. Kiểm tra số liệu đo đếm
a) Thực hiện kiểm tra, đối chiếu số liệu đo đếm do Đơn vị vận hành HTĐ TTĐ thu thập trực tiếp với số liệu đo đếm được Đơn vị quản lý vận hành HTĐĐ
thu thập được để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác của số liệu đo đếm. Nguồn
số liệu do Đơn vị vận hành HTĐ - TTĐ thu thập trực tiếp là nguồn số liệu chính;
b) Đơn vị vận hành HTĐ - TTĐ thực hiện so sánh giữa nguồn số liệu chính
và nguồn số liệu dự phòng, so sánh số liệu đo đếm giữa công tơ chính với công
tơ dự phòng, kiểm tra các sự kiện bất thường có ghi nhận trong công tơ hay
không và đánh giá các giá trị đặc biệt của số liệu đo đếm;
c) Trường hợp có sự kiện bất thường thì Đơn vị vận hành HTĐ - TTĐ phối
hợp với các đơn vị liên quan xác định nguyên nhân, xử lý bất thường và thu thập
lại số liệu;
d) Trường hợp có sự kiện bất thường nhưng không thể thu thập được số
liệu đầy đủ và chính xác thì Đơn vị vận hành HTĐ - TTĐ có trách nhiệm thực
hiện ước tính số liệu đo đếm theo quy định tại Chương IV Quy trình này.
5. Công bố số liệu sau khi kiểm tra
Từ 14h30 -16h00: Đơn vị vận hành HTĐ - TTĐ công bố số liệu đo đếm đã
được kiểm tra lên Trang Web thị trường điện và chia sẻ số liệu cho các đơn vị
liên quan để đối soát và xác nhận.
6. Xác nhận số liệu đo đếm
Chậm nhất vào 15h30 ngày D, Đơn vị quản lý vận hành HTĐĐ phải truy
cập vào Trang Web thị trường điện để xác nhận số liệu đo đếm ngày D-1 cho
các điểm đo thuộc phạm vi quản lý, cụ thể như sau:
a) Nếu không phát hiện sai sót thì Đơn vị quản lý vận hành HTĐĐ phải xác
nhận số liệu đo đếm;
b) Nếu phát hiện có sai sót thì Đơn vị quản lý vận hành HTĐĐ phải thông
báo kịp thời, đầy đủ thông tin (số liệu sai sót và nguyên nhân) cho Đơn vị vận
hành HTĐ - TTĐ, Đơn vị quản lý SLĐĐ liên quan và phối hợp xử lý;
c) Trong trường hợp Đơn vị quản lý vận hành HTĐĐ không xác nhận số
liệu đo đếm thì sau 16h00 ngày D số liệu đo đếm đã công bố trên Trang Web thị
trường điện thì Đơn vị vận hành HTĐ - TTĐ sử dụng số liệu này phục vụ mục
đích vận hành thị trường điện.
7. Chậm nhất vào 16h00 ngày D, Đơn vị vận hành HTĐ - TTĐ có trách
nhiệm công bố lên trang Web thị trường điện số liệu đo đếm điện năng chính
thức ngày D-1 để phục vụ công tác vận hành thị trường điện. Đối với các số liệu
đo đếm được ước tính thì phải công bố các thông tin sau:
a) Sản lượng điện năng từng chu kỳ được ước tính;
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b) Phương pháp và số liệu đầu vào tương ứng dùng để ước tính số liệu đo
đếm.
Chương III
ĐỒNG BỘ THỜI GIAN
Điều 8. Trách nhiệm của các đơn vị
1. Trách nhiệm của Đơn vị quản lý SLĐĐ
a) Tiếp nhận mật khẩu mức đồng bộ thời gian từ Đơn vị thí nghiệm, kiểm
định và quản lý mật khẩu mức đồng bộ thời gian các công tơ giao nhận;
b) Giám sát thời gian của công tơ và thông báo cho Công ty Mua bán điện,
NPT, TCTĐL về các công tơ có sai lệch thời gian vượt quá quy định;
c) Lập kế hoạch và thực hiện đồng bộ thời gian từ xa hoặc tại nơi lắp đặt
công tơ;
d) Chủ trì, phối hợp với Đơn vị quản lý vận hành HTĐĐ, Công ty Mua bán
điện, Đơn vị thí nghiệm, kiểm định trong việc thực hiện đồng bộ thời gian công
tơ tại chỗ;
đ) Lập biên bản xác nhận số liệu đo đếm trước và sau khi đồng bộ thời gian
cho công tơ tại vị trí lắp đặt;
e) Chịu trách nhiệm về tính chính xác về thời gian của hệ thống thu thập số
liệu tại Đơn vị quản lý SLĐĐ.
2. Trách nhiệm của Đơn vị thí nghiệm, kiểm định
a) Thí nghiệm, kiểm định, cài đặt thông số, đồng bộ thời gian tại chỗ niêm
phong kẹp chì các thiết bị đo đếm theo hợp đồng ký kết với Đơn vị sở hữu hệ
thống đo đếm hoặc Đơn vị quản lý vận hành HTĐĐ, đảm bảo đáp ứng quy định
tại Thông tư số 42/2015/TT-BCT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ
Công Thương quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện và quy định của
pháp luật về đo lường;
b) Thực hiện các biện pháp quản lý, bảo mật các mật khẩu công tơ đo đếm
và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc quản lý, bảo mật các mật khẩu
công tơ đo đếm do đơn vị thực hiện cài đặt.
3. Trách nhiệm của ĐVPĐ, NPT và TCTĐL
a) Theo dõi hoạt động của công tơ thuộc hệ thống đo đếm điện năng trong
phạm vi quản lý và thông báo kịp thời cho Đơn vị quản lý SLĐĐ khi phát hiện
công tơ có bất thường về thời gian;
b) Phối hợp với Đơn vị thí nghiệm, kiểm định và các đơn vị liên quan khi
thực hiện đồng bộ thời gian tại nơi lắp đặt công tơ; xác nhận số liệu đo đếm
trước và sau khi đồng bộ thời gian;
c) Chủ trì thực hiện việc kiểm tra, kiểm định lại công tơ có sự cố về đồng
hồ thời gian.
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4. Trách nhiệm của Công ty Mua bán điện
Phối hợp với Đơn vị quản lý SLĐĐ và các đơn vị liên quan khi thực hiện
đồng bộ thời gian tại nơi lắp đặt công tơ; xác nhận số liệu đo đếm trước và sau
khi đồng bộ thời gian.
Điều 9. Đồng bộ thời gian công tơ từ xa
1. Việc đồng bộ thời gian công tơ từ xa được thực hiện hàng ngày cho các
công tơ thuộc hệ thống đo đếm chính và dự phòng giữa nhà máy điện với
TCTĐL, giữa NPT với các TCTĐL, giữa các TCTĐL với nhau có thời gian sai
lệch giữa công tơ so với Nguồn thời gian chuẩn nằm trong khoảng từ 05 giây
đến 03 phút.
2. Đơn vị quản lý SLĐĐ thực hiện đồng bộ thời gian công tơ từ xa bằng
phần mềm được sử dụng trong Hệ thống thu thập, xử lý và lưu trữ số liệu đo
đếm phục vụ trong thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm.
Điều 10. Đồng bộ thời gian công tơ tại chỗ
1. Đồng bộ thời gian công tơ tại chỗ được áp dụng đối với các trường hợp
sau:
a) Công tơ không đồng bộ được từ xa;
b) Công tơ lắp đặt mới, công tơ thay thế hoặc công tơ lắp đặt lại sau khi
được tháo ra kiểm định.
2. Đối với công tơ do không thể lắp đặt được đường truyền thông tin thì
việc đồng bộ thời gian công tơ tại chỗ được tiến hành định kỳ trùng với thời
điểm kiểm định công tơ.
3. Các đơn vị có trách nhiệm liên quan tham gia thực hiện đồng bộ thời
gian tại nơi lắp đặt công tơ.
Điều 11. Đồng bộ thời gian thiết bị truy cập số liệu
1. Đơn vị quản lý SLĐĐ có trách nhiệm tiến hành đồng bộ thời gian của
các thiết bị truy cập số liệu với nguồn thời gian chuẩn khi thời gian của thiết bị
truy cập số liệu sai lệch quá 05 giây đến 03 phút so với Nguồn thời gian chuẩn.
2. Việc đồng bộ thời gian thiết bị truy cập số liệu được thực hiện từ xa
trong quá trình thu thập số liệu đo đếm điện năng. Trường hợp không thể tiến
hành đồng bộ từ xa, Đơn vị quản lý SLĐĐ phối hợp với các đơn vị liên quan
xác định nguyên nhân để đưa ra biện pháp xử lý sự cố và biện pháp đồng bộ thời
gian cho thiết bị truy cập số liệu.
Điều 12. Trình tự thực hiện đồng bộ thời gian công tơ từ xa
1. Hàng ngày, Đơn vị quản lý SLĐĐ thực hiện việc đọc số liệu và đồng
bộ thời gian từ xa các công tơ theo trình tự sau:
a) Kiểm tra, đồng bộ thời gian của máy tính truy cập số liệu công tơ với
nguồn thời gian chuẩn trước khi thực hiện đọc số liệu công tơ;
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b) Kiểm tra, thiết lập lịch đọc và các tham số để đồng bộ thời gian công tơ;
tiến hành việc thu thập số liệu và đồng bộ thời gian công tơ từ xa bằng chương
trình phần mềm thu thập số liệu;
c) Theo dõi quá trình đọc số liệu và đồng bộ thời gian công tơ từ xa tự
động; kiểm tra kết quả đồng bộ của chương trình và thực hiện đồng bộ lại từ xa
các công tơ đồng bộ thời gian không thành công bằng tay;
d) Trường hợp đồng bộ không thành công thì kiểm tra, phối hợp với các
đơn vị liên quan xác định nguyên nhân và có biện pháp xử lý để đồng bộ thời
gian công tơ từ xa kịp thời.
2. Đối với công tơ không đồng bộ được thời gian từ xa, Đơn vị quản lý
SLĐĐ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định
nguyên nhân không thể đồng bộ được từ xa. Trường hợp nguyên nhân do công
tơ bị sự cố đồng hồ thời gian, việc xử lý được thực hiện theo quy định tại Điều
14 Quy trình này.
3. Trường hợp nguyên nhân sai lệch thời gian công tơ do sự cố thiết bị
khác, đơn vị quản lý thiết bị bị sự cố có trách nhiệm khắc phục sự cố trong thời
gian sớm nhất.
Điều 13. Trình tự đồng bộ thời gian công tơ tại chỗ
Trường hợp phải thực hiện đồng bộ thời gian công tơ tại nơi chỗ Đơn vị
Thí nghiệm, kiểm định thực hiện đồng bộ thời gian công tơ theo trình tự sau:
1. Kiểm tra, đồng bộ thời gian của máy tính dùng để đồng bộ thời gian
công tơ tại nơi lắp đặt chính xác với nguồn thời gian chuẩn.
2. Đọc và ghi nhận thời gian công tơ, dữ liệu về sản lượng của tháng trước
liền kề và tháng thực hiện đồng bộ thời gian; đọc số liệu các thanh ghi tức thời,
thanh ghi chốt tổng và chốt các biểu giá của ngày gần nhất đã thu thập được số
liệu.
3. Thiết lập các tham số đồng bộ thời gian cho phần mềm đồng bộ thời gian
tại nơi lắp đặt công tơ.
4. Sử dụng mật khẩu mức đồng bộ để đồng bộ thời gian công tơ bằng phần
mềm đồng bộ thời gian tại nơi lắp đặt công tơ.
5. Đọc và ghi nhận số liệu công tơ, sai lệch thời gian công tơ sau khi đồng
bộ.
6. Trường hợp sau khi đồng bộ thời gian cho công tơ nhưng thời gian của
công tơ vẫn sai lệch so với nguồn thời gian chuẩn trên 05 giây thì phải tiến hành
kiểm tra, xác định nguyên nhân: Nếu nguyên nhân không phải do sự cố công tơ
và có thể xử lý được thì sau khi xử lý sự cố phải tiến hành lại việc đồng bộ thời
gian; nếu nguyên nhân do sự cố công tơ thì phải tiến hành xử lý theo quy định
tại Điều 14 Quy trình này.
7. Trường hợp phải đồng bộ thời gian công tơ tại nơi lắp đặt do sự cố thiết
bị khác, đơn vị quản lý thiết bị bị sự cố có trách nhiệm khắc phục sự cố trong
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thời gian sớm nhất.
Điều 14. Xử lý sự cố sai lệch thời gian công tơ
1. Tại thời điểm bất kỳ trong một chu kỳ kiểm định định kỳ công tơ, nếu
phát hiện công tơ sai lệch thời gian so với nguồn thời gian chuẩn lớn hơn 15
phút hoặc công tơ phải đồng bộ thời gian trong 02 ngày liên tiếp nhưng vẫn có
thời gian sai lệch lớn hơn 03 phút so với nguồn thời gian chuẩn, các bên tiến
hành kiểm tra, xử lý khắc phục hoặc thay thế nếu công tơ bị hỏng đồng hồ thời
gian thực. Đơn vị quản lý SLĐĐ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hoặc
công bố trên trang Web thị trường điện tình trạng sự cố công tơ này cho Công ty
Mua bán điện, Đơn vị quản lý vận hành HTĐĐ và các đơn vị liên quan.
2. Đơn vị sở hữu công tơ đo đếm có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các
đơn vị liên quan và chịu chi phí tiến hành kiểm định, sửa chữa hoặc thay thế mới
công tơ bị sự cố về đồng hồ thời gian.
Chương IV
ƯỚC TÍNH SỐ LIỆU ĐO ĐẾM
Điều 15. Trách nhiệm của các đơn vị
1. Đơn vị quản lý SLĐĐ có trách nhiệm
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong quá trình xác nhận và ước tính số
liệu đo đếm phục vụ vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm;
b) Xác nhận hoặc ước tính số liệu đo đếm theo thứ tư ưu tiên quy định tại
Điều 17 Quy trình này;
c) Khi phát hiện hệ thống đo đếm chính bị sự cố không thu thập được dữ
liệu hoặc số liệu bất thường, trước 12h00 ngày D, Đơn vị quản lý SLĐĐ phải
thông báo cho Đơn vị vận hành HTĐĐ để thông báo cho các đơn vị liên quan
phối hợp xử lý.
2. Đơn vị quản lý vận hành HTĐĐ có trách nhiệm
a) Cung cấp kịp thời phương thức vận hành của ngày D cho Đơn vị quản lý
SLĐĐ trong trường hợp hệ thống đo đếm bị sự cố hoặc có thay đổi phương thức
kết dây;
b) Thỏa thuận với Công ty Mua bán điện về phương thức quy đổi điện năng
đo đếm được tại vị trí đo đếm dự phòng về vị trí đo đếm chính.
3. Công ty Mua bán điện có trách nhiệm
a) Phối hợp với Đơn vị quản lý SLĐĐ trong việc xác nhận hoặc ước tính số
liệu đo đếm;
b) Chủ trì tính toán xác nhận điện năng của đo đếm chính từ vị trí đo đếm
dự phòng trong trường hợp đo đếm chính bị sự cố đối với các giao nhận giữa
NPT và TCTĐL, xuất - nhập khẩu cấp điện áp từ 110 kV trở lên;
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c) Cung cấp cho Đơn vị quản lý SLĐĐ phương thức giao nhận điện năng
khi có thay đổi.
4. Đơn vị vận hành HTĐ - TTĐ có trách nhiệm
a) Trong trường hợp sử dụng phương pháp ước tính số liệu đo đếm mà phải
sử dụng số liệu đầu vào là số liệu SCADA hoặc nhật ký vận hành, Đơn vị vận
hành HTĐ-TTĐ có trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị quản lý SLĐĐ các số liệu
của các chu kỳ tích phân công tơ bị sự cố;
b) Công bố số liệu đo đếm xác nhận hoặc ước tính trong thời gian sự cố lên
Trang Web thị trường điện.
Điều 16. Trình tự xác nhận số liệu đo đếm từ số liệu đo đếm công tơ dự
phòng
1. Nếu vị trí điểm đo dự phòng trùng với vị trí đo đếm chính thì dữ liệu của
công tơ dự phòng được lấy thay thế công tơ chính cho chu kỳ mà công tơ chính
bị sự cố không thu thập được dữ liệu.
2. Trường hợp vị trí đo đếm dự phòng không trùng với vị trí đo đếm chính
thì sử dụng phương pháp xác nhận sản lượng điện năng từ hệ thống đo đếm dự
phòng đã được thỏa thuận trên quy tắc cân bằng nút (tổng sản lượng điện năng
ra bằng tổng sản lượng điện năng vào có tính đến tổn thất). Trình tự thực hiện
như sau:
a) Xác định điểm đo dự phòng và công thức theo phương pháp cân bằng
nút cho điểm đo cần xác định;
b) Tính toán số liệu đo đếm cho các chu kỳ tích phân có xảy ra sự cố hệ
thống đo đếm.
Điều 17. Nguyên tắc ước tính số liệu
Khi số liệu đo đếm công tơ chính (bao gồm số liệu điện năng tác dụng,
phản kháng) không thu thập được hoặc thu thập không chính xác thì số liệu đo
đếm được xác nhận và ước tính bằng các phương pháp theo thứ tự ưu tiên sau:
1. Số liệu đo đếm của công tơ dự phòng quy đổi về vị trí đo đếm chính.
2. Nội suy sử dụng số liệu từ hệ thống SCADA và số liệu tại các công tơ đo
đếm chính, dự phòng của các đường dây, điểm nút lân cận được quy định tại
Điều 18 Quy trình này.
3. Nội suy sử dụng số liệu Nhật ký lệnh điều độ và quy đổi về vị trí công tơ
đo đếm chính được quy định tại Điều 19 Quy trình này.
4. Nội suy sử dụng số liệu theo nhật ký vận hành tại các trạm và đường dây
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lân cận theo nguyên tắc cân bằng nút (có tính đến tổn thất).
5. Trường hợp không thu thập được số liệu từ 3 chu kỳ 30 phút trở lên thì
sử dụng số liệu của ngày điển hình gần nhất.
Điều 18. Ước tính theo phương pháp nội suy tích phân số liệu SCADA
Sản lượng ước tính theo phương pháp nội suy tích phân số liệu SCADA
được xác định theo công thức sau:
Qt =

P

Trong đó:
- t: Thứ tự chu kỳ tích phân của công tơ xảy ra sự cố hệ thống đo đếm (từ
1 đến 48);
- Qt : Sản lượng điện năng ước tính của công tơ chính tại chu kỳ tích phân
thứ t, MWh;
- P: Công suất tại thời điểm i qua vị trí đo đếm chính do hệ thống SCADA
ghi nhận, MW (Quy ước chiều giao thì P>0, chiều nhận thì P<0).
Điều 19. Ước tính theo phương pháp nội suy tích phân theo nhật ký
lệnh điều độ có xét đến tốc độ tăng giảm tải.
1. Phương pháp này được áp dụng để ước tính sản lượng điện năng tại đầu
cực tổ máy phát điện. Đơn vị quản lý SLĐĐ xây dựng biểu đồ công suất phát
của tổ máy theo thời gian căn cứ trên tốc độ tăng, giảm tải của tổ máy phát điện,
lệnh huy động công suất của Đơn vị vận hành HTĐ -TTĐ và các sự kiện ghi
trong nhật ký lệnh điều độ. Căn cứ biểu đồ công suất phát của tổ máy phát điện,
Đơn vị quản lý SLĐĐ tính toán sản lượng điện năng tại đầu cực tổ máy phát
điện cho chu kỳ cần ước tính.
2. Các bước thực hiện
a) Xác định tổ máy có công tơ cần ước tính sản lượng điện năng và nhật ký
vận hành của tổ máy đó trong thời gian công tơ của tổ máy này bị sự cố cần ước
tính số liệu;
b) Ước tính sản lượng điện năng phát của tổ máy của từng chu kỳ tích phân
bằng phương pháp nội suy tích phân căn cứ nhật ký vận hành và tốc độ
tăng/giảm tải:
QDCt =

 P( , T )

Trong đó:
- t: Thứ tự chu kỳ tích phân của công tơ xảy ra sự cố hệ thống đo đếm;
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- QDCt : Sal luorng dien nang uac tinh cua ding to &au ctrc may phat dien
tai chu kji tich p an thir t, MWh;
- P(a,T): H' m se cong su'At phat cua to may theo thai gian, MW;
- a: Tee d6 tang, giam tai cua to may phat dien, dung
ding suat P(a,T) MW/s;

a xay dtmg ham se

-T: Bien se thad gian trong chu kj, tich phan t, giay.
c) Cac con to chinh uac tinh theo nguyen tac quy dei theo he so thea
tht4n.
Chtrolig V
L TRU' VA KIEM TOAN SO LIEU DO DEM
Dieu 20. L u tar se lieu do dem
, 1. He then luu trir s6 lieu do dm do Dan vi quan SLDD thu thap trtrc
tip phai d6c lap vai he thong luu triz so lieu do dm do cac Don vi quan ly van
hanh HTDD giri e.
2. Thong tir luu triz phai phan bi'et duqc nguon so lieu &lye thu thap chinh,
du phong hay dq uac tinh so lieu do dem; &Ong th6i luu 14i qua tiinh chinh sira
so lieu do dem, Ichieu nai va xiz ly khieu n4i cua cac don vi phpc vu mtic dich
theo doi va kiem toan so lieu.
3. Se lieu d dem phai duac luu tra it nhat trong 05 nam.
Dieu 21. 'em toan se 110 do dem
1.Hang nam, Don vi van hanh HTD - TTD c6 trach nhiem thue don vi
kiem toan qua tr nh thu thap va xir ly so lieu do dem dm Don vi quan ly so lieu
do dem theo quy dinh.
2. Tren co bao cao kiem toan, Dan, vi van hanh HTD - TTD c6 trach
nhiem bao cao c p co tham quyen va cong bo ket qua kiem toan theo quy dinh./.
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