NHÓM ĐỐI TÁC NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
1. Giới thiệu
Vào tháng 6 năm 2017, Chính phủ Việt Nam cùng
các Đối tác phát triển quốc tế chính thức thành lập
Nhóm Đối tác năng lượng Việt Nam (VEPG) với
mục tiêu tăng cường hợp tác, đối thoại và trao đổi
kinh nghiệm cũng như kiến thức cho Ngành Năng
lượng của đất nước.
Mục tiêu chung của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt
Nam (VEPG) là hướng đến sử dụng hiệu quả hỗ trợ
quốc tế cho phát triển năng lượng bền vững ở Việt
Nam, phù hợp với luật pháp quốc gia và các điều
ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên tham gia.
Các mục tiêu cụ thể của VEPG như sau:
•

Là diễn đàn đối thoại chính sách kỹ thuật cấp
cao giữa Chính phủ Việt Nam và các Đối tác Phát
triển cũng như đại diện các doanh nghiệp, tổ
chức phi chính phủ (NGO) và các đơn vị nghiên
cứu về phát triển năng lượng, trong bối cảnh của
các Mục tiêu phát triển bền vững và Hiệp định
Paris về biến đổi khí hậu;

• Là nền tảng nhằm kết nối nguồn viện trợ ODA
với các chiến lược và kế hoạch hành động của
Việt Nam về năng lượng và biến đổi khí hậu
cũng như các cam kết quốc tế, tạo thuận lợi cho
đầu tư tư nhân trong lĩnh vực năng lượng;
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• Là một nền tảng nhằm thúc đẩy triển khai các
hoạt động hợp tác phát triển trong lĩnh vực
năng lượng, củng cố tính thống nhất và hiệu quả
của các hỗ trợ quốc tế, đồng thời tránh trùng lặp
và manh mún trong các hoạt động viện trợ;
• Tăng cường học hỏi thông qua việc trao đổi và
chia sẻ thông tin giữa các đối tác trong nước và
quốc tế về cung ứng năng lượng bền vững, tiếp
cận các dịch vụ năng lượng hiện đại với mức giá
hợp lý, tái cấu trúc thị trường điện, năng lượng
tái tạo và tiết kiệm năng lượng.

2. Bộ máy quản trị VEPG
2.1 Các Hội nghị Cấp cao

Các hội nghị cấp cao (HLM) – được tổ chức hàng
năm – là các sự kiện chính của VEPG tập trung
vào thiết lập và duy trì đối thoại chính sách trong
ngành năng lượng, nhằm đạt được các mục tiêu đã
đặt ra trong khuôn khổ hợp tác của VEPG.

Hội nghị Cấp cao là sự kiện quan trọng tập hợp các
đối tác cao cấp trong ngành năng lượng Việt Nam,
với mục tiêu là thảo luận về các nội dung ưu tiên
có liên quan đến chính sách năng lượng hiện nay
cũng như trong tương lai, và quá trình quy hoạch
phát triển ngành. Bên cạnh đó, sự kiện này là một
kênh để trình bày kết quả hoạt động của 05 Nhóm
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Công tác Kỹ thuật của VEPG, và báo cáo về tiến độ
các hoạt động cũng như cam kết của các bên.
2.2 Ban chỉ đạo VEPG

Ban Chỉ đạo VEPG do Thứ trưởng Bộ Công Thương
chủ trì và các đồng chủ trì là 02 đại diện cấp cao
của các Đối tác Phát triển (Đồng Chủ trì VEPG).
Thành viên của Ban Chỉ đạo còn có các đại diện
cấp cao của Bộ Công Thương, hoạt động của Ban
Chỉ đạo được Ban Thư ký VEPG hỗ trợ.
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là một hợp phần của “Hợp phần Hỗ trợ kỹ thuật
Ngành Năng lượng Việt Nam – EU”, Dự án được
đồng tài trợ bởi Liên Minh Châu Âu (EU) và Bộ
Hợp tác và Phát triển Kinh tế CHLB Đức (BMZ).
2.4 Chuyên đề trọng tâm và Các Nhóm Công tác
Kỹ thuật của VEPG

Các chuyên đề trọng tâm của VEPG bao gồm, nhưng
không giới hạn trong các lĩnh vực sau:
Năng lượng tái tạo

Ban Chỉ đạo VEPG hướng dẫn việc quản lý, lên kế
hoạch công tác và điều hành các hoạt động của
VEPG bao gồm các Nhóm Công tác Kỹ thuật và Ban
Thư ký.
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2.3 Ban Thư ký VEPG

Ban Thư ký VEPG được thành lập nhằm hỗ trợ
VEPG và thúc đẩy trao đổi song phương và đối
thoại chính sách giữa Chính phủ Việt Nam và các
Đối tác Phát triển trong khuôn khổ của VEPG.
Trách nhiệm chính của Ban Thư ký là hỗ trợ hoạt
động của VEPG cũng như các cơ quan thuộc VEPG,
bao gồm hỗ trợ về hậu cần, hỗ trợ về ý tưởng, kỹ
thuật và hỗ trợ về giám sát thực thi.
Từ tháng 7 năm 2018, Tổ chức Hợp tác Phát triển
Đức (GIZ) đã tiếp quản Ban Thư ký VEPG, đây cũng
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Tiếp cận Năng lượng
Dữ liệu và Thống kê Năng lượng
Các Nhóm Công tác Kỹ thuật (TWG) được thành
lập theo từng chuyên đề trọng tâm. Các Nhóm xây
dựng các khuyến nghị để đưa ra thảo luận trong
đối thoại chính sách cấp cao về năng lượng. Các
khuyến nghị này cũng tập trung vào các nội dung
riêng biệt trong các chuyên đề nói trên.
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Hình ảnh
Hợp phần Hỗ trợ kỹ thuật Ngành Năng lượng Việt Nam – EU
Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam chịu trách nhiệm về nội
dung của ấn phẩm này
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