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 NỘI DUNG BIÊN CHẾ HỒ SƠ BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI 

(BCNCKT) 

1. BIÊN CHẾ HỒ SƠ 

Hồ sơ chia ra các tập như sau: 

- Tập 1: Thuyết minh chung, trong đó chia các tập nhỏ như sau: 

 Tập 1.1 : Thuyết minh dự án. 

 Tập 1.2: Tổng mức đầu tư 

 Tập 1.3: Phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; 

- Tập 2 : Thiết kế cơ sở, trong đó chia các tập nhỏ như sau: 

 Tập 2.1 : Thuyết minh thiết kế cơ sở 

 Tập 2.2:  Bản vẽ. 

 Tập 2.3: Phụ lục tính toán. 

- Tập 3: Báo cáo khảo sát, trong đó chia các tập nhỏ như sau: 

 Tập 3.1 : Báo cáo khảo sát địa hình; 

 Tập 3.2:  Báo cáo khảo sát địa chất. 

2. NỘI DUNG HỒ SƠ 
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TẬP 1.1      

THUYẾT MINH DỰ ÁN 

Gồm 7 chương và 1 Phụ lục:  

Chương 1: Tổng quan 

Chương 2: Sự cần thiết đầu tư và thời điểm xuất hiện công trình  

Chương 3: Địa điểm, quy mô và kế hoạch triển khai dự án 

Chương 4: Đánh giá tác động của dự án đến môi trường; 

Chương 5: Tóm tắt tổng mức đầu tư và Phân tích kinh tế - tài chính;  

Chương 6: Tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án và Kế hoạch đấu thầu; 

Chương 7: Kết luận và kiến nghị; 

Phụ lục : Các văn bản pháp lý.  

Chương 1    

TỔNG QUAN 

Nội dung và yêu cầu của chương này cần nêu lên được các nội dung sau: 

1.1 CĂN CỨ LẬP DỰ ÁN 

Các cơ sở pháp lý để lập dự án: văn bản giao nhiệm vụ, hợp đồng dịch vụ tư vấn 
thiết kế, các biên bản làm việc của các cơ quan quản lý có liên quan đến công trình, kế 
hoạch thực hiện công trình... 

Các công việc đã được nghiên cứu ở giai đoạn trước, văn bản phê duyệt các  
nghiên cứu trên: như báo cáo qui hoạch phát triển của địa phương, Tổng sơ đồ phát 
triển hệ thống điện Việt Nam... 

Các văn bản thoả thuận của các cơ quan, ban ngành trung ương và địa phương 

1.2 MỤC TIÊU DỰ ÁN  

Tóm tắt 1 số nét chính mà BCNCKT đầu tư xây dựng công trình sẽ đề cập chi 
tiết ở các chương dẫn tới kết quả cần thiết phải xây dựng công trình, các phương án kết 
lưới. 

1.3 PHẠM VI DỰ ÁN  

Nêu các công trình (dự án) có liên quan, tình hình triển khai các công trình có 
liên quan và giới hạn công trình: khối lượng công việc phần công nghệ, phần xây 
dựng, phần kinh tế, tài chính cần thực hiện. 

1.4 CÁC VẤN ĐỀ HIỆU CHỈNH THEO THÔNG BÁO THẨM TRA 
HOẶC THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ) 

Mục này được dùng cho giai đoạn Hồ sơ hiệu chỉnh   

 

Chương 2    
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SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ VÀ THỜI ĐIỂM XUẤT HIỆN CÔNG TRÌNH  

2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHU VỰC ĐƯỢC CẤP ĐIỆN 

Giới thiệu tổng quát về khu vực được cấp điện (Khu dân cư, khu công nghiệp, 
nhà máy lớn v..v, hoặc về nhà máy điện cần phát điện lên lưới hoăc nhu cầu kết lưới), 
từ đó nêu lên được yêu cầu khách quan cần lập dự án: 

- Tình hình kinh tế xã hội khu vực dự án; 

- Quy mô xây dựng, phát triển; 

- Các giai đoạn đầu tư xây dựng; 

- Nhu cầu phụ tải hoặc phát điện. 

Yêu cầu khách quan cần xây dựng công trình. 

2.2 HIỆN TRẠNG NGUỒN ĐIỆN, LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC 

Thống kê các nguồn cấp điện trong khu vực (nhà máy điện, trạm trung gian).  

Thống kê các đường dây, trạm biến áp 110, 220kV có liên quan đến công trình 
trong khu vực theo các thông số về chiều dài, cấp điện áp, cỡ dây, dung lượng máy 
biến áp. 

Đánh giá tình trạng nguồn điện, lưới điện về các mặt: 

- Đáp ứng yêu cầu phụ tải, chất lượng điện; 

- Khả năng chuyên tải công suất theo các mùa; 

- Mức độ an toàn cung cấp trong các chế độ vận hành, tổn thất điện áp, công 
suất; 

Thống kê các nguồn cấp điện trong khu vực (nhà máy điện, trạm trung gian).  

Thống kê các đường dây, trạm biến áp 110, 220kVcó liên quan đến công trình 
trong khu vực theo các thông số về chiều dài, cấp điện áp, cỡ dây, dung lượng máy 
biến áp. 

Đánh giá tình trạng nguồn điện, lưới điện về các mặt: 

- Đáp ứng yêu cầu phụ tải, chất lượng điện; 

- Khả năng chuyên tải công suất theo các mùa; 

- Mức độ an toàn cung cấp trong các chế độ vận hành, tổn thất điện áp, công 
suất; 

2.3 TÌNH HÌNH PHỤ TẢI KHU VỰC 

Thống kê các phụ tải chính. 

Đánh giá sự phái triển các loại phụ tải, cơ cấu phụ tải trong thời gian gần đây.  

Dự báo nhu cầu phụ tải trong thời gian tới. 

2.4 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC 

Các kế hoạch phát triển tổng thể của lưới điện khu vực.  

Khả năng đáp ứng của lưới điện về công suất, điện năng cho tương lai.  
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2.5 SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH 

Trên cơ sở các phân tích nguồn và lưới điên hiện tại và nhu cầu phát triển tương 
lai để có kết luận về sự cần thiết xây dựng công trình trong sự phát triển tổng thể của 
lưới điện khu vực về các mặt:  

- Đáp ứng nhu cầu phụ tải (hoặc truyền tải công suất và điện năng). 

- Giảm tổn thất công suất và điện năng trong hệ thống; 

- Sử dụng linh hoạt các nguồn giảm chi phí của hệ thống điện; 

- Nâng cao độ tin cậy an toàn cung cấp điện; 

- Cải thiện chất lượng điện năng; 

Dự kiến sự phát triển của các đường dây và trạm do sự xuất hiện của công trình. 

Các bước có thể thực hiện như sau: 

2.5.1 Cân bằng công suất hệ thống điện khu vực từng giai đoạn 

Trên cơ sở dự báo các nhu cầu phụ tải, chương trình phát triển nguồn và lưới 
điện cần cân bằng công suất và xác định nhu cầu truyền tải công suất giữa các vùng 
liên quan về mùa mưa và mùa khô. Qua đó xác định công suất, điện năng truyền tải 
cần thiết của công trình qua một số kịch bản chính. Đánh giá sự cần thiết xuất hiện của 
công trình, thời điểm xuất hiện và vai trò của công trình. 

2.5.2 Cân bằng điện năng hệ thống điện khu vực từng giai đoạn 

Tương tự như mục 2.6.2 thực hiện việc cân bằng điện năng giữa các vùng liên 
quan đánh giá sự thừa thiếu điện năng tiệu thụ. 

2.5.3 Sự cần thiết đầu tư và thời điểm xuất hiện công trình 

Kết luận sự cần thiết đầu tư và thời điểm đưa công trình vào vận hành. 

2.6 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG ĐIỆN 

2.6.1 Tổng quan 

Trên cơ sở cân bằng công suất đã nêu, tiến hành phân tích hệ thống điện để xác 
định: 

- Phân tích, kiểm tra phân bố công suất và điện áp hệ thống điện theo các chế độ 
đặc trưng về mùa mưa, mùa khô, tại thời điểm đường dự kiến đi vào vận hành sau 5, 
10 năm nhằm: 

 Xác định công suất - điện năng truyền tải của đường dây;  

 Xác định tổn thất điện áp của lưới. 

- Phân tích các chế độ phân bố công suất, điện áp của hệ thống trong các trường 
hợp: 

 Chế độ cực đại, cực tiểu tại thời điểm đưa công trình vào hoạt động và trong 
giai đoạn vận hành đầu tiên;  

 Chế độ sự cố và cắt tải . 
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- Phân tích quá trình - quá độ hệ thống: 

 Kiểm tra ổn định tĩnh trong các chế độ vận hành và dự trữ ổn định tĩnh khi đầy 
tải, sự cố 

 Kiểm tra ổn định động của hệ thống khi có những kích động lớn tác động đến 
hệ thống 

2.6.2 Tính toán quy mô công trình 

Từ yêu cầu tính toán theo cân bằng công suất, kết quả sơ bộ trào lưu công suất 
trong các chế độ vận hành bình thường, chế độ sự cố phân tích theo mùa cho các năm 
I1, I5, I10. Kết luận được sơ bộ quy mô cấp điện áp, công suất trạm qua từng giai 
đoạn. 

2.6.3 Tính toán phân tích phương án chọn 

Trên cơ sở phương án kết lưới theo yêu cầu của dự án, tiến hành nghiên cứu 
thêm một số phương án kết lưới so sánh trên tiêu chí đảm bảo cân bằng công suất cho 
hệ thống điện. 

Thực hiện các so sánh sơ bộ về mặt kỹ thuật các phương án, so sánh sơ bộ về 
mặt kinh tế - kỹ thuật các phương án theo chi phí hiện tại hóa. 

Kết luận lựa chọn phương án. 

2.7 CÁC PHƯƠNG ÁN KẾT LƯỚI (ĐẤU NỐI)  

Đưa ra các phương án kết lưới (đấu nối) đáp ứng các điều kiện: 

- Đáp ứng được yêu cầu truyền tải công suất;  

- Phù hợp với yêu cầu trước mắt và qui hoạch phát triển lâu dài của khu vực; 

- Khả thi về mặt tuyến, vị trí trạm biến áp (tránh được các khu dân cư, thuận 
tiện giao thông, quản lý vận hành). 

Phân tích, kiểm tra phân bố công suất và điện áp lưới điện khu vực theo các chế 
độ đặc trưng về mùa mưa, mùa khô, tại thời điểm công trình dự kiến đi vào vận hành 
sau 5, 10 năm. 

Kiểm tra dòng ngắn mạch: tính toán ngắn mạch để lựa chọn thiết bị, dây chống 
sét kết hợp cáp quang. 

Lập bảng các chỉ tiêu cho các phương án.  

Phân tích, so sánh và đánh giá kinh tế - kỹ thuật có tính đến điều kiện qui hoạch 
phái triển để lựa chọn phương án kết lưới hợp lý theo các tiêu chí: 

- Đảm bảo an toàn cung cấp điện. 

- Mức độ phù hợp với lưới điện hiện tại cũng như qui hoạch phát triển lâu dài. 

- Thuận lợi thi công - quản lý vận hành, tính khả thi về mặt kỹ thuật. 

- Ảnh hưởng đến môi trường, nhà cửa dân cư... 

- Hiệu quả. 

Chương 3    
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ĐỊA ĐIỂM, QUY MÔ DỰ ÁN 

3.1 ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN  

Thuyết minh địa điểm đã được lựa chọn. 

3.2 QUY MÔ DỰ ÁN 

3.2.1 Phần Trạm biến áp 

- Cấp điện áp; 

- Công suất trạm, công suất máy, sơ đồ nối điện chính; 

- Số ngăn lộ ở các cấp điện áp; 

- Các giải pháp chính về xây dựng. 

- Các giải pháp chính về tổ chức thông tin & SCADA. 

3.2.2 Phần đường dây đấu nối  

- Cấp điện áp;  

- Số mạch; 

- Vị trí, chiều dài tuyến đường dây; 

- Các giải pháp chính về dây dẫn, dây chống sét; 

- Các giải pháp chính về cách điện; 

- Các giải pháp chính về cột; 

- Các giải pháp chính về móng; 

3.2.3 Tổng mức đầu tư 

- Tổng mức đầu tư, cơ cấu vốn đầu tư (vốn xây lắp, chi phí khác, vốn dự phòng, 
phân tích vốn trong - Ngoài nước); 

- Tóm tắt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của công trình. 

3.3 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN  

Nêu các mốc tiến độ chính các giai đoạn chuẩn bị đầu tư và đầu tư công trình. 

Chương 4    

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN MÔI TRƯỜNG 

4.1 CƠ SỞ THỰC HIỆN 

Nêu các luật, nghị định thông tư liên quan đến công tác bảo vệ môi trường liên 
quan đến đặc điểm công trình của dự án. 

4.2 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 

4.2.1 Mô tả hiện trạng môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội 

- Hiện trạng địa hình và thủy văn 

- Hiện trạng môi trường không khí 



Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp 
từ 110kV đến 500kV 

Phần trạm biến áp cấp điện áp từ 110kV 

 

Tập 1: Nội dung, biên chế hồ sơ tư vấn   12 

- Hiện trạng môi trường nước mặt và nước ngầm 

- Hiện trạng môi trường đất 

- Hiện trạng kinh tế - xã hội. 

4.2.2 Đánh giá tác động môi trường  

4.2.2.1 Tác động trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng 

- Phát quang phục vụ khảo sát. 

- Chiếm dụng đất để xây dựng công trình. 

STT Hoạt động của dự án Các tác động môi trường 

1 Thu hồi đất xây dựng trạm, 
đường vào và móng trụ 
đường dây đấu nối 

Thu hồi đất xây dựng trạm, đường vào và móng trụ. 
Thay đổi mục đích sử dụng đất: từ đất nông nghiệp  
chuyên dùng (trạm biến áp và móng trụ) 

Chặt bỏ cây cối trong phạm vi xây dựng trạm, đường 
vào và móng trụ. 

2 Ảnh hưởng dưới hàng lang 
an toàn của đường dây đấu 
nối 

Hạn chế khả năng sử dụng đất dưới hảnh lang an toàn: 
từ đất trồng cây lâu năm  đất trồng cây đảm bảo 
khoảng cách an toàn hoặc trồng cây hàng năm. 

Hạn chế mục đích sử dụng nhà ở/ công trình dưới hành 
lang an toàn và ảnh hưởng trong sinh hoạt. 

Yêu cầu cải tạo/tiếp địa mái đối với nhà ờ/ công trình 
dưới hành lang an toàn tuyến đấu nối. 

Chặt bỏ cây trồng trong quá trình thi công kéo dây và 
cây trồng có chiều cao vượt khoảng cách an toàn. 

4.2.2.2 Tác động trong giai đoạn xây dựng 

STT Hoạt động của dự án Các tác động môi trường 

1 Hoạt động san nền, đào đắp 
đất và vận chuyển nguyên 
vật liệu 

Bụi và khí thải phát sinh từ đào đắp đất và các phương 
tiện giao thông cơ giới gây ra những tác động tiêu cực 
đối với môi trường không khí 

Tăng áp lực lên hệ thống giao thông công cộng: Tăng 
mật độ phương tiện giao thông tham gia, tăng nguy cơ 
hỏng, sụt lún mặt đường 

2 Hoạt động của các thiết bị 
thi công 

Phát sinh tiếng ồn ảnh hưởng đến khu vực xung quanh 

3 Xây dựng đường vào, các 
hạng mục của trạm biến áp 
và móng trụ đường dây đấu 
nối 

Phát sinh rác thải xây dựng như đất đá, sắt thép, bao xi 
măng và xà bần nếu không được tập kết đúng nơi quy 
định gây ảnh hưởng đến mỹ quan tự nhiên của khu vực 

Phát sinh chất thải nguy hại là giẻ lau dính dầu mỡ, 
bình chứa dầu, sơn, dung môi, dầu thải, … 

4 Tập trung đông lực lượng 
lao động phục vụ thi công 

 

Rác thải sinh hoạt của lực lượng lao động trên công 
trường nếu không được thu gom và thải đúng quy định 
sẽ làm mất đi mỹ quan của khu vực và gây ra ô nhiễm 
môi trường nước, đất; 

Nước thải sinh hoạt công nhân thi công nếu không 
được xử lý thích hợp sẽ làm ô nhiễm môi trường nước. 
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STT Hoạt động của dự án Các tác động môi trường 

Lực lượng lao động từ nơi khác đến sẽ xáo trộn nếp 
sống của dân địa phương, tăng nguy cơ xảy ra mâu 
thuẫn giữa công nhân xây dựng với dân địa phương 

4.2.2.3 Tác động trong giai đoạn vận hành 

STT Hoạt động của dự án Các tác động môi trường 

1 Hoạt động của máy biến áp Phát sinh tiếng ồn  

- Ảnh hưởng đến khu vực xung quanh     

- Ảnh hưởng đến nhân viên vận hành      

Phát sinh dầu cách điện khi có sự cố 

2 Các hoạt động khác tại trạm 
biến áp 

Phát sinh hộp mực in thải, bóng đèn thải, giẻ lau dính 
dầu, … nếu không được thu gom và xử lý sẽ ảnh 
hưởng đến chất lượng đất, nước tại khu vực 

Điện từ trường tại trạm ảnh hưởng đến sức khỏe của 
nhân viên vận hành 

3 Hoạt động của đường dây 
đấu nối 

Điện từ trường dưới đường dây ảnh hưởng đến sức 
khỏe của người dân 

4 Sinh hoạt của nhân viên vận 
hành 

Phát sinh nước thải sinh hoạt và chất thải rắn sinh 
hoạt, nếu không được thu gom và xử lý đúng quy định 
sẽ làm mất đi mỹ quan của khu vực và nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường nước, đất 

4.2.3 Các sự cố môi trường 

- Các sự cố giai đoạn xây dựng: cháy nổ, tai nạn lao động… 

- Các sự cố giai đoạn vận hành: cháy nổ, tai nạn lao động, dầu rò rỉ và tràn từ 
máy biến thế khi có sự cố, sụt lún công trình. 

4.2.4 Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường 

4.2.4.1 Biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng 

- Giảm thiểu tác động do bồi thường giải phóng mặt bằng 

- Giảm thiểu tác động do xử lý cây cối phát quang. 

4.2.4.2 Biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn xây dựng 

- Giảm thiểu tác động của bụi, khí thải 

- Giảm thiểu tác động của nước thải 

- Giảm thiểu tác động của chất thải rắn 

- Giảm thiểu tiếng ồn và rung 

- Giảm thiểu tác động đến giao thông địa phương 

- Giảm thiểu tác động đến kinh tế xã hội 

4.2.4.3 Biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn vận hành 

- Giảm thiểu tác động của nước thải 
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- Giảm thiểu tác động của chất thải rắn 

- Giảm thiểu tác động của chất thải nguy hại 

- Giảm thiểu tác động của tiếng ồn 

4.2.4.4 Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

- Giảm thiểu các sự cố giai đoạn xây dựng: PCCC, an toàn lao động… 

- Giảm thiểu các sự cố giai đoạn vận hành: PCCC, bể thu dầu thu gom dầu rò rỉ, 
tràn từ máy biến thế khi có sự cố. 

4.2.5 Chương trình quản lý và giám sát môi trường 

4.2.5.1 Chương trình quản lý môi trường 

Thực hiện và giám sát các biện pháp giảm thiểu về phát tán ô nhiễm ra môi 
trường: 

- Giai đoạn chuẩn bị xây dựng; 

- Giai đoạn xây dựng; 

- Giai đoạn vận hành. 

Xây dựng hệ thống báo cáo môi trường đến các cấp tương ứng. 

4.2.5.2 Chương trình giám sát môi trường 

Giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng: 

- Chất thải rắn và chất thải nguy hại: Tần suất giám sát  

Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành: 

- Chất thải rắn và chất thải nguy hại: Tần suất giám sát;  

- Nước thải: Tần suất giám sát;  

- Giám sát điện từ trường: Tần suất giám sát. 

Chương 5    

TÓM TẮT TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ PHÂN TÍCH KINH TẾ - TÀI CHÍNH  

5.1 TÓM TẮT TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

5.1.1 Các cơ sở lập tổng mức đầu tư 

Nêu rõ khối lượng theo đề án (sơ bộ) 

Nêu các văn bản hướng dẫn lập, các định mức, đơn giá của nhà nước, Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam, các địa phương. .. áp dụng cho việc lập tổng mức đầu tư. 

5.1.2 Tổng mức đầu tư 

Nêu tổng mức đầu tư và các thành phần phù hợp quy định hiện hành.  

Tổng mức đầu tư  

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư   
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- Chi phí xây dựng  

- Chi phí thiết bị   

- Chi phí QLDA   

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng  

- Chi phí khác  

- Chi phí dự phòng  

- Tỷ giá áp dụng  

5.1.3 Nguồn vốn đầu tư. 

Dự kiến nguồn vốn đầu tư, phương án huy động vốn, lãi suất vay... 

5.2 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH – KINH TẾ  

5.2.1 Phương pháp luận  

Trình bày phương pháp áp dụng trong công tác đánh giá tài chính - kinh tế dự 
án, các chỉ tiêu đánh giá tài chính, kinh tế 

5.2.2 Phân tích kinh tế dự án  

Phân tích kinh tế của dự án đầu tư nhằm đánh giá lần lượt các chỉ tiêu sau: 

- Tỷ suất sinh lợi nội tại về kinh tế (EIRR %); 

- Thời gian hoàn vốn kinh tế có chiết khấu (CFBTk/I); 

- Giá trị hiện tại ròng kinh tế (ENPVk); 

- Tỷ số lợi ích/chi phí kinh té (B/Ck). 

- Các chỉ tiêu khác theo yêu cầu của chủ đầu tư.  

Cách phân tích sẽ thực hiện theo các quy định và hướng dẫn mới nhất do EVN 
ban hành. 

5.2.3 Phân tích tài chính dự án  

Các chi tiêu tài chính cần xác định lần lượt trong phân tích tài chính dự án gồm: 

- Tỷ sụất sinh lợi nội tại về tài chính (FIRR %); 

- Thời gian hoàn vốn chủ sờ hữu có chiết khẩu (CFATị/ICSh); 

- Giá trị hiện tại ròng tài chính (FNPVf); 

- Tỷ số Lợi ích/chi phí tài chính (B/Cf); 

- Các chỉ tiêu khác theo yêu cầu của chủ đầu tư.  

Cách phân tích sẽ thực hiện theo các quy định và hướng dẫn mới nhất do EVN 
ban hành. 
 
 

Chương 6    
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TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN, HÌNH THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN và kế hoạch đấu thầu 

6.1 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Lập Bảng tổng tiến độ thực hiện dự án. 

Đối với dự án có qui mô lớn, có các hạng mục công trình có thể độc lập vận 
hành, đề xuất phân đoạn thực hiện phù hợp với khả năng cấp vốn theo tiến độ và mang 
lại hiệu quả cao nhất cho dự án. 

6.2 HÌNH THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN 

Phân tính, lựa chọn phương thức quản lý dự án. 

Xác định các cơ quan tham gia công tác quản lý thực thi dự án, tư vấn, giám sát. 

Xác định trách nhiệm, quyền hạn các cơ quan tham gia quá trình thực thi dự án. 

6.3 KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU 

Dự trù các phương án đấu thầu:  

 Tư vấn thiết kế; 

 Tư vấn giám sát, quản lý; 

 Cung cấp vật tư, vật liệu. 

 Xây dựng. 

Phân chia các gói thầu. 

Chương 7    

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

7.1 KẾT LUẬN  

Các kết luận về sự cần thiết của công trình; 

Các kết luận về giải pháp thiết kế công trình; 

Các kết luận về các giải pháp kinh tế, tài chính; 

Các kết luận và kiến nghị về tổ chức thực hiện; 

Các kiến nghị về chủ trương, chính sách. 

Về các vấn đề khác. 

7.2 KIẾN NGHỊ 

Các kiến nghị về giải pháp thiết kế công trình;  

Các kiến nghị về kinh tế, tài chính; 

Các kiến nghị về tổ chức thực hiện; 

Các kiến nghị về chủ trương, chính sách (nếu có); 

Về các vấn đề khác. 

PHỤ LỤC  
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CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ 

Các văn bản pháp lý cần thiết đạt được trong giai đoạn BCNCKT, bao gồm: 

STT Nội dung thỏa thuận Cơ quan chức năng thỏa thuận 

1 
Thỏa thuận vị trí đặt trạm biến áp với địa 
phương (UBND tinh/TP trực thuộc Trung 
ương) 

UBND tỉnh/thành phố (trên cơ sở 
tập hợp đầy đủ ý kiến của UBND 
các huyện, Sỡ ngành liên quan của 
tỉnh) 

2 Quy hoạch Tồng mặt bằng 
Tùy thuộc từng địa phương Cụ thể 
thực hiện theo quy định của địa 
phương khi thỏa thuận vị trí trạm 

3 
Thỏa thuận của đơn vị quản lý việc đấu nối 
dường vào trạm 

 Tổng cục đường bộ (đối với Quốc 
Lộ) 

ố
4 Đánh giá tác động môi trường 

Bộ TN&MT/UBND cấp tinh, thành 
phố 

5 Vãn bàn cho ý kiến về giải pháp PC&CC Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 

6 

Thỏa thuận đấu nối vào thiết bi hiện hữu của 
trạm, vị trí lắp đặt tủ ĐK BV (nểu trạm mở 
rộng), thỏa thuận ví trí lắp card TTLL với 
TTĐ hay AO, AI-2-3. 

Các Cty TTĐ1,2, 3,4 hoặc AO, AI-
2-3. 

7 

Văn bản thỏa thuận với Tồng Cty Điện lực 
về qui mô đầu tư các ngân lộ ra 110kV, lộ ra 
35,22kV (nếu có); kế hoạch đầu tư của các 
Tổng Công ty diện lực để khai thác tải 

Tổng Công ty điện lực miền Bắc, 
miền Trung, miền Nam, Tổng Cty 
ĐL Tp.HN, Tồng Ctý ĐL Tp.HCM 

8 
Thỏa thuận đấu nối lưới điện địa phương cấp 
nguồn điện tự dùng dự phòng cho TBA (nếu 
cần) 

Các Cty điện lực tỉnh 

9 

Thỏa thuận trị số dòng điện ngắn mạch lớn 
nhất cho phép điều chỉnh cao hơn quy định 
Thông tư 25/BCT/2016/TT-BCT ngày 
30/11/2016 của Bộ Công thương (nếu có) 

Cục điều tiết điện lực 

10 
Xin ý kiến về tỉnh hình bom mìn, chất độc 
còn tồn đọng sau chiến tranh. 

Bộ chỉ huy QS tỉnh, TP hoặc Quân 
khu 
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TẬP 1.2  TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

Dự kiến gồm 3 chương:  

Chương 1: Tổng quát  

Chương 2: Tổng mức đầu tư  

Phụ lục 

Chương 1    

TỔNG QUÁT  

1.1 CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Cơ sở lập Tổng mức đầu tư 

- Văn bản áp dụng (Nghị định, Thông tư, Văn bản,  Định mức, Đơn giá …) 

1.2 THUYẾT MINH 

- Sơ lược đặc điểm công trình 

- Vị trí công trình (xác định mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ qui định) 

- Nội dung tập Tổng mức đầu tư. 

Chương 2    

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

2.1 BẢNG TỔNG HỢP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ   

- Bảng tổng hợp các khoản chi phí thuộc tổng mức đầu tư gồm có: 

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (Gbt, tdc) 

- Chi phí xây dựng (Gxd) 

- Chi phí thiết bị (Gtb) 

- Chi phí quản lý dự án (Gqlda) 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (Gtv) 

- Chi phí khác (Gk) 

- Chi phí dự phòng (Gdp) 

2.2 CÁC BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ   

- Bảng tổng hợp chi phí thiết bị   

- Bảng tổng hợp chi phí xây dựng   

- Bảng tổng hợp chi phí hạng mục chung   

2.3 CÁC BẢNG TÍNH CHI PHÍ 

2.3.1 Phần trạm biến áp  

- Bảng tính chi phí mua vật tư thiết bị ngoại nhập (tham khảo trung bình của 2 
hoặc 3 hợp đồng tương tự) 
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- Bảng tính chi phí mua vật tư thiết bị trong nước  (tham khảo trung bình của 2 
hoặc 3 hợp đồng tương tự) 

- Bảng tổng hợp chi phí lắp đặt thiết bị điện   

- Bảng tổng hợp chi phí lắp đặt vật liệu điện   

- Bảng tổng hợp chi phí thí nghiệm hiệu chỉnh   

- Bảng tính chi phí mua thiết bị TTLL nhập ngoại   

- Bảng tính chi phí mua vật tư TTLL trong nước   

- Bảng tính chi phí lắp đặt vật tư - thiết bị TTLL  

- Bảng tổng chi phí xây dựng - TNHC TTLL   

- Bảng tổng hợp chi phí xây dựng trạm  

- Bảng tính chi tiết cho các hạng mục …   

2.3.2 Phần đường dây đấu nối  

- Bảng tính chi phí mua vật tư thiết bị ngoại nhập   

- Bảng tính chi phí mua vật tư thiết bị trong nước    

- Bảng tổng hợp chi phí lắp đặt thiết bị điện   

- Bảng tổng hợp chi phí lắp đặt vật liệu điện   

- Bảng tổng hợp chi phí thí nghiệm hiệu chỉnh   

- Bảng tổng hợp chi phí xây dựng đường đấu nối  

- Bảng tính chi tiết cho các hạng mục …   

PHỤ LỤC  

- Bảng tính chi phí lãi vay  

- Bảng tính chi phí dự phòng cho trượt giá 

- Bảng tính chi phí chuẩn bị sản xuất 

- Bảng tính chi tiết thành phần công tác lắp đặt   

- Thông báo giá vật liệu xây dựng của địa phương.  

- Hợp đồng mua sắm VTTB các công trình đã thực hiện 

- Hợp đồng dịch vụ tư vấn, … . 

- Đơn giá đền bù đất đai, hoa màu của địa phương. 
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TẬP 1.3    PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT 

BẰNG, TÁI ĐỊNH CƯ  

Dự kiến gồm 3 chương:  

Chương 1: Cơ sở pháp lý  

Chương 2: Chính sách bồi thường, hổ trợ và tái định cư 

Chương 3:  Tổng hợp chi phí bồi thường, hỗ trợ 

Chương 4: Tiến độ thực hiện phương án bồi thường và kế hoạch tái định cư 

Phụ lục 

Chương 1    

TỔNG QUÁT 

1.1 CƠ SỞ PHÁP LÝ  

Các cơ sở pháp lý của Nhà Nước, các luật, Nghị định của Chính phủ cũng như 
các hướng dẫn của Ngân hàng áp dụng trong việc bồi thường - tái định cư 

1.2 CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 

- Nêu rõ cơ sở pháp lý của việc lập phương án bồi thường tổng thể về bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư; 

- Các chính sách của các Bộ, ngành và các Quyết định của UBND các tỉnh có 
dự án, áp dụng cụ thể cho dự án như: 

 Bồi thường, hỗ trợ đất (đất bị thu hồi và đất hạn chế khả năng sử dụng); 

 Bồi thường, hỗ trợ cho nhà ở/ công trình; 

 Bồi thường, hỗ trợ cho các tài sản khác bị ảnh hưởng (cây cối, hoa màu). 

- Các quy định cụ thể của UBND các tỉnh có dự án về hỗ trợ khác (hỗ trợ ổn 
định đời sống và sản xuất, hỗ trợ thay đổi việc làm, hỗ trợ các gia đình chính sách,…); 

Chương 2    

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 

2.1 THỐNG KÊ ẢNH HƯỞNG 

a. Diện tích đất bị ảnh hưởng của dự án. 

- Tổng hợp đất đai bị thu hồi: trạm biến áp, đường vào trạm, móng trụ đường 
dây đấu nối (nếu có) 

- Tổng hợp đất đai nằm trong hành lang an toàn tuyến đường dây. 

b. Nhà cửa/ công trình kiến trúc bị ảnh hưởng của dự án 

- Tổng hợp nhà cửa/ công trình kiến trúc phải tháo dỡ 

- Tổng hợp nhà cửa/ công trình kiến trúc nằm trong hành lang an toàn 

c. Cây cối/ hoa màu bị ảnh hưởng của dự án 



Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp 
từ 110kV đến 500kV 

Phần trạm biến áp cấp điện áp từ 110kV 

 

Tập 1: Nội dung, biên chế hồ sơ tư vấn   21 

- Tổng hợp cây cối bị chặt bỏ (cây); 

- Tổng hợp diện tích hoa màu bị ảnh hưởng (m2); 

- Tổng hợp diện tích rừng (theo loại), đất lúa bị ảnh hưởng (m2); 

- Phương án trồng bù rừng (nếu có). 

d. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong khu vực dự án 

Số lượng các tổ chức và hộ gia đình bị ảnh hưởng, trong đó có liệt kê các đặc 
điểm xã hội học của các hộ gia đình khu vực dự án. 

2.2 KHU TÁI ĐỊNH CƯ VÀ PHƯƠNG THỨC TÁI ĐỊNH CƯ (NẾU CÓ) 

Dựa trên kết quả khảo sát, kết quả tham vấn cộng đồng và đặc điểm của dự án, 
đơn vị lập PATT sẽ đề xuất phương án và địa điểm tái định cư (nếu có) và sẽ tính toán 
các nhu cầu và chi phí tái định cư cho dự án. 

Chương 3    

TỔNG HỢP CHI PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ 

Tổng hợp chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bao gồm: 

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ; 

- Chi phí tái định cư (nếu có); 

- Trồng bù rừng (nếu có). 

- Chi phí khảo sát & đo đạc chi tiết, gồm: 

 Lệ phí địa chính; 

 Lệ phí cấp đất xây dựng; 

 Chi phí đo vẽ địa chính; 

 Chi phí khảo sát cắm mốc phục vụ bồi thường giải phóng mặt bằng. 

- Chi phí cho Hội đồng bồi thường; 

- Dự phòng các loại (trượt giá, phát sinh). 

Chương 4    

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG VÀ KẾ HOẠCH DI DỜI 

Xác định kế hoạch thực hiện cho từng phần việc trong quá trình thực hiện, giám 
sát việc bồi thường giải phóng mặt bằng. 

Tiến độ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng phù hợp với tiến độ thực hiện 
công trình. 
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TẬP 2.1   THUYẾT MINH THIẾT KẾ CƠ SỞ 

 

Dự kiến nội dung Tập 2.1 gồm 10 chương: 

- Chương 1: Tổng quan;  

- Chương 2; Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm áp dụng; 

- Chương 3: Lựa chọn địa điểm xây dựng trạm; 

- Chương 4: Điều kiện tự nhiên; 

- Chương 5: Lựa chọn các giải pháp công nghệ , giải pháp thiết kế chủ yếu; 

- Chương 6: Lựa chọn giải pháp thông tin liên lạc và SCADA 

- Chương 7: Lựa chọn giải pháp xây dựng 

- Chương 8: Lựa chọn giải pháp phòng chống cháy nổ 

- Chương 9: Lựa chọn giải pháp đường dây đấu nối 

- Phụ lục: 

 Liệt kê thiết bị vật liệu chính; 

 Liệt kê khối lượng các công tác xây dựng chính. 

Lưu ý: Tùy qui mô và đặc điểm cụ thể từng công trình, có thể bổ sung các nội 
dung cần thiết hoặc bỏ bớt các nội dung không cần thiết cho phù hợp.  

Chương 1    

TỔNG QUAN 

1.1 CÁC CĂN CỨ LẬP THIẾT KẾ CƠ SỞ  

Các cơ sở pháp lý: văn bản giao nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện công trình, hợp 
đồng tư vấn, …. 

Quy hoạch phát triển điện của địa phương, Tổng sơ đồ phát triển hệ thống điện 
Việt Nam 

Các văn bản thỏa thuận của cơ quan, ban ngành trung ương và địa phương 

Kết quả khảo sát xây dựng, các tài liệu liên quan đến công trình kỹ thuật hạ 
tầng,… 

1.2 GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH 

1.2.1 Giới thiệu mục tiêu xây dựng công trình. 

Gồm đáp ứng nhu cầu phụ tải(hoặc truyền tải công suất và điện năng), khu vực 
cấp điện, các mục tiêu đảm bảo vận hành an toàn lưới điện, vai trò của công trình 
trong lưới điện khu vực. 

1.2.2 Giới thiệu các đặc điểm chính và qui mô công trình 

1.2.3 Giới thiệu về địa điểm xây dựng công trình 
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Mô tả chi tiết địa điểm xây dựng TBA được lựa chọn, mô tả tổng mặt bằng trạm 
và các đường dây đấu nối. 

Tình hình xin phép thỏa thuận của các ngành, các địa phương.  

1.3 NHIỆM VỤ THIẾT KẾ  

Giới thiệu nhiệm vụ thiết kế cơ sở công trình 

1.4 MỐI LIÊN HỆ CỦA CÔNG TRÌNH VỚI QUY HOẠCH XÂY DỰNG 
TẠI KHU VỰC VÀ KẾT NỐI DỰ ÁN VỚI CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG CÓ 
LIÊN QUAN 

Giới thiệu mối liên hệ, sự phù hợp của công trình với quy hoạch phát triển của 
hệ thống điện, lưới điện khu vực; với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội; với quy 
hoạch xây dựng tại khu vực. 

Chương 2    

CÁC TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN ÁP DỤNG 

2.1 CÁC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG DÙNG ĐỂ THIẾT KẾ 

2.2 CÁC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG CHO VIỆC LỰA 
CHỌN THIẾT BỊ NHẤT THỨ 

2.3 CÁC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG CHO CÁC THIẾT BỊ 
ĐIỀU KHIỂN, BẢO VỆ VÀ ĐO LƯỜNG  

2.4 CÁC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG VỀ MÔI TRƯỜNG 

2.5 CÁC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG CHO CÔNG TÁC 
KHẢO SÁT 

Chương 3    

LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG TRẠM  

3.1 CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐỊA ĐIỂM TRẠM 

Về qui hoạch hệ thống điện và qui hoạch kinh tế xã hội; 

Về điều kiện kỹ thuật: mặt bằng, đấu nối, lộ ra, lộ vào; 

Về điều kiện tự nhiên: địa chất, địa hình, thuỷ văn; 

Các yều cầu về thi công, vận hành, giao thông, thông tin liên lạc; 

Các yêu cầu về kinh tế, môi trường và các điều kiện khác. 

3.2 MÔ TẢ CÁC PHƯƠNG ÁN ĐỊA ĐIỂM 

Giới thiệu các phương án địa điểm trạm (ít nhất có 2 phương án). 

Mô tả các đặc điểm của từng phương án: 

- Về qui hoạch; 

- Về điều kiện tự nhiên: địa hình, địa chất, khí tượng, thuỷ văn; 

- Về qui mô đấu nối, khả năng phát triển; 
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- Về qui mô, khối lượng san gạt và thi công nền móng; 

- Về cơ sở hạ tầng; 

- Về thi công, quản lý vận hành; 

- Về ảnh hưởng môi trường, bồi thường. 

3.3 SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ 

Tiêu chí so sánh lựa chọn địa điểm xây dựng trạm và hướng tuyến đường dây 
đấu nối: 

- Về sự cần thiết đầu tư xây dựng: 

 Đảm bảo cung cấp đủ điện cho khu vực. 

 Giảm tổn thất công suất hệ thống điện khu vực. 

- Về quy hoạch: 

 Vị trí đặt trạm phù hợp với quy hoạch chung của địa phương. 

 Đảm bảo mỹ quan cho khu vực đặt trạm cũng như những khu vực có hệ thống 
đường dây 110kV, 35kV và 22kV đấu nối từ trạm vào lưới điện. 

- Về điều kiện tự nhiên:  

 Địa hình khu vực đặt trạm phải cao ráo thoáng đãng, để có thể thiết kế trạm 
vuông vắn đảm bảo mỹ quan và khối lượng san gạt cũng như đắp mặt bằng là ít nhất.  

 Địa chất khu vực đặt trạm phải ổn định và vững chắc để tránh các tác hại có 
thể xảy ra với công trình trong quá trình vận hành cũng như giảm những chi phí cho 
việc gia cố và tăng cường kết cấu làm tăng tổng mức đầu tư công trình. 

 Thuỷ văn khu vực phải thuận lợi cho việc cấp nước cũng như mực nước ngập 
úng thấp để giảm thiểu chi phí cho việc đắp nền trạm. 

- Về kỹ thuật:  

 Vị trí trạm được chọn gần các trung tâm phụ tải khu vực và thuận lợi cho việc 
phát triển lưới điện sau này. 

 Hạn chế tổn thất công suất trên các đường dây phân phối 35kV và 22kV. 

 Các đường dây ra vào trạm phải có hướng tuyến thuận lợi và không phải đền 
bù giải phóng nhiều nhà dân và quan trọng là đấu nối các đường dây 110kV, 35kV và 
22kV thuận lợi. 

 Vị trí trạm được chọn phải có địa hình đủ thoáng, rộng để có thể mở rộng sân 
phân phối 110kV trong tương lai. 

 Trạm phải đảm bảo khoảng cách an toàn đối với các khu dân cư cũng như các 
công trình khác để đảm bảo vấn đề môi trường trong khu vực. 

- Về thi công, vận hành, giao thông, thông tin liên lạc: 

 Vị trí trạm phải được đặt gần đường giao thông, nguồn điện, nguồn nước của 
địa phương để thuận tiện cho công tác thi công cũng như vận chuyển thiết bị nặng, cấp 
điện, cấp nước cho thi công. 
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 Vị trí trạm được chọn sao cho có thể tận dụng được các cơ sở hạ tầng của địa 
phương và thuận tiện cho việc quản lý, vận hành trạm cũng như kết nối thông tin liên 
lạc sau này. 

- Về kinh tế, môi trường: Vị trí trạm được chọn phải đảm bảo về mặt kỹ thuật, 
hợp lý về mặt kinh tế, giảm tối đa chi phí của các hạng mục sau: 

 Chi phí đấu nối các đường dây 110kV. 

 Chi phí san lấp mặt bằng. 

 Chi phí đường vào trạm. 

 Chi phí đền bù đất đai, nhà ở, vật kiến trúc. 

- Một số yêu cầu khác: 

 Hạn chế ảnh hưởng đến các di tích văn hóa, lịch sử, quân sự. 

 Hạn chế tối đa sử dụng đất canh tác, đặc biệt là đất trồng lúa. 

 Hạn chế ảnh hưởng mỹ quan, cảnh quan khu vực. 

Kết luận về phương án lựa chọn. 

Chương 4    

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 

4.1 ĐIỀU KIỆN ĐỊA HÌNH 

Nêu các dạng địa hình, các đặc điểm của các dạng địa hình đó (Đối với đường 
dây đấu nối vào trạm cần chú ý nêu kỹ mốt số đoạn đi qua vùng địa hình phức tạp: 
khoảng vượt, độ dốc lớn, vượt công trình, nhà cửa, hành lang chật hẹp...). 

4.2 ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 

4.2.1 Sơ lược vị trí, địa hình, địa mạo, cấu tạo địa chất 

Nêu sơ bộ các đặc điểm địa hình, địa mạo, cấu tạo địa chất theo các phân đoạn 
địa chất công trình. 

4.2.2 Địa chất công trình 

Nêu sự phân bố của các lớp đất đá. 

Nêu những đặc tính và các chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất đá (các chỉ tiêu và độ 
sâu theo yêu cầu của thiết kế). 

4.2.3 Địa chất thuỷ văn 

Sơ bộ nguồn gốc sự phân bố, thành phần hoa học và các đặc tính của nước 
ngầm, sự liên quan ảnh hưởng qua lại với nước mặt. 

4.2.4 Các hiện tượng địa chất vật lý, động đất  

Các hiện tượng trượt sạt, sói lở: đặc điểm, phân bố.  

Các hiện tượng lầy, thụt: đặc điểm, phân bố. 

Theo các tài liệu và bản đồ phân vùng động đất để xác định phân vùng động đất.  
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4.2.5 Điện trở suất  

Sơ bộ về điện trở suất.  

4.3 ĐIỆU KIỆN KHÍ TƯỢNG, THUỶ VĂN 

4.3.1 Điều kiện khí tượng 

Các đặc điểm chung về đặc điểm khí hậu vùng khu vực trạm; 

Các số liệu về khí hậu:  

- Về gió 

- Nhiệt độ không khí 

- Lượng mưa và độ ẩm của không khí 

- Số liệu về sét 

Và một số đặc điểm khí hậu khác theo yều cầu của thiết kế. 

4.3.2 Thuỷ văn 

Nêu các chế độ thuỷ văn vùng khu vực trạm. 

Các đặc điểm thuỷ văn.  

4.4 ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU TÍNH TOÁN 

Căn cứ tiêu chuẩn Việt Nam "tải trọng và tác động, tiêu chuẩn "số liệu khí hậu 
dùng cho thiết kế xây dựng", qui phạm trang bị điện cũng như số liệu thu thập trong 
quá trình khảo sát xác định các điều kiện nhiệt độ, áp lực gió, cũng như các thông số 
khí hậu khác sử dụng trong thiết kế.  

Chương 5    

LỰA CHỌN CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CHÍNH  

Nội dung và yêu cầu của chương này cần đưa ra các cơ sở và giải pháp cho các 
thông số chính của công trình. 

5.1 LỰA CHỌN CẤP ĐIỆN ÁP 

Cơ sở chọn: căn cứ vào nhiệm vụ, công suất chuyên tải để lựa chọn điện áp theo 
các chỉ tiêu: 

- Khả năng chuyên tải; 

- Sự phù hợp với lưới điện hiện tại, tương lai; 

- Vận hành an toàn kinh tế. 

5.2 CÔNG SUẤT TRẠM 

Cơ sở chọn: phụ tải, mức độ phát triển. 

Các yêu cầu cơ bản. 

Tính chọn công suất đặt, số lượng MBA, công suất của mỗi máy. 

5.3 CHỌN SƠ ĐỒ TRẠM 

- Nêu các yêu cầu chung, yêu cầu cụ thể của sơ đồ;  
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- Nêu số lượng MBA, lộ ra các cấp, nhu cầu dự phòng chỗ hạn chế dòng ngắn 
mạch, bù v.v 

- Từ đó đề xuất sơ đồ nối điện chính TBA. 

5.4 MẶT BẰNG BỐ TRÍ THIẾT BỊ 

Cơ sở chọn. 

Các yêu cầu cơ bản. 

Giải pháp bố trí mặt bằng. 

5.5 LỰA CHỌN CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH 

5.6 GIẢI PHÁP BÙ (NẾU CẦN) 

Mục đích, yều cầu. 

Giải pháp . 

5.7 CÁC GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ  

Các yêu cầu chung: 

- Cơ sở thực hiện; 

- Phạm vi bố trí thiết bị bảo vệ. 

Thiết bị điều khiển 

- Phân cấp điều khiển và phương thức quản lý vận hành TBA (có người trực 
hay không người trực); 

- Các mức điều khiển và chức năng của các mức. 

Thiết bị bảo vệ: 

- Các yêu cầu chung;  

- Phương thức bảo vệ. 

5.8 GIẢI PHÁP CHỌN HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN 

- Lựa chọn phương thức quản lý vận hành có người trực hay không có người 
trực,. 

- Trên cơ sở chọn phương thức vận hành TBA, lựa chọn giải pháp cho hệ thống 
điều khiển. 

5.9 GIẢI PHÁP CHỌN HỆ THỐNG BẢO VỆ 

Dựa vào sơ đồ điện của từng TBA cụ thể, mối quan hệ giữa trạm và các trạm 
lân cận, trang bị hệ thống TTLL, đề xuất giải pháp hệ thống bảo vệ theo các quy định 
hiện hành. 

5.10 CÁC GIẢI PHÁP ĐO ĐẾM, ĐO LƯỜNG  

Nêu các yêu cầu chung: 

- Cơ sở thực hiện; 

- Xác định ranh giới mua bán điện 

- Phạm vi bố trí thiết bị đo lường, đo đếm; 
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- Mô tả hệ thống thu thập số liệu. 

5.11 GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG NỐI ĐẤT, CHỐNG SÉT  
TRẠM 

Cơ sở tính toán; 

Các yêu cầu kỹ thuật; 

Các giải pháp chống sét; 

Giải pháp nối đất; 

5.12 GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG NGOÀI 
TRỜI VÀ TRONG NHÀ 

Chiếu sáng trong nhà; 

Chiếu sáng ngoài trời; 

5.13 GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT 
VÀ CẢNH BÁO ĐỘT NHẬP 

- Nêu mục tiêu của việc lắp đặt hệ thống camera: 

- Yêu cầu kỹ thuật cho việc lắp đặt thiết bị: 

- Yêu cầu cụ thể camera cho từng vị trí lắp đặt (khu vực hàng rào trạm, khu vực 
sân ngắt, khu vực phòng điều khiển, phòng thông tin) 

- Số lượng, vị trí camera (hoặc tín hiệu cảnh báo đột nhập) lắp đặt   

- Thông số sever ghi hình và phân tích hình ảnh tại trạm: 

- Nguồn cung cấp. 

- Tính toán băng thông và dung lượng lưu trữ cho hệ thống cho hệ thống 
camera: 

- Cần tính toán lượng băng thông cho hệ thống camera để từ đó lựa chọn đường 
truyền tín hiệu và lựa chọn thiết bị để lưu trữ dữ liệu camera cho phù hợp. 

5.14 GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG TỰ DÙNG  

5.14.1 Giải pháp tự dùng AC 

- Nêu các giải pháp chọn nguồn cung cấp tự dùng (nguồn điện 22kV trong 
trạm). 

- Nêu qui mô phụ tải AC, giải pháp cấp nguồn tự dùng, chiếu sáng v.v 

5.14.2 Giải pháp tự dùng DC 

- Nêu các giải pháp chọn nguồn cung cấp tự dùng (accu, máy nạp, bộ invertor 
v.v). 

- Nêu qui mô phụ tải DC, giải pháp cấp nguồn tự dùng trong nhà, ngoài trời, 
chiếu sáng khẩn cấp v.v 

- Nêu giải pháp cấp điện hệ thống điều khiển máy tính. 
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Chương 6    

LỰA CHỌN HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC VÀ SCADA  

6.1 CƠ SỞ PHÁP LÝ 

Nêu các cơ sở để lựa chọn hệ thống thông tin viễn thông và SCADA. 

6.2 LỰA CHỌN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG VIỄN THÔNG 

- Nêu các nguyên tắc chung để lựa chọn 

- Nêu các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng 

- Mô tả hiện trạng hệ thống viễn thông khu vực và các dự án có liên quan 

- Luận chứng lựa chọn tuyến truyền dẫn 

- Luận chứng tổ chức kênh thông tin 

- Luận chứng lựa chọn thiết bị viễn thông 

6.3 LUẬN CHỨNG LỰA CHỌN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG 
SCADA 

- Nêu các giao thức kết nối SCADA 

- Luận chứng các giải pháp kênh truyền 

- Nêu yêu cầu về đặc tính kỹ thuật thiết bị RTU và Gateway 

6.4 CẤP NGUỒN, TIẾP ĐẤT VÀ CHỐNG SÉT CHO HỆ THỐNG 
THÔNG TIN LIÊN LẠC  

- Nêu các giải pháp cấp nguồn cho hệ thống TTLL và SCADA 

- Nêu các giải pháp tiếp đất cho hệ thống TTLL và SCADA 

- Chống sét 

6.5 PHÒNG LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VIỄN THÔNG 

Nêu các yêu cầu về bố trí phòng lắp đặt thiết bị viễn thông, mương máng cáp 
phòng, bố trí tủ. 

Chương 7    

LỰA CHỌN GIẢI PHÁP XÂY DỰNG 

7.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN GIẢI PHÁP XÂY 
DỰNG 

Tóm tắt đặc điểm tổng mặt bằng xây dựng trạm biến áp. 

Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng trong tính toán. 

7.2 GIẢI PHÁP TỔNG MẶT BẰNG 

Nêu các tiêu chí và tính toán lựa chọn cao độ san nền thiết kế và khối lượng san 
nền trạm; 

Mô tả giải pháp san nền: vật liệu, yêu cầu kỹ thuật, bảo vệ taluy;  
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Căn cứ các phương án so sánh lựa chọn giải pháp san nền để lựa chọn giải pháp 
kinh tế và hợp lý. 

Mô tả giải pháp về mặt bằng trạm: thiết bị nhất thứ, điều khiển bảo vệ, nhà điều 
hành, nhà điều khiển bào vệ, hàng rào, đường trong trạm; đường ngoài trạm; 

Mô tả công trình ngoài hàng rào trạm: Nhà nghỉ ca, liên kết với hệ thông giao 
thông hiện có của khu vực. 

7.3 GIẢI PHÁP KẾT CẤU XÂY DỰNG PHẦN NGOÀI TRỜI  

Giải pháp kết cấu thép: cột, xà, trụ đỡ thiết bị. 

Giải pháp kết cấu bê tông cốt thép: móng cột, móng trụ đỡ thiết bị, móng máy 
biến áp... 

Giải pháp cho hệ thống mương cáp; 

7.4 GIẢI PHÁP CHO CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC: NHÀ ĐIỀU 
KHIỂN, NHÀ BƠM PCCC 

Giải pháp kiến trúc: mặt bằng, mặt đứng, vật liệu sử dụng chủ yếu;  

Giải pháp kết cấu: nền, móng, các kết cấu chịu lực chính,…; 

Giải pháp thông gió, điều hòa không khí; 

Giải pháp cấp, thoát nước. 

7.5 GIẢI PHÁP KỸ THUẬT HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC 

7.5.1 Hệ thống cấp nước sinh hoạt; 

- Thuyết minh lưu lượng nước cần thiết cho sinh hoạt, PCCC; 

- Thuyết minh lựa chọn nguồn nước 

- Thuyết minh giải pháp cấp và phân phối hệ thống nước sinh hoạt và PCCC; 

-  .... 

7.5.2 Hệ thống thoát nước: 

- Thuyết minh căn cứ lựa chọn giải pháp thoát nước (địa điểm, địa hình, địa chất 
khu vực); 

- Hệ thống thoát nước của trạm bao gồm: 

 Thoát nước mặt bằng trạm 

 Thoát nước bên ngoài trạm 

- Thuyết minh giải pháp thu và thoát nước của trạm; 

- Thuyết minh giải pháp đấu nối hệ thống của trạm với khu vực. 

7.6 GIẢI PHÁP CHO CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH PHỤ 

- Tường rào: Mặt đứng, chỉ thị vật liệu sử dụng chủ yếu, giải pháp kết cấu 
móng, cột, giằng; giải pháp tiếp địa cho phần kết cấu thép. 

- Cổng trạm: Mặt đứng, kết cấu cửa cổng, điều khiển đóng - mở. 

- Đường tạm (nếu có)… 
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7.7 CÁC CÔNG TRÌNH NGOÀI HÀNG RÀO 

7.7.1 Đường vào trạm 

- Qui mô: đấu nối với hệ thống đường hiện có của khu vực (đấu nối với Quốc 
lộ, tỉnh lộ), tải trọng cho phép, chiều dài đoạn đấu nối, chiều rộng mặt đường, thoát 
nước;  

- Giải pháp kết cấu: nền đường, móng đường, mặt đường. 

7.7.2 Khu quản lý vận hành, nghỉ ca (nếu có) 

- Vị trí; 

- Giải pháp kiến trúc, kết cấu. 

7.7.3 Các công trình phụ trợ khác (nếu có) 

- Cấp điện; 

- Cấp nước: Nhà xử lý nước sinh hoạt (nếu cấp từ nguồn giếng khoan). 

Chương 8    

PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ  

8.1 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA CÔNG TRÌNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN 
PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 

Đặc điểm giao thông: hệ thống đường trong trạm, đường ngoài trạm 

Tính chất cháy, nổ của các hạng mục công trình 

Kết cấu nhà điều khiển, phân phối 

Máy biến áp lực 

Các thiết bị điều khiển, thiết bị phân phối trong nhà 

Các thiết bị điều khiển, thiết bị phân phối ngoài trời 

Hệ thống cáp lực, cáp điều khiển, bảo vệ 

Hệ thống thải dầu sự cố 

Hệ thống nối đất và chống sét 

Các đặc điểm vận hành  

8.2 CÁC YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG PHÒNG CHỐNG 
CHÁY, NỔ 

Nêu các yêu cầu chung về hệ thống phòng chống cháy, nổ theo các quy chuẩn, 
tiêu chuẩn xây dựng của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về phòng chống 
cháy, nổ và đặc thù của ngành điện. 

8.3 CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHÒNG CHỐNG CHÁY, NỔ 

Thuyết minh và tính toán lựa chọn giải pháp công nghệ cho các hạng mục 
phòng chống cháy, nổ 

- Mặt bằng bố trí hệ thống phòng chống cháy, nổ 
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- Hệ thống báo cháy ngoài trời và trong nhà 

- Hệ thống chữa cháy thiết bị điện 

- Hệ thống chữa cháy dầu 

- Hệ thống chữa cháy máy biến áp lực 

 Hệ thống phun sương, hệ thống phun nước có áp lực  

 Hệ thống bơm chữa cháy 

 Hệ thống cấp nước PCCN  

Căn cứ Quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng về PCCN hiện hành, nêu đầy đủ các 
phương pháp luận và cơ sở tính toán hệ thống PCCN đảm bảo lựa chọn được: 

- Thể tích tối thiểu của bể nước cứu hỏa 

- Thể tích bể chứa dầu sự cố 

- Hệ thống đường ống thoát dầu 

- Hệ thống bơm cứu hỏa, bơm cấp nước 

- Hệ thống đường ống cấp nước  

- Hệ thống phun sương, hệ thống phun nước có áp lực 

- Hệ thống báo cháy: số lượng đầu báo cháy tự động (đầu báo nhiệt, đầu báo 
khói,…) 

8.4 GIẢI PHÁP XÂY DỰNG 

Căn cứ Quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng hiện hành, nêu đầy đủ các phương 
pháp luận và cơ sở tính toán giải pháp xây dựng hệ thống PCCC 

- Bế chứa dầu sự cố: Thể tích, kết cấu,…  

- Bể nước cứu hỏa: Thể tích, kết cấu,… 

- Nhà trạm bơm: Diện tích, kết cấu,… 

- Hệ thống cấp nước PCCC 

 Nguồn nước (giếng khoan, họng nước,…) 

 Hệ thống thiết bị tạo áp 

 Hệ thống đường ống dẫn nước cứu hỏa, gối đỡ đường ống … 

 Hệ thống vòi phun, lăng phun, hệ thống phun sương, trụ cứu hỏa, bệ đỡ tủ vòi 
cứu hỏa,…  

8.5 PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY 

Nêu cụ thể phương án chữa cháy khi xảy ra tình huống cháy, nổ 

Chương 9    

LỰA CHỌN GIẢI PHÁP ĐƯỜNG DÂY ĐẤU NỐI 
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9.1 TỔNG QUAN 

- Các đường dây đấu nối vào trạm (các cấp điện áp); 

- Qui mô các đoạn đấu nối; 

- Các giải pháp thiết kế công nghệ; 

- Các giải pháp thiết kế phần xây dựng; 

9.2 CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CHÍNH PHẦN CÁC ĐƯỜNG DÂY 
ĐẤU NỐI 

9.2.1 Các giải pháp kết cấu cột  

Vật liệu chế tạo cột 

Tính toán cột  

Thống kê các loại cột sử dụng trên tuyến 

9.2.2 Các giải pháp thiết kế móng  

Giới thiệu tổng quát về các loại địa chất, địa hình, thuỷ văn dọc tuyến  

Các giải pháp kết cấu móng  

Tính toán sơ bộ các loại móng  

Các giải pháp bảo vệ móng  

Các giải pháp kè móng, thoát nước 

Các biện pháp chống ăn mòn  

9.2.3 Thống kê tổng hợp  

Lập bảng thống kê các loại cột dự kiến sử dụng trên tuyến 

Lập bảng thống kê tổng hợp các loại móng sử dụng trên tuyến 

Lập bảng kê sắt thép bê tông cho cột, móng 

Lập bảng thống kê tổng hợp khối lượng các loại kè móng 

9.3 CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CÁP ĐIỆN NGẦM (NẾU CÓ) 

 (Như phần đường dây) 

 

 

Chương 10    

TỔ CHỨC XÂY DỰNG  

10.1 CƠ SỞ LẬP TỔ CHỨC XÂY DỰNG 

Các tiêu chuẩn, quy phạm, quy định hiện hành 

Hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án 

Báo cáo khảo sát  
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Các qui định về công tác xây lắp 

Các văn bản của các ban ngành trung ương và địa phương về định mức công tác 
xây lắp 

10.2 CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA DỰ ÁN 

Thuyết minh tóm tắt các đặc điểm chính của dự án như: đặc điểm địa hình, địa 
chất, giao thông vận chuyển, những điều kiện khác ảnh hưởng đến thi công công 
trình... 

10.3 KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC CHỦ YẾU 

(Khối lượng này được tính trên cơ sở thuyết minh và bản vẽ sơ bộ) 

STT Nội dung công việc Đơn vị Khối lượng 

A PHẦN TRẠM BIẾN ÁP   

1 San nền   

2 Đào đất   

3 Đắp nền   

4 Bê tông lót móng   

5 Bê tông đổ tại chỗ   

6 Bê tông đúc sẵn   

7 Tiếp địa   

8 Kết cấu thép mã kẽm   

9 Gia công cốt thép   

10 Lắp cáp 22kV   

11 Lắp cáp hạ thế   

12 Lắp cáp điều khiển   

13 Lắp MBA lực   

14 Lắp MBA tự dùng   

15 Lắp dao cách ly   

16 Lắp máy cắt   

17 Lắp máy biến điện áp   

18 Lắp máy biến dòng   
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STT Nội dung công việc Đơn vị Khối lượng 

19 Lắp chống sét   

20 ....   

B PHẦN ĐƯỜNG DÂY ĐẤU NỐI   

1 Đào móng m3  

2 Lấp móng, đắp móng m3  

3 Gia công cốt thép móng Tấn  

4 Bê tông M50 (M100) m3  

5 Bê tông M150 (M200) m3  

6 Bê tông M300 m3  

7 Tiếp địa Tấn  

8 Bu lông neo Tấn  

9 Cột thép Cột/Tấn  

10 Cột BTLT Cột  

11 Xà thép Bộ/Tấn  

12 Dây dẫn Km/Tấn  

13 Dây chống sét Km/Tấn  

14 Chuối néo dây dẫn Chuỗi  

15 Chuỗi đỡ dây dẫn Chuỗi  

16 Chuối néo dây chống sét Chuỗi  

17 Chuỗi đỡ dây chống sét Chuỗi  

18 San gạt mặt bằng (nếu có) m3  

19 Đắp bờ bao thi công m  

20 Kè móng m3  

21 Rãnh thoát nước m  

… ……………… ……  

C PHẦN CÁP ĐIỆN NGẦM (NẾU CÓ)   
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STT Nội dung công việc Đơn vị Khối lượng 

1 Thi công rãnh, mương cáp m  

 Đào đất m3  

 Đắp đất m3  

 Đổ cát vàng đệm cát m3  

 ……   

2 Thi công hầm nối cáp Hầm  

 Đào đất m3  

 Đắp đất m3  

 Các tiêu chuẩn, quy phạm, quy định 
hiện hành 

Tấn  

 Hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án m3  

 Bê tông M150 (M200) m3  

 Ván khuôn m2  

 Lấp tấm đan Tấm  

 ....   

3 Thi công hầm uốn cáp Hầm  

 Đào đất m3  

 Đắp đất m3  

 Gia công cốt thép Tấn  

 Bê tông lót m3  

 Bê tông kết cấu (theo mỗi cấp độ bền) m3  

 Ván khuôn m2  

 Lấp tấm đan Tấm  

 .....   

4 Thi công hầm nối đất Hầm  

 Đào đất m3  
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STT Nội dung công việc Đơn vị Khối lượng 

 Đắp đất m3  

 Gia công cốt thép Tấn  

 Bê tông lót m3  

 Bê tông kết cấu (theo mỗi cấp độ bền) m3  

 Ván khuôn m2  

 Lấp tấm đan Tấm  

 .....   

5 Rãi cáp ngầm  Km  

6 Rãi cáp thông tin quang Km  

7 Lắp thiết bị và phụ kiện   

 Thiết bị kiểm soát nhiệt độ Bộ  

 Đầu cáp Bộ  

 Hộp nối cáp Bộ  

 Hộp nối đất vỏ cáp Bộ  

 ...   

8 Lắp đặt các vật tư khác   

 Lắp ống nhực HDPE (PVC) – D … 

cáp lực 

m  

 Lắp ống nhực HDPE (PVC) – D … 

cáp quang 

m  

 …   

D 
HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ 
SCADA 

  

 …   

10.4 TỔ CHỨC CÔNG TRƯỜNG 

Nhân lực và bố trí nhân lực thi công 

Kho bãi, lán trại: bố trí, kho kín, kho hở, qui mô, diện tích 

Nguồn cung cấp vật liệu (Trong nước, nhập ngoại) 
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Điều kiện vận chuyển, cự li vận chuyển thủ công, đường tạm thi công (nếu có) 

Giải phóng mặt bằng  

Điện, nước thi công 

10.5 CÁC PHƯƠNG ÁN XÂY LẮP CHÍNH 

10.5.1 Phần trạm biến áp 

San nền (Thủ công, cơ giới) 

Đường trong ngoài trạm  

Biện pháp đào đúc móng (Nhà điều khiển, móng thiết bị, máy biến áp...) 

Biện pháp thi công bê tông cốt thép 

Biện pháp lắp dựng cấu kiện thép 

10.5.2 Phần đường dây đấu nối 

Thi công móng (Thủ công, cơ giới) 

Biện pháp thi công lắp dựng cột 

Lắp chuỗi cách điện, phụ kiện  

Rải, căng dây (Thủ công, cơ giới hay kết hợp) 

Những biện pháp thi công rải, căng dây vượt qua đường dây có điện, qua đường 
sắt... 

Giải pháp thi công rải căng dây cho các khoảng vượt lớn (nếu có) 

Giải pháp thi công cáp điện ngầm (Nếu có) 

10.5.3 Phần hệ thống thông tin và SCADA 

10.6 AN TOÀN LAO ĐỘNG 

Các yêu cầu về an toàn lao động trong các công tác xây lắp. 

Các qui định, qui phạm và các hướng dẫn về công tác an toàn trong xây dựng 
đường dây và trạm. 

 

PHỤ LỤC 

LIỆT KÊ THIẾT BỊ VẬT LIỆU 

Lập bảng liệt kê thiết bị, vật liệu phần công nghệ sử dụng cho công trình, trong 
bảng liệt kê phân định rõ phần thiết bị và phần vật liệu theo qui định hiện hành với đầy 
đủ quy cách và các thông số kỹ thuật, đồng thời liệt kê theo từng hạng mục công trình 
như sau: 

- Trạm;  

- Đường dây đấu nối; 

- Thông tin liên lạc và hệ thống SCADA; 

- Dụng cụ chuẩn bị sản xuất. 
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- Lập bảng liệt kê khối lượng các công tác xây dựng bao gồm: 

 Bảng liệt kê cấu kiện phần xây dựng theo từng hạng mục công việc với đầy đủ 
quy cách cụ thể. 

 Bảng phân tích vật liệu chính của từng cấu kiện phần xây dựng. 

 

TẬP 2.2: BẢN VẼ 

PHẦN TRẠM BIẾN ÁP 

Dự kiến gồm các bản vẽ như sau: 

STT Tên bản vẽ 

I. Các bản vẽ phần điện 

A. Nhất thứ  

1 Mặt bằng vị trí trạm và đấu nối (thể hiện các tuyến đường dây ra vào trạm, có dự kiến 
cho tương lai) 

 

2 Các bản vẽ sơ đồ đấu nối lưới điện khu vực (thể hiện trước và sau dự án);  
3 Sơ đồ điện chính  
4 Mặt bằng bố trí thiết bị  
5 Các mặt cắt  
6 Hệ thống nối đất, chống sét (mặt bằng-thống kê);  
7 Hệ thống chiếu sáng ngoài trời (mặt bằng-nguyên lý-thống kê)  
8 Hệ thống chiếu sáng trong nhà (mặt bằng-nguyên lý-thống kê);  
9 Hệ thống camera quan sát ngoài trời (mặt bằng-nguyên lý-thống kê);  
10 Hệ thống camera quan sát trong nhà (mặt bằng-nguyên lý-thống kê);  

B. Nhị thứ  

1 Sơ đồ phương thức bảo vệ và đo lường;  
2 Sơ đồ nguyên lý của hệ thống điều khiển;  
3 Sơ đồ điện tự dùng một chiều (DC) và xoay chiều (AC);  
4 Sơ đồ nguyên lý hệ thống thu thập dữ liệu công tơ đo đếm;  
5 Mặt bằng bố trí tủ bảng trong nhà điều khiển;  
6 Mặt bằng bố trí tủ bảng trong nhà phân phối (nếu có).  

C. Thông tin liên lạc 

1 Hiện trạng hệ thống viễn thông khu vực   
2 Mặt bằng đấu nối tuyến cáp quang  
3 Các bản vẽ về các tuyến truyền dẫn quang mới;  
4 Các bản vẽ về các tuyến kênh thông tin: kênh truyền rơ le bảo vệ, kênh SCADA, 

hotline, Control WAN, OT-WAN,…; 
 

5 Các bản vẽ sơ đồ cấp nguồn, tiếp đất, chống sét;  

D. SCADA 

1 Bản vẽ nguyên lý kết nối hệ thống RTU và thiết bị IEDs, HMI  
2 Các bản vẽ Sơ đồ cấp nguồn, tiếp đất, chống sét cho thiết bị RTU và các thiết bị liên 

quan 
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STT Tên bản vẽ 

3 Các bản vẽ Sơ đồ cấp nguồn, tiếp đất, chống sét cho hệ thống HMI  
4 Bảng danh sách dữ liệu SCADA (Data list)  

II. Phần xây dựng 

1 Mặt bằng san nền  (Lưới ô vuông theo cao độ Quốc gia: cao độ san nền thiết kế, cao 
độ mặt đất tự nhiên, cao độ san gạt lớp đất thực vật - Một số mặt cắt ngang điển hình -
Tổng hợp khối lượng)  
- Quy định về bóc thảo mộc 
- Quy định về công tác đầm 

 

2 Mặt bằng cấp đất (Phạm vi cấp đất- Tọa độ các mốc ranh cấp đất 
Thống kê diện tích cấp đất (trồng lúa, màu, vườn cây, trả lại đường dân sinh...)) 

 

3 Mặt bằng tổng thể xây dựng (Kích thước và định vị hạng mục xây dựng - Liệt kê các 
hạng mục xây dựng) 

 

4 Các dàn trụ cổng (Mặt bằng - Các mặt cắt - Tổng hợp khối lượng vật tư)  
5 Các móng thiết bị (Mặt bằng&mặt cắt ngang- Thống kê chung thép và vật tư cho cấu 

kiện). Bao gồm: 
 

 Móng máy biến áp;  
 Tường ngăn cháy;  
 Móng dàn trụ cổng.  
 Móng cột ăng ten (nếu có);   
 Móng trụ đỡ thiết bị  
6 Các bể nước chữa cháy, bể thu dầu sự cố (Mặt bằng, mặt cắt ngang - Tổng hợp khối 

lượng vật tư) 
 

7 Hệ thống mương cáp (mặt bằng tổng thể- mặt cắt điển hình- tổng hợp khối lượng vật 
tư) 

 

8 Cổng và hàng rào (mặt bằng - mặt đứng - mặt cắt kiến trúc- tổng hợp khối lượng vật 
tư) 

 

9 Hệ thống đường vào trạm và đường nội bộ (Mặt bằng tổng thể: đường vào trạm và 
đường nội bộ - Mặt cắt ngang cho mỗi loại đường - Tổng hợp khối lượng vật tư) 

 

10 Nhà điều khiển;  nhà bơm chữa cháy; nhà xe (nếu có): 
- Bản vẽ kiến trúc ( Mặt bằng & mặt bằng mái - Các mặt đứng - Mặt cắt ngang &mặt 
cắt dọc nhà - Thống kê diện tích phòng - Ghi chú chung về vật liệu, công tác hoàn 
thiện). 
 - Bản vẽ kết cấu (Mặt bằng, mặt cắt -Tổng hợp vật tư) 

 

III. Phòng cháy chữa cháy 

1 Mặt bằng bố trí thiết bị PCCC ngoài trời    
2 Các mặt bằng bố trí thiết bị PCCC trong các nhà  
3 Sơ đồ nguyên lý hệ thống báo cháy  
4 Sơ đồ bố trí nhà bơm (nếu có)  
5 Sơ đồ bố trí giàn phun sương MBA (nếu có)  

IV. Các đường dây đấu nối  

 Tham bảo Biên chế chuẩn hồ sơ tư vấn Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện 
cấp điện áp 110kV – 500kV –  Phần đường dây tải điện cấp điện áp từ 110kV đến 
500kV. 
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TẬP 2.3    PHỤ LỤC TÍNH TOÁN 

PHẦN ĐIỆN 

PHỤ LỤC 1: TÍNH TOÁN HỆ THỐNG: 

- Phân tích, kiểm tra phân bố công suất và điện áp lưới điện khu vực theo các 
chế độ đặc trưng về mùa mưa, mùa khô, tại thời điểm công trình dự kiến để xác định 
thời điểm đưa công trình vào vận hành. 

- Phân tích, kiểm tra phân bố công suất và điện áp lưới điện khu vực theo các 
chế độ đặc trưng về mùa mưa, mùa khô, tại thời điểm công trình dự kiến đi vào vận 
hành sau 5, 10 năm để xác định công suất MBA, định mức đường dây đấu nối. 

- Tính toán ngắn mạch 3 pha, ngắn mạch 1 pha tại thời điểm công trình dự kiến 
đi vào vận hành sau 5, 10 năm để xác định khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch của 
thiết bị. 

PHỤ LỤC 2: TÍNH TOÁN ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ  

- Tính toán định mức ngăn, từ đó đưa ra chọn lựa định mức các thiết bị đóng 
cắt, tỷ số biến dòng, tiết diện dây dẫn, thanh dẫn. 

PHỤ LỤC 3: TÍNH TOÁN VÙNG BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO TRẠM; 

PHỤ LỤC 4: TÍNH TOÁN HỆ THỐNG NỐI ĐẤT; 

PHỤ LỤC 5: TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT MÁY BIẾN ÁP TỰ DÙNG AC 

PHỤ LỤC 6: TÍNH TOÁN HỆ THỐNG DC VÀ ACCU; 

PHỤ LỤC 7: TÍNH TOÁN PHẦN CÁP ĐIỆN NGẦM (NẾU CÓ) 

PHẦN XÂY DỰNG 

PHỤ LỤC 1: SAN NỀN: 

- Tính toán chọn cao độ san nền; 

- Tính toán kiểm lún nền theo thời điểm tức thời, theo tuổi thọ công trình ; 

- Tính toán liên quan đến công tác gia cố nền, mái taluy (nếu có). 

PHỤ LỤC 2: MÓNG MÁY BIẾN ÁP (TÍNH TOÁN MÓNG THEO MỖI CẤP 
ĐIỆN ÁP CỦA MÁY BIẾN ÁP): 

- Kiểm tính về cường độ của nền đất; 

- Kiểm tính về độ lún theo thời gian; 

- Kiểm tính kết cấu móng. 

PHỤ LỤC 3: NHÀ ĐIỀU KHIỂN, NHÀ BƠM:  

- Kiểm tính về cường độ của nền đất; 

- Kiểm tính kết cấu móng. 

PHỤ LỤC 4: DÀN TRỤ CỔNG: 

- Kiểm tính về cường độ của nền đất; 
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- Kiểm tính kết cấu móng. 

PHỤ LỤC 5: BỂ NƯỚC CỨU HỎA, BỂ DẦU SỰ CỐ: 

- Kiểm tính về cường độ của nền đất; 

- Kiểm tính về độ lún theo thời gian; 

- Kiểm tính kết cấu móng. 

PHỤ LỤC 6: MÓNG TRỤ ĐỠ THIẾT BỊ 

- Kiểm tính về cường độ của nền đất; 

- Kiểm tính kết cấu móng. 

YÊU CẦU CHUNG VỀ CÁC PHỤ LỤC TÍNH TOÁN NHÀ VÀ MÓNG: 

- Nêu số liệu đầu vào 

- Sơ đồ tính 

- Sơ đồ lực đưa về tại mặt móng  

PHỤ LỤC 7: CÁC TÍNH TOÁN KẾT CẤU XÂY DỰNG CÁP ĐIỆN NGẦM 
(NẾU CÓ)  
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TẬP 3   BÁO CÁO KHẢO SÁT 

Việc thực hiện các công tác khảo sát phải tuân thủ theo Luật xây dựng, các quy 
chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam và các tiêu chuẩn của nước ngoài đã áp dụng ở 
Việt Nam được chấp nhận của các cấp thẩm quyền.  

Công tác quản lý chất lượng và bảo trì xây dựng công trình phải tuân thủ đầy đủ 
theo các qui định trong Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 của 
Chính phủ. Về nội dung và trình tự khảo sát phục vụ thiết kế áp dụng theo quyết định 
số 1179/QD-EVN  ngày 25/12/2014 do EVN ban hành. 

Đối với các dự án không có công tác khảo sát (các dự án lắp máy 2, nâng công 
suất…) hoặc báo cáo khảo sát do đơn vị khác thiết lập thì có thể  có thể bỏ tập này. 
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 NỘI DUNG BIÊN CHẾ HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT  VÀ THIẾT KẾ 

BẢN VẼ THI CÔNG (ĐỐI VỚI THIẾT KẾ 3 BƯỚC) 

BIÊN CHẾ HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT 

1. BIÊN CHẾ HỒ SƠ 

- Tập 1: Thuyết minh, có thể chia các các tập   

- Tập 2: Các bản vẽ 

- Tập 3: Các phụ lục tính toán 

- Tập 4: Tổ chức xây dựng vả tổng dự toán 

- Tập 5: Chỉ dẫn kỹ thuật 

 Tập 5-1 Chỉ dẫn kỹ thuật phần TBA 

 Tập 5-2 Chỉ dẫn kỹ thuật phần đấu nối 

- Tập 6: Báo cáo khảo sát 

2. NỘI DUNG  

TẬP 1: THUYẾT MINH 

Gồm có 6 phần: 

Phần 1: Thuyết minh chung 

Chương 1: Tổng quát về công trình 

Chương 2: Qui mô công trình 

Chương 3: Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng 

Phần 2: Trạm biến áp 

Chương 1: Địa điểm xây dựng trạm biến áp 

Chương 2: Các giải pháp công nghệ chính 

Chương 3: Các giải pháp xây dựng chính 

Chương 4: Đặc tính kỹ thuật thiết bị 

Chương 5: Tổ chức quản lý, vận hành 

Phần 3: Các đường dây đấu nối vào TBA 

Chương 1: Thuyết minh đấu nối vào TBA 

Chương 2: Các giải pháp công nghệ 

Chương 3: Các giải pháp xây dựng 

Phần 4: Hệ thống thông tin và SCADA 

Chương 1: Thuyết minh 

Chương 2: Giải pháp công nghệ 
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Phần 5: Liệt kê thiết bi, cấu kiện và vật liệu 

Phần 6: Các văn bản pháp lý 

Ghi chú: Tuỳ qui mô của công trình, của từng phần có thể tách riêng các phần 
thành một tập riêng hoặc ghép chung làm một tập.   

 

PHẦN 1- THUYẾT MINH CHUNG 

Chương 1    

TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH 

1.1 CƠ SỞ PHÁP LÝ 

Các văn bản pháp lý: Giao nhiệm vụ, hợp đồng 

Tổng sơ đồ 

Hồ sơ BCNCKT và Quyết định phê duyệt BCNCKT  

Quyết định phê duyệt Đánh giá tác động môi trường hoặc Xác nhận Bản Cam 
kết bảo vệ môi trường của dự án 

Các văn bản chỉ đạo, thoả thuận của các ban ngành trung ương, địa phương có 
liên quan... 

1.2 GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH  

Giới thiệu mục tiêu xây dựng công trình gồm: Công suất chuyên tải, khu vực 
cấp điện, các mục tiêu bảo đảm vận hành an toàn lưới điện, vai trò của công trình 
trong hệ thống điện, trong lưới khu vực v.v... 

Quá trình thực hiện dự án 

Những thay đổi so với BCNCKT đã duyệt 

Tổng dự toán 

Tiến độ thực hiện 

1.3 PHẠM VI ĐỀ ÁN 

Giới thiệu các công trình (dự án) có liên quan (nguồn, các trạm biến áp dọc 
đường dây...) 

Giới hạn của đề án này. 

1.4 CÁC VẤN ĐỀ HIỆU CHỈNH THEO THÔNG BÁO THẨM TRA 
HOẶC THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ) 

Mục này được dùng ở giai đoạn Hồ sơ hiệu chỉnh  
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Chương 2    

QUI MÔ CÔNG TRÌNH 

2.1 TRẠM BIẾN ÁP  

- Cấp điện áp ở các phía 

- Công suất trạm 

- Số lượng máy biến áp, công suất của máy 

- Số lượng các lộ ra, vào ở các cấp điện áp 

- Sơ đồ điện chính 

- Diện tích tổng mặt bằng trạm 

- Qui mô của hệ thống thông tin và SCADA 

- Sơ lược các đặc điểm về vị trí trạm 

- Dự toán 

- Tiến độ 

2.2 CÁC ĐƯỜNG DÂY (HOẶC CÁP ĐIỆN NGẦM) ĐẤU NỐI VÀO 
TRẠM BIẾN ÁP  

- Qui mô 

- Dự toán 

- Tiến độ 

2.3 HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ SCADA 

- Giải pháp 

- Dự toán 

- Tiến độ 

Chương 3    

CÁC TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN ÁP DỤNG 

3.1 CÁC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN, QUY PHẠM ÁP DỤNG CHO 
CÔNG TÁC THIẾT KẾ TBA 

3.2 CÁC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN, QUY PHẠM ÁP DỤNG CHO 
CÔNG TÁC LỰA CHỌN THIẾT BỊ NHẤT THỨ 

3.3 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG CHO CÁC THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN, BẢO 
VỆ VÀ ĐO LƯỜNG  

3.4 CÁP HẠ ÁP 

3.5 CÁC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN, QUY PHẠM ÁP DỤNG CHO 
CÔNG TÁC THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

3.6 CÁC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN, QUY PHẠM ÁP DỤNG CHO 
CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 
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3.7 CÁC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN, QUY PHẠM ÁP DỤNG CHO  
MÔI TRƯỜNG 

3.8 CÁC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN, QUY PHẠM ÁP DỤNG CHO 
CÔNG TÁC KHẢO SÁT 

 

PHẦN 2- TRẠM BIẾN ÁP 

Chương 1    

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG TRẠM BIẾN ÁP 

1.1 ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ BỐ TRÍ TỔNG MẶT BẰNG TRẠM  

Địa điểm xây dựng tram: Địa danh; Mô tả tổng thể vị trí trạm trong bố trí qui 
hoạch chung của hệ thống điện, lưới điện khu vực, qui hoạch kinh tế, xã hội của địa 
phương. 

Mô tả bố trí tổng thể mặt bằng trạm, cơ sở lựa chọn bố trí hướng trạm, các 
hướng xuất tuyến các đường dây. 

Mô tả tổng mặt bằng trạm và đường trong trạm. 

1.2 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA KHU VỰC 

Mô tả địa hình khu vực đặt trạm 

Mô tả địa chất khu vực đặt trạm (có các chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất, phân bố, 
chiều sâu, điện trở suất của khu vực) 

Mô tả các điều kiện thuỷ văn và các điều kiện môi trường xung quanh khu vực 
đặt trạm. 

Các hiện tượng địa chất vật lý khác, động đất 

Các số liệu về khí hậu 

Chương 2    

CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CHỦ YẾU 

2.1 GIẢI PHÁP ĐẤU NỐI VÀO TRẠM 

Nêu mục đích, các giải pháp đấu nối vào ra (từ các ngăn lộ) ở các cấp điện áp 

(Phần này chỉ giới thiệu những nét chính của sơ đồ đầu nối chính, phần cụ thể sẽ 
được đề cập trong phần 3-Đấu nối các đường dây vào TBA). 

2.2 CÔNG SUẤT TRẠM 

Cơ sở chọn: phụ tải, mức độ phát triển,... 

Các yêu cầu cơ bản 

Tính chọn công suất đặt, số lượng MBA, công suất của mỗi máy. 

2.3 CHỌN SƠ ĐỒ TRẠM 

Cơ sở lựa chọn: vị trí mặt bằng, số ngăn lộ yêu cầu,... 
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Các yêu cầu cơ bản 

Lựa chọn sơ đồ: 1 hệ thống thanh cái, 2 hệ thống thanh cái, đa giác,... 

2.4 MẶT BẰNG BỐ TRÍ THIẾT BỊ 

Cơ sở chọn 

Các yêu cầu cơ bản 

Giải pháp bố trí mặt bằng 

2.5 GIẢI PHÁP BÙ (NẾU CẦN) 

Mục đích, yều cầu 

Giải pháp  

2.6 CÁC GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ  

Các yêu cầu chung  

- Cơ sở thực hiện 

- Phạm vi bố trí thiết bị bảo vệ 

Thiết bị điều khiển 

- Phân cấp điều khiển và phương thức quản lý vận hành TBA (có người trực 
hay không người trực) 

- Các mức điều khiển và chức năng của các mức 

Thiết bị bảo vệ 

- Các yêu cầu chung  

- Phương thức bảo vệ 

2.6.1 Giải pháp kỹ thuật của hệ thống nối đất, chống sét trạm 

Cơ sở tính toán 

Các yêu cầu kỹ thuật  

Các giải pháp chống sét 

Giải pháp nối đất 

2.6.2 Giải pháp kỹ thuật của hệ thống chiếu sáng ngoài trời và trong nhà 

Chiếu sáng trong nhà 

Chiếu sáng ngoài trời 

2.7 GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG TỰ DÙNG CHO TOÀN TRẠM 

2.8 GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT, CẢNH BÁO 
ĐỘT NHẬP 

Chương 3    

CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CHỦ YẾU 
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Phần xây dựng được lập trên cơ sở bố trí mặt bằng phần điện, các thiết bị điện 
sử dụng các điều kiện địa hình, địa chất, thuỷ văn khu vực đặt trạm. 

3.1 GIẢI PHÁP TỔNG MẶT BẰNG, SAN NỀN  

Tính toán chọn cao độ san nền thiết kế và khối lượng san nền trạm; 

Giải pháp san nền: vật liệu, yêu cầu kỹ thuật, bảo vệ taluy, công tác bóc thảo 
mộc, đầm đắp nền.  

Giải pháp về mặt bằng trạm: hàng rào, đường trong trạm; đường ngoài trạm; 

Kiến trúc hàng rào theo quy định chung, trong trường hợp theo yêu cầu riêng 
(khu công nghiệp, khu đô thị...) có luận chứng về giải pháp thiết kế. 

Công trình ngoài hàng rào trạm: Nhà nghỉ ca, liên kết với hệ thông giao thông 
hiện có của khu vực. 

3.2 GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NGOÀI TRỜI 

Giải pháp kết cấu thép: cột, xà, cột đỡ thiết bị. 

Giải pháp kết cấu bê tông cốt thép: móng cột, móng cột đỡ thiết bị, móng máy 
biến áp... 

Giải pháp cho hệ thống mương cáp; 

3.3 GIẢI PHÁP CHO CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC: NHÀ ĐIỀU 
KHIỂN, NHÀ BƠM PCCC 

Giải pháp kiến trúc: mặt bằng, mặt đứng, vật liệu sử dụng chủ yếu;  

Giải pháp kết cấu: nền, móng, các kết cấu chịu lực chính,…; 

Giải pháp thông gió, điều hòa không khí; 

Giải pháp cấp, thoát nước. 

3.4 GIẢI PHÁP CẤP THOÁT NƯỚC, PHÒNG CHỐNG CHÁY 

Giải pháp cho hệ thống cấp, thoát nước: 

- Cấp nước sinh hoạt 

- Cấp nước cứu hoả 

- Thoát nước mặt bằng trạm 

- Thoát nước mương cáp 

- Thoát nước, dầu sự cố 

Giải pháp cho hệ thống phòng cháy, chữa cháy: bằng nước, bằng cát, bình bọt... 

Giải pháp hệ thống phun sương chữa cháy cho MBA (đối với trạm không người 
trực)  

Giải pháp cho trạm bơm cứu hoả 

Các giải pháp về kiến trúc, kết cấu nhà trạm bơm cứu hoả, về công nghệ. 

Ghi chú: Đối với các công trình trạm xây dựng mới. Ngoài nội dung của mục 
3.4, phải cần lập chi tiết thêm 1 tập riêng "Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy" 
Để thỏa thuận với Công an PCCC địa phương của công trình 
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3.5 GIẢI PHÁP CHO CÁC NHÀ PHỤ TRỢ KHÁC 

Các giải pháp kiến trúc, kết cấu cho nhà nghỉ ca (nếu có), nhà kho chứa chất 
thải độc hại, nhà xử lý nước sinh hoạt (nếu sử dụng nguồn nước cấp từ giếng khoan)... 

Chương 4    

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT THIẾT BỊ  

4.1 GIẢI PHÁP LỰA CHỌN 

Đưa ra các yêu cầu của môi trường 

Nêu các yếu tố môi trường, khí hậu có tác động đến đặc tính kỹ thuật của thiết 
bị: nhiệt độ, độ ẩm, độ nhiễm bẩn, tốc độ gió, độ cao so với mực nước biển của vùng 
đặt công trình...  

Các yêu cầu của lưới điện 

Nêu các yêu cầu, các thông số của lưới điện: điện áp, tần số, dòng ngắn mạch... 
của hệ thống điện.  

4.2 ĐẶC TÍNH CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ SỬ DỤNG 

Đưa ra các đặc tính cơ bản của các thiết bị sử dụng cho công trình: 

- Thiết bị nhất thứ: Máy biến áp, máy cắt, dao cách ly, biến dòng điện, biến điện 
áp, chống sét van,… 

- Thiết bị nhị thứ: Tủ, bảng điện, rơ le, cáp điều khiển... 

Chương 5    

TỔ CHỨC QUẢN LÝ VẬN HÀNH 

5.1 TỔ CHỨC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH 

Trên cơ sở bộ máy tổ chức của ngành dự kiến các phương án tổ chức quản lý, 
bảo vệ. Trên cơ sở phân tích đánh giá đưa ra phương án tổ chức hợp lý 

Dự kiến biên chế cán bộ công nhân viên. 

Dự kiến qui mô khu quản lý vận hành, nghỉ ca. 

5.2 TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH 

Dự trù trang thiết bị phục vụ công tác quản lý vận hành bao gồm:  

- Trang thiết bị chuyên dùng 

- Thiết bị văn phòng 

- Thiết bị thông tin liên lạc. 

PHẦN 3- CÁC ĐƯỜNG DÂY ĐẤU NỐI VÀO TBA 

Chương 1    

THUYẾT MINH ĐẤU NỐI VÀO TBA 

1.1 THUYẾT MINH ĐẤU NỐI 
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1.2 TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 

1.3 CÁP ĐIỆN NGẦM (NẾU CÓ) 

Chương 2    

CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 

2.1 LỰA CHỌN DÂY DẪN 

2.1.1 Lựa chọn tổng tiết điện dây dẫn 

Tổng tiết diện của dây dẫn thông thường được xác định trong DAĐT, tuy nhiên 
cũng cần kiểm tra kiểm tra hiệu chỉnh lại nếu thấy cần thiết: 

Nêu phương pháp luận và cơ sở 

Xác định dòng tải của đường dây ở các giai đoạn khi đưa vào vận hành, sau 5 
năm, 10 năm. 

Xác định tiết diện tổng của dây dẫn trên cơ sở mật độ dòng điện kinh tế. 

Kiểm tra theo chế độ phát nóng lâu dài cho phép 

Trên cơ sở tổng tiết diện của đường dây, xác định các phương án dây dẫn, phân 
pha (Nếu cần thiết) của đường dây. 

2.1.2 Lựa chọn đặc tính cơ lý dây dẫn điện 

Nêu phương pháp luận (ý nghĩa, mục đích, ưu nhược điểm của loại dây chọn: 
hoặc hợp kim nhôm, hoặc nhôm lõi thép …). 

Ứng với tiết diện phần nhôm đã chọn lựa chọn các tỉ lệ nhôm/thép cho dây dẫn 
(bình thường, tăng cường, giảm nhẹ) 

Tính toán cơ lý dây dẫn cho các phương án dây 

Kết luận lựa chọn. 

2.2 LỰA CHỌN DÂY CHỐNG SÉT 

Xác định các yêu cầu đối với dây chống sét (yêu cầu độ võng, giảm nhiễu thông 
tin, ổn định nhiệt, yêu cầu về thông tin cáp quang) 

Lựa chọn dây chống sét cho đường dây. 

Tính toán cơ lý cho dây chống sét sử dụng trên đường dây. 

Phương án nối đất dây chống sét. 

2.3 LỰA CHỌN DÂY CÁP QUANG 

Các yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật chung 

Các yêu cầu của phần chịu lực, chống sét:  

Các yêu cầu về độ võng, cơ lý  

Các yêu cầu về ổn định nhiệt 

Lực tác dụng vào cột 

Các yêu cầu và đặc tính sợi quang 
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Lựa chọn chủng loại dây cáp quang kết hợp dây chống sét cho đường dây 

2.4 LỰA CHỌN CÁCH ĐIỆN PHỤ KIỆN 

2.5 CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

Chương 3    

CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG 

3.1 CÁC GIẢI PHÁP KẾT CẤU CỘT 

3.2 CÁC GIẢI PHÁP PHẦN MÓNG 

 

PHẦN 4 - HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ SCADA 

Ghi chú: Phần này có thể lập riêng hoặc nhập vào phần Trạm biến áp tuỳ qui mô 
và điều kiện thực hiện của từng công trình cụ thể. 

Hệ thống thông tin và SCADA trạm được biên chế thành 1 tập, gồm có 4 phần: 

Hệ thống thông tin liên lạc: 

Chương 1: Tổng quan 

Chương 2: Giải pháp công nghệ 

Chương 3: Các yêu cầu chính trong xây lắp và quản lý vận hành 

Chương 4: Kết luận và kiến nghị 

Hệ thống SCADA: 

Chương 1: Tổng quan 

Chương 2: Khảo sát và thiết kế 

Chương 3: Giải pháp thi công  

Liệt kê thiết bị thông tin và SCADA 

Các bản vẽ  

Chương 1   HỆ THỐNG THÔNG TIN  

1.1 TỔNG QUAN 

1.2 CĂN CỨ LẬP  

1.3 GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 

1.3.1 Hệ thống thông tin điện lực hiện có 

1.3.2 Sự cần thiết của hệ thống thông tin 

1.3.3 Hệ thống thông tin cho trạm  

1.3.4 Giải pháp tổ chức hệ thống thông tin  

1.3.5 Nhiệm vụ của tuyến thông tin và đặc tính kỹ thuật 

1.3.6 Nguồn cấp, chống sét cho thiết bị 
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1.4 CÁC YÊU CẦU CHÍNH TRONG XÂY LẮP VÀ QUẢN LÝ VẬN 
HÀNH 

1.5 CƠ SỞ LẬP BIỆN PHÁP TỔ CHỨC XÂY LẮP 

1.6 TỔ CHỨC QUẢN LÝ VẬN HÀNH 

1.7 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Chương 2   HỆ THỐNG SCADA  

2.1 TỔNG QUAN 

2.2 KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ 

2.2.1 Đường truyền thông 

2.2.2 Tương hợp giao thức truyền thông 

2.2.3 Chọn lọc danh sách dữ liệu 

2.3 GIẢI PHÁP THI CÔNG VÀ THÍ NGHIỆM 

2.4 GIẢI PHÁP THI CÔNG 

2.5 THÍ NGHIỆM 

PHỤ LỤC 

LIỆT KÊ THIẾT BỊ, CẤU KIỆN, VẬT LIỆU 

 Lập bảng liệt kê thiết bị, vật liệu phần công nghệ sử dụng cho công trình, trong 
bảng liệt kê phân định rõ phần thiết bị và phần vật liệu theo qui định hiện hành với đầy 
đủ quy cách và các thông số kỹ thuật, đồng thời liệt kê theo từng hạng mục công trình 
như sau: 

- Trạm biến áp 

- Các đường dây (hoặc cáp điện ngầm) đấu nối vào TBA 

- Hệ thống thông tin và SCADA 

- Dụng cụ chuẩn bị sản xuất 

- ...  

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ 

- Quyết định phê duyệt DAĐT xây dựng công trình 

- Quyết định phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường hoặc Xác nhận 
Bản Cam kết bảo vệ môi trường của dự án đã phê duyệt 

- Các văn bản thoả thuận địa điểm trạm (Nếu có sự thay đổi hoặc quá hạn) 

- Các văn bản khác của các cơ quan cấp trên có thẩm quyền liên quan đến việc 
triển khai công trình, bao gồm: 
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STT Nội dung thỏa thuận Cơ quan chức năng thỏa thuận 

1 
Thỏa thuận dường truyền Thông tin liên 
lạc 

Các công ty sở hữu tài nguyên viễn thông 

2 Thẩm duyệt thiết kế PC&CC Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 

3 
Thỏa thuận danh sách dữ liệu chuẩn tối 
thiểu và kênh truyền dữ liệu hạng mục 
SCADA 

TT ĐĐ HTĐ Quốc gia (AO) và TT ĐĐ HTĐ 
miền Bắc, Trung, Nam (Al, A2, A3) 

4 
Thỏa thuận đấu nối lưới điện địa phương 
cấp điện cho nhà nghỉ ca 

Các Cty điện lực tinh 

5 Thỏa thuận đấu nối hệ thống thoát nước Cơ quan chức năng của địa phương 

6 
Thỏa thuận cấp nước sinh hoạt (nếu vị 
trí dự án có nguồn thủy cục) 

Cơ quan chức năng của địa phương 

Ghi chú: Tuỳ theo qui mô của công trình cũng như qui mô và tính chất công 
việc có thể tách riêng các phần thành từng tập hoặc ghép chung. 

 

TẬP 2: TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ TỔNG DỰ TOÁN 

Nội dung gồm 2 phần:  

Phần 1- Tổ chức xây dựng 

Chương 1: Cơ sở lập tổ chức xây dựng  

Chương 2: Tóm tắt đặc điểm công trình  

Chương 3: Chuẩn bị công trường  

Chương 4: Các phương án xây lắp chính  

Chương 5: Tiến độ thi công 

Chương 6: Biểu đồ nhân lực và dự trù phương tiện xe máy thi công 

Chương 7: Biện pháp an toàn trong thi công 

Phần 2- Tổng dự toán 

Chương 1: Thuyết minh tổng dự toán 

Chương 2: Tổng hợp dự toán 

 

PHẦN 1 - TỔ CHỨC XÂY DỰNG 

Chương 1    

CƠ SỞ LẬP TỔ CHỨC XÂY DỰNG 
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Cần nêu rõ các cơ sở lập tổ chức xây dựng như: 

- Báo cáo khảo sát  

- Các tiêu chuẩn, quy phạm, quy định hiện hành 

- Hồ sơ Đề án thiết kế (thuyết minh, bản vẽ) giai đoạn TKKT 

- Các qui định về công tác xây lắp 

- Qui phạm thi công và các qui trình qui phạm khác có liên quan. 

- Các văn bản, qui định khác có liên quan của các cấp có thẩm quyền. 

- Đặc điểm thực tế của vị trí công trình  

- Khả năng thi công và điều kiện kỹ thuật, xe máy của Nhà thầu xây lắp 

 

Chương 2    

TÓM TẮT ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH. 

2.1 ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT 

2.1.1 Trạm biến áp 

- Điện áp 

- Công suất TBA, số lượng máy 

- Diện tích xây dựng trạm (m2) 

- Diện tích nhà điều khiển (m2) 

- Diện tích đường trong trạm (m2) 

- Diện tích đường ngoài trạm (m2) 

- Đặc điểm địa hình của trạm 

- Đặc điểm địa chất của trạm (Các loại đất chính, sự ăn mòn của nước) 

- Đặc điểm địa chất thuỷ văn 

2.1.2 Đấu nối  

- Đường dây 

- Cáp điện ngầm (nếu có)  

2.2 QUI MÔ XÂY LẮP CHỦ YẾU  

2.2.1 Phần xây dựng 

San nền (Diện tích san nền, vật liệu sử dụng, khối lượng công tác liên quan). 

Đường trong trạm (Diện tích; quy mô: kết cấu móng đường, kết cấu mặt đường, 
lề đường; các khối lượng công tác liên quan). 

Đường ngoài trạm (Diện tích; quy mô: kết cấu móng đường, kết cấu mặt đường, 
lề đường; các khối lượng công tác liên quan) 

Nhà điều khiển phân phối 
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- Diện tích: theo cột biên (m2) 

- Qui mô, kết cấu: móng, khung và sàn mái 

- Công tác hoàn thiện: ốp, lát, sơn nước, hệ thống cửa sổ và cửa đi 

Phần xây dựng ngoài trời 

- Kết cấu móng MBA, tường ngăn cháy 

- Móng thiết bị 

- Kết cấu thép: xà, cột, trụ đỡ 

- Mương cáp 

- Bể dầu sự cố 

- Bể nước cứu hỏa 

- Hàng rào và cổng  

- Hệ thống cấp, thoát nước 

2.2.2 Phần điện  

Mặt bằng bố trí thiết bị 

- Hệ thống phân phối 110kV: 

- Hệ thống phân phối 35(22)kV: 

Sơ đồ điện 

- Đặc điểm chính về sơ đồ điện chính, số lộ đến lộ đi ở các cấp điện áp 

- Hệ thống điện tự dùng 

- Hệ thống chống sét, nối đất... 

2.2.3 Phần hệ thống thông tin và SCADA 

2.2.4 Phần đường dây đấu nối (nếu có) 

2.3 KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC CHỦ YẾU 

STT Nội dung công việc Đơn vị Khối lượng 

A PHẦN TRẠM   

1 San nền   

2 Đào đất   

3 Đắp nền   

4 Bê tông lót móng   

5 Bê tông đổ tại chỗ   

6 Bê tông đúc sẵn   
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STT Nội dung công việc Đơn vị Khối lượng 

7 Tiếp địa   

8 Kết cấu thép mã kẽm   

9 Gia công cốt thép   

10 Lắp cáp 110kV Nếu có   

11 Lắp cáp 22kV   

12 Lắp cáp hạ thế   

13 Lắp cáp điều khiển   

14 Lắp MBA lực   

15 Lắp MBA tự dùng   

16 Lắp dao cách ly   

17 Lắp máy cắt   

18 Lắp máy biến điện áp   

19 Lắp máy biến dòng   

20 Lắp chống sét   

... ...   

B PHẦN THÔNG TIN VÀ SCADA   

... ...   

C PHẦN ĐƯỜNG DÂY ĐẤU NỐI (NẾU 
CÓ) 

  

... ...   

    

Chương 3    

CHUẨN BỊ CÔNG TRƯỜNG 

3.1 TỔ CHỨC CÔNG TRƯỜNG 

Tuỳ theo khối lượng các hạng mục công việc, đặc điểm công trình, điều kiện tự 
nhiên để dự kiến nhân lực, bố trí nhân lực thi công trong thời gian yêu cầu. 
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3.2 KHO BÃI, LÁN TRẠI 

Trên cơ sở khối lượng vật liệu, thời gian thi công, thời gian lưu giữ để tính toán 
diện tích kho bãi (Kho kín để chứa xi măng, phụ kiện điện; kho hở để gia công cốt 
thép, ván khuôn...; Bãi để chứa sắt thép, thép cột, dây, sứ; lán trại tạm): 

- Kho kín (bố trí, diện tích, kết cấu) 

- Kho hở (bố trí, diện tích, kết cấu) 

- Bãi (bố trí, diện tích, kết cấu) 

- Lán trại tạm (bố trí, diện tích, kết cấu) 

3.3 CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN 

3.3.1 Nguồn cung cấp vật tư và thiết bị 

(Dự kiến nguồn cung cấp trong nước hay ngoài nước) 

- Cát đá sỏi, xi măng (lấy tại địa phương) 

- Cốt thép móng, tiếp địa (Lấy tại địa phương, gia công tại xưởng gia công của 
công trình) 

- Cột thép, bu lông móng (lấy tại cơ sở gia công) 

- Dây, phụ kiện (Chế tạo trong nước hay nhập ngoại) 

- Cách điện (nguồn trong nước hay nhập ngoại) 

- Thiết bị: MBA, Máy cắt...(Nhập ngoại) 

- ... 

3.3.2 Cự li vận chuyển vật tư thiết bị 

(Xác định nguồn cung cấp vật tư, chiều dài vận chuyển từ nguồn đến kho bãi, 
cấp đường, phương tiện. Đối với những loại vật liệu theo đơn giá đến hiện trường xây 
lắp thì không tính thêm chi phí vận chuyển đường dài) 

Loại vật liệu Đơn vị Nguồn cung 
cấp 

Cự ly (km) Loại đường 

(*) 

Thiết bị  Tấn     

Bu lông, tiếp địa Tấn    

Dây (hoặc cáp ngầm) Tấn    

Sứ Tấn    

Phụ kiện Tấn    

Dụng cụ thi công Tấn    

......     
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Ghi chú: (*) theo Qui định xếp loại đường của Bộ GTVT và Sở GTVT của tỉnh 
liên quan 

3.3.3 Điện, nước thi công 

(Xác định nguồn điện, nước sử dụng cho thi công).  

Chương 4    

CÁC PHƯƠNG ÁN XÂY LẮP CHÍNH 

4.1 CÔNG TÁC ĐẤT, ĐÁ  

4.1.1 San nền 

Biện pháp thi công: San (đắp) nền trạm bằng thủ công hay cơ giới, hoặc kết hợp 
thủ công và cơ giới. 

Máy thi công công tác đất: máy đào, máy ủi, xe vận chuyển... 

4.1.2 Đào (đắp) đất móng 

Bằng thủ công hay cơ giới cho từng loại móng: móng nhà điều khiển, móng cột 
trụ ngoài trời... 

4.1.3 Công tác bê tông cốt thép 

(Nêu các yêu cầu kỹ thuật cho công tác này). 

4.1.4 Công tác xây trát 

(Nêu các yêu cầu kỹ thuật cho công tác này). 

4.1.5 Lắp dựng kết cấu thép 

(Nêu cụ thể biện pháp lắp dựng các cấu kiện này: trụ thép, cột thép, xà thép... 

4.1.6 Lắp đặt thiết bị 

Máy biến áp (Phương án vận chuyển, lắp đặt  

Thiết bị ngoài trời 

Thiết bị trong nhà 

4.1.7 Lắp đặt hệ thống cấp nước 

4.1.8 Lắp đặt hệ thống thoát nước 

4.1.9 Lắp đặt hệ thống chiếu sáng, thông gió 

4.1.10 Lắp đặt hệ thống thông tin và SCADA 

4.2 LẮP ĐẶT CÁP ĐIỆN NGẦM (NẾU CÓ) 

Chương 5    

TIẾN ĐỘ THI CÔNG 

Lập bảng dự kiến tiến độ thi công công trình (theo tháng) 
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STT Công việc 
Thời gian thi công 

          

1 Chuẩn bị CT           

2 San nền, cổng, hàng 
rào 

          

3 Đường trong, ngoài 
trạm 

          

4 Nhà điều khiển, 

phân phối 

          

5 Phần xây dựng 
ngoài trời, Mương 
cáp 

          

6 Hệ thống cấp thoát 
nước 

          

7 Lắp đặt vật tư, 

thiết bị phần điện 

          

8 Hoàn chỉnh MB rải 
đá, vườn hoa cây 
cảnh 

          

9 Thí nghiệm, hiệu 
chỉnh 

          

10 ...           

11 Nghiệm thu bàn 
giao 

          

 

Chương 6    

BIỂU ĐỒ NHÂN LỰC VÀ DỰ TRÙ PHƯƠNG TIỆN XE MÁY THI CÔNG 

6.1 BIỂU ĐỒ NHÂN LỰC 

(Theo tiến độ, khối lượng công việc để tính toán xác định biểu đồ nhân lực thi 
công theo từng thời điểm) 

6.2 BẢNG DỰ TRÙ PHƯƠNG TIỆN XE MÁY THI CÔNG 

Chương 7    

BIỆN PHÁP AN TOÀN TRONG THI CÔNG 
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Các yêu cầu về an toàn lao động trong các công tác xây lắp 

Các qui định, qui phạm và các hướng dẫn về công tác an toàn trong xây dựng 
công trình 

 

PHẦN 2 - TỔNG DỰ TOÁN 

Chương 1    

THUYẾT MINH TỔNG DỰ TOÁN 

1.1 CƠ SỞ PHÁP LÝ  

- Sơ lược đặc điểm công trình 

- Vị trí công trình (xác định mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ qui định) 

1.2 THUYẾT MINH 

- Nội dung tập Tổng dự toán. 

- Cơ sở lập Tổng dự toán 

- Văn bản áp dụng (Nghị định, Thông tư, Văn bản …) 

- Tài liệu tham khảo (Định mức, Đơn giá …) 

Chương 2    

TỔNG DỰ TOÁN   

2.1 BẢNG TỔNG HỢP TỔNG DỰ TOÁN   

- Bảng tổng hợp dự toán xây dựng công trình trạm biến áp  

- Bảng tổng hợp dự toán xây dựng công trình đường dây đấu nối  

- Bảng tổng hợp các chi phí liên quan thuộc dự án  

2.2 CÁC BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ   

- Bảng tổng hợp dự toán xây dựng công trình trạm biến áp  

- Bảng tổng hợp dự toán xây dựng công trình đường dây đấu nối  

- Bảng tổng hợp các chi phí liên quan thuộc dự án  

2.3 BẢNG TÍNH CHI TIẾT 

2.3.1 Phần trạm biến áp  

- Bảng tổng hợp chi phí xây dựng - chi phí thiết bị 

- Tổng hợp dự toán chi phí hạng mục chung 

- Bảng tính chi phí mua vật tư thiết bị ngoại nhập (tham khảo trung bình của 2 
hoặc 3 hợp đồng tương tự) 

- Bảng tính chi phí mua vật tư thiết bị trong nước  (tham khảo trung bình của 2 
hoặc 3 hợp đồng tương tự) 
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- Bảng tổng hợp chi phí lắp đặt thiết bị điện   

- Bảng tổng hợp chi phí lắp đặt vật liệu điện   

- Bảng tổng hợp chi phí thí nghiệm hiệu chỉnh   

- Bảng tính chi phí mua thiết bị TTLL nhập ngoại   

- Bảng tính chi phí mua vật tư TTLL trong nước   

- Bảng tính chi phí lắp đặt vật tư - thiết bị TTLL  

- Bảng tổng chi phí xây dựng - TNHC TTLL   

- Bảng tổng hợp chi phí xây dựng trạm  

- Bảng tính chi tiết cho các hạng mục …   

2.3.2 Phần đường dây đấu nối  

- Bảng tổng hợp chi phí xây dựng & Thiết bị đường dây đấu nối  

- Bảng tổng hợp chi phí các hạng mục chung    

- Bảng tính chi phí mua vật tư thiết bị ngoại nhập   

- Bảng tính chi phí mua vật tư thiết bị trong nước    

- Bảng tổng hợp chi phí lắp đặt thiết bị điện   

- Bảng tổng hợp chi phí lắp đặt vật liệu điện   

- Bảng tổng hợp chi phí thí nghiệm hiệu chỉnh   

- Bảng tổng hợp chi phí xây dựng đường đấu nối  

- Bảng tính chi tiết cho các hạng mục …   

Chương 3    

CÁC PHỤ LỤC  

- Bảng tính chi phí dự phòng cho trượt giá 

- Bảng tính chi phí chuẩn bị sản xuất 

- Bảng tính chi tiết thành phần công tác lắp đặt   

- Thông báo giá vật liệu xây dựng địa phương.  

- Hợp đồng mua sắm VTTB các công trình đã thực hiện 

- Hợp đồng dịch vụ tư vấn,... 

TẬP 2: CÁC BẢN VẼ 

STT Tên bản vẽ  

I. Các bản vẽ phần điện 

A. Nhất thứ  

1 Mặt bằng vị trí trạm và đấu nối (thể hiện các tuyến đường dây ra vào trạm, có dự  
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STT Tên bản vẽ  

kiến cho tương lai) 

2 Các bản vẽ sơ đồ đấu nối lưới điện khu vực (thể hiện trước và sau dự án);  

3 Sơ đồ điện chính (Sơ đồ nối điện; các thông số chính của thiết bị)  

4 Mặt bằng bố trí thiết bị (Định vị bố trí thiết bị; Thống kê số lượng thiết bị)  

5 Các mặt cắt (Định vị thiết bị-vât tư: dây dẫn, kẹp nối dây, thanh cái, cách điện v.v; 
Thống kê thiết bị – vật tư ) 

 

6 Hệ thống nối đất, chống sét (Mặt bằng; Chi tiết nối đất; Thống kê; Ghi chú về các 
yêu cầu thi công, nghiệm thu); 

 

7 Hệ thống chiếu sáng ngoài trời (Mặt bằng; Nguyên lý; Chi tiết-Thống kê vật tư; 
Ghi chú về các yêu cầu thi công, nghiệm thu) 

 

8 Hệ thống chiếu sáng trong nhà (Mặt bằng; Nguyên lý; Chi tiết;  Thống kê vật tư; 
Ghi chú về các yêu cầu thi công, nghiệm thu); 

 

9 Hệ thống camera quan sát ngoài trời (Mặt bằng; Nguyên lý; Chi tiết; Thống kê vật 
tư ; Ghi chú về các yêu cầu thi công, nghiệm thu); 

 

10 Hệ thống camera quan sát trong nhà (Mặt bằng; Nguyên lý, Chi tiết; Thống kê vật 
tư; Ghi chú về các yêu cầu thi công, nghiệm thu); 

 

B. Nhị thứ  

1 Sơ đồ phương thức bảo vệ và đo lường –Tổng thể;  

2 Sơ đồ phương thức bảo vệ và đo lường –Từng ngăn;  

3 Sơ đồ nguyên lý của hệ thống điều khiển;  

4 Sơ đồ liên động cho các máy cắt, dao cách ly, dao đất   

5 Sơ đồ điện tự dùng một chiều (DC) và xoay chiều (AC);  

6 Sơ đồ nguyên lý hệ thống thu thập dữ liệu công tơ đo đếm;  

7 Mặt bằng bố trí tủ bảng trong nhà điều khiển;  

8 Mặt bằng bố trí tủ bảng trong nhà phân phối (nếu có).  

9 Sơ đồ liên động cắt (hoặc ma trận cắt) cho các bảo vệ các ngăn lộ (đường dây, 
tổng MBA, MBA…)  

 

C. Thông tin liên lạc 

1 Hiện trạng hệ thống viễn thông khu vực   

2 Mặt bằng đấu nối tuyến cáp quang  

3 Các tuyến truyền dẫn quang mới;  

4 Các bản vẽ về các tuyến kênh thông tin: kênh truyền rơ le bảo vệ, kênh SCADA, 
hotline, Control WAN, OT-WAN,…; 

 

5 Các tuyến kênh thông tin cho hệ thống định vị sự cố (nếu có);  

6 Nguyên lý chuyển mạch bảo vệ 21 ngăn MC vòng (nếu cấu hình trạm có ngăn MC 
vòng)  
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STT Tên bản vẽ  

7 Các mặt bằng kéo cáp quang Non-metallic ngoài sân ngắt vào phòng thông tin   

8 Đấu nối sợi quang tại trụ đấu nối   

9 Sơ đồ cấp nguồn, tiếp đất, chống sét;   

10 Mặt bằng bố trí tủ thông trong nhà điều hành   

11 Bố trí thiết bị trong tủ thông tin  

   

D. SCADA 

1 Bản vẽ nguyên lý kết nối hệ thống RTU và thiết bị IEDs, HMI  

2 Các bản vẽ Sơ đồ cấp nguồn, tiếp đất, chống sét cho thiết bị RTU và các thiết bị 
liên quan 

 

3 Các bản vẽ Sơ đồ cấp nguồn, tiếp đất, chống sét cho hệ thống HMI  

4 Bảng danh sách dữ liệu SCADA (Data list)  

II. Phần xây dựng 

1 Mặt bằng san nền  (Ô lưới theo cao độ Quốc gia: cao độ san nền thiết kế, cao độ 
mặt đất tự nhiên, cao độ san gạt lớp đất thực vật - Các mặt cắt chi tiết: Biện pháp 
bảo vệ mái taluy, hệ thống mương thoát nước chân ta luy (nếu có), cấu tạo công 
tác san lấp -Tổng hợp khối lượng - Ghi chú liên quan: Tiêu chuẩn thi công và 
nghiệm thu; yêu cầu về vật liệu sử dụng; công tác tiêu thoát nước trong quá trình 
thi công-)  

 

2 Mặt bằng tổng thể xây dựng ( Thể hiện các hạng mục xây dựng; Kích thước định 
vị hạng mục xây dựng theo hệ trục XOY giả định; Liệt kê các hạng mục xây 
dựng;Ghi chú về cao độ chuẩn) 

 

3 Các dàn trụ cổng (Mặt bằng bố trí; Các mặt cắt bố trí; Cấu tạo của cột, xà: thể hiện 
sơ đồ thanh, quy cách thanh, quy cách bu lông liên kết, bu lông leo; liên kết chống 
sét và tiếp địa; Thống kê khối lượng cho từng loại cấu kiện như xà, cột và tổng 
hợp khối lượng toàn bộ;Các ghi chú liên quan: quy định về thép, bu lông, liên kết) 

 

4 Các móng thiết bị (Mặt bằng & mặt cắt ngang- Thống kê chung thép và vật tư cho 
cấu kiện - Mặt bằng, mặt cắt chi tiết: thể hiện bố trí thép, các hạng mục liên quan: 
lớp đá chống cháy, lắp đặt ống thoát dầu- Cao độ móng theo cao độ giả định - Các 
ghi chú liên quan: quy định về bê tông, thép kết cấu, bu lông neo, liên kết, cao độ, 
biện pháp thi công, công tác hoàn thiện...;). Bao gồm: 

 

 - Móng máy biến áp;  

 - Tường ngăn cháy;  

 - Móng dàn trụ cổng.  

 - Móng cột ăng ten (nếu có);   

 - Móng trụ đỡ thiết bị  

5 Các bể nước chữa cháy, bể thu dầu sự cố (Mặt bằng, mặt cắt ngang - Mặt bằng, 
mặt cắt chi tiết trong đó thể hiện bố trí thép kết cấu, lắp đặt hệ  thống ống cấp nước 
chữa cháy - Các ghi chú liên quan: quy định về bê tông, thép kết cấu, bu lông neo, 
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STT Tên bản vẽ  

liên kết, cao độ, biện pháp thi công, biện pháp chống thấm, công tác hoàn 
thiện...Tổng hợp khối lượng vật tư) 

Bể thu dầu tạo vách ngăn để tách phân ly dầu và nước.  

6 Hệ thống mương cáp (mặt bằng tổng thể- Mặt cắt các loại mương cáp trong đó thể 
hiện bố trí thép kết cấu và giá đỡ (máng) cáp; hệ thống tiếp địa - Các ghi chú liên 
quan: quy định về bê tông, thép kết cấu và thép hình, bu lông liên kết, liên kết, cao 
độ; biện pháp chống rỉtổng hợp khối lượng vật tư) 

 

7 Cổng và hàng rào (Mặt đứng, mặt cắt kiến trúc trong đó thể hiện bảng tên trạm, lô 
gô theo quy định, bố trí chông sắt... -Mặt bằng tổng thể bố trí móng, cột -Mặt 
bằng, mặt cắt chi tiết kết cấu móng, cột và giằng trong đó có thể hiện bố trí thép - 
Các ghi chú liên quan: quy định về bê tông, thép kết cấu và thép hình, bu lông liên 
kết, liên kết, cao độ; tổng hợp khối lượng vật tư - Ghi chú chung về vật liệu, công 
tác hoàn thiện) 

 

8 Hệ thống đường vào trạm và đường nội bộ (-Mặt bằng tổng thể: kích thước liên 
quan của đường vào trạm và đường nội bộ; bán kính cong của đường, hướng thoát 
nước; độ dốc dọc và ngang đường - Mặt cắt ngang cho mỗi loại đường - Thống kê 
diện tích cho mỗi loại đường - Tổng hợp khối lượng vật tư) 

 

9 Nhà điều khiển, nhà bơm chữa cháy; nhà xe (nếu có); 

- Bản vẽ kiến trúc (Mặt bằng tầng trệt, tầng lầu (nếu có), mặt bằng mái;Các mặt 
đứng;Mặt cắt ngang, mặt cắt dọc nhà; Thống kê diện tích phòng; Chi tiết cửa đi và 
cửa sổ; Sơ đồ hệ thống cấp, thoát nước; Ghi chú chung về vật liệu, công tác hoàn 
thiện). 

 - Bản vẽ kết cấu (Mặt bằng, mặt cắt thể hiện kích thước định vị và kích thước 
móng, độ sâu chôn móng;Kết cấu bê tông cốt thép toàn bộ nhà: móng, cột, dầm, 
mái...; Các ghi chú liên quan: quy định về bê tông, thép kết cấu, cao độ; Tổng hợp 
toàn bộ vật tư.) 

 

10 Hệ thống cấp nước (Mặt bằng bố trí hệ thống cấp nước; Sơ đồ nguồn cấp: thể hiện 
nguồn cấp; nhánh và nơi tiêu thụ, tháp nước, hệ thống xử lý nước (nếu có), bể dự 
trữ nước... ; Tháp nước: Chi tiết kết cấu móng, kết cấu thép của tháp nước; Kiến 
trúc và kết cấu nhà xử lý nước (nếu có); Các ghi chú liên quan: quy định về bê 
tông, thép kết cấu, cao độ, vật tư và thiết bị đường ống cấp nước; Tổng hợp toàn 
bộ vật tư, thiết bị) 

 

11 Hệ thống thoát nước (Mặt bằng bố trí hệ thống thoát nước;  Chi tiết cấu tạo hệ 
thống thoát nước: cống, cửa cống, hố ga...;Các ghi chú liên quan: quy định về bê 
tông, thép kết cấu, cao độ, vật tư và thiết bị đường ống thoát nước; Tổng hợp toàn 
bộ vật tư, đường ống) 

 

III. Phòng cháy chữa cháy 

1 Mặt bằng bố trí thiết bị PCCC ngoài trời    
2 Các mặt bằng bố trí thiết bị PCCC trong nhà  
3 Sơ đồ nguyên lý hệ thống báo cháy  
4 Sơ đồ chi tiết nhà bơm (nếu có)  
5 Sơ đồ không gian hệ thống chữa cháy (nếu có)  
6 Chi tiết lắp đặt giàn phun sương MBA (nếu có)  
7 Chi tiết hộp vòi chữa cháy   
8 Mương bảo vệ ống PCCC qua đường   
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STT Tên bản vẽ  

9 Chi tiết gối đỡ ống  
10 Chi tiết bê tông cốt thép nền nhà bơm   
11 Chi tiết lắp đặt thiết bị báo cháy và bình chữa cháy  
12 Sơ đồ liên động hệ thống phun sương (nếu có)  
   

IV. Các đường dây đấu nối  

 Tham bảo Biên chế chuẩn hồ sơ tư vấn Quy định về công tác thiết kế dự án lưới 
điện cấp điện áp 110kV – 500kV –  Phần đường dây tải điện cấp điện áp từ 110kV 
đến 500kV. 
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TẬP 4: CÁC PHỤ LỤC 

TẬP 4-1: PHỤ LỤC TÍNH TOÁN 

CÁC PHỤ LỤC TÍNH TOÁN PHẦN CÔNG NGHỆ 

 PHỤ LỤC 1: TÍNH TOÁN HỆ THỐNG (TRÀO LƯU CÔNG SUẤT, NGẮN 
MẠCH):  

- thực hiện khi trong có các thay đổi lớn về hệ thống điện sau khi phê duyệt báo 
cáo nghiên cứu khả thi.  

PHỤ LỤC 2: TÍNH TOÁN LỰA CHỌN ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, THIẾT BỊ: 
MÁY CẮT, DAO CÁCH LY, BIẾN DÒNG ĐIỆN, BIẾN ĐIỆN ÁP, CÁCH ĐIỆN, 
DÂY DẪN, ỐNG THANH CÁI; 

PHỤ LỤC 3:TÍNH TOÁN LỰA CHỌN CHỐNG SÉT VAN; 

PHỤ LỤC 4: TÍNH TOÁN CƠ KHÍ THANH CÁI ỐNG  

PHỤ LỤC 5:TÍNH TOÁN ĐIỆN TỰ DÙNG AC, DC 

PHỤ LỤC 6:TÍNH TOÁN NỐI ĐẤT, CHIẾU SÁNG, CHỐNG SÉT   

PHỤ LỤC 7:TÍNH TOÁN ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, THÔNG GIÓ  

 CÁC PHỤ LỤC TÍNH TOÁN PHẦN XÂY DỰNG  

PHỤ LỤC 1: SAN NỀN 

- Tính toán chọn cao độ san nền;  

- Tính kiểm lún tức thời và theo thời gian. 

- Kiểm tính ổn định mái dốc (trường hợp đắp nền) 

PHỤ LỤC 2: TÍNH TOÁN MÓNG MÁY BIẾN ÁP LỰC   

- Kiểm tính về cường độ của nền đất;  

- Kiểm tính về độ lún theo thời gian;  

- Kiểm tính kết cấu móng.  

PHỤ LỤC 3: TÍNH TOÁN TƯỜNG NGĂN CHÁY:   

- Kiểm tính về cường độ của nền đất;  

- Kiểm tính kết cấu móng và tường.  

PHỤ LỤC 4: NHÀ ĐIỀU KHIỂN:   

- Kiểm tính về cường độ của nền đất; 

- Kiểm tính về độ lún theo thời gian;  

- Kiểm tính toàn bộ kết cấu móng, khung, sàn mái...  

PHỤ LỤC 5: NHÀ BƠM CHỮA CHÁY: 

- Kiểm tính về cường độ của nền đất;  

- Kiểm tính toàn bộ kết cấu móng, khung, sàn mái...  
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PHỤ LỤC 6: DÀN CỘT CỔNG  

- Kiểm tính về cường độ của nền đất;  

- Kiểm tính kết cấu móng;  

- Kiểm tính kết cấu thép của cột, xà;  

PHỤ LỤC 7: BỂ NƯỚC CỨU HỎA, BỂ DẦU SỰ CỐ: 

- Kiểm tính về cường độ của nền đất;  

- Kiểm tính về độ lún theo thời gian;  

- Kiểm tính kết cấu bể;  

- Kiểm tra đẩy nổi (nếu bể nằm trong nền đất có nước ngầm).  

PHỤ LỤC 8: MÓNG TRỤ ĐỠ THIẾT BỊ  

- Kiểm tính về cường độ của nền đất  

- Kiểm tính kết cấu.  

PHỤ LỤC 9: TRỤ ĐỠ THIẾT BỊ 

- Kiểm tính về cường độ;  

- Kiểm tính về ổn định. 

- Kiểm tính kết cấu móng. 

YÊU CẦU CHUNG VỀ CÁC PHỤ LỤC TÍNH TOÁN NHÀ VÀ MÓNG: 

- Nêu số liệu đầu vào 

- Sơ đồ tính 

- Sơ đồ lực đưa về tại mặt móng  

PHỤ LỤC 10: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC  

- Tính toán hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy, hệ thống phun sương, hệ 
thống máy bơm cứu hoả 

CÁC PHỤ LỤC TÍNH TOÁN PHẦN PCCC  

PHỤ LỤC 1: TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG NƯỚC CHỮA CHÁY  

PHỤ LỤC 2: TÍNH TOÁN THỂ TÍCH BỂ NƯỚC CỨU HỎA 

PHỤ LỤC 3 TÍNH TOÁN CHỌN TIẾT DIỆN ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC 
CHỮA CHÁY 

PHỤ LỤC 4: TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG, CỘT ÁP CHO HỆ THỐNG BƠM 
CHỮA CHÁY 

PHỤ LỤC TÍNH TOÁN PHẦN ĐẤU NỐI: 

Theo biên chế hồ sơ Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp 
110kV – 500kV –  Phần đường dây tải điện cấp điện áp từ 110kV đến 500kV. 

 TẬP 5: CHỈ DẪN KỸ THUẬT  

TẬP 5-1: CHỈ DẪN KỸ THUẬT PHẦN TBA  
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Chương 1    

QUI ĐỊNH CHUNG 

1.1 CÁC ĐỊNH NGHĨA 

1.2 GIỚI THIỆU SƠ BỘ VỀ DỰ ÁN 

1.2.1 Phạm vi đề án 

1.2.2 Qui mô 

1.2.2.1 Phần trạm biến áp 

1.2.2.2 Phần đường dây đấu nối 

1.3 KHO CỦA BÊN A 

1.4 KHO CỦA NHÀ THẦU  

1.5 CÁC CÔNG TRÌNH TẠM 

1.6 CUNG CẤP ĐIỆN NƯỚC THI CÔNG 

1.7 THIẾT BỊ THI CÔNG 

1.8 NHÀ THẦU TỰ ĐÁNH GIÁ MẶT BẰNG CÔNG TRƯỜNG 

1.9 TỔ CHỨC THI CÔNG VÀ GIÁM SÁT THI CÔNG 

1.10 TIÊU CHUẨN DÙNG THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU 

Chương 2    

CÁC HẠNG MỤC CHÍNH 

2.1 SAN LẤP MẶT BẰNG 

2.1.1 Yêu cầu kỹ thuật 

2.1.2 Trình tự thi công san lấp 

2.1.3 Đắp đất bờ bao taluy nền trạm 

2.1.4 Kiểm tra và nghiệm thu 

2.1.5 Quan trắc lún 

2.1.5.1 Mốc cao độ, tọa độ chuẩn 

2.1.5.2 Nội dung quan trắc lún  

2.1.5.3 Cấu tạo tiêu quan trắc 

2.1.5.4 Phương pháp xác định độ lún 

2.2 TRẢI ĐÁ SÂN TRẠM 

2.3 NHÀ ĐIỀU HÀNH 

2.4 MÓNG MÁY BIẾN THẾ LỰC 

2.5 MƯƠNG CÁP 
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2.6 BỂ THU DẦU SỰ CỐ, BỂ NƯỚC CỨU HỎA 

2.7 MÓNG THIẾT BỊ 

2.8 DÀN TRỤ CỔNG, GIÁ ĐỠ THIẾT BỊ 

2.9 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC 

2.10 HÀNG RÀO, ĐƯỜNG NỘI BỘ 

Chương 3    

VẬT LIỆU DÙNG TRONG XÂY DỰNG 

3.1 NỘI DUNG  

3.2 TIÊU CHUẨN  

3.3 QUY ĐỊNH CHUNG  

3.4 THÉP KẾT CẤU  

3.4.1 Yêu cầu đối với thép kết cấu 

3.4.2 Yêu cầu đối với bu lông 

3.4.3 Bảo quản 

3.5 THÉP CỐT BÊ TÔNG 

3.5.1 Yêu cầu đối với vật liệu 

3.5.2 Thử nghiệm 

3.5.3 Bảo quản 

3.6 XI MĂNG 

3.6.1 Yêu cầu đối với vật liệu 

3.6.2 Thử nghiệm 

3.6.3 Bảo quản 

3.7 ĐẤT ĐẮP  

3.7.1 Yêu cầu chung 

3.7.2 Các chỉ tiêu yêu cầu 

3.8 CÁT  

3.8.1 Yêu cầu chung 

3.8.2 Cát san lấp 

3.8.3 Cát trộn bê tông 

3.8.4 Cát dùng cho vữa tô 

3.8.5 Thử nghiệm 
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3.8.6 Bảo quản 

3.9 ĐÁ DĂM 

3.9.1 Yêu cầu đối với vật liệu 

3.9.1.1 Các yêu cầu kỹ thuật đối với cấp phối đá dăm dùng cho nền đường 

3.9.1.2 Các yêu cầu kỹ thuật đối với đá dùng cho kết cấu bê tông  

3.9.2 Bảo quản 

3.10 BÊ TÔNG NHỰA  

3.10.1 Yêu cầu vật liệu của bê tông nhựa  

3.10.2 Yêu cầu chỉ tiêu cơ lý của bê tông nhựa 

3.10.3 Thành phần cấp phối cở hạt của bê tông nhựa hạt trung 

3.11 NƯỚC 

3.12 THIẾT KẾ CẤP PHỐI VẬT LIỆU 

3.12.1 Thiết kế thành phần bê tông cấp độ bền chịu nén B10 (M150) trở lên 

3.12.2 Thiết kế thành phần bê tông cấp độ bền chịu nén B7,5 (M100) 

3.12.3 Thiết kế thành phần vữa  

Chương 4    

CHUẨN BỊ THI CÔNG  

4.1 NỘI DUNG 

4.2 TIÊU CHUẨN 

4.3 ĐỊNH VỊ, DỰNG KHUÔN CÔNG TRÌNH 

4.4 GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 

Chương 5    

CÔNG TÁC NỀN MÓNG 

5.1 NỘI DUNG 

5.2 TIÊU CHUẨN 

5.3 ĐÀO HỐ MÓNG 

5.3.1 Tiêu nước 

5.3.2 Đào hố móng 

5.3.3 Đổ bỏ đất thừa 

5.4 XÂY DỰNG MÓNG 

5.5 LẤP ĐẤT HỐ MÓNG 
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Chương 6    

CÔNG TÁC BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP 

6.1 NỘI DUNG 

6.2 TIÊU CHUẨN 

6.3 CHUẨN BỊ  

6.4 CÔNG TÁC VÁN KHUÔN 

6.4.1 Vật liệu dùng làm ván khuôn 

6.4.2 Thi công ván khuôn 

6.4.3 Làm sạch ván khuôn 

6.5 CÔNG TÁC CỐT THÉP 

6.5.1 Cốt thép  

6.5.2 Cắt và uốn cốt thép 

6.5.3 Nối chồng cốt thép 

6.5.4 Hàn cốt thép 

6.5.5 Vận chuyển và lắp dựng cốt thép 

6.5.6 Lớp bê tông bảo vệ 

6.6 CÁC CHI TIẾT CHÔN SẴN VÀ BU LÔNG NEO  

6.7 NGHIỆM THU TRƯỚC KHI ĐỔ BÊ TÔNG  

6.7.1 Hồ sơ nghiệm thu 

6.7.2 Dụng cụ kiểm tra 

6.7.3 Nội dung nghiệm thu công tác ván khuôn 

6.7.4 Nội dung nghiệm thu công tác cốt thép 

6.8 CÔNG TÁC BÊ TÔNG 

6.8.1 Vật liệu để sản xuất bê tông  

6.8.2 Thiết kế thành phần bê tông 

6.8.3 Trộn bê tông 

6.8.4 Vận chuyển bê tông 

6.8.5 Đổ bê tông 

6.8.6 Đầm bê tông 

6.8.7 Mối nối thi công  

6.8.8 Bảo dưỡng bê tông 
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6.8.9 Tháo dỡ ván khuôn và dàn giáo. 

6.8.10 Hoàn thiện bề mặt  

6.9 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BÊ TÔNG 

6.9.1 Độ sụt của bê tông 

6.9.2 Đúc mẫu bê tông 

6.10 NGHIỆM THU CÔNG TÁC BÊ TÔNG 

6.10.1 Hồ sơ nghiệm thu 

6.10.2 Dụng cụ kiểm tra 

6.10.3 Nội dung nghiệm thu 

Chương 7    

CÔNG TÁC XÂY TRÁT 

7.1 VỮA XÂY DỰNG  

7.2 GẠCH XÂY DỰNG  

7.3 CÔNG TÁC XÂY  

Chương 8    

CHẾ TẠO VÀ LẮP DỰNG TRỤ THÉP 

8.1 QUY ĐỊNH VỀ VẬT LIỆU CHẾ TẠO CỘT VÀ THỬ NGHIỆM VẬT 
LIỆU CHẾ TẠO CỘT 

8.1.1 Vật liệu chế tạo cột 

8.1.2 Thử nghiệm vật liệu chế tạo cột 

8.2 QUY ĐỊNH VỀ GIA CÔNG CHẾ TẠO 

8.2.1 Tổng quát 

8.2.2 Vật liệu dùng cho gia công 

8.2.3 Phương pháp gia công 

8.2.4 Sai số gia công 

8.2.5 Nối Thanh cột 

8.2.6 Đánh dấu chi tiết 

8.2.7 Mạ kẽm cho cột thép 

8.3 NGHIỆM THU GIA CÔNG, LẮP DỰNG THỬ CỘT THÉP TẠI NƠI 
CHẾ TẠO 

8.3.1 Dụng cụ kiểm tra 
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8.3.2 Nội dung kiểm tra 

8.3.3 Phương pháp nghiệm thu 

8.3.4 Thử nghiệm cột 

8.3.5 Hồ sơ nghiệm thu 

8.4 VẬN CHUYỂN VÀ LẮP RÁP 

8.4.1 Vận chuyển 

8.4.2 Lắp ráp  

8.4.3 Kiểm tra lực xiết bu lôn 

8.5 NGHIỆM THU LẮP RÁP CỘT THÉP 

8.5.1 Hồ sơ nghiệm thu 

8.5.2 Dụng cụ kiểm tra 

8.5.3 Nội dung kiểm tra 

Chương 9    

CÔNG TÁC HOÀN THIỆN 

9.1 NỘI DUNG 

9.2 TIÊU CHUẨN  

9.3 CÔNG TÁC TÔ TRÁT  

9.3.1 Vữa tô 

9.3.2 Thi công tô trát 

9.3.3 Nghiệm thu  

Chương 10    

YÊU CẦU THIẾT BỊ  

10.1 NỘI DUNG 

10.2 YÊU CẦU THIẾT BỊ 

10.2.1 Qui định chung về môi trường 

10.3 THIẾT BỊ 110KV (NẾU CÓ) 

10.4 THIẾT BỊ 35KV (NẾU CÓ) 

10.5 THIẾT BỊ 22KV (NẾU CÓ) 

10.6 THIẾT BỊ NHỊ THỨ 

10.7 THIẾT BỊ THÔNG TIN LIÊN LẠC – SCADA 

10.8 THIẾT BI CAMERA –CHỐNG ĐỘT NHẬP 
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Chương 11    

CÔNG TÁC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN CHUYÊN NGÀNH  

11.1 CÔNG TÁC LẮP ĐẶT 

11.2 CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ CÔNG TÁC LẮP ĐẶT VÀ THÍ NGHIỆM 
HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ ĐIỆN 

11.3 CÔNG TÁC LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ÁP 

11.3.1 Tiếp nhận, bốc dỡ và bảo quản 

11.3.2 Lắp ráp và lắp đặt 

11.3.3 Xử lý chân không và nạp dầu 

11.3.4 Thử nghiệm dầu sau khi nạp dầu 

11.4 CÔNG TÁC LẮP ĐẶT MÁY CẮT 

11.4.1 Tiếp nhận, bốc dỡ và bảo quản 

11.4.2 Lắp ráp và lắp đặt 

11.4.3 Nạp khí cách điện  

11.4.4 Kiểm tra hệ thống truyền động 

11.4.5 Các thí nghiệm tại hiện trường 

11.4.6 Đấu nối  

11.5 CÔNG TÁC LẮP ĐẶT DAO CÁCH LY 

11.5.1 Tiếp nhận, bốc dỡ và bảo quản 

11.5.2 Lắp ráp và lắp đặt 

11.5.3 Kiểm tra hệ thống truyền động 

11.5.4 Các thí nghiệm tại hiện trường 

11.5.5 Đấu nối  

11.6 CÔNG TÁC LẮP ĐẶT BIẾN DÒNG ĐIỆN  

11.6.1 Tiếp nhận, bốc dỡ và bảo quản 

11.6.2 Lắp ráp và lắp đặt 

11.6.3 Các thí nghiệm tại hiện trường 

11.7 CÔNG TÁC LẮP ĐẶT BIẾN ĐIỆN ÁP 

11.7.1 Tiếp nhận, bốc dỡ và bảo quản 

11.7.2 Lắp ráp và lắp đặt 
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11.7.3 Các thí nghiệm tại hiện trường 

11.7.4 CÔNG TÁC LẮP ĐẶT CHỐNG SÉT  

11.7.5 Tiếp nhận, bốc dỡ và bảo quản 

11.7.6 Lắp ráp và lắp đặt 

11.7.7 Các thí nghiệm tại hiện trường 

11.8 CÔNG TÁC LẮP ĐẶT SỨ 

11.8.1 Tiếp nhận, bốc dỡ và bảo quản 

11.8.2 Lắp ráp và lắp đặt 

11.8.3 Các thí nghiệm tại hiện trường 

11.9 CÔNG TÁC LẮP ĐẶT DÂY DẪN, KẸP CỰC 

11.9.1 Tiếp nhận, bốc dỡ và bảo quản 

11.9.2 Lắp ráp và lắp đặt 

11.9.3 Các thí nghiệm tại hiện trường 

11.10 CÔNG TÁC LẮP ĐẶT CÁP  

11.10.1 Tiếp nhận, bốc dỡ và bảo quản 

11.10.2 Lắp ráp và lắp đặt 

11.10.3 Các thí nghiệm tại hiện trường 

11.11 CÔNG TÁC LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN NHỊ THỨ 

11.11.1 Tiếp nhận, bốc dỡ và bảo quản 

11.11.2 Lắp ráp và lắp đặt 

11.11.3 Các thí nghiệm tại hiện trường 

11.12 CÔNG TÁC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ THÔNG TIN VÀ SCADA 

11.12.1 Tiếp nhận, bốc dỡ và bảo quản 

11.12.2 Lắp ráp và lắp đặt 

11.12.3 Các thí nghiệm tại hiện trường 

Chương 12    

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ HỆ THỐNG PCCC 

12.1 HỆ THỐNG THIẾT BỊ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY 

12.1.1 Cấu trúc hệ thống báo cháy 

12.1.2 Phương án bố trí thiết bị báo cháy  
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12.1.3 Nguyên lý hoạt động của hệ thống báo cháy 

12.2 HỆ THỐNG THIẾT BỊ PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY 

12.2.1 Tổng quát 

12.2.2 Phương án bố trí các thiết bị chữa cháy 

12.3 HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY 

12.3.1 Nguồn nước chữa cháy 

12.3.2 Hệ thống thiết bị chữa cháy 

12.3.3 Máy bơm chữa cháy 

12.3.4 Hệ thống đường ống nước 

12.3.5 Trụ nước chữa cháy 

12.3.6 Hệ thống phun sương 

12.3.7 Nguyên lý hoạt động của hệ thống 

12.4 CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ HỆ THỐNG PCCC 

12.4.1 Bơm chữa cháy 

12.4.2 Bơm duy trì áp lực 

12.4.3 Bình điều áp 

12.4.4 Lăng phun nước 

12.4.5 Vòi chữa cháy 

12.4.6 Đầu phun sương 

12.4.7 Van tràn 

12.4.8 Van đường kính từ D80 đến D150 

12.4.9 Van đường kính từ D15 đến D65 

12.4.10 Khớp nối mềm cao su  

12.4.11 Khớp nối mềm không gỉ  

12.4.12 Đường kính ống lớn hơn 100mm 

12.4.13 Đường kính ống đến 100mm 

12.4.14 Phụ kiện đường ống từ 65mm đến 200mm 

12.4.15 Phụ kiện đường ống từ 15mm đến 50mm 

12.5 YÊU CẦU VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CÁC THIẾT BỊ BÁO 
CHÁY 

12.5.1 Đặc tính hệ thống  
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12.5.2 Đặc tính của tủ 

12.5.3 Đặc tính báo cháy  

12.5.4 Đặc tính chữa cháy 

12.5.5 Đầu báo nhiệt 

12.5.6 Chuông báo động  

12.5.7 Đầu báo khói 

12.5.8 Nút báo cháy bằng tay trong nhà 

12.5.9 Dây dẫn 

12.5.10 Ống bảo vệ dây 

Chương 13    

THIẾT BỊ CAMERA QUAN SÁT VÀ PHỤ KIỆN 

13.1 TỔNG QUÁT 

13.2 THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Chương 14    

THIẾT BỊ CẢNH BÁO CHỐNG ĐỘT NHẬP VÀ PHỤ KIỆN  

14.1 TỔNG QUÁT 

14.2 THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Chương 15    

CÔNG TÁC THU DỌN VÀ VỆ SINH SAU KHI THI CÔNG 

Chương 16    

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN 

CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG 

16.1 KẾ HOẠCH QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG 

16.2 KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG 

Chương 17    

PHỤ LỤC 

TẬP 5-2: CHỈ DẪN KỸ THUẬT PHẦN ĐẤU NỐI 

 

Tham bảo Biên chế chuẩn hồ sơ tư vấn Quy định về công tác thiết kế dự án lưới 
điện cấp điện áp 110kV – 500kV –  Phần đường dây tải điện cấp điện áp từ 110kV đến 
500kV. 
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TẬP 6: BÁO CÁO KHẢO SÁT  

Việc thực hiện các công tác khảo sát phải tuân thủ theo Luật xây dựng, các quy 
chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam và các tiêu chuẩn của nước ngoài đã áp dụng ở 
Việt Nam được chấp nhận của các cấp thẩm quyền.  

Công tác quản lý chất lượng và bảo trì xây dựng công trình phải tuân thủ đầy đủ 
theo các qui định trong Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 của 
Chính phủ. Về nội dung và trình tự khảo sát phục vụ thiết kế áp dụng theo quyết định 
số 1179/QD-EVN  ngày 25/12/2014 do EVN ban hành. 

Đối với các dự án không có công tác khảo sát (các dự án lắp máy 2, nâng công 
suất…) hoặc báo cáo khảo sát do đơn vị khác thiết lập thì có thể  có thể bỏ tập này. 
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BIÊN CHẾ HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG (TRONG THIẾT KẾ 

3 BƯỚC) 

 

Trong giai đoạn này, chủ yếu là phát hành các bản vẽ phụ vụ công tác thi công, chủ yếu như 
sau: 

 

CÁC BẢN VẼ THI CÔNG 

STT Tên bản vẽ Ghi chú 

V. Các bản vẽ phần điện 

E. Nhất thứ  

1 Mặt bằng vị trí trạm và đấu nối (thể hiện các tuyến đường dây ra 
vào trạm, có dự kiến cho tương lai) 

 

2 Các bản vẽ sơ đồ đấu nối lưới điện khu vực (thể hiện trước và 
sau dự án); 

 

3 Sơ đồ điện chính (Sơ đồ nối điện; các thông số chính của thiết bị) Cập nhật mã hiệu thiết 
bị 

4 Mặt bằng bố trí thiết bị (Định vị bố trí thiết bị; Thống kê số 
lượng thiết bị) 

Cập nhật mã hiệu thiết 
bị 

5 Các mặt cắt (Định vị thiết bị-vât tư : dây dẫn, kẹp nối dây, thanh 
cái, cách điện v.v; Thống kê thiết bị – vật tư ) 

Cập nhật mã hiệu thiết 
bị 

6 Hệ thống nối đất, chống sét (Mặt bằng; Chi tiết nối đất; Thống 
kê; Ghi chú về các yêu cầu thi công, nghiệm thu); 

Cập nhật theo yêu cầu 
nối đất của thiết bị 
(nếu có) 

7 Hệ thống chiếu sáng ngoài trời (Mặt bằng; Nguyên lý; -Chi tiết-
Thống kê vật tư; Ghi chú về các yêu cầu thi công, nghiệm thu) 

Cập nhật mã hiệu thiết 
bị (nếu có) 

8 Hệ thống chiếu sáng trong nhà (Mặt bằng; Nguyên lý; Chi tiết ;  
Thống kê vật tư; Ghi chú về các yêu cầu thi công, nghiệm thu); 

Cập nhật mã hiệu thiết 
bị  

9 Hệ thống camera quan sát ngoài trời (Mặt bằng; Nguyên lý; Chi 
tiết; Thống kê vật tư ; Ghi chú về các yêu cầu thi công, nghiệm 
thu); 

Cập nhật mã hiệu thiết 
bị  

10 Hệ thống camera quan sát trong nhà (Mặt bằng; Nguyên lý, Chi 
tiết; Thống kê vật tư; Ghi chú về các yêu cầu thi công, nghiệm 
thu); 

Cập nhật mã hiệu thiết 
bị  

F. Nhị thứ  

1 Sơ đồ phương thức bảo vệ và đo lường –Tổng thể; Cập nhật mã hiệu thiết 
bị  

2 Sơ đồ phương thức bảo vệ và đo lường –Từng ngăn; Cập nhật mã hiệu thiết 
bị 
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STT Tên bản vẽ Ghi chú 

3 Sơ đồ nguyên lý của hệ thống điều khiển; Theo tài liệu của nhà 
cấp hàng 

4 Sơ đồ liên động cho các máy cắt, dao cách ly, dao đất  Theo tài liệu của nhà 
cấp hàng 

5 Sơ đồ điện tự dùng một chiều (DC) và xoay chiều (AC);  

6 Sơ đồ nguyên lý hệ thống thu thập dữ liệu công tơ đo đếm; Theo tài liệu của nhà 
cấp hàng 

7 Mặt bằng bố trí tủ bảng trong nhà điều khiển;  

8 Mặt bằng bố trí tủ bảng trong nhà phân phối (nếu có).  

9 Sơ đồ liên động cắt (hoặc ma trận cắt) cho các bảo vệ các ngăn lộ 
(đường dây, tổng MBA, MBA…)  

Theo tài liệu của nhà 
cấp hàng 

10 Bảng đấu cáp và thống kê cáp Theo tài liệu của nhà 
cấp hàng 

G. Thông tin liên lạc 

1 Hiện trạng hệ thống viễn thông khu vực   

2 Mặt bằng đấu nối tuyến cáp quang  

3 Các tuyến truyền dẫn quang mới;  

4 Các bản vẽ về các tuyến kênh thông tin: kênh truyền rơ le bảo vệ, 
kênh SCADA, hotline, Control WAN, OT-WAN,…; 

Theo tài liệu của nhà 
cấp hàng 

5 Các tuyến kênh thông tin cho hệ thống định vị sự cố (nếu có);  

6 Nguyên lý chuyển mạch bảo vệ 21 ngăn MC vòng (nếu cấu hình 
trạm có ngăn MC vòng)  

Theo tài liệu của nhà 
cấp hàng 

7 Các mặt bằng kéo cáp quang Non-metallic ngoài sân ngắt vào 
phòng thông tin  

 

8 Đấu nối sợi quang tại trụ đấu nối   

9 Sơ đồ cấp nguồn, tiếp đất, chống sét;   

10 Mặt bằng bố trí tủ thông trong nhà điều hành   

11 Bố trí thiết bị trong tủ thông tin  

   

H. SCADA 

1 Bản vẽ nguyên lý kết nối hệ thống RTU và thiết bị IEDs, HMI Theo tài liệu của nhà 
cấp hàng 

2 Các bản vẽ Sơ đồ cấp nguồn, tiếp đất, chống sét cho thiết bị RTU 
và các thiết bị liên quan 

 

3 Các bản vẽ Sơ đồ cấp nguồn, tiếp đất, chống sét cho hệ thống 
HMI 

 

4 Bảng danh sách dữ liệu SCADA (Data list) Theo tài liệu của nhà 
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STT Tên bản vẽ Ghi chú 

cấp hàng 

VI. Phần xây dựng 

1 Mặt bằng san nền  (Lưới ô vuông theo cao độ Quốc gia: cao độ 
san nền thiết kế, cao độ mặt đất tự nhiên, cao độ san gạt lớp đất 
thực vật - Các mặt cắt chi tiết: Biện pháp bảo vệ mái taluy, hệ 
thống mương thoát nước chân ta luy (nếu có), cấu tạo công tác 
san lấp -Tổng hợp khối lượng - Ghi chú liên quan: Tiêu chuẩn thi 
công và nghiệm thu; yêu cầu về vật liệu sử dụng; công tác tiêu 
thoát nước trong quá trình thi công-)  

 

2 Mặt bằng tổng thể xây dựng ( Thể hiện các hạng mục xây dựng; 
Kích thước định vị hạng mục xây dựng theo hệ trục XOY giả 
định; Liệt kê các hạng mục xây dựng;Ghi chú về cao độ chuẩn) 

 

3 Các dàn trụ cổng (Mặt bằng bố trí; Các mặt cắt bố trí; Cấu tạo 
của cột, xà: thể hiện sơ đồ thanh, quy cách thanh, quy cách bu 
lông liên kết, bu lông leo; liên kết chống sét và tiếp địa; Thống 
kê khối lượng cho từng loại cấu kiện như xà, cột và tổng hợp 
khối lượng toàn bộ; Các ghi chú liên quan: quy định về thép, bu 
lông, liên kết) 

Cập nhật theo thiết bị 
– vật tư 

4 Các móng thiết bị (Mặt bằng & mặt cắt ngang- Thống kê chung 
thép và vật tư cho cấu kiện - Mặt bằng, mặt cắt chi tiết: thể hiện 
bố trí thép, các hạng mục liên quan: lớp đá chống cháy, lắp đặt 
ống thoát dầu- Cao độ móng theo cao độ giả định - Các ghi chú 
liên quan: quy định về bê tông, thép kết cấu, bu lông neo, liên 
kết, cao độ, biện pháp thi công, công tác hoàn thiện...;). Bao 
gồm: 

Cập nhật theo thiết bị 
– vật tư 

 - Móng máy biến áp;  

 - Tường ngăn cháy;  

 - Móng dàn trụ cổng.  

 - Móng cột ăng ten (nếu có);   

 - Móng trụ đỡ thiết bị  

5 Các bể nước chữa cháy, bể thu dầu sự cố (Mặt bằng, mặt cắt 
ngang - Mặt bằng, mặt cắt chi tiết trong đó thể hiện bố trí thép 
kết cấu, lắp đặt hệ  thống ống cấp nước chữa cháy - Các ghi chú 
liên quan: quy định về bê tông, thép kết cấu, bu lông neo, liên 
kết, cao độ, biện pháp thi công, biện pháp chống thấm, công tác 
hoàn thiện...Tổng hợp khối lượng vật tư) 

 

6 Hệ thống mương cáp (mặt bằng tổng thể- Mặt cắt các loại mương 
cáp trong đó thể hiện bố trí thép kết cấu và giá đỡ (máng) cáp; hệ 
thống tiếp địa - Các ghi chú liên quan: quy định về bê tông, thép 
kết cấu và thép hình, bu lông liên kết, liên kết, cao độ; biện pháp 
chống rỉtổng hợp khối lượng vật tư) 

Cập nhật theo thiết bị 
– vật tư 

7 Cổng và hàng rào (Mặt đứng, mặt cắt kiến trúc trong đó thể hiện 
bảng tên trạm, lô gô theo quy định, bố trí chông sắt...-Mặt bằng 
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STT Tên bản vẽ Ghi chú 

tổng thể bố trí móng, cột -Mặt bằng, mặt cắt chi tiết kết cấu 
móng, cột và giằng trong đó có thể hiện bố trí thép - Các ghi chú 
liên quan: quy định về bê tông, thép kết cấu và thép hình, bu lông 
liên kết, liên kết, cao độ; tổng hợp khối lượng vật tư - Ghi chú 
chung về vật liệu, công tác hoàn thiện) 

8 Hệ thống đường vào trạm và đường nội bộ (-Mặt bằng tổng thể: 
kích thước liên quan của đường vào trạm và đường nội bộ; bán 
kính cong của đường, hướng thoát nước; độ dốc dọc và ngang 
đường - Mặt cắt ngang cho mỗi loại đường - Thống kê diện tích 
cho mỗi loại đường - Tổng hợp khối lượng vật tư) 

 

9 Nhà điều khiển,  nhà bơm chữa cháy; nhà xe (nếu có); 

- Bản vẽ kiến trúc (Mặt bằng tầng trệt, tầng lầu (nếu có), mặt 
bằng mái; Các mặt đứng;Mặt cắt ngang, mặt cắt dọc nhà; Thống 
kê diện tích phòng; Chi tiết cửa đi và cửa sổ; Sơ đồ hệ thống cấp, 
thoát nước; Ghi chú chung về vật liệu, công tác hoàn thiện). 

 - Bản vẽ kết cấu (Mặt bằng, mặt cắt thể hiện kích thước định vị 
và kích thước móng, độ sâu chôn móng; Kết cấu bê tông cốt thép 
toàn bộ nhà: móng, cột, dầm, mái...; Các ghi chú liên quan: quy 
định về bê tông, thép kết cấu, cao độ;  Tổng hợp toàn bộ vật tư.) 

 

10 Hệ thống cấp nước (Mặt bằng bố trí hệ thống cấp nước; Sơ đồ 
nguồn cấp: thể hiện nguồn cấp; nhánh và nơi tiêu thụ, hệ thống 
xử lý nước (nếu có), bể dự trữ nước... ; Kiến trúc và kết cấu nhà 
xử lý nước (nếu có); Các ghi chú liên quan: quy định về bê tông, 
thép kết cấu, cao độ, vật tư và thiết bị đường ống cấp nước; Tổng 
hợp toàn bộ vật tư, thiết bị) 

 

11 Hệ thống thoát nước (Mặt bằng bố trí hệ thống thoát nước;  Chi 
tiết cấu tạo hệ thống thoát nước: cống, cửa cống, hố ga...;Các ghi 
chú liên quan: quy định về bê tông, thép kết cấu, cao độ, vật tư 
và thiết bị đường ống thoát nước; Tổng hợp toàn bộ vật tư, 
đường ống) 

 

VII. Phòng cháy chữa cháy 

1 Mặt bằng bố trí thiết bị PCCC ngoài trời   Cập nhật  thiết bị, vật 
tư theo hồ sơ thỏa 
thuận của nhà cấp 
hàng 

2 Bố trí thiết bị báo cháy trong nhà điều hành và nhà nghỉ trực ca Cập nhật  thiết bị, vật 
tư theo hồ sơ thỏa 
thuận của nhà cấp 
hàng 

3 Sơ đồ nguyên lý hệ thống báo cháy Cập nhật  thiết bị, vật 
tư theo hồ sơ thỏa 
thuận của nhà cấp 
hàng 

4 Sơ đồ chi tiết nhà bơm (nếu có) Cập nhật  thiết bị, vật 
tư theo hồ sơ thỏa 
thuận của nhà cấp 



Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp 
từ 110kV đến 500kV 

Phần trạm biến áp cấp điện áp từ 110kV 

 

Tập 1: Nội dung, biên chế hồ sơ tư vấn   84 

STT Tên bản vẽ Ghi chú 

hàng 
5 Sơ đồ không gian hệ thống chữa cháy (nếu có)  
6 Chi tiết lắp đặt giàn phun sương MBA (nếu có) Cập nhật  thiết bị, vật 

tư theo hồ sơ thỏa 
thuận của nhà cấp 
hàng 

7 Chi tiết hộp vòi chữa cháy  Cập nhật  thiết bị, vật 
tư theo hồ sơ thỏa 
thuận của nhà cấp 
hàng 

8 Mương bảo vệ ống PCCC qua đường   
9 Chi tiết gối đỡ ống  
10 Chi tiết bê tông cốt thép nền nhà bơm   
11 Chi tiết lắp đặt thiết bị báo cháy và bình chữa cháy  
12 Sơ đồ liên động hệ thống phun sương (nếu có) Cập nhật  thiết bị, vật 

tư theo hồ sơ thỏa 
thuận của nhà cấp 
hàng 

VIII. Các đường dây đấu nối  

 Tham bảo Biên chế chuẩn hồ sơ tư vấn Quy định về công tác 
thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp 110kV – 500kV –  Phần 
đường dây tải điện cấp điện áp từ 110kV đến 500kV. 
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 NỘI DUNG BIÊN CHẾ HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG (ĐỐI 

VỚI THIẾT KẾ 2 BƯỚC) 

1. BIÊN CHẾ HỒ SƠ 

- Tập 1: Thuyết minh, có thể chia các các tập   

- Tập 2: Các bản vẽ 

- Tập 3: Các phụ lục tính toán 

- Tập 4: Tổ chức xây dựng vả tổng dự toán 

- Tập 5: Chỉ dẫn kỹ thuật 

 Tập 5-1 Chỉ dẫn kỹ thuật phần TBA 

 Tập 5-2 Chỉ dẫn kỹ thuật phần đấu nối 

- Tập 6: Báo cáo khảo sát 

2. NỘI DUNG  

TẬP 1: THUYẾT MINH 

Gồm có 6 phần: 

Phần 1: Thuyết minh chung 

Chương 1: Tổng quát về công trình 

Chương 2: Qui mô công trình 

Chương 3: Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng 

Phần 2: Trạm biến áp 

Chương 1: Địa điểm xây dựng trạm biến áp 

Chương 2: Các giải pháp công nghệ chính 

Chương 3: Các giải pháp xây dựng chính 

Chương 4: Đặc tính kỹ thuật thiết bị 

Chương 5: Tổ chức quản lý, vận hành 

Phần 3: Các đường dây đấu nối vào TBA 

Chương 1: Thuyết minh đấu nối vào TBA 

Chương 2: Các giải pháp công nghệ 

Chương 3: Các giải pháp xây dựng 

Phần 4: Hệ thống thông tin và SCADA 

Chương 1: Thuyết minh 

Chương 2: Giải pháp công nghệ 

Phần 5: Liệt kê thiết bi, cấu kiện và vật liệu 
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Phần 6: Các văn bản pháp lý 

Ghi chú: Tuỳ qui mô của công trình, của từng phần có thể tách riêng các phần 
thành một tập riêng hoặc ghép chung làm một tập.   

 

PHẦN 1- THUYẾT MINH CHUNG 

Chương 1    

TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH 

1.1 CƠ SỞ PHÁP LÝ 

Các văn bản pháp lý: Giao nhiệm vụ, hợp đồng 

Tổng sơ đồ 

Hồ sơ BCNCKT và Quyết định phê duyệt BCNCKT  

Quyết định phê duyệt Đánh giá tác động môi trường hoặc Xác nhận Bản Cam 
kết bảo vệ môi trường của dự án 

Các văn bản chỉ đạo, thoả thuận của các ban ngành trung ương, địa phương có 
liên quan... 

1.2 GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH  

Giới thiệu mục tiêu xây dựng công trình gồm: Công suất chuyên tải, khu vực 
cấp điện, các mục tiêu bảo đảm vận hành an toàn lưới điện, vai trò của công trình 
trong hệ thống điện, trong lưới khu vực v.v... 

Quá trình thực hiện dự án 

Những thay đổi so với BCNCKT đã duyệt 

Tổng dự toán 

Tiến độ thực hiện 

1.3 PHẠM VI ĐỀ ÁN 

Giới thiệu các công trình (dự án) có liên quan (nguồn, các trạm biến áp dọc 
đường dây...) 

Giới hạn của đề án này. 

1.4 CÁC VẤN ĐỀ HIỆU CHỈNH THEO THÔNG BÁO THẨM TRA 
HOẶC THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ) 

Mục này được dùng ở giai đoạn Hồ sơ hiệu chỉnh  

Chương 2    

QUI MÔ CÔNG TRÌNH 

2.1 TRẠM BIẾN ÁP  

- Cấp điện áp ở các phía 

- Công suất trạm 
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- Số lượng máy biến áp, công suất của máy 

- Số lượng các lộ ra, vào ở các cấp điện áp 

- Sơ đồ điện chính 

- Diện tích tổng mặt bằng trạm 

- Qui mô của hệ thống thông tin và SCADA 

- Sơ lược các đặc điểm về vị trí trạm 

- Dự toán 

- Tiến độ 

2.2 CÁC ĐƯỜNG DÂY (HOẶC CÁP ĐIỆN NGẦM) ĐẤU NỐI VÀO 
TRẠM BIẾN ÁP  

- Qui mô 

- Dự toán 

- Tiến độ 

2.3 HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ SCADA 

- Giải pháp 

- Dự toán 

- Tiến độ 

Chương 3    

CÁC TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN ÁP DỤNG 

3.1 CÁC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN, QUY PHẠM ÁP DỤNG CHO 
CÔNG TÁC THIẾT KẾ TBA 

3.2 CÁC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN, QUY PHẠM ÁP DỤNG CHO 
CÔNG TÁC LỰA CHỌN THIẾT BỊ NHẤT THỨ 

3.3 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG CHO CÁC THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN, BẢO 
VỆ VÀ ĐO LƯỜNG  

3.4 CÁP HẠ ÁP 

3.5 CÁC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN, QUY PHẠM ÁP DỤNG CHO 
CÔNG TÁC THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

3.6 CÁC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN, QUY PHẠM ÁP DỤNG CHO 
CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 

3.7 CÁC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN, QUY PHẠM ÁP DỤNG CHO  
MÔI TRƯỜNG 

3.8 CÁC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN, QUY PHẠM ÁP DỤNG CHO 
CÔNG TÁC KHẢO SÁT 

PHẦN 2- TRẠM BIẾN ÁP 
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Chương 4    

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG TRẠM BIẾN ÁP 

4.1 ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ BỐ TRÍ TỔNG MẶT BẰNG TRẠM  

Địa điểm xây dựng tram: Địa danh; Mô tả tổng thể vị trí trạm trong bố trí qui 
hoạch chung của hệ thống điện, lưới điện khu vực, qui hoạch kinh tế, xã hội của địa 
phương. 

Mô tả bố trí tổng thể mặt bằng trạm, cơ sở lựa chọn bố trí hướng trạm, các 
hướng xuất tuyến các đường dây. 

Mô tả tổng mặt bằng trạm và đường trong trạm. 

4.2 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA KHU VỰC 

Mô tả địa hình khu vực đặt trạm 

Mô tả địa chất khu vực đặt trạm (có các chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất, phân bố, 
chiều sâu, điện trở suất của khu vực) 

Mô tả các điều kiện thuỷ văn và các điều kiện môi trường xung quanh khu vực 
đặt trạm. 

Các hiện tượng địa chất vật lý khác, động đất 

Các số liệu về khí hậu 

Chương 5    

CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CHỦ YẾU 

5.1 GIẢI PHÁP ĐẤU NỐI VÀO TRẠM 

Nêu mục đích, các giải pháp đấu nối vào ra (từ các ngăn lộ) ở các cấp điện áp 

(Phần này chỉ giới thiệu những nét chính của sơ đồ đầu nối chính, phần cụ thể sẽ 
được đề cập trong phần 3-Đấu nối các đường dây vào TBA). 

5.2 CÔNG SUẤT TRẠM 

Cơ sở chọn: phụ tải, mức độ phát triển,... 

Các yêu cầu cơ bản 

Tính chọn công suất đặt, số lượng MBA, công suất của mỗi máy. 

5.3 CHỌN SƠ ĐỒ TRẠM 

Cơ sở lựa chọn: vị trí mặt bằng, số ngăn lộ yêu cầu,... 

Các yêu cầu cơ bản 

Lựa chọn sơ đồ: 1 hệ thống thanh cái, 2 hệ thống thanh cái, đa giác,... 

5.4 MẶT BẰNG BỐ TRÍ THIẾT BỊ 

Cơ sở chọn 

Các yêu cầu cơ bản 

Giải pháp bố trí mặt bằng 
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5.5 GIẢI PHÁP BÙ (NẾU CẦN) 

Mục đích, yều cầu 

Giải pháp  

5.6 CÁC GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ  

Các yêu cầu chung  

- Cơ sở thực hiện 

- Phạm vi bố trí thiết bị bảo vệ 

Thiết bị điều khiển 

- Phân cấp điều khiển và phương thức quản lý vận hành TBA (có người trực 
hay không người trực) 

- Các mức điều khiển và chức năng của các mức 

Thiết bị bảo vệ 

- Các yêu cầu chung  

- Phương thức bảo vệ 

5.6.1 Giải pháp kỹ thuật của hệ thống nối đất, chống sét trạm 

Cơ sở tính toán 

Các yêu cầu kỹ thuật  

Các giải pháp chống sét 

Giải pháp nối đất 

5.6.2 Giải pháp kỹ thuật của hệ thống chiếu sáng ngoài trời và trong nhà 

Chiếu sáng trong nhà 

Chiếu sáng ngoài trời 

5.7 GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG TỰ DÙNG CHO TOÀN TRẠM 

5.8 GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT, CẢNH BÁO 
ĐỘT NHẬP 

Chương 6    

CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CHỦ YẾU 

Phần xây dựng được lập trên cơ sở bố trí mặt bằng phần điện, các thiết bị điện 
sử dụng các điều kiện địa hình, địa chất, thuỷ văn khu vực đặt trạm. 

6.1 GIẢI PHÁP TỔNG MẶT BẰNG, SAN NỀN  

Tính toán chọn cao độ san nền thiết kế và khối lượng san nền trạm; 

Giải pháp san nền: vật liệu, yêu cầu kỹ thuật, bảo vệ taluy;  

Giải pháp về mặt bằng trạm: hàng rào, đường trong trạm; đường ngoài trạm; 
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Công trình ngoài hàng rào trạm: Nhà nghỉ ca, liên kết với hệ thông giao thông 
hiện có của khu vực. 

6.2 GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NGOÀI TRỜI 

Giải pháp kết cấu thép: cột, xà, cột đỡ thiết bị. 

Giải pháp kết cấu bê tông cốt thép: móng cột, móng cột đỡ thiết bị, móng máy 
biến áp... 

Giải pháp cho hệ thống mương cáp; 

6.3 GIẢI PHÁP CHO CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC: NHÀ ĐIỀU 
KHIỂN, NHÀ BƠM PCCC 

Giải pháp kiến trúc: mặt bằng, mặt đứng, vật liệu sử dụng chủ yếu;  

Giải pháp kết cấu: nền, móng, các kết cấu chịu lực chính,…; 

Giải pháp thông gió, điều hòa không khí; 

Giải pháp cấp, thoát nước. 

6.4 GIẢI PHÁP CẤP THOÁT NƯỚC, PHÒNG CHỐNG CHÁY 

Giải pháp cho hệ thống cấp, thoát nước: 

- Cấp nước sinh hoạt 

- Cấp nước cứu hoả 

- Thoát nước mặt bằng trạm 

- Thoát nước mương cáp 

- Thoát nước, dầu sự cố 

Giải pháp cho hệ thống phòng cháy, chữa cháy: bằng nước, bằng cát, bình bọt... 

Giải pháp hệ thống phun sương chữa cháy cho MBA  

Giải pháp cho trạm bơm cứu hoả 

Các giải pháp về kiến trúc, kết cấu nhà trạm bơm cứu hoả, về công nghệ. 

Ghi chú: Đối với các công trình trạm xây dựng mới. Ngoài nội dung của mục 
3.4, phải cần lập chi tiết thêm 1 tập riêng "Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy" 
Để thỏa thuận với Công an PCCC địa phương của công trình 

6.5 GIẢI PHÁP CHO CÁC NHÀ PHỤ TRỢ KHÁC 

Các giải pháp kiến trúc, kết cấu cho nhà nghỉ ca, nhà kho chứa chất thải độc hại, 
nhà xử lý nước sinh hoạt (nếu sử dụng nguồn nước cấp từ giếng khoan)... 

 

Chương 7    

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT THIẾT BỊ  

7.1 GIẢI PHÁP LỰA CHỌN 

Đưa ra các yêu cầu của môi trường 
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Nêu các yếu tố môi trường, khí hậu có tác động đến đặc tính kỹ thuật của thiết 
bị: nhiệt độ, độ ẩm, độ nhiễm bẩn, tốc độ gió, độ cao so với mực nước biển của vùng 
đặt công trình...  

Các yêu cầu của lưới điện 

Nêu các yêu cầu, các thông số của lưới điện: điện áp, tần số, dòng ngắn mạch... 
của hệ thống điện.  

7.2 ĐẶC TÍNH CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ SỬ DỤNG 

Đưa ra các đặc tính cơ bản của các thiết bị sử dụng cho công trình: 

- Thiết bị nhất thứ: Máy biến áp, máy cắt, dao cách ly, biến dòng điện, biến điện 
áp, chống sét van,… 

- Thiết bị nhị thứ: Tủ, bảng điện, rơ le, cáp điều khiển... 

Chương 8    

TỔ CHỨC QUẢN LÝ VẬN HÀNH 

8.1 TỔ CHỨC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH 

Trên cơ sở bộ máy tổ chức của ngành dự kiến các phương án tổ chức quản lý, 
bảo vệ. Trên cơ sở phân tích đánh giá đưa ra phương án tổ chức hợp lý 

Dự kiến biên chế cán bộ công nhân viên. 

Dự kiến qui mô khu quản lý vận hành, nghỉ ca. 

8.2 TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH 

Dự trù trang thiết bị phục vụ công tác quản lý vận hành bao gồm:  

- Trang thiết bị chuyên dùng 

- Thiết bị văn phòng 

- Thiết bị thông tin liên lạc. 
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PHẦN 3- CÁC ĐƯỜNG DÂY ĐẤU NỐI VÀO TBA 

Chương 1    

THUYẾT MINH ĐẤU NỐI VÀO TBA 

1.1 THUYẾT MINH ĐẤU NỐI 

1.2 TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 

1.3 CÁP ĐIỆN NGẦM (NẾU CÓ) 

Chương 2    

CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 

2.1 LỰA CHỌN DÂY DẪN 

2.1.1 Lựa chọn tổng tiết điện dây dẫn 

Tổng tiết diện của dây dẫn thông thường được xác định trong DAĐT, tuy nhiên 
cũng cần kiểm tra kiểm tra hiệu chỉnh lại nếu thấy cần thiết: 

Nêu phương pháp luận và cơ sở 

Xác định dòng tải của đường dây ở các giai đoạn khi đưa vào vận hành, sau 5 
năm, 10 năm. 

Xác định tiết diện tổng của dây dẫn trên cơ sở mật độ dòng điện kinh tế. 

Kiểm tra theo chế độ phát nóng lâu dài cho phép 

Trên cơ sở tổng tiết diện của đường dây, xác định các phương án dây dẫn, phân 
pha (Nếu cần thiết) của đường dây. 

2.1.2 Lựa chọn đặc tính cơ lý dây dẫn điện 

Nêu phương pháp luận (ý nghĩa, mục đích, ưu nhược điểm của loại dây chọn: 
hoặc hợp kim nhôm, hoặc nhôm lõi thép …). 

Ứng với tiết diện phần nhôm đã chọn lựa chọn các tỉ lệ nhôm/thép cho dây dẫn 
(bình thường, tăng cường, giảm nhẹ) 

Tính toán cơ lý dây dẫn cho các phương án dây 

Kết luận lựa chọn. 

2.2 LỰA CHỌN DÂY CHỐNG SÉT 

Xác định các yêu cầu đối với dây chống sét (yêu cầu độ võng, giảm nhiễu thông 
tin, ổn định nhiệt, yêu cầu về thông tin cáp quang) 

Lựa chọn dây chống sét cho đường dây. 

Tính toán cơ lý cho dây chống sét sử dụng trên đường dây. 

Phương án nối đất dây chống sét. 

2.3 LỰA CHỌN DÂY CÁP QUANG 

Các yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật chung 
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Các yêu cầu của phần chịu lực, chống sét:  

Các yêu cầu về độ võng, cơ lý  

Các yêu cầu về ổn định nhiệt 

Lực tác dụng vào cột 

Các yêu cầu và đặc tính sợi quang 

Lựa chọn chủng loại dây cáp quang kết hợp dây chống sét cho đường dây 

2.4 LỰA CHỌN CÁCH ĐIỆN PHỤ KIỆN 

2.5 CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

Chương 3    

CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG 

3.1 CÁC GIẢI PHÁP KẾT CẤU CỘT 

3.2 CÁC GIẢI PHÁP PHẦN MÓNG 
 

PHẦN 4 - HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ SCADA 

Ghi chú: Phần này có thể lập riêng hoặc nhập vào phần Trạm biến áp tuỳ qui mô 
và điều kiện thực hiện của từng công trình cụ thể. 

Hệ thống thông tin và SCADA trạm được biên chế thành 1 tập, gồm có 4 phần: 

Hệ thống thông tin liên lạc: 

Chương 1: Tổng quan 

Chương 2: Giải pháp công nghệ 

Chương 3: Các yêu cầu chính trong xây lắp và quản lý vận hành 

Chương 4: Kết luận và kiến nghị 

Hệ thống SCADA: 

Chương 1: Tổng quan 

Chương 2: Khảo sát và thiết kế 

Chương 3: Giải pháp thi công  

Liệt kê thiết bị thông tin và SCADA 

Các bản vẽ  
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Chương 4   HỆ THỐNG THÔNG TIN  

4.1 TỔNG QUAN 

4.2 CĂN CỨ LẬP  

4.3 GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 

4.3.1 Hệ thống thông tin điện lực hiện có 

4.3.2 Sự cần thiết của hệ thống thông tin 

4.3.3 Hệ thống thông tin cho trạm  

4.3.4 Giải pháp tổ chức hệ thống thông tin  

4.3.5 Nhiệm vụ của tuyến thông tin và đặc tính kỹ thuật 

4.3.6 Nguồn cấp, chống sét cho thiết bị 

4.4 CÁC YÊU CẦU CHÍNH TRONG XÂY LẮP VÀ QUẢN LÝ VẬN 
HÀNH 

4.5 CƠ SỞ LẬP BIỆN PHÁP TỔ CHỨC XÂY LẮP 

4.6 TỔ CHỨC QUẢN LÝ VẬN HÀNH 

4.7 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Chương 5   HỆ THỐNG SCADA  

5.1 TỔNG QUAN 

5.2 KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ 

5.2.1 Đường truyền thông 

5.2.2 Tương hợp giao thức truyền thông 

5.2.3 Chọn lọc danh sách dữ liệu 

5.3 GIẢI PHÁP THI CÔNG VÀ THÍ NGHIỆM 

5.4 GIẢI PHÁP THI CÔNG 

5.5 THÍ NGHIỆM 

PHỤ LỤC 

LIỆT KÊ THIẾT BỊ, CẤU KIỆN, VẬT LIỆU 

 Lập bảng liệt kê thiết bị, vật liệu phần công nghệ sử dụng cho công trình, trong 
bảng liệt kê phân định rõ phần thiết bị và phần vật liệu theo qui định hiện hành với đầy 
đủ quy cách và các thông số kỹ thuật, đồng thời liệt kê theo từng hạng mục công trình 
như sau: 

- Trạm biến áp 

- Các đường dây (hoặc cáp điện ngầm) đấu nối vào TBA 
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- Hệ thống thông tin và SCADA 

- Dụng cụ chuẩn bị sản xuất 

- ...  

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ 

- Quyết định phê duyệt DAĐT xây dựng công trình 

- Quyết định phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường hoặc Xác nhận 
Bản Cam kết bảo vệ môi trường của dự án đã phê duyệt 

- Các văn bản thoả thuận địa điểm trạm (Nếu có sự thay đổi hoặc quá hạn) 

- Các văn bản khác của các cơ quan cấp trên có thẩm quyền liên quan đến việc 
triển khai công trình, bao gồm: 

STT Nội dung thỏa thuận Cơ quan chức năng thỏa thuận 

1 
Thỏa thuận dường truyền 
Thông tin liên lạc 

Các công ty sở hữu tài nguyên 
viễn thông 

2 Thẩm duyệt thiết kế PC&CC 
Cảnh sát phòng cháy và chữa 
cháy 

3 
Thỏa thuận danh sách dữ liệu 
chuẩn tối thiểu và kênh truyền 
dữ liệu hạng mục SCADA 

TT ĐĐ HTĐ Quốc gia (AO) và 
TT ĐĐ HTĐ miền Bắc, Trung, 
Nam (Al, A2, A3) 

4 
Thỏa thuận đấu nối lưới điện 
địa phương cấp điện cho nhà 
nghỉ ca 

Các Cty điện lực tinh 

5 
Thỏa thuận đấu nối hệ thống 
thoát nước 

Cơ quan chức năng của địa 
phương 

6 
Thỏa thuận cấp nước sinh 
hoạt (nếu vị trí dự án có 
nguồn thủy cục) 

Cơ quan chức năng của địa 
phương 

Ghi chú: Tuỳ theo qui mô của công trình cũng như qui mô và tính chất công 
việc có thể tách riêng các phần thành từng tập hoặc ghép chung. 
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TẬP 2: TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ TỔNG DỰ TOÁN 

Nội dung gồm 2 phần:  

Phần 1- Tổ chức xây dựng 

Chương 1: Cơ sở lập tổ chức xây dựng  

Chương 2: Tóm tắt đặc điểm công trình  

Chương 3: Chuẩn bị công trường  

Chương 4: Các phương án xây lắp chính  

Chương 5: Tiến độ thi công 

Chương 6: Biểu đồ nhân lực và dự trù phương tiện xe máy thi công 

Chương 7: Biện pháp an toàn trong thi công 

Phần 2- Tổng dự toán 

Chương 1: Thuyết minh tổng dự toán 

Chương 2: Tổng hợp dự toán 

PHẦN 1 - TỔ CHỨC XÂY DỰNG 

Chương 1    

CƠ SỞ LẬP TỔ CHỨC XÂY DỰNG 

Cần nêu rõ các cơ sở lập tổ chức xây dựng như: 

- Báo cáo khảo sát  

- Các tiêu chuẩn, quy phạm, quy định hiện hành 

- Hồ sơ Đề án thiết kế (thuyết minh, bản vẽ) giai đoạn TKKT 

- Các qui định về công tác xây lắp 

- Qui phạm thi công và các qui trình qui phạm khác có liên quan. 

- Các văn bản, qui định khác có liên quan của các cấp có thẩm quyền. 

- Đặc điểm thực tế của vị trí công trình  

- Khả năng thi công và điều kiện kỹ thuật, xe máy của Nhà thầu xây lắp 

Chương 2    

TÓM TẮT ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH. 

2.1 ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT 

2.1.1 Trạm biến áp 

- Điện áp 

- Công suất TBA, số lượng máy 

- Diện tích xây dựng trạm (m2) 
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- Diện tích nhà điều khiển (m2) 

- Diện tích đường trong trạm (m2) 

- Diện tích đường ngoài trạm (m2) 

- Đặc điểm địa hình của trạm 

- Đặc điểm địa chất của trạm (Các loại đất chính, sự ăn mòn của nước) 

- Đặc điểm địa chất thuỷ văn 

2.1.2 Đấu nối  

- Đường dây 

- Cáp điện ngầm (nếu có)  

2.2 QUI MÔ XÂY LẮP CHỦ YẾU  

2.2.1 Phần xây dựng 

San nền (Diện tích san nền, vật liệu sử dụng, khối lượng công tác liên quan). 

Đường trong trạm (Diện tích; quy mô: kết cấu móng đường, kết cấu mặt đường, 
lề đường; các khối lượng công tác liên quan). 

Đường ngoài trạm (Diện tích; quy mô: kết cấu móng đường, kết cấu mặt đường, 
lề đường; các khối lượng công tác liên quan) 

Nhà điều khiển phân phối 

- Diện tích: theo cột biên (m2) 

- Qui mô, kết cấu: móng, khung và sàn mái 

- Công tác hoàn thiện: ốp, lát, sơn nước, hệ thống cửa sổ và cửa đi 

Phần xây dựng ngoài trời 

- Kết cấu móng MBA, tường ngăn cháy 

- Móng thiết bị 

- Kết cấu thép: xà, cột, trụ đỡ 

- Mương cáp 

- Bể dầu sự cố 

- Bể nước cứu hỏa 

- Hàng rào và cổng  

- Hệ thống cấp, thoát nước 

2.2.2 Phần điện  

Mặt bằng bố trí thiết bị 

- Hệ thống phân phối 110kV: 

- Hệ thống phân phối 35(22)kV: 

Sơ đồ điện 
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- Đặc điểm chính về sơ đồ điện chính, số lộ đến lộ đi ở các cấp điện áp 

- Hệ thống điện tự dùng 

- Hệ thống chống sét, nối đất... 

2.2.3 Phần hệ thống thông tin và SCADA 

2.2.4 Phần đường dây đấu nối (nếu có) 

2.3 KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC CHỦ YẾU 

 

STT Nội dung công việc Đơn vị Khối lượng 

A PHẦN TRẠM   

1 San nền   

2 Đào đất   

3 Đắp nền   

4 Bê tông lót móng   

5 Bê tông đổ tại chỗ   

6 Bê tông đúc sẵn   

7 Tiếp địa   

8 Kết cấu thép mã kẽm   

9 Gia công cốt thép   

10 Lắp cáp 110kV (Nếu có)   

11 Lắp cáp 22kV   

12 Lắp cáp hạ thế   

13 Lắp cáp điều khiển   

14 Lắp MBA lực   

15 Lắp MBA tự dùng   

16 Lắp dao cách ly   

17 Lắp máy cắt   

18 Lắp máy biến điện áp   

19 Lắp máy biến dòng   
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STT Nội dung công việc Đơn vị Khối lượng 

20 Lắp chống sét   

... ...   

B PHẦN THÔNG TIN VÀ SCADA   

... ...   

C PHẦN ĐƯỜNG DÂY ĐẤU NỐI (NẾU 
CÓ) 

  

... ...   

    

Chương 3    

CHUẨN BỊ CÔNG TRƯỜNG 

3.1 TỔ CHỨC CÔNG TRƯỜNG 

Tuỳ theo khối lượng các hạng mục công việc, đặc điểm công trình, điều kiện tự 
nhiên để dự kiến nhân lực, bố trí nhân lực thi công trong thời gian yêu cầu. 

3.2 KHO BÃI, LÁN TRẠI 

Trên cơ sở khối lượng vật liệu, thời gian thi công, thời gian lưu giữ để tính toán 
diện tích kho bãi (Kho kín để chứa xi măng, phụ kiện điện; kho hở để gia công cốt 
thép, ván khuôn...; Bãi để chứa sắt thép, thép cột, dây, sứ; lán trại tạm): 

- Kho kín (bố trí, diện tích, kết cấu) 

- Kho hở (bố trí, diện tích, kết cấu) 

- Bãi (bố trí, diện tích, kết cấu) 

- Lán trại tạm (bố trí, diện tích, kết cấu) 

3.3 CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN 

3.3.1 Nguồn cung cấp vật tư và thiết bị 

(Dự kiến nguồn cung cấp trong nước hay ngoài nước) 

- Cát đá sỏi, xi măng (lấy tại địa phương) 

- Cốt thép móng, tiếp địa (Lấy tại địa phương, gia công tại xưởng gia công của 
công trình) 

- Cột thép, bu lông móng (lấy tại cơ sở gia công) 

- Dây, phụ kiện (Chế tạo trong nước hay nhập ngoại) 

- Cách điện (nguồn trong nước hay nhập ngoại) 

- Thiết bị: MBA, Máy cắt...(Nhập ngoại) 

- ... 
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3.3.2 Cự li vận chuyển vật tư thiết bị 

(Xác định nguồn cung cấp vật tư, chiều dài vận chuyển từ nguồn đến kho bãi, 
cấp đường, phương tiện. Đối với những loại vật liệu theo đơn giá đến hiện trường xây 
lắp thì không tính thêm chi phí vận chuyển đường dài) 

Loại vật liệu Đơn vị Nguồn cung 
cấp 

Cự ly (km) Loại đường 

(*) 

Thiết bị  Tấn     

Bu lông, tiếp địa Tấn    

Dây (hoặc cáp ngầm) Tấn    

Sứ Tấn    

Phụ kiện Tấn    

Dụng cụ thi công Tấn    

......     

Ghi chú: (*) theo Qui định xếp loại đường của Bộ GTVT và Sở GTVT của tỉnh 
liên quan 

3.3.3 Điện, nước thi công 

(Xác định nguồn điện, nước sử dụng cho thi công).  

Chương 4    

CÁC PHƯƠNG ÁN XÂY LẮP CHÍNH 

4.1 CÔNG TÁC ĐẤT, ĐÁ  

4.1.1 San nền 

Biện pháp thi công: San (đắp) nền trạm bằng thủ công hay cơ giới, hoặc kết hợp 
thủ công và cơ giới. 

Máy thi công công tác đất: máy đào, máy ủi, xe vận chuyển... 

4.1.2 Đào (đắp) đất móng 

Bằng thủ công hay cơ giới cho từng loại móng: móng nhà điều khiển, móng cột 
trụ ngoài trời... 

4.1.3 Công tác bê tông cốt thép 

(Nêu các yêu cầu kỹ thuật cho công tác này). 

4.1.4 Công tác xây trát 

(Nêu các yêu cầu kỹ thuật cho công tác này). 

4.1.5 Lắp dựng kết cấu thép 
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(Nêu cụ thể biện pháp lắp dựng các cấu kiện này: trụ thép, cột thép, xà thép... 

4.1.6 Lắp đặt thiết bị 

Máy biến áp (Phương án vận chuyển, lắp đặt  

Thiết bị ngoài trời 

Thiết bị trong nhà 

4.1.7 Lắp đặt hệ thống cấp nước 

4.1.8 Lắp đặt hệ thống thoát nước 

4.1.9 Lắp đặt hệ thống chiếu sáng, thông gió 

4.1.10 Lắp đặt hệ thống thông tin và SCADA 

4.2 LẮP ĐẶT CÁP ĐIỆN NGẦM (NẾU CÓ) 

Chương 5    

TIẾN ĐỘ THI CÔNG 

Lập bảng dự kiến tiến độ thi công công trình (theo tháng) 

STT Công việc 
Thời gian thi công 

          

1 Chuẩn bị CT           

2 San nền, cổng, hàng 
rào 

          

3 Đường trong, ngoài 
trạm 

          

4 Nhà điều khiển, 

phân phối 

          

5 Phần xây dựng 
ngoài trời, Mương 
cáp 

          

6 Hệ thống cấp thoát 
nước 

          

7 Lắp đặt vật tư, 

thiết bị phần điện 

          

8 Hoàn chỉnh MB rải 
đá, vườn hoa cây 
cảnh 
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STT Công việc 
Thời gian thi công 

          

9 Thí nghiệm, hiệu 
chỉnh 

          

10 ...           

11 Nghiệm thu bàn 
giao 

          

 

Chương 6    

BIỂU ĐỒ NHÂN LỰC VÀ DỰ TRÙ PHƯƠNG TIỆN XE MÁY THI CÔNG 

6.1 BIỂU ĐỒ NHÂN LỰC 

(Theo tiến độ, khối lượng công việc để tính toán xác định biểu đồ nhân lực thi 
công theo từng thời điểm) 

6.2 BẢNG DỰ TRÙ PHƯƠNG TIỆN XE MÁY THI CÔNG 

Chương 7    

BIỆN PHÁP AN TOÀN TRONG THI CÔNG 

Các yêu cầu về an toàn lao động trong các công tác xây lắp 

Các qui định, qui phạm và các hướng dẫn về công tác an toàn trong xây dựng 
công trình 

PHẦN 2 - TỔNG DỰ TOÁN 

Chương 1    

THUYẾT MINH TỔNG DỰ TOÁN 

1.1 CƠ SỞ PHÁP LÝ  

- Sơ lược đặc điểm công trình 

- Vị trí công trình (xác định mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ qui định) 

1.2 THUYẾT MINH 

- Nội dung tập Tổng dự toán. 

- Cơ sở lập Tổng dự toán 

- Văn bản áp dụng (Nghị định, Thông tư, Văn bản …) 

- Tài liệu tham khảo (Định mức, Đơn giá …) 
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Chương 2    

TỔNG DỰ TOÁN   

2.1 BẢNG TỔNG HỢP TỔNG DỰ TOÁN   

- Bảng tổng hợp dự toán xây dựng công trình trạm biến áp  

- Bảng tổng hợp dự toán xây dựng công trình đường dây đấu nối  

- Bảng tổng hợp các chi phí liên quan thuộc dự án  

2.2 CÁC BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ   

- Bảng tổng hợp dự toán xây dựng công trình trạm biến áp  

- Bảng tổng hợp dự toán xây dựng công trình đường dây đấu nối  

- Bảng tổng hợp các chi phí liên quan thuộc dự án  

2.3 BẢNG TÍNH CHI TIẾT 

2.3.1 Phần trạm biến áp  

- Bảng tổng hợp chi phí xây dựng - chi phí thiết bị 

- Tổng hợp dự toán chi phí hạng mục chung 

- Bảng tính chi phí mua vật tư thiết bị ngoại nhập (tham khảo trung bình của 2 
hoặc 3 hợp đồng tương tự) 

- Bảng tính chi phí mua vật tư thiết bị trong nước  (tham khảo trung bình của 2 
hoặc 3 hợp đồng tương tự) 

- Bảng tổng hợp chi phí lắp đặt thiết bị điện   

- Bảng tổng hợp chi phí lắp đặt vật liệu điện   

- Bảng tổng hợp chi phí thí nghiệm hiệu chỉnh   

- Bảng tính chi phí mua thiết bị TTLL nhập ngoại   

- Bảng tính chi phí mua vật tư TTLL trong nước   

- Bảng tính chi phí lắp đặt vật tư - thiết bị TTLL  

- Bảng tổng chi phí xây dựng - TNHC TTLL   

- Bảng tổng hợp chi phí xây dựng trạm  

- Bảng tính chi tiết cho các hạng mục …   

2.3.2 Phần đường dây đấu nối  

- Bảng tổng hợp chi phí xây dựng & Thiết bị đường dây đấu nối  

- Bảng tổng hợp chi phí các hạng mục chung    

- Bảng tính chi phí mua vật tư thiết bị ngoại nhập   

- Bảng tính chi phí mua vật tư thiết bị trong nước    

- Bảng tổng hợp chi phí lắp đặt thiết bị điện   

- Bảng tổng hợp chi phí lắp đặt vật liệu điện   
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- Bảng tổng hợp chi phí thí nghiệm hiệu chỉnh   

- Bảng tổng hợp chi phí xây dựng đường đấu nối  

- Bảng tính chi tiết cho các hạng mục …   

Chương 3    

CÁC PHỤ LỤC  

- Bảng tính chi phí dự phòng cho trượt giá 

- Bảng tính chi phí chuẩn bị sản xuất 

- Bảng tính chi tiết thành phần công tác lắp đặt   

- Thông báo giá vật liệu xây dựng địa phương.  

- Hợp đồng mua sắm VTTB các công trình đã thực hiện 

- Hợp đồng dịch vụ tư vấn, … . 

 

TẬP 2: CÁC BẢN VẼ 

STT Tên bản vẽ Ký hiệu 

IX. Các bản vẽ phần điện 

I. Nhất thứ  

1 Mặt bằng vị trí trạm và đấu nối (thể hiện các tuyến đường dây 
ra vào trạm, có dự kiến cho tương lai) 

 

2 Các bản vẽ sơ đồ đấu nối lưới điện khu vực (thể hiện trước và 
sau dự án); 

 

3 Sơ đồ điện chính (Sơ đồ nối điện; các thông số chính của thiết 
bị) 

 

4 Mặt bằng bố trí thiết bị (Định vị bố trí thiết bị; Thống kê số 
lượng thiết bị) 

 

5 Các mặt cắt (Định vị thiết bị-vât tư : dây dẫn, kẹp nối dây, 
thanh cái, cách điện v.v; Thống kê thiết bị – vật tư ) 

 

6 Hệ thống nối đất, chống sét (Mặt bằng; Chi tiết nối đất; Thống 
kê; Ghi chú về các yêu cầu thi công, nghiệm thu); 

 

7 Hệ thống chiếu sáng ngoài trời (Mặt bằng; Nguyên lý; -Chi 
tiết-Thống kê vật tư; Ghi chú về các yêu cầu thi công, nghiệm 
thu) 

 

8 Hệ thống chiếu sáng trong nhà (Mặt bằng; Nguyên lý; Chi tiết 
;  Thống kê vật tư; Ghi chú về các yêu cầu thi công, nghiệm 
thu); 

 

9 Hệ thống camera quan sát ngoài trời (Mặt bằng; Nguyên lý; 
Chi tiết; Thống kê vật tư; Ghi chú về các yêu cầu thi công, 
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STT Tên bản vẽ Ký hiệu 

nghiệm thu); 

10 Hệ thống camera quan sát trong nhà (Mặt bằng; Nguyên lý, 
Chi tiết; Thống kê vật tư; Ghi chú về các yêu cầu thi công, 
nghiệm thu); 

 

J. Nhị thứ  

1 Sơ đồ phương thức bảo vệ và đo lường –Tổng thể;  

2 Sơ đồ phương thức bảo vệ và đo lường –Từng ngăn;  

3 Sơ đồ nguyên lý của hệ thống điều khiển;  

4 Sơ đồ liên động cho các máy cắt, dao cách ly, dao đất   

5 Sơ đồ điện tự dùng một chiều (DC) và xoay chiều (AC);  

6 Sơ đồ nguyên lý hệ thống thu thập dữ liệu công tơ đo đếm;  

7 Mặt bằng bố trí tủ bảng trong nhà điều khiển;  

8 Mặt bằng bố trí tủ bảng trong nhà phân phối (nếu có).  

9 Sơ đồ liên động cắt (hoặc ma trận cắt) cho các bảo vệ các ngăn 
lộ (đường dây, tổng MBA, MBA…)  

 

   

K. Thông tin liên lạc 

1 Hiện trạng hệ thống viễn thông khu vực   

2 Mặt bằng đấu nối tuyến cáp quang  

3 Các tuyến truyền dẫn quang mới;  

4 Các bản vẽ về các tuyến kênh thông tin: kênh truyền rơ le bảo 
vệ, kênh SCADA, hotline, Control WAN, OT-WAN,…; 

 

5 Các tuyến kênh thông tin cho hệ thống định vị sự cố (nếu có);  

6 Nguyên lý chuyển mạch bảo vệ 21 ngăn MC vòng (nếu cấu 
hình trạm có ngăn MC vòng)  

 

7 Các mặt bằng kéo cáp quang Non-metallic ngoài sân ngắt vào 
phòng thông tin  

 

8 Đấu nối sợi quang tại trụ đấu nối   

9 Sơ đồ cấp nguồn, tiếp đất, chống sét;   

10 Mặt bằng bố trí tủ thông trong nhà điều hành   

11 Bố trí thiết bị trong tủ thông tin  

   

L. SCADA 

1 Bản vẽ nguyên lý kết nối hệ thống RTU và thiết bị IEDs, HMI  

2 Các bản vẽ Sơ đồ cấp nguồn, tiếp đất, chống sét cho thiết bị 
RTU và các thiết bị liên quan 

 



Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp 
từ 110kV đến 500kV 

Phần trạm biến áp cấp điện áp từ 110kV 

 

Tập 1: Nội dung, biên chế hồ sơ tư vấn   106 

STT Tên bản vẽ Ký hiệu 

3 Các bản vẽ Sơ đồ cấp nguồn, tiếp đất, chống sét cho hệ thống 
HMI 

 

4 Bảng danh sách dữ liệu SCADA (Data list)  

X. Phần xây dựng 

1 Mặt bằng san nền  (Lưới ô vuông theo cao độ Quốc gia: cao 
độ san nền thiết kế, cao độ mặt đất tự nhiên, cao độ san gạt lớp 
đất thực vật - Các mặt cắt chi tiết: Biện pháp bảo vệ mái taluy, 
hệ thống mương thoát nước chân ta luy (nếu có), cấu tạo công 
tác san lấp -Tổng hợp khối lượng - Ghi chú liên quan: Tiêu 
chuẩn thi công và nghiệm thu; yêu cầu về vật liệu sử dụng; 
công tác tiêu thoát nước trong quá trình thi công)  

 

2 Mặt bằng tổng thể xây dựng ( Thể hiện các hạng mục xây 
dựng; Kích thước định vị hạng mục xây dựng theo hệ trục 
XOY giả định; Liệt kê các hạng mục xây dựng; Ghi chú về 
cao độ chuẩn) 

 

3 Các dàn trụ cổng (Mặt bằng bố trí; Các mặt cắt bố trí; Cấu tạo 
của cột, xà: thể hiện sơ đồ thanh, quy cách thanh, quy cách bu 
lông liên kết, bu lông leo; liên kết chống sét và tiếp địa; Thống 
kê khối lượng cho từng loại cấu kiện như xà, cột và tổng hợp 
khối lượng toàn bộ; Các ghi chú liên quan: quy định về thép, 
bu lông, liên kết) 

 

4 Các móng thiết bị (Mặt bằng & mặt cắt ngang- Thống kê 
chung thép và vật tư cho cấu kiện - Mặt bằng, mặt cắt chi tiết: 
thể hiện bố trí thép, các hạng mục liên quan: lớp đá chống 
cháy, lắp đặt ống thoát dầu- Cao độ móng theo cao độ giả định 
- Các ghi chú liên quan: quy định về bê tông, thép kết cấu, bu 
lông neo, liên kết, cao độ, biện pháp thi công, công tác hoàn 
thiện...;). Bao gồm: 

 

 - Móng máy biến áp;  

 - Tường ngăn cháy;  

 - Móng dàn trụ cổng.  

 - Móng cột ăng ten (nếu có);   

 - Móng trụ đỡ thiết bị  

5 Các bể nước chữa cháy, bể thu dầu sự cố (Mặt bằng, mặt cắt 
ngang - Mặt bằng, mặt cắt chi tiết trong đó thể hiện bố trí thép 
kết cấu, lắp đặt hệ  thống ống cấp nước chữa cháy - Các ghi 
chú liên quan: quy định về bê tông, thép kết cấu, bu lông neo, 
liên kết, cao độ, biện pháp thi công, biện pháp chống thấm, 
công tác hoàn thiện...Tổng hợp khối lượng vật tư) 

 

6 Hệ thống mương cáp (mặt bằng tổng thể- Mặt cắt các loại 
mương cáp trong đó thể hiện bố trí thép kết cấu và giá đỡ 
(máng) cáp; hệ thống tiếp địa - Các ghi chú liên quan: quy 
định về bê tông, thép kết cấu và thép hình, bu lông liên kết, 
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liên kết, cao độ; biện pháp chống rỉ tổng hợp khối lượng vật 
tư) 

7 Cổng và hàng rào (Mặt đứng, mặt cắt kiến trúc trong đó thể 
hiện bảng tên trạm, lô gô theo quy định, bố trí chông sắt...-Mặt 
bằng tổng thể bố trí móng, cột -Mặt bằng, mặt cắt chi tiết kết 
cấu móng, cột và giằng trong đó có thể hiện bố trí thép - Các 
ghi chú liên quan: quy định về bê tông, thép kết cấu và thép 
hình, bu lông liên kết, liên kết, cao độ; tổng hợp khối lượng 
vật tư - Ghi chú chung về vật liệu, công tác hoàn thiện) 

 

8 Hệ thống đường vào trạm và đường nội bộ (-Mặt bằng tổng 
thể: kích thước liên quan của đường vào trạm và đường nội 
bộ; bán kính cong của đường, hướng thoát nước; độ dốc dọc 
và ngang đường - Mặt cắt ngang cho mỗi loại đường - Thống 
kê diện tích cho mỗi loại đường - Tổng hợp khối lượng vật tư) 

 

9 Nhà điều khiển, nhà bơm chữa cháy; nhà xe (nếu có); 

- Bản vẽ kiến trúc (Mặt bằng tầng trệt, tầng lầu (nếu có), mặt 
bằng mái;Các mặt đứng;Mặt cắt ngang, mặt cắt dọc nhà; 
Thống kê diện tích phòng;Chi tiết cửa đi và cửa sổ;  Sơ đồ hệ 
thống cấp, thoát nước; Ghi chú chung về vật liệu, công tác 
hoàn thiện). 

 - Bản vẽ kết cấu (Mặt bằng, mặt cắt thể hiện kích thước định 
vị và kích thước móng, độ sâu chôn móng;Kết cấu bê tông cốt 
thép toàn bộ nhà: móng, cột, dầm, mái...; Các ghi chú liên 
quan: quy định về bê tông, thép kết cấu, cao độ; Tổng hợp 
toàn bộ vật tư.) 

 

10 Hệ thống cấp nước (Mặt bằng bố trí hệ thống cấp nước; Sơ đồ 
nguồn cấp: thể hiện nguồn cấp; nhánh và nơi tiêu thụ, hệ thống 
xử lý nước (nếu có), bể dự trữ nước... ; Kiến trúc và kết cấu 
nhà xử lý nước (nếu có); Các ghi chú liên quan: quy định về 
bê tông, thép kết cấu, cao độ, vật tư và thiết bị đường ống cấp 
nước; Tổng hợp toàn bộ vật tư, thiết bị) 

 

11 Hệ thống thoát nước (Mặt bằng bố trí hệ thống thoát nước; Chi 
tiết cấu tạo hệ thống thoát nước: cống, cửa cống, hố ga...;Các 
ghi chú liên quan: quy định về bê tông, thép kết cấu, cao độ, 
vật tư và thiết bị đường ống thoát nước; Tổng hợp toàn bộ vật 
tư, đường ống) 

 

XI. Phòng cháy chữa cháy 

1 Mặt bằng bố trí thiết bị PCCC ngoài trời    
2 Các mặt bằng bố trí thiết bị PCCC trong các nhà  
3 Sơ đồ nguyên lý hệ thống báo cháy  
4 Sơ đồ chi tiết nhà bơm (nếu có)  
5 Sơ đồ không gian hệ thống chữa cháy (nếu có)  
6 Chi tiết lắp đặt giàn phun sương MBA (nếu có)  
7 Chi tiết hộp vòi chữa cháy   
8 Mương bảo vệ ống PCCC qua đường   
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9 Chi tiết gối đỡ ống  
10 Chi tiết bê tông cốt thép nền nhà bơm   
11 Chi tiết lắp đặt thiết bị báo cháy và bình chữa cháy  

   

XII. Các đường dây đấu nối  

 Tham bảo Biên chế chuẩn hồ sơ tư vấn Quy định về công tác 
thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp 110kV – 500kV –  Phần 
đường dây tải điện cấp điện áp từ 110kV đến 500kV. 

 

 

TẬP 4: CÁC PHỤ LỤC 

TẬP 4-1: PHỤ LỤC TÍNH TOÁN 

CÁC PHỤ LỤC TÍNH TOÁN PHẦN CÔNG NGHỆ 

  

PHỤ LỤC 1: TÍNH TOÁN HỆ THỐNG (TRÀO LƯU CÔNG SUẤT, NGẮN 
MẠCH):  

- thực hiện khi trong có các thay đổi lớn về hệ thống điện sau khi phê duyệt báo 
cáo nghiên cứu khả thi.  

PHỤ LỤC 2: TÍNH TOÁN LỰA CHỌN ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, THIẾT BỊ: 
MÁY CẮT, DAO CÁCH LY, BIẾN DÒNG ĐIỆN, BIẾN ĐIỆ THẾ, CÁCH ĐIỆN, 
DÂY DẪN, ỐNG THANH CÁI; 

PHỤ LỤC 3:TÍNH TOÁN LỰA CHỌN CHỐNG SÉT VAN; 

PHỤ LỤC 4: TÍNH TOÁN CƠ KHÍ THANH CÁI ỐNG  

PHỤ LỤC 5:TÍNH TOÁN ĐIỆN TỰ DÙNG AC, DC 

PHỤ LỤC 6:TÍNH TOÁN NỐI ĐẤT, CHIẾU SÁNG, CHỐNG SÉT   

PHỤ LỤC 7:TÍNH TOÁN ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, THÔNG GIÓ  

 CÁC PHỤ LỤC TÍNH TOÁN PHẦN XÂY DỰNG  

PHỤ LỤC 1: SAN NỀN 

- Tính toán chọn cao độ san nền;  

- Tính kiểm lún tức thời và theo thời gian. 

- Kiểm tính ổn định mái dốc (trường hợp đắp nền) 

PHỤ LỤC 2: TÍNH TOÁN MÓNG MÁY BIẾN ÁP LỰC   

- Kiểm tính về cường độ của nền đất;  

- Kiểm tính về độ lún theo thời gian;  

- Kiểm tính kết cấu móng.  

PHỤ LỤC 3: TÍNH TOÁN TƯỜNG NGĂN CHÁY:   
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- Kiểm tính về cường độ của nền đất;  

- Kiểm tính kết cấu móng và tường.  

PHỤ LỤC 4: NHÀ ĐIỀU KHIỂN:   

- Kiểm tính về cường độ của nền đất; 

- Kiểm tính về độ lún theo thời gian;  

- Kiểm tính toàn bộ kết cấu móng, khung, sàn mái...  

PHỤ LỤC 5: NHÀ BƠM CHỮA CHÁY: 

- Kiểm tính về cường độ của nền đất;  

- Kiểm tính toàn bộ kết cấu móng, khung, sàn mái...  

PHỤ LỤC 6: DÀN CỘT CỔNG  

- Kiểm tính về cường độ của nền đất;  

- Kiểm tính kết cấu móng;  

- Kiểm tính kết cấu thép của cột, xà;  

PHỤ LỤC 7: BỂ NƯỚC CỨU HỎA, BỂ DẦU SỰ CỐ: 

- Kiểm tính về cường độ của nền đất;  

- Kiểm tính về độ lún theo thời gian;  

- Kiểm tính kết cấu bể;  

- Kiểm tra đẩy nổi (nếu bể nằm trong nền đất có nước ngầm).  

PHỤ LỤC 8: MÓNG TRỤ ĐỠ THIẾT BỊ  

- Kiểm tính về cường độ của nền đất  

- Kiểm tính kết cấu.  

YÊU CẦU CHUNG VỀ CÁC PHỤ LỤC TÍNH TOÁN NHÀ VÀ MÓNG: 

- Nêu số liệu đầu vào 

- Sơ đồ tính 

- Sơ đồ lực đưa về tại mặt móng  

PHỤ LỤC 9: TRỤ ĐỠ THIẾT BỊ 

- Kiểm tính về cường độ;  

- Kiểm tính về ổn định.  

PHỤ LỤC 10: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC  

- Tính toán hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy, hệ thống phun sương, hệ 
thống máy bơm cứu hoả 

CÁC PHỤ LỤC TÍNH TOÁN PHẦN PCCC  

- PHỤ LỤC 1: TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG NƯỚC CHỮA CHÁY  

- PHỤ LỤC 2: TÍNH TOÁN THỂ TÍCH BỂ NƯỚC CỨU HỎA 
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- PHỤ LỤC 3 TÍNH TOÁN CHỌN TIẾT DIỆN ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC 
CHỮA CHÁY 

- PHỤ LỤC 4: TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG, CỘT ÁP CHO HỆ THỐNG BƠM 
CHỮA CHÁY 

CÁC PHỤ LỤC TÍNH TOÁN PHẦN ĐẤU NỐI 

Theo quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp 110kV – 500kV 
–  Phần đường dây tải điện cấp điện áp từ 110kV đến 500kV. 

TẬP 5: CHỈ DẪN KỸ THUẬT  

TẬP 5-1: CHỈ DẪN KỸ THUẬT PHẦN TBA  

Chương 1    

QUI ĐỊNH CHUNG 

1.1 CÁC ĐỊNH NGHĨA 

1.2 GIỚI THIỆU SƠ BỘ VỀ DỰ ÁN 

1.2.1 Phạm vi đề án 

1.2.2 Qui mô 

1.2.2.1 Phần trạm biến áp 

1.2.2.2 Phần đường dây đấu nối 

1.3 KHO CỦA BÊN A 

1.4 KHO CỦA NHÀ THẦU  

1.5 CÁC CÔNG TRÌNH TẠM 

1.6 CUNG CẤP ĐIỆN NƯỚC THI CÔNG 

1.7 THIẾT BỊ THI CÔNG 

1.8 NHÀ THẦU TỰ ĐÁNH GIÁ MẶT BẰNG CÔNG TRƯỜNG 

1.9 TỔ CHỨC THI CÔNG VÀ GIÁM SÁT THI CÔNG 

1.10 TIÊU CHUẨN DÙNG THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU 

Chương 2    

CÁC HẠNG MỤC CHÍNH 

2.1 SAN LẤP MẶT BẰNG 

2.1.1 Yêu cầu kỹ thuật 

2.1.2 Trình tự thi công san lấp 

2.1.3 Đắp đất bờ bao taluy nền trạm 

2.1.4 Kiểm tra và nghiệm thu 
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2.1.5 Quan trắc lún 

2.1.5.1 Mốc cao độ, tọa độ chuẩn 

2.1.5.2 Nội dung quan trắc lún  

2.1.5.3 Cấu tạo tiêu quan trắc 

2.1.5.4 Phương pháp xác định độ lún 

2.2 TRẢI ĐÁ SÂN TRẠM 

2.3 NHÀ ĐIỀU HÀNH 

2.4 MÓNG MÁY BIẾN THẾ LỰC 

2.5 MƯƠNG CÁP 

2.6 BỂ THU DẦU SỰ CỐ, BỂ NƯỚC CỨU HỎA 

2.7 MÓNG THIẾT BỊ 

2.8 DÀN TRỤ CỔNG, GIÁ ĐỠ THIẾT BỊ 

2.9 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC 

2.10 HÀNG RÀO, ĐƯỜNG NỘI BỘ 

Chương 3    

VẬT LIỆU DÙNG TRONG XÂY DỰNG 

3.1 NỘI DUNG  

3.2 TIÊU CHUẨN  

3.3 QUY ĐỊNH CHUNG  

3.4 THÉP KẾT CẤU  

3.4.1 Yêu cầu đối với thép kết cấu 

3.4.2 Yêu cầu đối với bu lông 

3.4.3 Bảo quản 

3.5 THÉP CỐT BÊ TÔNG 

3.5.1 Yêu cầu đối với vật liệu 

3.5.2 Thử nghiệm 

3.5.3 Bảo quản 

3.6 XI MĂNG 

3.6.1 Yêu cầu đối với vật liệu 

3.6.2 Thử nghiệm 

3.6.3 Bảo quản 
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3.7 ĐẤT ĐẮP  
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KẾ HOẠCH QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN 

CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG 

16.1 KẾ HOẠCH QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG 

16.2 KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG 

Chương 17    

PHỤ LỤC 

TẬP 5-2: CHỈ DẪN KỸ THUẬT PHẦN ĐẤU NỐI 

Tham bảo Biên chế chuẩn hồ sơ tư vấn Quy định về công tác thiết kế dự án lưới 
điện cấp điện áp 110kV – 500kV –  Phần đường dây tải điện cấp điện áp từ 110kV đến 
500kV. 

TẬP 6: BÁO CÁO KHẢO SÁT  

Việc thực hiện các công tác khảo sát phải tuân thủ theo Luật xây dựng, các quy 
chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam và các tiêu chuẩn của nước ngoài đã áp dụng ở 
Việt Nam được chấp nhận của các cấp thẩm quyền.  

Công tác quản lý chất lượng và bảo trì xây dựng công trình phải tuân thủ đầy đủ 
theo các qui định trong Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 của 
Chính phủ. Về nội dung và trình tự khảo sát phục vụ thiết kế áp dụng theo quyết định 
số 1179/QD-EVN  ngày 25/12/2014 do EVN ban hành. 

Đối với các dự án không có công tác khảo sát (các dự án lắp máy 2, nâng công 
suất…) hoặc báo cáo khảo sát do đơn vị khác thiết lập thì có thể  có thể bỏ tập này. 
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