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Việ  t Nam ngày 17 tháng 12 năm 2020  

Kí kết thành công hợp đồng Dự án 
Điện gió IaPet- Đak Đoa, Việt Nam 

• Thiết bị truyền tải điện thông minh của Siemens Energy sẽ được cung 

cấp cho hai nhà máy điện gió IaPet - Đak Đoa tổng công suất lên đến 

200MW tại tỉnh Gia Lai, Việt Nam. 

• Hợp đồng này là minh chứng cho khả năng số hóa toàn bộ danh mục 

thiết bị của chúng ta và mở đường cho việc thúc đẩy các dự án năng 

lượng tái tạo trong nước. 

• Dự án này là một phần của Bản hiệu chỉnh Quy hoạch phát triển điện 

lực quốc gia (gọi tắt là Quy hoạch điện VII), sẽ được xây dựng trên đất 

liền với tần suất, tốc độ gió tương đối đồng đều và ổn định.  

 

Dự  án này là mộ  t phầ n trong nhự ng nộ  lự c không ngự ng củ a Việ  t Nam 

trong việ  c thúc đầ y các nguộ n năng lựợ ng tái tầ o nầ m trong kệ  hoầ ch 

thuộ  c Tộ ng sợ độ  Phát triệ n Điệ  n nhầ m tăng cựợ ng và mợ  rộ  ng nguộ n 

cung điệ  n hiệ  n có. Hai nhà máy điệ  n gió quan trộ ng gầ n đây đã đựợ c Thủ  

tựợ ng Chính phủ  phê duyệ  t đầ u tự xây dự ng tầ i huyệ  n Đak Đoa, tỉ nh Gia 

Lai, Việ  t Nam. Hai nhà máy IaPet - Đak Đoa 1 và IaPet - Đak Đoa 2 sệ  vầ  n 

hành vợ i tộ ng công suầ t 200MW (mộ i nhà máy 100MW), đựợ c xây dự ng 

trên khu vự c đầ t trộ ng cây cao su vợ i các tiêu chí và thông sộ  gió phù hợ p. 

Siemens Energy đã chính thự c đựợ c lự a chộ n là nhà cung cầ p thiệ t bị  

truyệ n tầ i thông minh cho hai nhà máy điệ  n gió IaPet - Đak Đoa. Các thiệ t 

bị  này sệ  giúp nhà máy đị nh hựợ ng sộ  hóa và có các ự ng dủ ng thông minh 

tiên tiệ n trong suộ t vòng đợ i hoầ t độ  ng.  
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Hợ p độ ng này là mộ  t thành công đáng ghi nhầ  n nự a củ a tầ  p thệ  Siemens 

Energy củ a Việ  t Nam bợ i mộ i quan hệ   tộ t đệ p, sự  tin tựợ ng đựợ c duy trì 

lâu dài và bệ n chầ  t vợ i khách hàng – công ty Công nghệ   Tài nguyên Năng 

lựợ ng TRE. Thành công này củ ng nhợ  việ  c nghiên cự u thị  trựợ ng có đựợ c 

tự  dự  liệ  u trong nựợ c củ a Siemens Energy. Nhóm thự c hiệ  n dự  án củ ng rầ t 

thành công trong việ  c thuyệ t phúc khách hàng sự  dủ ng công nghệ    đã 

đựợ c kiệ m chự ng củ a Siemens Energy độ ng thợ i các giầ i pháp kỹ  thuầ  t sộ  

củ ng sệ  mang lầ i hiệ  u quầ  vầ  n hành bệ n vự ng lâu dài cho các nhà máy. 

Trong phầ m vi cung cầ p củ a hợ p độ ng, Siemens Energy sệ  cung cầ p 3 máy 

biệ n áp lự c thông minh 1 pha 500kV, 2 máy biệ n áp tăng áp thông minh 

220kV , 2 bộ   500kV, 6 bộ   220kV Máy cầ t thông minh, 15 bộ   Chộ ng sét 

thông minh và kệ t hợ p các bộ   Dao cách ly 500kV/220kV/35kV, Biệ n dòng/ 

biệ n điệ  n áp và Kháng hầ n dòng. 

 

Thợ i gian giao hàng dự  kiệ n cho máy biệ n áp 500kV Sensformer dự  kiệ n 

vào tháng 5 năm 2021 và thợ i gian vầ  n hành vào tháng 8 năm 2021. Tầ i 

khu vự c đã đựợ c lự a chộ n cách thành phộ  Pleiku 26km, các phựợng pháp 

đo đựợ c tiệ n hành ợ  độ   cao 60m sau thợ i gian 12 tháng phân tích tộ c độ   

gió. Vợ i tộ c độ   gió đựợ c xác đị nh tựợng độ i độ ng đệ u nhiệ u giợ  trong ngày 

và nhiệ u tháng trong suộ t mộ  t năm. Tộ ng sộ  44 tua-bin gió sệ  đựợ c lầ p đầ  t 

và dự  kiệ n cho ra tộ ng năng lựợ ng hàng năm khoầ ng 532,622MWh.  

 

Theo bà Dựợng Quỹ nh Hoa – Tộ ng Giám độ c Công ty TRE cho biệ t dự  án 

trầ m 500kV IaPet -  Đak Đoa là mộ  t phầ n củ a chiệ n lựợ c phát triệ n hệ   

thộ ng truyệ n tầ i điệ  n quộ c gia và là mộ  t mầ t xích củ a nhà máy điệ  n gió. 

“Khi hoàn thành, vợ i việ  c vầ  n hành củ a hai máy biệ n áp 900MVA, dự  án 

sệ  trợ  thành chìa khóa cho hệ   thộ ng lựợ i điệ  n miệ n Bầ c và miệ n Nam. Vợ i 

vị  trí nầ m ngay cầ ch trầ m biệ n áp Pleiku 2 củ ng đang đựợ c nâng cầ p tự  

hai tộ  máy 450MVA thành hai tộ  máy 900MVA vào cuộ i năm 2021.  Tộ ng 

công suầ t củ a hai trầ m biệ n áp khi kệ t hợ p vợ i nhau sệ  trợ  thành điệ m 

đầ u nộ i lợ n nhầ t vệ  công suầ t trên toàn đầ t nựợ c.  

 



Press release 

Siemens Energy is a registered trademark licensed by Siemens AG.Error! Reference source not found. Page 3 of 3  

Siemens Energy AG 
Communications 
Head: Robin Zimmermann 

Otto-Hahn-Ring 6 
81739 Munich 

Germany 
 

“Vì lý do đó, chúng tôi đã mợ  thầ u đệ  lự a chộ n nhự ng giầ i pháp tộ t nhầ t 

và rầ t vui mự ng vì hợ p độ ng này đã đựợ c trao cho Siemens Energy. 

Chúng tôi hi vộ ng vợ i chầ t lựợ ng ộ n đị nh và dị ch vủ  hoàn hầ o củ a mình, 

Siemens Energy sệ  mang lầ i thành công cho việ  c vầ  n hành dài hầ n củ a 

nhà máy điệ  n gió củ ng nhự trầ m biệ n áp 500kV.  

 

Ông Steve Loo – Trựợ ng bộ   phầ  n sầ n phầ m và hệ   thộ ng Truyệ n tầ i khu vự c 

Châu Á Thái Bình Dựợng hoan nghênh toàn bộ   phầ  n và nhầ n mầ nh thành 

công củ a dự  án này là mộ  t tài liệ  u tham khầ o cho danh mủ c kỹ  sộ  hóa toàn 

diệ  n củ a Siemens Energy. Chính dự  án này sệ  mợ  đựợ ng cho nhự ng dự  án 

tái tầ o khác củ a Việ  t Nam đựợ c sự  dủ ng các thiệ t bị  truyệ n tầ i điệ  n thông 

minh. “Dự  án này chầ c chầ n sệ  tầ o nhiệ u tiệ ng vang vợ i giầ i pháp kỹ  thuầ  t 

sộ  củ a chúng tôi, độ ng thợ i tăng cựợ ng hình ầ nh củ a chúng tôi độ i vợ i thị  

trựợ ng điệ  n gió. Lỉ nh vự c năng lựợ ng tái tầ o củ ng sệ  giúp chúng tôi đầ y 

nhanh nộ  lực củ a mình nhầ m tiệ n tợ i nguộ n năng lựợ ng sầ ch và phi cac-

bon. 

 

Thông cáo này có thệ  truy cầ  p tầ i: https://bit.ly/3noFgSd 

 

Đệ  biệ t thêm thông tin vệ  công ty Siemens Energy lên sàn chự ng khoán 

tầ i: www.siemens-energy.com/investorrelations  

Theo dõi chúng tôi trên Twitter: www.twitter.com/siemens_energy 

 

Siemens Energy là mộ  t trong nhự ng công ty công nghệ   năng lựợ ng hàng đầ u trên thệ  

giợ i. Công ty làm việ  c vợ i khách hàng và độ i tác liên quan đệ n hệ   thộ ng năng lựợ ng cho 

tựợng lai, đóng góp cho việ  c chuyệ n độ i sang mộ  t thệ  giợ i bệ n vự ng hợn. Vợ i hàng loầ t sầ n 

phầ m, giầ i pháp và dị ch vủ , Siemens Energy cung cầ p phầ n lợ n chuộ i giá trị  năng lựợ ng, 

tự  nhà máy, truyệ n tầ i điệ  n đệ n lựu trự  điệ  n năng. Danh mủ c sầ n phầ m cung cầ p bao gộ m 

công nghệ   năng lựợ ng tái tầ o và truyệ n thộ ng nhự tua-bin khí, tua-bin hợi, nhà máy điệ  n 

dầ ng hộ n hợ p vầ  n hành bầ ng khí hydro, máy phát điệ  n và máy biệ n áp. Hợn 50% sầ n phầ m 

cung cầ p đựợ c coi là không phát thầ i các-bon. Vợ i việ  c sợ  hự u mộ  t lựợ ng cộ  phầ n chính 

củ a công ty Năng lựợ ng tái tầ o Siemens Gamesa (SGRE) đựợ c niêm yệ t, Siemens Energy đã 

trợ  thành nhà cung cầ p hàng đầ u thị  trựợ ng thệ  giợ i vệ  năng lựợ ng tái tầ o. Ượ c tính 1/6 

lựợ ng điệ  n trên thệ  đệ u dùng đệ n các công nghệ   củ a Siemens Energy. Siemens Energy có 

91,000 nhân viên đang làm việ  c tầ i 90 quộ c gia và tầ o doanh thu khoầ ng 29 tỹ  Euro trong 

năm tài chính 2019. www.siemens-energy.com. 

 

 

https://bit.ly/3noFgSd
http://www.siemens-energy.com/investorrelations
http://www.twitter.com/siemens_energy
http://www.siemens-energy.com/

