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DEPP Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch 

DP Đối tác phát triển 

EAG Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng 

ERAV Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương 

EREA Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương 

ESCO Công ty dịch vụ năng lượng 

EU Liên minh Châu Âu 

EUD Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam 

EVN Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
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H.E. Ngài 

HLM Hội nghị cấp cao 

LNG Khí thiên nhiên hóa lỏng 

MC Người dẫn chương trình 

MFD Sáng kiến Tối đa hóa tài chính cho phát triển năng lượng ở Việt Nam của Ngân 
hàng Thế giới 

MOIT Bộ Công Thương 

ODA Hỗ trợ phát triển chính thức 

PDP Quy hoạch phát triển điện lực 

PPA Hợp đồng mua bán điện 

PPP Đối tác công tư 

RE Năng lượng tái tạo 

SOE Doanh nghiệp nhà nước 

TWG Nhóm Công tác Kỹ thuật 

VEIS Hệ thống Thông tin năng lượng Việt Nam 

VEPG Nhóm đối tác năng lượng Việt Nam 

VNEEP3 Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 
2019-2030 

UNFCCC Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu 

WB Ngân hàng Thế giới 

  



 
 

 

VỀ NHÓM ĐỐI TÁC NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM 

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) được thành lập vào tháng 6/2017 theo thỏa thuận 

giữa Chính phủ Việt Nam và các đối tác phát triển với mục đích tăng cường hợp tác giữa các bên, 

kết nối và phối hợp hiệu quả hỗ trợ quốc tế cho ngành năng lượng tại Việt Nam. Hiện nay, hoạt 

động của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam do Bộ Trưởng Bộ Công thương chủ trì và đại diện 

của Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đồng chủ trì. 

Mục tiêu chung của 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. 

Nhằm thực hiện mục tiêu trên, Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) đóng vai trò là một 

diễn đàn đa cấp hỗ trợ đối thoại chính sách cấp cao và chuyên đề về phát triển năng lượng trong 

bối cảnh thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững và Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. VEPG 

là một kênh gắn kết thống nhất nguồn hỗ trợ bên ngoài 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 và đầu tư 

tư nhân, qua đó củng cố sự gắn kết và tính hiệu quả, đồng thời tránh trùng lặp các hoạt động 

viện trợ quốc tế trong lĩnh vực năng lượng. Ngoài ra, thông qua việc chia sẻ thông tin giữa các 

đối tác trong nước và quốc tế, VEPG giúp các bên liên quan có thêm kiến thức và khuyến khích 

việc đưa ra quyết định dựa trên thông tin đầy đủ. 

VEPG tập trung vào 05 lĩnh vực ưu tiên: Năng lượng tái tạo, Hiệu quả Năng lượng, Tái cấu trúc 

ngành Năng lượng, Tiếp cận Năng lượng, Dữ liệu & Thống kê Năng lượng. Các Nhóm công tác kỹ 

thuật (TWG) đưa ra các ý kiến và khuyến nghị về phát triển chính sách và quy hoạch ngành năng 

lượng. 

VỀ HỘI NGHỊ CẤP CAO VEPG 

Hội nghị cấp cao VEPG được tổ chức thường niên với mục tiêu tạo điều kiệnvà duy trì tính liên 

tục trong đối thoại chính sách về năng lượng nhằm hoàn thành những mục tiêu đề ra trong 

khuôn khổ nhóm đối tác. Đây là sự kiện quan trọng quy tụ lãnh đạo cấp cao trong ngành, thảo 

luận các chủ đề ưu tiên về chính sách năng lượng hiện tại và trong tương lai cũng như quá trình 

quy hoạch phát triển ngành năng lượng Việt Nam. Đồng thời, tại Hội nghị, 05 Nhóm Công tác Kỹ 

thuật sẽ trình bày kết quả công tác và báo cáo tiến độ thực hiện những hoạt động, cam kết đã đề 

ra trong khuôn khổ nhóm đối tác. 

  



 
 

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Hội nghị cấp cao lần thứ nhất diễn ra ngày 21/06/2017 tại Khách sạn Lotte, Hà Nội với sự tham 

dự của hơn 140 đại biểu công tác trong lĩnh vực phát triển ngành năng lượng Việt Nam. Hội nghị 

cấp cao lần thứ nhất đã chính thức ra mắt Nhóm đối tác năng lượng Việt Nam (VEPG). Hội nghị 

trình bày mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của VEPG và các bên liên quan được mời tham gia 

các Nhóm Công tác Kỹ thuật của VEPG. Để đánh dấu sự ra mắt của VEPG, Bộ Công Thương và 

Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam đã ký Ý định thư (LOI) và chính thức thông qua các 

Điều khoản Tham chiếu (ToR) của VEPG. 

Sau lễ ra mắt VEPG và hướng đến Hội nghị cấp cao lần thứ hai, Ban thư ký VEPG dưới sự điều 

hành của Ban chỉ đạo VEPG đã thành lập các Nhóm Công tác Kỹ thuật và điều phối hoạt động 

khởi động nhóm đối tác. 

Sau đây là tóm tắt những cột mốc chính trong hoạt động của VEPG từ Hội nghị cấp cao lần thứ 

nhất (2017) đến Hội nghị cấp cao lần thứ hai (2018): 

• Năm (05) Nhóm Công tác Kỹ thuật đã được thành lập và đi vào hoạt động: Nhóm 1 - Năng 

lượng tái tạo, Nhóm 2 - Hiệu quả năng lượng, Nhóm 3 - Tái cấu trúc ngành năng lượng, 

Nhóm 4 - Tiếp cận năng lượng và Nhóm 5 - Dữ liệu & Thống kê năng lượng. Các Nhóm 

Công tác Kỹ thuật đã thống nhất họp tối thiểu 02 lần/năm. 

• Theo đề nghị của Ban chỉ đạo VEPG, 05 Nhóm Công tác Kỹ thuật đã xây dựng khuyến nghị 

chính sách cụ thể nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành năng lượng Việt Nam trong 05 

lĩnh vực trọng tâm được giao. Tại Hội nghị cấp cao năm 2018, các khuyến nghị chính sách 

này đã được trình bày, chính thức thông qua và tổng hợp thành một ấn phẩm đăng tải 

trên website của VEPG1. 

 
1 http://vepg.vn/wp-content/uploads/2018/11/Policy-Recommendations-Paper-HLM-2018.pdf 

Hội nghị cấp cao của VEPG lần thứ nhất 

http://vepg.vn/wp-content/uploads/2018/11/Policy-Recommendations-Paper-HLM-2018.pdf


 
 

 

• Ban chỉ đạo VEPG đã họp 03 lần (ngày 03/05, 11/07 và 05/10/2018) để rà soát tiến độ 

công việc của các Nhóm Công tác Kỹ thuật cũng như hướng dẫn, chỉ đạo việc xây dựng 

khuyến nghị chính sách và tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ hai vào tháng 11/2018. 

• Một số đại diện của Nhóm Công tác Kỹ thuật về Năng lượng tái tạo (Nhóm 1) đã tham gia 

hội thảo do Tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng và Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt 

Nam tổ chức diễn ra ngày 26/06/2018 nhằm thảo luận, phân tích những thách thức và 

phương án chiến lược chính đối với phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam. 

• Là kênh trực tuyến quảng bá những hoạt động, dự án hợp tác trong khuôn khổ nhóm đối 

tác, website của VEPG đã được xây dựng và đi vào hoạt động ngày 29/10/2018. 

2. HỘI NGHỊ CẤP CAO VEPG LẦN THỨ HAI NĂM 2018 

Hội nghị cấp cao VEPG lần thứ hai được tổ chức vào ngày 26/11/2018 tại Khách sạn Melia, Hà 

Nội, quy tụ gần 200 lãnh đạo cấp cao đến từ khu vực công, tổ chức đối tác phát triển, doanh 

nghiệp tư nhân, viện nghiên cứu và tổ chức xã hội dân sự. 

Mục tiêu chính của Hội nghị cấp cao lần thứ hai là trình bày và thông qua các khuyến nghị chính 

sách của các Nhóm Công tác Kỹ thuật cũng như nhận được cam kết của Chủ tịch và Đồng chủ 

tịch VEPG về việc lồng ghép các thông điệp chính của Nhóm Công tác Kỹ thuật vào quá trình xây 

dựng chính sách và quy hoạch ngành năng lượng hiện tại và trong tương lai. 

Đồng thời, đây cũng là cơ hội để VEPG trình diễn kinh nghiệm, điển hình tốt của một số bên liên 

quan trong ngành có liên hệ trực tiếp tới các khuyến nghị của các Nhóm Công tác Kỹ thuật. 

Xem chi tiết Chương trình nghị sự của Hội nghị cấp cao của VEPG lần thứ hai tại Phụ lục I. 

3. KHAI MẠC HỘI NGHỊ CẤP CAO 

Người dẫn chương trình (MC), Ông Quách Quang Đông, Chánh Văn phòng, Cục Điện lực và Năng 

lượng tái tạo (Bộ Công Thương) phát biểu chào mừng các lãnh đạo cấp cao, đại biểu và trình bày 

mục tiêu của Hội nghị. 

Tiếp theo phần mở đầu của MC là màn diễn tấu đàn nhị của nghệ sỹ Thùy Anh. 

Sau đó, MC mời Chủ tịch và Đồng chủ tịch VEPG phát biểu khai mạc. 



 
 

 

 

Phát biểu khai mạc, ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương thay mặt Chủ tịch 

VEPG/Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh truyền tải những thông điệp chính sau đây: 

• Việt Nam cam kết thực hiện Công ước khung Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu 

(UNFCCC) và Hiệp định Paris về Biến đổi khí hậu. 

• Việt Nam cần xây dựng một cơ chế, khuôn khổ để gắn kết và điều phối một cách đồng bộ, 

hiệu quả các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) với các cơ chế và chính sách quốc 

gia để phát triển ngành năng lượng một cách bền vững. 

• Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, điều này cũng đặt 

ra yêu cầu xây dựng ngành năng lượng quốc gia theo cơ chế thị trường, có khả năng hội 

nhập và thích ứng cao. 

• Hội nghị cấp cao đóng vai trò một diễn đàn hỗ trợ tất cả các bên liên quan ở Việt Nam 

tham gia xây dựng chính sách phát triển năng lượng bền vững để mọi tầng lớp trong xã 

hội đều được thụ hưởng. Điều này bao gồm các nỗ lực thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực năng 

lượng, ngày càng mở rộng tiếp cận các dịch vụ năng lượng hiện đại với mức giá phải 

chăng, thúc đẩy năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng. 

• Thứ trưởng đánh giá cao công việc mà VEPG đã thực hiện và ghi nhận 40 khuyến nghị 

chính sách quan trọng được đề xuất bởi 05 Nhóm Công tác Kỹ thuật.  

Thứ trưởng Đặng Hoàng An phát biểu chào mừng 



 
 

 

• Thứ trưởng cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới EU, Ngân hàng Thế giới, tất cả các đối tác 

phát triển và bên liên quan khác vì những đóng góp tích cực trong khuôn khổ hợp tác 

VEPG. 

Ngài Bruno Angelet, Đại sứ - Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam, cũng phát biểu chào mừng đại 

biểu tại Hội nghị. 

 

Đại sứ bày tỏ sự trân trọng đối với công việc mà VEPG đã thực hiện trong một năm qua cùng 

những đóng góp của tất cả các đối tác phát triển, các bên liên quan đến từ khu vực tư nhân và tổ 

chức xã hội dân sự đối với 05 Nhóm Công tác Kỹ thuật. Đại sứ đề cập đến những khuyến nghị 

đầy tham vọng nhưng thực tế mà Nhóm công tác trình bày và thông qua tại Hội nghị cấp cao lần 

hai liên quan đến cải cách toàn diện chính sách năng lượng. Đồng thời, Đại sứ nhấn mạnh vai 

trò của chúng trong việc giải quyết những mục tiêu tưởng chừng mâu thẫu như: làm sao để tăng 

nguồn cung và hiệu quả năng lượng, bao gồm phi tập trung hóa sản xuất năng lượng tái tạo 

thông qua hệ thống điện mặt trời lắp mái tại hộ gia đình và doanh nghiệp mà vẫn đảm bảo nguồn 

cung ổn định, cạnh tranh, giá cả phải chăng và tiếp cận cho tất cả mọi người, giảm ô nhiễm môi 

trường và tránh lãnh phí năng lượng. 

Đại sứ EU nhấn mạnh ba khía cạnh nổi bật của khuyến nghị chính sách: 

• Để thu hút đầu tư tư nhân, việc xây dựng Hợp đồng mua bán điện mẫu (PPA) nên là ưu 

tiên hàng đầu trong những tháng tới. 

Ngài Bruno Angelet phát biểu chào mừng 



 
 

 

• Trong bối cảnh nguồn cung năng lượng tái tạo (đặc biệt từ hệ thống năng lượng mặt trời 

lắp mái tại hộ gia đình và doanh nghiệp) vào lưới điện tăng nhanh, cần điều chỉnh những 

quy định về cơ chế bù trừ điện năng, bao gồm những tiêu chuẩn áp dụng trên toàn quốc 

và kế hoạch đầu tư công trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia sắp tới. 

• Quá trình chuyển dịch sang chính sách năng lượng bền vững hơn và chuyển dịch từ 

những nguồn năng lượng gây ô nhiễm sang năng lượng sạch cần diễn ra từ từ và toàn 

diện với trọng tâm hỗn hợp năng lượng phù hợp, cụ thể bằng cách tăng sử dụng khí đốt. 

Chiến lược chuyển đổi cần được phản ánh trong các kế hoạch ngành trung hạn và dài hạn 

trong thời gian tới, bao gồm Tổng Sơ đồ Điện 8 và Chương trình quốc gia về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (VNEEP3). 

VEPG sẽ nỗ lực hết sức hỗ trợ Đảng, Chính phủ và Quốc Hội lồng ghép những khuyến nghị này 

trong quá trình hoạch định. 

EU cam kết mạnh mẽ hỗ trợ quá trình chuyển đổi này của Việt Nam, từ năng lượng bẩn sang 

năng lượng sạch mà vẫn đảm bảo giá cả phải chăng cho tất cả mọi người và khả năng cạnh tranh 

của Việt Nam. 

EU cũng thực sự mong rằng những khuyến nghị đưa ra sẽ được lồng ghép trong các văn kiện 

chính sách chiến lược của Việt Nam và được chuyển thành những hành động chính sách thiết 

thực. 



 
 

 

 

Phát biểu khai mạc, ngài Ousmane Dione, Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt 

Nam, đánh giá cao thành tựu phát triển ngành năng lượng của Việt Nam trong những thập kỷ 

qua với trọng tâm là điện khí hóa nông thôn và tái cấu trúc ngành năng lượng. 

Ông nhấn mạnh hai thách thức mà Việt Nam sẽ phải đối mặt khi phát triển ngành năng lượng 

trong tương lai: 

• Thách thức đầu tiên là làm thế nào để vừa đáp ứng nhu cầu năng lượng, vừa tuân thủ 

mục tiêu của Chính phủ về giảm phát thải khí nhà kính và hoàn thành chỉ tiêu quốc gia 

về biến đổi khí hậu.  

• Thách thức thứ hai là làm thế nào để huy động nguồn đầu tư lớn nhằm đáp ứng nhu cầu 

năng lượng đang tăng nhanh chóng. Cần chú ý hơn đến vai trò của khu vực tư nhân, bao 

gồm cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đối với việc cấp vốn cho ngành năng 

lượng. 

Để giải quyết hai thách thức chính nói trên, hoạt động chiến lược của Ngân hàng Thế giới tại Việt 

Nam xoay quanh hai sáng kiến: 

• Chính phủ cần tiến hành song song 04 hoạt động liên quan đến Chuyển dịch năng lượng: 

(1) mở rộng năng lượng tái tạo (đặc biệt điện gió và điện mặt trời); (2) thúc đẩy khí thiên 

nhiên và khí thiên nhiên hóa lỏng; (3) tăng cường đầu tư hiệu quả năng lượng và (4) thúc 

Ngài Ousmane Dione phát biểu chào mừng 



 
 

 

đẩy mua bán điện trong khu vực nên được Chính phủ tiến hành song song để giảm sản 

xuất nhiệt điện than. 

• Ngân hàng Thế giới đang hỗ trợ Chính phủ trong khuôn khổ Sáng kiến Tối đa hóa tài 

chính cho phát triển năng lượng nhằm thu hút thêm vốn đầu tư tư nhân và thương mại 

cho ngành năng lượng. Ba trụ cột chính cần giải quyết để huy động vốn tư nhân và thương 

mại cho ngành năng lượng là: 

➢ Xây dựng và triển khai một chương trình Nhà máy điện độc lập (IPP) cạnh tranh trong 

Tổng Sơ đồ Điện 8 với khung hợp đồng thu hút đầu tư trong và ngoài nước ở quy mô 

lớn;  

➢ chuẩn bị cho các doanh nghiệp quốc doanh về điện, khí đốt tiếp cận vốn thương mại 

thông qua xếp hạng tín dụng và phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; và 

➢ Hỗ trợ cải cách ngân hàng và thị trường vốn để cải thiện khả năng tài chính tiền tệ 

địa phương. Điều này rất quan trọng đối với cả dự án và tài chính doanh nghiệp cho 

các dự án đầu tư năng lượng. 

Ngân hàng Thế giới luôn sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ trong Chuyển dịch năng lượng và Tối đa hóa 

Tài chính cho chương trình nghị sự về Phát triển và phối hợp với VEPG về những chính sách 

quan trọng cho ngành năng lượng. 

Xem các bài phát biểu chào mừng của Chủ tịch và Đồng chủ tịch VEPG tại Phụ lục II. 

4. CÁC NHÓM CÔNG TÁC KỸ THUẬT CỦA VEPG – XÂY DỰNG NGÔI NHÀ 
NĂNG LƯỢNG VEPG 

Sau bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch và Đồng chủ tịch VEPG, MC tiến hành hướng dẫn một 

hoạt động trình diễn vừa có tính biểu tượng vừa để chính thức hóa những khuyến nghị chính 

sách do 05 Nhóm Công tác Kỹ thuật xây dựng về Năng lượng tái tạo, Hiệu quả năng lượng, Tái 

cấu trúc ngành năng lượng, Tiếp cận năng lượng và Dữ liệu & Thống kê năng lượng (Tải Báo cáo 

Khuyến nghị chính sách tại đây). 

MC nhấn mạnh rằng những khuyến nghị chính sách của 5 Nhóm Công tác Kỹ thuật là viên gạch 

tạo nên sự phát triển của ngành năng lượng tại Việt Nam và mời Chủ trì và Đồng chủ trì của mỗi 

Nhóm Công tác Kỹ thuật cùng chung tay xây dựng Ngôi nhà năng lượng VEPG. 

Lần lượt từng Chủ trì và Đồng chủ trì của mỗi Nhóm Công tác Kỹ thuật (xem Phụ lục III) được 

MC mời lên sân khấu. Trong khi MC giới thiệu từng Nhóm Công tác Kỹ thuật và các khuyến nghị 

tương ứng của Nhóm được trình chiếu trên màn hình, Chủ trì và Đồng chủ trì đặt khối 3D đại 

diện cho Nhóm mình lên sân khấu. Tất cả các khối 3D giống như những viên gạch tạo nên một 

ngôi nhà tượng trưng cho VEPG và ngành năng lượng Việt Nam. 

http://vepg.vn/wp-content/uploads/2018/11/Policy-Recommendations-Paper-HLM-2018.pdf


 
 

 

  

  

 

 

Sau khi toàn bộ những viên gạch được xếp lên sân khấu, MC khẳng định rằng ngôi nhà chưa thể 

hoàn thành nếu thiếu đi mái nhà: sự thông qua từ phía Chủ tịch và Đồng chủ tịch của VEPG đối 

với kết quả làm việc của các Nhóm Công tác Kỹ thuật. MC mời một Chủ trì/Đồng chủ trì của mỗi 

Nhóm Công tác Kỹ thuật lên sân khấu và tham gia phiên thảo luận để cung cấp thêm thông tin 

chi tiết về kết quả làm việc của từng Nhóm làm cơ sở thông qua những khuyến nghị chính sách 

Nhóm đã xây dựng. 



 
 

 

5. TÓM TẮT PHIÊN THẢO LUẬN VỚI SỰ THAM GIA CỦA NHÓM CÔNG TÁC KỸ 
THUẬT 

 

Sau phần minh họa mang tính biểu tượng về những khuyến nghị chính sách và xây dựng Ngôi 

nhà năng lượng của Chủ trì và Đồng chủ trì của 05 Nhóm Công tác Kỹ thuật là phiên thảo luận 

về những chủ đề và khuyến nghị chính của Nhóm Công tác Kỹ thuật. Ông Rainer Brohm, Điều 

phối viên quốc tế của Ban thư ký VEPG, mời một đại diện của mỗi Nhóm Công tác Kỹ thuật lên 

sân khấu và hỗ trợ phiên thảo luận với vai trò điều hành. 

 
Nội dung thảo luận gồm những điểm chính như sau: 

• Ông Nguyễn Ninh Hải, Trưởng Phòng Năng lượng mới và Năng lượng tái tạo, Cục Điện 

lực và Năng lượng tái tạo/Bộ Công Thương, mở đầu bằng việc nhấn mạnh những cơ hội 

lớn phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam: (i) Việt Nam có tiềm năng lớn về năng 

lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời; (ii) Công nghệ thay đổi nhanh chóng đã giúp 

tăng hiệu quả của các thiết bị năng lượng tái tạo và giảm chi phí, giá thành xuống mức 

phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam; (iii) Từ năm 2011, Chính phủ Việt 

Nam đã và đang ưu tiên sử dụng năng lượng tái tạo; và (iv) hỗ trợ từ các đối tác phát 

triển như EU, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cùng nhiều tổ chức 

quốc tế và chính phủ các nước khác đã góp phần phát triển khung chính sách và xây dựng 

năng lực của Việt Nam trong những năm qua. 

Phiên thảo luận với sự tham gia của Nhóm Công tác Kỹ thuật được điều hành bởi Ban thư ký VEPG 



 
 

 

Tuy nhiên, ông cũng đề cập những thách thức chính trong phát triển năng lượng tái tạo 

mà Việt Nam hiện đang đối mặt: (i) việc tập trung nhiều quy hoạch đầu tư và phát triển 

công suất Năng lượng tái tạo ở một số tỉnh có tiềm năng cao; (ii) khó khăn về vận hành 

và điều tiết một hệ thống điện tái tạo như chi phí xây dựng, vận hành hệ thống phụ trợ; 

và (iii) quỹ đất lớn cần huy động để phát triển dự án năng lượng tái tạo gây ra khó khăn 

về tiến độ đầu tư giải phóng mặt bằng. 

Vì sự phát triển trong tương lai và xét đến những chủ đề, khuyến nghị chính của Nhóm 

Công tác Kỹ thuật 1 về năng lượng tái tạo, ông Hải nhấn mạnh 04 khía cạnh chính sau: 

➢ Về cơ chế hỗ trợ điện mặt trời, Quyết định 11/2017 của Thủ tướng Chính phủ hiện 

đang trong quá trình sửa đổi và tham vấn các bộ ngành liên quan nhằm giải quyết 

một số thách thức trong triển khai cơ chế hỗ trợ hệ thống điện mặt trời lắp mái trước 

khi trình Chính phủ. 

➢ Về điện gió, Quyết định 39/2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết 

định 37/2011 về Giá mua điện gió (FiT) đã được ban hành vào tháng 9/2018, trong 

đó tăng giá FiT đối với dự án điện gió ngoài khơi và trên đất liền. Bộ Công Thương 

hiện đang soạn thảo một Thông tư sửa đổi Thông tư 32 quy định thực hiện phát triển 

dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện. 

➢ Hiện tại, Bộ Công Thương đang phối hợp với GIZ tiến hành nghiên cứu điều chỉnh giá 

mua bán điện mặt trời áp dụng sau tháng 6/2019 và sẽ tổ chức hội thảo trình bày kết 

quả nghiên cứu tại Khách sạn Hilton vào ngày 28/11/2018. 

➢ Bộ Công Thương cũng đang phối hợp với Ngân hàng Thế giới nghiên cứu cơ chế đấu 

thầu/đấu giá cho dự án năng lượng mặt trời nói riêng và dự án năng lượng tái tạo nói 

chung. 

• Ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững/Bộ 

Công Thương, phản hồi câu hỏi về những nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia 

về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả 3 (VNEEP3) liên quan đến chủ đề trọng tâm 

của Nhóm Công tác Kỹ thuật 2 - Hiệu quả năng lượng. Ông nhấn mạnh 03 nội dung mới, 

cải tiến so với VNEEP1 và VNEEP2 như sau: 

➢ VNEEP3 tập trung rà soát, xây dựng và cải thiện các cơ chế, chính sách về sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhằm đẩy mạnh toàn diện hiệu quả năng lượng 

trong mọi khía cạnh đời sống xã hội. 

➢ VNEEP3 cũng hướng đến phát triển cơ sở dữ liệu năng lượng, tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin trong đảm bảo hiệu quả năng lượng; nghiên cứu khoa học, phát 

triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến. 

➢ VNEEP3 đề xuất một dự án thí điểm thành lập Quỹ thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu 

quả nhằm tạo cơ chế khuyến khích về mặt tài chính cho việc triển khai các giải pháp 

hiệu quả năng lượng. 



 
 

 

Ông Vũ nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự hỗ trợ liên tục từ các Đối tác Phát triển phối 

hợp với chính phủ liên quan đến việc triển khai VNEEP3. Trong bối cảnh đó, Việt Nam 

tập trung vào những hoạt động sau: 

➢ Cần tập trung tài chính hỗ trợ đầu tư vào các giải pháp hiệu quả năng lượng, nâng cấp 

và tân trang trang thiết bị, hỗ trợ chuyển giao công nghệ và ứng dụng công nghệ tiên 

tiến vào lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ và dịch vụ. Thêm vào đó, cần hỗ trợ triển khai mô 

hình Đối tác công tư (PPP) nhằm thúc đẩy hiệu quả năng lượng trong khu vực tư 

nhân. 

➢ Cần tối ưu hóa nguồn lực bằng cách xây dựng một ma trận gồm các dự án hợp tác ưu 

tiên nhằm tránh trùng lặp hoạt động giữa các nhà tài trợ khác nhau. 

➢ Cần có một cơ chế phối hợp đa phương giữa các đối tác phát triển khác nhau nhằm 

giúp sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực hạn chế. Việc thiết lập các cơ chế đồng tài 

trợ và hợp tác chung sẽ đảm bảo mức độ tập trung nguồn lực cho những dự án lớn 

và trọng yếu trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng. 

• Ông Franz Gerner, Chuyên gia kinh tế năng lượng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, 

trình bày những chủ đề, thảo luận chính của Nhóm Công tác Kỹ thuật 3 về Tái cấu trúc 

ngành năng lượng. Ông đề cập những thành tựu trong quá khứ của Việt Nam khi triển 

khai lộ trình tái cấu trúc ngành năng lượng đầu tiên tập trung vào 03 mục tiêu: (i) loại bỏ 

mô hình độc quyền theo chiều dọc, kế hoạch hóa tập trung với vai trò thống trị của Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); (ii) tạo điều kiện cạnh tranh công bằng, tăng cường hiệu 

quả và minh bạch trong ngành năng lượng, góp phần đảm bảo nguồn cung dài hạn, ổn 

định, an toàn, giá cả phải chăng; và (iii) thu hút đầu tư tư nhân. Sự thay đổi cấu trúc trong 

từng bước bao gồm thị trường sản xuất điện cạnh tranh, thị trường điện bán buôn và thị 

trường điện bán lẻ. 

Từ góc nhìn của Ngân hàng Thế giới, ông Gerner cũng nhận thấy Việt Nam đã rất thành 

công trong bước tái cấu trúc đầu tiên (thị trường sản xuất điện cạnh tranh) với khoảng 

90%  doanh nghiệp sản xuất điện tham gia thị trường. Cùng với đó, Chính phủ cũng đã 

tiến hành tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Vai trò của khu vực tư nhân trong 

đầu tư, sản xuất và lưu trữ đang ngày càng tăng. 

Trong giai đoạn hai của lộ trình tái cấu trúc hiện tại (triển khai thị trường điện bán buôn), 

theo ông Gerner, Việt Nam có 03 thách thức cần giải quyết vì một thị trường bán buôn 

hoạt động minh bạch và hiệu quả:  

➢ Cần có cơ chế trợ cấp chéo giữa doanh nghiệp phân phối điện ở đô thị và nông thôn. 

Việc có một quỹ phục vụ mục đích trợ cấp chéo sẽ không chỉ đảm bảo lợi ích kinh tế 

- xã hội tổng thể khi chỉ có một giá bán điện chung, mà còn phù hợp với việc phát 

triển một thị trường điện cạnh tranh.  

➢ Cần đầu tư lớn để kết nối 1-2% hộ gia đình cuối cùng trên toàn quốc chưa được tiếp 

cận điện lưới (do chi phí kết nối cao). Cần xây dựng một cơ chế minh bạch tách biệt 



 
 

 

với cơ chế trợ cấp của nhà nước để xác định chi phí cấp điện cho các hộ gia đình tại 

nông thôn, hải đảo. 

➢ Vì một thị trường điện bán buôn minh bạch và hiệu quả, cần có bên thứ ba tiếp cận 

mạng lưới phân phối và truyền tải. Cơ chế tiếp cận bên thứ ba này đóng vai trò quan 

trọng khi thảo luận mô hình Hợp đồng mua bán điện trực tiếp. Mảnh ghép còn thiếu 

ở đây là phương pháp tính giá dịch vụ hệ thống. 

• Ông Koen Duchateau, Trưởng Ban Hợp tác Phát triển của Phái đoàn Liên minh châu Âu 

tại Việt Nam, đã trình bày những chủ đề, thảo luận chính của Nhóm Công tác Kỹ thuật 4 

về Tiếp cận năng lượng. Ông đã đề cập 03 chủ đề chính của Nhóm công tác: đảm bảo tiếp 

cận điện cho 1% hộ gia đình cuối cùng chưa được kết nối, phát triển các giải pháp ngoài 

lưới trong chiến lược điện khí hóa nông thôn và phát triển sâu hơn giải pháp khí sinh học 

trong đun nấu ở khu vực nông thôn. 

Để giải quyết những thách thức liên quan đến 03 chủ đề và mục tiêu chính sách này, ông 

đã chỉ ra 03 nhiệm vụ chính: 

Chi phí đảm bảo tiếp cận điện cho 1-2% hộ gia đình cuối cùng này là khá cao nhưng không 

có gì là lạ bởi kết nối “chặng cuối” luôn là khâu khó nhất và tốn kém nhất. Tuy nhiên, đây 

là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết nhằm phát triển những khu vực này và giảm nghèo. 

Nhóm Công tác Kỹ thuật 4 về Tiếp cận năng lượng đang tìm hiểu nhu cầu hỗ trợ tài chính 

để đảm bảo kết nối “chặng cuối” này. 

Nhóm Công tác Kỹ thuật 4 cũng tìm kiếm những giải pháp ngoài lưới như hệ thống điện 

mặt trời độc lập cho những hộ gia đình có nhu cầu năng lượng thấp, giải pháp hệ thống 

lưới điện siêu nhỏ cho cộng đồng hoặc hệ thống lai ghép kết hợp giữa các máy phát điện 

diesel sẵn có và giải pháp năng lượng tái tạo để tiết kiệm nhiên liệu hay những công nghệ 

sản xuất, lưu trữ năng lượng tái tạo khác. 

➢ Nhóm công tác cũng thảo luận giải pháp năng lượng sạch dùng cho đun nấu. Bếp củi 

hay bếp đốt nhiên liệu hóa thạch không chỉ gây ra vấn đề về phát thải khí nhà kính 

mà còn đe dọa đến sức khỏe con người do khói, khí phát thải trong nhà rất nguy hiểm. 

Những giải pháp sử dụng bếp khí sinh học ở nông thôn là một phương án cải thiện 

chất lượng không khí và đặc biệt mang lại lợi ích cho phụ nữ ở nông thôn. 

Thêm vào đó, ông Duchateau cho rằng mặc dù những giải pháp điện không nối lưới như 

hệ thống điện mặt trời độc lập, lưới điện siêu nhỏ hay hệ thống lai ghép có khả thi về mặt 

kinh tế, song cần đảm bảo chi phí phải chăng cho các hộ nghèo. Việc kết hợp giữa đầu tư 

từ khu vực công và khu vực tư nhân và/hoặc hình thức đối tác công tư có thể giúp huy 

động chi phí đầu tư ban đầu cho những hệ thống này cũng như đảm bảo vận hành, bảo 

trì hệ thống. Bên cạnh đó, các giải pháp tài trợ sáng tạo cho các hộ hay cộng đồng thu 

nhập thấp cũng giúp vượt qua những thách thức này. 

• Ông Jakob Stenby Lundsager, Cố vấn dài hạn của Chương trình Đối tác Năng lượng Đan 

Mạch tại Việt Nam (DEPP), đã trình bày những nội dung thảo luận chính của Nhóm Công 

tác Kỹ thuật 5 về Dữ liệu & Thống kê năng lượng.  



 
 

 

Theo ông Lundsager, dữ liệu và thống kê là chìa khóa phát triển hệ thống năng lượng và 

xây dựng chính sách năng lượng. Việc thiết lập và triển khai Hệ thống Thông tin năng 

lượng Việt Nam (VEIS) sẽ cung cấp những dữ liệu chất lượng cao cho giới hoạch định 

chính sách, góp phần giải quyết thách thức của một hệ thống năng lượng ngày càng trở 

nên phức tạp. 

Ông nhấn mạnh Nhóm Công tác Kỹ thuật 5 và VEPG nói chung có thể hỗ trợ giải quyết 

thách thức trong quy hoạch phát triển năng lượng, đặc biệt trong quá trình xây dựng 

Tổng Sơ đồ Điện 8 thông qua việc cung cấp một diễn đàn để thảo luận các chủ đề quan 

trọng và điều phối những hoạt động đang diễn ra, góp phần hiệu quả và thành công vào 

việc xây dựng Tổng Sơ đồ điện 8 mới. 

Nhóm Công tác Kỹ thuật 5 cụ thể tập trung vào câu hỏi: Làm thế nào để xây dựng những 

hoạt động hỗ trợ trong ngắn hạn. Mặc dù Hệ thống Thông tin năng lượng Việt Nam (VEIS) 

là một dự án dài hạn nhưng phải có những giải pháp ngắn hạn nhằm nhanh chóng cải 

thiện tình hình dữ liệu trong ngành năng lượng Việt Nam. Trước hết, Bộ Công Thương 

cần phê duyệt lộ trình triển khai VEIS. 

Ông cũng nhấn mạnh các khuyến nghị về hợp tác giữa chính phủ và các Đối tác Phát triển 

do Nhóm Công tác đề xuất: 

➢ Các đối tác phát triển nên cung cấp hỗ trợ chuyên môn cho Bộ Công Thương xây dựng 

khung pháp lý để có thể nhanh chóng triển khai VEIS sau khi phê duyệt lộ trình.  

➢ Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo cần bổ nhiệm một Quản lý dự án chịu trách nhiệm 

về VEIS và một "nhóm khởi động” gồm các cán bộ đến từ những cơ quan chủ chốt về 

VEIS chịu trách nhiệm bắt đầu triển khai quy trình và Trung tâm Thông tin Năng 

lượng Việt Nam càng sớm càng tốt. 

➢ Việc trao đổi dữ liệu và thu thập dữ liệu năng lượng giữa các dự án hiện hành, các 

bên liên quan và các tổ chức khác nhau nên bắt đầu trước khi có VEIS. 

6. CHÍNH THỨC THÔNG QUA CÁC KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH CỦA NHÓM 
CÔNG TÁC KỸ THUẬT 

Sau khi lắng nghe ý kiến tại phiên thảo luận, MC mời Thứ trưởng Đặng Hoàng An lên sân khấu. 

Thứ trưởng cảm ơn các thành viên các Nhóm Công tác đã làm việc tích cực trong suốt thời gian 

qua và đánh giá cao phần trình bày của đại diện các Nhóm về những khuyến nghị chính sách. 

Theo ông, đây là những khuyến nghị chính sách “rất phù hợp và hữu ích cho việc thảo luận xây 

dựng chính sách ngành năng lượng của Việt Nam hiện nay” và thay mặt cho hai Đồng chủ tịch, 

ngài Đại sứ Angelet và ông Dione, chính thức thông qua và cam kết thực thi các khuyến nghị 

chính sách, đồng thời đảm bảo lồng ghép những nội dung này trong quá trình xây dựng chính 

sách và lập kế hoạch phát triển ngành năng lượng trong thời gian sắp tới. 

Để tượng trưng cho việc chính thức thông qua các khuyến nghị chính sách, Thứ trưởng Đặng 

Hoàng An mời ngài Đại sứ Angelet và ông Dione cùng lên sân khấu để cất mái cho Ngôi nhà năng 

lượng VEPG. 



 
 

 

 

 

 

Chung tay vì một tương lai năng lượng bền vững cho Việt Nam 

 

Thứ trưởng Đặng Hoàng An, Đại sứ Angelet và ông Ousmane Dione cùng nhau cất mái cho  
Ngôi nhà năng lượng VEPG 

 



 
 

 

7. NHỮNG ĐIỂM SÁNG VÀ THỰC HÀNH TỐT NHẤT TRONG NGÀNH NĂNG 
LƯỢNG VIỆT NAM 

Sau chương trình chính thức của Hội nghị cấp cao, một số diễn giả đã được mời đến trình bày 

về những dự án tiêu biểu tại Việt Nam đại diện cho nỗ lực thành công ban đầu hiện thực hóa 

chính sách năng lượng và hoàn thành mục tiêu phát triển thị trường, đồng thời phản ánh những 

khuyến nghị chính sách của Nhóm Công tác Kỹ thuật mà VEPG đã thông qua. 

 

Về năng lượng tái tạo, ông Ngô Trường Thạnh, Phó Ban Năng lượng mặt trời của Tập đoàn 

Thành Thành Công (TTC) thuyết trình về Nhà máy điện mặt trời Phong Điền, dự án tiêu biểu 

của tập đoàn. Đây là dự án nhà máy điện mặt trời đầu tiên tại Việt Nam hòa lưới điện quốc gia 

với tổng sản lượng 60 triệu kWh/năm. Cách thành phố Huế 50km, nhà máy có nhiều lợi thế về 

vị trí địa lý như gần đường dây truyền tải quốc gia cũng như gần Quốc lộ 49B và gần Cảng 

Chân Mây và Cảng Đà Nẵng. Sau giai đoạn đầu thành công, giai đoạn hai của Dự án Phong Điền 

đang trong thời gian phát triển, dự kiến khởi công từ Quý 3/2019 và đi vào vận hành từ Quý 

2/2020. Tập đoàn TTC cùng với rất nhiều dự án năng lượng tái tạo trong danh mục đầu tư là 

một điển hình thành công mà các nhà đầu tư tư nhân trong nước và quốc tế có thể noi theo. 

Ông Ngô Trường Thạnh tham luận về Nhà máy điện mặt trời Phong Điền 



 
 

 

 

Về Hiệu quả năng lượng, ông Matt Wilson, Giám đốc Đối ngoại của Heineken Việt Nam, đã 

thuyết trình về mô hình công ty dịch vụ năng lượng (ESCO) của Heneiken như một điển hình tốt 

về đầu tư tư nhân đang ngày càng gia tăng tại Việt Nam. Với “mô hình kinh tế tuần hoàn” và mục 

tiêu giảm phát thải và nấu bia bằng 100% năng lượng tái tạo, Heineken Việt Nam đã triển khai 

mô hình công ty dịch vụ năng lượng tại hầu hết các nhà máy. Công ty hiện sử dụng năng lượng 

nhiệt sinh khối như sử dụng phế phẩm vỏ trấu tạo thành năng lượng chạy các nhà máy của 

Heineken tại Việt Nam. Mô hình này không chỉ mang lại cơ hội việc làm cho người dân, mà còn 

giảm phát thải CO2 và tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, ông Wilson cũng nhấn mạnh rằng để chạy mô 

hình công ty dịch vụ năng lượng hiệu quả, cần tìm được đối tác phù hợp cũng như xây dựng lòng 

tin giữa đôi bên vì quan hệ đối tác dài hạn. Nguồn sinh khối cũng cần bền vững, ví dụ từ phụ 

phẩm nông nghiệp như vỏ trấu. Hơn hết, việc hiểu những lợi ích mà mô hình này đem lại sẽ giúp 

mọi người triển khai đúng. Ông Wilson cho rằng cần có mô hình hợp đồng mua bán điện trực 

tiếp để Heineken cũng như những doanh nghiệp khác cùng triển khai mô hình công ty dịch vụ 

năng lượng để tạo nguồn cung điện và phát triển bền vững hơn trong tương lai. 

Ông Matt Wilson tham luận về mô hình công ty dịch vụ năng lượng của Heineken Việt Nam 



 
 

 

 

 

 

Về tiếp cận năng lượng, bà Ngụy Thị Khanh, Giám đốc điều hành của GreenID Việt Nam, đã 

thuyết trình về giải pháp ngoài lưới tiêu biểu cho điện khí hóa nông thôn. Các giải pháp ngoài 

lưới bao gồm hệ thống lưới điện siêu nhỏ hay hệ thống điện mặt trời hộ gia đình là những 

phương án cung cấp điện cho 1% hộ gia đình cuối cùng tại Việt Nam chưa nối lưới thông qua 

phương pháp tiếp cận Lập kế hoạch năng lượng địa phương. Tuy nhiên, việc giải quyết kết nối 

“chặng cuối” cho điện khí hóa nông thôn này vấp phải một số thách thức như thiếu cơ chế tài 

chính để thực hiện giải pháp tại địa phương, thiếu năng lượng vận hành, bảo trì hệ thống năng 

lượng tái tạo cũng như thiếu hiểu biết, thông tin về những lợi ích của năng lượng tái tạo nói 

chung. Bà Khanh khuyến nghị cần ưu tiên hỗ trợ tài chính, chính sách phù hợp để huy động sự 

tham gia của các bên liên quan cũng như nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực tại địa 

phương về giải pháp năng lượng tái tạo để hoàn thành chặng cuối trong điện khí hóa nông thôn.  

Tải về các bài thuyết trình và video về những điển hình tốt tại website của VEPG.  

  

Bà Ngụy Thị Khanh tham luận về giải pháp ngoài lưới GreenID cho điện khí hóa nông thôn 

http://vepg.vn/high_level_meeetings/high-level-meeting-2018/


 
 

 

8. NHỮNG KẾT QUẢ CHÍNH VÀ TRIỂN VỌNG  

Sau đây là tóm tắt những kết quả chính của Hội nghị cấp cao lần thứ hai (2018): 

• Những khuyến nghị chính sách của Nhóm Công tác Kỹ thuật đã được đón nhận tích cực 

và chính thức thông qua bởi Chủ tịch và Đồng chủ tịch VEPG. 

• Chủ tịch và Đồng chủ tịch VEPG đề nghị Chủ trì và Đồng chủ trì của các Nhóm Công tác 

Kỹ thuật không ngừng giám sát chặt chẽ việc triển khai những khuyến nghị này tại các 

cuộc họp trong 12 tháng tới và báo cáo tiến độ cho Ban chỉ đạo VEPG và tại Hội nghị cấp 

cao kế tiếp trong năm 2019. 

• Chủ tịch và Đồng chủ tịch VEPG cũng đề nghị Ban thư ký VEPG theo dõi những khuyến 

nghị chính sách này, thu thập thông tin tương ứng từ các Nhóm Công tác Kỹ thuật và 

chuẩn bị báo cáo tổng hợp tại Hội nghị cấp cao năm 2019. 

9. NHỮNG TIÊU ĐIỂM VỀ HỌP BÁO VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
Họp báo tại Hội nghị cấp cao 

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An, ngài Đại sứ Bruno Angelet, Trưởng Phái đoàn 

Liên minh châu Âu tại Việt Nam và ông Ousmane Dione, Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế 

giới tại Việt Nam chủ trì họp báo. 

Cuộc họp báo đã thu hút 40 nhà báo, phóng viên tham dự đến từ những cơ quan thông tấn báo 

trí uy tín nhất trong nước như VTV1, Hanoi TV, VITV và Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Hội 

nghị cấp cao và phần thông qua khuyến nghị chính sách được truyền hình trên bản tin thời sự 

19:00 của VTV1 (giờ vàng) cũng như 19 cơ quan thông tấn trong nước và quốc tế. 

Các nhà báo, phóng viên tham dự bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với ngành năng lượng và công 
việc của VEPG, từ đó đặt câu hỏi cho Chủ tịch và Đồng chủ tịch VEPG. 



 
 

 

• Trả lời câu hỏi của báo chí về huy động đầu tư tư nhân trong ngành năng lượng, Thứ 

trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh nhu cầu đa dạng hóa nguồn đầu tư và kiểm soát nhu 

cầu năng lượng bằng cách đẩy mạnh hiệu quả năng lượng. 

• Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đồng tình với Thứ trưởng về tầm 

quan trọng của việc đa dạng hóa đầu tư. Ông Dione cũng nhấn mạnh cấp vốn tư nhân và 

thương mại sẽ là nguồn đóng góp lớn nhất cho sự phát triển của ngành năng lượng, do 

đó cần đảm bảo đầu tư theo ưu tiên chiến lược và cân nhắc sử dụng nguồn lực hiệu quả. 

• Trả lời câu hỏi về giá năng lượng tái tạo ở châu Âu và những khuyến nghị liên quan cho 

Việt Nam, ngài Bruno Angelet cho rằng giá bán điện không phải là một vấn đề lớn trong 

bối cảnh Việt Nam mà là Hợp đồng mua bán điện (PPA) hiện tại. Bởi vậy, cần xây dựng 

chính sách phù hợp để giải quyết lo ngại của nhà đầu tư về cơ sở pháp lý không chắc 

chắn. Đại sứ của EU tại Việt Nam cũng nói thêm rằng việc giảm dần giá bán điện (FiT) và 

cuối cùng là áp dụng cơ chế đấu giá sẽ giúp khuyến khích thị trường. Thêm vào đó, Việt 

Nam nên khuyến khích áp dụng những giải pháp điện mặt trời lắp mái không chỉ ở quy 

mô thương mại mà còn ở quy mô hộ gia đình, trong đó có cơ chế bù trừ điện năng. 

• Về sự phụ thuộc vào điện than, Thứ trưởng Đặng Hoàng An nhấn mạnh rằng Việt Nam 

cần tối ưu hóa hỗn hợp năng lượng nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng và an ninh năng 

lượng trong nước cũng như cân nhắc đến vấn đề bảo vệ môi trường. Việt Nam là quốc 

gia đi đầu ASEAN về tỷ trọng năng lượng tái tạo cao trong nguồn cung năng lượng. Tuy 

nhiên, quá trình chuyển dịch từ nguồn năng lượng truyền thống sang năng lượng sạch 

không thể xảy ra một sớm một chiều. 

• Ngài Đại sứ EU đồng tình với Thứ trưởng rằng quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt 

Nam không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai; tuy vậy, Việt Nam cần xây dựng một 

chiến lược năng lượng vừa thiết thực vừa tham vọng. Đại sứ khẳng định năng lượng tái 

tạo không chỉ giới hạn ở các quốc gia phát triển mà Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực, 

tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo. Thêm vào đó, điện than còn đắt đỏ hơn năng 

lượng tái tạo nếu tính cả những yếu tố khác như trợ cấp, chi phí hạ tầng, chi phí sức khỏe 

và chi phí ô nhiễm. Mặc dù không thể giải quyết nhanh vấn đề phụ thuộc vào điện than, 

song quá trình chuyển dịch sang năng lượng tái tạo có thể bắt đầu và tăng tốc. 

• Ông Ousmane Dione cũng cho rằng không thể giải quyết vấn đề phụ thuộc vào điện than 

một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, ông đề xuất Việt Nam xây dựng những chính sách 

quyết liệt, có mục tiêu cụ thể nhằm giảm phụ thuộc vào điện than. Ngân hàng Thế giới 

đang hỗ trợ Bộ Công Thương trên 05 lĩnh vực sau: thúc đẩy hiệu quả năng lượng tại cấp 

độ doanh nghiệp, thương mại và hộ gia đình, mở rộng năng lượng tái tạo, bao gồm điện 

mặt trời lắp mái, thúc đẩy sử dụng khí thiên nhiên và mua bán năng lượng trong khu vực 

cũng như tái cấu trúc ngành năng lượng. 

• Ông Dione khuyến nghị xây dựng một khung pháp lý giúp khuyến khích sự tham gia của 

khu vực tư nhân và một quy trình đấu thầu minh bạch. Theo đó, việc thiết lập thị trường 

bán buôn điện vào năm 2020 là rất quan trọng.  



 
 

 

• Thứ trưởng Đặng Hoàng An cũng bổ sung rằng chính sách bao trùm của Chính phủ và Bộ 

Công Thương là khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo. Bộ Công Thương hiện đang 

xây dựng quy hoạch phát triển điện lực quốc gia nhằm giải quyết vấn đề kết nối lưới điện 

tại địa phương cho khu vực tư nhân. 

 

Xem Thông cáo báo chí tại Phụ lục V. Xem Tổng hợp tin tức đăng tải tại Phụ lục VI. 

 

 

  



 
 

 

PHỤ LỤC I – CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CẤP CAO VEPG LẦN THỨ 2 

 

 
 

Chung tay vì Tương lai Năng lượng Bền vững tại Việt Nam 

HỘI NGHỊ CẤP CAO CỦA NHÓM ĐỐI TÁC NĂNG LƯỢNG  

VIỆT NAM (VEPG) LẦN THỨ 2  

26 tháng 11 năm 2018 / Phòng tiệc Thăng Long - Khách sạn Melia Hà Nội 

Chương trình 

13:00-14:00 Đăng ký đại biểu 
  

14:00-14:10 Khai mạc 

Người dẫn Chương trình, Ông Quách Quang Đông, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo 
(EREA) 

Biểu diễn đàn nhị - Nghệ sĩ Thùy Anh 

14:10-14:40 Phát biểu khai mạc từ Chủ tịch và đồng Chủ tịch VEPG 

Ngài Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương  

Ngài Bruno Angelet, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam 

Ngài Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Việt Nam, Ngân hàng Thế giới 

14:40-14:50 Các nhóm Công tác Kỹ thuật - Xây dựng Ngôi nhà Năng lượng VEPG 

Người dẫn Chương trình Giới thiệu các Nhóm Công tác Kỹ thuật (TWG) và các Thông điệp 

chính 

Các Chủ trì và Đồng Chủ trì TWG cùng xây dựng Ngôi nhà Năng lượng VEPG 

14:50-14:55 Phát biểu dẫn đề  

Ông Phương Hoàng Kim, Cục trưởng, Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo (EREA), Bộ 
Công Thương  



 
 

 

14:55-15:40 Khuyến nghị chính sách từ Chủ trì/ Đồng Chủ trì các TWG  

Điều phối viên: Ông Rainer Brohm, Ban Thư ký VEPG 

          TWG 1: Ông Nguyễn Ninh Hải, Trưởng phòng, Phòng Năng lượng tái tạo, Bộ Công 

Thương 

  TWG 2: Ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng, Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển 

Bền vững, Bộ Công Thương 

         TWG 3: Ông Franz Gerner, Trưởng nhóm Năng lượng, Ngân hàng Thế giới 

         TWG 4: Ông Koen Duchateau, Trưởng Ban Hợp tác Phát triển tại Phái đoàn Liên minh 

Châu Âu tại Việt Nam 

         TWG 5: Ông Jakob Stenby Lundsager, Cố vấn dài hạn, Chương trình Đối tác Năng 

lượng Đan Mạch tại Việt Nam 

  

15:40-15:50 Chính thức thông qua các khuyến nghị chính sách : Chủ tịch/ Đồng Chủ 

tịch VEPG  
  

15:50-16:00 Hoàn thành Ngôi nhà Năng lượng VEPG và chụp ảnh kỷ niệm 

 

16:00-16:30 Tiệc trà  

Họp báo kín VEPG tại phòng Function Room 7 (tầng 2) 
 

16:30-17:15 Bài học kinh nghiệm thực tiễn từ ngành năng lượng Việt Nam  

Bài trình bày về các Bài học kinh nghiệm thực tiễn trong 3 trên 5 lĩnh vực hoạt động của 

VEPG  

1. Năng lượng tái tạo: Nhà máy điện mặt trời TTC Phong Điền – Ông Ngô Trường Thạnh, 
Phó Ban Điện Mặt trời, Tập đoàn TTC  

2. Hiệu quả năng lượng: Heineken và Mô hình ESCO – Ông Matt Wilson, Giám đốc Ngoại 
Vụ Cấp cao 

3. Tiếp cận năng lượng: GreenID và Giải pháp cho các khu vực ngoài lưới –Bà  
Ngụy Thị Khanh, Giám đốc Điều hành 

 

17:15-17:30 Bế mạc 
 

17:30-20:00 Tiệc tối 

Tiệc tối sẽ được tổ chức tại sảnh phòng tiệc Thăng Long  



 
 

 

PHỤ LỤC II – PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG 

Phát biểu chào mừng của Thứ trưởng Đặng Hoàng An 

Thưa ngài Bru-nô Ăng-giơ-lê, Đại sứ - Trưởng phái đoàn EU 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 và các vị khách quý,  

Như các Quý vị đã biết, tháng 6 năm 2017 tại Hà Nội, Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) 

đã chính thức ra mắt, kết hợp tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ nhất. Sự kiện trọng đại đó đã thu 

hút sự tham gia của gần 150 đại biểu trong nước và quốc tế, thiết lập một khung khổ huy động, 

điều phối hoạt động hỗ trợ Việt Nam phát triển lĩnh vực năng lượng. Ngày hôm nay, chúng ta lại 

tụ họp ở đây để tổ chức Hội nghị cấp cao VEPG lần thứ 2. Trước hết, thay mặt Bộ Công Thương 

Việt Nam, tôi xin nhiệt liệt chào mừng tất cả các quý vị có mặt tại sự kiện trọng đại và ý nghĩa 

này. 

Thưa các Quý vị, 

Thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc cũng như Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, Việt 

Nam tích cực hợp tác quốc tế nhằm chung sức ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu và bảo vệ môi 

trường. Theo tinh thần Công ước, các Bên có quyền và phải đẩy mạnh sự phát triển bền vững, 

mặt khác, những chính sách và biện pháp để bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu do 

con người gây ra phải thích hợp với những điều kiện riêng của mỗi Bên và phải được kết hợp 

với những chương trình phát triển quốc gia, trong đó lưu ý rằng sự phát triển kinh tế là cốt yếu 

và sự hợp tác, tương trợ là rất cần thiết. Trong tiến trình mở rộng, tăng cường hợp tác và huy 

động sự hỗ trợ quốc tế cho phát triển, Việt Nam cần xây dựng một cơ chế, khung khổ để gắn kết 

và điều phối một cách đồng bộ, hiệu quả giữa các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) với 

các cơ chế và chính sách quốc gia, tăng cường sự phối hợp và đối thoại trong việc sử dụng hiệu 

quả nguồn tài trợ ODA để phát triển ngành năng lượng một cách bền vững. 

Tiếp theo Hội nghị cấp cao lần thứ nhất, Hội nghị của chúng ta ngày hôm nay nhằm tiếp tục thảo 

luận và đưa ra các khuyến nghị chính sách thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững căn cứ bối 

cảnh và tiềm năng thực tiễn của quốc gia, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu tăng trưởng điện năng phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ Việt Nam. Việt Nam đang trong quá trình hội nhập 

quốc tế ngày càng sâu rộng, điều này cũng đặt ra yêu cầu xây dựng ngành năng lượng quốc gia 

theo cơ chế thị trường, có khả năng hội nhập và thích ứng cao. Để đảm bảo yêu cầu đó, Việt Nam 

cần phát huy một cách hiệu quả sự kết hợp giữa nội lực và ngoại lực, trong đó lấy yếu tố nội lực 

làm then chốt.  

Trong bối cảnh hiện nay, Hội nghị cần thảo luận, xác định các thách thức và cơ hội đối với ngành 

năng lượng Việt Nam, đưa ra các khuyến nghị giải pháp thúc đẩy phát triển làm cơ sở cho việc 

xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động. Tuy vậy, trong quá trình thúc đẩy đầu tư phát 

triển ngành năng lượng, chúng ta cần nghiên cứu, cân nhắc thấu đáo bối cảnh, xu thế quốc tế và 



 
 

 

thực tiễn yêu cầu, tiềm năng trong nước để xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành năng 

lượng mang tính phù hợp, khả thi, đảm bảo tính chiến lược, bền vững, đồng thời có tính đột phá. 

Ở khía cạnh này, tôi muốn lưu ý rằng, song hành với những hỗ trợ tài chính rất đáng kể, 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.  

Thưa các Quý vị, 

Tôi mong muốn rằng, Hội nghị lần này là diễn đàn thảo luận hướng tới việc tạo điều kiện để tất 

cả các đối tượng trong xã hội, mọi tầng lớp nhân dân đều được thụ hưởng từ các chính sách 

năng lượng bền vững. Điều này bao gồm các nỗ lực thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực năng lượng, 

ngày càng mở rộng tiếp cận các dịch vụ năng lượng hiện đại với mức giá phải chăng, thúc đẩy 

năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng. Chính sách năng lượng của Việt Nam cần quan tâm 

đến các đối tượng xã hội dễ bị tổn thương, đến khoảng cách giàu nghèo, từ đó xây dựng và thực 

thi các giải pháp mang tính cải cách, đột phá. 

Hiện tại VEPG được vận hành dựa trên hoạt động của Ban chỉ đạo và 05 Nhóm công tác chuyên 

đề. Thời gian qua, Ban chỉ đạo và các Nhóm công tác đã tích cực hoạt động để thảo luận, thống 

nhất kế hoạch hành động và đề xuất các khuyến nghị chính sách năng lượng. Đến nay, chúng ta 

vui mừng ghi nhận khoảng 40 khuyến nghị chính sách quan trọng được đề xuất bởi các Nhóm 

Công tác, đại diện cho gần 30 cơ quan, tổ chức trong nước và đối tác quốc tế của Việt Nam, với 

nội dung tập trung vào 05 chuyên đề trọng tâm là năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng, cải 

cách ngành năng lượng, tiếp cận năng lượng và dữ liệu - thống kê năng lượng. Sự tham gia nhiệt 

tình, sâu rộng của các Bên vào VEPG minh chứng hướng đi và cách tiếp cận đúng đắn, song đồng 

thời cũng cho thấy vai trò trọng trách của chúng ta trong việc tiếp tục khẳng định tính gắn kết, 

hiệu quả của khung khổ hợp tác này theo kỳ vọng, mục tiêu đã được đặt ra.  

Thưa các Quý vị, 

Tôi mong đợi và đánh giá cao những ý kiến chia sẻ, đề xuất khuyến nghị của các đại biểu tại Hội 

nghị ngày hôm nay để tham vấn, tiếp thu nhằm góp phần vào công tác hoạch định chính sách 

phát triển ngành năng lượng Việt Nam một cách bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - 

xã hội và các mục tiêu chiến lược quốc gia.  

Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với các Ngài Đại sứ, các Trưởng đại diện 

và cán bộ, nhân viên của các Đại sứ quán, các Phái đoàn ngoại giao; đại diện các tổ chức phát 

triển, tổ chức tài chính quốc tế tại Việt Nam, đại diện của các cơ quan chính phủ, tổ chức nghiên 

cứu, tổ chức xã hội và khu vực tư nhân đã đồng hành và đóng góp tích cực trong khung khổ hợp 

tác VEPG của chúng ta.  

Tôi đánh giá cao và trân trọng cảm ơn cá nhân Ngài Bru-nô Ăng-giơ-lê, Đại sứ, Trưởng phái đoàn 

EU và cá nhân 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 cùng tôi thời gian qua; Xin cảm 

ơn Ban chỉ đạo, Chủ trì và Đồng chủ trì 05 Nhóm Công tác chuyên đề cũng như Ban thư ký VEPG 



 
 

 

đã điều hành, vận hành và hỗ trợ để VEPG hoạt động trôi trảy, hiệu quả từ khi được thành lập 

đến nay. 

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 và hạnh phúc. 

Chúc hội nghị thành công tốt đẹp. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

  



 
 

 

Phát biểu chào mừng của ngài Đại sứ Bruno Angelet 

Kính thưa Ông Trần Tuấn Anh, 

Ông Ousmane Dione, Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam 

Thưa các ngài đại sứ, đồng nghiệp 

Thưa các bạn, 

Khoảng hơn một năm trước, tháng 6/2017, chúng ta đã có mặt tại đây cũng trong khán phòng 

này tham dự lễ ra mắt Nhóm đối tác năng lượng Việt Nam (VEPG).  

Tôi đã chia sẻ rằng tham vọng của chúng tôi là hỗ trợ Việt Nam xây dựng một chính sách năng 

lượng bền vững cho tương lai và rằng VEPG sẽ trở thành diễn đàn đối tác tốt nhất tại Việt Nam 

với phương pháp tiếp cận tập trung vào kết quả để nhanh chóng đưa ra khuyến nghị chính sách 

cho Chính phủ. 

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng đề nghị chúng tôi hỗ trợ đẩy nhanh quá trình Chuyển dịch năng 

lượng tại Việt Nam. 

Đến ngày hôm nay, tôi có thể khẳng định chúng tôi đã thực hiện cam kết đó.  

Năm (05) Nhóm công tác đã được thành lập để phân tích các lĩnh vực chính sách quan trọng 

gồm Năng lượng tái tạo, Hiệu quả năng lượng, Tái cấu trúc ngành năng lượng, Tiếp cận năng 

lượng và Dữ liệu & Thống kê năng lượng cũng như thiết lập Hệ thống Thông tin năng lượng Việt 

Nam (VEIS).  

Chỉ trong một năm, nhờ những nỗ lực quyết liệt từ các đồng chủ trì đến từ Bộ Công Thương và 

đối tác phát triển cụ thể là UNDP, Ngân hàng Thế giới, Đức, Đan Mạch và EU cũng như đóng góp, 

chia sẻ của các bên liên quan trong khu vực tư nhân và xã hội dân sự, chúng ta đã hoàn thành 

một bộ khuyến nghị chính sách toàn diện mà chúng tôi sẽ thông qua chính thức ngày hôm nay. 

Những khuyến nghị tập trung vào quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam và giải quyết 

những mục tiêu tưởng chừng mâu thẫu: làm sao để tăng nguồn cung và hiệu quả năng lượng, 

bao gồm phi tập trung hóa sản xuất năng lượng tái tạo thông qua hệ thống điện mặt trời lắp mái 

tại hộ gia đình và doanh nghiệp mà vẫn đảm bảo nguồn cung ổn định, cạnh tranh, giá cả phải 

chăng và tiếp cận cho tất cả mọi người, giảm ô nhiễm môi trường và tránh lãnh phí năng lượng. 

Đây là những khuyến nghị thiết thực, chuẩn chỉnh, là những đề xuất tốt nhất của chúng ta cho 

Việt Nam. 

Nếu được triển khai, những khuyến nghị này sẽ giúp Việt Nam nhanh chóng trở thành một trong 

những thị trường năng lượng năng động nhất tại Đông Nam Á, giải quyết vấn đề công bằng xã 

hội và hiệu quả thị trường. Tôi xin phép nhấn mạnh 03 điểm cụ thể trong khuyến nghị: 1) vai 

trò của đầu tư tư nhân, 2) tiềm năng to lớn của hệ thống điện mặt trời lắp mái tại hộ gia đình và 

doanh nghiệp và 3) nhu cầu cần có một chiến lược chuyển dịch và hỗn hợp năng lượng phù hợp.  

Thứ nhất, trong hai năm qua, sau khi giá bán điện mặt trời được ban hành và giá bán điện gió 

tăng, chúng ta đã chứng kiến sự quan tâm tăng vọt của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài 



 
 

 

nhiều đến mức họ thậm chí có thể chấp nhận giá bán điện (FIT) giảm dần.  Dù quan tâm nhưng 

họ vẫn chưa đầu tư mạnh tay do mẫu Hợp đồng mua bán điện thiếu đảm bảo an toàn về mặt 

pháp lý. Đây nên là chủ đề ưu tiên thảo luận trong những tháng tới. 

Thứ hai, hệ thống năng lượng mặt trời lắp mái tại hộ gia đình và doanh nghiệp có thể giúp tăng 

nhanh chóng nguồn cung năng lượng tái tạo cho lưới điện. Cần sửa đổi cơ chế bù trừ điện năng, 

bao gồm các tiêu chuẩn áp dụng toàn quốc.  

Tuy nhiên, công suất bổ sung từ năng lượng tái tạo như đã đề cập tại điểm 1 và 2 cũng dẫn đến 

nhu cầu cập nhật kế hoạch đầu tư công nhằm đảm bảo lưới điện có thể hấp thụ nguồn cung bổ 

sung này. Điều này cần được lồng ghép vào chiến lược năng lượng tiếp theo của Việt Nam, đồng 

thời cần phải cân nhắc những cam kết của Việt Nam trong Hiệp định Paris và việc làm thế nào 

để giảm đáng kể phát thải CO2. 

Thứ ba, quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam sẽ phải tính đến thực tế rằng Quốc hội 

đã loại bỏ phương án năng lượng hạt nhân trong quy hoạch dài hạn của Việt Nam trong khi nhu 

cầu điện của Việt Nam đến năm 2030 sẽ tăng gấp ba lần. Do đó, rõ ràng năng lượng tái tạo đóng 

vai trò quan trọng trong hỗn hợp năng lượng. 

Quá trình chuyển dịch sang chính sách năng lượng bền vững hơn và chuyển đổi từ những nguồn 

năng lượng gây ô nhiễm sang năng lượng sạch cần diễn ra từng bước và một cách toàn diện. 

Điều này đòi hỏi giảm dần trợ cấp cho những nguồn năng lượng gây ô nhiễm nhất sang nguồn 

năng lượng sạch hơn, đồng thời đánh tăng thuế các-bon đối với cả nhiên liệu và than.  

Dù vậy, cần tập trung vào việc xây dựng một hỗn hợp năng lượng phù hợp cho Việt Nam, cụ thể 

bằng cách tăng sử dụng khí thiên nhiên. Tuy khí thiên nhiên cũng gây ô nhiễm nhưng ít hơn 

đáng kể so với than. Việc loại bỏ sử dụng than theo thời gian cần được tiến hành từng bước một 

và có thể sẽ không thể bù đắp hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo. Các nghiên cứu cho thấy một 

hỗn hợp với tỷ trọng năng lượng tái tạo và khí thiên nhiên phù hợp có tiềm năng giúp giảm phát 

triển CO2 lên tới 50%. 

Việt Nam sẽ cần thiết kế một chiến lược chuyển dịch dần dần, thực tế và toàn diện trong các kế 

hoạch ngành trung hạn và dài hạn trong thời gian tới, bao gồm Quy hoạch điện 8 và Chương 

trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (VNEEP3).   

Đây là một số điểm được đề cập trong khuyến nghị chính sách của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng 

rằng chúng ta sẽ tìm được con đường phù hợp cho các văn kiện chính sách chiến lược sắp tới 

của Việt Nam. VEPG nỗ lực hết mình hỗ trợ Đảng, Chính phủ và Quốc hội lồng ghép những 

khuyến nghị này trong quá trình hoạch định.  

EU cam kết mạnh mẽ hỗ trợ quá trình chuyển dịch này của Việt Nam, từ năng lượng bẩn sang 

năng lượng sạch mà vẫn đảm bảo giá cả phải chăng cho tất cả mọi người và khả năng cạnh tranh 

của Việt Nam.  

Như đã chia sẻ, chúng tôi vô cùng tự hào rằng Nhóm đối tác năng lượng Việt Nam (VEPG) đã có 

thể hoàn thành những khuyến nghị phục vụ cải cách toàn diện chỉ trong vòng một năm. Đây là 

kết quả của quá trình tham vấn sâu rộng với Chính phủ, khu vực tư nhân, giới học giả và xã hội 



 
 

 

dân sự. Chúng tôi thực sự mong rằng những khuyến nghị đưa ra sẽ được lồng ghép trong các 

văn kiện chính sách chiến lược của Việt Nam và trong các hành động chính sách cụ thể. 

Một lần nữa, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Bộ trưởng vì cam kết, tận tâm và Bộ Công Thương vì 

những nỗ lực quyết liệt. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức hỗ trợ Việt Nam trên con đường xây 

dựng một chính sách năng lượng bền vững vì lợi ích cao nhất của người dân Việt Nam và bởi đó 

cũng là mối quan tâm lớn của chúng tôi. 

Xin trân trọng cảm ơn. 

  



 
 

 

  Phát biểu chào mừng của Ông Ousmane Dione  

Kính thưa Thứ trưởng Đặng Hoàng An, Bộ Công thương  

Kính thưa ông Bruno Angelet, trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam  

Thưa các quý vị đại diện các cơ quan Chính phủ, các Đại sứ, Đối tác phát triển, 

Thưa các quý ông, quý bà! 

Tôi rất hân hạnh được có mặt tại đây hôm nay và tham gia vào Hội nghị cấp cao lần thứ 2 của 

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam về tương lai phát triển năng lượng bền vững cho Việt Nam.  

Việt Nam đã trở thành một câu chuyện thành công trên toàn cầu về phát triển ngành năng lượng 

trong một vài thập kỷ vừa qua. Sự thành công của ngành năng lượng là một yếu tố quan trọng 

đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, tới sự tăng trưởng kinh tế cao và bền 

vững của quốc gia, sự vượt bậc trong công tác giảm nghèo và nâng cao đời sống cho người dân. 

Hai khía cạnh cần được nhấn mạnh trong câu chuyện thành công này đó chính là điện khí hoá 

nông thôn và cải cách ngành.  

Về điện khí hoá nông thôn, tỉ lệ tiếp cận điện của Việt Nam đã tăng từ 14% vào năm 1993 lên 

tới trên 99% vào năm 2018. Trong vòng 25 năm, hơn 14 triệu hộ gia đình hay 60 triệu người 

dân đã được hoà lưới điện quốc gia. Đây quả thật là một kỳ tích.  

Không cần nói thì chúng ta cũng đều hiểu là yêu cầu về tài chính cần thiết cho ngành là vô cùng 

lớn. Chỉ tính từ năm 2010, ngành điện đã đầu tư $80 tỉ đô la vào phát điện, truyền tải và phân 

phối và từ nay đến năm 2030 sẽ cần huy động khoảng $150 tỉ đô la nữa. Tiêu thụ điện tuy nhiên 

còn khá thấp so với tiêu chuẩn quốc tế. Ví dụ, tiêu thụ điện theo đầu người hiện nay vào khoảng 

1.700-kilowatt giờ một năm – con số này chỉ bằng 1/3 so với Trung Quốc và bằng 1/5 so với Úc. 

Bởi nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ và người dân ngày một khấm khá hơn, nhu cầu 

điện năng sẽ tăng mỗi năm khoảng 8% trong thập niên tới.  

Giá điện vẫn còn thấp dưới mức thu hồi vốn và Tập đoàn Điện lực Việt Nam hiện không nhận 

trợ cấp trực tiếp từ Chính phủ. Do đó, tôi xin nhấn mạnh rằng EVN và ngành điện đã và đang sử 

dụng có hiệu lực và hiệu quả đồng vốn ODA. Tất nhiên điều này có được là do sự chỉ đạo, quyết 

tâm, và năng lực chuyên môn của Bộ Công thương, Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân 

viên của EVN.  

Về cải cách ngành điện, khoảng chục năm trước, Chính phủ đã đưa ra một lộ trình rõ ràng để 

thực thi cạnh tranh và tái cấu trúc ngành. Động lực thực hiện là để chuyển từ cấu trúc thị trường 

độc quyền theo ngành dọc sang thị trường điện cạnh tranh toàn phần. Xin được biểu dương 

Chính phủ Việt Nam đang tiếp tục những cam kết toàn diện để tiến tới một thị trường điện cạnh 

tranh. Chúng ta đã đi được một nửa chặng đường và đến năm 2020, thị trường điện bán buôn 

sẽ bắt đầu được vận hành đầy đủ. Kinh nghiệm với tự do hoá thị trường đến nay rất tích cực, 

đóng góp vào sự vận hành hiệu quả của EVN trong vai trò một công ty công ích với năng lực vận 

hành và kỹ thuật tốt, đồng thời cho phép khối tư nhân tham gia vào thị trường phát điện.  



 
 

 

Tôi tin rằng tôi có thể đại diện cho cộng đồng các đối tác phát triển có mặt tại đây hôm nay mà 

nói rằng chúng tôi rất tự hào được đóng góp vào câu chuyện thành công ấy. Các tổ chức tài chính 

quốc tế và các các nhà tài trợ song phương đã cung cấp tài chính và hỗ trợ kỹ thuật trong hai 

thập niên qua để hỗ trợ Chính phủ cho chương trình điện khí hoá nông thôn, nâng cấp và mở 

rộng mạng lưới phân phối và truyển tải xương sống, phát triển các dự án phát điện của nhà nước 

và tư nhân và hỗ trợ các chương trình cải cách ngành điện và khí.  

Thách thức ở đây là tương lai và ngành năng lượng không thể ngủ quên trên những thành 

quả đạt được trong quá khứ. Chúng ta đều biết rằng các thách thức tiên quyết mà ngành điện 

cần phải vượt qua trong hai thập niên tiếp theo là đảm bảo đạt được mục tiêu của ngành trong 

việc cung cấp điện một cách bền vững, sạch, tin cậy và giá cả phải chăng cho người dân Việt Nam.  

Một câu hỏi mấu chốt được đặt ra là làm thế nào để đáp ứng được nhu cầu năng lượng của tương 

lai nhưng vẫn đảm bảo đươc các mục tiêu của Chính phủ trong việc giảm phát thải khí nhà kính 

và các chỉ tiêu về biến đổi khí hậu. Đương nhiên vấn đề này lại xoay quanh câu chuyện về vai trò 

của nhiệt điện than trong bức tranh tổng sơ đồ điện trong tương lai.  

Một thách thức khác nữa là cách thức huy động những nguồn tài chính lớn ước tính vào khoảng 

8 tỉ đô la mỗi năm để đáp ứng cho nhu cầu điện ngày một tăng nhanh. EVN và khu vực công sẽ 

không thể huy động được nguồn vốn như vậy, do đó khối tư nhân trong nước và nước ngoài sẽ 

cần đóng một vai trò quan trọng hơn trong huy động tài chính cho ngành điện.  

Để đối phó với những thách thức này, Chiến lược của Ngân hàng Thế giới trong mảng năng lượng 

tập trung vào hai sáng kiến sau đây.  

Thứ nhất, về Chuyển dịch Năng lượng – chúng tôi hỗ trợ Chính phủ xác định và thực hiện các 

giải pháp tốt về mặt kỹ thuật, tài chính và xã hội để giảm thiểu việc sử dụng than trong tương 

lai, chủ yếu trong phát điện. Đây là một thách thức khó có thể giải quyết nhanh chóng và ngay 

lập tức mà chúng tôi tin rằng Chính phủ cần thực hiện song song 4 nhiệm vụ trọng tâm để giảm 

điện than:  

• mở rộng năng lượng tái tạo (đặc biệt điện gió và điện mặt trời);  

• thúc đẩy khí tự nhiên và khí hoá lỏng LNG;  

• tăng cường các đầu tư về hiệu quả năng lượng; và  

• thúc đẩy mua bán điện trong vùng, đặc biệt với Lào và miền Nam Trung Quốc.  

Thứ hai là tài chính từ khu vực công và ODA sẽ không thể đủ đáp ứng nhu cầu đầu tư rất lớn 

của ngành điện. Bởi vậy, thông qua Sáng kiến Tối đa hoá tài chính cho Phát triển (MFD), 

chúng tôi đang hỗ trợ cho Chính phủ để tìm kiếm và thực hiện các giải pháp đem lại nhiều đầu 

tư tư nhân và tài chính thương mại hơn nữa cho ngành điện. Sáng kiến MFD đặc biệt phù hợp 

trong bối cảnh Việt Nam gần đây đã tốt nghiệp IDA và những khó khăn trong vay vốn chính phủ 

bảo lãnh do chính sách về trần nợ công của Chính phủ. Ba cột trụ cần giải quyết để huy động 

được nhiều hơn nữa vốn thương mại và tư nhân trong ngành điện là:  



 
 

 

• phát triển và khởi động chương trình nhà sản xuất điện độc lập (IPP) cạnh tranh trong 

phát điện thành một phần trong kế hoạch phát triển Tổng Sơ đồ Điện 8 với khung hợp 

đồng có thể thu hút cả đầu tư trong nước và quốc tế trên quy mô lớn;  

• chuẩn bị cho các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh điện và gas tiếp cận tài chính 

thương mại thông qua đánh giá tín nhiệm và phát hành trái phiếu chính phủ; và  

• hỗ trợ cải cách thị trường ngân hàng và tài chính để cải thiện nguồn lực tài chính nội tệ 

sẵn có, điều này quan trọng cho cả tài chính dự án và tài chính doanh nghiệp cho các dự 

án đầu tư năng lượng.  

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ trong nghị trình các Sáng kiến Chuyển tiếp Năng lượng và 

Tối đa hoá tài chính cho Phát triển và sẽ điều phối với VEPG trong các vấn đề chính sách quan 

trọng.  

Để kết thúc, một lần nữa cho phép tôi gửi lời cảm ơn tới Bộ trưởng Tuấn Anh vì sự lãnh đạo và 

những cam kết mạnh mẽ của ông cùng tinh thần làm việc, hợp tác và đối tác với các tổ chức phát 

triển nhằm đạt được những mục tiêu đề ra của ngành năng lượng của Việt Nam./. 



 
 

 

PHỤ LỤC III – CHỦ TỊCH VÀ ĐỒNG CHỦ TỊCH VEPG VÀ CHỦ TRÌ VÀ ĐỒNG 
CHỦ TRÌ CÁC NHÓM CÔNG TÁC KỸ THUẬT 

VEPG 

 

Ông Trần Tuấn Anh 
Bộ trưởng Bộ Công Thương 

Chủ tịch 

 Ông Bruno Angelet 
Ambassador of the European Union to Viet Nam 
 

Đồng Chủ tịch 

 

Ông Ousmane Dione 
Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam 
 
 
 

Đồng Chủ tịch 

TWG 1 – NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 

 

Ông Nguyễn Ninh Hải 
Trưởng phòng Năng lượng mới và Năng lượng Tái 
tạo, Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo, BCT 

Chủ trì 

 

Ông Martin Hoppe 
Tham tán Thứ Nhất, Phòng Hợp tác Kinh tế và Phát 
triển, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam 
 

Đồng Chủ trì 

TWG 2 – HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG 

 

Ông Trịnh Quốc Vũ 
Phó Vụ trưởng, Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát 
triển bền vững, BCT 

Chủ trì 

 

Bà Akiko Fujii 
Phó Giám đốc Quốc gia, UNDP 
 
 
 

Đồng Chủ trì 

TWG 3 – TÁI CẤU TRÚC NGÀNH NĂNG LƯỢNG 

 

Ông Phạm Quang Huy 
Phó Cục trưởng, Cục Điều tiết Điện lực, BCT 

Chủ trì 

 

Ông Franz Gerner 
Chuyên gia Kinh tế Năng lượng, Ngân hàng Thế giới 
tại Việt Nam 

Đồng Chủ trì 

  



 
 

 

TWG 4 – TIẾP CẬN NĂNG LƯỢNG 

 

Ông Nguyễn Duy Hòa 
Trưởng phòng Lưới điện và Điện nông thôn, Cục Điện 
lực và Năng lượng Tái tạo, BCT 

Chủ trì 

 

Ông. Koen Duchateau 
Trưởng Ban Hợp tác, Phái đoàn Liên minh Châu Âu 
tại Việt Nam 
 

Đồng Chủ trì 

TWG 5 – DỮ LIỆU VÀ THỐNG KÊ NĂNG LƯỢNG 

 

Ông Nguyễn Tuấn Anh 
Trưởng phòng Kế hoạch, Cục Điện lực và Năng lượng 
Tái tạo, BCT 

Chủ trì 

 

Ông Jakob Stenby Lundsager 
Cố vấn Dài hạn, Chương trình Hợp tác Năng lượng 
Đan Mạch tại Việt Nam (DEPP) 

Đồng Chủ trì 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



 
 

 

PHỤ LỤC IV – CÁC KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH VÀ PHẦN THUYẾT TRÌNH VỀ 
NHỮNG ĐIỂN HÌNH TỐT 

Những khuyến nghị Chính sách của các Nhóm Công tác Kỹ thuật được biên soạn thành một ấn 

phẩm có thể được tải xuống tại link. 

Tất cả các bài thuyết trình về điển hình tốt có thể được tải xuống từ VEPG Website. 

 

http://vepg.vn/wp-content/uploads/2018/11/Policy-Recommendations-Paper-HLM-2018.pdf
http://vepg.vn/high_level_meeetings/high-level-meeting-2018/


 
 

 

PHỤ LỤC V – THÔNG CÁO BÁO CHÍ CỦA HỘI NGHỊ CẤP CAO VEPG LẦN THỨ 2 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Hội nghị Cấp cao Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam lần thứ 2  

Chung tay vì Tương lai Năng lượng bền vững tại Việt Nam 

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018: Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) đã tổ chức 

Hội nghị Cấp cao lần thứ 2 (HLM) vào ngày 26 tháng 11 năm 2018 tại Hà Nội. Hội nghị được 

đồng chủ trì bởi Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An, Ông Bruno Angelet – Đại sứ Liên 

minh châu Âu tại Việt Nam và Ông Ousmane Dione – Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại 

Việt Nam.  Hội nghị Cấp cao đã quy tụ hơn 200 đại diện cấp cao bao gồm các Đại sứ và đại diện 

từ khu vực công, các tổ chức phát triển, các công ty tư nhân và tổ chức xã hội. 

Điểm nhấn của Hội nghị Cấp cao lần này là phần trình bày về khuyến nghị chính sách của Các 

Nhóm công tác kỹ thuật của VEPG (TWG) với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của Ngành Năng 

lượng Việt Nam trong 5 lĩnh vực ưu tiên, lần lượt là Năng lượng tái tạo, Hiệu quả Năng lượng, 

Tái cấu trúc ngành Năng lượng, Tiếp cận Năng lượng và Dữ liệu và Thống kê Năng lượng. Mỗi 

Nhóm công tác kỹ thuật đã trình bày và thảo luận về một số các khuyến nghị chính sách cụ thể, 

được tập hợp từ các nghiên cứu và đối thoại giữa các thành viên của các Nhóm trong suốt một 

năm vừa qua. 

Thứ Trưởng Đặng Hoàng An, thay mặt Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh - Chủ tịch 

VEPG, và các Đồng Chủ tịch là Ông Bruno Angelet – Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam và 

Ông Ousmane Dione – Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã ghi nhận  giá trị 

của những đề xuất chính sách này đối với sự phát triển của ngành năng lượng Việt Nam và chính 

thức thông qua các khuyến nghị chính sách cũng như cam kết thực hiện những khuyến nghị này 

trong thời gian tới.   

Thứ trưởng Đặng Hoàng An nhấn mạnh, “Hôm nay, chúng ta vui mừng ghi nhận khoảng 40 

khuyến nghị chính sách quan trọng được đề xuất bởi các Nhóm Công tác kỹ thuật của Nhóm Đối 

tác Năng lượng Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy các khuyến nghị chính sách này rất phù hợp và 

hữu ích cho việc thảo luận xây dựng chính sách ngành năng lượng của Việt Nam hiện nay.  Do 

đó tôi lấy làm vinh hạnh- thay mặt các vị Đồng Chủ tịch của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam, 

ngài Đại sứ Angelet và ông Dione- xin tuyên bố chúng tôi chính thức thông qua các khuyến nghị 



 
 

 

chính sách và cam kết thực hiện những khuyến nghị này, đồng thời đảm bảo lồng ghép những 

nội dung này trong quá trình xây dựng chính sách và lập kế hoạch phát triển ngành năng lượng 

trong thời gian sắp tới”.    

Đại sứ Bruno Angelet cũng cho biết: “Liên minh châu Âu cam kết hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch 

sang năng lượng sạch, đồng thời đảm bảo tất cả người dân được tiếp cận với năng lượng có giá 

cả hợp lý và đảm bảo năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Chúng tôi rất tự hào khi nhận thấy 

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam chỉ trong vòng 1 năm đã có thể đưa ra các đề xuất nhằm cải 

cách chính sách một cách toàn diện. Đó là kết quả của quá trình tham vấn chặt chẽ với Chính 

phủ, khu vực tư nhân, các đơn vị nghiên cứu và các tổ chức xã hội dân sự. Chúng tôi mong rằng 

các khuyến nghị này sẽ được đưa vào các tài liệu chính sách chiến lược của Việt Nam và sẽ trở 

thành các hành động chính sách cụ thể.” 

“Ngân hàng Thế giới hoàn toàn ủng hộ chương trình phát triển năng lượng của Việt Nam, bao 

gồm 5 lĩnh vực ưu tiên được thảo luận tại Hội nghị Cấp cao hôm nay.” Ông Ousmane Dione, Giám 

đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết, “Chúng tôi cam kết giúp đỡ Việt Nam 

đem đến nguồn năng lượng bền vững, sạch và đáng tin cậy với giá cả phải chăng cho tất cả mọi 

người, bao gồm cả các tư vấn kỹ thuật và chính sách, viện trợ đầu tư trực tiếp, các bảo đảm và 

biện pháp giảm thiểu rủi ro, hỗ trợ cải cách chính sách, cải thiện an ninh năng lượng, và giúp 

Việt Nam đạt được Đóng góp do Quốc gia tự quyết định (NDC) như một phần của Hiệp ước 

Paris.”  

Hội nghị Cấp cao cũng đã mời một số đơn vị trình bày những bài học kinh nghiệm thực tiễn liên 

quan đến các khuyến nghị chính sách từ Nhóm công tác kỹ thuật, và qua đó, giới thiệu những dự 

án và cách tiếp cận mới, sáng tạo có thể được nhân rộng trong tương lai. Trong số đó có phần 

trình bày về Nhà máy điện mặt trời Phong Điền – Nhà máy điện mặt trời đầu tiên của Việt Nam 

đã hòa lưới thành công vào lưới điện quốc gia tháng 10 vừa qua. Đại điện đến từ Công ty 

Heineken sẽ giới thiệu về việc ứng dụng thành công mô hình ESCO đã giúp công ty nâng cao hiệu 

quả năng lượng trong sản xuất. Phần trình bày cuối cùng đến từ tổ chức Green ID sẽ giới thiệu 

về quy trình Lập kế hoạch Năng lượng Địa phương (Local Energy Planning), các sáng kiến này 

đã đưa điện mặt trời thành công đến với các hộ dân vùng sâu vùng xa của một số tỉnh, trong đó 

có tỉnh An Giang.  

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: 



 
 

 

Chị Nguyễn Phương Mai  

Bộ Công Thương  

Email: MaiNP@moit.gov.vn 

Điện thoại: 0903236237 

 

 

 

  

Chị Đặng Hương Lan, 

Cán bộ PR và Truyền thông   

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam  

Điện thoại : 0983667581 

Email: lan.dang@giz.de 

 

mailto:lan.dang@giz.de


 
 

 

PHỤ LỤC VI - TỔNG HỢP TIN TỨC ĐĂNG TẢI VỀ HỘI NGHỊ CẤP CAO LẦN THỨ HAI CỦA VEPG 

1. Truyền hình trên Bản tin thời sự 19:00 của VTV1 ngày 26/11: https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv1/thoi-su-0.htm  

(thời lượng: phút thứ 36-37) 

2. Báo mạng 

STT Báo Tiêu đề Đường dẫn 

1 Đại biểu nhân dân Hội nghị cấp cao Nhóm Đối tác năng 
lượng Việt Nam lần thứ 2 

http://www.daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=75&NewsId=4
13879 

2 Website của Bộ Chung tay vì Tương lai Năng lượng 
bền vững tại Việt Nam 

http://moit.gov.vn/CmsView-EcoIT-
portlet/html/print_cms.jsp?articleId=1
3391 

3 Nhân dân Chung tay vì Tương lai Năng lượng 
bền vững tại Việt Nam 

http://www.nhandan.com.vn/kinhte/item/38370802-chung-tay-vi-
tuong-lai-nang-luong-ben-vung-tai-viet-nam.html 

4 Đấu thầu Khoảng 40 khuyến nghị chính sách 
phát triển năng lượng bền vững tại 
Việt Nam 

http://baodauthau.vn/phap-luat/khoang-40-khuyen-nghi-chinh-
sach-phat-trien-nang-luong-ben-vung-tai-viet-nam-85786.html 

5 Năng lượng Việt Nam Chung tay vì Tương lai Năng lượng 
bền vững tại Việt Nam 

http://nangluongvietnam.vn/news/vn/bao-ton-nang-luong/chung-
tay-vi-tuong-lai-nang-luong-ben-vung-tai-viet-nam.html 

6 Thông tấn xã Việt Nam EU cam kết hỗ trợ Việt Nam chuyển 
dịch sang nguồn năng lượng sạch 

https://vnanet.vn/vi/tin-tuc/kinh-te-4/eu-cam-ket-ho-tro-viet-
nam-chuyen-dich-sang-nguon-nang-luong-sach-3598147.html 

7 Công an nhân dân Chung tay vì Tương lai Năng lượng 
bền vững tại Việt Nam 

http://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Chung-tay-vi-
Tuong-lai-Nang-luong-ben-vung-tai-Viet-Nam-521875/ 

8 Tạp chí Tài chính EU cam kết hỗ trợ Việt Nam giải quyết 
vấn đề năng lượng 

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2018-11-
26/eu-cam-ket-ho-tro-viet-nam-giai-quyet-van-de-ve-nang-luong-
64760.aspx 

9 Chính phủ EU hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch năng 
lượng từ nâu sang xanh 

http://baochinhphu.vn/Kinh-te/EU-ho-tro-Viet-Nam-chuyen-dich-
nang-luong-tu-nau-sang-xanh/353085.vgp 

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv1/thoi-su-0.htm
http://www.daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=75&NewsId=413879
http://www.daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=75&NewsId=413879
http://moit.gov.vn/CmsView-EcoIT-portlet/html/print_cms.jsp?articleId=13391
http://moit.gov.vn/CmsView-EcoIT-portlet/html/print_cms.jsp?articleId=13391
http://moit.gov.vn/CmsView-EcoIT-portlet/html/print_cms.jsp?articleId=13391
http://www.nhandan.com.vn/kinhte/item/38370802-chung-tay-vi-tuong-lai-nang-luong-ben-vung-tai-viet-nam.html
http://www.nhandan.com.vn/kinhte/item/38370802-chung-tay-vi-tuong-lai-nang-luong-ben-vung-tai-viet-nam.html
http://baodauthau.vn/phap-luat/khoang-40-khuyen-nghi-chinh-sach-phat-trien-nang-luong-ben-vung-tai-viet-nam-85786.html
http://baodauthau.vn/phap-luat/khoang-40-khuyen-nghi-chinh-sach-phat-trien-nang-luong-ben-vung-tai-viet-nam-85786.html
http://nangluongvietnam.vn/news/vn/bao-ton-nang-luong/chung-tay-vi-tuong-lai-nang-luong-ben-vung-tai-viet-nam.html
http://nangluongvietnam.vn/news/vn/bao-ton-nang-luong/chung-tay-vi-tuong-lai-nang-luong-ben-vung-tai-viet-nam.html
https://vnanet.vn/vi/tin-tuc/kinh-te-4/eu-cam-ket-ho-tro-viet-nam-chuyen-dich-sang-nguon-nang-luong-sach-3598147.html
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10 Kinh tế và đô thị Hiến kế để phát triển năng lượng bền 
vững 

http://kinhtedothi.vn/hien-ke-de-viet-nam-phat-trien-nang-luong-
ben-vung-330710.html 

11 Lao động thủ đô Ngân hàng Thế giới cam kết ủng hộ 
chương trình phát triển năng lượng 
của Việt Nam 

http://laodongthudo.vn/wb-cam-ket-ung-ho-chuong-trinh-phat-
trien-nang-luong-cua-viet-nam-83616.html 

12 Báo Công Thương Thông qua khuyến nghị chính sách 
năng lượng bền vững tại Việt Nam  

https://congthuong.vn/thong-qua-khuyen-nghi-chinh-sach-nang-
luong-ben-vung-tai-viet-nam-112386.html 

13 Sài Gòn giải phóng EU và Ngân hàng Thế giới cam kết hỗ 
trợ Việt Nam năng lượng sạch giá rẻ  

http://www.sggp.org.vn/eu-va-wb-cam-ket-ho-tro-viet-nam-nang-
luong-sach-gia-re-561593.html 

14 Đầu tư Từ nay tới năm 2030 Việt Nam cần 
150 tỷ USD cho phát triển năng lượng  

https://baodautu.vn/tu-nay-toi-nam-2030-viet-nam-can-150-ty-
usd-cho-phat-trien-nang-luong-d91614.html 

15 Quân đội nhân dân Khuyến nghị các giải pháp vì tương lai 
năng lượng bền vững tại Việt Nam 

http://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/khuyen-nghi-cac-giai-phap-
vi-tuong-lai-nang-luong-ben-vung-tai-viet-nam-555504 

16 Vnexpress Thứ trưởng Công Thương: “Không 
nên cực đoan với nhiệt điện than” 

https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/thu-truong-cong-
thuong-khong-nen-cuc-doan-voi-nhiet-dien-than-3845097.html 

17 VietnamBiz Thứ trưởng Công thương: Sắp tới Việt 
Nam sẽ phải nhập khẩu năng lượng 

https://vietnambiz.vn/thu-truong-bo-cong-thuong-sap-toi-viet-
nam-se-phai-nhap-khau-nang-luong-111629.html 

18 Thông tin đối ngoại EU cam kết hỗ trợ Việt Nam chuyển 
dịch sang nguồn năng lượng sạch  

http://tapchithongtindoingoai.vn/su-kien-va-binh-luan/eu-cam-
ket-ho-tro-viet-nam-chuyen-dich-sang-nguon-nang-luong-sach-
19574 

19 Petronews Tới năm 2030 Việt Nam cần khoảng 
150 tỷ USD để phát triển năng lượng  

https://petronews.vn/tin-tuc/nang-luong/26159/toi-nam-2030-
viet-nam-can-khoang-150-ty-usd-de-phat-trien-nang-luong.html 

20 VITV Hội nghị cấp cao Nhóm Đối tác năng 
lượng Việt Nam lần thứ 2 

http://vitv.vn/tin-video/26-11-2018/ban-tin-hop-tin-viet-nam-
18h-phat-song-1800-26-11-2018/211582 

21 Báo Hải Quan Chuyên gia EU chỉ ra mấu chốt giúp 
Việt Nam phát triển năng lượng bền 
vững 

https://www.baohaiquan.vn/pages/chuyen-gia-eu-chi-ra-mau-
chot-giup-viet-nam-phat-trien-nang-luong-ben-vung.aspx 

22 Nhà báo và công luận Chung tay vì Tương lai Năng lượng 
bền vững tại Việt Nam  

http://congluan.vn/kinh-te/doanh-nghiep-doanh-nhan/chung-tay-
vi-tuong-lai-nang-luong-ben-vung-tai-viet-nam-49631 
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23 Thế giới tiếp thị Xây dựng ngành năng lượng bền vững 
cho Việt Nam 

http://thegioitiepthi.vn/p/xay-dung-nganh-nang-luong-ben-vung-
cho-viet-nam-18941.html 

24 Tạp chí Công nghiệp và 
tiêu dùng 

Thứ trưởng Công Thương: “Không 
nên cực đoan với nhiệt điện than” 

http://www.congnghieptieudung.vn/thu-truong-cong-thuong-
khong-nen-cuc-doan-voi-nhiet-dien-than-dt13183 

25 Tin tức - TTXVN Thứ trưởng Công thương: Sắp tới Việt 
Nam sẽ phải nhập khẩu năng lượng  

https://baotintuc.vn/thoi-su/thu-truong-bo-cong-thuong-sap-toi-
viet-nam-se-phai-nhap-khau-nang-luong-20181126182352861.htm 

26 ThoisuVTV.info Việt Nam muốn thành rồng nhưng sẽ 
ra sao nếu toàn bụi điện than 

https://thoisuvtv.info/viet-nam-muon-thanh-rong-nhung-se-ra-sao-
neu-toan-bui-dien-than.html 

27 VietnamPlus EU cam kết hỗ trợ Việt Nam chuyển 
dịch sang nguồn năng lượng sạch  

https://www.vietnamplus.vn/eu-cam-ket-ho-tro-viet-nam-chuyen-
dich-sang-nguon-nang-luong-sach/536845.vnp 

28 Tuổi trẻ Việt Nam muốn thành rồng nhưng sẽ 
ra sao nếu toàn bụi điện than 

https://tuoitre.vn/viet-nam-muon-thanh-rong-nhung-se-ra-sao-
neu-toan-bui-dien-than-20181126175743338.htm 

29 Diễn đàn doanh nghiệp 40 khuyến nghị quan trọng cho ngành 
năng lượng Việt Nam 

http://enternews.vn/40-khuyen-nghi-chinh-sach-quan-trong-cho-
nganh-nang-luong-viet-nam-140642.html 

30 Đài tiếng nói VN 5 giải pháp để Việt Nam đảm bảo an 
ninh năng lượng  

https://vov.vn/kinh-te/5-giai-phap-de-viet-nam-dam-bao-an-ninh-
nang-luong-843948.vov 

31 Vietnam News Ngành năng lượng đối mặt với những 
thách thức lớn phía trước 

https://vietnamnews.vn/economy/480874/energy-sector-faces-
big-challenges-ahead.html#5wkZQ1mARle0KJQf.97 

32 Báo điện tử Đảng Cộng 
sản Việt Nam 

Chung tay vì Tương lai Năng lượng 
bền vững tại Việt Nam 

http://dangcongsan.vn/kinh-te/chung-tay-vi-tuong-lai-nang-luong-
ben-vung-tai-viet-nam-506100.html 

33 VOV5 Việt Nam khẳng định tiến tới phát 
triển năng lượng xanh bền vững  

http://vovworld.vn/vi-VN/xa-hoi-doi-song/viet-nam-khang-dinh-
tien-toi-phat-trien-nang-luong-xanh-ben-vung-702728.vov 

34 Bnews Việt Nam cần làm gì để có thể phát 
triển năng lượng bền vững? 

https://bnews.vn/vie-t-nam-ca-n-la-m-gi-de-co-the-pha-t-trie-n-
nang-luo-ng-be-n-vu-ng-/103910.html 

35 VTV Chia sẻ kinh nghiệm phát triển năng 
lượng bền vững  

https://vtv.vn/trong-nuoc/chia-se-kinh-nghiem-phat-trien-nang-
luong-ben-vung-201811261942184.htm 

36 VietnamBiz Việt Nam muốn thành rồng nhưng sẽ 
ra sao nếu toàn bụi điện than 

https://vietnambiz.vn/viet-nam-muon-thanh-rong-nhung-se-ra-
sao-neu-toan-bui-dien-than-111666.html 
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37 HANOITV EU cam kết hỗ trợ Việt Nam chuyển 
dịch sang nguồn năng lượng sạch  

http://hanoitv.vn/eu-cam-ket-ho-tro-viet-nam-chuyen-sang-nang-
luong-sach-d103884.html 

38 Tạp chí Ban Tuyên giáo 
Trung ương 

EU cam kết hỗ trợ Việt Nam chuyển 
dịch sang nguồn năng lượng xanh  

http://tuyengiao.vn/khoa-hoc/khoa-hoc-cong-nghe/eu-ho-tro-viet-
nam-trong-phat-trien-nang-luong-xanh-101589 

39 Đài tiếng nói VN Ngành năng lượng cần đối diện với 
thách thức của cơ chế thị trường 

https://vov.vn/kinh-te/doanh-nghiep/nganh-nang-luong-can-doi-
dien-voi-thach-thuc-cua-co-che-thi-truong-843919.vov 

40 Truyền hình Nhân dân Hội nghị cấp cao Nhóm Đối tác năng 
lượng Việt Nam lần thứ 2  

https://www.youtube.com/watch?v=JmGK0HKDw8U 

41 Diễn đàn doanh nghiệp EU và Ngân hàng Thế giới cam kết hỗ 
trợ Việt Nam năng lượng sạch giá rẻ 

http://enternews.vn/eu-va-wb-cam-ket-ho-tro-viet-nam-nang-
luong-sach-gia-re-140654.html 
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