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THƯ NGỎ
Kính gửi : Quý khách hàng!
Công ty cổ phần tư vấn điện 1 (tên viết tắt là PCSC1) xin gửi đến Quý khách
hàng lời chào trân trọng và lời chúc thành công!
Công ty cổ phần tư vấn điện 1 được thành lập ngày 17/11/2010, hoạt động chính
trong lĩnh vực: Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, đấu thầu các công trình đường dây và
trạm biến áp có quy mô cấp điện áp đến 220kV.
Sau hơn 8 năm hoạt động, đến năm 2019, PCSC1 đã tham gia hơn 180 công trình với
tổng giá trị trên 160 tỷ đồng. Trong đó, có trên 130 công trình đã hoàn thành đóng điện
đưa vào vận hành thành công trên lưới điện quốc gia.
So với thời kỳ đầu, các công trình năng lượng mang tính truyền thống như: Thủy
điện, nhiệt điện, trạm phân phối ngoài trời (AIS), đường dây trên không… Đến nay, các
sản phẩm của công ty chúng tôi đã được đa dạng hóa về quy mô cũng như tính chất
như: Các công trình cáp ngầm, công trình vượt biển, trạm phân phối sử dụng công
nghệ compact hay trạm sử dụng công nghệ hợp bộ GIS, các trạm nổi hoặc các trạm
biến áp xây dựng ngầm, các nhà máy điện gió, điện mặt trời, điện rác…
Bên cạnh lĩnh vực khảo sát và tư vấn thiết kế, PCSC1 đang tập trung phát triển lĩnh
vực cung cấp và hoàn thiện trọn gói dịch vụ, thỏa thuận chuyên ngành và dịch vụ
phục vụ phát điện cho các dự án. Bao gồm: dịch vụ bổ sung quy hoạch; các dịch vụ
thỏa thuận chuyên ngành (viễn thông, SCADA, đo đếm điện năng, rơle và tự động hóa,
phòng cháy chữa cháy); dịch vụ tính toán chỉnh định rơle, đánh số thiết bị, viết quy
trình phối hợp quản lý vận hành, đạo tạo quản lý vận hành, hợp đồng mua bán điện,
giấy phép hoạt động điện lực và các thủ tục đóng điện,… để đáp ứng cho các dự án EPC
trong nước và quốc tế.
Với phương châm hoạt động “Đồng hành tin cậy, dẫn lối thành công”, PCSC1 sẽ
mang đến cho khách hàng các giải pháp kỹ thuật cũng như dịch vụ tối ưu với chi phí
hợp lý nhất, đáp ứng tốt nhất về tiến độ cũng như chất lượng của các công trình.
Niềm tin và sự hài lòng của khách hàng chính là là cam kết và mục tiêu của chúng tôi.
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GIỚI THIỆU
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN 1
POWER CONSULTING JOINT STOCK COMPANY NO 1 (PCSC1)
Mã số thuế: 0105002117
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp số: 0105002117
Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đăng ký thay đổi lần 4 ngày 26/3/2015.

04

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN 1

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN 1

05

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: BXD-00003467
Cục trưởng Cục quản lý hoạt động xây dựng cấp ngày 26/03/2015

Giấy phép hoạt động điện lực số: 168/GP-ĐTĐL

Cục trưởng Cục điều tiết Điện lực Bộ Công Thương cấp ngày 4/11/2011.

NGUỒN LỰC PCSC1
Nhân lực
Với lực lượng ban đầu chỉ có 6 người, đến nay, số lượng CBNV
đã tăng lên đến con số 56 người. Đội ngũ cán bộ công nhân viên
trong Công ty được đào tạo từ các trường Đại học có uy tín cả ở
trong và ngoài nước.
Bên cạnh đó, còn được đào tạo lại theo quy trình và đào tạo
nâng cao thường xuyên, đã tích luỹ được kinh nghiệm trong việc
tham gia phối hợp thiết kế, đấu thầu tư vấn các công trình với
các đối tác là những Công ty nước ngoài về lĩnh vực tư vấn điện
nên có đủ trình độ tư vấn lập các dự án theo tiêu chuẩn quốc tế,
đảm bảo đạt các yêu cầu của Chủ đầu tư như: tính kỹ thuật, hiệu
quả kinh tế và tiến độ dự án.

P. Giám Đốc Nguyễn Huy Hoàng
Kỹ sư hệ thống điện, ĐH Bách Khoa HN

TP. Kế hoạch Trần Thanh Hưng
Kỹ sư KTNL - ĐH Bách Khoa HN
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Giám Đốc Nguyễn Đức Toàn
Thạc sỹ kỹ sư điện - ĐH Bách Khoa HN

P. Giám Đốc Nguyễn Đức Trung
Kỹ sư đo lường và THCN, ĐH Bách Khoa HN

TP TC-KT Lê Thị Nhung
Cử nhân kế toán ĐH Thương Mại

Trang thiết bị
Công ty trang bị những phần mềm tính toán chuyên
nghiệp, tiên tiến phục vụ cho công tác khảo sát, thiết kế
và lập dự toán theo tiêu chuẩn quốc tế.
Môi trường làm việc văn minh, hiện đại với các trang
thiết bị mới nhất. Các thiết bị khảo sát bao gồm các
máy móc có độ chính xác cao, đặc biệt đã ứng dụng
thiết bị và công nghệ FLYCAM vào quá trình khảo sát
để đảm bảo tính thực tiễn cũng như trực quan của công
tác khảo sát địa hình phục vụ công tác tư vấn thiết kế
của đơn vị. Đặc biệt công ty đang triển khai áp dụng
công nghệ BIM vào thiết kế cho các dự án đường dây
và trạm biến áp.

Phần mềm Cyme Grid
(Ứng dụng trong tính toán nối đất)

Phần mềm Sketchup
(Ứng dụng trong thiết kế 3D)

Phần mềm CPSS - SIEMENS
(Ứng dụng trong tính toán hệ thống điện)

Phần mềm SAP 2000
(Ứng dụng trong thiết kế đường dây)

Phần mềm G8 - Lập Dự Toán
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN 1
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SẢN PHẨM & DỊCH VỤ
Khảo sát
Tư vấn thiết kế
Tư vấn dịch vụ chuyên ngành điện
Cung cấp và lắp đặt thiết bị

TƯ VẤN THIẾT KẾ
KHẢO SÁT
Thực hiện các công tác khảo sát địa hình, địa chất, khí tượng
thủ văn, thăm dò các công trình ngầm... phục vụ lập Báo cáo
nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập
thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công các công trình...
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Thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 220kV; thiết
kế điện công trình công nghiệp; thẩm tra, giám sát lắp
đặt công trình đường dây và trạm biến áp đến 220kV...

CUNG CẤP & LẮP ĐẶT
THIẾT BỊ
TƯ VẤN DỊCH VỤ
CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN

Thực hiện cung cấp và lắp đặt thiết bị điện (PC, EPC)
cho các dự án năng lượng quy mô vừa và nhỏ, cung
cấp, lắp đặt, thử nghiệm và kết nối các thiết bị SCADA
cho các trạm biến áp...

- Thực hiện các dịch vụ thỏa thuận chuyên ngành: bổ
sung quy hoạch thỏa thuận điểm đấu nối, thỏa thuận
rơle và tự động hóa, thỏa thuận đo đếm, thỏa thuận
SCADA và viễn thông...
- Thực hiện các dịch vụ phục vụ phát điện: tính toán
chỉnh định rơle, dịch vụ nghiệm thu đóng điện, viết quy
trình phối hợp vận hành, đào tạo quản lý vận hành, hợp
đồng mua bán điện và giấy phép hoạt động điện lực...

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN 1

09

LĨNH VỰC KHẢO SÁT, THIẾT KẾ TRẠM BIẾN ÁP
PCSC1 đã thực hiện khảo sát, thiết kế các trạm biến áp có điện
áp đến 220kV. Với trên 130 dự án đã tham gia trong 8 năm qua,
PCSC1 đã khẳng định được chất lượng cũng như niềm tin của
khách hàng về các sản phẩm của mình. Đa dạng về quy mô
cũng như tính chất, các trạm biến áp do PCSC1 thiết kế đã góp
phần không nhỏ vào việc đảm bảo an toàn và tin cậy của lưới
điện quốc gia.

Các trạm sử dụng công nghệ AIS
(Air Insulation Switchgear)
● Trạm biến áp 220kV Nhà máy thủy điện Sông Bồ
(Thừa Thiên Huế)
● Trạm biến áp 110kV nối cấp 500/220kV
Quốc Oai (Hà Nội)
● Trạm biến áp 110kV Từ Liêm (Hà Nội)
● Trạm biến áp 110kV Núi Pháo (Thái Nguyên)
● Trạm biến áp 110kV Mai Lâm (Hà Nội)...

Các trạm sử dụng công nghệ GIS
(Gas Insulation Switchgear)
● Trạm biến áp 110kV Yên Phụ (Hà Nội)
● Trạm biến áp 110kV Bắc Thành Công (Hà Nội)
● Trạm biến áp 110kV Dương Nội (Hà Nội)...
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Các trạm sử dụng công nghệ Compact
● Trạm biến áp 110kV Vân Đình (Hà Nội)
● Trạm biến áp 110kV Đại Kim (Hà Nội)
● Trạm biến áp 110kV Lĩnh Nam (Hà Nội)
● Trạm biến áp 110kV Phú Lương (Hà Nội)
● Trạm biến áp 110kV Kim Chung (Hà Nội)...

Các trạm biến áp cho các dự án năng lượng mới và năng lượng tái tạo

● TBA nhà máy điện xử lý rác thải Nam Sơn (Hà Nội)
● TBA Nhà máy điện gió Đầm Nại (Ninh Thuận)
● TBA Nhà máy điện mặt trời Phong Điền (Thừa Thiên Huế)
● TBA Nhà máy điện mặt trời Hàm Phú 2 (Bình Thuận)
● TBA Nhà máy điện mặt trời BMT (Đắk Lắk)
● TBA Nhà máy điện mặt trời Gai A (Long An)
● TBA Nhà máy điện rác Sóc Sơn (Hà Nội)...
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LĨNH VỰC KHẢO SÁT, THIẾT KẾ ĐƯỜNG DÂY
PCSC1 đã chủ trì thiết kế trên 50 dự án đường dây điện có áp
đến 220kV. Các dự án được triển khai đáp ứng được tiến độ cũng
như chất lượng của các Chủ đầu tư trong nước và nước ngoài.
Bên cạnh các công trình đường dây không, PCSC1 ngày càng
chú trọng và tham gia sâu vào thị trường cáp ngầm, đặc biệt là
tại các khu vực đô thị như Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh.

Các dự án đường dây
Các dự án đường dây không trải dọc khắp mọi miền của
đất nước, từ đồng bằng, qua miền núi và đến những hải
đảo xa xôi:
● Đường dây 220kV nhà máy thủy điện Sông Bồ Thừa Thiên Huế (4.6km)
● Đường dây 110kV Hà Đông - Sơn Tây, Hà Nội (38km)
● Đường dây 22kV cấp điện các xã đảo Ngọc Vừng Thắng Lợi - Vân Đồn - Quảng Ninh (dự án có cột trung
áp cao nhất Việt Nam 98m, dài 22.8km)
● Đường dây 110kV Tằng Lỏong - Khe Lếch (31km)
● Đường dây 110kV Quảng Ngãi - Núi Bút (29km)
● Đường dây 110kV nhà máy điện mặt trời Gai A (30km)...
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Các dự án cáp ngầm
Các dự án cáp ngầm xuất hiện là cơ hội và cũng là thách thức
cho công tác thiết kế để đáp ứng được với xu thế của thời đại.
Ngoài công tác tính toán, cần tiến hành thăm dò Georadar các
công trình ngầm của khu vực để có các giải pháp hợp lý. Các dự
án đã và đang triển khai điển hình gồm:
● Tuyến cáp ngầm 220kV Hà Đông - Chèm (2.5km)
● Tuyến cáp ngầm 110kV Tây Hồ - Yên Phụ (6.5km)
● Tuyến cáp ngầm 110kV Yên Phụ - Trần Hưng Đạo (4.5km)
● Tuyến cáp ngầm 110kV cấp điện cho trạm biến áp 110kV
Phú Lương (1.7km)
● Tuyến cáp ngầm 110kV cấp điện cho trạm biến áp 110kV
Kim Chung (1.5km)...
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LĨNH VỰC TƯ VẤN DỊCH VỤ &
THỰC HIỆN CÁC THỎA THUẬN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN
Với kinh nghiệm và nguồn nhân lực hiện có, PCSC1 đã và đang cung cấp các dịch vụ tư vấn và thực hiện các thỏa
thuận chuyên ngành điện như:
● Bổ sung quy hoạch nguồn và lưới điện
● Thực hiện các dịch vụ thỏa thuận chuyên ngành: Thỏa thuận đấu nối, thỏa thuận hệ thống rơle và tự động,
thỏa thuận hệ thống đo đếm điện năng, thỏa thuận hệ thống SCADA và viễn thông, thỏa thuận hệ thống phòng cháy
chữa cháy...
● Thực hiện các dịch vụ phục vụ phát điện cho các dự án nguồn: Tính toán chỉnh định rơle, đánh số thiết bị,
viết quy trình phối hợp vận hành, đào tạo quản lý vận hành, hợp đồng mua bán điện, giấy phép hoạt động điện lực, tổ
chức nghiệm thu đóng điện...

Các dự án tiêu biểu đã thực tư vấn dịch
vụ và các thỏa thuận Chuyên ngành
● Cụm nhà máy thủy điện Bảo Lâm 3&3A (Tỉnh Cao Bằng)
● Nhà máy thủy điện Trung Thu (Tỉnh Điện Biên)
● Nhà máy thủy điện Nậm Lụm 2 (Tỉnh Lai Châu)
● Nhà máy thủy điện Nậm Lúc (Tỉnh Lào Cai)
● Nhà máy điện gió Đầm Nại (Tỉnh Ninh Thuận)
● Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Hảo 6 (Tỉnh Bình Thuận)
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LĨNH VỰC CUNG CẤP – LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

Bên cạnh lĩnh vực tư vấn khảo sát, thiết kế và dịch vụ, PCSC1 bước đầu tham gia vào lĩnh vực cung cấp lắp đặt
thiết bị với hai hạng mục chính:

Cung cấp và thi công lắp đặt thiết bị
cho các dự án vừa và nhỏ như:

Cung cấp và thi công lắp đặt thiết bị
cho các dự án SCADA và viễn thông
cho các trạm biến áp

● Thiết kế - Cung cấp - Lắp đặt (EPC) trạm biến áp
35/0.4kV – 400kVA Nà Rụa – Cao Bằng.

● Trạm biến áp 500kV Phố Nối.

● Thi công xây dựng và lắp đặt hạng mục phát điện

● Trạm biến áp 220kV Bắc Kạn.

lên lưới điện quốc gia nhà máy điện rác Nam Sơn,
Sóc Sơn, Hà Nội...

● Trạm biến áp 220kV Thái Bình.
● Trạm biến áp 220kV Tuyên Quang...

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN 1
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ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

EVN HANOI
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EVN CPC

EVN NPC

EVN NPC

EVN NPC

EVN NPC

PC HAI PHONG

PC HAI DUONG

PC QUANG NINH
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Hãy trao cho chúng tôi cơ hội!
PCSC1 sẽ trao lại cho bạn niềm tin và sự thành công
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POWER CONSULTING JOINT STOCK COMPANY NO 1 (PCSC1)
Địa chỉ: Số 583, km9, đường Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán,
Quận Hà Đông, TP Hà Nội.
Tel: 024.38549709 - 024.85874026

*

Fax: 024.35520382

Email: congtytuvandien1@p1.com.vn
Website: http://congtycophantuvandien1.com.vn

