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I. GIỚI THIỆU 

Viện Khoa học năng lượng (Institute of Energy Science - IES) trực thuộc Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam, có lịch sử hình thành và phát triển hơn 45 năm qua: 

Mốc thời 
gian (năm) 

Quá trình hình thành và phát triển 

2013 đến 
nay 

Viện Khoa học năng lượng (viện nghiên cứu cấp quốc gia) trực thuộc 
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Quyết định số 
184/QĐ-VHL ngày 15/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam 

2008 
Viện Khoa học năng lượng (viện nghiên cứu cấp quốc gia) trực thuộc 
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Nghị định số 62/2008/NĐ-
CP ngày 12/5/2008 của Chính phủ 

2006 
Viện Khoa học năng lượng (viện nghiên cứu cấp cơ sở) trực thuộc Viện 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

2004 
Trung tâm Nghiên cứu năng lượng trực thuộc Viện Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam 

1994 

Trung tâm Nghiên cứu khoa học kỹ thuật năng lượng tách thành 3 tập 
thể khoa học: Phân viện Công nghệ năng lượng trực thuộc Viện Khoa 
học vật liệu; Tập thể Khoa học năng lượng và Tập thể Khoa học hệ 
thống năng lượng trực thuộc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công 
nghệ Quốc gia 

1987 
Trung tâm Nghiên cứu khoa học kỹ thuật năng lượng thuộc Viện Khoa 
học Việt Nam (năm 1993 Viện Khoa học Việt Nam được đổi tên thành 
Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia) 

1978 
Tổ Năng lượng được đổi tên thành Phòng Năng lượng trực thuộc Viện 
Khoa học Việt Nam 

1975 
Tổ năng lượng được biên chế thuộc Viện Khoa học Việt Nam (nay là 
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)  

1971 
Tổ Năng lượng trực thuộc Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay 
là Bộ Khoa học và Công nghệ) 

IES có đội ngũ đông đảo các nhà khoa học, các chuyên gia trình độ chuyên môn cao, 

nhiều kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năng lượng: 
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I.1. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ theo giấy chứng nhận do Bộ 

Khoa học và Công nghệ cấp 

1. Nghiên cứu, điều tra cơ bản các nguồn tài nguyên năng lượng, điều kiện tự 

nhiên, kinh tế - xã hội - môi trường; Nghiên cứu phát triển bền vững hệ thống 

năng lượng và an ninh năng lượng quốc gia; Nghiên cứu khai thác và sử dụng 

hợp lý, tiết kiệm các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo và năng lượng 

biển; Nghiên cứu sử dụng hiệu quả nhiên liệu – năng lượng trong khai thác, biến 

đổi, truyền tải, phân phối và tiêu thụ; Nghiên cứu xác định cơ cấu và mức tiêu 

thụ nhiên liệu – năng lượng hợp lý, giảm thiểu ảnh hưởng của hoạt động năng 

lượng đến môi trường và biến đổi khí hậu; Nghiên cứu chế tạo, thử nghiệm các 

thiết bị và vật liệu mới trong năng lượng. 

2. Dịch vụ Khoa học và Công nghệ: 

- Triển khai, ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công 

nghệ mới; 

- Tư vấn đầu tư, khảo sát, lập quy hoạch, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát các công 

trình năng lượng, điện lực; tư vấn đánh giá tác động môi trường đối với dự án năng 

lượng và cơ sở hạ tầng có liên quan; 

- Tham gia thẩm định trình độ công nghệ, quy hoạch và đầu tư công trình năng 

lượng, điện lực; 

- Đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao trong lĩnh vực khoa 

học năng lượng và các lĩnh vực khác có liên quan. 

3. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của 

Viện. 

I.2. Lĩnh vực hoạt động điện lực theo giấy phép do Cục Điều tiết điện lực cấp 

1. Tư vấn quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

2. Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, đấu thầu các công trình đường dây và trạm biến 

áp có quy mô cấp điện áp đến 110kV; 

3. Tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có quy mô 

cấp điện áp đến 110kV; 

4. Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, đấu thầu các công trình nhà máy thủy điện có 

quy mô công suất lắp đặt đến 100MW; 
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5. Tư vấn giám sát thi công các công trình nhà máy thủy điện có quy mô công suất 

lắp đặt đến 100MW; 

6. Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, đấu thầu các công trình nhà máy nhiệt điện có 

quy mô công suất lắp đặt đến 100MW; 

7. Tư vấn giám sát thi công các công trình nhà máy nhiệt điện có quy mô công suất 

lắp đặt đến 100MW. 

IES sẽ cam kết mang đến cho Quý khách hàng sự hài lòng tối đa với phương châm 

“Chất lượng tốt nhất, thời gian nhanh nhất và chi phí hợp lý nhất”. 

IES chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã nghiên cứu hồ sơ năng lực này và giành cơ 

hội hợp tác cho chúng tôi. Nếu có bất lỳ vấn đề gì cần làm rõ và thảo luận, hãy liên hệ 

ngay với chúng tôi. 

 

Trân trọng, 

Viện Khoa học năng lượng 
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II. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

II.1. Cơ cấu tổ chức 

 

II.2. Nhân sự 

IES có đội ngũ đông đảo các nhà khoa học, các chuyên gia trình độ chuyên môn 

cao, nhiều kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năng lượng 

bao gồm: 08 Tiến sỹ (TS); 18 thạc sỹ (ThS); 13 kỹ sư (KS). Trong đó có: 14 cán bộ 

chuyên ngành Hệ thống điện, Điện, Kỹ thuật điện; 09 cán bộ chuyên ngành Kinh tế 

năng lượng, quản lý năng lượng; 10 cán bộ chuyên ngành Thủy điện, Năng lượng tái 

tạo, Môi trường; 06 cán bộ chuyên ngành Nhiệt điện... 

Danh sách chuyên gia 

TT Họ và tên Trình độ chuyên môn 
Năm 

công tác 
(năm) 

Ghi 
chú 

I Chuyên ngành hệ thống điện, điện, kỹ thuật điện 

1 Nguyễn Đình Quang NCVC; TS. Điện 34  

2 Trần Quang Khánh TS. Hệ thống điện 12  

3 Trịnh Trọng Trưởng TS. Kỹ thuật điện 12  

4 Lê Tất Tú KSC; KS. Điện 22  

5 Phạm Anh Tuân TS. Kỹ thuật điện 11  
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TT Họ và tên Trình độ chuyên môn 
Năm 

công tác 
(năm) 

Ghi 
chú 

6 Nguyễn Quang Ninh TS. Kỹ thuật điện 11  

7 Nguyễn Ngọc Bách ThS. Hệ thống điện 9  

8 Lê Công Thịnh ThS. Hệ thống điện 9  

9 Nguyễn Đức Minh ThS. Hệ thống điện 15  

10 Nguyễn Văn Thể ThS. Hệ thống điện 10  

11 Nguyễn Thanh Quảng ThS. Hệ thống điện 9  

12 Nguyễn Thị Thu Hương ThS. Kỹ thuật điện 9  

13 Nguyễn Thị Dung ThS. Tự động hóa 11  

14 Trần Thị Tú Quỳnh ThS. Hệ thống điện 8  

II Chuyên ngành kinh tế năng lượng 

1 Đoàn Văn Bình 
NCVC; TS. Kinh tế               

công nghiệp 
27  

2 Đỗ Bình Yên KSC; KS. KTNL 34  

3 Hoàng Hồng Việt CVC; KS. KTNL 34  

4 Trương Quốc Thành KSC; KS. KTNL 33  

5 Đỗ Thị Loan ThS. Kinh tế năng lượng 11  

6 Cù Thị Thanh Huyền KS. Kinh tế năng lượng 11  

7 Lê Quang Sáng KS. Kinh tế năng lượng 9  

8 Nghiêm Thị Ngoan KS. Kinh tế năng lượng 8  

9 Nguyễn Văn Linh KS. Kinh tế năng lượng 7  

III Chuyên ngành năng lượng mới, thủy điện, môi trường 

1 Nguyễn Thúy Nga NCVC; TS. Năng lượng 27  

2 Bùi Bảo Hưng ThS. Năng lượng tái tạo 8  
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TT Họ và tên Trình độ chuyên môn 
Năm 

công tác 
(năm) 

Ghi 
chú 

3 Nguyễn Bình Khánh NCVC; ThS. Công trình thủy 16  

4 Bùi Tiến Trung ThS. Công trình thủy 13  

5 Trần Thế Vinh ThS. Công trình thủy 13  

6 Lương Ngọc Giáp ThS. Công trình thủy 8  

7 Trương Nguyễn Tường Ân ThS. Thiết bị thủy điện 10  

8 Dương Hồng Cường ThS. Công trình thủy 11  

9 Nguyễn Hoài Nam 
ThS. Quản lý môi trường, Phát 

triển bền vững 11  

10 Lưu Lệ Quyên 
ThS. Quản lý môi trường, Phát 

triển bền vững 
8  

IV Chuyên ngành nhiệt điện 

1 Ngô Tuấn Kiệt NCVCC; TS. Năng lượng 34  

2 Nguyễn Xuân Sanh KS. Kỹ thuật nhiệt 25  

3 Phạm Thị Khá KS. Kỹ thuật nhiệt 30  

4 Lê Mạnh Việt KS. Kỹ thuật nhiệt 30  

5 Nguyễn Khắc Minh KS. Kỹ thuật nhiệt 28  

6 Phạm Thị Hạnh KS. Kỹ thuật nhiệt 8  

Ghi chú: Trong bảng trên chưa tính tới các thạc sỹ, kỹ sư mới tuyển dụng và cán bộ 

khác. 

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ 

III.1. Danh sách thiết bị chuyên môn 

TT Chủng loại Số lượng 

I Thiết bị văn phòng  

1 Máy vi tính  131 

2 Máy in A0 1 
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TT Chủng loại Số lượng 

3 Máy in A1, A2 2 

4 Máy scane 1 

5 Máy Photo copy 1 

6 Máy in Epson R230 2 

7 Máy in LBP 3300 5 

8 Máy chiếu 1 

9 Máy điện thoại; Fax 20 

II Thiết bị, phương tiện dùng cho khảo sát, thí nghiệm  

1 Máy kinh vĩ (Pentax, Leica) 3 

2 Máy đo GPS 72H 3 

3 Ô tô con 04 chỗ đến 07 chỗ 6 

4 Máy thủy bình 2 

5 Máy khoan các loại 5 

6 Máy xuyên đập 1 

7 Thiết bị đo lưu tốc dòng chảy 2 

8 Thiết bị đo vận tốc gió 2 

9 Thiết bị đo tốc độ và nhiệt độ dòng khi Testo 445; 475 2 

10 Thiết bị kiểm tra ắc quy 1 

11 Đồng hồ vạn năng độ chính xác cao SEFRAM 7345 1 

12 Máy đo công suất đa năng SEFRAM MW3000 1 

13 Đồng hồ đo tốc độ vòng quay 1 

14 Máy đo nhiệt độ từ xa bằng tia laser 1 
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TT Chủng loại Số lượng 

15 Thiết bị đo đa năng: Đo độ ẩm, tốc độ, nhiệt độ dòng khi Testo 445 1 

16 Đồng hồ đo ánh sáng Testo 545 1 

17 Oscilloscope đo và lưu tín hiệu analog và Digital 100MHZ 1 

18 Cầu đo R, L, C đa chức năng Hp4285A 1 

19 Cầu đo và phân tích trở kháng Impedence AnalyzeC 1 

20 Thiết bị đo dòng điện giá tri cực nhỏ 1 

21 Lò nung nhiệt độ cao 1600 độ C thí nghiệm có điều khiển nhiều bước  1 

22 Thiết bị nén tĩnh tại hiện trường 2 

23 Dụng cụ phân tích thành phần hoá học nước 2 

24 Dụng cụ xác định thành phần cơ lý đất đá 1 

III.2. Danh sách các phần mềm ứng dụng 

TT Phần mềm Ứng dụng 

1 LP-EPS Quy hoạch tuyên tính nguồn năng lượng trong tổ hợp Markal 

2 EFORM-ENV Phương pháp mô hình tối ưu dòng năng lượng 

3 WASP-III; IV Quy hoạch nguồn điện 

4 Eviews Phần mềm phân tích hồi quy và dự báo nhu cầu năng lượng 

5 SPSS Phần mềm thống kê, phân tích dữ liệu 

6 Stata Phần mềm xử lý dữ liệu thống kê 

7 D-Neuron 
Phần mềm dự báo nhu cầu năng lượng bằng phương pháp trí tuệ 
nhân tạo 

8 SDO6 

Chương trình tính toán chế độ hệ thống điện được chuyển giao từ 
Viện hàn lâm khoa học Liên bang Nga cho phép tính toán trào lưu 
công suất, các chế độ ngắn mạch sự cố, chế độ xác lập, tính ổn 
định tĩnh và ổn định động của hệ thống điện 

9 MATLAP/Simulink Mô phỏng và tính toán các chế độ hệ thống điện 
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TT Phần mềm Ứng dụng 

10 PSS/ADEPT 
Chương trình tính toán chế độ hệ thống điện cho phép tính toán 
trào lưu công suất, các chế độ ngắn mạch, chế độ xác lập, tính ổn 
định tĩnh và ổn định động của hệ thống điện 

11 AMTP 
Tính toán quá độ trong lưới điện nhiều pha: Quá điện áp nội 
tại/ngoài; điện áp nhiễu trên cáp thông tin; điện áp quá độ phát 
sinh trong hệ thống đất khi sét đánh; trạng thái các bộ ác quy 

12 
MANISTA 
STABILA 

Tính toán ổn định quá độ trong lưới điện phức tạp: ổn định máy 
phát; mở máy động cơ; khởi động lại động cơ 

13 CORTINA 
Tính toán dòng ngắn mạch trong lưới điện: Thiết bị đóng cắt - 
thanh góp, dây nối; Thiết bị–máy cắt, máy biến áp; Thiết bị bảo vệ 

14 MATOLA 
Dòng công suất trong lưới điện: Thiết bị đóng cắt– thanh góp, dây 
nối; Thiết bị và đường dây; vận hành lưới tổn hao nhỏ nhất; các 
điều kiện giới hạn của lưới 

15 ZUV 
Độ tin cậy của Thiết bị đóng cắt và của lưới: phân tích các điểm 
yêu; chứng minh độ tin cậy yêu cầu 

16 BARWERT 

Tính toán giá thành cho các sơ đồ lưới: đánh giá kinh tế của thiết 
kế lưới; so sánh lưới khác nhau kể cả đánh giá tổn thất 

Độ bền tĩnh: độ võng và lực đẩy của dây dẫn theo điểm tải 

17 TFA 
Phân tích kinh tế - tài chính theo các chỉ tiêu của WB, lập dự toán 
công trình, phân tích, tổng hợp vật tư, quản lý công trình, hạng 
mục công trình 

18 COMFAR 
Phân tích kinh tế - tài chính theo các chỉ tiêu của WB, lập dự toán 
công trình, phân tích, tổng hợp vật tư, quản lý công trình, hạng 
mục công trình 

19 Crystal Ball Phần mềm phân tích rủi ro kinh tế - tài chính 

20 Dự Toán 
Lập tổng dự toán, phân tích, tổng hợp vật tư, xây dựng đơn giá chi 
tiết, quản lý công trình và hạng mục công trình 

21 
SAP 2000; STAAD 
III; MCROFEEP 

Chương trình tinh toán tĩnh, động kêt cấu khung, giàn không gian; 
Chương trình tinh toán kêt cấu khung phẳng bê tông cốt thép; 
Chương trình tinh toán hệ dầm giao nhau bê tông cốt thép 

22 Các phần mềm sẵn có trong WINDOWS, MICROSOFT OFICE 

IV. NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 
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IV.1. Các đề tài, dự án KHCN 

Danh mục một số công trình đã thực hiện trong thời gian gần đây của IES: 

* Một số công trình tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp 

đến 110kV: 

- Lập BCKTKT dự án “Lắp đặt tụ bù tại TBA 110kV khu vực Nam Định - giai đoạn 2” 

- Lập BCKTKT dự án “Lắp đặt tụ bù TBA 110kV Yên Phong 2 -  Bắc Ninh” 

- Lập BCKTKT dự án “Lắp đặt TU, TI 110kV TBA 110kV Khắc Niệm, Bắc Kạn” 

- Thiết kế bản vẽ thi công đường dây và trạm biến áp trung áp các huyện thuộc tỉnh 

Hòa Bình thuộc Dự án năng lượng nông thôn 2 - tài trợ bổ sung - đợt 4 tỉnh Hòa 

Bình gói thầu số 2 

- Nâng cao đường dây cao thế 110KV giao cắt với đường trục kinh tế miền Đông 

thuộc dự án cải tạo nâng cấp đường trục kinh tế miền Đông, huyện Đông Anh 

Ghi chú: Ngoài các công trình đường dây và trạm biến áp kể trên, IES còn tham gia 

tư vấn đầu tư xây dựng công trình nhà máy thủy điện và nhà máy nhiệt điện có quy 

mô công suất đến 100MW phạm vi toàn quốc. 

- Nhà máy nhiệt điện: NMNĐ Cái Lân, tỉnh Quảng Ninh; NMNĐ Mông Dương 1, 

tỉnh Quảng Ninh; NMNĐ Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Nhà máy thủy điện: Thiết kế công trình thủy điện Bản Rạ, Suối Chút, EaPich, TĐ 

Hà Tây, … 

* Một số công trình thiết kế đấu nối các nhà máy điện: 

- Thiết kế kỹ thuật hệ thống đo đếm điện năng cụm thuỷ điện Tắt Ngoẵng + Mường 

Sang 2- tỉnh Sơn La 

- Đấu nối nhà máy thủy điện Ea Puich 1 vào hệ thống lưới điện quốc gia  

- Lập phương án đấu nối và Thiết kế sơ bộ hệ thống đo đếm nhà máy thuỷ điện 

Chiêm hóa 

- Lập phương án đấu nối và Thiết kế sơ bộ hệ thống đo đếm nhà máy thuỷ điện 

Nậm Khánh 

- Lập phương án đấu nối và Thiết kế sơ bộ hệ thống đo đếm nhà máy thuỷ điện 

Vĩnh Hà. 

* Một số công trình tư vấn giám sát công trình đường dây và trạm biến áp đến 

110kV: 
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- Giám sát dự án Hiện đại hóa TBA 110kV Đồi Cốc - Bắc Giang 

- Giám sát dự án Hiện đại hóa TBA 110kV Núi Một - Thanh Hóa. 

Ghi chú: Ngoài các công trình đường dây và trạm biến áp kể trên, IES còn tham gia 

tư vấn giám sát thi công công trình nhà máy thủy điện có quy mô công suất đến 

100MW: Thủy điện Sông Côn 2, thủy điện La Hiêng 2, thủy điện Đăk Sin 1, thủy 

điện Nậm Cắt… 

* Một số công trình lập báo cáo ĐTM, bản cam kết BVMT dự án điện: 

- Trạm biến áp 110kV Hợp Thịnh và nhánh rẽ 

- Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Quang Châu 

- Đường dây 110kV Nghĩa Lộ - Ba Khe - Cẩm Khê 

- Đường dây và TBA 110kV Đồng Văn 3 

- Đấu nối 110kV sau TBA 220kV Thanh Nghị 

- Đường dây và TBA 110kV Thuận Thành 2 

- Đường dây và TBA 110kV Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 

- Đường dây và TBA 110kV Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 

- Đường dây 110kV cấp điện cho nhà máy xi măng Long Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

- Xây dựng mới trạm 110kV Ba Vì 

- Đường dây và trạm biến áp 110kV Tây Thành Phố, tỉnh Thanh Hóa 

- Lắp đặt tụ bù TBA 110kV Lương Sơn - Hòa Bình bổ sung năm 2015 

- Lắp đặt tụ bù các TBA 110kV khu vực Nam Định - Giai đoạn 2 

- Lắp đặt tụ bù các TBA 110kV khu vực Bắc Ninh bổ sung năm 2015 

- Chuyển đấu nối chữ T thành chuyển tiếp trên đường dây 110kV - Giai đoạn 1 

- Đường dây và trạm biến áp 110kV Đồng Đăng 

- Lắp đặt tụ bù các TBA 110kV khu vực Nam Định – Giai đoạn 2 gồm TBA 110kV 

Trình Xuyên và TBA 110kV Mỹ Xá 

- Lắp đặt tụ bù TBA 110kV Yên Phong 2 - Bắc Ninh 

- Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Đồng Mỏ - tỉnh Lạng Sơn 

- Đường dây 110kV Hiệp Hòa - Đức Thắng - Yên Phong 2 

- Trạm biến áp 220/110kV Vĩnh Tường và các đường dây đấu nối 220kV, 110kV 
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- Đường dây và TBA 110kV Mường So – tỉnh Lai Châu 

 

* Một số công trình lập quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố                  

trực thuộc TW: 

- Lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2025, có xét đến 

năm 2035 

- Lập Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025, có xét 

đến năm 2035 (12 quận, huyện - Hợp phần 2) 

- Lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2025, có xét đến 

năm 2035 (Hợp phần 2) 

- Lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2025, có xét 

đến năm 2035 (Hợp phần 2) 

- Lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2025, có 

xét đến năm 2035 (Hợp phần 1) 

- Lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến 

năm 2035 (Hợp phần 2) 

- Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 

2011-2015, có xét đến năm 2020 (Bổ sung nhà máy điện mặt trời Thiên Tân - 

50MWp) 

- Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 

2011-2015, có xét đến năm 2020 (Bổ sung nhà máy thủy điện Tân Mỹ 2 - 14MW) 

- Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-

2015 có xét đến năm 2020 

- Lập quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2015 có xét đến 

năm 2020 

- Lập quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2015 có xét 

đến năm 2020 

- Lập quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2015 có xét đến 

năm 2020 

- Lập quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011- 2015, định 

hướng đến năm 2020 
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- Lập quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011- 2015, có xét đến 

2020 

- Lập quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2015 có xét đến 

năm 2020 

- Lập quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2015 có 

xét đến năm 2020 

- Lập quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011-2015 có xét đến 

năm 2020 

- Lập quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011-2015 có xét đến 

năm 2020. 

Ghi chú: Ngoài các công trình quy hoạch kể trên, IES còn thực hiện lập Quy hoạch 

phát triển điện lực các tỉnh Hòa Bình, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Ninh Bình, Bắc 

Giang giai đoạn 2006-2010, có xét đến năm 2015 và cho trên 50 quận, huyện, thành 

phố, thị xã các giai đoạn quy hoạch; Lập quy hoạch dự án các nhà máy thủy điện 

trong lưu vực sông Đakring; Sông Sa Thầy; Sông PờÊ, tỉnh Kon Tum… 

* Một số công trình đề tài khoa học công nghệ: 

- Tư vấn thẩm định Dự án đầu tư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 

- Tư vấn thẩm định Dự án đầu tư nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 

- Tư vấn thẩm định Dự án đầu tư nhà máy nhiệt điện Long Phú 

- Tư vấn thẩm định Dự án đầu tư nhà máy thủy điện Lai Châu 

- Nghiên cứu tổng quan và định hướng phát triển hệ thống năng lượng Việt Nam 

- Dự án: Xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích cho những người bị ảnh hưởng bởi các dự 

án thủy điện.  

IV.2. Các công trình nghiên cứu đã công bố 

(1). Đoàn Văn Bình (2012), Dự báo nhu cầu điện và một số kết quả tính toán khối 

lượng nguồn, lưới điện, vốn đầu tư phát triển điện lực Việt Nam đến năm 2020. Hội 

nghị khoa học quốc tế năng lượng và phát triển xanh. ISBN: 978-604-913-094-6. 

Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia, Hà Nội. 

(2). Nguyen Quang Ninh, Aleksei V. Edelev, Nguyen Van The, Tran Viet Hung, Le 

Tat Tu, Doan Binh Duong, Nguyen Hoai Nam (2012). “Phát triển phần mềm 

“Corrective”: Mô hình 3 vùng năng lượng. Hội nghị khoa học quốc tế năng lượng và 
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phát triển xanh”. ISBN: 978-604-913-094-6. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và 

Công nghệ quốc gia, Hà Nội. 

(3). Lê Tất Tú (2012). “Giảm khối lượng tính toán trong mô hình tối ưu phát triển hệ 

thống điện Việt Nam có tính đến đặc điểm nguồn điện và đường dây truyền tải 

chính”. ISBN: 978-604-913-094-6. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ 

quốc gia, Hà Nội. 

(4). Lê Tất Tú (2012). “Tự động hoá xử lý và truyền dữ liệu trong chương trình tối 

ưu phát triển hệ thống điện Việt Nam có tính đến đặc điểm nguồn điện và đường 

dây truyền tải chính”. ISBN: 978-604-913-094-6. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên 

và Công nghệ quốc gia, Hà Nội. 

(5). Lê Tất Tú (2012). “Phân tích tổng quan các thành phần chi phí trong tính toán 

cân bằng cung cầu hệ thống năng lượng Việt Nam bằng phương pháp quy hoạch 

tuyến tính”. ISBN: 978-604-913-094-6. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công 

nghệ quốc gia, Hà Nội. 

(6). Đoàn Bình Dương (2012). “Một mô hình đánh giá an ninh năng lượng ngắn hạn 

trong điều kiện Việt Nam”. ISBN: 978-604-913-094-6. Nhà xuất bản Khoa học tự 

nhiên và Công nghệ quốc gia, Hà Nội. 

(7). Đoàn Văn Bình, Nguyễn Hoài Nam, Đoàn Bình Dương, Vũ Minh Pháp, Đoàn 

Đình Phương (2012), Vietnam energy outlook to 2020 and energy R&D interests, 

Hội thảo khoa học VAST-GRA, 2012.  

(8).Doan Van Binh, Ngo Tuan Kiet, Nguyen Binh Khanh (IES of VAST, Viet 

Nam); S. M. Senderov, N. I. Pyatkova (ESI SB RAS (Russia)L: “Nghiên cứu an 

ninh năng lượng có tính đến điều kiện đặc thù của Việt Nam”. Hội nghị Quốc tế về 

phát triển năng lượng bền vững lần 2. ISBN: 978-604-913-040-3, 2011.  

(9).Đoàn Văn Bình: “Xây dựng bộ chỉ tiêu quốc gia đánh giá phát triển năng lượng 

bền vững”.  Hội nghị Quốc tế về phát triển năng lượng bền vững lần 2. ISBN: 978-

604-913-040-3, 2011. 

(10). Đoàn Văn Bình (2011), Hướng tới phát triển năng lượng bền vững, Tạp chí 

Cộng sản, http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Thong-tin-ly-

luan/2011/12279/Huong-toi-phat trien-nang-luong-ben-vung.aspx. 

(11). Trần Việt Hưng, Natalia M. Beresneva (2011), Cơ sở dữ liệu phần mềm tính 

toán tối ưu tổ hợp nhiên liệu năng lượng Việt Nam có xét đến an ninh năng lượng, 
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Hội nghị Quốc tế về phát triển năng lượng bền vững lần 2. ISBN: 978-604-913-040-

3. PP. 160-170, 2011. 

(12). Binh Van Doan, Timothy Edward McGrath, Nam Hoai Nguyen: “Cơ chế chia 

sẻ lợi ích đối với các dự án thủy điện tại việt nam: Kinh nghiệm từ quá trình thực 

hiện dự án thí điểm”. Hội nghị Quốc tế về phát triển năng lượng bền vững lần 2. 

ISBN: 978-604-913-040-3, 2011. 

(13). Đoàn Văn Bình:  “Dự báo nhu cầu điện năng trung hạn của Việt Nam sử dụng 

mạng nơron nhân tạo”. Hội nghị Khoa học kỷ niệm 35 năm Viện Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam (ISBN: 978-604-913-013-7), 2010. 

(14). Đoàn Văn Bình, Ngô Tuấn Kiệt, Bùi Huy Phùng: “Hiện trạng và triển vọng 

năng lượng Việt Nam đến năm 2030”. Hội nghị Khoa học kỷ niệm 35 năm Viện 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam (ISBN: 978-604-913-013-7), 2010.  

(15). Doan Van Binh: “Long term energy outlook in Vietnam up to 2030”. The 

second VAST-ISTK workshop on scientific cooperation, 2009. 

(16). Đoàn Văn Bình: “Hiện trạng và viễn cảnh phát triển điện hạt nhân trên thế 

giới”. Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác phát triển Điện hạt nhân Việt Nam – 

Trung Quốc, 2009.  

(17). Doan Van Binh, Timothy Edward Mc Grath, Nguyen Hoai Nam: “Report on 

Implementation Process of Benefit Sharing Mechanism”. NARBO’S 6th IWRM 

Traning, 2009.  

(18). Đoàn Văn Bình, Nguyễn Hoài Nam, Nghiêm Thị Ngoan: “Chi phí sản xuất 

điện sử dụng năng lượng tái tạo tại Việt Nam”. Diễn đàn kinh tế Việt – Pháp chủ đề 

Năng lượng và phát triển bền vững, 2009.  

(19). Đoàn Văn Bình, Nguyễn Thị Thu Hương: “Phân tích mối quan hệ giữa các 

nhân tố kinh tế với tiêu thụ điện của Việt Nam giai đoạn 1995-2005 bằng các mô 

hình hồi quy tuyến tính; Tuyển tập Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về phát triển năng 

lượng bền vững, Hà Nội - Hạ Long 5-2008; Trang 58-63. 

(20). Đoàn Văn Bình: “Các mô hình kinh tế lượng và mạng No-ron nhân tạo trong 

dự báo nhu cầu điện”; Tuyển tập Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về phát triển năng 

lượng bền vững, Hà Nội - Hạ Long 5-2008; Trang 131-143. 

(21). Lê Tất Tú: “Phân tích hai phương pháp thu hồi vốn công trình năng lượng khi 
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V. NĂNG LỰC TÀI CHÍNH 

IES hiện có trụ sở tại nhà 4 tầng - A9 trong khuôn viên của Viện Hàn lâm Khoa học 

và Công nghệ Việt Nam, số 18 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tổng 

diện tích xây dựng của nhà A9 là 1.360m2.   

Khi thành lập, IES được giao: tổng số vốn hoạt động là 10.884.491.000 VNĐ. 

Doanh thu từ hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ năng lượng của IES trong năm 

2016 là 22.138.755.532 VNĐ. IES có đủ năng lực tài chính để thực hiện các gói thầu 

theo yêu cầu của Quý khách hàng. 

Bảng 7. Tóm tắt tình hình tài chính 03 năm 2014, 2015, 2016 của IES 

Nội dung 2014 2015 2016 

Doanh thu 12.441.642.190 23.091.522.835 22.138.755.532 

Lợi nhuận trước thuế 97.737.902 403.780.115 177.781.157 

Lợi nhuận sau thuế 78.190.322 323.024.092 142.224.926 

Ghi chú: Số liệu tài chính trên của IES đã được kiểm tra bởi cơ quan Thuế. 

VI. HỒ SƠ PHÁP LÝ 

IES hoạt động tuân thủ theo: 

- Quyết định số 184/QĐ-VHL ngày 15/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của 

Viện Khoa học năng lượng. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tổ chức Khoa học và Công 

nghệ, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 19/06/2013.  

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số A-311 do Bộ 

Khoa học và Công nghệ cấp ngày 09/09/2013, đăng ký lần thứ 5. 

- Giấy phép hoạt động điện lực số 46/GP-ĐTĐL do Cục Điều tiết điện lực cấp ngày 

26/05/2017.  

 


