
Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
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Báo cáo từ Ban Thư ký VEPG
Hội nghị Cấp cao lần thứ 3 – ngày 10 tháng 12 năm 2019
Hà Nội
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Tóm tắt bài trình bày

• Tổng quan về VEPG

• Báo cáo – Các hoạt động của VEPG trong năm 2019

• Báo cáo – Tiến độ thực hiện Khuyến nghị Chính sách
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VEPG – Đối thoại năng lượng cấp cao
Diễn đàn đối thoại chính sách từ năm 2017

• Diễn đàn đối thoại kỹ thuật và chính sách giữa
Chính phủ Việt Nam và Đối tác phát triển và các
bên liên quan khác trong ngành

Nền tảng định hướng ODA 

• Tạo điều kiện định hướng các hỗ trợ ODA với các
chiến lược chính sách năng lượng và khí hậu của
Việt Nam và đầu tư tư nhân trong lĩnh vực năng
lượng

Hỗ trợ quốc tế gắn kết và hiệu quả

• Tạo điều kiện thực hiện và phối hợp các nỗ lực
hợp tác phát triển

Chia sẻ thông tin và kinh nghiệm

• Tăng cường chia sẻ thông tin và kinh nghiệm
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VEPG – High-Level Policy Dialogue on Energy

Chủ trì và Đồng chủ trì VEPG

• Bộ trưởng Bộ Công Thương

• Đại sứ Liên minh Châu Âu tại VN

• Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới
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Khuyến nghị chính sách VEPG 2018
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Xây dựng và thông qua Khuyến nghị chính sách
VEPG

• Năm (05) nhóm Công tác Kỹ thuật (TWG) xây
dựng 40 Khuyến nghị chính sách trong năm 2018

• Bộ trưởng Bộ Công Thương và các Đồng chủ trì
VEPG thông qua các Khuyến nghị chính sách tại
Hội nghị cấp cao 2018

• Các TWG đang hỗ trợ thực hiện các Khuyến nghị
chính sách

• Xem xét tiến độ tại HNCC 2019



Hội nghị Cấp cao 2018
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Báo cáo Hội nghị Cấp cao 2018

• Có thể được tải về tại www.vepg.vn

http://www.vepg.vn/


Tóm tắt bài trình bày

• Tổng quan về VEPG

• Báo cáo – Các hoạt động của VEPG trong năm 2019

• Báo cáo – Tiến độ thực hiện Khuyến nghị Chính sách
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Hỗ trợ các đối tác VEPG & điều phối trong ngành

Hỗ trợ các đối tác VEPG và điều phối ngành năng
lượng

• VEPG đẩy mạnh và hỗ trợ hợp tác trong ngành (vd
hỗ trợ xây dựng Báo cáo Triển vọng Năng lượng 2019, 
tham vấn BCT/USAID về DPPA, Dự án Năng lượng Đô
thị USAID

• VEPG hỗ trợ đối tác: tham gia vào đánh giá, thẩm
định dự án và đánh giá giữa kì (vd Quỹ Năng lượng
Carbon thấp của Anh, Chương trình Đối tác Năng
lượng Đan Mạch, Dự án năng lượng đô thị của USAID)

• VEPG cung cấp ý kiến đầu vào trong các hội thảo
(lễ ra mắt Chương trình Điện mặt trời trên mái nhà, 
hội thảo tham vấn VIET, tham vấn của LHQ về thực
hiện NDC)
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Hỗ trợ đối tác VEPG – Danh sách dự án của các đối tác
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• Tổng hợp các dự án của các đối tác VEPG trong ngành NL (http://vepg.vn/resources/vepg-documents/)

• 60 dự án đang diễn ra với các thông tin chi tiết (kèm theo 40 dự án đã hoàn thành)

• Khảo sát được cập nhật vào tháng 10/2019

http://vepg.vn/resources/vepg-documents/


Hỗ trợ Đối tác VEPG– Chia sẻ thông tin
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• Các sự kiện của Đối tác
VEPG được đăng tải trên
website

• Hơn 30 hội thảo và sự kiện
được thông báo trên website 
và chia sẻ thông tin tới thành
viên TWG qua email

• Số lượng truy cập website 
ngày càng tăng:

o > 4,000 lượt truy cập
từ các tài khoản độc
lập từ tháng 6/ 2019

o 50/50 Việt Nam/ quốc
tế



Hỗ trợ đối tác VEPG– Cơ sở Dữ liệu Pháp lý
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• Cơ sở dữ liệu trực tuyến
liên tục được cập nhật và
mở rộng

• Hơn 40 văn bản pháp luật
(Tiếng Việt và Tiếng Anh)

• Quyết định TTCP, văn bản
BCT, Tài liệu tham vấn, 
Hướng dẫn của EVN, ...

• Lượt sử dụng tăng:

o 60% truy cập cơ sở
dữ liệu pháp lý

o > 2,500 lượt tải về từ
tháng 6/2019



Hỗ trợ cho các đối tác và hợp tác của VEPG

Tăng sự tham gia của các bên liên quan trong các
TWG

• Khoảng 100 chuyên gia từ các Đối tác phát triển, 
Chính phủ và các đơn vị khác, các tổ chức xã hội và
nghiên cứu thường xuyên tham gia tích cực trong
năm nhóm Công tác kỹ thuật (TWG)

• Sự tham gia của các đơn vị tư nhân ngày càng
tăng (ví dụ: Eurocham, VBF, REBA,VSEA, các nhà
đầu tư và phát triển dự án từ ngành NLTT và TKNL) 

➢VEPG ngày càng được thừa nhận và sử dụng là nền
tảng trung tâm cho đối thoại và điều phối trong
ngành năng lượng
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Các cuộc họp TWG trong năm 2019

Vietnam Energy Partnership Group 13

TWG Cuộc họp thứ 3 & 4 Chủ đề chính/ Tiêu điểm

TWG 1 NLTT

15/03/2019
• Phiên tham vấn về dự thảo giá FiT cho điện mặt trời 2

• Thảo luận về dự thảo khái niệm cho Chương trình điện mặt trời áp mái

23/09/2019

• Cập nhật về tiến trình chính sách hiện nay (Dự thảo giá FIT điện mặt trời 2, 
Chương trình Điện mặt trời trên mái nhà, Giá FiT năng lượng sinh học.vv.v)

• Chủ đề chính: Tích hợp lưới NLTT (Đánh giá công suất lưới khu vực Tây Nam 
Bộ)

TWG 2 HQNL

16/04/2019   

• Trình bày và tham vấn đầu về VNEEP 3

• Thảo luận về chủ đề Tiêu chuẩn hiệu quả năng lượng và hiệu quả năng
lượng trong tòa nhà

02/10/2019

• Trình bày, thảo luận về Kế hoạch Hành động thực hiện VNEEP 3 (NEEAP)

• Thảo luận khung Quản lý, đánh giá, giám sát (MRV) cho VNEEP & Cơ sở dữ
liệu HQNL



VEPG Technical Working Group Meetings 2019
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TWG Cuộc họp thứ 3 & 4 Chủ đề chính/ Tiêu điểm

TWG 3 TCTNL

12/06/2019

• Cuộc họp chung với Hội thảo tham vấn Bộ Công Thương/ USAID về PPA 
trực tiếp

• Thảo luận về mô hình và giải pháp cho việc thực hiện mô hình thí điểm

12/09/2019 

• Báo cáo tình hình triển khai thị trường bán buôn điện Việt Nam (VWEM)

• Cập nhật quy trình xây dựng DPPA và thiết kế thí điểm

• Thảo luận về các chủ đề ưu tiên/ phạm vi công việc cho TWG 3 (thị trường
năng lượng cạnh tranh)

TWG 4 TCNL

06/06/2019

• Cập nhật về Chương trình Điện khí hóa nông thôn (giới thiệu Quyết định
1740)

• Chủ đề tập trung: Các giải pháp ngoài lưới trong tiếp cận năng lượng

03/10/2019
• Tiến độ và các thánh thức trong điện khí hóa nông thôn

• Thảo luận về các dự án tiếp cận năng lượng ở các vùng khác nhau



VEPG Technical Working Group Meetings 2019

Vietnam Energy Partnership Group 15

TWG Cuộc họp lần 3 & 4 Các chủ đề chính/ Tiêu điểm

TWG 5 D&S

18. Apr 2019

• Thảo luận về Lộ trình và Kế hoạch hành động VEIS

• Cập nhật về quy trình xây dựng PDP 8 và hỗ trợ từ đối tác phát triển

• Ý kiến đầu vào của Tổng cục thống kê về các hoạt động về dữ liệu năng lượng
và dự án hợp tác với Italy

26. Nov 2019

• Thảo luận về Thông tư VEIS và nghiên cứu tiền khả thi

• Thảo luận về đề cương được phê duyệt cho PDP 8

• Thảo luận về Bảng cân bằng năng lượng 2017



Tóm tắt bài trình bày

• Tổng quan về VEPG

• Báo cáo – Các hoạt động của VEPG trong năm 2019

• Báo cáo – Tiến độ thực hiện Khuyến nghị Chính sách

Viet Nam Energy Partnership Group 16



Đánh giá của TWG về tình hình thực hiện khuyến
nghị chính sách VEPG
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Phản hồi từ các thành viên
TWG:

• Các TWG thảo luận tiến độ thực
hiện các Khuyến nghị chính sách, 
khó khăn, thách thức và triển
vọng 2020 tại vòng họp thứ 4 
(riêng TWG5 dùng hình thức khảo
sát online)

• Các ý kiến đóng góp được đưa vào
ma trận giám sát và Dự thảo báo
cáo Tiến độ.



Tiến độ thực hiện khuyến nghị chính sách VEPG

• VEPG/ các nhóm TWG hỗ trợ các quy trình chính

sách quan trọng trong năm chủ đề (ví dụ: giá FiT

cho điện mặt trời, chương trình điện mặt trời áp

mái, VNEEP3/ NEEAP, thị trường bán buon điện, 

điện khí hóa nông thôn, VEIS)

• Đóng góp chính thông qua các phiên tham vấn, ý 

kiến và phản ánh, kinh nghiệm thực tiễn.

• Các nhóm TWG đã đạt được tiến bộ đáng kể trong

việc hỗ trợ 40 khuyến nghị chính sách cụ thể

nhưng cũng đã xác định các lỗ hổng và các thách

thức còn tồn tại.
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Tiến độ thực hiện khuyến nghị chính sách
TWG 1 – Năng lượng tái tạo
Tiến độ:

• FIT và PPA cho năng lượng gió được sửa đổi, cơ chế khuyến khích điện mặt trời áp mái được
sửa đổi.

• Tham vấn và hỗ trợ cho giá FiT mới cho điện mặt trời và chương trình điện mặt trời áp mái.

• Bắt đầu thảo luận về cơ chế đấu thầu và tích hợp năng lượng tái tạo vào lưới

Thách thức:

• Phát triển khung hỗ trợ (đấu thầu, giá FiT cho năng lượng sinh học, điện gió ngoài khơi)

• Các biện pháp hỗ trợ cho việc tích hợp năng lượng tái tạo vào lưới (xuyên suốt, hỗ trợ từ các
nhóm TWG khác)

Chủ đề ưu tiên trong năm 2020:

• Phát triển giá FiT (cho năng lượng sinh khối, khí biogas, chất thải thành năng lượng)

• Thí điểm đấu giá năng lượng mặt trời

• Điện gió ngoài khơi và năng lượng sinh học (lộ trình/ khung pháp lý)

• PDP 8 and Tích hợp năng lượng tái tạo (xuyên suốt, phối hợp từ các nhóm TWG khác)
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Tiến độ thực hiện khuyến nghị chính sách
TWG 2 – Hiệu quả năng lượng
Tiến độ:

• Công bố chương trình VNEEP 3

• Thông tư về cơ chế cấp vốn cho chương trình VNEEP 3 được xây dựng

• Kế hoạch hành động NEEAP đang được xây dựng với ý kiến đầu vào từ các thành viên TWG

Thách thức:

• Hoàn thiện và triển khai thực hiện NEEAP

• Huy động thêm vốn và phối hợp hỗ trợ đối tác phát triển.

• Nâng cao năng lực và nâng cao nhận thức để phát triển thị trường hiệu quả năng lượng

Chủ đề ưu tiên trong năm 2020:

• Hoàn thiện và triển khai thực hiện NEEAP / tập trung của nhóm TWG 2 về việc triển khai
thực hiện NEEAP

• Phối hợp hỗ trợ triển khai NEEAP giữa các thành viên VEPG

• Cấp vốn cho hiệu quả năng lượng và hiệu quả năng lượng trong ngành công nghiệp (tùy vào
các ưu tiên của NEEAP)
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Tiến độ thực hiện khuyến nghị chính sách
TWG 3 – Tái cấu trúc ngành năng lượng
Tiến độ:

• Bắt đầu hoạt động của thị trường bán buôn điện Việt Nam vào đầu năm 2019

• Phát triển Hợp đồng bán điện trực tiếp (DPPA) trong giai đoạn cuối sau khi tham vấn

Thách thức:

• Hoàn thiện VWEM và VREM (các cơ chế và các quy định tiếp theo: ví dụ: cơ chế giá trợ

giá chéo, cơ chế chi phí A/S cho các nhà điều hành thị trường nhỏ, phí phân phối)

• Huy động sự hỗ tợ của các Đối tác phát triển (danh sách hỗ trợ kỹ thuật được xây dựng)

Chủ đề ưu tiên trong năm 2020:

• Các khía cạnh pháp lý của thị trường điện cạnh tranh (phạm vi công việc sửa đổi, danh

sách chủ để mới)

• Triển khai thị tường bán buôn điện (VWEM/VREM, danh sách nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật)

• Triển khai thực hiện và giám sát thí điểm DPPA
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Tiến độ thực hiện khuyến nghị chính sách
TWG 4 – Tiếp cận năng lượng
Tiến độ:

• Quyết định về Chương trình mục tiêu quốc gia về điện khí hóa nông thông được ban hành
(Quyết định 1740/2018 QĐ-TTg)

• Hầu hết các nghiên cứu khả thi cho Chương trình mục tiêu được phê duyệt và trong quá trình
chuẩn bị đầu tư

• Nhóm TWG 4 cung cấp ý kiến trong việc triển khai thực hiện các dự án không nối lưới.

Thách thức:

• Huy động vốn còn thiếu cho chương trình (hơn 80% tổng số) và nâng cao ưu tiên trong việc
triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu (rào cản về trần nợ công/ quy định về ODA)

• Các giải pháp cho thách thức về mặt bền vững cho các dự án không nối lưới.

• Phối hợp liên ngành và liên bộ cho năng lượng sinh học cho khu vực nông thôn

Chủ đề ưu tiên trong năm 2020:

• Thách thức về việc cung cấp vốn cho điện khí hóa nông thôn

• Sự phù hợp và tính bền vững của các dự án không nối lưới và các tùy chọn kỹ thuật khác nhau

• Chiến lược năng lượng sinh học
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Tiến độ thực hiện khuyến nghị chính sách
TWG 5 – Dữ liệu và thống kê năng lượng
Tiến độ:

• Kế hoạch hành động VEIS đã được phê duyệt và ban hành (Quyết định 4561/2018/ QĐ-BCT)

• Dự thảo thông thư về việc triển khai thực hiện VEIS đang trong quá trình tham vấn và Báo
cáo chính sách đầu tư đang được phát triển.

Thách thức:

• Hoành thiện khung pháp lý VEIS và thiết lập cơ sở hạ tầng VEIS

• Huy động hỗ trợ từ các đối tác phát triểm (danh sách nhiệm vụ chi tiết được phát triển trong
nhóm TWG) và phối hợp với các TWG khác (ví dụ TWG 2 trên cơ sở dữ liệu về HQNL) và các
cơ quan nhà nước khác (ví dụ: Tổng cục thống kê)

• Hỗ trợ trong việc xây dựng PDP8, phối hợp với các nhóm TWG khác (TWG 1, 2, 3)

Chủ đề ưu tiên trong năm 2020:

• Thiết lậu Hệ thống thông tin năng lượng Việt Nam (VEIS)

• Hỗ trợ và phối hợp trong việc xây dựng PDP8
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Tiến độ thực hiện khuyến nghị chính sách

Các thách thức xuyên suốt:

• Cấp vốn cho các dự án chính sách quan trọng trong nhu cầu đầu tư
chuyển dịch năng lượng: công suất NLTT, thực thi lưới điện, các
biện pháp hiệu quả năng lượng, điện khí hóa nông thôn (!)

• Trần nợ công/ khung pháp lý về ODA là các rào cản chính được
xác định. Khu vực tư nhân chỉ có thể đáp ứng một phần (với số
lượng và khung thời gian đầu tư cần thiết)

• Huy động đầu tư tư nhân cần có một khung pháp lý và môi
trường thị trường thuận lợi

• Quy hoạch chiến lược và tích hợp (từ nhu cầu, công suất, lưới
điện): PDP8 và các nhóm TWG giải quyết các chủ đề xuyên suốt

• Huy động và phối hợp hỗ trợ từ đối tác phát triển (ví dụ: tái cơ
cấu thị trường điện, hiệu quả năng lượng/ VNEEP 3)
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Tham gia vào đối thoại VEPG!
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Liên lạc với chúng tôi: 
Rainer Brohm, Điều phối viên quốc tế
Ban thư ký VEPG
c/o EREA / MOIT
Phòng 702, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm
Hà Nội Việt Nam

Email: secretariat@vepg.org.vn
Phone: +84 936 066 221
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