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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
ASEAN
DEESD
DEPP
DP
DPPA
DTU
EAG
ERAV
EREA
ESCO
EU
EUD
EVN
FIT
GDP
GHG
H.E.
HLM
IEA
IRENA
LNG
MC
MFD
MOIT
MRV
NDC
NEEAP
ODA
PDP
PM
PPA
PPP
PSDP
RE

Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á
Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương
Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam - Đan Mạch
Đối tác phát triển
Hợp đồng mua bán điện trực tiếp
Đại học Kỹ thuật Đan Mạch
Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ
Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương
Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương
Công ty dịch vụ năng lượng
Liên minh châu Âu
Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Biểu giá điện hỗ trợ năng lượng tái tạo
Tổng sản phẩm quốc nội
Khí nhà kính
Ngài
Hội nghị cấp cao
Cơ quan Năng lượng Quốc tế
Cơ quan Năng lượng tái tạo Quốc tế
Khí thiên nhiên hóa lỏng
Người dẫn chương trình
Sáng kiến Tối đa hóa tài chính cho phát triển năng lượng ở Việt Nam của Ngân
hàng Thế giới
Bộ Công Thương
Theo dõi, Báo cáo và Xác minh
Đóng góp do quốc gia tự quyết định
Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết
kiệm và hiệu quả
Hỗ trợ phát triển chính thức
Quy hoạch phát triển điện
Thủ tướng Chính phủ
Hợp đồng mua bán điện
Đối tác công tư
Quy hoạch phát triển hệ thống điện
Năng lượng tái tạo
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RTS
SHF
SOE
TWG
VEIS
VEPG
VNEEP3
UN
UNDP
UNEP
UNFCCC
USAID
WB

Điện mặt trời áp mái
Diễn đàn các bên liên quan
Doanh nghiệp nhà nước
Nhóm Công tác Kỹ thuật
Hệ thống thông tin năng lượng Việt Nam
Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn
2019-2030
Liên hợp quốc
Chương trình phát triển Liên hợp quốc
Chương trình môi trường Liên hợp quốc
Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ
Ngân hàng Thế giới
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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 nhằm 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 của Liên minh Châu Âu tại Việt Nam và Ngân hàng Thế giới là 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 trong 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 là tạo điều kiện, và 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.
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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.

Hội nghị cấp cao VEPG lần thứ nhất

Sau lễ ra mắt VEPG, Ban Thư ký VEPG dưới sự điều hành của Ban Chỉ đạo VEPG đã thành lập năm
(5) Nhóm Công tác Kỹ thuật (TWG) gồm: TWG 1 - Năng lượng tái tạo, TWG 2 - Hiệu quả năng
lượng, TWG 3 - Tái cấu trúc ngành năng lượng, TWG 4 - Tiếp cận năng lượng và TWG 5 - Dữ liệu
và Thống kê năng lượng, cùng các hoạt động khác để khởi động nhóm đối tác. Thông tin về Chủ
tịch và Đồng chủ tịch VEPG cũng như các Chủ trì và Đồng chủ trì nhóm TWG hiện tại được trình
bày trong Phụ lục III.
Để chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao VEPG lần thứ 2, Ban Chỉ đạo VEPG đã yêu cầu 5 nhóm TWG
nghiên cứu đề xuất các khuyến nghị chính sách cụ thể trong khuôn khổ lĩnh vực hoạt động tương
ứng của mỗi nhóm.
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Tại Hội nghị cấp cao VEPG lần hai tổ chức vào ngày 26/11/2018 với sự tham dự của hơn
200 khách mời hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, các nhóm TWG đã trình bày hơn bốn mươi
(40) khuyến nghị chính sách và được Chủ tịch và các Đồng chủ tịch VEPG thông qua những
khuyến nghị chính sách này. Chủ tịch và các Đồng chủ tịch VEPG cũng cam kết lồng ghép các
thông điệp chính của các nhóm TWG vào quá trình xây dựng chính sách và quy hoạch ngành năng
lượng hiện tại và trong tương lai.

Chung tay vì tương lai năng lượng bền vững tại Việt Nam
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2. HỘI NGHỊ CẤP CAO VEPG LẦN THỨ BA 2019
Hội nghị cấp cao VEPG lần 3 được tổ chức vào ngày 10/12/2019 tại khách sạn Melia Hà Nội, quy
tụ hơn 220 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. Hội nghị cấp cao lần này do Thứ trưởng Đặng
Hoàng An - Bộ Công Thương chủ trì cùng Đại sứ Giorgio Aliberti của Phái đoàn Liên minh châu
Âu tại Việt Nam và Ông Ousmane Dione - Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đồng chủ trì.
Mục tiêu chính và điểm nhấn của Hội nghị cấp cao lần này là trình bày Báo cáo tiến độ thực hiện
năm 2019 của VEPG do Ban Thư ký VEPG thay mặt cho các Chủ trì và Đồng chủ trì nhóm TWG
thực hiện và Chủ tịch cùng các Đồng chủ tịch VEPG chính thức thông qua báo cáo này. Báo cáo
phân tích tiến độ thực hiện 40 khuyến nghị chính sách do các nhóm TWG của VEPG đề xuất được
trình bày và thông qua tại Hội nghị cấp cao lần 2 năm 2018. Các khuyến nghị chính sách tập trung
giải quyết các quy trình xây dựng chính sách quan trọng cùng các hoạt động khác nhằm thúc đẩy
phát triển triển ngành năng lượng của Việt Nam trong 5 lĩnh vực ưu tiên chính: Năng lượng tái
tạo, Hiệu quả năng lượng, Tái cấu trúc ngành năng lượng, Tiếp cận năng lượng, Dữ liệu và thống
kê năng lượng.
Tiếp nối Hội nghị cấp cao là Diễn đàn các bên liên quan (SHF) VEPG lần thứ nhất diễn ra vào lúc
11:00 - 17:00 cùng ngày. Diễn đàn các bên liên quan với sự tham dự của một nhóm các chuyên
gia cấp cao được lựa chọn chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận về các chủ đề nổi bật hiện nay trong
ngành năng lượng Việt Nam. Đã có những ý kiến đóng góp và những bài phát biểu quan trọng
của các chuyên gia đến từ nhiều tổ chức năng lượng quốc tế nổi tiếng như Tiến sĩ Brian
Motherway - Trưởng phòng Hiệu quả năng lượng của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Giáo
sư David Dapice của Chương trình Việt Nam tại trường Harvard Kennedy, Đại học Harvard, các
chuyên gia đến từ UNEP/ Đại học Kỹ thuật Đan Mạch (DTU) và IRENA cùng nhiều chuyên gia
trong nước và quốc tế khác trong lĩnh vực lập quy hoạch năng lượng, hiệu quả năng lượng tái tạo
và năng lượng tái tạo phân tán. Trong phiên tọa đàm, khán giả có cơ hội giải quyết các thắc mắc
và tích cực tham gia tranh luận. Buổi tọa đàm rất sôi nổi và thành công.
Chi tiết nội dung chương trình Hội nghị cấp cao lần 3 và Diễn đàn các bên liên quan VEPG lần 1
được trình bày trong Phụ lục I. Để biết thêm thông tin như Báo cáo tiến độ VEPG 2019, các bài
phát biểu và bài trình bày trong Hội nghị và Diễn đàn, vui lòng truy cập website của VEPG:

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 cùng toàn thể đại biểu
và trình bày mục tiêu của Hội nghị.
Tiếp theo phần mở đầu của MC là màn biểu diễn lục tấu của Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt
Nam với tác phẩm “Vũ khúc Hungary” (Hungarian Dance) của Johannes Brahms, và sau đó là tác
phẩm Việt Nam quê hương tôi của nhạc sĩ Đỗ Nhuận.
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Sau đó, MC mời Chủ tịch và Đồng chủ tịch VEPG lên phát biểu khai mạc.

Thứ trưởng Đặng Hoàng An phát biểu biểu khai mạc Hội nghị

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:
•

Cần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu ngành năng lượng tại Việt Nam và Chính phủ
Việt Nam đang quyết tâm thực hiện theo tinh thần phát huy nội lực, đồng thời tăng cường
sự hợp tác và tìm kiếm hỗ trợ từ các đối tác phát triển.

•

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

•

Quá trình tái cấu trúc ngành điện và ngành năng lượng đang được Chính phủ Việt Nam
chỉ đạo quyết liệt cùng với việc đẩy mạnh tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp
Nhà nước, trước mắt là cổ phần hoá và thoái vốn Nhà nước các đơn vị phát điện, tiếp tục
xây dựng thị trường điện theo lộ trình đã được phê duyệt, hoàn thiện thị trường phát điện
cạnh tranh, triển khai thị trường bán buôn điện cạnh tranh, chuẩn bị chu đáo cho giai
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đoạn thị trường bán lẻ cạnh tranh sau năm 2022. Bên cạnh đó, Việt Nam đang tiếp tục
thực hiện Chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 3.
•

Nhu cầu điện sẽ tiếp tục tăng trưởng cao cùng với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá
nền kinh tế của Việt Nam đặt ra thách thức đối với ngành năng lượng Việt Nam. Việc xây
dựng chiến lược phát triển ngành năng lượng phù hợp, khả thi, bền vững, phù hợp với
điều kiện thực tế của Việt Nam đang trở thành một trong những nhiệm vụ có tính quan
trọng bậc nhất đối với Việt Nam. Trong bối cảnh này, cần phải lưu ý tầm quan trọng và
tính cấp thiết của việc nghiên cứu cũng như hợp tác phát triển khoa học kỹ thuật, công
nghệ và nâng cao nhận thức cộng đồng để cải cách ngành năng lượng theo cả chiều sâu và
chiều rộng.

•

Quy hoạch tổng thể phát triển năng lượng quốc gia và Quy hoạch điện 8 mà Bộ Công
Thương đang xây dựng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập nền tảng hệ thống
năng lượng hiện đại, cơ cấu bền vững, có độ tin cậy cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh
tế - xã hội. Trong giai đoạn tới, mục tiêu cao nhất đối với ngành năng lượng vẫn là:
➢ Đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong trung và dài hạn để đáp ứng các mục
tiêu phát triển;
➢ Xác định được cơ cấu năng lượng tối ưu và bền vững của đất nước;
➢ Thu hút mạnh mẽ đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng;
➢ Tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng sạch hơn, xanh
hơn và các nguồn năng lượng tái tạo;
➢ Nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm cường độ sử dụng năng
lượng và sử dụng điện của nền kinh tế;
➢ Đảm bảo mọi tầng lớp nhân dân đều được tiếp cận và thụ hưởng lợi ích từ các
chính sách phát triển năng lượng bền vững với chi phí hợp lý, đặc biệt là nhóm đối
tượng xã hội dễ bị tổn thương, người thu nhập thấp và các đối tượng chính sách.

•

Với cương vị là Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng
ASEAN lần thứ 38 diễn ra vào mùa thu năm 2020. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế dự báo
sẽ tăng 5% và nhu cầu năng lượng tăng bình quân 4,7%/năm đến năm 2025, việc đáp ứng
nhu cầu năng lượng và phát triển năng lượng bền vững cũng được đánh giá là vấn đề quan
trọng số 1 của Cộng đồng kinh tế ASEAN trong những năm sắp tới.

•

Thứ trưởng đánh giá cao hoạt động của các nhóm TWG dưới sự giám sát chặt chẽ của Ban
Chỉ đạo và sự hỗ trợ của Ban Thư ký VEPG trong việc triển khai thực hiện 40 khuyến nghị
chính sách đã thông qua. Thứ trưởng bày tỏ mong muốn được nghe bài trình bày Báo cáo
tiến độ thực hiện các khuyến nghị chính sách của VEPG để đảm bảo tương lai năng lượng
bền vững của Việt Nam. Thứ trưởng cũng bày tỏ cảm ơn chân thành đối với những đóng
góp của EU, Ngân hàng Thế giới, Ban Thư ký VEPG, toàn bộ các Đối tác phát triển và các
bên liên quan khác đã tích cực hoạt động trong khuôn khổ hợp tác VEPG. Thứ trưởng
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nhiệt liệt chào mừng tân Đại sứ Giorgio Aliberti của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt
Nam và mong muốn ngài Đại sứ có một nhiệm kỳ thành công tại Việt Nam.
Ngài Giorgio Aliberti, Đại sứ Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cũng phát biểu chào mừng
các đại biểu tham dự Hội nghị cấp cao và chia sẻ những thông điệp chính như sau:

Ngài Giorgio Aliberti phát biểu chào mừng

Ngài Giorgio Aliberti phát biểu chào mừng

•

Đại sứ Aliberti bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Bộ Công
Thương đã chỉ đạo sát sao và phối hợp hiệu quả với các đối tác phát triển, Ban Thư ký
VEPG cùng các bên liên quan khác trong khu vực tư nhân và tổ chức xã hội dân sự trong
quá trình hoạt động của VEPG. Đại sứ đánh giá cao tiến độ thực hiện 40 khuyến nghị chính
sách nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi cơ cấu ngành năng
lượng.

•

Việt Nam cần xây dựng một hệ thống cung cấp năng lượng sạch, an toàn và ở mức giá có
thể chi trả được cho mọi người dân, cho các doanh nghiệp và ngành nghề đang phát triển
mạnh. Đây cũng là định hướng phù hợp trong bối cảnh cộng đồng quốc tế cũng đang
hướng đến hội nghị COP 25 tại Madrid để thảo luận về các bước quan trọng tiếp theo
nhằm thực hiện Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu. Việt Nam là một trong các quốc gia
chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, nhưng vẫn là nước phụ thuộc lớn vào
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than và nhiên liệu hóa thạch để sản xuất điện. Cần cấp bách hành động và thay đổi tiến
trình ngay bây giờ.
•

Vẫn còn đó các thách thức ngắn hạn trong tích hợp lưới điện. Mặc cho sự tăng trưởng
nhanh các hệ thống năng lượng tái tạo, các quy định tiếp theo cùng các cơ chế hỗ trợ mới
cho điện mặt trời được kỳ vọng là sẽ tạo ra một khung pháp lý rõ ràng và đáng tin cậy cho
nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn đang trong quá trình xây dựng. Đây được coi là một
nhiệm vụ cấp bách nhằm thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư hơn cho thị trường Việt Nam,
góp phần phát triển bền vững và tạo việc làm cho người dân Việt Nam.

•

Hiệu quả năng lượng có thể chính là chìa khóa để giảm nhu cầu năng lượng đang ngày
một tăng trưởng nhanh. Chương trình quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu
quả là một cơ hội lớn để giảm tăng trưởng nhu cầu điện, đồng thời tiết kiệm về mặt kinh
tế.

•

Hiện Việt Nam đang xây dựng các chính sách chiến lược cho phát triển năng lượng như
Quy hoạch phát triển điện giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Nghị quyết
của Trung ương Đảng Cộng sản về các định hướng chiến lược phát triển năng lượng dài
hạn với trọng tâm là năng lượng bền vững và chuyển dịch sang các nguồn năng lượng
sạch hơn. Quá trình chuyển đổi sang các hệ thống năng lượng sạch hơn phải được đẩy
nhanh tiến độ, với sự cam kết đầy tham vọng của chính phủ và sự hỗ trợ mạnh mẽ của các
đối tác phát triển.

•

Về cơ cấu năng lượng phù hợp cho Việt Nam, mặc dù quy hoạch hiện tại vẫn quá phụ thuộc
vào nhiên liệu hóa thạch nhưng vẫn có thể chuyển đổi mạnh mẽ hơn từ đốt than sang
năng lượng tái tạo. Đã có những tiến triển tích cực trong thị trường điện gió và điện mặt
trời, đồng thời còn có nhiều tiềm năng lớn chưa được khai thác như điện gió ngoài khơi
và năng lượng sinh học.

•

Liên minh châu Âu cam kết hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi từ năng lượng nâu sang năng
lượng xanh, trong khi vẫn bảo đảm nguồn năng lượng ở mức giá vừa phải cho mọi người
dân và bảo hộ năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

•

Đại sứ ghi nhận vai trò quan trọng của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam trong quá trình
này và mong được nghe bản Báo cáo về kết quả thực hiện của VEPG trong năm 2019 và
các kết quả tư vấn, hợp tác chuyên sâu với Chính phủ, khu vực tư nhân và xã hội dân sự.

12

Unofficial translation for reference

Ngài Ousmane Dione phát biểu chào mừng

Ngài Ousmane Dione phát biểu chào mừng

Phát biểu khai mạc, ông Ousmane Dione, Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt
Nam chia sẻ như sau:
•

Việt Nam đã thành công trong việc cải cách ngành năng lượng nhằm thực hiện nhiệm vụ
cốt lõi của mình, đó là phổ cập điện khí hóa cũng như cung điện hiệu quả và đáng tin cậy,
qua đó góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế cao và bền vững của đất nước, xóa đói giảm
nghèo và phúc lợi cho người dân.

•

VEPG là một diễn đàn rất quan trọng để bảo đảm việc phối hợp và tính hiệu quả của các
nguồn lực tổng hợp của cộng đồng đối tác phát triển, và Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục hỗ
trợ nền kinh tế Việt Nam thông qua việc cung cấp năng lượng bền vững, đáng tin cậy, ở
mức giá hợp lý, là nền tảng cho phát triển kinh tế.

•

Tuy nhiên, trong thập kỷ mới này, ngành năng lượng gặp phải nhiều thách thức lớn đòi
hỏi phải giải quyết ngay tức thời, đó là:
➢ Đáp ứng nhu cầu năng lượng trong tương lai, nhu cầu này sẽ tăng ở mức hai con
số, trong khi vẫn tuân thủ các mục tiêu của Chính phủ về giảm phát thải khí nhà
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kính thông qua việc thúc đẩy năng lượng tái tạo và các công nghệ sử dụng năng
lượng tiết kiệm, hiệu quả.
➢ Huy động các yêu cầu đầu tư lớn, ước tính gần 10 tỉ đô la Mĩ mỗi năm đến năm
2030, thông qua một phương pháp tiếp cận cạnh tranh và minh bạch, trong khi
đồng thời tạo ra một ngành khả thi về mặt tài chính và sử dụng tối ưu các nguồn
lực của khu vực nhà nước và tư nhân.
➢ Giải quyết tình trạng nhiều dự án quan trọng trong Quy hoạch phát triển hệ thống
điện (PSDP) bị chậm tiến độ dẫn đến nguy cơ thiếu điện và cắt điện luân phiên
trong 12 - 18 tháng tới. Các tác động kinh tế từ sự thiếu hụt này có thể bằng 3-4%
GDP trong kịch bản xấu nhất, và sẽ rơi vào tất cả các khu vực kinh tế và cản trở
Việt Nam tiếp tục thu hút các khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài có chất lượng.
•

Ngành năng lượng hiện đang ở ‘bước ngoặt’ quan trọng và sẵn sàng cho giai đoạn tăng
trưởng tiếp theo. Do đó, các cơ quan chức năng cần khẩn trương, tiếp tục tập trung thực
hiện các cải cách chính sách mạnh mẽ trong ngành năng lượng.

•

Việt Nam nên áp dụng phương thức tiếp cận toàn hệ thống đối với việc phát triển ngành
năng lượng; từ phát triển nguồn lực cho tới truyền tải và phân phối, mỗi nhánh của chuỗi
giá trị ngành năng lượng đều cần được chú trọng.

•

Vẫn cần có sự hỗ trợ liên tục của chính phủ đối với ngành năng lượng, không chỉ để khuyến
khích đầu tư tư nhân nếu có, mà còn trực tiếp huy động nguồn lực công nếu cần thiết.

•

Cần có các nỗ lực, hoạt động được điều phối để hoàn thiện các quy trình lập kế hoạch và
triển khai thực hiện và để xây dựng khung quy định thúc đẩy phát triển nhanh cơ sở hạ
tầng năng lượng. Đồng thời cần có tầm nhìn táo bạo để đưa các công nghệ mới vào bối
cảnh đang thay đổi nhanh chóng của năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng.

•

Ngân hàng Thế giới cam kết làm việc chặt chẽ với tất cả các đối tác phát triển trên tinh
thần hợp tác và đối tác nhằm tạo ra một ngành năng lượng mang tầm cỡ thế giới của Việt
Nam.

•

Ngài Ousmane Dione cũng đánh giá cao hoạt động của năm Nhóm Công tác Kỹ thuật VEPG
và Báo cáo tiến độ thực hiện các Khuyến nghị chính sách của VEPG. Ông bày tỏ cảm ơn sự
lãnh đạo của Bộ Công Thương và Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, cảm ơn Đại sứ Aliberti đã
hợp tác chặt chẽ và cảm ơn Ban Thư ký VEPG đã tổ chức tốt diễn đàn lần này.

Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch và các Đồng chủ tịch VEPG được trình bày trong Phụ lục II.

4. VEPG - TIẾN ĐỘ VÀ TRIỂN VỌNG THỰC HIỆN NĂM 2020
Tiếp theo phần khai mạc Hội nghị, Ông Rainer Brohm, Điều phối viên quốc tế của Ban Thư ký
VEPG đã có bài trình bày tổng quan về hoạt động của các nhóm TWG và Ban Thư ký VEPG trong
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năm 2019 cũng như tiến độ thực hiện 40 khuyến nghị chính sách được trình bày và thông qua
tại Hội nghị cấp cao năm 2018.
Những thành tựu chính của VEPG trong năm 2019 gồm:
•

Thông qua nhiều hoạt động của VEPG và hỗ trợ của Ban Thư ký cho ngành năng lượng,
VEPG đã ngày càng được ghi nhận và là kênh đối thoại và điều phối trung tâm trong ngành
năng lượng. Sự tham gia của các bên liên quan trong ngành trong kỳ báo cáo đã tăng lên,
trong đó có sự tham gia của các Đối tác phát triển và các đơn vị thuộc khối tư nhân.

•

Trong năm 2019, các nhóm TWG của VEPG đã tổ chức 10 cuộc họp (2 cuộc họp/ nhóm
TWG) với rất nhiều ý kiến đóng góp gửi cho Bộ Công Thương nhằm hỗ trợ các quy trình
liên quan đến 40 khuyến nghị chính sách của VEPG. Trong cuộc họp TWG lần 4, các nhóm
TWG đã thảo luận và lấy các ý kiến phản hồi về tiến độ thực hiện các Khuyến nghị chính
sách và những thách thức còn tồn tại. Những ý kiến đóng góp này là nội dung quan trọng
cho việc xây dựng và hoàn thiện Báo cáo tiến độ VEPG 2019.

•

Các nhóm TWG và Đối tác phát triển đã có những hoạt động phối hợp trong quá trình thực
hiện các hoạt động ngành và bước đầu lồng ghép các hội thảo và sự kiện song phương vào
trong khuôn khổ VEPG.

Ban Thư ký đã trình bày tiến độ thực hiện các Khuyến nghị chính sách của VEPG, cụ thể như sau:
•

Các nhóm TWG hỗ trợ các quy trình chính sách quan trọng thuộc 5 chủ đề. Ví dụ như xây
dựng giá FIT 2 cho điện mặt trời, Chương trình khuyến khích phát triển điện mặt trời áp
mái, xây dựng chương trình VNEEP 3 và NEEAP, triển khai thị trường bán buôn điện, thực
hiện Chương trình cấp điện nông thôn và xây dựng Hệ thống thông tin năng lượng Việt
Nam (VEIS).

•

Các nhóm TWG đã đạt được những kết quả đáng kể trong việc hỗ trợ thực hiện 40 Khuyến
nghị chính sách của VEPG, đồng thời xác định những điểm còn thiếu sót và thách thức còn
tồn đọng cũng như những nhiệm vụ ưu tiên cho năm 2020.

•

Những thách thức xuyên suốt quá trình thực hiện được xác định ở những lĩnh vực:
➢ Ngân sách phục vụ việc chuyển dịch cơ cấu năng lượng, hiệu quả năng lượng và
cấp điện nông thôn;
➢ Vấn đề trần nợ công và khung ODA;
➢ Huy động lượng lớn nguồn đầu tư từ khu vực tư nhân với khung pháp lý hỗ trợ và
môi trường thị trường thuận lợi;
➢ Quy hoạch ngành chiến lược, với trọng tâm là quy trình lập kế hoạch tích hợp quản
lý nhu cầu điện, công suất điện và quy hoạch lưới điện cùng các vấn đề liên quan
đến việc lập quy hoạch đòi hỏi phải có các dữ liệu tin cậy và dễ dễ tiếp cận;
➢ Cần huy động và phối hợp các hoạt động hỗ trợ của các Đối tác phát triển để giải
quyết những thách thức chính của ngành năng lượng.
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Có thể tải toàn bộ Báo cáo tiến độ VEPG 2019 ở đây.

5. CÁC CHIA SẺ VÀ CHỈ ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH VÀ ĐỒNG CHỦ TỊCH VEPG

Chủ tịch và các Đồng Chủ tịch trong phiên thảo luận chia sẻ quan điểm của mình

Sau phần trình bày của Ban thư ký VEPG, Chủ tịch và các Đồng Chủ tịch đã chia sẻ quan điểm về
những gì đã làm được cũng như đưa ra các khuyến nghị về trọng tâm của các Nhóm công tác kĩ
thuật trong tương lai.
Thứ trưởng Đặng Hoàng An đã gửi lời cảm ơn các Nhóm công tác kĩ thuật và Ban thư ký VEPG
cho những nỗ lực trong việc xây dựng và hoàn thiện Báo cáo tiến độ năm 2019 của VEPG. Việc
thực hiện 40 khuyến nghị chính sách đã giải quyết những thách thức lớn đối với sự phát triển
của lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam, đặc biệt là những thách thức về cung cấp tài chính cho các
dự án chính sách, huy động các nguồn lực tư nhân và hiệu quả năng lượng. Chia sẻ về tiến độ
triển khai các hoạt động của VEPG, ông nhấn mạnh những điểm sau:
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•

•

•

VEPG nên cân nhắc mở rộng phạm vi các chủ đề để có thể bao quát nhiều nguồn năng
lượng như khí đốt, dầu và than khác bên cạnh năng lượng điện vì những nguồn này có tác
động rất lớn tới cường độ sử dụng năng lượng của Việt Nam.
Với tính chất là một bản quy hoạch bao trùm các vấn đề về PDP 8, hiệu quả năng lương và
các nguồn năng lượng tiềm năng khác, Quy hoạch tổng thể về điện lực quốc gia mà Bộ
Công Thương hiên đang xây dựng nên nhận được nhiều sự quan tâm hơn.
Một số cơ chế chính sách cần được thực hiện và lồng ghép vào các hoạt động kinh tế với
4 vấn đề trọng tâm mà VEPG nên rà soát kĩ hơn:
➢ Đẩy nhanh việc thực hiện cơ chế đấu giá trong các dự án năng lượng tái tạo với sự
ưu tiên hàng đầu dành cho điện mặt trời.
➢ Hiện thực hóa tiềm năng phát triển điện mặt trời áp mái đặc biệt là tại các khu
công nghiệp. Hiện vẫn đang thiếu cơ chế thúc đẩy điện mặt trời áp mái nói chung
và điện mặt trời áp mái trong các hộ gia đình nói riêng. Việc lắp đặt hệ thống điện
mặt trời áp mái tại các khu công nghiệp lớn có thể coi là một ví dụ về lợi ích sử
dụng kép.
➢ Tăng tốc quá trình thí điểm và triển khai thực hiện Hợp đồng mua bán điện trực
tiếp (DPPA) cho phép các nhà đầu tư và phát triển năng lượng tái tạo bán điện
trực tiếp tới người tiêu dùng. Với sự hỗ trợ của USAID, Cục Điện lực và Năng lượng
tái tạo/Bộ Công Thương đang chuẩn bị những điều kiện cần thiết để khởi động
một đề án thí điểm DPPA vào đầu năm 2020.
➢ Thúc đẩy phát triển năng lương sinh khối. Mặc dù giá bán điện sinh khối đã được
áp dụng, nhưng vẫn còn các nguồn năng lượng sinh khối khác chưa được khai
thác. Ví dụ, đồng phát nhiệt điện để sử dụng năng lượng sinh khối trong các nhà
máy luyện thép và sản xuất xi măng là một lĩnh vực hứa hẹn nhiều tiềm năng.
Khung chính sách hiện tại về mảng này cũng cần phải được đánh giá và rà soát.

Đại sứ Aliberti ghi nhận sự thành công của VEPG khi được đánh giá là một diễn đàn ý nghĩa và hiệu
quả, giúp nhân rộng và thúc đẩy những nỗ lực chung nhằm hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng
lượng tại Việt Nam. Đồng thời, Đại sữ cũng đánh giá cao những phần việc mà các bên đã làm được
trong quá trình thực hiện các mục tiêu chính sách chủ chốt và biểu dương đóng góp của 5 Nhóm
công tác kĩ thuật của VEPG. Nhân cơ hội này, ông cũng chỉ ra các thách thức vẫn cần phải giải quyết
và các nhiệm vụ cần được ưu tiên trong thời gian tới của nhóm đối tác. Cụ thể như sau:
•

Cần phải huy động thêm nhiều nguồn tài chính cho các dự án chính sách chủ chốt và các
dự án đầu tư cần thiết như hiện đại hóa và mở rộng lưới điện, xây dựng quy trình chuẩn
cho việc thúc đẩy hiệu quả năng lượng cũng như vận hành hạ tầng dữ liệu năng lượng và
cấp điện nông thôn.

•

Liên quan đến ngân sách nhà nước, trước những thách thức hiện tại về trần nợ công, quy
trình phê duyệt cồng kềnh và hạn chế quản lý trong vấn đề kết hợp các khoản vay và tài
trợ, việc cùng nhau tìm ra những giải pháp cho phép cộng đồng quốc tế hỗ trợ Việt Nam
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nhiều hơn sẽ có ý nghĩa rất quan trọng. Chính phủ được đề xuất nên ưu tiên đầu tư ngân
sách trong các lĩnh vực mà sự đầu tư của các mô hình kinh tế tư nhân sẽ khó có hiệu quả,
đặc biệt là trong việc thu hẹp khoảng cách về cung cấp tài chính cho Chương trình mục
tiêu cấp điện nông thôn hoặc thiết lập hạ tầng hệ thống thông tin năng lượng.
•

Tuy nhiên, phần lớn nhất của các khoản đầu tư vào những biện pháp sản xuất năng lượng
sạch và thúc đẩy hiệu quả năng lượng phải đến từ khu vực tư nhân. Cần phải xây dựng
một khung chính sách rõ ràng, toàn diện và đáng tin cậy, có thể đảm bảo an ninh đầu tư
cho các đơn vị phát triển dự án trong và ngoài nước, các tổ chức cung cấp tài chính và các
bên có liên quan khác trong lĩnh vực năng lượng. Cần khuyến khích các đơn vị thuộc khu
vực tư nhân tham gia nhiều hơn vào quá trình VEPG để họ có thể chia sẻ kinh nghiệm,
thách thức và quan điểm của mình với chương trình đối thoại.

•

Cuối cùng, các chiến lược chính trong ngành năng lượng cần phải được điều chỉnh lại. Cụ
thể, PDP 8 sẽ tạo cơ sở cho sự chuyển đổi của ngành trong những năm tới.

Cùng với Thứ trưởng An và Đại sứ Aliberti, Ông Ousmane Dione, Giám đốc quốc gia của Ngân
hàng thế giới tại Việt Nam chúc mừng sự thành công của các hoạt động mà VEPG đã thực hiện
trong năm 2019 và nhấn mạnh những điểm sau:
•

Để thực hiện quá trình cải cách lĩnh vực năng lượng và kêu gọi đầu tư, Việt Nam bắt buộc
phải xây dựng các cơ chế hỗ trợ hợp lý đối với lĩnh vực này trong Kế hoạch phát triển kinh
tế xã hội tiếp theo của mình. Quan trọng không kém chính là việc thể hiện nhu cầu hỗ trợ
đầu tư dành cho lĩnh vực năng lượng trong các công cụ chính sách chủ đạo như Kế hoạch
đầu tư trung hạn, Nghị định 16 sửa đổi về sử dụng các nguồn vốn ODA và Luật Đối tác
công tư đề xuất. Việc tiếp tục cải cách khung giá điện giúp lĩnh vực năng lượng có thể tự
chủ về mặt tài chính trong trung hạn cũng là một bước đi rất cần thiết. Cùng với đó, việc
xây dựng một thị trường điện cạnh tranh phát triển và nâng cấp các khung mua sắm,
thương mại cũng phải được chú trọng để mở rộng quy mô huy động vốn tư nhân.

•

Liên quan đến việc phát triển năng lượng tái tạo, với vai trò không thể phủ nhận của các
công nghệ năng lượng tái tạo trong việc kết hợp sản xuất năng lượng tại Việt Nam trong
tương lai, cần phải đẩy nhanh các cải cách chính sách cần thiết nhằm hỗ trợ cho lĩnh vực
năng lượng và triển khai các khoản đầu tư. Điểm chính trong vấn đề này là các cơ chế mua
bán minh bạch và cạnh tranh như đấu giá để mua điện mặt trời mới nhằm thay thế các
bảng giá điện. Ngân hàng Thế giới cam kết sẽ hỗ trợ kĩ thuật cho Bộ Công Thương nhằm
tiến hành các cuộc đấu giá thí điểm một cách sớm nhất. Cơ chế đấu giá cũng có thể được
áp dụng cho các công nghệ khác như nguồn năng lượng gió ngoài khơi.

•

Những sự đầu tự cấp bách cũng là rất cần thiết đối với hệ thống truyền tải điện và các
công nghệ tích trữ.

•

Liên quan đến vấn đề hiệu quả năng lượng, việc tiếp nhận các mục tiêu về hiệu quả năng
lượng cấp quốc gia và cấp tỉnh theo hướng dẫn trong phần Đóng góp quốc gia tự quyết
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định và Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Việt Nam
là rất quan trọng. Các mục tiêu về hiệu quả năng lượng nên được cụ thể hóa bằng các Kế
hoạch hành động cấp tỉnh đáng tin cậy hướng tới việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu
này. Thêm vào đó, cần phải xây dựng một hệ thống giám sát, báo cáo và xác minh toàn
diện để theo dõi việc giảm phát thải khí nhà kính và mở rộng triển khai cung cấp tài chính
khí hậu cho Việt Nam.
•

Cuối cùng, việc xây dựng PDP8 cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của
năm tới.
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6. CÁC NHÓM KĨ THUẬT CHÍNH THỨC BÀN GIAO BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CỦA
VEPG CHO CHỦ TỊCH VÀ ĐỒNG CHỦ TỊCH VEPG
Sau phần chia sẻ của Chủ tịch và Đồng Chủ tịch VEPG, MC tiếp tục với phần hoạt động chính thức
của Hội nghị. Theo đó, Chủ trì và Đồng Chủ trì của 5 Nhóm công tác kĩ thuật chính thức trao Báo
cáo tiến độ năm 2019 của VEPG cho Chủ tịch và Đồng Chủ tịch VEPG. Thay mặt cho các đồng
nghiệp trong các nhóm công tác kĩ thuật, Bà Sitara Syed, Đồng Chủ trì Nhóm công tác kĩ thuật 2
về hiệu quả năng lượng và Ông Nguyễn Ninh Hải, Chủ trì Nhóm công tác kĩ thuật 1 về năng lượng
tái tạo đã bàn giao Báo cáo tiến độ cho Chủ tịch và Đồng Chủ tịch VEPG.

Các nhóm công tác kĩ thuật bàn giao Báo cáo tiến độ năm 2019 của VEPG cho Chủ tịch và Đồng Chủ tịch VEPG.
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Chủ tịch và Đồng Chủ tịch VEPG trân trọng tiếp nhận Báo cáo tiến độ năm 2019 của VEPG

Ảnh nhóm: Chủ tịch và Đồng Chủ tịch VEPG, Chủ trì và Đồng Chủ trì các nhóm công tác kĩ thuật và các Đại sứ.
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7. CÁC KẾT QUẢ CHÍNH VÀ TRIỂN VỌNG
Các kết quả chính của Hội nghị cấp cao VEPG 2019 có thể được tổng kết như sau:
•

Chủ tịch và Đồng Chủ tịch VEPG đã tiếp nhận và chính thức phê duyệt Báo cáo tiến độ của
VEPG.

•

Chủ tịch và Đồng Chủ tịch VEPG đề nghị các Chủ trì và Đồng chủ trì các Nhóm công tác kĩ
thuật tiếp tục thực hiên các khuyến nghị theo các ý kiến chỉ đạo tại các cuộc họp được tổ
chức trong 12 tháng tới và tiếp tục báo cáo tiến độ công việc với Ban Chỉ đạo VEPG và tại
Hội nghị cấp cao tiếp theo trong năm 2020.

•

Chủ tịch và Đồng Chủ tịch VEPG cũng đề nghị Ban Thư ký VEPG tiếp tục hỗ trợ cho công
việc của Chủ trì và Đồng Chủ trì các Nhóm công tác kĩ thuật và báo cáo trong Hội nghị cấp
cao tiếp theo vào năm 2020.

8. HỌP BÁO VÀ CÁC ĐIỂM NHẤN TRUYỀN THÔNG
Buổi họp báo do Ông Đặng Hoàng An – Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ông Giorgio Aliberti – Đại
sứ Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam và Ông Ousmane Dione – Giám đốc quốc gia
của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam chủ trì.

Họp báo tại Hội nghị cấp cao
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Buổi họp báo diễn ra trong bầu không khí phấn khởi với sự tham gia của 25 hãng truyền thông
(gồm các kênh truyền hình quốc gia cũng như các tờ báo in và báo mạng). Trong suốt buổi họp
báo, các phóng viên tập trung vào những vấn đề chính sau: tình hình thực hiện 40 khuyến nghị
chính sách đã được thông qua trong năm 2018, dự báo về việc thiếu điện trong những năm tới,
Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 8 (PDP 8) và vấn đề chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam.
Trong suốt gần một giờ đồng hồ, Chủ trì và các Đồng Chủ trì cuộc họp báo đã trả lời một số câu
hỏi để làm rõ những vấn đề nêu trên, đồng thời một lần nữa khẳng định vai trò của VEPG và 5
Nhóm công tác kĩ thuật cũng như nhấn mạnh các cam kết của Bộ Công Thương, EU và Ngân hàng
Thế giới trong việc phát triển lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam.
Mở đầu buổi họp báo, Thứ trưởng Đặng Hoàng An đã tóm tắt ngắn gọn các kết quả của Hội nghị
cấp cao lần thứ 3, bao gồm việc sửa đổi 40 khuyến nghị chính sách mà rất nhiều trong số này đã
từng bước được nâng cấp thành các chính sách cụ thể hướng tới mục tiêu đảm bảo an ninh năng
lượng quốc gia và phát triển năng lượng bền vững với các loại năng lượng xanh, sạch hơn cũng
như có hiệu quả cao hơn và việc thông qua Báo cáo tiến độ năm 2019 do 5 Nhóm công tác kĩ thuật
của VEPG đệ trình. Ông cũng nhấn mạnh rằng trong năm tới, Bộ Công Thương sẽ trình các khuyến
nghị chính sách này lên Chính phủ và Thủ tướng để tiếp tục xây dựng các chính sách đối với lĩnh
vực kinh tế cực kỳ quan trọng này.
Ông Giorgio Aliberti, Đại sứ EU tại Việt Nam rất vui khi nhận thấy rằng sự phối hợp và đối thoại
chính sách giữa các bên đang trở nên hiệu quả hơn. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng sứ
mệnh đặc biệt quan trọng trong thời điểm hiện tại là ứng phó với các thách thức vẫn còn đang ở
phía trước. Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào các nguồn nhiên liệu hóa thạch (chủ yếu là than),
đồng thời cũng là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Việt
Nam nên đặt ra một mục tiêu tham vọng và kiên trì theo đuổi chính sách hướng tới các loại năng
lượng sạch hơn dựa trên những nguồn lực nội tại sẵn có (gió, mặt trời, sinh khối). Ông cũng nhắc
lại cam kết của EU trong việc hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam.
Ông Ousmane Dione, Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cũng đồng ý với Đại
sứ EU tại Việt Nam rằng lĩnh vực năng lượng của Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức
mới. Việt Nam hiện đang đối mặt với nhu cầu năng lượng ngày càng cao cũng như áp lực phải tạo
ra các nguồn năng lượng sạch, có chi phí hợp lý và đáng tin cậy. Ông cũng nhấn mạnh Ngân hàng
Thế giới sẽ tiếp tục làm việc trong khuôn khổ VEPG và trao đổi với các nhà tài trợ khác để hỗ trợ
Việt Nam không chỉ trong ngắn và trung hạn mà còn trong dài hạn.
Trả lời các câu hỏi của giới truyền thông về việc thực hiện các khuyến nghị chính sách đã được
thông qua trong Hội nghị cấp cao lần 2, Ông Đặng Hoàng Anh chia sẻ rằng những khuyến nghị
này rất đa dạng và bao trùm hàng loạt các vấn đề về chính sách trong lĩnh vực năng lượng như
tài chính, tín dụng, trần nợ công, sử dụng vốn ODA và thúc đẩy đầu tư tư nhân. Rất nhiều trong
số này đã được lồng ghép và thể hiện trong các chính sách mới. Ví dụ, Việt Nam sẽ sớm thí điểm
đấu giá năng lượng mặt trời và Hợp đồng mua bán điện (PPA) để các đơn vị sản xuất năng lượng
tái tạo có thể bán điện trực tiếp cho người sử dụng tại các khu công nghiệp.
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Đại sứ Giorgio Aliberti nhấn mạnh rằng VEPG hiện đang rà soát hàng loạt các công cụ và vấn đề
cũng như kêu gọi sự tham gia của tất cả các bên có liên quan trong lĩnh vực năng lượng. Hôm nay,
VEPG đang tổ chức Diễn đàn với các bên có liên quan lần thứ nhất để thu thập thêm kinh nghiệm
trước hết là từ những thành phần này và xa hơn là từ các chuyên gia quốc tế. Ngoài ra, các nguồn
lực tư nhân cũng là rất quan trọng và VEPG đã tạo ra một nền tảng tuyệt vời nhằm góp phần huy
động các nguồn lực này đồng hành với Chính phủ. VEPG cũng sẽ xây dựng thêm nhiều khuyến
nghị trong những năm tiếp theo.
Về việc dự báo rằng Việt Nam sẽ phải đối mặt với thách thức lớn về thiếu hụt điện trong những
năm tới, Ông Ousmane Dione phân tích rằng hiện tại nhiều nhà đầu tư tư nhân đang đến Việt
Nam và đầu tư vào các dự án năng lượng mặt trời. Ngân hàng Thế giới đã làm việc với Bộ Công
Thương để hoàn thiện một bộ bản đồ về tiềm năng năng lượng mặt trời của Việt Nam. Ngoài ra,
Ngân hàng Thế giới cũng đã làm việc với Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) và Bộ Công Thương
để tiến hành một số nghiên cứu về điện mặt trời áp mái và quan trọng nhất là cung cấp sự hỗ trợ
kĩ thuật cho Bộ Công Thương nhằm tiến hành các công tác chuẩn bị cần thiết cho phiên đấu giá
điện mặt trời đầu tiên. Phiên đấu giá này sẽ giúp cho khu vực tư nhân có nhiều động lực hơn để
đến Việt Nam và đầu tư trên diện rộng vào năng lượng mặt trời. Việt Nam cần phải tạo ra một cơ
chế mua bán minh bạch cũng như thực thi Luật Đối tác công tư với các điều khoản và sự đảm bảo
có thể khiến các đơn vị cung cấp tài chính quốc tế cảm thấy thoải mái hơn trong việc mang lại
những nguồn lực cần thiết cho đất nước.
Đối với tỉ lệ năng lượng tái tạo khi kết hợp năng lượng, Đại sứ Giorgio Aliberti khẳng định quá
trình chuyển dịch năng lượng có thể được thực hiện từng bước một nhưng các chính sách phải
nhất quán với nhau. Việt Nam là một đất nước trẻ và có thể tích cực đóng góp vào cuộc cách mạng
xanh của thế giới vì lợi ích quốc gia và vì tương lai của toàn cầu. Việt Nam nên đặt ra những mục
tiêu tham vọng vì trong tương lai đất nước sẽ không chỉ đối mặt với các thách thức về năng lương
mà còn về cả khí hậu và bảo vệ môi trường. Giải pháp chính là tìm ra sự cân bằng tối ưu thông
qua đối thoại và hợp tác hiệu quả.
Ông Đặng Hoàng An bổ sung rằng việc tính toán để có mức kết hợp năng lượng chuẩn cần phải
được thực hiện trong toàn hệ thống với nhận thức đầy đủ về các điều kiện cụ thể, nguồn nhiên
liệu chính, tiềm năng nhập khẩu và phương án tính giá của đất nước. Con số này phải được đánh
giá một cách liên tục và thường xuyên nhằm đảm bảo công suất điện cần thiết cho các hoạt động
của nền kinh tế. Việt Nam cần phải tận dụng tất cả những nguồn lực sẵn có, đồng thời tiến hành
một cuộc đánh giá toàn diện và thống nhất đối với các tác động về môi trường.
Thu hút những sự đầu tư từ khu vực tư nhân trong và ngoài nước vào lĩnh vực năng lượng là một
trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Việt Nam. Ông Đặng Hoàng An khẳng định rằng môi
trường kinh doanh, các vấn đề hành chính, quy trình và quá trình phê duyệt sẽ tiếp tục được cải
thiện. Ông cũng đồng ý với Ông Ousmane Dione rằng Luật Đối tác công tư sẽ hỗ trợ sự tham gia
của khu vực tư nhân và giảm gánh nặng cho khu vực công.
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Chủ trì và các Đồng Chủ trì cuộc họp báo đánh giá cao tầm quan trọng của VEPG. VEPG là một
diễn đàn cho phép các nhà tài trợ quốc tế, đối tác phát triển, khu vực tư nhân và các bên liên quan
có thể chia sẻ những kinh nghiệm có liên quan của họ và đem lại cho lĩnh vực năng lượng thêm
nhiều giá trị. Đồng thời, đây cũng là một diễn đàn hiệu quả dành cho các cuộc đối thoại cũng như
một nguồn cung cấp các kiến nghị có giá trị cho Chính phủ Việt Nam.
Phần thông cáo báo chí được cung cấp trong Phụ lục IV. Phần tổng hợp tin bài về Hội nghị được
cung cấp trong Phụ lục V.
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PHỤ LỤC I – CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CẤP CAO VEPG LẦN THỨ 3 VÀ DIỄN
ĐÀN CÁC BÊN LIÊN QUAN VEPG LẦN THỨ NHẤT

Chương trình
Hội nghị cấp cao VEPG lần thứ 3
08:00-09:00

Đăng ký đại biểu

09:00-09:15

Khai mạc Hội nghi Cấp cao VEPG 2019

Người dẫn chương trình khai mạc hội nghị
Ông Quách Quang Đông
Chánh văn phòng, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (EREA), Bộ Công Thương
Biểu diễn lục tấu - Dàn nhạc giao hưởng Quốc gia Việt Nam
09:15-09:45

Chủ tịch và các Đồng Chủ tịch VEPG phát biểu khai mạc

Ngài Trần Tuấn Anh
Bộ trưởng Bộ Công Thương
Ngài Pier Giorgio Aliberti
Đại sứ, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam
Ngài Ousmane Dione
Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới
09:45-10:00

VEPG – Tiến độ and Tầm nhìn cho 2020

Ông Rainer Brohm
Điều phối viên quốc tế, Ban Thư ký VEPG
10:00-10:20

Ý kiến chỉ đạo từ Chủ tịch và các Đồng Chủ tịch VEPG

10:20-10:30

Nghi lễ chính thức – Trình nộp Báo cáo tiến độ thực hiện Khuyến
nghị chính sách VEPG của các Nhóm công tác kỹ thuật lên Chủ tịch và
Đồng chủ tịch VEPG

10:30-10.45

Nghỉ giải lao
Họp báo kín VEPG VIP tại Hội trường 1 (10:30-11:00)
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Chương trình
Diễn đàn các bên liên quan VEPG lần thứ nhất
10:45-11:30

Hoạch định chiến lược ngành – Chiến lược Năng lượng cho Việt Nam

Phát biểu khai mạc
Ông Bùi Quốc Hùng
Phó Cục trưởng, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương
Phát biểu chính về “Xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu và ý nghĩa đối với
quy hoạch ngành năng lượng ở Việt Nam”
Tiến sĩ Brian Motherway
Trưởng bộ phận Hiệu quả năng lượng, Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA)
11:30-12:30

Phiên thảo luận – Cơ cấu năng lượng phù hợp cho Việt Nam

Bài phát biểu “Cơ cấu năng lượng nào phù hợp cho Việt Nam?”
Giáo sư David Dapice
Nghiên cứu sinh quốc tế, Chương trình Việt Nam tại trường Harvard Kennedy, Đại học
Harvard
Bài trình bày về Báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam 2019
Ông Jakob Lundsager
Cố vấn dài hạn, Chương trình Hợp tác Năng lượng Đan Mạch tại Việt Nam (DEPP)
Tọa đàm – Quy hoạch và phát triển ngành năng lượng
Điều hành: Tiến sĩ Lê Việt Phú
Giảng viên cao cấp, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam
Thành viên tham gia tọa đàm:
Giáo sư David Dapice
Nghiên cứu sinh quốc tế, Chương trình Việt Nam tại trường Harvard Kennedy, Đại học
Harvard
Ông Jakob Lundsager
Cố vấn dài hạn, Chương trình Hợp tác Năng lượng Đan Mạch tại Việt Nam (DEPP)
Ông Ywert Visser
Phó Chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu (EuroCham) tại Việt Nam
Tiến sĩ Nguyễn Trịnh Hoàng Anh
Chuyên viên cao cấp, Sáng kiến Việt Nam về Chuyển dịch Năng lượng (VIET)
Ông Bùi Quốc Hùng
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Phó Cục trưởng, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương

12:30-14:00

Giao lưu và Ăn trưa

14:00-15:15

Hiệu quả Năng lượng – Kế hoạch Hành động Tiết kiệm Năng lượng

Phát biểu khai mạc
Ông Trịnh Quốc Vũ
Vụ phó Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (DEESD), Bộ Công Thương
Bài phát biểu “Xây dựng chiến lược hiệu quả năng lượng quốc gia thành công”
Bà Xianli Zhu
Chuyên gia kinh tế cao cấp, Hợp tác đối tác UNEP – Đại học Kỹ thuật Đan Mạch (DTU)
Bài trình bày về Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Quang
Trưởng Bộ môn Hệ thống Năng lượng Nhiệt, Đại học Bách Khoa Hà Nội, thay mặt cho Tổ chức
Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO)
Bài trình bày về Tài chính để phát triển ESCO
Ông Nuthalapati Pavan Kumar
Trưởng phòng Chiếu sáng ở Andhra Pradesh, Công ty TNHH Dịch vụ Hiệu quả năng lượng
(EES) Ấn Độ
Tọa đàm – Thách thức và giải pháp tiết kiệm năng lượng
Điều hành: Ông William Hudson
Trưởng khu vực Đông Nam Á và Hiệu quả năng lượng, Carbon Trust
Thành viên tham gia tọa đàm:
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Quang
Trưởng Bộ môn Hệ thống Năng lượng Nhiệt, Đại học Bách Khoa Hà Nội, thay mặt cho Tổ chức
Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO)
Ông Đào Xuân Lai
Trưởng phòng Biến đổi khí hậu và Môi trường, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc
(UNDP) tại Việt Nam
Ông Mor Vamos
Giám đốc điều hành, Công ty TNHH B.Braun Việt Nam
Bà Xianli Zhu
Chuyên gia kinh tế cao cấp, Hợp tác đối tác UNEP – Đại học Kỹ thuật Đan Mạch (DTU)
Ông Trịnh Quốc Vũ
Vụ phó Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (DEESD), Bộ Công Thương
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15:15-15:30

Nghỉ giải lao và Giao lưu

15:30-16:55

Cơ hội cho Năng lượng tái tạo phân tán ở Việt Nam

Phát biểu khai mạc
Ông Sebastian Paust
Trưởng Ban hợp tác phát triển, Đại sứ quán Đức
Bài phát biểu “Năng lượng tái tạo phân tán: Kinh nghiệm quốc tế và Tiềm năng ứng
dụng cho Việt Nam”
Bà Yosiyana Badariah
Cán bộ chương trình Đông Nam Á, Cơ quan năng lượng tái tạo quốc tế (IRENA)
Bài trình bày về Năng lượng tái tạo phân tán trong hệ thống điện của Việt Nam
Ông Lê Hải Đăng
Trưởng Ban chiến lược phát triển, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
Bài trình bày về Năng lượng tái tạo cho các tỉnh và thành phố
Bà Nguyễn Thị Thu
Quản lý dự án, Dự án phát triển năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng do Liên minh châu Âu tài trợ
(DSED)
Tọa đàm – Giải pháp và Kinh nghiệm thực tế điển hình về Năng lượng tái tạo phân
tán
Điều hành: Ông Dimitri Pescia
Chuyên viên cao cấp, Viện Chuyển dịch Năng lượng Agora
Thành viên tham gia tọa đàm:
Bà Đinh Thị Minh Thái
Viện trưởng, Viện Tài chính vi mô và phát triển cộng đồng (MACDI)
Ông Lê Hải Đăng
Trưởng Ban chiến lược phát triển, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
Ông Nguyễn Thái Phong
Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Đà Nẵng
Bà Yosiyana Badariah
Cán bộ chương trình Đông Nam Á, Cơ quan năng lượng tái tạo quốc tế (IRENA)
16:55-17:00

Bế mạc

17:00-19:30

Tiệc tối
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Có thể tải toàn bộ các bài phát biểu và bài trình bày tại Diễn đàn các bên liên quan VEPG lần thứ
nhất tại đây.
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PHỤ LỤC II – BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC
Bài phát biểu khai mạc của Thứ trưởng Đặng Hoàng An, Bộ Công Thương
- Thưa ngài Đại sứ Gióc-giô A-li-bơ-ti, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam,
- Thưa ngài Ôt-xman Đi-ô-nê, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam,
- Thưa các ngài Đại sứ, Trưởng đại diện cơ quan đại diện ngoại giao và các cơ quan, tổ chức phát
triển tại Việt Nam,
- Thưa các Quý vị đại biểu,
- Thưa các Quý Bà và các Quý Ông,
Thay mặt Bộ Công Thương nước CHXHCN Việt Nam, xin nhiệt liệt chào mừng các Quý vị đã tới
tham dự Hội nghị Cấp cao lần thứ 3 của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam ngày hôm nay.
Như Quý vị đều biết, năng lượng có vai trò quan trọng sống còn đối với phát triển kinh tế và
đảm bảo an sinh xã hội của tất cả các Quốc gia. Với 1 nền kinh tế năng động, có tốc độ phát triển
cao nhiều năm liên tục (Việt Nam đã trải qua hơn 20 năm có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng
năm từ 5,9 - 7%, kể cả trong thời kỳ suy giảm kinh tế thế giới 2006 - 2010 và khủng hoảng tài
chính toàn cầu 2008. Năm 2017, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 6,81%, năm 2018 là 7,08%
và 2019 dự kiến tăng trưởng xấp xỉ 7% theo giá hiện hành), Việt Nam đang đứng trước những
cơ hội nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn thách thức trong việc đảm bảo an ninh năng
lượng, phát triển xanh và bền vững. Quá trình chuyển đổi cơ cấu ngành năng lượng đang được
Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh và quyết tâm thực hiện theo tinh thần phát huy nội lực, đồng thời
tăng cường sự hợp tác, hỗ trợ từ các đối tác phát triển. Những cơ chế hợp tác đa phương như
Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) là rất có ý nghĩa đối với sự phát triển ngành năng
lượng và nền kinh tế quốc gia của Việt Nam. Kể từ khi được thành lập vào tháng 6 năm 2017,
trải qua 2 Hội nghị cấp cao, hôm nay chúng ta lại vui mừng tổ chức Hội nghị cấp cao VEPG lần
thứ 3 để nhìn lại chặng đường đã qua, tiếp tục thảo luận, đưa ra những khuyến nghị chính sách
và kế hoạch hành động về năng lượng cho Việt Nam.
Thưa Quý vị,
Năm 2019, Việt Nam đã chứng kiến những khoản đầu tư lớn vào năng lượng tái tạo, đặc biệt là
điện mặt trời và điện gió với hơn 4,5GW công suất điện mặt trời được kết nối vào lưới điện quốc
gia, và trong thời gian tới sẽ còn có nhiều dự án năng lượng tái tạo khác (trước hết là điện mặt
trời, điện gió, sinh khối, v.v...) được phát triển. Quá trình tái cấu trúc ngành điện và ngành năng
lượng đang được Chính phủ Việt Nam chỉ đạo quyết liệt cùng với việc đẩy mạnh tái cơ cấu và
nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, trước mắt là cổ phần hoá và thoái vốn Nhà nước các
đơn vị phát điện, tiếp tục xây dựng thị trường điện theo lộ trình đã được phê duyệt, hoàn thiện
thị trường phát điện cạnh tranh, triển khai thị trường bán buôn điện cạnh tranh, chuẩn bị chu
đáo cho giai đoạn thị trường bán lẻ cạnh tranh sau năm 2022. Bên cạnh đó, Việt Nam đang tiếp
tục thực hiện Chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 3. Thúc
đẩy ngành năng lượng phát triển nhanh và bền vững, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu phát triển của
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nền kinh tế và đời sống dân sinh, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, tiếp tục tạo các điều
kiện thuận lợi nhất nhằm thu hút vốn đầu tư của toàn xã hội, của các nhà đầu tư trong và ngoài
nước vào ngành năng lượng, khuyến khích phát triển các nguồn năng lượng tái tạo là định
hướng nhất quán, là chiến lược phát triển của Chính phủ Việt Nam với ngành năng lượng. Mục
tiêu đã rõ, nhưng chúng tôi hiểu rằng phát triển ngành năng lượng theo hướng bền vững, đảm
bảo cung cấp đủ, ổn định nguồn điện năng với giá thành hợp lý luôn là thách thức đối với các
quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Đã 20 năm nay, tốc độ tăng trưởng nhu cầu điện
của Việt Nam hàng năm đều ở mức 2 con số, thường từ 1,5- 1,8 lần tốc độ tăng trưởng GDP trong
đó giai đoạn 2000-2010 là 13%, 2011-2016 là 11% và từ 2017 đến nay đều trên 10%. Các tính
toán của Bộ Công Thương đều cho thấy nhu cầu điện sẽ tiếp tục tăng trưởng cao cùng với quá
trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế của Việt Nam trong những năm sắp tới. Đáp ứng
tốc độ tăng trưởng nhu cầu cao như vậy thật sự là một thách thức to lớn.
Vì vậy, xây dựng chiến lược phát triển ngành năng lượng phù hợp, khả thi, bền vững, phù hợp
với điều kiện thực tế của Việt Nam đang trở thành nhiệm vụ có tính quan trọng bậc nhất. Ở khía
cạnh này, tôi muốn lưu ý rằng, song hành với những hỗ trợ tài chính rất đáng kể và có ý nghĩa
của các Đối tác quốc tế, chúng tôi xác định tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc nghiên cứu
cũng như hợp tác phát triển khoa học công nghệ - kỹ thuật và nâng cao nhận thức cộng đồng để
cải cách ngành năng lượng theo cả chiều sâu và chiều rộng.
Trong bối cảnh và yêu cầu đó, Quy hoạch tổng thể phát triển năng lượng Quốc gia và Quy hoạch
điện 8 mà Việt Nam đang xây dựng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập nền tảng cho
một hệ thống năng lượng hiện đại, cơ cấu bền vững, có độ tin cậy cao, đáp ứng nhu cầu phát
triển kinh tế - xã hội. Là cơ quan được Chính phủ giao chủ trì xây dựng 2 Qui hoạch nêu trên, Bộ
Công Thương nước CHXHCN Việt Nam mong muốn Hội nghị cấp cao lần thứ 3 Nhóm đối tác
năng lượng Việt Nam lần này tiếp tục thảo luận, đưa ra các khuyến nghị chính sách hiệu quả cho
các cơ quan hữu trách của Việt Nam về phát triển ngành năng lượng. Trong đó, mục tiêu cao
nhất vẫn là: (i) Đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong trung và dài hạn để đáp ứng các mục
tiêu phát triển; (ii) Xác định được cơ cấu năng lượng tối ưu và bền vững của đất nước; (iii) Thu
hút mạnh mẽ đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng; (iv) Tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy phát
triển các nguồn năng lượng sạch hơn, xanh hơn và các nguồn năng lượng tái tạo (v) Nâng cao
hơn nữa hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm cường độ sử dụng năng lượng và sử dụng điện của
nền kinh tế. Song song với đó, cần tạo điều kiện để các đối tượng trong xã hội, mọi tầng lớp nhân
dân đều được tiếp cận và thụ hưởng lợi ích từ các chính sách phát triển năng lượng bền vững
với chi phí hợp lý, đặc biệt cần quan tâm thích đáng đến nhóm đối tượng xã hội dễ bị tổn thương,
đến người thu nhập thấp và các đối tượng chính sách.
Thưa Quý vị,
Tại Hội nghị cấp cao Đối tác năng lượng Việt Nam - VEPG năm 2018, chúng ta đã thông qua 40
khuyến nghị chính sách cho lĩnh vực năng lượng Việt Nam. Một số trong các khuyến nghị đã dần
trở thành các Quyết định chính sách. Trong 1 năm qua, các Nhóm Công tác Kỹ thuật đã cùng
chung sức, phối hợp triển khai thúc đẩy các chính sách năng lượng quan trọng với sự điều hành
sát sao của Ban chỉ đạo và sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả từ Ban thư ký VEPG. Ngày hôm nay, trong
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sự kiện này, chúng ta cũng vui mừng tiếp nhận Báo cáo tiến độ thực hiện khuyến nghị chính
sách VEPG như một sự ghi nhận nỗ lực và thành quả hợp tác của các bên vì tương lai phát triển
bền vững của ngành năng lượng Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng, Hội nghị của chúng ta hôm nay
sẽ tiếp tục đưa ra các khuyến nghị quan trọng mang tính chiến lược, đột phá để minh chứng cho
hiệu quả của sự hợp tác trong khuôn khổ nhóm Đối tác năng lượng Việt Nam (VEPG).
Năm 2020, Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN. Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng
ASEAN lần thứ 38 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào mùa thu năm tới. Rất nhiều Đối tác phát
triển đang hợp tác tích cực với Việt Nam cũng đang là đối tác quan trọng của khối ASEAN. Chúng
tôi rất mong sự hiện diện và đối thoại tích cực của các Đối tác phát triển tại các Hội nghị cấp cao
ASEAN năm 2020 nói chung và Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN nói riêng, vì một đất
nước Việt Nam phát triển bền vững và một Cộng đồng ASEAN thịnh vượng, đóng góp tích cực
cho cộng đồng thế giới. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế dự báo sẽ tăng 5% và nhu cầu năng lượng
tăng bình quân 4,7%/năm đến năm 2025, đáp ứng nhu cầu năng lượng và phát triển năng lượng
bền vững cũng được đánh giá là vấn đề có quan trọng số 1 của Cộng đồng kinh tế ASEAN trong
những năm sắp tới.
Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành và đánh giá cao đối với những vị đứng đầu,
phụ trách cũng như các nhân viên của các cơ quan đại diện ngoại giao, các cơ quan, tổ chức phát
triển quốc tế, các đơn vị tư vấn, cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài và trong nước tại Việt Nam
vì những đóng góp và hợp tác, hỗ trợ tích cực, hiệu quả đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của
Việt Nam, trong đó có ngành năng lượng. Tôi xin nhiệt liệt chào mừng Ngài Gióc-giô A-li-bơ-ti,
tân Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam và tin tưởng cá nhân Ngài sẽ có một nhiệm kỳ rất
thành công, để lại nhiều dấu ấn tại đất nước chúng tôi.
Xin chân thành cảm ơn Ngài Ôt-xman Đi-ô-nê, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt
Nam đã dành nhiều công sức, tâm huyết và cộng tác chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Công Thương thời
gian qua trên cương vị Đồng Chủ tịch Đối tác năng lượng Việt Nam (VEPG).
Xin cảm ơn và đánh giá cao hoạt động hiệu quả của Ban chỉ đạo, Chủ trì và Đồng chủ trì các
Nhóm Công tác Chuyên đề cũng như Ban thư ký VEPG trong năm qua, đã đề xuất và triển khai
thúc đẩy nhiều khuyến nghị chính sách cho ngành năng lượng Việt Nam!
Xin cảm ơn đại diện các cơ quan, đơn vị truyền thông đã đến tham dự, đưa tin về Hội nghị này.
Cuối cùng, tôi xin chúc các Quý vị sức khỏe, hạnh phúc!
Chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp!
Xin trân trọng cảm ơn./.
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Bài phát biểu khai mạc của Ngài Giorgio Aliberti, Đại sứ Phái đoàn Liên
minh châu Âu tại Việt Nam
Kính thưa Thứ trưởng Đặng Hoàng An,
Kính thưa ngài Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam,
Thưa các ngài Đại sứ,
Thưa các Quý Bà và các Quý Ông,
Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) đi vào hoạt động đã hơn 2 năm nay, là diễn đàn
quan trọng về hợp tác và đối thoại chính sách giữa Bộ Công thương và các bên hữu quan về sự
phát triển ngành năng lượng Việt Nam.
Gần đây, tôi cùng với Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng, Giám đốc Quốc gia Ngân
hàng Thế giới tại Việt Nam, ông Ousmane Dione đã đồng chủ tọa cho cuộc họp Ban chỉ đạo (BCĐ)
lần thứ 5 của VEPG. Tôi rất ấn tượng với những kết quả đạt được của VEPG và 5 nhóm công tác
kỹ thuật.
Nhân dịp này, tôi xin cảm ơn Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo sát sao và tận tâm với sự
thành công của VEPG, được thể hiện qua các nỗ lực to lớn của cán bộ liên quan của Bộ Công
Thương. Sự hợp tác mang tính xây dựng với các đối tác phát triển và các bên liên quan khác
trong đó có các công ty tư nhân và các tổ chức xã hội dân sự trong năm qua đã dẫn đến phê
duyệt 40 khuyến nghị chính sách hỗ trợ chính phủ trong quá trình chuyển đổi ngành năng lượng.
Nhiều khuyến nghị đã có đạt được tiến bộ đáng khích lệ trong việc triển khai thực hiện trong
năm 2019. Tôi cũng xin cảm ơn Ban thư ký VEPG đã hỗ trợ xuất sắc của mình. VEPG chắc chắn
không thể được như ngày hôm nay nếu không có các hỗ trợ này.
Sự chuyển đổi đáng kể mang tính lịch sử của ngành năng lượng trong hai thập kỷ qua, cung cấp
năng lượng cho hơn 90 triệu người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chuyển đổi hệ thống
điện Việt Nam là một nhiệm vụ to lớn, một hệ thống đang phụ thuộc vào phát điện tập trung,
phân phối điện đường xa, sử dụng than và nhiên liệu hóa thạch, sang một hệ thống bền vững và
phân tán, dựa trên các nguồn năng lượng tái tạo trong nước và các biện pháp tiết kiệm năng
lượng sáng tạo, đổi mới.
Việt Nam cần xây dựng một hệ thống cung cấp năng lượng sạch, an toàn và ở mức giá có thể chi
trả được cho mọi người dân, cho các doanh nghiệp và ngành nghề đang phát triển mạnh. Một hệ
thống đóng góp đáng kể trong các nỗ lực quốc gia và quốc tế trong chống biến đổi khí hậu, bảo
vệ sức khỏe người dân và giảm áp lực lên các hệ sinh thái quý giá.
Thưa quý vị đại biểu, hiện nay, cộng đồng quốc tế cũng đang hướng đến hội nghị COP 25 tại
Madrid để thảo luận về các bước quan trọng tiếp theo nhằm thực hiện Thỏa thuận Paris về Biến
đổi khí hậu. Việt Nam là một trong các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí
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hậu, nhưng vẫn là nước phụ thuộc lớn vào than và nhiên liệu hóa thạch để sản xuất điện. Cần
cấp bách hành động và thay đổi tiến trình ngay bây giờ.
Kính thưa Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, tôi muốn khẳng định một lần nữa rằng Liên minh châu Âu
– cũng như nhiều đối tác phát triển khác có mặt ở đây ngày hôm nay – luôn sẵn sàng hỗ trợ và
tư vấn chuyên môn để Việt Nam thực hiện quá trình chuyển đổi năng lượng này.
Ngày hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại các nỗ lực hỗ trợ thực hiện 40 khuyến nghị chính sách của
VEPG trong năm 2019. Và chúng ta xem xét các thách thức còn lại và các bước then chốt để khắc
phục các thách thức, khó khăn này. Bên cạnh Báo cáo của Ban thư ký VEPG, tôi xin nhấn mạnh
một số vấn đề nằm trong các khuyến nghị chính sách của chúng ta và những điều mà theo tôi là
rất quan trọng và chúng ta cần chú ý đến:
Trước hết, chúng ta đã thấy sự tăng trưởng năng lượng tái tạo mạnh mẽ, đặc biệt là điện mặt
trời, tại miền Nam Việt Nam. Hơn 4.500 MW công suất đỉnh đã được bổ sung trong vòng 3 tháng
tính đến cuối tháng Sáu. Đây là một kết quả chưa từng có trong khu vực. Vẫn có các thách thức
ngắn hạn trong tích hợp lưới điện, nhưng tôi tin rằng các thách thức này sẽ được giải quyết,
khắc phục.
Mặc cho sự tăng trưởng nhanh các hệ thống năng lượng tái tạo, tất cả chúng ta đều nóng lòng
chờ đợi sự phê duyệt một quy định về cơ chế hỗ trợ mới cho điện mặt trời, theo đó được kỳ
vọng là sẽ tạo ra một khung pháp lý rõ ràng và đáng tin cậy cho nhiều dự án khác đã sẵn sàng
triển khai và 20.000 MW công suất đỉnh của các dự án điện mặt trời đang được triển khai.
Tại sao chúng ta lại nóng lòng? Không những vì các nhà đầu tư, các nhà phát triển và ngày càng
nhiều doanh nghiệp trong nước đang sẵn lòng đầu tư vào thị trường Việt Nam, góp phần phát
triển bền vững và tạo việc làm xanh cho hàng vạn người dân Việt Nam. Quan trọng hơn là, nguồn
năng lượng sạch này là vô cùng cần thiết để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng nhanh của đất
nước. Một nhu cầu mà tăng nhanh hơn cả sự phát triển kinh tế của đất nước! Do vậy, để đưa hệ
thống điện Việt Nam thoát khỏi áp lực gia tăng này, chúng ta cũng cần đầu tư nhiều hơn vào các
biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.
Chương trình quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một cơ hội lớn để giảm
tăng trưởng nhu cầu điện, đồng thời tiết kiệm về mặt kinh tế. Chúng ta biết rằng có nhiều mục
tiêu dễ đạt được về nâng cao hiệu suất trong các ngành sử dụng năng lượng trọng điểm như
công nghiệp, xây dựng và vận tải, với một số dự án đầu tư có thời gian hoàn vốn rất ngắn, chỉ
mất 2-3 năm, sau đó có thể thực hiện được các mức tiết kiệm thực sự.
Thứ hai, tôi xin nhấn mạnh về cơ hội lớn mà chúng ta đang có ngay bây giờ để hình thành lộ
trình phát triển năng lượng Việt Nam. Chính phủ đang lập Quy hoạch phát triển điện giai đoạn
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang hoàn thiện
Nghị quyết mới về các định hướng chiến lược về phát triển năng lượng dài hạn.
Đây là một cơ hội quan trọng và duy nhất cho chúng ta để chung tay điều chỉnh lại lộ trình theo
hướng năng lượng bền vững hơn, chuyển đổi từ các nguồn năng lượng gây ô nhiễm sang các
nguồn năng lượng sạch. Các tác động của biến đổi khí hậu là rất nặng nề và gia tăng cả về tần
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suất và cường độ, ở cả Việt Nam và trên toàn thế giới. Các quá trình chuyển đổi sang các hệ thống
năng lượng sạch hơn mang quy mô quốc gia và toàn cầu này phải được đẩy nhanh tiến độ, với
sự cam kết đầy tham vọng của chính phủ và sự hỗ trợ mạnh mẽ của các đối tác phát triển.
Chắc chắn rằng sự chuyển đổi này phải từ từ, dần dần. Tuy nhiên, cần có một tầm nhìn rõ ràng
và một lộ trình toàn diện với các mục tiêu trung hạn, dài hạn đầy tham vọng, và các hành động,
mốc thời gian cụ thể.
Câu hỏi về “cơ cấu năng lượng phù hợp cho Việt Nam” không phải là một câu hỏi dễ trả lời và
không chỉ có một câu trả lời. Nhưng điều rõ ràng ở đây là quy hoạch hiện tại vẫn quá phụ thuộc
vào nhiên liệu hóa thạch và vẫn có thể chuyển đổi mạnh mẽ hơn từ đốt than sang năng lượng
tái tạo. Các diễn biến hiện nay trên thị trường năng lượng gió và năng lượng mặt trời giúp chúng
ta có lí do để có thể tham vọng. Và chúng ta còn chưa bắt đầu khai thác các tiềm năng lớn của
điện gió ngoài khơi và năng lượng sinh học.
Thưa Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, tôi xin bảo đảm một lần nữa rằng Liên minh châu Âu cam kết
việc hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi từ năng lượng nâu sang năng lượng xanh, trong khi vẫn bảo
đảm nguồn năng lượng ở mức giá vừa phải cho mọi người dân và bảo hộ năng lực cạnh tranh
của Việt Nam.
Chúng tôi tin rằng Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam đóng một vai trò quan trọng trong quá
trình này và tôi mong được nghe bản Báo cáo về kết quả thực hiện của VEPG trong năm 2019
và các kết quả tư vấn, hợp tác chuyên sâu với Chính phủ, khu vực tư nhân và xã hội dân sự.
Tôi xin một lần nữa cảm ơn ngài Bộ trưởng về sự cam kết của ông và cảm ơn Bộ Công Thương
về những nỗ lực to lớn của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục nỗ lực hướng tới một ngành
năng lượng sạch và một Việt Nam thịnh vượng.
Xin cảm ơn!
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Bài phát biểu khai mạc của Ngài Ousmane Dione, Giám đốc quốc gia của
Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
Kính thưa Thứ trưởng Đặng Hoàng An,
Kính thưa ngài Đại sứ Pier Giorgio Aliberti,
Thưa các đại biểu từ các bộ ngành, các đối tác phát triển, các đồng nghiệp trong ngành năng
lượng,
Thưa các quý bà, quý ông!
Tôi rất vui và vinh dự được có mặt tại đây ngày hôm nay trong Hội nghị cao cấp lần thứ 3 và
Diễn đàn các bên liên quan lần thứ nhất của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam VEPG. Việt Nam
là một câu chuyện thành công toàn cầu về phát triển ngành năng lượng trong vài thập kỷ qua.
Trải qua một chuỗi các đổi mới, cải cách liên tục, và sự tập trung vào các chiến lược thực hiện
có hiệu quả, ngành năng lượng đã có thể thực hiện nhiệm vụ cốt lõi của mình, đó là phổ cập điện
khí hóa cũng như là cung cấp điện hiệu quả và đáng tin cậy.
Sự thành công của ngành năng lượng là một yếu tố then chốt đóng góp trong phát triển kinh tế
xã hội của Việt Nam, sự tăng trưởng kinh tế cao và bền vững của đất nước, thực hiện xuất sắc
trong các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo và phúc lợi cho người dân.
Tôi tin rằng tôi có thể thay mặt cho tất cả các đối tác phát triển có mặt tại đây ngày hôm nay để
nói rằng chúng tôi hân hạnh được đóng góp trong thành công này thông qua sự hỗ trợ phát triển
ngành năng lượng Việt Nam. Các đối tác phát triển đã đóng góp kinh phí đáng kể và hỗ trợ kỹ
thuật trong nhiều thập kỷ qua để hỗ trợ cho chương trình nghị sự do Chính phủ chủ trì. Tôi
mong được tiếp tục mối quan hệ đối tác chặt chẽ và lâu dài này với tất cả các bạn.
Đối với tất cả chúng ta trong cộng đồng đối tác phát triển, VEPG là một diễn đàn rất quan trọng
để bảo đảm việc phối hợp và tính hiệu quả của các nguồn lực tổng hợp của chúng ta.
Mục tiêu của chúng ta là tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế Việt Nam thông qua việc cung cấp năng
lượng bền vững, đáng tin cậy, ở mức giá hợp lý, là nền tảng cho phát triển kinh tế.
Tuy nhiên, trong thập kỷ mới này, ngành năng lượng gặp phải nhiều thách thức lớn – đáng tiếc
là không còn thời gian để chỉ dựa vào các thành tựu đạt được trong quá khứ.
Ngành năng lượng đang trải qua một vài sự chuyển đổi căn bản. Một mặt là xu hướng toàn cầu
về “điện khí hóa mọi thứ” – từ chiếu sáng, đến hệ thống sưởi ấm, làm mát, nấu ăn, thậm chí lái
xe, v.v… điện trở thành nguồn nhiên liệu sơ cấp của chúng ta. Mặt khác, công nghệ và nguồn lực
sản xuất điện đang dịch chuyển từ nhiên liệu hóa thạch truyền thống sang các nguồn năng lượng
tái tạo, mang đến các cơ hội tăng cường số hóa lưới điện và triển khai các đột phá công nghệ.
Đối với Việt Nam, thách thức là bảo đảm đáp ứng nhu cầu năng lượng trong tương lai, nhu cầu
này sẽ tăng ở mức hai con số, trong khi vẫn tuân thủ các mục tiêu của Chính phủ về giảm phát
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thải khí nhà kính thông qua việc thúc đẩy năng lượng tái tạo và các công nghệ sử dụng năng
lượng tiết kiệm, hiệu quả.
Một vấn đề khác là làm thế nào để huy động các yêu cầu đầu tư lớn, ước tính gần 10 tỉ đô la Mĩ
mỗi năm đến năm 2030, thông qua một phương pháp tiếp cận cạnh tranh và minh bạch, trong
khi đồng thời tạo ra một ngành khả thi về mặt tài chính bằng cách sử dụng tối ưu các nguồn lực
của khu vực nhà nước và tư nhân.
Hiện nay, chúng tôi chú ý thấy rằng các dự án trọng điểm của Quy hoạch phát triển điện đang bị
chậm tiến độ. Sự chậm tiến độ này có thể dẫn đến thiếu năng lượng và cắt điện luân phiên trong
12 – 18 tháng tiếp theo. Các tác động kinh tế từ sự thiếu hụt này có thể bằng 3-4% GDP trong
kịch bản xấu nhất, và sẽ rơi vào tất cả các khu vực kinh tế và cản trở Việt Nam tiếp tục thu hút
các khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài có chất lượng.
Năm nhóm công tác kỹ thuật của VEPG đang tập trung vào các vấn đề này và đã đưa ra một chuỗi
các hành động chính sách được khuyến nghị. Hôm nay tôi rất vui được tiếp nhận Báo cáo tiến
độ của VEPG về nội dung này.
Xem xét các khuyến nghị của VEPG, tôi sẽ nhấn mạnh rằng các cơ quan chức năng tiếp tục tập
trung thực hiện các cải cách chính sách mạnh mẽ trong ngành năng lượng. Chúng ta không nên
nhầm lẫn rằng ngành năng lượng đang ở một “điểm uốn” tới hạn và đang sẵn sàng cho giai đoạn
tăng trưởng tiếp theo.
Với tính chất liên thông của ngành, đây là thời điểm thích hợp cho chúng ta để tiếp cận toàn hệ
thống đối với sự phát triển của ngành. Từ phát triển nguồn lực đến cung cấp dịch vụ, đến truyền
tải và phân phối, mỗi nhánh của chuỗi giá trị ngành năng lượng đều cần được chú trọng.
Vẫn cần có sự hỗ trợ liên tục của chính phủ đối với ngành năng lượng không chỉ để khuyến khích
đầu tư tư nhân nếu có, mà còn trực tiếp huy động nguồn lực công nếu cần thiết, dưới dạng hàng
hóa công cộng.
Cần có các nỗ lực, hoạt động được điều phối để hoàn thiện các quy trình lập kế hoạch và triển
khai thực hiện và để xây dựng khung quy định thúc đẩy phát triển nhanh cơ sở hạ tầng năng
lượng. Cần có tầm nhìn táo bạo để đưa các công nghệ mới vào bối cảnh đang thay đổi nhanh
chóng của năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng.
Thay mặt cho Ngân hàng Thế giới, tôi xin nhắc lại cam kết mạnh mẽ của chúng tôi để làm việc
với tất cả các đối tác phát triển trên tinh thần hợp tác và đối tác nhằm tạo ra một ngành năng
lượng mang tầm cỡ thế giới của Việt Nam.
Tôi xin được nhân dịp này cảm ơn Bộ Công thương và Bộ trưởng Tuấn Anh về các lãnh đạo của
mình. Tôi cũng xin cảm ơn Đại sứ Aliberti về hợp tác chặt chẽ và cảm ơn Ban thư ký VEPG tổ
chức tốt diễn đàn lần này.
Chúc quý vị nhiều sức khỏe, và chúc cho hội nghị thành công tốt đẹp.
Xin cảm ơn.
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PHỤ LỤC III – CHỦ TỊCH VÀ CÁC ĐỒNG CHỦ TỊCH VEPG, CÁC CHỦ TRÌ
VÀ ĐỒNG CHỦ TRÌ TWG
CHỦ TỊCH VÀ CÁC ĐỒNG CHỦ TỊCH VEPG
Ông Trần Tuấn Anh
Bộ trưởng Bộ Công Thương

Chủ tịch

Ông Giorgio Aliberti
Đại sứ Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt 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
Tiến sĩ Sebastian Paust
Tham tán Thứ Nhất, Phòng Hợp tác Phát triển,
Đại sứ quán Đức tại Việt Nam
TWG 2 – HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG
Ông Trịnh Quốc Vũ
Phó Vụ trưởng
Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển bền vững,
BCT
Bà Sitara Syed
Phó Trưởng Đại diện Thường trú, UNDP tại Việt
Nam

Chủ trì

Đồng chủ trì

Chủ trì

Đồng chủ trì
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TWG 3 – TÁI CẤU TRÚC NGÀNH NĂNG LƯỢNG
Ông Phạm Quang Huy
Phó Cục trưởng, Cục Điều tiết Điện lực, BCT
Ông Rahul Kitchlu
Điều phối viên ngành năng lượng, Ngân hàng Thế
giới
tại Việt Nam
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
Ông Koen Duchateau
Trưởng Ban Hợp tác, Phái đoàn Liên minh Châu Âu
tại Việt Nam
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
Ông Jakob Stenby Lundsager
Cố vấn Dài hạn, Chương trình Hợp tác Năng lượng
Đan Mạch tại Việt Nam (DEPP)

Chủ trì

Đồng chủ trì

Chủ trì

Đồng chủ trì

Chủ trì

Đồng chủ trì
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PHỤ LỤC IV – THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI NGHỊ CẤP CAO VEPG LẦN THỨ
BA
Hôm nay, Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) tổ chức Hội nghị Cấp cao lần thứ 3
và Diễn đàn Các bên liên quan lần thứ nhất tại Hà Nội. Cuộc họp được chủ trì bởi Ông Đặng
Hoàng An – Thứ trưởng Bộ Công Thương, và đồng chủ trì bởi Ông Pier Giorgio Aliberti –
Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, và Ông Ousmane Dione – Giám đốc Quốc gia của
Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Hội nghị Cấp cao đã quy tụ được sự tham gia của hơn
200 đại biểu cấp cao như các Ngài Đại sứ, các đại diện đến từ khu vực tư nhân, các đối tác
phát triển, các công ty tư nhân, các viện nghiên cứu và xã hội dân sự.
Điểm nhấn của Hội nghị Cấp cao năm nay là việc giới thiệu Bản Báo cáo Tiến độ năm 2019.
Bản Báo cáo đã nhận được sự đồng thuận của Chủ tịch và các đồng Chủ tịch Nhóm đối tác
Năng lượng Việt Nam. Bản báo cáo phân tích tiến trình thực hiện bốn mươi (40) khuyến
nghị chính sách được xây dựng bởi năm (05) Nhóm Công tác Kỹ thuật VEPG (TWGs) tại
Hội nghị Cấp cao lần thứ 2 năm 2018. Các khuyến nghị này hướng đến quá trình xây dựng
và phát triển của các chính sách trọng tâm và các hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển
của ngành năng lượng Việt Nam trong 5 lĩnh vực ưu tiên chính: Năng lượng tái tạo, Hiệu
quả năng lượng, Cải cách ngành Năng lượng, Tiếp cận Năng lượng và Dữ liệu và Thống kê
năng lượng.
Bản báo cáo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam
trong việc tạo ra cơ chế hợp tác hiệu quả và nền tảng đối thoại có giá trị; đưa chính phủ,
các đối tác phát triển và các bên liên quan trong lĩnh vực năng lượng đến gần nhau hơn
để cùng nhau hoạch định và đưa ra các khuyến nghị đối với các chính sách mang tính
chiến lược trong lĩnh vực này.
Ông Đặng Hoàng An – Thứ trưởng Bộ Công Thương đánh giá cao hiệu quả hoạt động của
các nhóm công tác kỹ thuật trong năm 2019, tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh những thách
thức còn tồn tại trong ngành năng lượng mà các bên cần nhận thức và cố gắng để giải
quyết trong những năm tới: “Ngành năng lượng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sự
phát triển của nền kinh tế cũng như phúc lợi của người dân Việt Nam. Điều quan trọng nhất
hiện nay là phải có chiến lược mạnh mẽ và có tầm nhìn xa để hỗ trợ quá trình chuyển đổi
Việt Nam sang một nền kinh tế hiện đại, xanh và toàn diện. Chúng tôi cam kết thực hiện
nhiệm vụ này và hoan nghênh sự hỗ trợ từ VEPG, các đối tác phát triển quốc tế cũng như
các bên liên quan để cùng nhau xây dựng nhóm đối tác chung. Tôi rất tự hào nhận được
Báo cáo Tiến độ năm 2019 của VEPG ngày hôm nay và tôi kêu gọi các đối tác của VEPG tăng
cường thực hiện các nhiệm vụ trong năm tới, nhằm phát triển các giải pháp và hỗ trợ cho
nhiệm vụ chuyển đổi ngành của chúng tôi.”
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Ông Pier Giorgio Aliberti cho biết thêm: “Hiện tại chúng ta đang có một cơ hội tuyệt vời để
định hình quá trình phát triển ngành năng lượng của Việt Nam. Đây là cơ hội để chúng ta
chung tay nhìn nhận và đánh giá lại quá trình phát triển theo hướng bền vững hơn, chuyển
dịch từ các nguồn năng lượng ô nhiễm sang các nguồn năng lượng sạch hơn. Tác động của
biến đổi khí hậu là rất nghiêm trọng và ngày càng tăng lên về tần suất và cường độ, cả ở
Việt Nam và trên thế giới. Quá trình chuyển đổi của từng quốc gia cũng như của thế giới
sang các hệ thống năng lượng sạch phải được đẩy nhanh, với cam kết đầy tham vọng từ các
chính phủ và với sự hỗ trợ mạnh mẽ của các đối tác phát triển. Liên minh châu Âu giữ cam
kết hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi từ năng lượng nâu sang năng lượng xanh,
đồng thời đảm bảo khả năng tiếp cận năng lượng với giá phải chăng cho tất cả mọi người
và bảo vệ khả năng cạnh tranh của Việt Nam.”
Ông Ousmane Dione cũng tuyên bố: “Sự thành công của ngành năng lượng là một đóng
góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Nếu chúng ta nhìn về phía
trước, thì ngành năng lượng đang cần bước sang một đoạn tăng trưởng mới. Thách thức
mà chúng ta đối mặt là đảm bảo đáp ứng nhu cầu năng lượng trong tương lai, đồng thời
tôn trọng các cam kết về môi trường, bằng cách đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng
lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng một cách thận trọng về mặt tài chính. Tiếp tục cải
cách chính sách mạnh mẽ và tiếp cận toàn hệ thống một cách cân bằng là rất cần thiết cho
sự phát triển của ngành năng lượng. Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam
và các đối tác phát triển để tạo ra một ngành năng lượng mang đẳng cấp thế giới tại Việt
Nam.”
Diễn đàn các bên liên quan lần thứ nhất của Nhóm đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG),
được tổ chức ngay sau Hội nghị cấp cao, đã thu hút được sự tham gia của rất nhiều chuyên
gia. Họ đến để cùng chia sẻ kinh nghiệm cũng như tranh luận về các chủ đề nổi bật hiện
nay trong ngành năng lượng Việt Nam. Các bài phát biểu, tham luận quan trọng trong diễn
đàn được trình bày bởi các chuyên gia cấp cao từ các tổ chức năng lượng quốc tế quan
trọng như Tiến sĩ Brian Motherway - Trưởng phòng Hiệu quả Năng lượng của Cơ quan
Năng lượng Quốc tế (IEA), Giáo sư David Dapice từ Chương trình Việt Nam tại Trường đại
học Harvard Kennedy; các chuyên gia từ Chương trình Năng lượng của Liên Hợp Quốc và
Đại học Kỹ thuật Đan Mạch (UNEP/DTU) và Cơ quan Năng lượng tái tạo Quốc tế (IRENA);
cũng như các chuyên gia trong nước và quốc tế khác trong lĩnh vực quy hoạch ngành năng
lượng, hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo. Trong các phiên thảo luận, khách mời
có cơ hội đưa ra các câu hỏi đồng thời tích cực tham gia vào cuộc tranh luận, giúp cho hội
thảo diễn ra rất sôi nổi và thành công.
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Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:
Bà Nguyễn Phương Mai
Phó Chánh Văn phòng Cục Điện lực và
Năng lượng Tái tạo - Bộ Công Thương
Số điện thoại: 090323623
Email: MaiNP@moit.gov.vn

Bà Nguyễn Ngọc Linh
Cán bộ Truyền thông
Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG)
Số điện thoại: 0912292924
Email: linh.nguyen@giz.de
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PHỤ LỤC V – TỔNG HỢP TIN BÀI VỀ HỘI NGHỊ CẤP CAO LẦN THỨ 3 CỦA VEPG
1. Chương trình phát sóng trên các kênh truyền hình
STT

Ngày phát
sóng

Hãng thông
tấn

1

10/12/20
19

Nhân Dân
TV

2

10/12/20
19

Vnews –
Truyền hình
thông tấn

Tiêu đề

Đường dẫn

Các khuyến nghị giúp phát
triển năng lượng tái tạo

https://bitly.com.vn/bye48

Hội cấp cao lần thứ 3 – Nhóm
Đối tác Năng lượng Việt Nam

https://drive.google.com/open?id=1iYYWQPnitwMPcMZBdbiB
mPvp_SflgR3b

2. Báo mạng
STT

Ngày
đăng

Hãng thông
tấn

Tiêu đề

Đường dẫn

1

10/12/20
19

Bộ Công
Thương Việt
Nam

Việt Nam đang chuyển đổi sang https://www.MOIT.gov.vn/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/vietnền kinh tế hiện đại, xanh và
nam-%C4%91ang-chuyen-%C4%91oi-sang-nen-kinh-tebao trùm
hien-%C4%91ai-xanh-va-toan-dien-17348-22.html

2

10/12/20
19

Báo Chính
Phủ

Chiến lược chuyển đổi sang
nền kinh tế năng lượng xanh

http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Chien-luoc-chuyen-doisang-nen-kinh-te-nang-luong-xanh/382187.vgp

3

10/12/20
19

Báo Công
Thương

Tạo cơ chế hợp tác hiệu quả để
phát triển năng lượng bền
vững

https://congthuong.vn/tao-co-che-hop-tac-hieu-qua-dephat-trien-nang-luong-ben-vung-129609.html
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4

10/12/20
19

5

10/12/20
19

6

10/12/20
19
10/12/20
19

Tuổi Trẻ
Online
Vietnam+

8

10/12/20
19

Báo Lạng
Sơn

9

10/12/20
19

BNews

10

10/12/20
19

VietnamBiz

11

10/12/20
19

12

10/12/20
19

VietnamPlus Nhiều khuyến nghị giúp phát
triển năng lượng bền vững tại
Việt Nam
Đài Phát
Hội cấp cao lần thứ 3 – Nhóm
thanh và
Đối tác Năng lượng Việt Nam
Truyền hình
Sóc Trăng

7

Tạp chí
Công
Thương
Nhân Dân

Chiến lược chuyển đổi sang
nền kinh tế năng lượng xanh
toàn diện
Hội nghị cấp cao hoạch định
chiến lược năng lượng Việt
Nam
Điện than sẽ chiếm đến 60%
nguồn điện tại Việt Nam?
Nhiều khuyến nghị giúp phát
triển năng lượng bền vững tại
Việt Nam
Nhiều khuyến nghị giúp phát
triển năng lượng bền vững tại
Việt Nam
Nhiều khuyến nghị cho phát
triển năng lượng tại Việt Nam

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/chien-luoc-chuyendoi-sang-nen-kinh-te-nang-luong-xanh-toan-dien67150.htm
https://www.nhandan.com.vn/khoahoccongnghe/item/42535602-hoi-nghi-cap-cao-hoach-dinhchien-luoc-nang-luong-viet-nam.html
https://tuoitre.vn/dien-than-se-chiem-den-60-nguondien-tai-viet-nam-20191210133738491.htm
https://www.vietnamplus.vn/nhieu-khuyen-nghi-giupphat-trien-nang-luong-ben-vung-tai-vietnam/612326.vnp
http://baolangson.vn/kinh-te/257446-nhieu-khuyennghi-giup-phat-trien-nang-luong-ben-vung-tai-vietnam.html
https://bnews.vn/nhieu-khuyen-nghi-cho-phat-triennang-luong-tai-viet-nam/142178.html

Điện than sẽ chiếm đến 60%
nguồn điện tại Việt Nam?

https://vietnambiz.vn/dien-than-se-chiem-den-60nguon-dien-tai-viet-nam-20191210155323415.htm
https://www.vietnamplus.vn/nhieu-khuyen-nghi-giupphat-trien-nang-luong-ben-vung-tai-vietnam/612326.vnp
http://thst.vn/t/hoi-nghi-cap-cao-lan-thu-3-nhom-doitac-nang-luong-viet-nam
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13

11/12/20
19

Công Nghiệp 5 lĩnh vực ưu tiên phát triển
Môi Trường bền vững năng lượng

https://congnghiepMOITruong.vn/5-linh-vuc-uu-tienphat-trien-ben-vung-nganh-nang-luong-5114.html

14

11/12/20
19

Hội cấp cao lần thứ 3 – Nhóm
Đối tác Năng lượng Việt Nam

http://dnrtv.org.vn/tin-tuc-n11850/hoi-nghi-cap-caolan-thu-3-nhom-doi-tac-nang-luong-viet-nam.html

15

11/12/20
19

16

11/12/20
19

Cổng thông
tin điện tử
Đồng Nai
Trang tin
Điện tử
Ngành điện
Tạp chí đầu
tư Việt Nam

http://icon.com.vn/vn-s83-157875-618/Co-hoi-tuyetvoi-de-dinh-hinh-qua-trinh-phat-trien-nganh-nang-luongcua-Viet-Nam.aspx#
https://www.vir.com.vn/vepg-addresses-key-policydevelopment-processes-for-energy-sector-72386.html

17

11/12/20
19

VNExpress

‘’Cơ hội tuyệt vời để định hình
quá trình phát triển ngành
năng lượng của Việt Nam’’
VEPG giải quyết các quá trình
phát triển chính sách chủ chốt
cho ngành năng lượng
Sơ đồ điện VIII sẽ giảm cơ cấu
nguồn điện than?

18

11/12/20
19

PetroTimes

https://petrotimes.vn/viet-nam-huong-toi-nen-nangluong-sach-xanh-va-gia-ca-phu-hop-558195.html

19

11/12/20
19

Bộ Xây
Dựng

Việt Nam hướng tới nền năng
lượng sạch, xanh và giá cả phù
hợp
Chiến lược chuyển đổi sang
nền kinh tế “năng lượng xanh”

20

20/12/20
19

Tạp chí đầu
tư Việt Nam

Các đối tác năng lượng tiếp tục
kêu gọi thí điểm DPPA

https://vnexpress.net/kinh-doanh/so-do-dien-viii-segiam-co-cau-nguon-dien-than-4025258.html

http://www.moc.gov.vn/tin-noi-bat/-/tin-chitiet/5JJb/64/754934/chien-luoc-chuyen-doi-sang-nenkinh-te-%E2%80%9Cnang-luongxanh%E2%80%9D.html
https://www.vir.com.vn/energy-partners-ramp-up-callsfor-dppa-pilot-72608.html
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21

22/12/20
19

VietnamNet

Các đối tác năng lượng tiếp tục
kêu gọi thí điểm DPPA

Hãng thông
tấn

Tiêu đề

https://vietnamnet.vn/en/business/energy-partnersramp-up-calls-for-dppa-pilot-602307.html

3. Báo in
STT

Ngày
đăng

1

11/12/20
19

Vietnam
News

Ảnh chụp bài báo

Diễn đàn phát triển năng lượng
bền vững
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2

16/12/20
19

Thời báo
Kinh tế Việt
Nam

Kết nối nguồn lực hỗ trợ ngành
điện
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