
1 
 

PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA THỨ TRƯỞNG ĐẶNG HOÀNG AN 

TẠI HỘI NGHỊ CẤP CAO LẦN THỨ BA 

NHÓM ĐỐI TÁC NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM (VEPG) 

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019 

 

- Thưa ngài Đại sứ Gióc-giô A-li-bơ-ti, Trưởng phái đoàn Liên minh 

châu Âu tại Việt Nam, 

- Thưa ngài Ôt-xman Đi-ô-nê, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế 

giới tại Việt Nam, 

- Thưa các ngài Đại sứ, Trưởng đại diện cơ quan đại diện ngoại giao 

và các cơ quan, tổ chức phát triển tại Việt Nam, 

- Thưa các Quý vị đại biểu, 

- Thưa các Quý Bà và các Quý Ông,  

Thay mặt Bộ Công Thương nước CHXHCN Việt Nam, xin nhiệt 

liệt chào mừng các Quý vị đã tới tham dự Hội nghị Cấp cao lần thứ 3 của 

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam ngày hôm nay. 

Như Quý vị đều biết, năng lượng có vai trò quan trọng sống còn đối 

với phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội của tất cả các Quốc gia. 

Với 1 nền kinh tế năng động, có tốc độ phát triển cao nhiều năm liên tục 

(Việt Nam đã trải qua hơn 20 năm có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm 

từ 5,9 - 7%, kể cả trong  thời kỳ suy giảm kinh tế thế giới 2006 - 2010 và 

khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Năm 2017, tăng trưởng  GDP của 

Việt Nam đạt 6,81%, năm 2018 là 7,08% và 2019 dự kiến tăng trưởng 

xấp xỉ 7% theo giá hiện hành), Việt Nam đang đứng trước những cơ hội 

nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn thách thức trong việc đảm bảo 

an ninh năng lượng, phát triển xanh và bền vững. Quá trình chuyển đổi cơ 

cấu ngành năng lượng đang được Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh và quyết 

tâm thực hiện theo tinh thần phát huy nội lực, đồng thời tăng cường sự 

hợp tác, hỗ trợ từ các đối tác phát triển. Những cơ chế hợp tác đa phương 

như Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) là rất có ý nghĩa đối 
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với sự phát triển ngành năng lượng và nền kinh tế quốc gia của Việt Nam. 

Kể từ khi được thành lập vào tháng 6 năm 2017, trải qua 2 Hội nghị cấp 

cao, hôm nay chúng ta lại vui mừng tổ chức Hội nghị cấp cao VEPG lần 

thứ 3 để nhìn lại chặng đường đã qua, tiếp tục thảo luận, đưa ra những 

khuyến nghị chính sách và kế hoạch hành động về năng lượng cho Việt 

Nam.   

Thưa Quý vị, 

Năm 2019, Việt Nam đã chứng kiến những khoản đầu tư lớn vào 

năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời và điện gió với hơn 4,5GW 

công suất điện mặt trời được kết nối vào lưới điện quốc gia, và trong thời 

gian tới sẽ còn có nhiều dự án năng lượng tái tạo khác (trước hết là điện 

mặt trời, điện gió, sinh khối, v.v...) được phát triển. Quá trình tái cấu trúc 

ngành điện và ngành năng lượng đang được Chính phủ Việt Nam chỉ đạo 

quyết liệt cùng với việc đẩy mạnh tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả doanh 

nghiệp Nhà nước, trước mắt là cổ phần hoá và thoái vốn Nhà nước các 

đơn vị phát điện, tiếp tục xây dựng thị trường điện theo lộ trình đã được 

phê duyệt, hoàn thiện thị trường phát điện cạnh tranh, triển khai thị trường 

bán buôn điện cạnh tranh, chuẩn bị chu đáo cho giai đoạn thị trường bán 

lẻ cạnh tranh sau năm 2022. Bên cạnh đó, Việt Nam đang tiếp tục thực 

hiện Chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai 

đoạn 3. Thúc đẩy ngành năng lượng phát triển nhanh và bền vững, đáp 

ứng đầy đủ các nhu cầu phát triển của nền kinh tế và đời sống dân sinh, 

đảm bảo an  ninh năng lượng quốc gia, tiếp tục tạo các điều kiện thuận lợi 

nhất nhằm thu hút vốn đầu tư của toàn xã hội, của các nhà đầu tư trong và 

ngoài nước vào ngành năng lượng, khuyến khích phát triển các nguồn 

năng lượng tái tạo là định hướng nhất quán, là chiến lược phát triển của 

Chính phủ Việt Nam với ngành năng lượng. Mục tiêu đã rõ, nhưng chúng 

tôi hiểu rằng phát triển ngành năng lượng theo hướng bền vững, đảm bảo 

cung cấp đủ, ổn định nguồn điện năng với giá thành hợp lý luôn là thách 

thức đối với các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Đã 20 
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năm nay, tốc độ tăng trưởng nhu cầu điện của Việt Nam hàng năm đều ở 

mức 2 con số, thường từ 1,5- 1,8 lần tốc độ tăng trưởng GDP trong đó giai 

đoạn 2000-2010 là 13%, 2011-2016 là 11% và từ 2017 đến nay đều trên 

10%. Các tính toán của Bộ Công Thương đều cho thấy nhu cầu điện sẽ 

tiếp tục tăng trưởng cao cùng với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

nền kinh tế của Việt Nam trong những năm sắp tới. Đáp ứng tốc độ tăng 

trưởng nhu cầu cao như vậy  thật sự là một thách thức to lớn. 

Vì vậy, xây dựng chiến lược phát triển ngành năng lượng phù hợp, 

khả thi, bền vững, phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam đang trở 

thành nhiệm vụ có tính quan trọng bậc nhất. Ở khía cạnh này, tôi muốn 

lưu ý rằng, song hành với những hỗ trợ tài chính rất đáng kể và có ý nghĩa 

của các Đối tác quốc tế, chúng tôi xác định tầm quan trọng và tính cấp 

thiết của việc nghiên cứu cũng như hợp tác phát triển khoa học công nghệ 

- kỹ thuật và nâng cao nhận thức cộng đồng để cải cách ngành năng lượng 

theo cả chiều sâu và chiều rộng.  

Trong bối cảnh và yêu cầu đó, Quy hoạch tổng thể phát triển năng 

lượng Quốc gia và Quy hoạch điện 8 mà Việt Nam đang xây dựng sẽ đóng 

vai trò quan trọng trong việc thiết lập nền tảng cho một hệ thống năng 

lượng hiện đại, cơ cấu bền vững, có độ tin cậy cao, đáp ứng nhu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội. Là cơ quan được Chính phủ giao chủ trì xây dựng 2 

Qui hoạch nêu trên, Bộ Công Thương nước CHXHCN Việt Nam mong 

muốn Hội nghị cấp cao lần thứ 3 Nhóm  đối tác năng lượng Việt Nam lần 

này tiếp tục thảo luận, đưa ra các khuyến nghị chính sách hiệu quả cho 

các cơ quan hữu trách của Việt Nam về phát triển ngành năng lượng. 

Trong đó, mục tiêu cao nhất vẫn là: (i) Đảm bảo an ninh năng lượng quốc 

gia trong trung và dài hạn để đáp ứng các mục tiêu phát triển; (ii) Xác 

định được cơ cấu năng lượng tối ưu và bền vững của đất nước; (iii) Thu 

hút mạnh mẽ đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng; (iv) Tháo gỡ các điểm 

nghẽn, thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng sạch hơn, xanh hơn và 

các nguồn năng lượng tái tạo (v) Nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng 
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năng lượng, giảm cường độ sử dụng năng lượng và sử dụng điện của nền 

kinh tế. Song song với đó, cần tạo điều kiện để các đối tượng trong xã hội, 

mọi tầng lớp nhân dân đều được tiếp cận và thụ hưởng lợi ích từ các chính 

sách phát triển năng lượng bền vững với chi phí hợp lý, đặc biệt cần quan 

tâm thích đáng đến nhóm đối tượng xã hội dễ bị tổn thương, đến người 

thu nhập thấp và các đối tượng chính sách. 

Thưa Quý vị, 

Tại Hội nghị cấp cao Đối tác năng lượng Việt Nam - VEPG năm 

2018, chúng ta đã thông qua  40 khuyến nghị chính sách cho lĩnh vực năng 

lượng Việt Nam. Một số trong các khuyến nghị đã dần trở thành các Quyết 

định chính sách. Trong 1 năm qua, các Nhóm Công tác Kỹ thuật đã cùng 

chung sức, phối hợp triển khai thúc đẩy các chính sách năng lượng quan 

trọng với sự điều hành sát sao của Ban chỉ đạo và sự hỗ trợ tích cực, hiệu 

quả từ Ban thư ký VEPG. Ngày hôm nay, trong sự kiện này, chúng ta 

cũng vui mừng tiếp nhận Báo cáo tiến độ thực hiện khuyến nghị chính 

sách VEPG như một sự ghi nhận nỗ lực và thành quả hợp tác của các bên 

vì tương lai phát triển bền vững của ngành năng lượng Việt Nam. Tôi tin 

tưởng rằng, Hội nghị của chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục đưa ra các khuyến 

nghị quan trọng mang tính chiến lược, đột phá để minh chứng cho hiệu 

quả của sự hợp tác trong khuôn khổ nhóm Đối tác năng lượng Việt Nam 

(VEPG). 

Năm 2020, Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN. Hội 

nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 38 sẽ được tổ chức tại Việt 

Nam vào mùa thu năm tới. Rất nhiều Đối tác phát triển đang hợp tác tích 

cực với Việt Nam cũng đang là đối tác quan trọng của khối ASEAN. 

Chúng tôi rất mong sự hiện diện và đối thoại tích cực của các Đối tác phát 

triển tại các Hội nghị cấp cao ASEAN năm 2020 nói chung và Hội nghị 

Bộ trưởng Năng lượng ASEAN nói riêng, vì một đất nước Việt Nam phát 

triển bền vững và một Cộng đồng ASEAN thịnh vượng, đóng góp tích 

cực cho cộng đồng thế giới. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế dự báo sẽ tăng 
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5% và nhu cầu năng lượng tăng bình quân 4,7%/năm đến năm 2025, đáp 

ứng nhu cầu năng lượng và phát triển năng lượng bền vững cũng được 

đánh giá là vấn đề có quan trọng số 1 của Cộng đồng kinh tế ASEAN 

trong những năm sắp tới. 

Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành và đánh giá cao 

đối với những vị đứng đầu, phụ trách cũng như các nhân viên của các cơ 

quan đại diện ngoại giao, các cơ quan, tổ chức phát triển quốc tế, các đơn 

vị tư vấn, cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài và trong nước tại Việt Nam 

vì những đóng góp và hợp tác, hỗ trợ tích cực, hiệu quả đối với sự phát 

triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, trong đó có ngành năng lượng. Tôi 

xin nhiệt liệt chào mừng Ngài Gióc-giô A-li-bơ-ti, tân Đại sứ, Trưởng 

phái đoàn EU tại Việt Nam và tin tưởng cá nhân Ngài sẽ có một nhiệm kỳ 

rất thành công, để lại nhiều dấu ấn tại đất nước chúng tôi. 

Xin chân thành cảm ơn Ngài Ôt-xman Đi-ô-nê, Giám đốc Quốc gia 

Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã dành nhiều công sức, tâm huyết và 

cộng tác chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Công Thương thời gian qua trên cương 

vị Đồng Chủ tịch Đối tác năng lượng Việt Nam (VEPG).  

Xin cảm ơn và đánh giá cao hoạt động hiệu quả của Ban chỉ đạo, 

Chủ trì và Đồng chủ trì các Nhóm Công tác Chuyên đề cũng như Ban thư 

ký VEPG trong năm qua, đã đề xuất và triển khai thúc đẩy nhiều khuyến 

nghị chính sách cho ngành năng lượng Việt Nam!   

Xin cảm ơn đại diện các cơ quan, đơn vị truyền thông đã đến tham 

dự, đưa tin về Hội nghị này. 

Cuối cùng, tôi xin chúc các Quý vị sức khỏe, hạnh phúc! 

Chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp! 

  Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

 


