Ngày 21 tháng 4 nm 2015, ti Khách sn Eden Plaza à Nng, Tng công ty in lc Min Trung, Hiêp hôi
ông quôc tê khu vc ông Nam A (ICASEA) và Trung tâm Tiêt kiêm nng lng va T vn chuyên giao
công nghê a Nng (DECC) ã phi hp t chc Hi tho cui cùng d án ‘'Xây dng tiêu chun u ni h thng in mt
tri lp mái vào h thng in Quc gia Vit Nam''. Hi tho có s tham gia ca các n v n t: B Công Thng, Cc iu
tit in lc (ERAV), Tp oàn in lc Vit Nam (EVN), Hi in lc Min Mrung và Tây Nguyên, i hc à Nng, C quan
Hp tác phát trin c (GIZ), D án phát trin nng lng sch Vit Nam – Hoa K (VCEP) và các n v khác.
Ông Nguyn Thành - Phó Tng giám c Tng Công ty in lc Min Trung phát biu khai mc Hi tho

D án ‘'Xây dng tiêu chun u ni h thng in mt tri lp mái vào h thng in Quc gia Vit Nam'' nhm mc tiêu
xây dng ban thao chât lng Quy inh công t hai chiêu va tiêu chuân âu nôi hê thông iên mt tri lp mai
tai Viêt Nam vao hê thông iên phân phôi ê trinh Bô Công thng xem xet phê duyêt và ban hành
thanh cac quy inh quôc gia to iu kin thun li cho s phát trin ca h thng nng lng tái to u ni li in phân phi
ti Vit Nam. Hi ngh khi ng d án ã c din ra vào ngày 3.10.2014, t vn trong nc là Vin khoa hc nng lng
Vit Nam ã trình bày k hoch thc hin nghiên cu và trao i kinh nghim d án tng t ti Philippines. Ngày
7.1.2015, d án ã t chc Hi tho t vn ln 1, t vn ã trình bày kt qu nghiên cu và xut Tiêu chun u ni, quy
nh v trao i in nng hai chiu. Ti hi tho, nhiu góp ý hu ích ca các i biu c n v t vn tip thu ý kin, chnh sa
báo cáo.
Ti Hi tho ln này, n v t vn ca D án tip tc trình bày và tip thu ý kin góp ý cho 2 báo cáo: Tiêu chun u ni
và Quy nh trao i in hai chiu cho h thng in mt tri lp mái vào h thng in. i din Cc iu tit in lc và các i biu ã
tham gia góp ý n v t vn hoàn thin báo cáo cui cùng.
Tip ni s khi u thành công ca d án, Tng công ty in lc Min Trung cng xut mt s ni dung trao i trong hi
tho v mong mun, ni dung, phm vi nghiên cu tip theo sâu hn nghiên cu này bao gm xem xét tim nng
in mt tri, s liu thc t ca các trm in mt tri ang phát trên c 3 min ca Vit Nam nhm có s liu y hn trên toàn
b lãnh th quc gia. Khi ó, sn phm ca d án s c trình báo cáo lên Tp oàn in lc Vit Nam, Cc iu tit in lc, B
Công thng các xut s tr thành quy nh chính thc có tính áp dng thc tin cao và góp phn phát trin in
mt tri ti Vit Nam.
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