
 

1. Tên nhiệm vụ: Chế tạo thiết bị chỉ thị và cảnh báo sự cố trên lưới điện trung áp 

  2. Cấp quản lý nhiệm vụ:  Quốc gia  Bộ xTỉnh  Cơ sở 

  3. Mức độ bảo mật: x Bình thường  Mật  Tối mật  Tuyệt mật 

4. Mã số nhiệm vụ (nếu có): DA – 2017 – 20201 - ĐL 

5. Tên tổ chức chủ trì: Công ty Cổ phần Điện lực 

Khánh Hòa 

    Họ và tên thủ trưởng: Nguyễn Cao Ký 

   Địa chỉ: 11 Lý Thánh Tôn, TP. Nha Trang 

    Điện thoại: 0582.220220 

    Website: 

  

  

Tỉnh/thành phố: Khánh Hòa 

Fax: 

6. Cơ quan chủ quản: Tổng Công ty Điện lực miền 

Trung 

  

7. Chủ nhiệm nhiệm vụ: 

     Họ và tên: Nguyễn Thanh Lâm 

    Trình độ học vấn: Thạc sĩ 

    Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

    Điện thoại: 0962.287799 

    E-mail: info@khpc.com.vn 

  

Giới tính: Nam 

Chức danh khoa học: 

  

Fax: 

8. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi rõ tên, chức danh khoa học và học vị): 

                1. ThS. Nguyễn Thanh Lâm 

                2. KS. Bùi Thượng Hiền 

                3. KS. Đào Minh Kính 

                4. CN. Hoàng Minh Trí 

                5. KS. Nguyễn Tâm Tạo 

                6. ThS. Trần Dũng 

9. Mục tiêu nghiên cứu: 

- Chế tạo thiết bị chỉ thị và cảnh báo sự cố trên lưới điện trung áp, với các yêu cầu cảm 



biến sự cố dòng điện; cảnh báo tại thiết bị và cảnh báo từ xa; cho phép cài đặt thay đổi 

thông số cơ bản về dòng và thời gian; phù hợp với thông số kỹ thuật và chế độ vận 

hành trên lưới điện trung áp hiện nay; bằng các linh kiện điện tử và vật liệu có sẵn trên 

thị trường trong nước. Phần mềm thiết bị do Công ty tự nghiên cứu thiết kế và lập trình. 

- Sản phẩm được ứng dụng cho hệ thống lưới trung thế do công ty quản lý với một số 

tính năng kỹ thuật ưu việt, mức chi phí đầu tư hợp lý, đồng thời phù hợp với thông số 

kỹ thuật và chế độ vận hành trên lưới điện hiện nay. 

Trên cơ sở kết quả sản xuất thử nghiệm đạt được sẽ tiến hành sản xuất với số lượng lớn 

không những cung cấp cho Công ty CP Điện lực Khánh Hòa mà còn có thể cung cấp 

cho các Công ty Điện lực khác (dưới dạng thương mại) với chất lượng sản phẩm đảm 

bảo, chủ động trong sản xuất, bảo hành và giá cả cạnh tranh. 

10. Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính: 

Nội dung 1: Mô tả công nghệ, sơ đồ hoặc quy trình công nghệ (là xuất xứ của dự án) để 

triển khai trong dự án. 

Nội dung 2: Phân tích những vấn đề mà dự án cần giải quyết về công nghệ. 

Nội dung 3: Liệt kê và mô tả nội dung, các bước công việc cần thực hiện để giải quyết 

những vấn đề đặt ra, kể cả đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật đáp 

ứng cho việc thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm. 

11. Lĩnh vực nghiên cứu:
(3)

 20201 – Kỹ thuật điện và điện tử 

12. Mục tiêu kinh tế - xã hội của nhiệm vụ:
(4)

 1313 – Công nghiệp máy điện và thiết bị 

điện 

13. Phương pháp nghiên cứu: 

- Thiết kế, chế tạo tích hợp bo mạch điều khiển chính với modul SMS 

- Tiếp tục nghiên cứu phần mềm đối với giao thức truyền tín hiệu phù hợp các tiêu 

chuẩn về thiết bị đo xa, giúp người sử dụng có thể truy cập, cài đặt và thu thập số liệu 

từ xa. 

- Triển khai nghiên cứu hoàn thiện và sản xuất 100 sản phẩm và lắp đặt thử nghiệm 

đánh giá tại hiện trường 

14. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến: 

 - 13 cuốn báo cáo kết quả dự án “Chế tạo thiết bị chỉ thị và cảnh báo sự cố trên lưới 

điện trung áp”; 

 - 25 báo cáo tóm tắt kết quả dự án; 

  - 100 thiết bị chỉ thị và cảnh báo sự cố trên lưới điện trung áp, với mức chất lượng cần 

http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-14-2014-TT-BKHCN-thu-thap-dang-ky-luu-giu-cong-bo-thong-tin-nhiem-vu-khoa-hoc-cong-nghe-vb238285.aspx#_ftn14
http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-14-2014-TT-BKHCN-thu-thap-dang-ky-luu-giu-cong-bo-thong-tin-nhiem-vu-khoa-hoc-cong-nghe-vb238285.aspx#_ftn14


đạt như trong thuyết minh dự án (đã được phê duyệt); 

- 13 bộ Hồ sơ thiết kế, Quy trình hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng thiết bị, 

hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng thiết bị; 

 - 13 Bảng tính toán giá thành thiết bị; 

 - 13 Báo cáo kết quả thử nghiệm bộ thiết bị trong thực tế (đánh giá hiệu quả sử dụng); 

 - 01 bài báo công bố kết quả nghiên cứu của dự án, đăng trên Tạp chí khoa học chuyên 

ngành; 

 - 13 Báo cáo kỷ yếu Hội thảo (01 bản gốc và 12 bản sao); 

 - 10 đĩa CD-ROM chứa báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt và các tài liệu liên quan 

khác. 

15. Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến: 

+ Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa 

+Công ty Điện lực trên toàn quốc;    

16. Thời gian thực hiện: 12 tháng; từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 12 năm 2018. 

17. Kinh phí được phê duyệt: 898.383.000 đồng (Tám trăm chín mươi tám triệu ba 

trăm tám mươi ba nghìn đồng) 

Trong đó: 

- Từ ngân sách nhà nước: 120.981.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu chín trăm tám 

mươi mốt nghìn đồng) 

- Từ nguồn tự có của Công ty: 777.402.000 đồng    

- Từ nguồn khác: 0 

18. Quyết định phê duyệt: số 213/QĐ-SKHCN ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa 

19. Hợp đồng thực hiện: số 1463/HĐ-SKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Sở 

Khoa học và Công nghệ 

 


