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 2.4. Chuyển dịch năng lượng trong ngành dầu khí ............................................ 39

CHƯƠNG 3. TẦM NHÌN DÀI HẠN VỀ GIẢM THIỂU PHÁT THẢI CARBON CHO 
VIỆT NAM ..................................................................................................... 42
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trên đất liền trên thế giới, giai đoạn 2010 – 2019 .......................................................19
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giai đoạn 2010-2019..............................................................................................................25
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Hình 10. Dự báo nhu cầu năng lượng theo nguồn ....................................................31
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Hình 20. Nhập khẩu than so với xuất khẩu than, Việt Nam, giai đoạn 1990-2017 
(International Energy Agency n.d.) ..................................................................................73
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Hình 22. Kịch bản IRENA về việc làm trong ngành năng lượng vào năm 2050 80
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trong lĩnh vực điện mặt trời và điện gió   ......................................................................81
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Hình 31. Các mục can thiệp chính sách chủ yếu về xe điện .................................121
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Lời giới thiệu

Chuyển dịch năng lượng, là sự chuyển dịch từ việc sử dụng các loại nhiên 
liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng tái tạo trong ngành điện và từ việc sử 
dụng các loại nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện trong các lĩnh vực kinh tế 
khác. Quá trình này đóng vai trò then chốt và mang tính quyết định trong cuộc 
chiến toàn cầu về chống biến đổi khí hậu và thực hiện cam kết của nhiều quốc 
gia, trong đó có Việt Nam, về việc ngừng phát thải carbon vào năm 2050. Đồng 
thời, quá trình này góp phần vào bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển bền 
vững và tương lai của ngành điện. Hơn thế nữa nó cũng có cơ hội thúc đẩy đổi 
mới và việc làm.

Ấn phẩm này đề cập đến chủ đề chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam và 
được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu của “Đề án về tái cơ cấu ngành 
năng lượng gắn với phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng hiệu quả và bền vững 
để phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam đến năm 2030 với tầm nhìn đến năm 
2045”. Các nghiên cứu trong đề án có sự tham gia và đóng góp của nhiều chuyên 
gia năng lượng hàng đầu trong nước và quốc tế và được thực hiện trong khuôn 
khổ Dự án Hỗ trợ kỹ thuật ngành năng lượng Việt Nam – Liên minh Châu Âu, và 
là một phần của Dự án Năng lượng tái tạo và Hiệu quả năng lượng Giai đoạn II 
do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Đức thực hiện (GIZ). Dự án này do Liên minh Châu 
Âu và Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ) đồng tài trợ và 
được thực hiện trên cơ sở hợp tác chặt chẽ với Bộ Công thương.

Dựa trên các định hướng phát triển ngành năng lượng của Việt Nam, xu 
hướng chuyển đổi năng lượng toàn cầu và kinh nghiệm thực hiện từ nhiều 
quốc gia khác nhau, nhóm nghiên cứu đề xuất ba đòn bẩy chính sách chính, 
bao gồm: (i) Xây dựng và phát triển các mục tiêu và chiến lược để thúc đẩy năng 
lượng sạch (ii) Giảm sâu phát thải carbon và (iii) Cơ sở hạ tầng. Các biện pháp 
chính sách cụ thể về các đòn bẩy chính sách quan trọng này sẽ được nghiên 
cứu sâu hỗ trợ đạt được các mục tiêu của quá trình chuyển dịch năng lượng 
bền vững ở Việt Nam, bao gồm các chính sách quan trọng như thúc đẩy các 
ngành công nghiệp hỗ trợ / liên quan, cải thiện tính linh hoạt cho năng lượng 
tái tạo, xây dựng chiến lược vận chuyển carbon thấp, sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả, xây dựng cơ chế định giá carbon, chuyển đổi thị trường lao 
động, giảm phát thải carbon trong ngành giao thông vận tải, giảm tác động 
kinh tế xã hội cho ngành than, các chính sách đối với các hệ thống lưới điện 
phân phối và truyền tải, phát triển lưới điện thông minh, cũng như các chính 
sách để tái sử dụng cơ sở hạ tầng LNG.

Ấn phẩm này được xây dựng như là một tài liệu tham khảo chuyên ngành, 
tổng hợp các kinh nghiệm quốc tế để đề xuất các khuyến nghị chính sách về 
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chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam. Chúng tôi hy vọng tài liệu này sẽ cung 
cấp thông tin hữu ích cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tham 
khảo trong nghiên cứu, trao đổi thông tin và thực hiện các nhiệm vụ liên quan 
đến chuyển dịch năng lượng. Xuyên suốt ấn phẩm này, những phân tích và 
bằng chứng từ các quốc gia tiên phong trong quá trình chuyển dịch năng 
lượng sẽ được giới thiệu và trình bày, trong đó nêu bật một thông điệp: việc 
thực hiện thành công các chiến lược hạn chế phát thải carbon dài hạn và đạt 
được mục tiêu net-zero vào năm 2050 sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế và môi 
trường cho Việt Nam.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Hiển Bà Regina Ecker

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Giám đốc GIZ tại Việt Nam
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Lời cảm ơn

Xin trân trọng cảm ơn nhóm tác giả Báo cáo “Một số nghiên cứu về chuyển 
dịch cơ cấu năng lượng gắn với phát triển hạ tầng năng lượng hiệu quả và 
bền vững phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, giai đoạn 2030 và tầm 
nhìn 2045”, bao gồm TS. David Jacobs (IET - International Energy Transition 
GmbH), Toby D. Couture (E3 Analytics), Thorsten Schlößer, Leonard Hülsmann, 
(Energynautics GmbH), TS. Nguyễn Anh Tuấn (Viện Năng lượng - Bộ Công 
thương) thực hiện nghiên cứu với quy mô lớn về những kinh nghiệm thực tế 
cả thành công lẫn thất bại trong dịch chuyển năng lượng của một số nước trên 
thế giới. 

Xin trân trọng cảm ơn Ban Kinh tế Trung ương, Viện Năng lượng (Bộ Công 
thương), Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng 
sản Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Dự án EVEF - GIZ Việt Nam cùng 
các chuyên gia: TS. Eckehard Tröster, TS. Nis Martensen, TS. Thomas Ackermann 
(Energynautics GmbH), Ulrich Kaltenbach, TS. Matthias Lange (Energy & Meteo 
Systems GmbH), Maria Jose Rocha Martin, Fernando Damonte (Quantum 
America) đã góp ý trong việc hoàn thành nghiên cứu này.

Cuốn sách này được biên soạn dưới sự điều phối của Chương trình Hỗ trợ 
Năng lượng - GIZ Việt Nam do bà Vũ Chi Mai - Giám đốc dự án CASE, ông Nguyễn 
Anh Dũng - Cán bộ dự án cấp cao thực hiện cùng sự phối hợp với Ban Kinh tế 
Trung ương qua ý kiến chỉ đạo của TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Kinh 
tế Trung ương và những ý kiến đóng góp của ông Nguyễn Ngọc Trung, Phó Vụ 
trưởng phụ trách Vụ Công nghiệp, bà Hoàng Thị Thu Hường, Phó Vụ trưởng 
Vụ Công nghiệp, TSKH. Trần Kỳ Phúc, Viện trưởng Viện Năng lượng (Bộ Công 
thương), ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái 
tạo (Bộ Công thương), ông Hồ Anh Tuấn, Trưởng ban Kế hoạch, Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam (EVN), ông Nguyễn Huy Vượng, Trưởng Ban Điện và Năng lượng tái 
tạo, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), ông Đỗ Hồng Nguyên, Trưởng ban Khoa 
học, Công nghệ thông tin và Chiến lược phát triển, Tập đoàn Công nghiệp Than 
– Khoáng sản Việt Nam (TKV).
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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Mặc dù Nhóm tác giả đã cố gắng cung cấp các thông tin cập nhật và chính 
tắc ở mức tối đa có thể; tuy nhiên, nhóm tác giả cũng như nhà xuất bản không 
chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác tuyệt đối của các thông tin trong 
báo cáo. Nhóm tác giả cung cấp thông tin tại thời điểm của nghiên cứu và nó 
sẽ thay đổi theo thời gian.
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Chương 1: Xu hướng chuyển dịch năng 
lượng trên thế giới

1.1. Bối cảnh chung 
Tại hội nghị COP 3, năm 1997 tại Nhật Bản, Nghị định thư Kyoto đã được 

thông qua. Sự kiện này được đánh giá là một bước ngoặt mang tính lịch sử, bởi 
đây là thỏa thuận toàn cầu đầu tiên về cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính 
do hoạt động của con người và đưa ra các nghĩa vụ giảm phát thải khí nhà kính 
cho các quốc gia phát triển. Sau đó, đến hội nghị COP 21, năm 2015 tại Pháp, 
tất cả các quốc gia và các bên tham gia Công ước Khung của Liên hợp quốc về 
Biến đổi khí hậu (UNFCCC) đã nhất trí giới hạn mức tăng nhiệt độ trung bình 
toàn cầu xuống dưới 2°C và lý tưởng là 1,5°C, so với các mức tiền công nghiệp. 
Cho đến nay, nhiệt độ trung bình toàn cầu đã tăng lên hơn 1°C, nghĩa là nhân 
loại chỉ còn cách 0,5°C so với mục tiêu lý tưởng. 

Tại hội nghị COP 26 vào cuối năm 2021, gần 200 quốc gia tham gia Công ước 
khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu đã thông qua Hiệp ước khí hậu 
Glasgow (Glasgow Climate Pact), trong đó nêu rõ mục tiêu cắt giảm lớn lượng 
khí thải CO2 một cách nhanh chóng và bền vững, bao gồm giảm 45% lượng 
phát thải CO2 vào năm 2030 so với mức năm 2010 và về 0 vào giữa thế kỷ này, 
cũng như giảm sâu phát thải các khí nhà kính khác. Gần 100 nước đã cam kết 
đến năm 2030 sẽ cắt giảm 30% lượng phát thải khí metan và có 40 quốc gia, 
trong đó có Việt Nam, cam kết không phát triển và từng bước loại bỏ nhiệt điện 
than – chiếm khoảng 37% tổng điện năng trên thế giới vào năm 2019, do đây 
là nguồn phát thải CO2 rất lớn. 

Tính đến đầu năm 2022, hơn 70 quốc gia đóng góp khoảng 76% lượng phát 
thải toàn cầu đã đưa ra cam kết đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không1. Trong 
đó 17 quốc gia đã đưa mục tiêu này trong các văn bản luật, 32 quốc gia đưa 
mục tiêu này vào các văn bản chính sách. Đáng lưu ý là trong số 10 quốc gia và 
vùng lãnh thổ phát thải đến 68% lượng phát thải toàn cầu, có 9 quốc gia đã có 
cam kết và luật hóa mục tiêu phát thải bằng không (net-zero) của mình2. 

Ngành năng lượng chiếm đến trên 73% tổng lượng phát thải khí nhà kính 
trên toàn cầu. Chính vì vậy, đây là ngành trọng điểm trong các chính sách giảm 
phát thải của các nước trên thế giới, đặc biệt là ngành điện và giao thông vận 
tải3. Quá trình chuyển dịch năng lượng truyền thống sang các dạng năng lượng 
sạch hơn đã được thúc đẩy từ rất sớm và đã tăng tốc đáng kể trong giai đoạn 
2000-2020 nhằm thực hiện các cam kết chống biến đối khí hậu cũng như đảm 
bảo an ninh năng lượng ở các quốc gia. 

1 https://www.un.org/en/climatechange/net-zero-coalition
2 https://eciu.net/netzerotracker; https://www.un.org/en/climatechange/net-zero-coalition (Iran không đưa ra ý kiến)
3 Climate watch, the World Resource Institute (2020)
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1.2. Quá trình chuyển dịch năng lượng trên thế giới
Quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu đang có xu hướng tăng tốc 

nhanh trong những thập niên vừa qua. Khả năng cung cấp điện toàn bộ từ 
các nguồn năng lượng tái tạo và các dạng lưu trữ năng lượng hay sử dụng các 
phương tiện giao thông sử dụng điện và pin nhiên liệu đang trở thành hiện 
thực tại nhiều quốc gia trên thế giới. Quá trình chuyển dịch năng lượng toàn 
cầu sẽ giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, tạo ra một thế giới phát 
triển bền vững hơn, công bằng hơn cho tất cả mọi người và sẽ có nhiều cơ hội 
hơn cho các thế hệ tương lai với không khí trong lành hơn, nước sạch hơn, sức 
khỏe của con người và điều kiện môi trường được nâng cao. 
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Hình 1. Một số thành tựu trong chuyển dịch năng lượng trên thế giới
Nguồn: Global energy transformation – A roadmap to 2050, IRENA, 2019

Trên quy mô toàn cầu, tổng công suất điện gió lắp đặt vào năm 2018 là 51 
GW và đối với điện mặt trời là 109 GW; tổng công suất điện gió toàn cầu sẽ nâng 
lên 590 GW và 400 GW với điện mặt trời4. Cùng với quá trình chuyển dịch năng 
lượng nhanh và mạnh mẽ sẽ mang lại các lợi ích chung là giảm thiểu phát thải 
4 Global energy transformation – A roadmap to 2050, IRENA, 2019
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và ô nhiễm không khí, tăng cường khả năng tiếp cận năng lượng, tăng phúc 
lợi và thúc đẩy phát triển đồng thời với chi phí sản xuất NLTT ngày càng giảm. 

Thực tế cho thấy, từ năm 2010, tổng công suất lắp đặt của các nguồn điện 
năng lượng tái tạo đã cao hơn so với các nguồn điện truyền thống sử dụng 
nhiên liệu hóa thạch. Điện năng cung cấp từ các nguồn năng lượng tái tạo (bao 
gồm cả thủy điện lớn) đã chiếm đến 25% tổng điện năng cung cấp trên toàn 
thế giới. Bên cạnh đó, sản lượng xe điện mới trên thị trường thế giới đã đạt trên 
2 triệu xe vào năm 2018, gấp 4 lần so với năm 2015, đưa tổng số xe điện lưu 
thông lên trên mức 5,6 triệu xe. Theo  IEA, tính đến cuối năm 2021, có khoảng 
16,5 triệu xe điện trên thế giới, gấp 3 lần so với năm 2018.  

Trong những thập kỷ trước, khi thảo luận về các biện pháp bảo vệ khí hậu, 
các chuyên gia thường nhắc tới nội dung về “chia sẻ gánh nặng”. Các biện pháp 
bảo vệ khí hậu từng bị coi là tốn kém và chỉ khả thi đối với các nước phát triển 
hơn hoặc những nước có mức độ công nghiệp hóa cao hơn. Trong vòng mười 
năm gần đây, quan điểm trên đã thay đổi đáng kể, các cơ hội và lợi ích liên 
quan tới quá trình chuyển dịch năng lượng hiện đang trở thành chủ đề được 
bàn luận và phân tích nhiều. Có thể nói rằng, quá trình chuyển dịch năng lượng 
sang các nguồn năng lượng sạch và năng lượng tái tạo không chỉ giảm phát 
thải khí nhà kính mà còn mang lại nhiều lợi ích khác. Trên thực tế, đã có nhiều 
bằng chứng chỉ ra rằng một chiến lược phát triển carbon thấp có thể tạo ra một 
lộ trình hiệu quả hơn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là ở những 
nước đang phát triển như Việt Nam.

Chuyển dịch năng lượng thành công yêu cầu bốn yếu tố cốt lõi:

 ˗ Công nghệ: Công nghệ đóng vai trò trung tâm trong chuyển dịch năng 
lượng, dù là từ dầu cá voi sang dầu hỏa, hay từ ngựa sang ô tô, từ động 
cơ chạy bằng xăng sang động cơ chạy bằng điện, từ nhiệt điện than sang 
điện gió và điện mặt trời. Nói một cách đơn giản, tất cả các quá trình 
chuyển dịch năng lượng về cơ bản phụ thuộc vào tính có sẵn và tính phổ 
biến của các công nghệ mới.

 ˗ Nền kinh tế cạnh tranh: Nếu không có nền kinh tế cạnh tranh, rất khó 
để thực hiện chuyển dịch năng lượng trên quy mô vùng lãnh thổ hay 
quốc gia. 

 ˗ Mở cửa thị trường: Nếu không mở cửa thị trường, rất khó để các công 
nghệ mới được áp dụng và phát triển. Các bên tham gia hiện nay trong 
ngành năng lượng (dù là khu vực nhà nước hay tư nhân) có xu hướng 
muốn làm chậm quá trình chuyển dịch và giữ nguyên hiện trạng để giảm 
bớt áp lực đầu tư vào các công nghệ mới cũng như yêu cầu chuyển dịch 
hạ tầng năng lượng. Việc mở cửa thị trường giúp bảo đảm rằng các dạng 
năng lượng mới sẽ phát triển mạnh mẽ và ngày càng hiệu quả hơn.
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 ˗ Chính sách hỗ trợ:  Nếu thiếu chính sách hỗ trợ từ phía chính phủ, quá 
trình chuyển dịch năng lượng sẽ diễn ra rất chậm. Chính phủ cần đưa 
ra các chính sách thúc đẩy đầu tư phát triển và các giải pháp hỗ trợ liên 
quan trên phạm vi rộng, một cách kịp thời. 

Hệ thống năng lượng toàn cầu và ngành tài chính toàn cầu - ngành cấp vốn 
để đầu tư cho hạ tầng năng lượng trên thế giới - đang ngày càng giảm mức đầu 
tư cho những hạ tầng phát thải nhiều carbon. Ngày càng có nhiều nhà đầu tư, 
tài chính toàn cầu tuyên bố ngừng cấp vốn cho các dự án nhiên liệu hóa thạch 
mới (Bloomberg 2019). Bên cạnh đó, nhiều công ty bảo hiểm lớn hàng đầu thế 
giới như Swiss Re, Zurich, AXA và Allianz… cũng không còn ký các hợp đồng 
bảo hiểm cho các dự án than mới (Bloomberg 2019). 

Xu hướng giảm đầu tư nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu đang diễn ra ngày 
càng mạnh hơn, khi thế giới nhận thức được rằng đầu tư cho công nghệ carbon 
cao sẽ làm ảnh hưởng đến tính bền vững và có nguy cơ làm giảm các lợi ích tài 
chính trong dài hạn (Cojoianu et al. 2018). Trong một bài phát biểu năm 2015 
(Ngân hàng Anh 2015), Mark Carney, khi đó là Giám đốc Ngân hàng Anh, đã nói 
về “Bi kịch Tầm nhìn”: thực tế là các tác động to lớn của biến đổi khí hậu sẽ nằm 
ngoài các tầm nhìn thông thường của hầu hết các bên hữu quan về một số vấn đề 
liên quan đến kinh tế, chính trị như:

 ˗ Chu kỳ kinh doanh,

 ˗ Chu kỳ chính trị; và

 ˗ Tầm nhìn của các chính quyền kỹ trị. 

Điều này có nghĩa là khi biến đổi khí hậu có tác động lớn đến ổn định tài 
chính và nền kinh tế toàn cầu thì cơ hội để thay đổi tiến trình đó sẽ bị thu hẹp 
đáng kể. Do đó, điều cần thiết là những người ra quyết định cần có hành động 
từ bây giờ để giảm phát thải carbon một cách nhanh chóng và có hệ thống. 

Nhiều thách thức trong chuyển dịch năng lượng như việc tích hợp một tỉ lệ 
lớn NLTT có tính biến đổi (như gió và mặt trời) vào hệ thống điện đang được 
giải quyết tại nhiều nước trên thế giới. Các quốc gia như Ai-len, Đan Mạch, Anh, 
một số vùng của Đức và Bồ Đào Nha đã cho thấy rằng các nguồn NLTT có thể 
cấp điện cho các hệ thống điện địa phương và quốc gia trong vài ngày, vài tuần 
và thậm chí vài tháng.

1.3. Một số xu hướng chính trong chuyển dịch năng lượng
 ˗ Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được coi là một biện pháp quan 
trọng nhất, không chỉ trong quá trình chuyển dịch năng lượng hiện nay mà còn 
trong tất cả các kế hoạch phát triển năng lượng thông thường. Nhiều chuyên 
gia gọi đó là dạng năng lượng đầu tiên (first fuel) cần được quan tâm phát triển 
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đúng mức. Theo đánh giá của Tổ chức Năng lượng thế giới (IEA) năm 2018, 
chỉ cần dựa trên các công nghệ đã được thương mại hóa hiện nay thì các biện 
pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có thể giúp giảm lượng phát 
thải đến 3,5Gt CO2 tương đương hàng năm, gần 40% mức giảm theo yêu cầu 
của Thỏa thuận Paris. Chính vì vậy, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là 
một công cụ quan trọng, bên cạnh phát triển năng lượng tái tạo, để đạt được 
các mục tiêu khí hậu toàn cầu.  Rất nhiều quốc gia trên thế giới đã ban hành 
các mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của mình, trong đó có 
Việt Nam. 

Nhiều chính sách mới đã được nghiên cứu, áp dụng, trong đó nổi bật nhất là 
nghĩa vụ tiết kiệm năng lượng, đấu thầu tiết kiệm năng lượng và quản lý dưới 
dạng nhà máy điện ảo (Negawat). Trên toàn thế giới, tổng mức đầu tư trong 
lĩnh vực tiết kiệm năng lượng đã đạt mức 300 tỷ USD trong năm 2021, trong đó 
từ 62-69% là đầu tư tiết kiệm năng lượng trong giao thông vận tải, tòa nhà và 
công nghiệp5. Để đạt được những mục tiêu về net-zero vào năm 2050, mức đầu 
tư này được kỳ vọng sẽ tăng gấp 3 lần vào năm 2030.

Hình 2. Tổng mức đầu tư cho tiết kiệm năng lượng trên thế giới
Nguồn: IEA – Energy efficiency market 2021

 ˗ Các xu hướng trong ngành điện

Theo kịch bản chuyển dịch năng lượng đến năm 2050 của IRENA, điện năng 
sẽ chiếm trên 50% tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng vào năm 2050, tăng 
hơn gấp đôi so với mức 20% hiện nay. Trong đó, năng lượng tái tạo sẽ chiếm 
đến 86% lượng điện năng cung cấp trên toàn cầu. Trên thế giới, năng lượng tái 
tạo hiện đang chiếm hơn 1/3 công suất lắp đặt toàn cầu, đạt xấp xỉ 2,500 GW 
(IRENA 2019a). Tính kinh tế của than có xu hướng giảm đi nhanh chóng trong 
những năm tới khi ngày càng có nhiều quốc gia áp dụng các cơ chế định giá 
5 Energy efficiency market 2021 - IEA
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carbon, trong khi chi phí của các công nghệ NLTT và lưu trữ năng lượng tiếp 
tục giảm. Điện mặt trời và điện gió chiếm 67% nguồn bổ sung công suất phát 
điện mới trong năm 2019, trong khi công suất điện từ nhiên liệu hóa thạch chỉ 
chiếm 25% tổng công suất bổ sung mới (BNEF 2019). Cách đây 10 năm, cơ cấu 
điện năng của Anh là 40% nhiệt điện than, với sản lượng gần 150 TWh; trong 
năm 2020, Anh đã trải qua 2 tháng không cần huy động nhiệt điện than, sau 
khi trải qua 18 ngày không cần huy động nhiệt điện than trong năm 2019 (BBC 
2020). Ở Bồ Đào Nha, điện NLTT đủ để đáp ứng 51% nhu cầu điện của nước này 
trong năm 2019 (26 TWh trong tổng số 52 TWh), trong đó có khoảng thời gian 
vài ngày các nguồn NLTT cung cấp trên 100% nhu cầu điện (IEEFA 2020). Đức 
đáp ứng 46% nhu cầu điện của nước này từ các nguồn NLTT trong năm 2019 
(237 TWh trong khoảng 515 TWh), phá kỷ lục năm trước với 40,6% năm 2018 
(Fraunhofer ISI 2020). 

Theo số liệu thống kê của IRENA (2019), trong giai đoạn 2010-2019, suất đầu 
tư các dự án điện gió trên bờ trên thế giới giảm trung bình 3,06%/năm. Bên 
cạnh đó, hệ số công suất (capacity factor) của các dự án cũng tăng trung bình 
3,08%/năm6. Điều này đã góp phần làm giảm chi phí điện quy dẫn (LCOE) của 
các dự án điện gió. Giá trị LCOE trung bình của các dự án điện gió trên bờ năm 
2019 là 5,3 US cent/kWh.
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Hình 3. Suất đầu tư, hệ số công suất và LCOE trung bình của các dự án điện gió trên đất 
liền trên thế giới, giai đoạn 2010 – 2019

Trong thập kỷ qua, theo báo cáo năm 2019 của Lazard, giá điện gió đã giảm 
70% và điện mặt trời giảm trung bình 89%. Giá năng lượng tái tạo ở quy mô 
công nghiệp hiện thấp hơn đáng kể so với giá năng lượng sản xuất từ nguồn 
than và khí đốt và chúng chỉ bằng một nửa giá từ nguồn hạt nhân. Các con số 
mới nhất một lần nữa khẳng định rằng việc xây dựng nhà máy sản xuất năng 
lượng sạch mới rẻ hơn so với vận hành các nhà máy điện than hiện có.
6 IRENA database, update 12/2019



20

Levelised cost of electricity

0.50

0.45

0.40

0.35

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0

20
19

 U
SD

/k
W

h

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

Total installed cost Capacity factor

5500

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

40%

30%

20%

10%

0%

20
19

 U
SD

/K
W

Ca
pa

ci
ty

 fa
ct

or

0.378

0.286

0.223

0.175
0.164

0.126
0.114

0.092
0.079

0.068

14%

15.3%
15.1%

16.4% 16.5%
16.6% 16.7%

17.7%
18.2%

18.0%

4702

3936

2985

2615 2364

1801 1637

1415 1208

995

Source: IRENA Renewable Cost Database.

Hình 4. Xu hướng giá điện mặt trời giai đoạn 2010-2019 trên thế giới

Theo số liệu do IRENA công bố năm 2019, LCOE của năng lượng được tạo 
ra bởi các nhà máy năng lượng mặt trời quy mô lớn là khoảng 0,068 USD/kWh, 
so với 0,378 USD của 10 năm trước và giá đã giảm 13,1% trong giai đoạn từ 
2018 đến 2019. Theo IRENA, từ năm 2010 đến năm 2019, lượng công suất năng 
lượng mặt trời toàn cầu đã tăng từ 40 GW lên 580 GW, hệ số tăng trưởng là 14. 
Trong cùng thời kỳ, giá mô-đun giảm 90% và chi phí cân bằng hệ thống (BoS) 
cũng giảm với mức độ thấp hơn. Từ năm 2010, chi phí đã giảm 82% đối với pin 
quang điện, 47% đối với năng lượng mặt trời tập trung (CSP), 39% đối với gió 
trên bờ và 29% đối với gió ngoài khơi. IRENA cho biết việc cắt giảm chi phí đã 
chứng kiến trong thập kỷ qua là do công nghệ được cải thiện, quy mô kinh tế, 
khả năng cạnh tranh của chuỗi cung ứng và kinh nghiệm ngày càng tăng của 
các nhà phát triển.
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Hình 5. Xu hướng giá của một số loại panel điện mặt trời hiện nay

Thống kê tại các quốc gia cho thấy (theo IRENA), chi phí sản xuất điện ở các 
dự án điện mặt trời quy mô lớn đã giảm 85% ở Ấn Độ trong giai đoạn 2010-
2019. Các nước như Trung Quốc, Ý và Hàn Quốc cũng giảm 82%, tiếp sau là Tây 
Ban Nha (81%), Úc (78%), Pháp (77%), Đức (73%) và Mỹ (66%). Các thị trường 
mới nổi cũng được hưởng lợi từ việc giảm giá. Ví dụ, Việt Nam đã chứng kiến chi 
phí điện mặt trời giảm 56% kể từ năm 2016 (IRENA RE cost database).

 ˗ Các xu hướng trong ngành giao thông vận tải

Xe điện hai bánh và ba bánh đều đang có khả năng cạnh tranh về chi phí 
so với các loại xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch (Hindu Business Line 2020). 
Doanh số bán hàng xe điện ở châu Âu tăng lên 80% trong quý 1/2020 so với 
cùng kỳ năm 2019 (Atlantic Council 2020). Trong năm 2019, 56% doanh số bán 
xe mới ở Na Uy là xe điện (Clean Technica 2020). Tỉ lệ xe điện toàn cầu trong 
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tổng số lượng xe đang tăng lên nhanh, với xe điện dự kiến sẽ chiếm trên 50% 
doanh số bán hàng xe mới vào năm 2030 (Automotive News 2020). 

Thị trường xe điện toàn thế giới đạt mức 119 tỷ USD vào năm 2020 với hơn 
10 triệu xe đang lưu thông. Ở Trung Quốc, khách hàng mua đạt khoảng 1,2 triệu 
xe điện trong năm 2020, chiếm gần 5% tổng doanh số bán xe trên cả nước. Xe 
điện hai bánh ở Trung Quốc hiện chiếm 16% tổng doanh số bán hàng xe hai 
bánh, tăng gần 46% so với năm 2018 (Motorcycle Data 2020). Pháp mới đây đã 
giới thiệu mức ưu đãi cao nhất dành cho xe điện ở châu Âu trong khuôn khổ 
gói khôi phục kinh tế Covid-19 của nước này, theo đó hỗ trợ đến 12.000 Euro 
khi mua một chiếc xe điện mới (Automotive New Europe 2020). Đức hiện đang 
hỗ trợ đến 9.000 Euro khi mua xe điện mới (Automotive New Europe 2020). 
Trên toàn châu Âu, doanh số xe điện đã chiếm 10% tổng doanh số bán xe trong 
năm 20207. Và Ấn Độ đang có sự tiến bộ đáng kể trong mảng xe điện hai bánh, 
ba bánh nhằm giảm thiểu các tác hại của ô nhiễm không khí. Nước này đã ban 
hành các mục tiêu để bảo đảm rằng 30% số xe lưu thông trên đường trong năm 
2030 là xe điện. 

Bên cạnh các nỗ lực của các chính phủ, 18 trên 20 nhà sản xuất OEM lớn 
nhất trên thế giới, chiếm trên 90% tổng số xe ô tô đăng ký mới trên toàn cầu 
đã đưa ra những cam kết về việc tăng cường tỷ lệ bán xe điện, ví dụ như Volvo 
bán 100% xe điện vào năm 2030, Ford bán 100% xe điện trên thị trường châu 
Âu vào năm 2030, Volvagen bán 70% xe điện ở châu Âu và 50% xe điện ở thị 
trường Mỹ và Trung Quốc. Theo kỳ vọng, xe điện sẽ đạt trên 66% doanh số xe 
mới, 30% tổng số xe lưu hành trên toàn cầu vào năm 2050, ước đạt khoảng 700 
triệu xe. 

 ˗ Xu hướng phát triển hydro xanh

Hiện nay, ước tính có khoảng 6% lượng khí tự nhiên và 2% lượng than trên 
toàn thế giới đang được sử dụng để sản xuất hydrogen, chủ yếu phục vụ sản 
xuất amoniac và metan để sử dụng trong các ngành công nghiệp. Tổng tiêu thụ 
hydrogen trên toàn thế giới năm 2020 ước đạt 90 Mt và có thể tăng đến gần 200 
Mt vào năm 2030 theo các kịch bản net-zero8. Trong nhiều kịch bản net-zero, 
hydrogen được đề cập đến như một giải pháp quan trọng trong ngành điện 
(bao gồm cả hydrogen và amoniac) và giao thông vận tải. 

Trong những năm gần đây, vấn đề phát triển hydro xanh đã được xem xét 
đến trong nhiều kịch bản phát triển ngành năng lượng thế giới, bằng cách sử 
dụng nguồn điện năng lượng tái tạo để điện phân nước. Mặc dù chi phí sản 
xuất hydro xanh hiện nay còn khá cao (3-7 USD/kg) so với các công nghệ sản 
xuất truyền thống từ khí tự nhiên và than (2-3 USD/kg), dự báo xu hướng giá 
của hydro xanh sẽ giảm đáng kể, về dưới mức trên 1 USD/kg ở những vùng 
có tiềm năng gió và mặt trời tốt vào năm 2035 và 0.75USD/kg vào năm 2050. 
7 IEA – Global EV outlook 2021
8 IEA – Hydrogen report 2021
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Hydro xanh kết hợp với năng lượng tái tạo đang là chủ đề được nhiều nước trên 
thế giới quan tâm để đạt được mục tiêu net-zero của mình trong khi vẫn đảm 
bảo an ninh cung cấp điện khi các nguồn điện NLTT chiếm tỷ trọng cao trong 
hệ thống điện. IRENA dự báo rằng hydro sẽ chiếm khoảng 12% tổng cung năng 
lượng sơ cấp toàn cầu với trên 65% là hydro xanh đến năm 2050. 

Trên cơ sở đó, chuỗi cung ứng hydro toàn cầu đang dần được hình thành, 
bắt đầu từ dự án nhập khẩu hydro của Nhật Bản từ Brunei vào năm 2020 và 
sau đó là từ Úc vào năm 2023. Ngoài ra, đã có hơn 60 dự án thương mại quốc 
tế đã được công bố trong giai đoạn 2020-2021 với công suất đạt khoảng 0.3 EJ 
vào năm 2030. Tính đến hết năm 2021, đã có 34 quốc gia đã ban hành và đang 
xây dựng chiến lược phát triển hydro xanh, hầu hết là các quốc gia phát triển. 
Điều này sẽ góp phần đẩy nhanh thị trường hydro xanh trên thế giới. Dự báo 
thị trường hydro xanh thế giới có thể đạt mức 90 tỷ USD vào năm 2030 và 700 
tỷ USD vào năm 2050.

Một trong những trở ngại lớn khi phát triển hydrogen trên thế giới là vấn 
đề hạ tầng. Hiện nay chỉ có khoảng 5.000 km đường ống khí hydro được vận 
hành, trong đó trên 90% là ở Mỹ và châu Âu. Việc thí điểm chuyển đổi hạ tầng 
của khí tự nhiên sang sử dụng cho hydro đã được thử nghiệm lần đầu vào năm 
2018 ở Hà Lan với độ dài 12 km đã cho những kết quả khả quan. Đây cũng là xu 
hướng quan trọng trong tương lai, khi các hạ tầng khí tự nhiên được phát triển 
mới cần đảm bảo khả năng chuyển đổi sang sử dụng cho hydro (dạng lỏng và 
khí) trong tương lai. 
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Chương 2. Thực trạng chuyển dịch năng 
lượng ở Việt Nam

2.1. Tổng quan về ngành năng lượng Việt Nam
2.1.1. Giới thiệu

Là một trong các nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á, Việt Nam 
là một nước thu nhập trung bình với dân số trên 98 triệu người và có một thị 
trường năng lượng thuộc nhóm lớn nhất trong khu vực. Hệ thống năng lượng 
của Việt Nam lớn thứ hai trong khu vực ASEAN về công suất lắp đặt, chỉ sau 
Indonesia. Tính đến năm 2019, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, ước tính 
nguồn cung năng lượng sơ cấp đạt khoảng 96,22 triệu tấn dầu tương đương 
(TOE), với mức tiêu thụ năng lượng cuối cùng là 66,39 triệu tấn TOE. Ngành 
điện chủ yếu sử dụng các nguồn tài nguyên than, dầu và khí nội địa, sau đó 
đến thủy điện, và than nhập khẩu đóng vai trò ngày càng quan trọng. Trong 
những năm gần đây, Việt Nam đã thành công trong việc mở rộng đầu tư sang 
các dự án điện gió và điện mặt trời. Đặc biệt, về sự phát triển dài hạn của hệ 
thống năng lượng quốc gia, có thay đổi quan trọng trong tổng cơ cấu nguồn 
cung năng lượng do tiềm năng khác nhau ở ba miền là miền Bắc, miền Trung 
và miền Nam.  

Tổng cung năng lượng sơ cấp
100,000

90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000

0

KT
O

E

2010 2015 2016 2017 2018 2019 (ước)

Than (bao gồm than nhập)

NLTT

Dầu và SP dầu

Phi thương mại

Khí

Nhập khẩu, xuất khẩu điện

Hình 6: Cung năng lượng sơ cấp ở Việt Nam
Nguồn: Quy hoạch tổng thể về Năng lượng Quốc gia, dự thảo năm 2020

Sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam được dựa trên một nền kinh 
tế tiêu thụ nhiều năng lượng. Với việc gia tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài và 
định hướng xuất khẩu, nền kinh tế đã phát triển với tốc độ tăng trưởng kép 
hằng năm trên 6,3% trong giai đoạn 2012-2019. Tác động của quá trình công 
nghiệp hóa nhanh và phát triển sản xuất, chế tạo đối với nhu cầu điện thể hiện 
rất rõ nét ở hệ số đàn hồi điện năng còn cao (tăng trưởng nhu cầu điện năng/
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tăng trưởng GDP), trong đó tăng trưởng nhu cầu điện vượt quá mức tăng GDP 
ở một mức biên đáng kể. Trong giai đoạn 2016 – 2020, hệ số đàn hồi điện dao 
động ở mức trung bình 1,67 và đây là con số khá cao so với các nước trong khu 
vực và trên thế giới, có nghĩa là Việt Nam đang ngày càng trở nên kém hiệu quả 
trong sử dụng năng lượng. Trong khi đó, ở các nước kinh tế phát triển (G8, G20, 
OECD) giá trị hệ số đàn hồi thường nhỏ hơn 1. Như vậy, thông qua các chỉ tiêu 
hiện nay cho thấy, hiệu quả sử dụng điện của Việt Nam còn thấp, chưa tạo ra 
được giá trị kinh tế cao từ mỗi kWh điện.  

Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam tương đối khác biệt về cường độ sử 
dụng năng lượng so với các quốc gia trong khu vực. Ví dụ, mặc dù mức tiêu thụ 
điện bình quân đầu người hiện nay của Việt Nam thấp hơn so với Thái Lan và 
Malaysia, nhưng mức tiêu thụ điện bình quân đầu người của Việt Nam cao hơn 
nhiều lần so với mức tiêu thụ điện trong quá khứ của Thái Lan và Malaysia ở 
cùng mức GDP tương đương (ADB Chiến lược và Lộ trình Đánh giá Ngành Năng 
lượng Việt Nam). 
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Hình 7.  Một số chỉ số chính về kinh tế - xã hội và năng lượng của Việt Nam giai đoạn 
2010-2019

(Nguồn: Quy hoạch Tổng thể về Năng lượng Quốc gia, dự thảo 2020)

Về hệ thống điện, công suất phát điện của Việt Nam đạt 69,3 GW trong năm 
2020 (tăng từ mức 50,0 GW trong năm 2018), bao gồm cả nhập khẩu qua biên 
giới, và tăng hơn gấp ba lần về công suất phát điện so với năm 2010 (20,4 GW).  

Hệ thống điện trước đây dựa trên thủy điện và nhiệt điện khí, với nhà máy 
thủy điện Hòa Bình (1920 MW, được hoàn thành năm 1994) và nhiệt điện khí 
đầu tiên vào cuối những năm 1990 khi các mỏ khí nội địa phục vụ phát điện 
được bắt đầu đi vào sản xuất. Trong 10 năm đến năm 2019, gần một nửa 
công suất phát điện bổ sung là nhiệt điện than (15,8 GW, đạt 48% tỉ lệ công 
suất mới). Trong giai đoạn 2018-2019, mặc dù có các thách thức và chậm tiến 
độ khi phát triển dự án nhưng cũng đã có thêm 3.2 GW nhiệt điện than được 
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đưa vào vận hành. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã nhanh chóng phát 
triển điện gió và điện mặt trời thông qua các chính sách hỗ trợ như biểu giá FIT. 
Tính đến hết tháng 10/2021, đã có trên 17.000 MW điện mặt trời và gần 4000 
MW điện gió (trên bờ và gần bờ) đi vào hoạt động.
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Hình 8. Công suất lắp đặt của hệ thống điện Việt Nam, 2010-2019
Nguồn: Báo cáo hàng năm của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

2.1.2. Tổng quan về những thách thức và ưu tiên chính ở Việt Nam

Khung pháp lý của ngành điện được điều chỉnh theo Luật Điện lực, được 
thông qua năm 20049 và sửa đổi, bổ sung năm 201210. Luật Điện lực đưa ra các 
nguyên tắc điều chỉnh về quy hoạch phát triển và đầu tư trong lĩnh vực điện 
lực; hợp tác quốc tế; các biện pháp tiết kiệm điện; phát điện, truyền tải và phân 
phối điện, và các ngành sử dụng cuối cùng; vận hành thị trường điện; mua bán 
điện và các dịch vụ theo hợp đồng; biểu giá điện; giấy phép hoạt động điện lực; 
cũng như là các quyền và nghĩa vụ của các công ty kinh doanh điện và khách 
hàng sử dụng cuối cùng. Ngoài ra, Luật Điện lực cũng đề ra khung pháp lý về 
cải cách ngành điện và nhấn mạnh các khía cạnh về phát triển bền vững ngành 
điện, nhằm cung cấp và đáp ứng nhu cầu điện một cách đáng tin cậy, an toànvà 
hiệu quả về chi phí. Năm 2021, Việt Nam đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của 9 luật, gồm: Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối 
tác công - tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh 
nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, trong đó đã sửa 
đổi quy định trong Luật Điện lực đối với đầu tư tư nhân vào lưới điện truyền tải. 
Cụ thể, tại Khoản 2, Điều 4, Luật Điện lực 2004 được bổ sung nội dung “Thu hút 
mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động đầu tư xây dựng lưới điện truyền 
tải trên cơ sở bảo đảm quốc phòng, an ninh và theo quy hoạch phát triển điện 
lực. Các thành phần kinh tế ngoài nhà nước được vận hành lưới điện truyền tải 

9 Quốc hội, 2004. Luật số 28/2004/QH11. Hà Nội.
10 Quốc hội, 2012. Luật số 24/2012/QH13. Hà Nội.
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do mình đầu tư xây dựng”. Đồng thời, bổ sung Khoản 2a, Điều 4, với quy định 
“Nhà nước độc quyền vận hành lưới điện truyền tải, trừ lưới điện truyền tải do 
các thành phần kinh tế ngoài nhà nước đầu tư xây dựng”.

Một mảnh ghép quan trọng còn thiếu của khung pháp lý cho ngành năng 
lượng là Luật Năng lượng tái tạo. Ý định xây dựng Luật Năng lượng tái tạo đã 
được các viện chiến lược, giới nghiên cứu hàn lâm và các nhà hoạch định chính 
sách thảo luận từ đầu năm 2010. Với sự phát triển dài hạn của ngành năng 
lượng và tầm quan trọng chiến lược của sự chuyển dịch năng lượng bền vững 
ở Việt Nam, cần có các cơ chế hỗ trợ rõ ràng và một nền tảng chính sách vững 
chắc cho đầu tư và phát triển NLTT. Chính vì vậy, hoạt động xây dựng và ban 
hành Luật Năng lượng tái tạo mang ý nghĩa quan trọng, cần đưa lên ưu tiên 
hàng đầu đối với sự phát triển bền vững năng lượng của Việt Nam trong những 
năm tới. 

Về tổng thể, chính sách năng lượng của Việt Nam được thực thi và hoàn 
thiện thông qua các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển năng lượng và 
các phân ngành năng lượng, được ban hành trên cơ sở các nghị quyết, kết luận, 
chỉ thị của Đảng và Chính phủ, theo đó tạo ra khung khổ pháp lý tổng quát 
cho ngành năng lượng, bảo đảm sự nhất quán, phù hợp với các mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong các giai đoạn. Để đáp ứng yêu cầu phát 
triển năng lượng quốc gia trong bối cảnh và điều kiện mới, ngày 11/02/2020, 
Bộ Chính trị đã ban hành một Nghị quyết mới về định hướng Chiến lược phát 
triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 
(Nghị quyết số 55-NQ/TW). 

Mặc dù ngành năng lượng của Việt Nam đã có những thành tựu đáng ghi 
nhận trong những năm qua; tuy nhiên Nghị quyết số 55-NQ/TW cũng thẳng 
thắn đánh giá là ngành năng lượng Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém11. 
Qua nghiên cứu cho thấy, phát triển của ngành năng lượng Việt Nam gặp phải 
một số thách thức lớn, đó là:   

(i). An ninh cung ứng điện: Thiếu nguồn cung nội địa; một số nhà máy 
điện có quy mô lớn chậm tiến độ hoàn thành nên hệ thống điện quốc 
gia gặp nhiều khó khăn khi đáp ứng nhu cầu điện tăng cao; sự phụ 
thuộc ngày càng lớn vào nguồn năng lượng nhập khẩu trong tương lai, 
nhất là than và LNG; 

11 Trích Nghị quyết số 55-NQ/TW “Mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia còn nhiều thách thức; các nguồn cung 
trong nước không đủ đáp ứng yêu cầu, phải nhập khẩu năng lượng ngày càng lớn; nhiều dự án điện bị chậm so với quy 
hoạch, kế hoạch; một số chỉ tiêu bảo đảm an ninh năng lượng đang biến động theo chiều hướng bất lợi. Công tác quản lý, 
khai thác nguồn tài nguyên năng lượng còn một số hạn chế. Hiệu quả khai thác, sử dụng năng lượng còn thấp. Cơ sở hạ tầng 
ngành năng lượng còn thiếu và chưa đồng bộ. Trình độ công nghệ trong một số lĩnh vực thuộc ngành năng lượng chậm 
được nâng cao, việc nội địa hoá và hỗ trợ thị trường từ các dự án trong ngành năng lượng cho hàng hoá cơ khí chế tạo sản 
xuất trong nước còn hạn chế. Chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động trong một số lĩnh vực còn thấp. Thị trường 
năng lượng cạnh tranh phát triển chưa đồng bộ, thiếu liên thông giữa các phân ngành, giữa phát điện với truyền tải điện; 
chính sách giá năng lượng còn bất cập, chưa hoàn toàn phù hợp với cơ chế thị trường, chưa tách bạch với chính sách an sinh 
xã hội. Một số dự án năng lượng do doanh nghiệp nhà nước đầu tư còn thua lỗ; một số dự án năng lượng đầu tư ra nước 
ngoài tiềm ẩn nhiều khả năng mất vốn. Công tác bảo vệ môi trường trong ngành năng lượng có nơi, có lúc chưa được quan 
tâm đúng mức, gây bức xúc xã hội.”
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(ii). Tính hợp lý về giá cả và khả năng cạnh tranh: Thị trường năng lượng 
cạnh tranh phát triển chưa đồng bộ, chính sách giá năng lượng còn bất 
cập và chưa hoàn toàn phù hợp với các cơ chế thị trường; 

(iii). Các thách thức về môi trường: Suy thoái môi trường ảnh hưởng đến 
các điều kiện sống, trước hết là ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn 
ở Việt Nam. Nhìn chung, vấn đề môi trường còn chưa được quan tâm 
đúng mức; phát triển kinh tế nhanh được ưu tiên hơn so với phát triển 
bền vững. 

(iv). Tính bền vững: Phát triển kinh tế ở Việt Nam còn thâm dụng nhiều 
năng lượng và hiệu quả sử dụng năng lượng của Việt Nam còn thấp và 
vẫn chưa được cải thiện rõ rệt. Trình độ công nghệ trong một số lĩnh vực 
thuộc ngành năng lượng chậm được nâng cao, việc nội địa hóa và hỗ 
trợ thị trường cho các dự án trong ngành năng lượng còn hạn chế. Chất 
lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động trong một số lĩnh vực vẫn 
còn thấp.  

Nhằm giải quyết các hạn chế, yếu kém và vượt qua những thách thức nêu 
trên của ngành năng lượng, các chiến lược và quy hoạch phát triển mới nhất 
đề ra một số yếu tố định hướng và giải pháp thực hiện; tuy nhiên, việc bảo 
đảm hài hòa giữa an ninh cung cấp điện, giá cả hợp lý và phát triển bền vững 
là nhiệm vụ hết sức khó khăn trên thực tế, đây là bộ ba yêu cầu luôn có những 
mâu thuẫn kinh điển của ngành năng lượng.

Nghị quyết số 55-NQ/TW đã nêu lên 5 nhóm quan điểm, mục tiêu tổng quát 
và 7 nhóm mục tiêu cụ thể, 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, theo đó, 
chú trọng đến yêu cầu bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia – đây 
là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội; nhanh chóng xây dựng thị 
trường năng lượng đồng bộ, cạnh tranh, minh bạch, đa dạng hoá hình thức sở 
hữu và phương thức kinh doanh; áp dụng giá thị trường đối với mọi loại hình 
năng lượng. Nghị quyết nhấn mạnh việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu 
quả, bảo vệ môi trường phải được xem là quốc sách quan trọng và trách nhiệm 
của toàn xã hội. Về cơ cấu năng lượng, Nghị quyết nêu rõ quan điểm cần phát 
triển đồng bộ, hợp lý và đa dạng hoá các loại hình năng lượng; ưu tiên khai 
thác, sử dụng triệt để và hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng 
mới, năng lượng sạch; khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn năng lượng hoá 
thạch trong nước; ưu tiên phát triển điện khí, có lộ trình giảm tỉ trọng điện than 
một cách hợp lý. 

Các ưu tiên chiến lược nêu trong Nghị quyết số 55-NQ/TW là cơ sở quan 
trọng trong việc xây dựng một số mục tiêu cụ thể trong phát triển ngành năng 
lượng ở Việt Nam; theo đó, ước tính tổng mức tiêu thụ năng lượng cuối cùng 
đến năm 2030 đạt mức 105-115 triệu TOE, năm 2045 đạt mức 160-190 triệu 
TOE, tương ứng với cường độ sử dụng năng lượng sơ cấp năm 2030 đạt từ 
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420-460 kgOE/1.000 USD GDP, năm 2045 giảm xuống còn 375-410 kgOE/1.000 
USD GDP.  

Bảng 1. Một số mục tiêu cụ thể nêu trong Nghị quyết số 55 - NQ/TW

Lĩnh vực Mục tiêu cụ thể

An ninh năng 
lượng và tính 
tin cậy về 
năng lượng

Cung cấp đủ nhu cầu năng lượng trong nước, đáp ứng 
cho các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 
10 năm 2021-2030; trong đó, năng lượng sơ cấp đến năm 
2030 đạt khoảng 175-195 triệu TOE, đến năm 2045, đạt 
khoảng 320-350 triệu TOE; tổng công suất lắp đặt đến năm 
2030 đạt khoảng 125-130 GW, sản lượng điện đạt khoảng 
550-600 tỉ KWh.

Xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, hiệu quả, có khả 
năng kết nối khu vực; bảo đảm cung cấp điện an toàn, đáp 
ứng tiêu chí N-1 đối với vùng phụ tải quan trọng và N-2 đối 
với vùng phụ tải đặc biệt quan trọng. Đến năm 2030, độ tin 
cậy cung cấp điện thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN, chỉ 
số tiếp cận điện năng thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN.

Bảo đảm an ninh năng lượng trong ngành dầu khí, theo 
đó các cơ sở lọc dầu đáp ứng tối thiểu 70% nhu cầu trong 
nước; bảo đảm mức dự trữ chiến lược xăng dầu có đủ mức 
dự trữ, đạt tối thiểu 90 ngày nhập ròng, bảo đảm cơ sở hạ 
tầng tái hóa khí LNG có đủ năng lực nhập khẩu khí thiên 
nhiên hoá lỏng (LNG) khoảng 8 tỉ m3 vào năm 2030 và 
khoảng 15 tỉ m3 vào năm 2045.

NLTT Tăng tỉ lệ NLTT trong tổng cung năng lượng sơ cấp của 
Việt Nam đạt khoảng 15-20% vào năm 2030; 25-30% vào 
năm 2045.

Biến đổi khí 
hậu và phát 
thải

Tỉ lệ tiết kiệm năng lượng trên tổng tiêu thụ năng lượng 
cuối cùng so với kịch bản phát triển thông thường đạt 
khoảng 7% vào năm 2030 và khoảng 20% vào năm 2045.

Giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động năng lượng so 
với kịch bản phát triển thông thường ở mức 15% vào năm 
2030, lên mức 20% vào năm 2045.

Nguồn: Nghị quyết số 55-NQ/TW.

Để thể chế hóa Nghị quyết số 55-NQ/TW, Chính phủ đã xây dựng và ban 
hành Nghị quyết số 140/NQ-CP, ngày 02/10/2020 về Chương trình hành động 
của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW; theo đó đã xác định các 
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nhiệm vụ chủ yếu, phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành 
để Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức 
thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của Nghị quyết số 
55-NQ/TW. Chính phủ đã giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, 
ngành liên quan xây dựng đề án và triển khai các chiến lược và quy hoạch 
trọng tâm sau: (i) Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia tới năm 2050; (ii) 
Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050; (iii) Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045. Về phát triển năng lượng tái tạo, cần tập trung vào một số 
nhiệm vụ sau: (i) nghiên cứu, xây dựng Luật về năng lượng tái tạo; (ii) nghiên 
cứu, quy hoạch một số trung tâm năng lượng tái tạo tại các vùng và các địa 
phương có lợi thế và cơ chế ưu đãi để thúc đẩy phát triển các trung tâm năng 
lượng tái tạo; (iii) nghiên cứu công nghệ, xây dựng một số đề án thử nghiệm 
sản xuất và khuyến khích sử dụng năng lượng hydro phù hợp với xu thế chung 
của thế giới.

Ngành năng lượng 

Các mục tiêu tổng quát và cụ thể theo các chiến lược, quy hoạch phát triển 
năng lượng và điện lực quốc gia dựa trên các dự báo đối với hệ thống điện và 
năng lượng trong 10 năm tới, đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 - 2050. 
Các mục tiêu cụ thể đã được đề ra cho thấy yêu cầu cung ứng năng lượng nói 
chung và điện năng nói riêng khá cao. Đây là các thách thức lớn đối với quá 
trình chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam trong tương lai.  

Dự báo nhu cầu năng lượng, hiện đang được Viện Năng lượng thực hiện  
cho thấy Việt Nam sẽ có sự gia tăng nhu cầu lớn đạt mức 6,6% trong giai đoạn 
2021-2030 và 3,3% trong giai đoạn 2031-2050, trong đó dẫn đầu là ngành công 
nghiệp và giao thông vận tải. Về nguồn cung ứng, các sản phẩm điện và dầu 
vẫn là nguồn năng lượng chi phối ở Việt Nam trong tương lai.
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Hình 9. Dự báo nhu cầu năng lượng theo ngành
(Nguồn: Dự thảo của Viện Năng lượng 2020)
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Hình 10. Dự báo nhu cầu năng lượng theo nguồn

(Nguồn: Dự thảo của Viện Năng lượng 2020)

Về phát triển ngành điện

Trong Đề án Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 
2011 - 2020 có xét đến năm 2030 (gọi tắt là Quy hoạch điện VII Điều chỉnh) ban 
hành theo Quyết định số 428/QĐ-TTg, ngày 18/3/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ đã đưa ra định hướng với công suất  nhiệt điện tương đối cao, bao gồm 
55,3 GW   nhiệt điện than và 19 GW nhiệt điện khí đến cuối năm 2030. Tuy 
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nhiên, từ năm 2016, phần lớn các dự án nhiệt điện than và tất cả các dự án điện 
khí chu trình hỗn hợp đều bị chậm tiến độ so với ngày vận hành thương mại đề 
ra trong Quy hoạch. Việc chậm tiến độ cũng như hủy bỏ dự án hoặc chuyển đổi 
hoàn toàn dự án bị ảnh hưởng bởi hai vấn đề chính là: 

 ˗ Việc phát triển và cấp vốn cho các dự án nhiệt điện than theo hình thức 
BOT quốc tế bị chậm tiến độ do nhà đầu tư nước ngoài và Chính phủ gặp 
khó khăn về cam kết bảo lãnh của Chính phủ gắn với các vấn đề bao tiêu 
sản lượng, chuyển đổi ngoại tệ, áp dụng pháp luật để giải quyết tranh 
chấp, vấn đề bảo đảm thanh toán, yêu cầu về đấu nối và truyền tải… . 
Các dự án điện độc lập IPP trong nước cũng bị chậm tiến độ cũng vì lí do 
tương tự nêu trên, ngoài ra còn do một số chủ đầu tư và nhà thầu còn 
thiếu kinh nghiệm và khả năng tài chính doanh nghiệp còn hạn chế. Bên 
cạnh đó, dòng tín dụng quốc tế cho nhiệt điện than ngày càng trở nên 
khó thu xếp trên thị trường tài chính thế giới.   

 ˗ Với các dự án nhiệt điện khí, bên cạnh việc xây dựng cơ sở hạ tầng ngành 
điện, còn liên quan đến cơ sở hạ tầng thượng nguồn là các mỏ khí nội 
địa hoặc các cơ sở cung cấp khí LNG nhập khẩu gắn với các thỏa thuận 
thương mại có tính ràng buộc như các hợp đồng bao tiêu. Ngoài ra, 
khung pháp lý hiện nay của Việt Nam vẫn chưa được xây dựng đầy đủ để 
hỗ trợ nhập khẩu LNG, một số luật chỉ đề ra các nguyên tắc cơ bản và do 
đó cần có thêm các quy định chi tiết để thực hiện; đặc biệt đối với nguyên 
tắc chuyển chi phí (pass-through) và cam kết bao tiêu (take-or-pay) trong 
hợp đồng mua bán điện liên quan đến chuỗi giá trị điện khí. 

 ˗ Ngành điện Việt Nam tiếp tục gặp phải các thách thức lớn trong việc phát 
triển công suất nguồn điện mới. Tiến độ xây dựng một số dự án nhiệt 
điện thuộc Quy hoạch Điện VII điều chỉnh chậm hơn nhiều so với dự kiến, 
thường là chậm vài năm. Khi so với việc nhu cầu phụ tải tăng trưởng 
mạnh mẽ trong 05 năm qua với tốc độ tăng trưởng hằng năm kép CAGR 
trên 10%, vấn đề đảm bảo an ninh cung cấp điện được cho là một trong 
các ưu tiên hàng đầu mà Chính phủ Việt Nam cần giải quyết trong ngắn 
và trung hạn, đặc biệt là trong 03 - 05 năm tới. Tuy nhiên, trong dài hạn, 
các vấn đề về chống biến đổi khí hậu, bao gồm chuyển dịch cơ cấu sang 
phát triển ngành điện carbon thấp cần được giải quyết trong các văn bản 
quy phạm pháp luật về năng lượng trong thời gian tới.  
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 Hình 11. Cơ cấu điện năng từ năm 2020 – 2045 
(Nguồn: Dự thảo triển vọng từ tài liệu làm việc của Quy hoạch điện VIII, Hội thảo đầu tiên của        Viện 

Năng lượng tháng 08/2020).

Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 

Nền kinh tế tăng trưởng nhanh, sử dụng nhiều năng lượng của Việt Nam 
và tốc độ tăng trưởng nhu cầu năng lượng cao đi kèm nhiều thách thức, đặc 
biệt là phát thải khí nhà kính. Từ năm 1994-2020, phát thải khí nhà kính tăng 
từ 103,8 triệu tấn CO2 tương đương (MtCO2e) lên hơn 563 MtCO2e. Trong đó, 
phát thải từ ngành năng lượng tăng từ 171,6 lên hơn 347 MtCO2e trong giai 
đoạn 1994-2020. 

Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam trong Công ước 
khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC) nhằm giảm phát thải 
khí nhà kính xuống 9% so với mức dự báo của kịch bản phát triển thông thường 
vào năm 2030 và có khả năng tăng lên 27% so với mức của kịch bản phát triển 
thông thường năm 2030 với sự hỗ trợ của quốc tế. Các đóng góp do quốc gia 
tự quyết định đã thể hiện các cam kết mạnh mẽ về giảm nhẹ và thích ứng với 
biến đổi khí hậu; theo đó, đã đưa ra nhiều biện pháp giảm nhẹ phát thải cho 
toàn nền kinh tế trong giai đoạn 2021-2030, bao gồm các ngành và lĩnh vực: 
năng lượng, nông nghiệp, chất thải, sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng 
đất, lâm nghiệp và công nghiệp. Các kế hoạch mới của Việt Nam về giảm phát 
thải từ các quá trình công nghiệp bao gồm việc thay thế các vật liệu xây dựng 
và cải tiến các quy trình sản xuất hóa chất và xi măng, cũng như là giảm tiêu 
thụ chất HFC. 
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Các cam kết chống biến đổi khí hậu của Việt Nam là một cơ hội để thúc đẩy 
hợp tác, phối hợp thực hiện các biện pháp bảo vệ khí hậu hiệu quả. Bên cạnh đó, 
Chính phủ Việt Nam đã cam kết đạt mức phát thải carbon trung tính vào năm 
2050. Trên cơ sở đó, các mức phát thải trong các ngành và lĩnh vực, trong đó có 
ngành năng lượng cần được giảm nhiều hơn để đáp ứng với mục tiêu cam kết này. 

Hiệu quả sử dụng năng lượng 

Chính sách của Việt Nam về giảm phát thải carbon cũng bao gồm các khía 
cạnh của phía cầu như sử dụng năng lượng hiệu quả và quản lý nhu cầu điện. 
Cơ quan giám sát các chính sách và sáng kiến về hiệu quả năng lượng là Văn 
phòng Tiết kiệm Năng lượng - cơ quan thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo 
quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đặt tại Bộ Công thương 
để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả (VNEEP), trong giai đoạn 2019-2030 là VNEEP3, đây là 
chương trình đồng bộ hỗ trợ thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả. Vấn đề hiệu quả sử dụng năng lượng liên quan đến nhiều yếu tố, 
trong đó có 02 yếu tố quan trọng, bao gồm:  

 ˗ Phía cầu - Nhu cầu gia tăng nhanh và nền kinh tế sử dụng nhiều năng lượng. 
Như đã nói ở trên, nền kinh tế Việt Nam có tốc độ công nghiệp hóa nhanh 
và thâm dụng năng lượng so với các nước khác trong cùng khu vực. Cụ thể, 
ngành công nghiệp là nhân tố chính dẫn đến sự gia tăng nhu cầu, với tốc 
độ tăng trưởng kép hằng năm là 13,0% kể từ năm 2005 và chiếm 54% mức 
tiêu thụ điện trong năm 2019. 

 ˗ Phía cung - Hiệu suất thấp của nhiệt điện than. Phân tích do Bộ Công thương 
thực hiện theo kết luận tại VNEEP2 cho thấy, các nhà máy nhiệt điện than 
trên cả nước có hiệu suất thấp hơn 10% so với các nhà máy nhiệt điện than 
tại các nước phát triển. 

Mục tiêu tiết kiệm điện trong VNEEP312 sẽ tăng lên 8% - 10% tổng mức tiêu 
thụ năng lượng toàn quốc, so với mục tiêu 5% - 8% trong VNEEP2. Để triển khai 
thực hiện VNEEP3, Chính phủ ước tính sẽ cần đầu tư 4.400 tỷ đồng từ ngân sách 
nhà nước và 3.800 tỷ đồng từ nguồn đầu tư cho lĩnh vực tiết kiện năng lượng từ 
các tổ chức tín dụng trong nước, cùng với các nguồn vốn huy động hợp pháp 
khác, chương trình áp dụng với mọi đối tượng bao gồm các cơ quan, tổ chức và 
cá nhân liên quan đến hoạt động sử dụng và quản lý năng lượng tại Việt Nam. 
Bên cạnh nhiệm vụ về hoàn thiện cơ chế chính sách về sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả, đã chú trọng đến một số nhiệm vụ hỗ trợ kỹ thuật và tài 
chính các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh cũng như tăng cường năng lực và 
thành lập Quỹ thúc đẩy về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

12 VNEEP1 được xây dựng và thực hiện cho giai đoạn 2006-2010, VNEEP2 cho giai đoạn 2011-2015, và VNEEP3 cho giai đoạn 
2019-2030.
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2.2. Chuyển dịch năng lượng trong ngành điện
Xu hướng chuyển dịch năng lượng trên thế giới cho thấy, nhu cầu năng 

lượng toàn cầu dự kiến sẽ đạt đỉnh năm 2034 rồi giảm dần về mức 420 EJ, xấp 
xỉ năm 2018. Thời điểm đạt nhu cầu đỉnh khác nhau giữa các ngành và giữa 
các khu vực trên thế giới. Cụ thể là nhu cầu giao thông vận tải đạt đỉnh năm 
2019, cho sản xuất đạt đỉnh năm 2033, cho sưởi ấm đạt đỉnh năm 2030 và vận 
tải đường biển đạt đỉnh năm 2034. Các khu vực như Châu Phi, lục địa Ấn Độ và 
Đông Nam Á + (bao gồm cả các quốc đảo Thái Bình Dương) sẽ không đạt đỉnh 
nhu cầu năng lượng cho đến giai đoạn 2050. 

Tỷ trọng nhiên liệu hóa thạch trong cơ cấu năng lượng sơ cấp từ mức 81% 
năm 2018 giảm nhanh về mức 54% năm 2050. Tiêu thụ điện tăng mạnh hơn hai 
lần, từ 25 PWh/năm vào năm 2018 (tương ứng tỷ trọng 19%) lên 56 PWh năm 
2050 (tương ứng tỷ trọng 41%). Trong đó điện cho tòa nhà tăng 100%, sản xuất 
46% và giao thông là 26 lần. Năm 2050, điện cho tòa nhà chiếm tỷ trọng lớn 
nhất với 39%, tiếp theo là sản xuất với 26%. Dự kiến một nửa số xe đường bộ 
năm 2035 là xe điện và đến năm 2045 phương tiện vận tải chạy điện sẽ vượt số 
phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Hydrogen sẽ tăng mạnh và chiếm 
đến 6% nhu cầu năng lượng cuối cùng (sử dụng trong giao thông gần 50%, 
gần 50% còn lại sử dụng trong công nghiệp). Pin tích trữ năng lượng tăng 25% 
giai đoạn 2020-2030 và 500% giai đoạn 2030-2050. Lưới truyền tải cực cao áp 
DC (trên 800kV) tăng mạnh và chiếm tỷ lệ khoảng 12% năm 2050. Công nghệ 
CCS tiếp tục được phát triển và quy mô dần đạt mức thu giữ 5% tổng lượng 
phát thải của hoạt động năng lượng. 

Để có thể giảm phát thải CO2, đáp ứng mục tiêu phát thải ròng bằng không  
đến năm 2050 nhưng vẫn đảm bảo khả năng tiếp cận năng lượng hợp lý cho 
người dân, Việt Nam cần tận dụng các nguồn tài chính và hỗ trợ kỹ thuật từ cộng 
đồng thế giới để tiếp cận với các xu hướng chuyển dịch năng lượng trên thế giới 
bao gồm:

 ˗ Tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch trong cơ cấu năng 
lượng quốc gia.

 ˗ Tăng tỷ trọng điện trong tiêu thụ năng lượng cuối cùng. Trong đó, tập 
trung các giải pháp đảm bảo: (i) chuyển dịch từ xăng/dầu sang điện trong 
giao thông vận tải; (ii) chuyển dịch sử dụng lò điện trong công nghiệp; (iii) 
chuyển dịch từ khí, biomass, củi, than sang điện trong đun nấu dân dụng 
và thương mại. 

 ˗ Nghiên cứu thử nghiệm để triển khai diện rộng công nghệ CCS (thu giữ - 
chôn lấp - sử dụng CO2). 

 ˗ Nghiên cứu công nghệ Power-to-X (thí điểm sử dụng điện dư thừa để sản 
xuất hydrogen và nhiên liệu carbon thấp khác).



36

Trên cơ sở các định hướng phát triển hệ thống điện ở Việt Nam, phù hợp với 
nền kinh tế, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang triển khai thực hiện nhiều giải 
pháp kỹ thuật nhằm tối đa hóa lợi ích của chuyển dịch năng lượng, bao gồm:

 ˗ Nghiên cứu thí điểm áp dụng công nghệ mới như: CCS, Power-to-X.

 ˗ Phát triển lưới điện truyền tải liên kết với Lào để mở rộng liên kết Đông 
Nam Á đang được hình thành (Lào - Thái Lan - Malaysia - Singapore), liên 
kết lưới điện truyền tải với Trung Quốc. Nghiên cứu phương án truyền tải 
điện một chiều cực cao áp để truyền tải năng lượng tái tạo từ Nam Trung 
Bộ ra miền Bắc.

 ˗ Áp dụng công nghệ 4.0 trong đầu tư xây dựng và quản lý vận hành Hệ 
thống điện nhằm cung cấp điện cho khách hàng với giá thành hợp lý.

2.3. Chuyển dịch năng lượng trong ngành than
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) được giao quản lý 

và khai thác 40 mỏ than theo quy hoạch (không tính bể than sông Hồng), trong 
đó có 34 mỏ đang hoạt động và 06 mỏ mới; các mỏ than của TKV tập trung chủ 
yếu tại bể Đông Bắc (36 mỏ), vùng Nội địa (04 mỏ). Trong giai đoạn 2016-2020, 
hàng năm TKV thực hiện khai thác khoảng 35-40 triệu tấn than nguyên khai, 
chiếm khoảng 85% sản lượng khai thác than trong nước, bao gồm: sản xuất 
33-40 triệu tấn than thương phẩm; nhập khẩu 0,1-9,5 triệu tấn than; tiêu thụ 
35-45 triệu tấn than (trong nước 34-44 triệu tấn, chiếm 95-98%, xuất khẩu 0,8-1,8 
triệu tấn).

Từ năm 2011 đến nay, nhu cầu năng lượng của Việt Nam tăng mạnh (bình 
quân khoảng 6,8%/năm), dẫn đến nhu cầu than gia tăng để phục vụ sản xuất 
điện. Giai đoạn tới, nhiệt điện than dự kiến sẽ giảm dần từ 34% xuống còn 27% 
vào năm 2030 và còn 18% vào năm 2045 trong cơ cấu công suất nguồn; các 
nguồn điện khí, điện mặt trời và điện gió phát triển mạnh. Tuy nhiên, do tổng 
nhu cầu năng lượng tăng mạnh nên nhu cầu than của Việt Nam dự kiến tăng 
dần từ 100 triệu tấn lên 140 triệu tấn vào năm 2030 và tăng lên 145-150 triệu 
tấn/năm giai đoạn 2035-2040 sau đó giảm còn 140 triệu tấn vào năm 2045 
(than cho sản xuất điện từ 60-100 triệu tấn/năm, chiếm 60-72% nhu cầu). Dự 
báo than sản xuất trong nước không đáp ứng nhu cầu sử dụng và phải nhập 
khẩu với khối lượng lớn, dự kiến tăng dần từ 60 triệu tấn lên 90 triệu tấn vào 
năm 2030 và tăng lên 100 triệu tấn/năm giai đoạn 2035-2040 sau đó giảm còn 
95 triệu tấn vào năm 2045.

Xu hướng chuyển dịch năng lượng trên thế giới và ở Việt Nam sang hướng 
năng lượng sạch đã có tác động đáng kể đến ngành than ở Việt Nam, bao gồm 
cả những tác động tích cực và tiêu cực. 
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(i). Tác động tích cực:

 ˗ Thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ sản xuất nhằm tăng 
năng suất, giảm giá thành, nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả của 
doanh nghiệp… để duy trì và phát triển, thích ứng với xu hướng dịch 
chuyển năng lượng.

 ˗ Tạo điều kiện để nghiên cứu phát triển các dự án năng lượng tái tạo phù 
hợp với xu hướng dịch chuyển năng lượng (ví dụ như dự án điện mặt trời 
trên lòng hồ thuỷ điện Đồng Nai 5…).

 ˗ Khi thị trường năng lượng được chuyển sang cơ chế thị trường sẽ tạo 
điều kiện thuận lợi trong xây dựng kế hoạch và tổ chức sản xuất kinh 
doanh nhằm nâng cao hiệu quả doanh nghiệp và phát triển bền vững.

(ii). Tác động tiêu cực:

 ˗ Sự cạnh tranh của các thành phần kinh tế dẫn đến thị phần cung ứng 
than, điện trong nước của TKV giảm; vai trò, vị thế của TKV trong thị 
trường năng lượng Việt Nam cũng giảm theo.

 ˗ Dư luận xã hội , chính quyền và người dân một số địa phương có tâm lý e 
ngại về vấn đề môi trường, không ủng hộ phát triển các dự án thăm dò, 
khai thác than, các dự án nhiệt điện than; xu hướng chuyển dịch năng 
lượng còn ảnh hưởng đến tâm lý người lao động, dẫn đến TKV khó thu 
hút, tuyển dụng lao động nhất là thợ lò, thợ cơ điện để thực hiện sản xuất 
kinh doanh than, điện.

 ˗ Chính sách thuế, phí trong đó có thuế, phí về môi trường đối với hoạt 
động sản xuất kinh doanh than có xu hướng tăng cao (tổng thuế, phí 
hiện chiếm 16-17% giá thành khai thác); áp lực đầu tư, đổi mới công nghệ 
trong khai thác than và trong các nhà máy nhiệt điện than của TKV (phần 
lớn đã vận hành >10 năm) để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công 
tác bảo vệ môi trường làm tăng chi phí sản xuất, giá thành; Chính phủ có 
chủ trương không bảo lãnh nguồn vốn vay, các tổ chức tài chính trong và 
ngoài nước hạn chế tài trợ vốn cho các dự án nhiệt điện than… dẫn đến 
nhiều dự án gặp rất nhiều khó khăn trong công tác thu xếp vốn để triển 
khai thực hiện.

 ˗ Xu hướng dịch chuyển năng lượng có thể là lý do để một số địa phương 
yêu cầu phải kết thúc, đóng cửa các mỏ than, nhà máy điện sớm hơn dự 
kiến để tạo quỹ đất phát triển kinh tế xã hội. Điều này sẽ gây khó khăn 
cho TKV trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh than, điện nhằm 
đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ, làm 
giảm hiệu quả kinh tế các dự án, giảm hiệu quả kinh doanh; ảnh hưởng 
đến việc làm, thu nhập của của hàng vạn lao động thuộc TKV…
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Định hướng phát triển của TKV thích ứng với xu hướng chuyển dịch năng lượng

(i). Đối với sản xuất kinh doanh than:

 ˗ Đẩy mạnh khai thác than trong nước trên cơ sở bảo đảm an toàn, hiệu quả 
và tiết kiệm tài nguyên; nâng cao hệ số thu hồi than sạch trong hầm lò. 

 ˗ Khai thác lộ thiên tối đa nguồn tài nguyên đã được giao quản lý, bao gồm 
cả phần tài nguyên tại các khu vực trụ bảo vệ các công trình và phần tài 
nguyên còn lại sau khi đã khai thác hầm lò...;  Tập trung phát triển các mỏ 
hầm lò sản lượng lớn theo tiêu chí: “Mỏ xanh, mỏ hiện đại, mỏ sản lượng cao”.

 ˗ Đổi mới đồng bộ và hiện đại hóa thiết bị dây chuyền khai thác, vận tải, 
công nghệ đào chống lò… theo hướng tăng cường áp dụng cơ giới hóa, 
tự động hóa, tin học hóa; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng 
năng suất lao động, giảm giá thành, nâng cao mức độ an toàn, cải thiện 
điều kiện làm việc cho người lao động và giảm thiểu tác động của hoạt 
động khai thác than đến môi trường.

 ˗ Tiếp tục chuyển đổi từ mô hình “Sản xuất than” sang “Sản xuất - Thương 
mại than”; tăng cường nhập khẩu, pha trộn than; nghiên cứu tìm cơ hội 
hợp tác, đầu tư khai thác than tại nước ngoài và nhập khẩu về Việt Nam 
nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng than trong nước ngày càng tăng cao 
theo dự báo Quy hoạch. 

 ˗ Tăng cường tuyển dụng, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân kỹ 
thuật trong đó có đội ngũ thợ lò; có chính sách đãi ngộ phù hợp về chế 
độ lương, thưởng, nhà ở… để người lao động yên tâm, gắn bó lâu dài với 
nghề, với TKV.

 ˗ Nghiên cứu các giải pháp để ổn định sản xuất kinh doanh, chuyển đổi 
việc làm cho người lao động khi kết thúc khai thác, thực hiện liên thông, 
hợp nhất, sáp nhập, giải thể các mỏ, các đơn vị sản xuất.

(ii). Đối với sản xuất kinh doanh điện:

 ˗ Phát triển bền vững lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện theo hướng vận 
hành an toàn, ổn định, hiệu quả; nghiên cứu đầu tư cải tạo, nâng cấp thiết 
bị, đổi mới công nghệ các nhà máy nhiệt điện hiện có nhằm tăng hiệu 
suất các nhà máy, giảm mức tiêu thụ nhiên liệu, giảm các thông số phát 
thải ra môi trường.

 ˗ Thực hiện các giải pháp xử lý, tiêu thụ tro xỉ nhiệt điện.

 ˗ Nghiên cứu đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện mới theo xu hướng 
dịch chuyển năng lượng với công nghệ hiện đại, thân thiện với môi 
trường như dự án điện mặt trời trên mặt hồ thủy điện Đồng Nai 5…
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2.4. Chuyển dịch năng lượng trong ngành dầu khí
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có trách nhiệm triển khai thực hiện toàn 

bộ các hoạt động liên quan đến việc phát hiện, khai thác và làm gia tăng giá 
trị của nguồn tài nguyên dầu khí tại Việt Nam. Trước năm 2015, PVN đóng góp 
trung bình hàng năm 20-25% tổng thu ngân sách Nhà nước, 18-25% GDP cả 
nước. Trong giai đoạn 2016-2020, PVN đóng góp trung bình 9-11% tổng thu 
ngân sách nhà nước và 10-13% GDP cả nước với tổng sản lượng khai khác dầu 
khí là 22,26 triệu tấn/năm, sản xuất xăng dầu đáp ứng 70% nhu cầu trong nước.  

PVN chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống năng lượng quốc gia. 
Trong giai đoạn vừa qua, nguồn cung năng lượng sơ cấp của PVN chiếm 25-
27% tổng nguồn cung năng lượng sơ cấp Việt Nam, tỷ trọng nguồn năng lượng 
cuối cùng của PVN chiếm trung bình 18-27% trong tổng nguồn năng lượng 
cuối cùng của Việt Nam. Chính vì vậy, xu hướng chuyển dịch năng lượng sẽ ảnh 
hưởng lớn đến chuỗi hoạt động sản xuất kinh doanh của PVN. 

Điểm mạnh của PVN khi tham gia chuyển dịch năng lượng:

 ˗ Sự liên kết tương hỗ trong chuỗi giá trị dầu khí thông qua 5 lĩnh vực chính 
bao gồm: (1) Tìm kiếm, thăm dò, khai thác; (2) Công nghiệp khí; (3) Công 
nghiệp điện; (4) Chế biến dầu khí; (5) Dịch vụ dầu khí

 ˗ Quan hệ hợp tác rộng rãi với các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực năng 
lượng nên có cơ hội hấp thu tri thức, công nghệ về chuyển dịch năng 
lượng

 ˗ Tận dụng kinh nghiệm, cơ sở hạ tầng từ chuỗi giá trị dầu khí như (1) Hệ 
thống thu gom, vận chuyển, phân phối khí; (2) Kinh nghiệm đầu tư xây 
dựng và vận hành các nhà máy điện khí; (3) Kinh nghiệm xây dựng, lắp 
đặt, bảo dưỡng các công trình trên biển; (4) Sở hữu hệ thống phân phối 
khí và bán lẻ xăng dầu (cho việc chuyển đổi sang hạ tầng hydrogen và 
pin sạc); (5) Lợi thế về mặt bằng, hệ thống truyền tải sẵn có cho các dự án 
điện mặt trời trên mái, điện mặt trời nổi. 

Điểm yếu của PVN khi tham gia chuyển dịch năng lượng:

 ˗ PVN chưa có kinh nghiệm trong công tác đầu tư, quản lý, vận hành các dự 
án năng lượng tái tạo.

 ˗ PVN là tập đoàn nhà nước nên việc triển khai dự án phải tuân thủ các quy 
định hiện hành nên thời gian phê duyệt và triển khai dự án đầu tư thường 
kéo dài.

 ˗ Các nhà máy lọc dầu có tỷ lệ hóa dầu/nhiên liệu chưa cao, kết quả phát 
triển hóa dầu nói chung còn hạn chế.

 ˗ Chưa thực sự đáp ứng mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 
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trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của PVN. 

Cơ hội chuyển dịch năng lượng của PVN:

 ˗ Bộ Chính trị đã có định hướng chỉ đạo tại Nghị quyết số 55 về chiến lược 
phát triển năng lượng quốc gia.

 ˗ Chính phủ đã ban hành các cơ chế, chính sách để thúc đẩy chuyển dịch 
năng lượng, hỗ trợ kết nối các tổ chức tín dụng, ngân hàng với các doanh 
nghiệp có nhu cầu vốn để đầu tư về tiết kiệm năng lượng và năng lượng 
tái tạo.

 ˗ Việt Nam có tiềm năng năng lượng tái tạo lớn, chi phí đầu tư công nghệ 
năng lượng tái tạo đang giảm mạnh và ngày càng hoàn thiện hơn.

Thách thức đối với PVN khi tham gia chuyển dịch năng lượng:

 ˗ Nhu cầu xăng dầu có xu hướng giảm, giá dầu giảm sâu trong thời gian 
gần đây, cùng với đó là trữ lượng dầu khí giảm đã làm ảnh hưởng mạnh 
đến tài chính của PVN.

 ˗ Các cơ chế chính sách hỗ trợ không kéo dài và khó dự đoán.

 ˗ Sự cạnh tranh mạnh mẽ từ doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nước 
ngoài.

 ˗ Việc PVN tham gia đầu tư thêm các dự án năng lượng tái tạo cần các cấp 
có thẩm quyền cho phép.

Các dự án sử dụng năng lượng hiệu quả thường có vốn đầu tư cao, phải cân 
đối với hiệu quả kinh tế. Để thích ứng và tận dụng cơ hội từ chuyển dịch năng 
lượng, PVN đã thành lập Ban chỉ đạo về chuyển dịch năng lượng của PVN do 
Tổng giám đốc Tập đoàn làm trưởng ban, đồng thời xây dựng Đề án Những 
định hướng lớn về chuyển dịch năng lượng trong phát triển PVN giai đoạn 
2021-2030, định hướng đến 2045, làm cơ sở để rà soát lại chiến lượng phát 
triển PVN trong thời gian tới với mục tiêu phát triển bền vững gắn với xu hướng 
chuyển dịch năng lượng. 

Trên cơ sở đó, PVN đã vạch ra mục tiêu, định hướng phát triển trở thành Tập 
đoàn kinh tế - năng lượng – công nghiệp bền vững, năng động, có tiềm lực 
mạnh về tài chính, thông qua việc quản lý danh mục đầu tư có hiệu quả, có sức 
cạnh tranh cao ở trong nước và quốc tế; giữ vai trò đầu tàu, trụ cột của nền kinh 
tế, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và chủ quyền quốc gia, có tiềm lực 
tài chính, trình độ khoa học công nghệ và năng lực quản trị ngang tầm khu vực, 
với các định hướng cụ thể bao gồm:

 ˗ Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác nhằm gia tăng 
trữ lượng dầu khí trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh tế trong điều kiện lợi 
thế cạnh tranh của nhiên liệu hóa thạch đang bị suy giảm
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 ˗ Giữ vững vai trò nhà cung cấp khí số một tại thị trường khí Việt Nam

 ˗ Phát triển điện khí (bao gồm điện khí trong nước và LNG) và năng lượng 
tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi. 

 ˗ Chế biến dầu và khí theo hướng kéo dài chuỗi chế biến sâu, đa dạng hóa 
và nâng cao chất lượng sản phẩm. Thúc đẩy phát triển các dạng năng 
lượng mới, năng lượng sạch như hydrogen

 ˗ Nâng cao chất lượng dịch vụ dầu khí, tham gia chuỗi giá trị năng lượng 
mới, năng lượng tái tạo 
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Chương 3. Tầm nhìn dài hạn về giảm thiểu 
phát thải carbon cho Việt Nam

3.1. Lộ trình giảm sâu phát thải cho Việt Nam
Giảm sâu phát thải carbon là sự chuyển dịch hoàn toàn nền kinh tế  sử dụng 

năng lượng truyền thống phát thải cao cho các ngành công nghiệp bao gồm 
nhưng không hạn chế như nhiệt lạnh, giao thông vận tải và ngành điện, sang 
sử dụng các nhiên liệu và công nghệ carbon thấp hoặc không carbon. Ngày 
càng có nhiều quốc gia trên thế giới đã thông qua các mục tiêu net-zero, với 77 
quốc gia cam kết mục tiêu net-zero vào năm 2050 (IISD 2019), một số quốc gia 
như Trung Quốc, Nga, Ấn Độ đang đề xuất các mục tiêu đến năm 2060 (Murray 
2020). Trong khuôn khổ COP 26, Chính phủ Việt Nam đã có cam kết mạnh mẽ 
về mục tiêu net-zero vào năm 2050.

3.1.1. Quan điểm quốc tế

Các đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) hiện nay là chưa đủ để đạt 
được các mục tiêu khí hậu là giới hạn mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu 
xuống dưới 2°C và lý tưởng là 1,5°C, vào cuối thập kỷ này, khoảng cách giữa 
mục tiêu và các kết quả đạt được vẫn rất lớn. Theo tính toán, nếu chỉ dựa vào 
NDC hiện nay mà không có hành động gì thêm thì nhiệt độ trái đất sẽ tăng 3°C 
bình quân vào năm 2100 so với các mức tiền công nghiệp (UNEP 2020). 

 

70

60

50

40

30

20
2015 2020 2025 2030

Gt
C0

�e

Kịch bản chính sách năm 2010

Kịch bản chính sách hiện tại

Khu vực màu ngọc lam 
thể hiện phương hướng 
giới hạn mức tăng nhiệt 
độ toàn cầu dưới 2oC với 
66% cơ hội thành công

Mức ước �nh trung 
bình phù hợp với 
giới hạn tăng nhiệt 
độ 1.5oC
25 GtC02e
(khoảng 22-31)

Mức ước �nh 
trung bình phù 
hợp với giới hạn 
tăng nhiệt độ 2oC
41 GtC02e
(khoảng 39-46)

Khoảng trống còn 
lại để duy trì 

trong giới hạn 2oC

Khu vực màu xanh lá thể hiện 
phương hướng giới hạn mức tăng 
nhiệt độ toàn cầu dưới 1.5oC vào 
năm 2100 và cao nhất là dưới 1.7oC 
(cả hai kịch bản này đều có 66% cơ 
hội thành công)

Kịch bản NDC không điều kiện

Kịch bản NDC 
có điều kiện

12
GtC0�e

Co
nd

. N
DC

 c
as

e

U
nc

on
d.

 N
DC

 c
as

e

Co
nd

. N
DC

 c
as

e

U
nc

on
d.

 N
DC

 c
as

e

15
GtC0�e 32

GtC0�e29
GtC0�e

2010-Policies scenario

Current policy scenario
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Lượng phát thải từ ngành năng lượng chiếm gần 2/3 tổng lượng phát thải 
khí nhà kính toàn cầu nên việc giảm thiểu phát thải trong ngành này là yếu 
tố quyết định trong việc đạt được các mục tiêu về giảm nhẹ biến đổi khí hậu. 
Theo các ước tính hiện nay, phát thải carbon đi-ô-xít (CO2) có liên quan đến 
hoạt động năng lượng trên thế giới cần phải giảm ít nhất 70% vào năm 2050 
(IRENA 2019c). Ngành điện sẽ trở thành ngành đóng góp chính bởi giảm phát 
thải carbon trong các ngành khác (như ngành nhiệt lạnh và giao thông vận 
tải) thường khó khăn hơn. Như có thể thấy trong hình dưới đây, ngành điện là 
ngành phát thải khí nhà kính lớn nhất toàn cầu. 
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(Nguồn: UNEP 2020)

Theo Hiệp định Paris “tất cả các bên phấn đấu xây dựng và phổ biến các 
chiến lược phát triển với phát thải khí nhà kính thấp trong dài hạn” (UNFCCC, 
2016; điều 4, đoạn 19, Hiệp định Paris). Các chiến lược này còn được gọi là các 
chiến lược dài hạn, chiến lược trung hạn hay chiến lược phát triển dài hạn phát 
thải thấp (NewClimate Institute và GIZ 2019). 

Các chiến lược dài hạn này được thiết kế để bảo đảm sự phù hợp giữa các 
mục tiêu quốc gia và mục tiêu của Hiệp định Paris về giữ nhiệt độ trung bình 
toàn cầu tăng dưới 2°C so với các mức tiền công nghiệp và theo đuổi các nỗ 
lực về giới hạn mức tăng nhiệt độ ở 1,5°C vào cuối thế kỷ (UNFCCC, 2016; điều 
2, đoạn 1a). 

3.1.2. Bối cảnh Việt Nam

Việt Nam là một trong các nước dễ bị ảnh hưởng nhất bởi các tác động dự 
kiến của biến đổi khí hậu. Vùng núi phía Bắc có nhiều nguy cơ bị sạt lở và lũ 
quét. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long là một trong các vùng dễ bị tổn thương 
nhất trên thế giới do mực nước biển dâng, bằng chứng là các trận ngập lụt lớn 
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gần đây ở khu vực này (IPCC 2018). Để ứng phó với các tác động này và các 
nguy cơ khác có liên quan đến khí hậu, Việt Nam đang là nước đi đầu khu vực 
trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu. Việt Nam đã ký Hiệp định Paris và 
tham gia Diễn đàn các nước dễ bị tổn thương vì biến đổi khí hậu, tập trung vào 
các nước đặc biệt dễ bị tổn thương trước các tác động về mực nước biển dâng 
và các hiện tượng thời tiết cực đoan. 

Tuy nhiên, dù đã có các cam kết toàn cầu này, mức phát thải khí nhà kính ở 
Việt Nam vẫn tăng lên và các loại nhiên liệu phát thải nhiều carbon như than và 
khí thiên nhiên vẫn đóng vai trò nguồn cung năng lượng sơ cấp chủ đạo trong 
cơ cấu năng lượng quốc gia. Mức phát thải khí nhà kính trong ngành năng 
lượng tăng nhanh trong các thập niên qua đã phản ánh tốc độ tăng trưởng 
GDP và nhu cầu sử dụng năng lượng cao của Việt Nam. Gần 60% lượng phát 
thải khí nhà kính ở Việt Nam là từ ngành năng lượng (Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, 2014). Việt Nam đã có những cam kết mạnh mẽ để đạt được mức phát 
thải trung hòa carbon vào năm 2050. Vì vậy, một lộ trình cụ thể, bao quát nhiều 
ngành, lĩnh vực cần phải được đặt ra với những mục tiêu cụ thể. 

Các dự báo cho thấy phát thải khí nhà kính liên quan đến hoạt động năng 
lượng sẽ tiếp tục tăng lên 320 Mt CO2eq trong năm 2020 và 643 Mt CO2eq 
trong năm 2030 (GIZ 2018). Mức phát thải tăng do gia tăng nhu cầu năng lượng 
nói chung và do cơ cấu điện năng vẫn phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa 
thạch. 

Các yếu tố bên ngoài hỗ trợ quá trình ra quyết định chính sách ở Việt 
Nam

Mặc dù mức độ tham vọng về giảm nhẹ biến đổi khí hậu về bản chất là do 
mỗi quốc gia tự quyết định nhưng có một số yếu tố quốc tế và bên ngoài có 
thể có những tác động đến việc ra các chính sách giảm carbon ở Việt Nam. Dưới 
đây là một số yếu tố chính:

Hiệp định Paris: các cơ chế tăng dần 

Tất cả các nước tham gia Hiệp định Paris cần đệ trình nội dung “Các đóng 
góp do quốc gia tự quyết định” 05 năm một lần, trong đó giải thích lộ trình mà 
nước này dự kiến thực hiện để giảm phát thải. Mỗi bản đệ trình sẽ mang tính 
tham vọng hơn bản trước đó. Nói cách khác, mức độ tích cực cần tăng dần lên. 

Các giao dịch nội thương và thuế biên giới carbon

Một số nước, bao gồm toàn bộ EU, đã và đang xem xét ban hành các điều 
chỉnh mức thuế biên giới carbon . Các nước có nền kinh tế carbon cao sẽ gặp 
bất lợi chiến lược trong thương mại toàn cầu. Vì áp lực và tác động của biến 
đổi khí hậu ngày càng tăng lên, kịch bản này phải được xem xét. Cường độ 
carbon của nền kinh tế Việt Nam sẽ xác định các sản phẩm của Việt Nam chịu 
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thuế nhập khẩu ở mức nào, và nền kinh tế Việt Nam sẽ cạnh tranh ra sao trong 
thương mại toàn cầu (BCG 2020). 

Tác động của biến đổi khí hậu đối với dư luận  

Cuộc khủng hoảng khí hậu đang trở thành một vấn đề quan trọng trong dư 
luận. Hầu hết người dân trên thế giới đều đang xem đây là một mối đe dọa lớn. 
Ở nhiều nước, mối quan ngại về biến đổi khí hậu tăng lên trong những năm 
qua (Pew Research Center 2019) và có thể sẽ trở nên phổ biến hơn khi các tác 
động của biến đổi khí hậu trở nên trực quan hơn, rõ nét hơn. 

Rủi ro dài hạn đối với nền kinh tế

Ngày càng có nhiều mô hình thể hiện rõ tác động  tiêu cực  dài hạn của biến 
đổi khí hậu đối với sự phát triển kinh tế.  Một ấn phẩm thường được trích dẫn 
trong Nature cho biết năng suất kinh tế đạt đỉnh ở nhiệt độ trung bình năm là 
13oC và giảm mạnh ở mức nhiệt độ cao hơn. Theo đó, nhiệt độ toàn cầu ở mức 
rủi ro sẽ có thể làm giảm thu nhập bình quân toàn cầu xuống 23% vào năm 
2100, tiếp tục gia tăng sự bất bình đẳng thu nhập toàn cầu giữa các nước ấm 
hơn và các vùng có nhiệt độ ôn hòa hơn (Burke 2015). Một tài liệu khác gần 
đây cũng có kết luận rằng năng suất kinh tế toàn cầu sẽ giảm 7% đến 14% vào 
năm 2100 nếu nhiệt độ tăng lên 3,5% (theo các xu hướng hiện nay). Ở các vùng 
nhiệt đới, tổn thất năng suất có thể lên đến 20% (Kalkuhl and Wenz 2020). 

Giảm chi phí cho các giải pháp năng lượng sạch

Chi phí của các dạng công nghệ NLTT tiếp tục giảm nhanh, cùng với nó là 
các hỗ trợ đi kèm chính như lưu trữ, xe điện, bơm nhiệt, số hóa và các hệ thống 
năng lượng thông minh. Khi công nghệ và dịch vụ NLTT càng rẻ thì khả năng 
kiểm soát rủi ro cho mô hình phát triển phát thải nhiều carbon càng cao hơn. 

3.1.3 Các phương án chính sách cho Việt Nam

Quy hoạch điện VII điều chỉnh, và đặc biệt là dự thảo Quy hoạch điện VIII cho 
thấy,   NLTT và năng lượng sạch được ưu tiên phát triển. Việt Nam đã có một 
bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển kinh tế giảm phát thải carbon khi 
thông báo rằng trong giai đoạn 2020-2030 sẽ không có thêm nhà máy nhiệt 
điện than mới đi vào vận hành. Cam kết đạt được net-zero vào năm 2050 rất kịp 
thời, do vậy, giúp Việt Nam bắt nhịp và tận dụng tốt hơn các cơ hội phát triển 
kinh tế - xã hội thông qua chuyển dịch năng lượng. 

Hai định hướng chính sách dưới đây đóng vai trò quan trọng tạo lộ trình 
phát triển kinh tế của Việt Nam kèm theo các mục tiêu bảo vệ khí hậu và đưa ra 
các tín hiệu đầu tư rõ ràng trong những năm tới: 

1. Xây dựng kế hoạch cụ thể và dài hạn hơn trong các Quy hoạch điện tiếp 
theo, cụ thể có một lộ trình rõ ràng hướng tới các hệ thống năng lượng 
phát thải carbon thấp hoặc không carbon để đáp ứng mục tiêu net-zero 
vào năm 2050. 
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2. Xây dựng các mục tiêu cụ thể về phát thải khí nhà kính theo ngành. 

Xây dựng lộ trình giảm sâu phát thải carbon trong dài hạn cho ngành 
năng lượng Việt Nam (định hướng đến năm 2050)

Cùng với cam kết của Việt Nam về mục tiêu net-zero đến năm 2050, Việt 
Nam cần xây dựng lộ trình chi tiết để đáp ứng mục tiêu này, thể hiện trong 
các bản quy hoạch ngành quốc gia, đặc biệt trong ngành điện và giao thông 
vận tải. Việc thông qua một lộ trình dài hạn để đáp ứng mục tiêu net-zero sẽ 
đem lại nhiều lợi ích cho Việt Nam. Giảm sâu hoặc giảm hoàn toàn phát thải 
carbon từ hệ thống năng lượng sẽ đòi hỏi các thay đổi mang tính hệ thống, vì 
các thay đổi từng bước một là chưa đủ. Các nhà hoạch định kế hoạch và chính 
sách cần dự đoán những thay đổi mang tính hệ thống này (ví dụ cần gia tăng 
tích trữ năng lượng) ngay từ hôm nay. Các chiến lược dài hạn sẽ cho phép các 
nhà hoạch định chính sách xây dựng các mục tiêu trung hạn chính xác hơn (ví 
dụ năm 2030) phù hợp với tầm nhìn dài hạn hơn. Các chiến lược dài hạn cũng 
mang lại tính chắc chắn và khả năng dự báo dài hạn để đầu tư và thực hiện các 
ưu đãi nhằm phát triển các công nghệ và các ngành nghề cần thiết trong dài 
hạn. Theo đó, sẽ tạo ra các cơ hội kinh doanh trong chuyển dịch năng lượng, 
bao gồm điện gió ngoài khơi, lưu trữ điện năng, xe điện và hydro. Cuối cùng, 
xây dựng một chiến lược dài hạn bao gồm cả lộ trình giảm sâu phát thải carbon 
sẽ cho phép Việt Nam đạt được các mục tiêu quốc gia và quốc tế về khí hậu, 
như Hiệp định Paris. 

Xây dựng các mục tiêu carbon theo ngành

Việc lập kế hoạch cho quá trình chuyển dịch theo hướng nền kinh tế carbon 
thấp không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Mặc dù ngành năng lượng là ngành 
phát thải carbon chủ yếu nhưng các ngành khác cũng cần góp phần vào quá 
trình phát triển kinh tế carbon thấp. Do vậy, việc xây dựng các mục tiêu theo 
ngành theo đúng các mục tiêu giảm carbon dài hạn là rất cần thiết để hiểu 
được biện pháp (bổ sung) nào là cần thiết ở Việt Nam. 

Thực tế, với Chiến lược Quốc gia về Biến đổi khí hậu13, Việt Nam đã có các 
bước đi đầu tiên khi xác định các mục tiêu cho các ngành và phân ngành khác 
nhau (bao gồm các mục tiêu mua sắm, đấu thầu thủy điện, các mục tiêu giảm 
phát thải khí nhà kính trong ngành nông nghiệp) (tính theo tỉ lệ phần trăm), 
các phương thức giao thông vận tải sạch hơn, v.v… Tuy nhiên, khi thể hiện các 
mục tiêu ngành dưới dạng tổng giới hạn phát thải cho mỗi ngành sẽ bảo đảm 
phương pháp tiếp cận nhất quán hơn trong quy hoạch chính sách tương lai. 
Điều này đặc biệt quan trọng khi thực hiện mục tiêu cam kết trung hòa phát 
thải carbon của Việt Nam vào năm 2050. 

13 Phê duyệt tại Quyết định số 2139/QĐ-TTg
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Xác định các mục tiêu ngành về giảm nhẹ biến đổi khí hậu (Kế hoạch Hành 
động Khí hậu của Đức 2050)

Chính phủ Đức đã thông qua Kế hoạch Hành động Khí hậu Đức 2050 trong 
năm 2016. Kế hoạch này là kim chỉ nam cho toàn xã hội về một tương lai 
carbon thấp. Sau khi xác định được mục tiêu dài hạn từ giảm phát thải khí 
nhà kính (giảm 80-95% vào năm 2050 so với các mức năm 1990), có thể thấy 
rõ ràng là cần có sự phân biệt theo ngành cụ thể để thực hiện mục tiêu dài 
hạn này. 

Kế hoạch này được xây dựng thông qua quy trình đối thoại phức tạp giữa 
các Bộ, các cấp chính quyền địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức 
phi chính phủ và khu vực nghiên cứu. Dựa trên ý kiến đóng góp của tất cả 
các bên liên quan, danh mục gồm 97 biện pháp đã xây dựng. Theo đó, các 
mục tiêu cụ thể theo ngành tới năm 2030 cho các ngành năng lượng, công 
nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải và nông nghiệp đã được thiết lập. Đối 
với ngành năng lượng, có thể thấy ngay là phát thải khí nhà kính cần giảm 
từ 358 triệu tấn CO2 tương đương trong năm 2014 xuống 175 - 183 triệu tấn 
CO2 tương đương trong năm 2030. 
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2030 (tối đa dự kiến) 

ệ

Năng lượ

ậ ả

ệ

Mục tiêu ngành trong Kế hoạch hành động chống biến đổi khí hậu 2050 

ụ năm 2030 đượ ấ ừ ế ạch hành độ ố ến đổ ậ
đơn vị ệ ấn CO2 tương đương)

ồ ộ Môi trườ ả ồ ạ ộng hòa Liên bang Đứ ố ệ ả ệ ậ

Hình 14. Các mục tiêu theo ngành về giảm carbon ở Đức 
(Nguồn: BMU 2016)

Các mục tiêu cụ thể đối với ngành năng lượng là nguồn thông tin để thảo 
luận về các biện pháp (bổ sung) trong ngành điện, nhiệt-lạnh và giao thông 
vận tải trong những năm tới. Chính phủ Đức sẽ rà soát và cập nhật Kế hoạch 
Hành động Khí hậu 2050 phù hợp với kết quả kiểm kê các NDC nêu trong Hiệp 
định Paris (định kỳ 05 năm). Việt Nam cũng có thể thực hiện một quy trình 
tương tự, bao gồm xác định một mục tiêu giảm carbon trong dài hạn, các biện 
pháp, mục tiêu, mức trần phát thải theo ngành. 

Chiến lược dài hạn để thúc đẩy các công nghệ chuyển dịch năng lượng 
mới 

Trong dài hạn, giống như các nước đi trước, Việt Nam có thể có nhiều lợi ích 
khi tham gia vào chuyển dịch năng lượng. Dựa trên kế hoạch giảm phát thải 
carbon trong dài hạn, bao gồm cả giảm sâu phát thải carbon (xem phần trên), 
cần có một số công nghệ mới. Các công nghệ này cũng mang lại nhiều cơ hội 
về nội địa hóa các chuỗi giá trị và các lợi ích về kinh tế - xã hội đi kèm.
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Do đó, có thể xây dựng các chiến lược ngành và chiến lược triển khai                       
đặc biệt cho: 

 ˗ Các công nghệ năng lượng tái tạo mới như điện gió ngoài khơi, điện thủy 
triều, v.v… 

 ˗ Các công nghệ lưu trữ, bao gồm pin lưu trữ và thủy điện tích năng.

 ˗ Các công nghệ hydro. 

 ˗ Đồng thời, có thể xây dựng các chiến lược giảm sâu phát thải carbon cho 
các ngành khác như: 

 ˗ Xây dựng các lộ trình giảm sâu phát thải carbon cho ngành điện.

 ˗ Xây dựng các lộ trình về liên kết ngành và tăng cường điện khí hóa ngành 
giao thông vận tải và làm mát.

 ˗ Xây dựng các lộ trình về giảm phát thải carbon cho ngành công nghiệp 
và giao thông vận tải. 

Các kiến nghị chính sách cho Việt Nam: Xây dựng một kế hoạch dài hạn 
về giảm sâu phát thải carbon.

Việt Nam đã có cam kết mạnh mẽ về cắt giảm phát thải với mục tiêu net-zero 
vào năm 2050. Xây dựng lộ trình chi tiết cho từng ngành, lĩnh vực, đặc biệt 
trong ngành điện là rất cần thiết. Thực vậy, lộ trình chi tiết cho phép các nhà 
hoạch định chính sách lường trước các thay đổi hệ thống cần thiết, giảm 
nguy cơ mắc kẹt tài sản và tạo cơ hội kinh doanh cho các công nghệ chuyển 
dịch năng lượng mới. Thêm vào đó, giảm sâu phát thải carbon đòi hỏi cách 
tiếp cận tổng thể, bao trùm toàn bộ nền kinh tế, với việc triển khai hiệu quả 
một số cơ chế, chính sách liên quan trọng tâm cho các ngành giao thông vận 
tải, công nghiệp, điện, v.v

Các kiến nghị chủ chốt  Mức độ quan 
trọng Thời gian 

Xây dựng các lộ trình dài hạn 
về giảm sâu và giảm hoàn 
toàn phát thải carbon để đáp 
ứng mục tiêu net-zero vào 
năm 2050. 

CAO Hành động ngay lập 
tức (0-5 năm)
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Xác định và phân bổ các mục 
tiêu theo ngành phù hợp với 
các mục tiêu dài hạn về giảm 
phát thải carbon, từ đó có thể 
biết thêm những biện pháp 
giảm phát thải cần áp dụng ở 
Việt Nam 

TRUNG BÌNH Hành động trong 
trung hạn (5-10 

năm)

Xây dựng các chiến lược phát 
triển NLTT và ngành đặc thù 
cho các công nghệ mới nổi (ví 
dụ pin lưu trữ, điện thủy triều, 
điện gió ngoài khơi, hydro) để 
khai thác các lợi ích về kinh tế 
- xã hội. 

CAO Hành động trong 
trung hạn (5-10 

năm)

3.2. Vai trò của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả

3.2.1. Quan điểm quốc tế

Kinh nghiệm quốc tế về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và các 
thống kê về tác động được tổng hợp trong báo cáo IEA 2019. Trong đó phản 
ánh các số liệu và tham chiếu được thu thập từ hơn 80 quốc gia, mỗi quốc gia 
thực hiện theo các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả khác 
nhau. Không có một “kịch bản thông lệ tốt nhất” về can thiệp của Chính phủ 
để thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Mẫu số chung duy nhất là 
nếu Chính phủ không can thiệp ở mức độ cụ thể thì sử dụng năng lượng tiết 
kiệm, hiệu quả sẽ không thành công.

Nhiều nghiên cứu đã khẳng định sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả có 
thể được xem là “nguồn năng lượng rẻ nhất”. Thực tế, ngày càng có nhiều nước 
trên thế giới khuyến khích phát triển các công ty dịch vụ năng lượng. Đôi khi, 
họ cũng thành lập các công ty dịch vụ năng lượng do chính phủ hỗ trợ, còn gọi 
là siêu công ty dịch vụ năng lượng (super-esco), và việc họ làm đầu tiên là nâng 
cao hiệu quả năng lượng trong các tòa nhà và cơ sở công cộng.

Có rất nhiều chính sách và pháp lý cần thiết để thúc đẩy, bắt buộc hoặc 
khuyến khích tuân thủ các hoạt động về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu 
quả, hoặc xử phạt khi không tuân thủ. Hơn 200 các kế hoạch hành động quốc 
gia hoặc luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và được quy định chi 
tiết hơn trong các văn bản luật và dưới luật có thể được tham khảo. Các kế 
hoạch này bao gồm:

(i). Thông điệp rõ ràng về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả như là 
một nguồn năng lượng (Negawatt); 
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(ii). Mua bán hiệu quả năng lượng và tiết kiệm năng lượng ở mức giá thị 
trường giống như mua bán các dạng năng lượng khác, dưới dạng 
“chứng chỉ trắng có thể mua bán”; 

(iii). Xây dựng một quy hoạch tài nguyên tổng hợp ngành điện đáng tin cậy 
trong đó coi sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả như một nhà máy 
điện “Negawatt”;  

(iv). Coi sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả như một dạng nguồn năng 
lượng sơ cấp chính thức trong cơ cấu năng lượng quốc gia. 

3.2.2. Bối cảnh của Việt Nam

Với các phân tích trên, kịch bản giảm sâu phát thải carbon nên yêu cầu bổ 
sung sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả như là một nguồn năng lượng. 
Thật vậy, một nguồn điện mới có thể có mà không cần phải xây thêm một nhà 
máy điện, không cần khai thác thêm mỏ than, giàn khoan dầu hoặc khí thiên 
nhiên nhờ vào sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Vừa có chi phí thấp 
nhất, đây đồng thời cũng là biện pháp thân thiện với môi trường nhất, giảm 
100% phát thải carbon.  

Các chính sách hiện có tại Việt Nam: 

 ˗ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả số 50/2010/QH12 ban hành 
ngày 17/06/2010.

 ˗ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/03/2011, quy định chi tiết và biện 
pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Nghị định 
này được sửa đổi năm 2019/2020.

 ˗ Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/03/2019, phê duyệt Chương trình 
quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-
2030 (VNEEP3), theo đó quy định chi tiết Nghị quyết số 21 và đặt ra các 
mục tiêu tiết kiệm năng lượng trong số các chỉ số định lượng khác. 

 ˗ Ban hành Kế hoạch hành động 06 năm thực hiện Chương trình quốc gia 
về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020-2025. 

Hai trụ cột chính của khung pháp lý về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu 
quả là Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và Nghị định số 21/2011/
NĐ-CP, bao hàm nhiều khía cạnh của một chiến lược quốc gia về sử dụng năng 
lượng tiết kiệm, hiệu quả. Tuy nhiên, sự phân chia trách nhiệm thực hiện giữa 
cấp Trung ương và chính quyền 63 tỉnh, thành khiến việc hoàn thành các mục 
đích, mục tiêu đề ra khó khăn hơn. Điều này ảnh hưởng đáng kể đến tác động 
dự kiến của các VNEEP trong việc nâng cao mức tiết kiệm năng lượng tổng thể 
ở Việt Nam.  
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Một trong các thiếu sót này có thể thấy trong thống kê 05 năm về mức tiết 
kiệm năng lượng dự kiến nhờ thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 1 và 2 (VNEEP1 và VNEEP2). Đánh giá tiết kiệm 
năng lượng không dựa trên việc thẩm định các kế hoạch thực hiện 05 năm về 
sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và các báo cáo hàng năm của hơn 2000 
đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm, mà theo luật, là cần phải báo cho các 
cơ quan hữu quan về tiến độ thực hiện và tác động của các hoạt động. Thay vào 
đó, các con số tỉ lệ phần trăm tiết kiệm năng lượng được suy ra từ các số liệu 
thống kê về cường độ sử dụng năng lượng quốc gia. 

Các chiến lược hiện nay của Việt Nam về giảm phát thải carbon phần lớn đều 
bỏ qua một thực tế là giảm phát thải carbon cần các khoản chi tiêu lớn của khu 
vực công và tư. Về thông lệ tốt nhất cho Việt Nam, các gói đầu tư này phải được 
ưu tiên và triển khai một cách hiệu lực và hiệu quả về chi phí, bắt đầu từ các 
mức tiết kiệm năng lượng lớn trong các tòa nhà và cơ sở công cộng. 

3.2.3. Một số đề xuất chính sách cho Việt Nam 

Để tăng cường hoạt động hiệu quả năng lượng ở Việt Nam, một số phương 
án chính sách và quy định có thể được cân nhắc như sau: 

 ˗ Mở rộng đầu tư công trong sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả thông 
qua việc tập trung vào các tòa nhà và cơ sở công cộng.

 ˗ Có thể thông qua các biện pháp về ngân sách, hợp tác với các công ty 
dịch vụ năng lượng, hoặc dưới hình thức PPP trong đó rủi ro được chia sẻ 
cùng với khu vực tư nhân.

 ˗ Thành lập các siêu công ty dịch vụ năng lượng để tập hợp và cấp vốn cho 
các dự án hiệu quả năng lượng trong khu vực công một cách hiệu quả. 

 ˗ Mở rộng Quy hoạch điện để trở thành một Quy hoạch tài nguyên tổng 
hợp chính thống, giống như quy hoạch đã được thông qua trên toàn 
nước Mỹ và các vùng, lãnh thổ khác trên thế giới như Nam Phi. Một hợp 
phần nòng cốt của Quy hoạch tài nguyên tổng hợp là nó xem vấn đề chi 
phí là điểm xuất phát cho tất cả các quyết định đầu tư và quy hoạch năng 
lượng trong tương lai. Nếu có thể chứng minh thông qua mô hình, phân 
tích và các ví dụ thực tế rằng các gói đầu tư cho hiệu quả năng lượng, 
điều chỉnh phụ tải, lưu trữ, hoặc các biện pháp tương tự khác có thể đáp 
ứng nhu cầu sử dụng và duy trì độ tin cậy cung cấp điện ở mức chi phí 
thấp hơn so với đầu tư vào các tài sản phát điện mới (như nhà máy than, 
nhà máy khí thiên nhiên, v.v…) thì Quy hoạch tài nguyên tổng hợp yêu 
cầu (các) công ty điện phải ưu tiên các gói đầu tư này.    
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Kinh nghiệm của Trung Quốc về hiệu quả năng lượng và công ty dịch vụ 
năng lượng  

Các công ty dịch vụ năng lượng ở Trung Quốc được thành lập vào giữa những 
năm 1990 khi các cơ quan chức trách ở Trung Quốc nhấn mạnh hơn việc tăng 
cường tính hiệu quả của nền kinh tế và các ngành công nghiệp của nước này, 
chúng được gọi là “Công ty quản lý năng lượng”. Năm 1996, 03 công ty quản 
lý năng lượng lớn đã được thành lập. 

Vào những năm 1990 và 2000, đã có các gói bảo lãnh cho vay dành cho các 
hợp đồng tổng thầu EPC, hợp tác với Ngân hàng Thế giới và IFC. Kế hoạch 05 
năm lần thứ 12 của Trung Quốc đã xem ngành tiết kiệm năng lượng và bảo 
vệ môi trường là ưu tiên chiến lược số 1 trong chiến lược phát triển kinh tế 
của nước này.  

Ngoài ra, Trung Quốc đã thúc đẩy các hoạt động hiệu quả năng lượng thông 
qua một loạt các biện pháp chính sách, thuế và tài chính để hỗ trợ cho ngành 
này, bao gồm các công ty dịch vụ năng lượng. 

Thị trường công ty dịch vụ năng lượng đã tăng trưởng rất nhanh sau khi các 
mục tiêu trong các kế hoạch 05 năm của Trung Quốc về nâng cao mức độ 
tiết kiệm năng lượng được ban hành. Thị trường công ty dịch vụ năng lượng 
của Trung Quốc đã đạt 100 tỉ Nhân dân tệ (hơn 14 tỉ đô la Mỹ) trong năm 
2011 và tiếp tục tăng kể từ đó (ước tính trên 17 tỉ đô la Mỹ hiện nay). Kể từ 
năm 2011, Chính phủ Trung quốc đã ban hành nhiều chính sách miễn thuế 
cho các công ty dịch vụ năng lượng: miễn thuế 100% cho 03 năm đầu tiên và 
50% cho năm thứ tư đến năm thứ sáu. 

Trái ngược với Mỹ và châu Âu khi khách hàng chính của công ty dịch vụ năng 
lượng là khu vực nhà nước (tức là chính phủ), ở Trung Quốc và các thị trường 
khác như Thái Lan, khách hàng chủ yếu là khu vực tư nhân, bao gồm các 
doanh nghiệp vừa và lớn. Khu vực tư nhân chiếm gần 90% thị trường công 
ty dịch vụ năng lượng ở Trung Quốc về doanh thu. 

Nguồn: Công ty Tài chính Quốc tế (IFC). https://www.ifc.org/wps/wcm/
connect/5d1cfd04-36fc-4f80-9900-c419940bd69b/IFC+final+ESCO+report-
EN+.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jZVnBBO
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Nghiên cứu tình huống về Quy hoạch tài nguyên tổng hợp ở Mỹ

Quy hoạch tài nguyên tổng hợp xuất hiện vào những năm 1980 và 1990, 
trong đó có yêu cầu các công ty điện phải xem xét các phương án khác để 
đáp ứng nhu cầu phụ tải thay vì chỉ xây dựng thêm các nhà máy than hoặc 
khí thiên nhiên. Từ đó, Quy hoạch tài nguyên tổng hợp bắt đầu yêu cầu các 
công ty điện phải minh bạch hơn và tập trung vào chi phí hơn khi đưa ra 
các quyết định đầu tư dài hạn như các nhà máy điện quy mô lớn mà cuối 
cùng người tiêu thụ điện sẽ phải trả. Khi yêu cầu các công ty điện nghiên 
cứu nhiều phương án để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Quy hoạch tài 
nguyên tổng hợp đã tạo ra nhiều dòng đầu tư hơn vào hiệu quả năng lượng 
và năng lượng tái tạo, vì các công nghệ này có chi phí ngày càng giảm so với 
các phương án phát điện truyền thống dựa trên nhiên liệu hóa thạch hoặc 
hạt nhân.    

Trong quy hoạch này, công ty điện lực được yêu cầu phải đưa ra các giả thiết 
và dự báo chi tiết về một loạt các biến, các chi phí đầu vào, lãi suất, dự báo 
tăng trưởng nhu cầu, và một loạt các rủi ro trong một mô hình. Đơn vị điều 
tiết và các bên hữu quan sẽ  rà soát và đánh giá các đề xuất này. Theo đó, 
công ty điện có thể phải phân tích các phương án thay thế phương án ưu 
tiên của mình, trong nhiều trường hợp, đó có thể là một nhà máy than mới 
hoặc nhà máy khí mới. 

Họ  phải so sánh tổng chi phí đầu tư nhà máy điện than hoặc điện khí so với 
các phương án thay thế như điện gió, điện mặt trời hoặc các biện pháp sử 
dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.  Nếu kết quả mô hình chỉ ra rằng hiệu 
quả năng lượng có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng một cách hiệu 
quả với chi phí và  rủi ro thấp hơn (cho người sử dụng điện cuối cùng) thì đơn 
vị điều tiết có thể buộc các công ty điện phải lựa chọn đầu tư vào hiệu quả 
năng lượng... Lô-gic nền tảng trọng tâm trong Quy hoạch tài nguyên tổng 
hợp là trên thực tế các công ty điện thường đưa ra các quyết định dựa trên các 
thông tin lỗi thời, không chính xác hoặc không đầy đủ. Việc bắt họ phải đưa 
ra các giả thiết và mô hình hóa chi phí của các phương án khác nhau (các giả 
thiết sau đó có thể được xem xét, sửa đổi bởi các đơn vị điều tiết hoặc các bên 
hữu quan khác như xã hội dân sự và người trả tiền điện) có thể giúp tránh được 
các sai lầm tốn kém chi phí. Đồng thời, chuyển dịch sang một hệ thống điện 
sạch hơn, ít chi phí hơn và ít rủi ro hơn cũng qua đó được thúc đẩy nhanh hơn.  

Nguồn:https://energyacuity.com/blog/what-is-an-integrated-resource-
plan-why-is-it-important/ 

Các nước như Trung Quốc trước đó đã đưa hiệu quả năng lượng trở thành 
ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế. Ngoài ra, Mỹ đã thông qua các Quy 
hoạch tài nguyên tổng hợp, theo đó buộc phải khai thác tất cả tiềm năng hiệu 
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quả năng lượng một cách hiệu quả về chi phí, trên một sân chơi bình đẳng với 
phát điện và các phương án đầu tư khác. Bằng chứng từ các thị trường trên 
thế giới cho thấy ở hầu hết các nước, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả 
thường là phương án ít tốn kém chi phí nhất. Việc chuyển đổi Quy hoạch điện 
sang Quy hoạch tài nguyên tổng hợp có thể giúp đưa các gói đầu tư về sử dụng 
năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đi vào quỹ đạo, và bảo đảm rằng các gói đầu tư 
này được lồng ghép vào trong quy hoạch hệ thống điện một cách tập trung 
hơn.  

Để nâng cao vai trò của sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong chính 
sách và quy hoạch tổng thể của Việt Nam, phải thông qua một số biện pháp cụ 
thể sau: 

Các kiến nghị chủ yếu Mức độ 
quan trọng Thời gian

Mở rộng Quy hoạch điện thành Quy 
hoạch tài nguyên tổng hợp (bổ sung 
chỉ tiêu HQNL), như nhiều nước đang áp 
dụng. 

CAO Hành động 
ngay lập tức 

(0-5 năm)

Tăng cường đầu tư công vào hiệu quả 
năng lượng tại các tòa nhà công cộng. 
Có thể thông qua đầu tư công, hợp tác 
với các công ty dịch vụ năng lượng, hoặc 
theo hình thức PPP  chia sẻ rủi ro với khu 
vực tư nhân. 

CAO Hành động 
ngay lập tức 

Thành lập một siêu công ty dịch vụ năng 
lượng để thúc đẩy đầu tư vào hiệu quả 
năng lượng trên khắp cả nước, cung cấp 
các dịch vụ cho cơ quan chính phủ và tư 
nhân. 

TRUNG BÌNH Hành động 
trong trung 

hạn (5-10 
năm)

Ban hành các ưu đãi thuế có mục tiêu đối 
với các công ty dịch vụ năng lượng, bao 
gồm các kỳ miễn thuế và các quy tắc khấu 
hao cải tiến để giúp thu hút thêm đầu tư 
và các hoạt động trong ngành công ty dịch 
vụ năng lượng. 

TRUNG BÌNH Hành động 
ngay lập tức 

(0-5 năm)
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Ban hành các ưu đãi thuế có mục tiêu đối 
với các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn 
ở Việt Nam, bao gồm các quy tắc khấu hao 
đặc biệt cải tiến để khuyến khích đầu tư 
cho các công nghệ tiết kiệm năng lượng. 
Đây có thể được xem là một phần trong 
quá trình triển khai Nghị định 21, Điều 28, 
quy định các ưu đãi thuế dành cho các sản 
phẩm về hiệu quả năng lượng. 

TRUNG BÌNH Hành động 
ngay lập tức 

(0-5 năm)

Triển khai một loạt các chương trình 
điều chỉnh phụ tải điện, hợp tác với các 
công ty thương mại và công nghiệp ở Việt 
Nam. Điều này có thể được triển khai phối 
hợp với ERAV hoặc với các đơn vị điều phối 
phụ tải. Các đơn vị này có thể nhóm một 
số dự án điều chỉnh phụ tải điện với nhau 
và vận hành cùng nhau để mang lại lợi ích 
cho hệ thống điện, và tăng tính linh hoạt 
của hệ thống điện. 

TRUNG BÌNH Hành động 
ngay lập tức 

(0-5 năm)

3.3. Các chính sách về định giá các bon
3.3.1. Quan điểm quốc tế

Các chính sách về định giá carbon đang ngày càng trở thành một công cụ 
chính sách phổ biến trên thế giới. Tính đến năm 2019, 61 sáng kiến về định giá 
carbon đã và sẽ được triển khai thực hiện, bao gồm 31 hệ thống mua bán phát 
thải (ETS) và 30 cơ chế thuế carbon (Ngân hàng Thế giới 2020). Tất cả các hệ 
thống định giá carbon hiện có trên thế giới bao trùm khoảng 22% lượng phát 
thải khí nhà kính toàn cầu. Các chính phủ đã huy động được hơn 45 tỉ đô la từ 
định giá carbon trong năm 2019 (Ngân hàng Thế giới 2020). 

Để gia tăng tính hiệu quả của công cụ chính sách này, cơ chế định giá carbon 
phải toàn diện, bao trùm nhiều ngành nhất có thể, được thiết kế tốt với các 
mức tăng giá có thể dự đoán được theo thời gian và nhằm mục tiêu giảm thiểu 
phát thải một cách có hiệu quả, với nguồn thu được sử dụng một cách sáng 
suốt, hiệu quả (IMF 2019).  

Thuế điều chỉnh carbon theo biên giới đang được tích cực xem xét ở cấp 
độ EU, trong khuôn khổ Green New Deal của EU (EU 2020). Đến năm 2023, chỉ 
các nhà sản xuất ở các nước có các cơ chế định giá carbon mà EU xem là tương 
thích với cơ chế định giá carbon của EU mới được miễn thuế này. Các vùng, 
lãnh thổ khác hiện đang thảo luận về các cơ chế tương tự. Các quy định nhập 
khẩu mới này có thể định hình lại thương mại toàn cầu, với các tác động lớn 



57

đến các nước xuất khẩu như Việt Nam (BCG 2020). Ngoài ra, các thuế biên giới 
carbon này sẽ đặc biệt đánh mạnh vào các nước có tỉ lệ than cao trong cơ cấu 
điện năng của mình. 

Định giá carbon có thể có một số chức năng trong chuyển dịch năng lượng: 

 ˗ Quốc tế hóa chi phí ngoại biên tiêu cực của nhiên liệu hóa thạch, theo 
đó tạo một sân chơi bình đẳng hơn cho các công nghệ carbon thấp hoặc 
không carbon. 

 ˗ Tăng tính hiệu quả kinh tế của chuyển dịch năng lượng bằng cách thiết 
lập một khung carbon tổng quát và không phải các công nghệ đơn lẻ 
quản lý vi mô (nghĩa là chọn ra người chiến thắng).

 ˗ Quản lý sự chuyển dịch nhiên liệu từ nhiên liệu hóa thạch phát thải 
carbon cao (ví dụ than) sang nhiên liệu hóa thạch phát thải carbon thấp 
(ví dụ khí thiên nhiên và khí LNG).

 ˗ Từng bước giảm dần nhiên liệu phát thải nhiều carbon trên các thị trường 
bán buôn cạnh tranh bằng cách giảm các giờ vận hành tương ứng. 

3.3.2. Gợi ý đối với Việt Nam 

Các nhà hoạch định chính sách Việt Nam hiện nay cần phải tìm ra sự cân 
bằng hợp lý giữa cung cấp năng lượng chi phí thấp để tiếp tục phát triển kinh 
tế và thiết lập các công cụ chính sách để định hướng nền kinh tế theo hướng 
phát triển carbon thấp. Việc triển khai từng bước định giá carbon có thể giúp 
xử lý thách thức này. 

Từ góc độ chính sách thương mại và công nghiệp quốc tế, việc thực hiện 
từng bước định giá carbon phải được xem xét. Theo các chính sách thuế điều 
chỉnh carbon theo biên giới thì các nước có nền kinh tế carbon cao có thể bị 
bất lợi trong các giao dịch thương mại quốc tế tương lai. Cường độ carbon của 
nền kinh tế Việt Nam sẽ xác định mức độ mà các sản phẩm của Việt Nam sẽ chịu 
thuế nhập khẩu.  

Định giá carbon chưa phải là một phần trong bộ công cụ năng lượng và khí 
hậu ở Việt Nam. Hiện có hai phương án đang được triển khai phổ biến nhất:14 

Các cơ chế mua bán phát thải (cap-and-trade) 

Các cơ chế cap-and-trade thiết lập mức trần về tổng lượng phát thải và cho 
phép mua bán giấy phép phát thải. So với thuế carbon, việc thiết kế các cơ chế 
mua bán phát thải tương đối phức tạp nhưng lại được văn bản hóa tốt hơn 
(PMR and ICAP 2016). Một số quyết định chính sách cần được đưa ra, bao gồm 
xác định phạm vi, định lượng mức trần, phân phối giấy phép, hạn ngạch, tuân 
thủ và giám sát, v.v… Các mức giá carbon, theo cơ chế mua bán phát thải, có 
14 Có một số cơ chế khác trong bộ công cụ định giá carbon, bao gồm cơ chế tín dụng carbon, tài chính khí hậu dựa trên kết 
quả và các cơ chế bù trừ. Các cơ chế này ít được sử dụng hơn và sẽ không được thảo luận trong phần này.
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thể thay đổi và do đó có thể không cung cấp đủ tín hiệu đầu tư cho các công 
nghệ carbon thấp. Do vậy, các nước thường công bố giá sàn carbon để bổ sung. 

Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng Xanh năm 2012 và 2021 đã xem việc sử 
dụng các công cụ dựa trên thị trường như định giá carbon là một phương án 
để đạt được sự phát triển bền vững. Việt Nam đã tham gia một số thị trường 
carbon có liên quan đến chế độ khí hậu quốc tế, bao gồm các dự án Cơ chế 
phát triển sạch (CDM) và các Hành động giảm nhẹ khí nhà kính phù hợp với 
điều kiện quốc gia (NAMAs).   

Thuế carbon

Phạm vi của chính sách thuế carbon có thể bao gồm một hoặc một số ngành, 
tiểu ngành, bao gồm các loại khí nhà kính khác nhau hoặc chỉ có CO2 (Ngân 
hàng Thế giới 2020). Một số yếu tố thiết kế cần được xác định khi thực hiện 
thuế carbon, bao gồm cơ sở tính thuế, biểu thuế và cách thức sử dụng nguồn 
thu thuế (PMR 2017). Mức thuế có thể tăng dần theo thời gian. Thuế carbon có 
thể phù hợp hơn với hệ thống điều tiết của Việt Nam với sự điều tiết trực tiếp 
và thiết lập giá trực tiếp. Hiện nay, các công cụ dựa trên thị trường không còn 
chiếm thế chi phối. 

Theo Nghị quyết 55, Việt Nam dự kiến xây dựng các chính sách thuế carbon 
phù hợp với việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Các phương án chính sách này 
có vẻ phù hợp hơn với thông lệ ở Việt Nam

3.3.3. Các phương án chính sách cho Việt Nam

Các phương án triển khai định giá carbon ở Việt Nam đã được xem xét trong 
một vài nghiên cứu, đặc biệt là trong báo cáo của UNDP/USAID năm 2018 
(UNDP 2018). Trên thế giới, các phương án triển khai định giá carbon đã được 
xây dựng một cách chi tiết (Ngân hàng Thế giới 2020). 

Trong ngắn hạn, Việt Nam có thể xem xét hỗ trợ các chính sách sau đây: 

 ˗ Thiết lập một cơ chế định giá carbon thí điểm (theo khu vực hoặc ngành 
cụ thể).

 ˗ Thực hiện định giá carbon trong các giai đoạn suy thoái kinh tế (toàn 
cầu). 

 ˗ Thực hiện định giá carbon trong ngành điện.

Thiết lập một cơ chế định giá carbon thí điểm (theo khu vực hoặc ngành 
cụ thể) 

Một số vùng, lãnh thổ trên thế giới đã bắt đầu thử nghiệm phát triển thị 
trường carbon ở cấp độ khu vực (như Trung Quốc) hoặc theo các ngành cụ thể 
(ví dụ ngành điện ở EU với các nhà máy điện có công suất trên 20 MW) trước khi 
nhân rộng sang các ngành hoặc khu vực địa lý khác. Như đã nói ở trên, ngành 
thép được xác định là một ngành thí điểm tiềm năng.  
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Cơ chế định giá carbon thí điểm toàn thành phố (Bắc Kinh, Trung Quốc)

Để chuẩn bị cho các cơ chế trao đổi carbon hoàn thiện ở cấp độ quốc gia, 
một số thành phố của Trung Quốc đã thiết lập các cơ chế mua bán carbon 
thí điểm, bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh, Quảng Đông, Thiên 
Tân, Hồ Bắc và Thâm Quyến (Liu and Zhang 2019). Cơ chế mua bán phát thải 
thí điểm cho Bắc Kinh được triển khai từ tháng 11/2013, chiếm khoảng 45% 
tổng lượng phát thải của thành phố. 

Mục tiêu là giảm cường độ carbon xuống 20,5% so với các mức năm 2015 (Kế 
hoạch 5 năm lần thứ 13). Cơ chế phát thải này cũng bao gồm ngành điện, 
ngành sưởi ấm, ngành giao thông công cộng, xi măng, hóa dầu, sản xuất chế 
tạo. Cơ chế bình ổn giá cũng được ban hành để giảm sự thay đổi, biến động 
về giá. Bắc Kinh cũng bắt đầu hợp tác với các thị trường carbon khu vực khác. 
Theo đó, các công ty xi măng ở Nội Mông Cổ và Hà Bắc đã tham gia cơ chế 
mua bán phát thải của Bắc Kinh trong năm 2014 và 2015 (ICAP, 2020). 

Thực hiện định giá carbon trong các giai đoạn suy thoái kinh tế (toàn cầu)

Định giá dựa trên chi phí carbon có thể tạo ra một sân chơi bình đẳng hơn 
giữa các công nghệ phát thải carbon thấp và phát thải carbon cao. Điều này 
rất quan trọng để tránh sự phục hồi kinh tế biến dạng sau thời kỳ đại dịch 
Covid-19. Nếu sự phục hồi kinh tế bị biến dạng khi ủng hộ các công nghệ phát 
thải nhiều carbon, thì trong tương lai  khả năng chống chịu của nền kinh tế sẽ 
kém hơn và có thể tạo ra sự phụ thuộc lối mòn với trong nhiều thập niên. Ngoài 
ra, thuế carbon có thể là nguồn thu quan trọng cho phép nhà nước tài trợ cho 
hoạt động phục hồi xanh (Burke, et al. 2020). 

Thực hiện định giá carbon trong ngành điện

Định giá carbon trong ngành điện sẽ hỗ trợ các mục tiêu hiện nay của Việt 
Nam, cụ thể:

 ˗ Tạo ra một sân chơi bình đẳng hơn cho các nguồn phát điện khác nhau 
trên thị trường điện bán buôn Việt Nam.

 ˗ Hỗ trợ trong quản lý sự chuyển dịch nhiên liệu từ than sang khí.

Đồng thời, định giá carbon cũng phù hợp với mục tiêu của các nhà hoạch 
định chính sách Việt Nam về phát triển thị trường điện bán buôn, vì định giá 
carbon có tác động quan trọng đến thứ tự ưu tiên trên các thị trường điện bán 
buôn. Do giá cân bằng thị trường luôn được xác định bởi các nguồn sử dụng 
nhiên liệu hóa thạch, nên định giá carbon có xu hướng làm tăng giá cân bằng 
thị trường và do đó tăng doanh thu cho các đơn vị sản xuất điện NLTT. Một mức 
giá carbon đủ cao cũng sẽ dẫn đến sự chuyển dịch nhiên liệu, trong đó các nhà 
máy điện nhiệt điện khí được điều độ trước các nhà máy nhiệt điện than. Điều 
này sẽ làm giảm số giờ vận hành của các nhà máy nhiệt điện than và do đó góp 
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phần tạo ra một ngành điện phát thải carbon ít hơn. Trong dài hạn, Việt Nam có 
thể nhắm đến một cơ chế định giá carbon hoàn thiện triển khai trên cả nước, 
với nhiều ngành tham gia hơn, ví dụ các ngành công nghiệp hoặc ngành giao 
thông vận tải.

Bắt đầu từ thuế carbon thấp đối với ngành điện (Nam Phi)

Nam Phi đã ban hành cơ chế thuế carbon cho các doanh nghiệp và công ty 
có mức độ phát thải carbon cao. Các ngành phụ thuộc vào tiêu thụ nhiên 
liệu (như giao thông vận tải) và phát điện là thường hay vi phạm nhất. Thuế 
carbon được thảo luận từ năm 2015 và cuối cùng được thông qua vào năm 
2019. 

Thuế carbon sẽ được triển khai theo hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, sẽ 
áp dụng một mức thuế thấp (8,5 USD/tCO2e trong năm 2021). Ngoài ra, cơ 
chế thuế carbon có các hạn ngạch phát thải miễn thuế đáng kể từ 60% - 
95% trong giai đoạn đầu này. Trong giai đoạn đầu, các ngành phát thải nhiều 
carbon sẽ có thời gian để điều chỉnh. Trong giai đoạn hai, dự kiến sẽ tăng 
mức thuế carbon. 

Điều chỉnh giá carbon phù hợp với các mục tiêu của Hiệp định Paris

Trong dài hạn, giá carbon ở Việt Nam cần được điều chỉnh cho phù hợp với 
các mục tiêu và kiến nghị của Hiệp định Paris. Ủy ban cấp cao về Giá carbon 
đã kết luận rằng giá carbon phải ở trong khoảng 40-80 USD/tCO2e trong năm 
2020 và 50-100 USD/tCO2e đến năm 2030 (Ngân hàng Thế giới 2020). Tuy nhiên, 
dưới 5% lượng phát thải khí nhà kính hiện đang được định giá tương ứng (Ủy 
ban cấp cao về Giá carbon 2017). 

Việt Nam có thể bắt đầu từ mức thuế carbon 10 USD/tCO2e và xây dựng lộ 
trình tăng giá để vẫn bảo đảm an ninh năng lượng. Trong dài hạn, Việt Nam cần 
có chính sách điều chỉnh giá carbon trong nước phù hợp với thị trường quốc 
tế. Đây là một phương pháp tiếp cận trực tiếp trong trường hợp thuế carbon. 
Trong mua bán phát thải, một số đặc điểm thiết kế có thể được điều chỉnh hoặc 
triển khai, bao gồm hạ tổng mức trần phát thải, thực hiện giá sàn carbon bổ 
sung, v.v…  
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Các kiến nghị chính sách cho Việt Nam: Giới thiệu thuế carbon 

Theo Nghị quyết 55, Việt Nam dự kiến xây dựng các chính sách thuế carbon 
phù hợp về sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Khi so sánh các phương án mua 
bán phát thải với thuế carbon, việc thực hiện mua bán phát thải thường 
phức tạp hơn và thuế carbon phù hợp hơn với hệ thống quy định hiện nay 
của Việt Nam. Một cơ chế thuế carbon của Việt Nam phải bao gồm các khía 
cạnh sau đây:  

Một số kiến nghị Mức độ 
quan trọng Thời gian 

Giới thiệu mức thuế carbon khởi điểm tương 
đối thấp (ví dụ 10 USD/tCO2e), tập trung vào 
ngành điện và giao thông vận tải. 

CAO Hành 
động 
trong 

trung hạn 
(5-10 năm)

Có thể áp dụng miễn thuế đối với các ngành 
đòi hỏi nhiều thời gian để điều chỉnh (điều 
khoản miễn trừ).

CAO Hành 
động 
trong 

trung hạn 
(5-10 năm)

Mở rộng phạm vi của thuế carbon, bao gồm 
nhiều ngành hơn (ví dụ ngành giao thông vận 
tải, các ngành công nghiệp). 

TRUNG BÌNH Chiến lược 
trong dài 
hạn (10 
năm trở 

lên)

Nguồn thu từ thuế carbon phải được đầu tư để 
phát triển các ngành và công nghệ phát thải 
carbon thấp nhằm tạo ra các lợi ích bổ sung về 
kinh tế - xã hội. 

CAO Hành 
động 
trong 

trung hạn 
(5-10 năm)

Xác định rõ lộ trình  tăng mức thuế carbon 
theo thời gian, điều chỉnh mức giá phù hợp với 
các mục tiêu của Hiệp định Paris (ví dụ 50–100 
USD/tCO2e vào năm 2030).

CAO Chiến lược 
trong dài 
hạn (10 
năm trở 

lên)

3.4. Tiêu chuẩn phát thải và chính sách giảm dần nhiên liệu          
hóa thạch

Nhiều nước trên thế giới đang thực hiện các nỗ lực để giảm dần phát thải 
carbon trong lĩnh vực vận tải. Trọng tâm của những nỗ lực này tập trung vào 
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việc không sử dụng động cơ đốt trong và hướng tới các phương thức và nhiên 
liệu vận tải sạch hơn, bao gồm xe điện, xe chạy bằng hydro cũng như các biện 
pháp khuyến khích giao thông công cộng, đi xe đạp và các hình thức di chuyển 
bền vững hơn. 

Trong khi đó, giá xe điện tiếp tục giảm (IEA 2020).15 Các loại này có chi phí 
bảo dưỡng gần bằng 1/3 so với xe động cơ đốt trong cũng như chi phí sử dụng 
thấp hơn rẻ hơn, do vậy, về lâu dài sẽ là phương án hiệu quả kinh tế hơn16. Cụ 
thể, chi phí bảo dưỡng thấp hơn đáng kể, trong khi việc nạp đầy điện cũng rẻ 
hơn so với động cơ diesel hoặc xăng trên mỗi km di chuyển.

Các chính sách được sử dụng để thúc đẩy quá trình chuyển dịch bao gồm 
cấm hoàn toàn một số công nghệ và nhiên liệu cụ thể (ví dụ: cấm xe hai và ba 
bánh chạy bằng nhiên liệu hóa thạch hoặc cấm sử dụng nhiên liệu diesel ở các 
trung tâm thành phố), các nghĩa vụ, cũng như các biện pháp quy định như thắt 
chặt hơn về hiệu suất phương tiện, các ưu đãi tài chính trực tiếp cũng như các 
chính sách hỗ trợ khác như giảm phí trước bạ đối với các xe chạy bằng năng 
lượng mới (REN21 2019)17.

3.4.1 Bối cảnh Việt Nam

Ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn nhất của Việt Nam là cực kỳ nghiêm 
trọng, với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều nằm trong tốp 15 thành phố 
ô nhiễm nhất ở Đông Nam Á (Đỗ 2020). 

Trong số nhiều nguyên nhân gây ô nhiễm thì ngành giao thông vận tải của 
Việt Nam đang được coi là nguồn gây ô nhiễm nghiêm trọng, chủ yếu là từ xe 
hai bánh, với ước tính 58 triệu xe máy đang lưu thông trên đường (Đỗ 2020). Do 
vậy, bất kỳ chiến lược chuyển dịch bền vững nào đối với ngành giao thông vận 
tải nên tập trung trực tiếp vào các loại phương tiện này. 

Hình dưới đây tổng hợp các loại phương tiện chủ yếu có thể hướng đến: 

15 IEA (2020). Global EV Outlook. International Energy Agency. Paris, France. Truy cập ngày 03/09/2020, Có sẵn tại địa chỉ: 
https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2020
16 Economic Times (August 3 2020). Busting the Myth : Electric Vehicle Economics. The Times of India. Truy cập ngày 
03/09/2020, Có sẵn tại địa chỉ: https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/power/busting-the-myth-electric-vehi-
cle-economics/77324636
17 REN21 (2019). Global Status Report on Renewable Energy in Cities. REN21, Paris, France. Truy cập ngày 03/09/2020, có sẵn 
tại địa chỉ : https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/REC-2019-GSR_Full_Report_web.pdf
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Xe hai bánh

Xe ba bánh

Xe bốn bánh

Xe hạng nặng

Xe máy điện

Xe tuk tuk điện Xe kéo điện Xe chở hàng

Xe ô tô hạng nhẹÔ tô chở khách

Xe buýt Xe tải hạng nặng

Mô tô điện

Hình 15. Các loại phương tiện chủ yếu
Nguồn: ICCT 2019, https://theicct.org/sites/default/files/publications/India_EV_State_

Guidebook_20191007.pdf

Ngoài ra, số lượng xe ô tô và xe máy tăng nhanh khi điều kiện kinh tế được 
cải thiện đáng kể. Do đó, chuyển dịch sang các phương án di chuyển sạch hơn 
trong ngành giao thông vận tải ở Việt Nam là   cần thiết trong chiến lược năng 
lượng dài hạn . Mặc dù ngành giao thông vận tải đóng vai trò quan trọng trong 
cơ cấu năng lượng tổng thể của Việt Nam, việc chuyển dịch trong ngành vẫn 
chưa được khuyến khích đủ mạnh. 

3.4.2. Các phương án chính sách cho Việt Nam

Có nhiều chính sách thúc đẩy giảm dần phát thải carbon trong ngành giao 
thông vận tải. Một số đề xuất  chính sách then chốt nên được xem xét trong 
những năm tới.  

 ˗ Cắt giảm xe hai và ba bánh không hiệu quả vào một thời điểm cụ thể (ví dụ 
năm 2030-2040), để khuyến khích việc sử dụng xe hai và ba bánh sạch 
hơn trên thị trường. Các lệnh cấm là một công cụ mạnh mẽ để đẩy nhanh 
quá trình chuyển dịch năng lượng trong ngành giao thông vận tải, vì 
chúng gửi tín hiệu mạnh mẽ tới thị trường, cho cả những người mua và 
các nhà sản xuất. Ví dụ, Singapore đã công bố ý định cấm hoàn toàn việc 
sử dụng động cơ đốt trong ở Singapore vào năm 2040, cũng như Đan 
Mạch, Pháp, Bồ Đào Nha và Thụy Điển đã làm (ICCT 2020). Việt Nam có 
thể áp dụng cách tiếp cận này - tham gia vào cuộc cách mạng giao thông 
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sạch và nhờ vậy ô nhiễm không khí tại các trung tâm đô thị sẽ được cải 
thiện đáng kể. 

 ˗ Giới thiệu chương trình mua lại xe hai và ba bánh không hiệu quả. Chương 
trình mua lại thường có các ưu đãi tiền mặt trực tiếp đối với một số loại 
xe đủ điều kiện. Các ưu đãi này có thể được thực hiện với ít nhất có thể 
những điều kiện ràng buộc (ví dụ: chuyển tiền mặt trực tiếp khi trả lại xe 
cũ hoặc xe hai/ba bánh cũ), hoặc có thể đi kèm khi mua một chiếc xe chạy 
bằng năng lượng mới đủ điều kiện. Các chương trình như vậy đã tỏ ra rất 
có hiệu quả tại các nước khác như Mỹ (Brookings Institute 2013) Ý, Pháp, 
Trung Quốc và Nhật Bản (Reuters 2009) giúp việc thay đổi sang xe sạch 
hơn diễn ra nhanh hơn.  

 ˗ Dừng mua xe động cơ đốt trong cho các cơ quan nhà nước (bộ ngành, đoàn 
thể, cảnh sát, v.v.) vào thời điểm cụ thể (ví dụ: bắt đầu từ  2030). Với tính 
kinh tế ngày càng hấp dẫn của xe điện và chi phí bảo dưỡng và sử dụng 
tương đối thấp, nhiều chính phủ đang bắt đầu chuyển sang sử dụng xe 
điện. Việc áp dụng các biện pháp này cũng có thể mang lại tín hiệu quan 
trọng cho người dân và khu vực tư nhân. Việt Nam có thể tham khảo kinh 
nghiệm của các nước trong mua sắm các loại phương tiện giao thông 
công cộng chạy bằng năng lượng mới như xe điện.

 ˗ Có lộ trình nâng cao tiêu chuẩn hiệu suất xe,  loại dần các mẫu xe kém hiệu 
quả khỏi thị trường. Nâng cao tiêu chuẩn  hiệu suất xe theo lộ trình  đã 
được nhiều quốc gia sử dụng để tăng cường an ninh năng lượng, sử dụng 
hiệu quả năng lượng   và giảm ô nhiễm không khí. Các tiêu chuẩn phát 
thải cũng có thể được thiết kế đủ nghiêm ngặt để chỉ những phương tiện 
chạy bằng điện, hydro hoặc xe lai sạc điện mới đủ điều kiện. Quy định 
này cũng hiệu quả giống với lệnh cấm đối với các công nghệ ICE truyền 
thống. 

 ˗ Sử dụng hệ thống thuế để làm cho nhiên liệu và phương tiện giao thông 
truyền thống trở nên đắt hơn;  khuyến khích chuyển dịch sang các phương 
tiện chạy bằng năng lượng mới. Có thể điều chỉnh thuế suất áp dụng đối 
với phương tiện, nhiên liệu sạch mới để khuyến khích sử dụng các loại 
phương tiện và nhiên liệu sạch hơn. 

 ˗ Yêu cầu các đơn vị sở hữu đoàn xe lớn (công ty taxi, công ty lớn, công ty hậu 
cần, công ty quản lý chất thải, các đơn vị vận hành phương tiện công cộng, 
v.v.) giảm   sử dụng động cơ đốt trong vào một thời điểm cụ thể. Khi nhắm 
mục tiêu vào các tiểu ngành cụ thể của nền kinh tế, chính phủ có thể đảm 
bảo rằng chiến lược chuyển dịch tổng thể của ngành giao thông vận tải 
được thực hiện. 

 ˗ Đầu tư  cơ sở hạ tầng thu phí để hỗ trợ quá trình không sử dụng xe động cơ 
đốt trong. Không thể cấm các phương tiện động cơ đốt trong mà không 
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có phương án thay thế khả thi và thuận tiện đi kèm. Chính vì vậy, đầu tư 
vào cơ sở hạ tầng thu phí trở nên cần thiết đối với sự phát triển suôn sẻ 
của quá trình chuyển dịch năng lượng trong ngành giao thông vận tải. 

 ˗ Dừng hẳn sử dụng xe động cơ đốt trong vào một thời điểm cụ thể (ví dụ năm 
2035). Việt Nam là nước nhập khẩu lớn nhiên liệu trong giao thông vận 
tải, nên ít hưởng lợi  từ việc tiếp tục duy trì các công nghệ xe động cơ đốt 
trong và hưởng lợi nhiều từ việc đi đầu trong quá trình chuyển dịch sang 
xe chạy bằng năng lượng mới.   

 ˗ Mở rộng chương trình mua phế liệu xe sang mua lại xe ô tô và các loại xe 
hạng nhẹ khác. Các chương trình mua lại này có thể giúp thúc đẩy quá 
trình mua các loại xe chạy bằng năng lượng mới cũng như  chuyển dịch 
năng lượng trong ngành giao thông vận tải.

 ˗ Đầu tư cho nghiên cứu, phát triển và triển khai (RD&D) đối với các phương 
tiện chạy bằng năng lượng mới tiên tiến khác (ví dụ: hydro).

 ˗ Thành lập các trung tâm nghiên cứu đổi mới tập trung vào tương lai của 
ngành giao thông, đặc biệt tập trung vào các biện pháp và hành động để 
thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang xe hai và ba bánh chạy hoàn toàn 
bằng điện.

Nghiên cứu tình huống về “Đổi xe cũ lấy tiền mặt” – một chương trình 
mua lại xe cũ (Mỹ)

Sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009, Mỹ đã đưa ra chương trình “đổi 
xe cũ lấy tiền mặt” để khuyến khích mua các loại xe mới và hiệu quả hơn. 

Tổng cộng, 678.000 xe cũ đã được mua bán trong vòng 6 tuần, trong đó 67% 
là xe tải hạng nhẹ, khoảng 15% là xe khách và phần còn lại là xe tải hạng 
nặng. Mức giá trung bình được đưa ra là $ 4200 USD/xe. Tổng chi ngân sách 
của chính phủ cho chương trình là 2,85 tỷ USD. Nhờ vào chương trình mua 
xe cũ, doanh số bán xe mới tăng từ 14-28%. 

Các nhà phê bình cho rằng chi phí tạo công ăn việc làm như vậy tương đối 
cao. Tuy nhiên, mục đích của chương trình không phải là tạo ra việc làm mà là 
khuyến khích  sử dụng các loại phương tiện mới và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, 
một trong những nhược điểm chính của chương trình là nó không đặt ra các 
điều kiện đối với các mẫu xe mới mua. 

 Việt Nam có thể áp dụng chương trình này nhưng chỉ cần tập trung vào xe 
hai và ba bánh với điều kiện cụ thể là chỉ áp dụng với những mẫu xe chạy 
bằng năng lượng mới. 

Nguồn: Brookings Institute (2013). Cash for Clunkers : An Evaluation. Truy cập 
ngày 03/09/2020, có sẵn tại địa chỉ: https://www.brookings.edu/interactives/
cash-for-clunkers-an-evaluation/
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Với xe điện và các chính sách vận tải sạch khác, cần thực hiện song song 
một số biện pháp từ các cấp khác nhau. Ví dụ,  xe điện được đỗ miễn phí nơi 
công cộng hoặc các khu vực phát thải đặc biệt thấp, chính quyền địa phương 
và thành phố sẽ cần đi đầu. 

Các kiến nghị chính sách cho Việt Nam: Các chính sách giảm dần phát 
thải carbon trong ngành giao thông vận tải 

Giao thông hiện nay của Việt Nam chủ yếu sử dụng dầu nhập khẩu, tác động 
không tốt đến an ninh năng lượng quốc gia đồng thời tăng tính dễ bị tổn 
thương trước biến động của thị trường năng lượng toàn cầu. Hiện có khoảng 
58 triệu xe máy và 3,8 triệu xe ô tô khác đang lưu thông (Đỗ 2020). Vì vậy tập 
trung vào xe hai bánh như xe máy nên là trọng tâm của chiến lược toàn diện 
về giảm phát thải cho ngành giao thông vận tải, và đưa Việt Nam đi theo mô 
hình vận tải sạch hơn.

Để đạt được điều này, cần tích cực nghiên cứu một số phương án chính sách 
như sau:

Các kiến nghị chủ yếu  Mức độ 
quan trọng Thời gian 

Giảm dần sử dụng xe chạy bằng động cơ đốt 
trong tới một thời điểm cụ thể, bắt đầu bằng 
lệnh cấm mua bán xe hai bánh, xe ba bánh 
(ví dụ năm 2030), sau đó là cấm sử dụng xe 
hai bánh, xe ba bánh tại các khu đô thị (ví dụ 
năm 2035), sau đó đến lệnh cấm diện rộng về 
mua bán và sử dụng tất cả các xe chạy bằng 
động cơ đốt trong, bao gồm cả xe máy và xe 
ô tô khách (ví dụ năm 2040) để khuyến khích 
các xe hai bánh, xe ba bánh chạy bằng năng 
lượng sạch hơn trên thị trường. Các lệnh cấm 
là một công cụ mạnh mẽ để đẩy nhanh quá 
trình chuyển dịch năng lượng trong ngành 
giao thông vận tải, vì gửi tín hiệu mạnh mẽ 
tới thị trường, cả người mua tiềm năng và 
các đơn vị sản xuất. Các lệnh cấm hoàn toàn 
đang ngày càng phổ biến trên thế giới, và có 
thể trở thành các quy định vào những năm 
2030, 2040. Việt Nam  nhập khẩu   nhiên liệu 
vận tải với số lượng lớn, nên nếu tiếp tục 
duy trì   xe động cơ đốt trong thì chuyển dịch 
trong ngành giao thông sẽ rất chậm. 

TRUNG 
BÌNH 

Hành động 
ngay lập 
tức (0-5 

năm)
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Giới thiệu chương trình thu mua phế liệu để 
mua lại xe hai bánh, ba bánh đã cũ và không 
còn hiệu quả. Chương trình mua lại thường có 
các ưu đãi tiền mặt trực tiếp khi mua các loại 
xe cụ thể đủ điều kiện hợp lệ. Các ưu đãi này 
có thể được thực hiện vô điều kiện (chuyển 
tiền mặt trực tiếp khi trả lại xe đã cũ), hoặc có 
thể đi kèm khi mua một xe chạy bằng năng 
lượng mới đủ điều kiện hợp lệ. Các chương 
trình này đã tỏ ra rất có hiệu quả tại các nước 
như Mỹ (Brookings Institute 2013), Ý, Pháp, 
Trung Quốc và Nhật Bản (Reuters 2009) để 
đẩy nhanh tốc độ luân chuyển của lượng xe. 

THẤP Hành động 
trong 

trung hạn 
(5-10 năm)

Mở rộng chương trình thu mua xe phế liệu 
sang xe ô tô và các xe hạng nhẹ khác. Các 
chương trình mua lại này có thể giúp định 
hướng sự chuyển dịch của khối lượng xe tồn 
kho và thúc đẩy mua các xe chạy bằng năng 
lượng mới. Theo đó, có thể giúp đẩy nhanh 
quá trình chuyển dịch năng lượng trong 
ngành giao thông vận tải. 

THẤP Hành động 
trong 

trung hạn 
(5-10 năm)

Ngừng mua xe động cơ đốt trong cho tất cả 
các phương tiện xe công (chính phủ, cảnh 
sát, v.v.) vào một thời điểm cụ thể (ví dụ: 
năm 2030). Do chính phủ mua nhiều xe, nên 
có thể làm gương và áp dụng các tiêu chuẩn 
mua sắm nghiêm ngặt hơn khi yêu cầu mua 
các phương tiện chạy bằng năng lượng mới 
hay như xe điện. Khi xe điện ngày càng rẻ 
và chi phí bảo dưỡng và sử dụng thấp hơn 
đáng kể, nhiều chính phủ đang bắt đầu 
chuyển sang sử dụng xe điện để tiết kiệm 
tiền. Đây cũng có thể là một tín hiệu quan 
trọng đối với người dân và khu vực tư nhân. 

CAO Hành động 
ngay lập 
tức (0-5 

năm)
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Sử dụng hệ thống thuế để khiến giá nhiên 
liệu và phương tiện giao thông truyền thống 
trở nên đắt hơn từ đó khuyến khích chuyển 
sang các xe chạy bằng năng lượng mới. Cân 
đối tác động đến nguồn thu thuế từ doanh 
thu bán nhiên liệu vận tải chạy dầu thông 
qua việc tăng dần các thuế có mục tiêu vào 
việc sử dụng cơ sở hạ tầng thu phí. 

TRUNG 
BÌNH 

Hành động 
trong 

trung hạn 
(5-10 năm)

Thành lập một tổ chuyên gia  xây dựng  chính 
sách và hướng dẫn toàn diện về việc nhân 
rộng xe điện ở Việt Nam. Theo đó, các vấn đề 
nội địa có thể được giải quyết tốt hơn và có 
chính sách ưu tiên để bảo đảm việc triển khai 
chiến lược được nhất quán và hiệu quả. Điều 
này đặc biệt quan trọng đối với các chủ đề 
như phát triển  khu vực phát thải thấp, đầu 
tư cho cơ sở hạ tầng thu phí hoặc giới thiệu 
các chương trình trợ giá và giảm giá.  

CAO Hành động 
ngay lập 
tức (0-5 

năm)

3.5. Giảm thiểu tác động kinh tế xã hội của quá trình chuyển 
dịch năng lượng

Quá trình chuyển dịch năng lượng không nhất thiết có tổng bằng không 
giữa các nhà sản xuất nhiên liệu hóa thạch và các nhà sản xuất năng lượng tái 
tạo, cũng không nhất thiết dẫn đến mất việc làm hàng loạt hay làm chậm quá 
trình phát triển kinh tế. 

Các nước chủ động chuyển dịch năng lượng từ đầu đã thu được lợi thế kinh 
tế đáng kể từ vị thế dẫn đầu về năng lượng sạch, như có thể thấy trong trường 
hợp của Đức, EU và Trung Quốc. Ngoài ra, các NLTT như điện mặt trời và điện 
gió hiện có giá thành cạnh tranh so với phát điện than hiện nay ở nhiều thị 
trường then chốt, ngay cả khi không có định giá carbon. 42% các nhà máy 
nhiệt điện than  hiện có trên thế giới đang hoạt động thua lỗ trong năm 2018 
(Carbon Tracker 2018) và tính kinh tế của than dự kiến sẽ trở nên kém hơn trong 
những năm tới. Khi áp lực định giá carbon tăng lên, than được dự báo sẽ trở 
nên kém tính kinh tế hơn. Hơn nữa, chi phí chuyển dịch không nên để riêng 
cộng đồng than và người lao động gánh chịu. Bằng cách kết hợp các cam kết 
năng lượng sạch với các chính sách thận trọng và có mục tiêu, các chính phủ có 
thể đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sang năng lượng sạch và đảm bảo rằng 
người lao động trong ngành than và cộng đồng than bị ảnh hưởng không bị 
bỏ lại phía sau
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3.5.1. Quan điểm quốc tế 

Hiện nay, than tạo ra gần 40% sản lượng điện thế giới, gần như chiếm tỉ 
trọng cao nhất trong nhiều thập niên. Tuy nhiên dòng vốn đầu tư vào nhiệt 
điện than mới đang chậm lại. Năm 2011, công suất than toàn cầu tăng lên 82 
GW. Con số này đã giảm hơn 80% trong năm 2018, ở mức 16 GW, sau đó tăng 
trở lại vào năm 2019 lên 34 GW. 
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Công suất điện than toàn cầu tăng nhanh hơn trong 
2019 mặc dù đã gần đạt mức kỷ lục số nhà máy điện 
than đóng cửa

Số lượng các tổ máy phát điện than đang vận hành 
trên thế giới lại giảm năm 2019

Trung Quốc
Mỹ

Ấn Độ
EU

Khác
Thay đổi ròng

Trung Quốc
Mỹ

Ấn Độ
EU

Khác
Thay đổi ròng

Hình 16. Sự tăng trưởng công suất điện than toàn cầu và các tổ máy nhiệt điện than
Nguồn: Carbon Brief 2020

Hoa Kỳ là quốc gia sử dụng điện than lớn thứ ba trên thế giới (Carbon Brief 
2020) mặc dù trong các thị trường điện cạnh tranh của Hoa Kỳ, điện than vẫn 
đang phải cạnh tranh với khí thiên nhiên về giá. Cung cấp cho phụ tải nền từ 
nhiệt điện than ngày càng trở nên ít quan trọng hơn trên các thị trường điện ở 
Hoa Kỳ. Do đó, các lực lượng thị trường bao gồm cạnh tranh giữa các nguồn phát 
điện đang khiến nhiều nhà máy than ở Mỹ ngừng hoạt động vĩnh viễn, ngay cả 
khi không có định giá carbon (Ferguson 2019). Một báo cáo gần đây cho thấy 
có gần 3,3 triệu người Mỹ làm việc trong ngành năng lượng sạch - nhiều hơn 
gấp 3 lần số lao động trong ngành nhiên liệu hóa thạch (theo Marcacci 2019). 

Các quốc gia châu Âu và Anh quốc đang dẫn đầu các nỗ lực toàn cầu về 
giảm dần than. Nhiều quốc gia châu Âu là thành viên của Liên minh chống sử 
dụng than đá (PPCA) đã đặt ra thời hạn để loại bỏ than và một số quốc gia đã 
trở thành quốc gia không có điện than (Europe Beyond Coal 2020).

Tại các thị trường mới nổi như Ấn Độ, Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam 
Á, sản xuất than nội địa vẫn là cách thức hấp dẫn để duy trì tăng trưởng kinh 
tế và việc làm. Tuy nhiên, một trong những yếu tố chính dẫn đến sự phát triển 
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than và đầu tư phát nhiệt điện than là tư duy lỗi thời: than không còn cần thiết 
để duy trì độ tin cậy của hệ thống, giống như lộ trình giảm dần điện than tại các 
nước như Anh và Mỹ đã cho thấy. Ngoài ra, các khoản đầu tư than mới không 
còn bền vững về mặt kinh tế và môi trường, do đó có khả năng cao bị mắc kẹt 
trước khi hết thời gian sử dụng. Bên cạnh đó, các quốc gia như Pháp cũng như 
các khối như EU, đang tích cực nghiên cứu để giới thiệu thuế điều chỉnh carbon 
biên giới, dựa trên cường độ carbon của cơ cấu điện năng của quốc gia nơi 
hàng hóa cụ thể được sản xuất (BCG 2020). Điều này sẽ có tác động tiêu cực lớn 
đến các quốc gia có tỷ trọng than cao trong cơ cấu điện của mình. 

Một điều quan trọng cần xem xét là, theo IRENA, trong khi quá trình chuyển 
dịch năng lượng 7,4 triệu việc làm trong ngành nhiên liệu hóa thạch và khai 
thác khác trên phạm vi toàn cầu có thể sẽ biến mất vào năm 2050, nhưng 
ngược lại ngành NLTT, hiệu quả năng lượng và tăng cường lưới điện sẽ tạo ra 
19,0 triệu việc làm. (IRENA 2018). 

Vì những yếu tố này, toàn thế giới đang chuyển dần sang không than; Các 
quốc gia theo đuổi chiến lược phát triển kinh tế phụ thuộc nhiều vào than có 
thể mất khả năng cạnh tranh và khả năng tiếp cận thị trường, gây ra những hậu 
quả kinh tế lớn trong dài hạn. 

3.5.2. Bối cảnh Việt Nam

Theo Chỉ số Chuyển dịch năng lượng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 
2020 (World Economic Forum n.d.), Việt Nam có giá trị 55,4 trên 100. Chỉ số này 
là sự kết hợp giữa đánh giá Hiệu suất hệ thống (được đánh giá ở mức 62,2/100) 
và Mức độ sẵn sàng chuyển dịch (được đánh giá ở mức 48,6/100). 

Việt Nam vượt quá mức trung bình trên thế giới về Cơ cấu hệ thống năng 
lượng (được đánh giá ở mức 71,3/100 so với mức bình quân toàn cầu là 22,20) 
nhưng trong mục Vốn con người & Sự tham gia của người tiêu dùng (được 
đánh giá ở mức 24,1/100) còn thấp hơn nhiều so với mức trung bình (được 
đánh giá ở mức 48,9/100). Mục vốn con người được tích hợp bởi hai chỉ số: việc 
làm trong các ngành công nghiệp carbon thấp (tỷ trọng việc làm NLTT trên 
tổng lực lượng lao động của các quốc gia) có giá trị bằng 0 trên tổng số 7. 



71

Vốn nhân lực &
sự tham gia của

khách hàng

Hạ tầng & 
môi trường kinh doanh 

đổi mới

Cơ cấu hệ thống
năng lượng

Quy định và
cam kết chính sách

Thể chế & 
quản trịVốn & đầu tư

Mức độ sẵn sàng chuyển dịch

Việt Nam Trung bình toàn cầu

Hình 17. Đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển dịch của Việt Nam (Diễn đàn Kinh tế Thế giới)

Hoạt động khai thác mỏ ở Việt Nam chiếm 6,72% GDP trong năm 2019 
nhưng đang giảm dần kể từ năm 2015. Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, số 
lao động làm việc trong ngành này trong năm 2019 là gần 197.900 (54%18 là lao 
động đã qua đào tạo), chiếm 0,36% tổng số lao động trên cả nước. 

9.61%

8.12%
7.47% 7.37%

6.72%

GD
P 

Sh
ar

e

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%
2015 2016 2017 2018 2019

Hình 18. Đóng góp GDP của ngành khai thác mỏ ở Việt Nam trong giai đoạn 2015-2019 
(Statista n.d.)

18 Số lượng lao động đã qua đào tạo bao gồm những người đáp ứng cả hai điều kiện sau: (1) Đang có việc làm hoặc đang 
thất nghiệp; (2) Được đào tạo tại một đơn vị đào tạo hoặc một cơ sở có trách nhiệm đào tạo kiến thức chuyên môn, kỹ thuật 
theo Hệ thống giáo dục quốc gia trong 03 tháng trở lên, được tốt nghiệp hoặc được cấp bằng văn bẳng, chứng chỉ (Tổng 
cục Thống kê Việt Nam 2019).
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Một hoạt động khác mà có thể bị ảnh hưởng bởi quá trình chuyển dịch năng 
lượng ở Việt Nam là ngành điện, khí, hơi và điều hòa không khí. Theo Tổng cục 
Thống kê Việt Nam, số lượng lao động làm việc trong các ngành này trong năm 
2019 là gần 192.800 người (76,4% là lao động đã qua đào tạo), chiếm 0,35% 
tổng số lao động có việc làm trên cả nước (Tổng cục Thống kê Việt Nam 2019). 
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Hình 19. Đóng góp GDP của ngành điện, khí, hơi, và điều hòa không khí ở Việt Nam         
trong giai đoạn 2015- 2019 (Statista n.d.)

Bảng 2. Tỉ lệ lao động đã qua đào tạo từ 15 tuổi trở lên theo loại hoạt động kinh tế

Ngành 2015 2016 2017 2018 2019

Khai thác mỏ 49,5 50,7 47,9 51,3 54,0

Cấp điện, khí, hơi và 
điều hòa không khí 75,9 78,7 75,8 72,6 76,4

Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam 2019

Bảng 3. Tỉ lệ người dân có việc làm hàng năm từ 15 tuổi trở lên theo loại hoạt động kinh 
tế

Ngành 2015 2016 2017 2018 2019

Tổng số lao động (nghìn 
người) 53111 53346 53708,6 54282,5 54659,2

Biến động hàng năm %  0,44% 0,68% 1,07% 0,69%

Khai thác mỏ (nghìn 
người) 230,5 216,6 214,7 198,7 197,9

Biến động hàng năm %  -6,03% -0,88% -7,45% -0,40%
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Ngành điện, khí, hơi và 
điều hòa không khí (nghìn 
người)

147,6 160,0 152,6 167,1 192,8

Biến động hàng năm %  8,40% -4,63% 9,50% 15,38%

Tổng ngành khai thác mỏ 
+ điện, khí, hơi và điều hòa 
không khí (nghìn người)

378,1 376,6 367,3 365,8 390.7

Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam 201919 

Ở Việt Nam, hoạt động sản xuất than cơ bản thuộc về Chính phủ. Tập đoàn 
Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) được thành lập thông 
qua sự sát nhập Tổng công ty Than Việt Nam (Vinacoal) và Tổng công ty khoáng 
sản Việt Nam (Vimico). Năm 2020, Vinacomin lập kế hoạch sản xuất 40,5 triệu 
tấn than, bằng với khối lượng năm trước và nhập khẩu khoảng 10,2 triệu tấn. 
Trong những năm qua, Việt Nam chuyển từ nước xuất khẩu ròng sang nước 
nhập khẩu ròng về than. Vinacomin dự kiến thu về 5,95 tỉ USD doanh thu, so với 
5,67 tỉ USD ghi nhận trong năm 2019 (Helllenic Shipping News 2020). 
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Hình 20. Nhập khẩu than so với xuất khẩu than, Việt Nam, giai đoạn 1990-2017 
(International Energy Agency n.d.)

Về vị trí địa lý, 30% công suất điện than nằm ở tỉnh Quảng Ninh, tiếp theo 
là tỉnh Bình Thuận với 21%, Trà Vinh với 19% và cuối cùng là Hải Phòng với 6%. 

19 Các con số trong bảng trên bao gồm toàn bộ các ngành khai thác mỏ và cung cấp dịch vụ nhưng có xu hướng gần với số 
lượng lao động đang làm việc trực tiếp trong ngành than, đặc biệt là khai thác than và điện đốt than
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Hình 21. Công suất điện than theo các tỉnh, thành của Việt Nam                                                     
(Global Coal Plant Tracker n.d.)

Tỉnh Quảng Ninh là một trong những tỉnh chịu tác động lớn nhất từ sự cắt 
giảm mức sử dụng than do có tỉ lệ sản xuất than và phát điện cao. Ước tính 
ngành xây dựng và ngành công nghiệp tỉnh Quảng Ninh (bao gồm các hoạt 
động khai thác mỏ, cung cấp điện, khí, hơi nước và nhiệt lạnh) đóng góp 1,46% 
trong GDP năm 2018 của Việt Nam  

Bảng 4. Tỉnh Quảng Ninh– thông tin GDP

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 2015 2016 2017 2018

Việt Nam (Giá cố định năm 2010 – 
tỉ đồng)

 2 875 

856 

 3 054

470 

 3 262 

548 

 3 493 

399 

Tổng sản phẩm trên địa bàn 
(GDRP) của Quảng Ninh (Giá cố 

định năm 2010 – tỉ đồng)

77 

242 

85

028 

93

659 

 104

012 

Cơ cấu Tổng sản phẩm trên địa bàn ở mức giá hiện tại (%)

Nông, Lâm, Thủy sản 7,03% 6,77% 6,48% 5,97%

Công nghiệp và Xây dựng 51,83% 51,64% 50,79% 49,18%

Dịch vụ 30,17% 31,16% 31,99% 33,24%

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản 
phẩm

10,97% 10,43% 10,74% 11,61%
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Chỉ số GDRP ở mức giá cố định năm 2010 (%) 

Nông, Lâm, Thủy sản 104,3% 104,7% 104,5% 104,0%

Công nghiệp và Xây dựng 113,8% 110,7% 108,2% 110,6%

Dịch vụ 106,1% 111,9% 113,6% 112,9%

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản 
phẩm

99,5% 105,2% 111,6% 111,2%

Ngành Công nghiệp và ngành 
Xây dựng tỉnh Quảng Ninh – tỉ lệ 
tham gia ước tính trong GDP (%)

1,39% 1,44% 1,46% 1,46%

 Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam, 2020

3.5.3 Các phương án chính sách cho Việt Nam 

Để thực hiện thành công chuyển dịch năng lượng cần có các mục tiêu phát 
triển dài hạn rõ ràng, sự tham gia tích cực và sự hợp tác giữa người dân và Chính 
phủ (GreenID & FES 2019). Vì lí do đó, rất cần phải xây dựng các kế hoạch tại mỗi 
địa phương bị ảnh hưởng bởi quá trình chuyển đổi, theo đó cho phép dự báo 
các nhu cầu hiện có về xã hội, sản xuất, môi trường và đất đai, để có các hành 
động với các quy trình có mục tiêu, chỉ số, thời hạn và người phụ trách rõ ràng.  

Sinh kế của người dân địa phương chủ yếu bị ảnh hưởng do sự chiếm dụng 
đất và tái định cư. Tái định cư và bồi thường đất ở Việt Nam luôn luôn phức tạp. 
Người dân địa phương sẽ chỉ ủng hộ khi họ tin rằng tương lai sẽ tươi sáng và có 
kế hoạch đền bù thỏa đáng. Nói cách khác, cần xây dựng kế hoạch hành động 
toàn diện theo từng địa phương bao gồm các lộ trình và biện pháp để tái kích 
hoạt nền kinh tế và tạo ra việc làm. Kế hoạch này phải bảo đảm theo dõi kịp 
thời các biện pháp đề ra và giảm thiểu các tác động về kinh tế và việc làm có 
thể phát sinh. Một trong số các mục tiêu chính là xây dựng các chính sách thị 
trường lao động tích cực để giúp những người bị mất việc làm tìm được các 
nguồn sinh kế mới. 

Thiết lập nhóm chuyên trách để thương lượng một khung tổng quát về 
chuyển dịch theo hướng không than  

Mục tiêu là xây dựng một thỏa thuận xã hội giữa các bên tham gia chính 
trong thị trường lao động để quản lý các xung đột có thể phát sinh trong quá 
trình chuyển dịch không than, như mất việc làm. Quá trình chuyển dịch liên 
quan đến các bên hữu quan ở cấp quốc gia và vùng, như các đại diện của các 
hiệp hội, vùng than, cộng đồng địa phương và các tổ chức phi chính phủ về 
môi trường.  

Xem xét kinh nghiệm ở các nước khác, trong năm 2018, một “ủy ban ngành 
than” do Chính phủ Đức chỉ định đã xây dựng một lộ trình về đóng cửa hoàn 
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toàn và chuyển dịch ngành than vào năm 2038 với các kết quả thành công. 
Canada, Scotland và Nam Phi cũng đã thành lập các ủy ban chuyển dịch với 
mục đích tương tự. 

Lên kế hoạch đóng cửa sớm 

Cần lên kế hoạch đóng cửa từ từ, theo thời gian để tránh sa thải lao động 
ồ ạt và để các thị trường có thể tiếp nhận những người lao động bị mất việc. 
Theo (GreenID & FES 2019) chỉ có hai nhà máy nhiệt điện lâu đời ở Việt Nam dự 
kiến đóng cửa và theo EVN, việc làm của người lao động được công đoàn bảo 
vệ. Lao động trẻ sẽ chuyển sang làm việc cho các nhà máy nhiệt điện mới đang 
được thi công, xây dựng. Lao động lớn tuổi mà đến hoặc gần đến tuổi nghỉ hưu 
sẽ được chi trả lương hưu. 

Thành lập một cơ quan giám sát chuyển dịch không than một cách công 
bằng và có thứ tự 

Cần một cơ quan quốc gia giám sát quá trình chuyển dịch không than theo 
lộ trình rõ ràng, xác định các cơ hội để giảm dần các tài sản ngành than một 
cách có hiệu quả về chi phí, đồng thời phân bổ kinh phí sang các khu vực bị 
ảnh hưởng nhiều nhất. Ví dụ, Ủy ban châu Âu đang đầu tư kinh phí cho 13 vùng 
sử dụng nhiều than và phát thải carbon cao20 và 12 vùng chuyển dịch công 
nghiệp21. Các vùng này đang hợp tác với các nhóm chuyên gia của Ủy ban châu 
Âu để nâng cao năng lực đổi mới, gỡ bỏ rào cản đầu tư, trang bị cho người lao 
động các kỹ năng phù hợp và chuẩn bị cho sự chuyển dịch về xã hội và công 
nghiệp, trên cơ sở các chiến lược chuyên môn hóa thông minh của họ (Ủy ban 
châu Âu 2018). 

Đa dạng hóa kinh tế vùng miền 

Trong dài hạn, đa dạng hóa kinh tế vùng là giải pháp để tạo ra việc làm mới 
ngoài than, vì điện mặt trời và hiệu quả năng lượng địa phương có thể   tạo 
ra việc làm mới. Tuy nhiên, nếu tách riêng tái cấu trúc thị trường sẽ không thể 
mang lại một cuộc chuyển dịch công bằng. Ngoài ra, cần xây dựng các chương 
trình việc làm cụ thể để tạo cầu nối cho thời kỳ cần thiết để phục hồi nền kinh 
tế địa phương và vùng, miền... 

20 Các vùng sử dụng nhiều than và phát thải carbon cao: Brandenburg và Saxony-Anhalt ở Đức, Silesia ở Ba Lan, Trencin ở 
Slovakia, Karlovy Vary, Usti và Moravia Silesia ở Cộng hòa Séc, Jiu Valley ở Romany, Western Macedonia ở Hi Lạp và Asturias, 
Castilla y León và Aragón ở Tây Ban Nha.     
21 Đông Bắc Phần Lan, Norra Mellansverige ở Thụy Điển, Lithuania ở Lithuania; Saxony ở Đức; Slovenia ở Slovenia; Piemonte 
ở Ý; Cantabria ở Tây Ban Nha; Hauts-de-France, Centre Val de Loire, Grand-Est ở Pháp; Wallonie ở Bỉ và Greater Manchester 
ở Anh
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Luật giảm dần khai thác và phát nhiệt điện than  (Đức)

Năm 2020, Quốc hội Đức đã thông qua Luật giảm dần than để chấm dứt sản 
xuất điện than vào năm 2038. Luật này đưa ra lộ trình ngừng hoạt động  các 
nhà máy điện than còn lại, phân biệt rõ ràng giữa lộ trình cho than non và 
than cứng. Quá trình này  được thực hiện theo 3 giai đoạn và chậm nhất là 
đến cuối năm 2038 sẽ không còn nhà máy điện than hoạt động. 

Luật này cũng giải quyết các yêu cầu bồi thường của các đơn vị vận hành nhà 
máy than và mở đường cho các chương trình hỗ trợ kinh tế ở các vùng than 
trị giá 40 tỷ euro. Các công ty bị ảnh hưởng sẽ nhận được 4,35 tỷ euro (RWE 
sẽ nhận được 2,6 tỷ euro và công ty khai thác Mibrag sẽ nhận được 1,75 tỷ 
euro). Mức bồi thường không thay đổi nếu các nhà máy đóng cửa sớm hơn 
kế hoạch. Ngoài ra, các công ty sử dụng nhiều năng lượng có khả năng cạnh 
tranh quốc tế sẽ đủ điều kiện nhận trợ cấp hàng năm, từ năm 2023 để bù đắp 
cho chi phí điện cao hơn gây ra do lộ trình không than. Chính phủ sẽ chi trả 
trợ cấp cho lao động lớn tuổi tại các mỏ than non, tại các nhà máy điện than 
cứng và than non bị mất việc làm do kế hoạch không than gây ra. Tổng số 
tiền này sẽ lên tới 5 tỷ euro vào năm 2048. 

Ngoài ra, luật này cấm đưa các nhà máy điện than cứng hoặc than non mới 
đi vào hoạt động, trừ khi đã có giấy phép phát thải vào thời điểm luật này có 
hiệu lực. Trong khuôn khổ luật này, nội các cũng nhằm mục đích sửa đổi luật 
nhiệt điện đồng phát (CHP) để hỗ trợ một cách kinh tế cho quá trình chuyển 
dịch các nhà máy CHP sang không nhiệt điện than  (Wettengel 2020). 
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Nghiên cứu tình huống về Chiến lược chuyển dịch công bằng (Tây Ban 
Nha)

Năm 2019, Tây Ban Nha đã trình bày Khung chiến lược về năng lượng và khí 
hậu từ Chiến lược chuyển dịch công bằng (Gobierno de España - MInisterio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 2019), trong đó thực hiện 
hỗ trợ và chuyển dịch công bằng để đảm bảo rằng mọi người và các khu vực 
có thể tận dụng hầu hết các cơ hội do quá trình chuyển dịch này mang lại, để 
không ai bị bỏ lại phía sau. 

Khung chiến lược sẽ bảo đảm rằng người lao động bị mất việc làm trong các 
công ty khai thác mỏ bị đóng cửa sẽ được bồi thường thỏa đáng dưới hình 
thức trợ cấp hưu trí sớm hoặc trợ cấp thôi việc. Ngoài ra, duy trì việc làm 
trong ngắn hạn cho các địa phương có hoạt động khai thác mỏ thông qua 
Kế hoạch khôi phục mỏ và Kế hoạch năng lượng tái tạo và hiệu quả năng 
lượng, cũng như các kế hoạch khác sẽ được lập. Và cuối cùng, áp dụng các 
Thỏa thuận chuyển dịch công bằng cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi 
việc đóng cửa mỏ, đóng cửa nhà máy nhiệt điện than và nhà máy điện hạt 
nhân để việc đóng cửa không ảnh hưởng đến việc làm và người dân khi kết 
thúc quá trình. 

Các Thỏa thuận chuyển dịch công bằng sẽ bao gồm các công cụ như: đảm 
bảo quyền tiếp cận ưu tiên đối với toàn bộ hoặc một phần công suất giải tỏa 
điện và sử dụng nước; các công cụ chính sách năng lượng ví dụ như phương 
án tổ chức đấu thầu năng lượng tái tạo cụ thể; và ưu tiên tiếp cận hỗ trợ và 
nguồn vốn. 

Các kiến nghị chính sách cho Việt Nam: Giảm tác động kinh tế - xã hội tại 
các vùng than 

Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, có 197.900 người lao động  làm việc trong 
ngành than năm 2019, chiếm 1/3 lao động trong ngành khai thác. Khi gắn 
các cam kết về năng lượng sạch với các chính sách thận trọng, có mục tiêu, 
Chính phủ có thể đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sang năng lượng sạch và 
bảo đảm rằng người lao động trong ngành than và các cộng đồng than bị 
ảnh hưởng không bị bỏ lại phía sau. Các can thiệp chính sách được kiến nghị 
bao gồm: 
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Các kiến nghị chủ yếu  
Mức độ 

quan 
trọng 

Thời gian 

Xây dựng kế hoạch hành động địa phương tại 
các vùng than. Tại mỗi khu vực bị ảnh hưởng bởi 
quá trình chuyển dịch, có thể thực hiện đánh giá 
các giá trị tạo ra gắn với nhiên liệu hóa thạch, lực 
lượng lao động (ví dụ trình độ, kỹ năng và cơ cấu 
độ tuổi) và các lộ trình kinh tế khác. Điều này sẽ 
giúp xác định các biện pháp đào tạo lại kỹ năng. 

THẤP Chiến lược 
trong dài 
hạn (10 
năm trở 

lên)

Thiết lập nhóm chuyên trách để xây dựng khung 
tổng quát về chuyển dịch không than. Mục đích 
là xây dựng một thỏa thuận xã hội giữa các bên 
chủ chốt (chính quyền địa phương, chính quyền 
trung ương, công đoàn, v.v…) để quản lý các 
xung đột có thể phát sinh trong quá trình chuyển 
dịch không than, như mất việc làm.  

THẤP Chiến lược 
trong dài 
hạn (10 
năm trở 

lên)

Đa dạng hóa kinh tế vùng miền để tạo ra việc làm 
mới ngoài than. Các công nghệ chuyển dịch năng 
lượng khác (điện mặt trời, hiệu quả năng lượng, 
pin) có thể tạo ra việc làm mới và giúp đa dạng 
hóa các nền kinh tế (vùng miền và quốc gia). 

TRUNG 
BÌNH 

Kế hoạch 
hành 
động 
trong 

trung hạn 
(5-10 năm)

3.6. Chuyển dịch thị trường lao động
3.6.1. Quan điểm quốc tế 

Triển khai NLTT là một yếu tố quan trọng để tạo ra việc làm trong những thập 
niên qua. Trên thế giới, ngành NLTT tạo ra việc làm cho 11 triệu người tính đến 
cuối năm 2018. 22 Con số này có thể tăng lên trên 42 triệu vào năm 2050. 23 Trong 
tất cả các kịch bản, điện mặt trời và năng lượng sinh học là các yếu tố chính để 
tạo ra việc làm. Ngoài ra, các dự án NLTT quy mô nhỏ, gọi là nguồn điện phân 
tán, có hệ số việc làm cao hơn nhiều so với các công nghệ khác. Ngoài NLTT, các 
công nghệ có liên quan đến chuyển dịch năng lượng cần thiết trong phát triển 
carbon thấp có thể tạo ra khoảng 100 triệu việc làm vào năm 203024.

22 IRENA (2019). Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2019. Abu Dhabi: International Renewable Energy Agency. Có 
sẵn tại địa chỉ https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jun/IRENA_RE_Jobs_2019-report.pdf
23 IRENA (2020). Measuring the socio-economics of transition: Focus on jobs, International Renewable Energy Agency, 
Abu Dhabi. Có sẵn tại địa chỉ https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Feb/IRENA_Transition_
jobs_2020.pdf
24 IRENA (2020). Measuring the socio-economics of transition: Focus on jobs, International Renewable Energy Agency, 
Abu Dhabi. Có sẵn tại địa chỉ https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Feb/IRENA_Transition_
jobs_2020.pdf  
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Việc làm có thể được chia thành ba loại: việc làm trực tiếp, việc làm gián tiếp 
và việc làm phát sinh. 

 ˗ Việc làm trực tiếp: Bao gồm việc làm trực tiếp liên kết với một dự án NLTT 
cụ thể. Thông thường, điều này bao gồm thiết kế nhà máy, chuẩn bị mặt 
bằng, phê duyệt tài chính, quản lý dự án, cung cấp nhiên liệu (trong 
trường hợp sinh khối), thi công, xây lắp và vận hành và bảo trì nhà máy 
điện. 

 ˗ Việc làm gián tiếp: Bao gồm việc làm trong các ngành công nghiệp phụ 
trợ cung cấp thiết bị cho các dự án NLTT. Điều này liên quan đến việc sản 
xuất thiết bị và vật liệu được sử dụng trong hoạt động trực tiếp của nhà 
máy điện, bao gồm sản xuất tuabin, máy phát điện, nồi hơi, tấm pin mặt 
trời và các hệ thống khác trong nhà máy điện. 

 ˗ Việc làm phát sinh: Việc làm phát sinh được tạo ra khi tiền lương kiếm 
được trong các ngành công nghiệp sơ cấp và phụ trợ (xem ở trên) được 
chi tiêu và do đó tham gia vào nền kinh tế lớn hơn. Ví dụ: thu nhập mà 
người lao động của nhà máy điện chi tiêu để mua thực phẩm tại các cửa 
hàng tạp hóa và nhà hàng, tiền thuê nhà, v.v… tạo thêm việc làm trong 
các ngành tương ứng này. 25 

Chuyển dịch năng lượng năm 2050
Triệu việc làm Mức tăng từ các kế hoạch hiện tại

Năng lượng tái tạo
Điện mặt trời

Năng lượng sinh học
Điện gió

Năng lượng tái tạo
Hiệu quả năng lượng

Độ linh hoạt năng lượng và
lưới điện

Nhiên liệu hóa thạch
Điện hạt nhân

41,9
18,7
14,1
6,1

99,8
41,9
21,3
14,5

21,7
0,4

64%
63%

101%
39%
14%
64%
21%
8%

-27%
-42%

Ngành năng lượng

Hình 22. Kịch bản IRENA về việc làm trong ngành năng lượng vào năm 2050 
(Nguồn: IRENA 2020)

Tỷ trọng năng lượng sạch ngày tăng nhanh thường xuyên tạo ra những nút 
thắt về nguồn nhân lực có trình độ. Các trường đại học, trường dạy nghề và cơ 
sở giáo dục khác cần nhanh chóng mở rộng đào tạo chuyên ngành để đáp ứng 
nhu cầu việc làm mới về chuyên gia trong nước. Nếu không, nguy cơ về “nhập 
khẩu” các chuyên gia nước ngoài là có, do đó làm giảm tiềm năng tạo ra giá trị 
nội địa ở các thị trường mới nổi. 

25 CEEW, et al. (2019). Future skills and job creation with renewable energy in India Assessing the co-benefits of decarbonis-
ing the power sector. Có sẵn tại địa chỉ https://www.cobenefits.info/wp-content/uploads/2019/10/COBENEFITS-Study-In-
dia-Employment.pdf.
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Trình độ thấp Trình độ trung
bình

Ngành nghề kỹ thuật
khác không thuộc STEM

STEM Hành chính

Hình 23. Yêu cầu về nguồn nhân lực và trình độ kỹ năng đối với người lao động              
trong lĩnh vực điện mặt trời và điện gió  

(Nguồn: IRENA 2020)

Trên thế giới, các ngành nhiên liệu hóa thạch và hạt nhân sẽ mất vài triệu 
việc làm trong những thập niên tới. Sự dịch chuyển người lao động từ ngành 
nhiên liệu hóa thạch sang ngành NLTT được thể hiện rõ nhất trong ngành sản 
xuất điện, trong đó tỉ lệ việc làm mới trong ngành NLTT/ mới cao hơn tỉ lệ mất 
việc làm trong ngành nhiên liệu hóa thạch theo hệ số 5 (ILO 2018). Một số 
nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng hệ thống điện NLTT tạo ra nhiều việc làm hơn 
so với hệ thống điện nhiên liệu hóa thạch (CEEW 2019, CSIR 2019). Tuy nhiên, 
việc đào tạo lại chuyên môn cho người lao động ngành nhiên liệu hóa thạch 
cần được lường trước và lên kế hoạch thực hiện.

3.6.2. Bối cảnh của Việt Nam 

Yêu cầu về an ninh năng lượng và tiếp tục giảm dần phát thải carbon trong 
ngành năng lượng ngày càng tăng sẽ khiến các công nghệ năng lượng sạch ở 
Việt Nam được triển khai sớm. Khi kết hợp các chính sách đầu tư NLTT với các 
chính sách khác trong ngành NLTT, các cơ hội việc làm trong ngành sản xuất có 
thể tăng hơn nữa. 

Một nghiên cứu về tạo cơ hội việc làm của các công nghệ phát điện khác 
nhau tại Việt Nam đã chỉ ra rằng công nghệ NLTT có hệ số việc làm cao hơn 
(tính theo số việc làm trên mỗi MW lắp đặt) so với nhà máy điện nhiên liệu hóa 
thạch (IASS và GreenID 2019). 
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Hình 24. Hệ số việc làm của các công nghệ phát điện ở Việt Nam 
Nguồn: IASS/GreenID 2019

Đại dịch Covid-19 cũng đã tác động đến thị trường việc làm Việt Nam. Trong 
nửa đầu năm 2020, Tổng cục Thống kê Việt Nam ghi nhận khoảng 900.000 
người thất nghiệp, với thêm 18 triệu người thiếu việc làm. Trong quý 2 năm 
2020, tỷ lệ thất nghiệp ở các thành phố đạt mức cao nhất trong 10 năm là 
4,46%. Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế (IRENA) gần đây đã nhấn mạnh các 
cơ hội sử dụng các gói kích thích kinh tế xanh để tạo ra việc làm trong thời kỳ 
hậu Covid-19. Tạo việc làm bền vững trong các ngành công nghiệp tương lai sẽ 
là tài sản dài hạn cho các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. 

3.6.3. Các phương án chính sách cho Việt Nam 

Trong ngắn hạn, các phương án chính sách sau đây cần được xem xét đến: 

 ˗ Tạo việc làm thông qua các chương trình điện mặt trời mái nhà.

 ˗ Phân tích từ các quốc gia khác đã chỉ ra rằng tiềm năng tạo việc làm từ 
điện mặt trời mái nhà cao hơn 10 lần so với điện mặt trời quy mô công 
nghiệp và các công nghệ phát điện khác (CEEW 2019). Mặc dù việc triển 
khai các dự án điện mặt trời quy mô nhỏ hơn đắt hơn một chút do quy 
mô kinh tế giảm, cường độ sử dụng lao động cao của các hệ thống này 
cũng cần được các nhà hoạch định chính sách cân nhắc khi quyết định tỷ 
lệ giữa NLTT quy mô lớn và nguồn điện phân tán. Các chương trình chính 
sách dành cho điện mặt trời mái nhà cũng có thể tạo ra các hiệu ứng việc 
làm tích cực trong ngắn hạn. Các giải pháp công nghệ quy mô nhỏ, theo 
mô-đun như điện mặt trời mái nhà có thể được nhân rộng tương đối 
nhanh chóng và kịp thời kích thích nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đại 
dịch toàn cầu. 

 ˗ Nâng cao năng lực và chuyên môn để đáp ứng nhu cầu trong tương lai 
đối với lao động trong lĩnh vực năng lượng sạch.
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 ˗ Đào tạo năng lực cho người lao động trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch.

 ˗ Việt Nam có chính sách khuyến khích điện mặt trời mái nhà tương đối 
hấp dẫn. Bằng cách chuyển từ cơ chế bù trừ điện năng (2017) sang mô 
hình giá FIT “mua hết, bán hết” (2019), thị trường điện mặt trời mái nhà 
đã tăng trưởng đáng kể. Với biểu giá FIT hấp dẫn cho công suất phát điện 
từ các hệ thống mái nhà cộng với tính hợp lệ theo quy định của các hợp 
đồng mua bán điện tư nhân, lĩnh vực này đang phát triển nhanh chóng. 
Ngoài ra, mô hình cho thuê mái nhà ngày càng trở nên phổ biến. 

 ˗ Việt Nam có thể xây dựng một chiến lược chung để tích hợp NLTT vào 
chương trình đào tạo nghề và chương trình đại học. Điều này đòi hỏi sự 
phối hợp giữa các bộ, bao gồm Bộ Công thương, Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Khoa học và Công nghệ. 
Cần cập nhật định kỳ các chương trình giảng dạy và chương trình đại 
học để theo kịp các kỹ năng cần thiết trong một ngành NLTT đang phát 
triển không ngừng. Để đảm bảo các chuyên môn đáp ứng nhu cầu của 
ngành NLTT, đào tạo nghề trong lĩnh vực sản xuất phải vượt ra ngoài các 
chuyên môn như gia công kim loại và hàn để đào tạo người lao động 
trong các lĩnh vực khác như phát triển vật liệu tiên tiến và thiết kế kỹ 
thuật số (IRENA 2020).  

 ˗ Nâng cao năng lực cho người lao động trong ngành nhiên liệu hóa thạch. 
Trong ngắn hạn, việc này có thể không cần thiết. Theo quy hoạch ngành 
năng lượng hiện nay, nhiên liệu hóa thạch sẽ không giảm mạnh. Nếu các 
nhà máy điện than của Việt Nam hoạt động hết tuổi thọ kinh tế là 40 năm 
thì sẽ có rất ít sự biến động về số lượng các nhà máy đang hoạt động 
trong những thập niên tới. Tuy nhiên, một chiến lược dài hạn là cần thiết.
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Nghiên cứu tình huống về tự động hóa trong ngành than và ảnh hưởng 
đến các cơ hội việc làm

Ở nhiều quốc gia trên thế giới, số lượng lao động trong ngành than giảm 
nhanh ngay cả trước khi bắt đầu quá trình dịch chuyển sang các nguồn năng 
lượng tái tạo. Có thể nhận thấy xu hướng này ở tất cả các nước sản xuất than 
lớn, bao gồm Đức, Ba Lan, Nam Phi và Mỹ. Ở Mỹ, việc làm trong ngành khai 
thác than đạt đỉnh điểm vào năm 1920, với khoảng 785.000 người lao động. 
Sự giảm sút nghiêm trọng nhất về việc làm khai thác than bắt đầu từ những 
năm 1970, khi các quy trình khai thác than được tự động hóa mạnh mẽ. Năm 
1980, chỉ còn 242.000 người  làm việc trong ngành than. Đến năm 2000 và rất 
lâu trước khi Mỹ bắt đầu triển khai các công nghệ năng lượng sạch để ngăn 
ngừa biến đổi khí hậu, con số này đã giảm xuống còn 102.00026. Năm 2016, 
ngành than của Mỹ có 86.000 lao động trực tiếp, trong khi có 300.000 lao 
động trong lĩnh vực điện mặt trời27.

Ngoài ra, theo các lộ trình carbon thấp toàn cầu, nhu cầu toàn cầu đối với các 
sản phẩm than sẽ giảm nhanh cho đến năm 2050. Bloomberg New Energy 
Finance (2018) ước tính đến năm 2050 công suất phát điện than toàn cầu sẽ 
giảm xuống còn 5% trong cơ cấu điện năng toàn cầu (so với mức 30% năm 
2017)28.

Kết hợp giữa chính sách ngành và nâng cao năng lực 

Xét về dài hạn, Việt Nam có thể tạo ra sự liên kết chặt chẽ hơn giữa các chính 
sách ngành và nâng cao năng lực. Để chuyển dịch các phần cụ thể của chuỗi 
giá trị sang Việt Nam, trước tiên người lao động   được đào tạo bổ sung kiến 
thức chuyên môn một cách thích hợp. 

Hình dưới đây minh họa các yêu cầu về nguồn nhân lực của các phân khúc 
trong chuỗi giá trị đối với các nhà máy điện mặt trời và các trang trại điện gió 
trên bờ và ngoài khơi. Một dự án điện mặt trời 50 MW cung cấp tổng cộng 
230.000 ngày công việc làm trong tất cả các phân khúc của chuỗi giá trị điện 
mặt trời. Tập trung cao nhất vào vận hành và bảo trì (O&M), chiếm 56% tổng 
nguồn nhân lực, tiếp theo là sản xuất (22%) và thi công, xây lắp (17%). Đối với 
một dự án điện gió trên bờ có công suất 50 MW, cần tổng cộng 144.000 ngày 
công. Trong trường hợp này, một lần nữa, vận hành và bảo trì là phân khúc dẫn 
đầu, chiếm 43% tổng số việc làm, tiếp theo là thi công, xây lắp (30%) và sản 
xuất, chế tạo (17%).

26 Saha, D. and S. Liu (2017). Increased automation guarantees a bleak outlook for Trump’s promises to coal miners. Có sẵn 
tại địa chỉ https://www.brookings.edu/blog/the-avenue/2017/01/25/automation-guarantees-a-bleak-outlook-for-trumps-
promises-to-coal-miners/.
27 DoE (2017). US energy and employment report. Có sẵn tại địa chỉ https://www.energy.gov/sites/prod/files/2017/01/
f34/2017%20US%20Energy%20and%20Jobs%20Report_0.pdf
28 BNEF, Bloomberg New Energy Finance (2018): The Great Coal Mining Jobs Boom Has Been Postponed. https://www.
bloomberg.com/view/articles/2018-02-02/the-great-coal-mining-jobs-boom-has-been-postponed
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Tương tự, phân tích đối với một trang trại điện gió ngoài khơi có công suất 
500 MW mang lại tổng cộng 2,1 triệu ngày công việc làm, trong đó sản xuất và 
mua sắm là phân khúc lớn nhất (59%). Tiếp theo là vận hành và bảo trì (24%) và 
lắp đặt và đấu nối lưới điện (11%) (IRENA 2020). 

Điện mặt trời

Điện gió trên bờ

Điện gió ngoài khơi

Lập kế 
hoạch 
dự án

Mua sắm
và Sản xuất

Giao thông
vận tải

Lắp đặt và đấu 
nối lưới điện

Vận hành và
bảo dưỡng

Ngừng vận
hành

Yêu cầu về 
Nhân lực

Điện mặt trời
(cho 50 MW)

Điện gió trên bờ
(cho 50 MW)

Điện gió ngoài khơi
(cho 50 MW)

người-ngày

người-ngày

người-ngày

Hình 25. Tiềm năng tạo ra việc làm trong chuỗi giá trị năng lượng tái tạo 
Nguồn: Báo cáo IRENA, 2020

Các kiến nghị chính sách cho Việt Nam: Chuyển dịch thị trường lao động  

Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế (IRENA) gần đây đã nhấn mạnh các cơ 
hội sử dụng các gói kích thích kinh tế xanh để tạo ra việc làm trong thời kỳ 
hậu Covid-19. Tạo việc làm bền vững trong các ngành công nghiệp tương lai 
sẽ là tài sản dài hạn cho các chiến lược phát triển kinh tế ở Việt Nam và có thể 
được quản lý thông qua: 

Các kiến nghị chủ yếu  
Mức độ 

quan 
trọng

Thời gian 

Tạo ra việc làm từ các chương trình điện mặt trời 
mái nhà. Phân tích từ các quốc gia khác đã chỉ ra 
rằng tiềm năng tạo việc làm từ điện mặt trời mái 
nhà cao hơn 10 lần so với điện mặt trời lắp dàn 
khung và các công nghệ phát điện khác. Do đó, 
việc phân tích và điều chỉnh các chính sách điện 
mặt trời mái nhà phải tính đến các tác động kinh 
tế vĩ mô như tạo ra việc làm địa phương. 

CAO Hành 
động ngay 

lập tức 
(0-5 năm)
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Nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu tương lai 
đối với người lao động trong ngành năng lượng 
sạch. Thị trường NLTT ở Việt Nam phát triển sẽ 
yêu cầu tăng số lượng lao động có trình độ. Hiện 
nay, chỉ có một vài phương án đào tạo chuyên 
môn ở Việt Nam. Mặc dù có nhiều kỹ sư điện 
đã tốt nghiệp các trường đại học của Việt Nam 
nhưng họ vẫn thường xuyên thiếu kiến thức 
cụ thể về các công nghệ và hệ thống NLTT. Xây 
dựng các chương trình giáo dục và đào tạo thỏa 
đáng sẽ rất quan trọng đối với Việt Nam trong 
những năm tới. 

CAO Hành 
động 
trong 

trung hạn 
(5-10 năm)

Đạo tạo chuyên môn cho người lao động từ 
ngành nhiên liệu hóa thạch sẽ mang tính quyết 
định trong dài hạn. Trong ngắn hạn, việc này 
không cần thiết vì theo quy hoạch ngành năng 
lượng hiện nay, nhiên liệu hóa thạch sẽ không 
giảm sâu nữa. Tuy nhiên, trong dài hạn, việc này 
là cần thiết. 

TRUNG 
BÌNH 

Chiến lược 
trong dài 
hạn (10 
năm trở 

lên)
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Chương 4. Chiến lược và kế hoạch phát triển 
năng lượng sạch cho Việt Nam

4.1. Mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo
Các mục tiêu về NLTT là một phần trọng tâm trong hệ thống chính sách 

năng lượng nói chung và NLTT nói riêng, bởi từ các mục tiêu, lộ trình phát triển 
của dạng năng lượng này sẽ được xây dựng. Tham gia vào lộ trình phát triển sẽ 
có các bên liên quan, các mục tiêu cụ thể sẽ giúp họ định hướng và xây dựng 
các kỳ vọng của mình, đồng thời đưa ra các quyết định đầu tư, từ đó giúp một 
quốc gia đạt được các mục tiêu dài hạn của mình. 

4.1.1 Quan điểm quốc tế

Từ những năm 1980, các mục tiêu về tăng tỉ lệ năng lượng tái tạo đã diễn ra 
phổ biến tại các nước trên thế giới. Hiện nay, ước tính 175 nước trên thế giới đã 
thông qua mục tiêu năng lượng tái tạo (GSR 2019). Tuy nhiên, không phải tất 
cả các mục tiêu năng lượng tái tạo đều được xây dựng như nhau: một số chỉ 
đơn giản là các thông báo chính trị hoặc cấp Bộ, một số liên quan đến việc xây 
dựng mô hình sâu rộng, phân tích kịch bản và được thực hiện với một loạt các 
chính sách, biện pháp riêng biệt, cũng như là các quy định rõ ràng về quản trị 
và giám sát. 

Một điểm phân biệt quan trọng khác giữa các loại mục tiêu khác nhau là các 
mục tiêu đó mang tính bắt buộc hay tùy chọn. Các mục tiêu bắt buộc gắn với 
một nghĩa vụ rõ ràng theo pháp luật hoặc quy định về việc đạt được mục tiêu 
đó, thường đi kèm với các chế tài xử phạt tài chính nếu không đạt được mục 
tiêu. Ngược lại, các mục tiêu tùy chọn không có nghĩa vụ hoặc mức phạt rõ 
ràng. Để bảo đảm rằng các mục tiêu có hiệu lực và có thể đạt được theo đúng 
tiến độ, vì lí do về chính trị và an ninh năng lượng, điều quan trọng là phải xây 
dựng và thực hiện các mục tiêu này một cách cẩn thận, với các cơ chế giám sát 
và thực thi rõ ràng. 
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Phổ mục �êu năng lượng tái tạo

Công bố chính sách và tầm 
nhìn
(VD: sách trắng, thông cáo, 
tuyên bố và kế hoạch năng 
lượng cấp vùng)

Chiến lược và kịch bản 
năng lượng
(VD: kế hoạch phát triển 
điển, quy hoạch nguồn 
tài nguyên tổng hợp)

Lộ trình chi �ết và kế hoạch 
hành động
(VD: NREAP, kế hoạch 5 năm 
chương trình NLTT, lộ trình 
áp dụng từng công nghệ)

Mục �êu NLTT ràng buộc về 
mặt pháp lý
(VD: Luật, nghĩa vụ NLTT, �êu 
chuẩn nhiên liệu tái tạo, �êu 
chuẩn danh mục đầu tư NLTT)

Hình 26. Tổng hợp các mục tiêu NLTT 
(Nguồn: Kiefer and Couture 2015)

Một điểm phân biệt khác nữa giữa các mục tiêu triển khai NLTT là liệu các 
mục tiêu này có cụ thể theo từng ngành, ví dụ chỉ áp dụng cho ngành điện hay 
đó là các mục tiêu năng lượng tổng quát, áp dụng cho toàn ngành năng lượng. 
Ngày càng có nhiều nước đặt ra các mục tiêu NLTT cụ thể theo ngành, chủ yếu 
tập trung vào ngành điện (trong đó có tất cả các nước thành viên của EU) hoặc 
đang bắt đầu thiết lập các mục tiêu NLTT của mình về tổng mức tiêu thụ năng 
lượng sơ cấp hoặc tổng mức tiêu thụ năng lượng cuối cùng (tổng cộng 115 
quốc gia tính đến cuối năm 2018) (REN21 2020), (REN21 2020). Trong đó, trên 
60 chính phủ trên thế giới hiện đang đề ra mục tiêu đạt các tỉ lệ NLTT trong cơ 
cấu điện năng ở mức 40% trở lên vào năm 2030 như Ấn Độ (40% vào năm 2030) 
và Phi-líp-pin (40% vào năm 2020) (REN21 2020)29. 

Trên thị trường toàn cầu với mức độ cạnh tranh cao, các quyết định đầu tư 
cho các ngành cần nhiều vốn như phát điện, giao thông vận tải, xây dựng hoặc 
sản xuất thường phụ thuộc vào các điều kiện thị trường hấp dẫn. Trong dài hạn, 
các mục tiêu NLTT mang tính bắt buộc về mặt pháp lý là một điều kiện tiền đề 
quan trọng cho nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp hoạt động trong ngành này. 

4.1.2 Bối cảnh của Việt Nam

Việt Nam đã thông qua các mục tiêu năng lượng tổng quát cho toàn ngành 
năng lượng, về tổng mức tiêu thụ năng lượng sơ cấp (5% vào năm 2020, 8% 
vào năm 2025 và 11% vào năm 2050) (REN21 2020). 

Trong ngành điện, các mục tiêu ngành hiện nay được đưa vào Quy hoạch 
phát triển điện lực quốc gia (hiện nay là Quy hoạch điện VII sửa đổi). Các mục 
tiêu hiện nay theo Quy hoạch điện VII sửa đổi là NLTT đạt 7% trong tổng cơ cấu 
điện năng vào năm 2020, và 10% vào năm 203030. Các mục tiêu này hiện đang 
được sửa đổi trong Quy hoạch điện VIII với các mốc phát triển tham vọng hơn. 

29 Cần lưu ý rằng ở nhiều nước, thủy điện lớn được tính trong thành phần năng lượng tái tạo, khác với Việt Nam hiện nay
30 Chú ý rằng các diễn biến hiện nay cho thấy Chính phủ Việt Nam đang xem xét tăng các chỉ tiêu về điện năng lượng tái tạo 
của Việt Nam lên 15-20% vào năm 2030.
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Như nhiều nước, nếu Việt Nam coi thủy điện là NLTT (bao gồm các dự án 
thủy điện >30 MW và thủy điện quy mô nhỏ <30 MW) trong cơ cấu nguồn thì 
tỉ lệ NLTT trong tổng cơ cấu điện năng đạt 45% (Climate Action Tracker 2020). 
Tuy nhiên, Việt Nam hiện chỉ coi các dự án thủy điện có công suất dưới 30 MW 
là dạng NLTT. Không coi thủy điện quy mô lớn thuộc danh mục dự án NLTT, 
Việt Nam làm khác với cách mà nhiều nước khác trên thế giới, trong đó có EU 
đang làm.

Việt Nam hiện chưa có một chiến lược rõ ràng và bền vững để chuyển dịch 
ngành giao thông vận tải từ nhiên liệu hóa thạch sang NLTT. Thực tế, vẫn còn 
những lo ngại về tính bền vững của nhiên liệu sinh học, nên đây chưa phải là 
trụ cột đáng tin cậy trong quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam. 

Liên quan đến cung cấp nhiệt, Việt Nam đã thông qua một mục tiêu về tăng tỉ 
lệ các hộ gia đình sử dụng các công nghệ bình nước nóng năng lượng mặt trời 
lên 12% trong năm 2020, 26% trong năm 2030 và 50% trong năm 2050. Điều 
này bỏ qua hai khía cạnh quan trọng: thứ nhất, các ngành thương mại, công 
nghiệp và cơ quan, tổ chức đều có nhiều tiềm năng để sử dụng rộng rãi các hệ 
thống bình nước nóng năng lượng mặt trời; thứ hai, nó bỏ qua tầm quan trọng 
to lớn của việc thông qua các nguồn làm mát bền vững và có thể tái tạo.

Nhu cầu làm mát là một trong những nguồn tăng trưởng nhanh nhất trong 
nhu cầu điện năng sử dụng cuối cùng ở khu vực Đông Nam Á, chủ yếu nhờ vào 
mức tăng thu nhập và sử dụng điều hòa ngày càng phổ biến (IEA 2019). Sự gia 
tăng điều hòa không khí nói riêng có ảnh hưởng lớn tới toàn hệ thống điện, vì 
nó thường làm tăng nhu cầu sử dụng điện trong giờ cao điểm, và tăng nhu cầu 
về tính linh hoạt của hệ thống điện. Việt Nam do vậy cần tập trung xây dựng 
mô hình làm mát bền vững hơn, vì nó khiến nhu cầu sử dụng điện vào giờ cao 
điểm tăng cao, và do đó là một yếu tố định hướng quan trọng các nhu cầu đầu 
tư cho hệ thống điện. Các công nghệ làm mát mới như các hệ thống điều hòa 
không khí bằng đá lạnh cũng có thể là một yếu tố đóng góp quan trọng trong 
tính linh hoạt của hệ thống điện (SEforAll 2020). 

Chính phủ Việt Nam hiện đang xây dựng Chiến lược phát triển năng lượng 
quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mặc dù cơ cấu năng lượng 
của Việt Nam đã có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng các nguồn NLTT 
trong những năm gần đây; tuy nhiên, nhiệt điện than vẫn đóng vai trò rất lớn 
trong hệ thống điện và tốc độ chuyển dịch vẫn còn chậm.  Cùng với cam kết 
của Chính phủ về mục tiêu net-zero vào năm 2050, Việt Nam cần cân nhắc lại 
những mục tiêu phát triển NLTT trong trung và dài hạn.  
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4.1.3 Các phương án chính sách cho Việt Nam

Quá trình thiết lập các mục tiêu phát triển NLTT  không phải là một quá trình 
khoa học đơn thuần (Kiefer and Couture 2015). Các mục tiêu về NLTT  luôn là 
một phần của quy trình chính trị, vì nó liên quan đến một loạt các thỏa thuận 
giữa các bên tham gia thị trường khác nhau (công ty điện, doanh nghiệp, các 
nhà hoạch định chính sách, v.v…). Trong một số trường hợp, các mục tiêu NLTT 
gắn kết với các công cụ chính sách cụ thể, như các vòng đấu thầu.

Sử dụng mô hình hóa tổng hợp để thiết lập các mục tiêu NLTT: 

Ở nhiều nước, các mục tiêu NLTT đang được thiết kế với sự hỗ trợ của công 
cụ mô hình hóa kịch bản chi tiết, thường đi kèm với mô hình hóa kinh tế, như 
các quy hoạch nguồn lực tổng hợp, hay các quy hoạch phát triển ngành điện. 
Tuy nhiên, có một vài thách thức khi dựa trên các mô hình để thiết lập các mục 
tiêu NLTT: 

1. Các mô hình có xu hướng quá thận trọng, dẫn đến các mục tiêu quá 
khiêm tốn. Điều này chủ yếu là do các yếu tố đầu vào để xây dựng mô 
hình (như các giá trị chi phí) thường đã lỗi thời, sử dụng dữ liệu từ cách 
đây 2-3 năm thay vì các con số mới nhất. Mô hình tính toán thường đánh 
giá thấp tốc độ giảm chi phí của các công nghệ NLTT. 

2. Mô hình hóa có thể mang lại cảm giác tin tưởng sai lầm về khả năng 
dự đoán tương lai của chúng ta. Như trong tình hình Covid-19, các dự 
báo về tương lai có thể dễ dàng bị phá vỡ bởi các sự kiện không lường 
trước được. 

3. Trong lịch sử, hầu hết các mô hình được sử dụng để thiết lập các mục tiêu 
NLTT đều tập trung vào ngành điện mà bỏ qua ngành sưởi ấm, làm mát 
và giao thông vận tải. Do đó, nhiều mô hình bỏ qua các sức mạnh tổng 
hợp quan trọng và các quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa các khách hàng 
sử dụng cuối cùng khác nhau và bỏ qua các xu hướng quan trọng như xu 
hướng gia tăng về điện khí hóa ở các ngành giao thông vận tải, làm mát 
và sưởi ấm (quan hệ liên kết ngành).  

Thiết lập trách nhiệm rõ ràng theo pháp luật và quy định về việc đạt các 
mục tiêu NLTT:

 ˗ Vì các mục tiêu NLTT thường được thông qua ở cấp quốc gia hoặc cấp 
tỉnh, trong nhiều trường hợp, cơ quan Trung ương hoặc tỉnh sẽ chịu trách 
nhiệm về việc đạt được các mục tiêu này. 

 ˗ Tuy nhiên, khi cơ quan Trung ương hoặc tỉnh chịu trách nhiệm đạt được 
các mục tiêu, thường không có các cơ chế tuân thủ và trách nhiệm giải 
trình rõ ràng, thiếu các chế tài xử phạt rõ ràng nếu không đạt được mục 
tiêu. Sự thiếu tính rõ ràng này có thể tác động tiêu cực đến việc đạt được 
mục tiêu. 
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 ˗ Thiết lập các cơ chế giám sát và tuân thủ hiệu quả:

 ˗ Có sự khác biệt quan trọng giữa các mục tiêu mang tính bắt buộc và các 
mục tiêu mang tính tự nguyện. 

 ˗ Các mục tiêu mang tính bắt buộc thường hiệu quả hơn, vì nó tạo ra một 
nghĩa vụ pháp lý về việc đạt được mục tiêu. Khi các mục tiêu mang tính 
bắt buộc, thì trong mắt các nhà đầu tư và nhà phát triển, các mục tiêu này 
trở nên đáng tin cậy hơn. Các công ty điện cũng thực hiện nghiêm túc 
hơn, đây thường là đối tượng phải tuân thủ các mục tiêu. 

 ˗ Các cơ chế tuân thủ được sử dụng để thực thi các mục tiêu NLTT khác 
nhau tùy theo cấu trúc thị trường nội địa, môi trường chính trị, cũng như 
là các yếu tố khác như văn hóa. 

Mở rộng các mục tiêu về NLTT bao gồm cả ngành nhiệt lạnh:  

Thực hiện các mục tiêu NLTT trong ngành nhiệt lạnh mang tính thách thức 
hơn, do ngành này đang có tốc độ tăng trưởng nhanh,nhất là ngành làm mát. 
Việt Nam do vậy nên xây dựng các chiến lược có mục tiêu để làm cho ngành 
làm mát trở nên bền vững hơn. Mở rộng các mục tiêu NLTT sang các tiểu ngành 
cụ thể. Các đơn vị sản xuất - chế tạo và nhiều doanh nghiệp lớn hiện đã bắt đầu 
ký các hợp đồng mua bán điện để mua điện NLTT tự nguyện, vì việc này đang 
ngày càng có tính kinh tế hơn. Việc bổ sung thêm một yêu cầu mang tính quy 
định có thể giúp bảo đảm rằng tất cả các doanh nghiệp sản xuất, chế tạo lớn 
đều tham gia vào quá trình chuyển dịch năng lượng. Việc này có thể làm giảm 
nhẹ gánh nặng cho các công ty điện hiện nay vì có nhiều nguồn đầu tư hơn 
trong khu vực tư nhân mà không cần sự tham gia của công ty điện. 

Bảo đảm rằng các mục tiêu dài hạn phù hợp với lộ trình giảm phát thải 
carbon trong dài hạn:

Hiện nay, nhiều chính phủ trên thế giới đang xây dựng các chiến lược để đạt 
trên 80%  NLTT trong tổng cơ cấu năng lượng đến năm 2050 và nhiều nghiên 
cứu chứng minh rằng việc này là khả thi cả về mặt kỹ thuật và kinh tế, mang lại 
nhiều lợi ích hơn, tiết kiệm nhiều chi phí hơn so với lộ trình phát triển carbon 
cao (UTS 2019, EWG 2019). 
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Nghiên cứu tình huống về Các tiêu chuẩn danh mục NLTT (RPS) ở Mỹ

Các chính sách RPS bắt nguồn ở Mỹ và hiện hơn 30 bang của Mỹ có chính 
sách RPS. Mức độ tuân thủ tổng quát đối với các mục tiêu RPS là cực kỳ cao 
và một số bang của Mỹ đã đạt và vượt các mục tiêu RPS của mình, vì các công 
nghệ NLTT đã có thể cạnh tranh được với các dạng công nghệ năng lượng 
truyền thống.

Ở Mỹ, các mục tiêu RPS thường có dạng một tỉ lệ phần trăm % trong doanh 
số bán điện cung cấp tới khách hàng sử dụng cuối cùng; theo đó việc đạt 
được mục tiêu được tính toán sau các tổn thất về truyền tải và phân phối. Do 
đó các mục tiêu RPS dẫn đến một mục tiêu định lượng cụ thể cho mỗi công 
ty điện để phát hoặc mua một lượng cụ thể số MWh điện tái tạo hợp lệ hàng 
năm. Các công ty điện (hoặc các đơn vị phục vụ phụ tải) phải chứng minh 
rằng họ tuân thủ các mục tiêu đặt ra khi gửi báo cáo đã được kiểm toán lên 
cơ quan điều tiết. Thay vì tự phát điện tái tạo hoặc mua điện tái tạo từ một 
nơi khác như một đơn vị sản xuất điện độc lập, các công ty điện thường có 
một vài phương án khác để tuân thủ các yêu cầu về mục tiêu RPS: 

 ˗ Nộp một khoản tuân thủ thay thế. 

 ˗ Mua chứng chỉ NLTT cho phần chênh lệch.

 ˗ Hoặc nộp tiền phạt trực tiếp. 

Việc các chính sách RPS mang tính bắt buộc về mặt pháp luật và các chính 
sách này tăng dần theo thời gian (20%, 30%, 40%, v.v…), kết hợp với việc 
triển khai thực hiện chỉ nhắm đến một vài bên tham gia chủ chốt (ở đây là 
các công ty điện) thay vì hàng ngàn người tham gia cá nhân riêng lẻ, nên đây 
là một cơ chế rất hiệu quả để tăng tỉ lệ NLTT trong cơ cấu điện năng.

Nguồn: LBNL (2019). U.S. Renewable Portfolio Standards: 2019 Tracking 
Report. 

Các kiến nghị chính sách cho Việt Nam: Thiết lập các mục tiêu về năng 
lượng tái tạo  
Có một số phương án chính sách cụ thể mà Việt Nam cần nghiên cứu thực 
hiện: 

Các kiến nghị chủ yếu  Mức độ 
quan 
trọng

Thời gian 
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Tính gộp các dự án thủy điện trên 30 MW vào 
nguồn NLTT trong tương lai, như vậy, tỷ lệ 
trong tổng nguồn của NLTT sẽ tăng theo. 

THẤP Hành động 
NGAY LẬP 
TỨC (0-5 

năm)
Nâng cao mức độ tham vọng của các mục tiêu 
NLTT hiện có để bảo đảm rằng chuyển dịch 
năng lượng ở Việt Nam vẫn theo đúng các mục 
tiêu của Hiệp định Khí hậu Paris, và phù hợp với 
các nước khác trong khu vực. Điều này cũng sẽ 
giúp tránh được các tác động tiêu cực có thể có 
về thương mại nếu các điều chỉnh về biên giới 
carbon được thông qua phổ biến hơn trong 
những năm tới. Các điều chỉnh biên giới carbon 
này có thể dựa trên lượng phát thải CO2 trên 
mỗi kWh phát điện tại từng quốc gia xuất khẩu 
(tức là cường độ phát thải). Các nỗ lực giảm 
cường độ phát thải của Việt Nam trong ngành 
điện khi nhân rộng các nguồn NLTT có thể giúp 
bảo vệ Việt Nam trước các thay đổi trong tương 
lai về chính sách thương mại quốc tế. 

CAO TRUNG 
HẠN (5-10 

năm)

Phương pháp được sử dụng để xác định mục 
tiêu NLTT ở Việt Nam, bao gồm các thông số chi 
phí và các giá trị đầu vào then chốt, cần được 
rà soát và cập nhật dựa trên chi phí hiện tại. 
Bên cạnh đó, lập quy hoạch điện theo hướng 
lập quy hoạch tài nguyên tổng hợp chính thức 
sẽ giúp bảo đảm rằng các thông số và đầu vào 
chi phí mới nhất được sử dụng khi xác định các 
mục tiêu chuyển dịch năng lượng dài hạn ở Việt 
Nam. Khi đó, NLTT được xem là “hiệu quả về chi 
phí” và sẽ dẫn đến sự giảm tương ứng về mức 
công suất phát điện cần thiết từ các nhà máy 
nhiệt điện than  và nhiệt điện khí  truyền thống.  

TRUNG 
BÌNH

Hành động 
ngay lập 
tức (0-5 

năm)

Giao các công ty điện, hoặc các đơn vị phân phối 
điện đạt mục tiêu về NLTT trong ngành điện, và 
ban hành các mức phạt tiền đối với trường hợp 
không tuân thủ, như theo các chính sách RPS 
của Mỹ. Điều này có thể bảo đảm các mức độ 
tuân thủ cao hơn và chuyển dịch trách nhiệm 
đạt được các mục tiêu về NLTT sang các công ty 
điện lớn trên cả nước.  

TRUNG 
BÌNH

TRUNG 
HẠN (5-10 

năm)
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Mở rộng các mục tiêu NLTT sang cả các ngành 
giao thông vận tải và nhiệt lạnh. 

CAO TRUNG 
HẠN (5-10 

năm)
Chuyển dịch quy hoạch hệ thống điện tập 
trung sang quy hoạch hệ thống điện tổng hợp 
đảm bảo tối ưu hóa việc huy động NLTT vào hệ 
thống hướng tới mục tiêu chuyển dịch năng 
lượng dài hạn. 

CAO TRUNG 
HẠN (5-10 

năm)

4.2. Các cơ chế phát triển NLTT
4.2.1. Quan điểm quốc tế 

Để thảo luận các chính sách mua bán NLTT, cần phân biệt giữa các chính 
sách dành cho dự án NLTT quy mô vừa và nhỏ (dưới 10 MW) và các chính sách 
dành cho dự án quy mô lớn (10 MW trở lên) (xem Jacobs et al. 2020). 

Đối với các dự án NLTT quy mô vừa và nhỏ, có một số chính sách áp dụng 
như: cơ chế bù trừ điện năng Net Metering, cơ chế Net Billing, Net-FITs, và biểu 
giá FIT, mặc dù các chính sách hỗ trợ như ưu đãi thuế và giảm giá vẫn tiếp 
tục được sử dụng. Hiện nay, hơn 75 nước trên thế giới sử dụng hình thức Net 
Metering, hoặc Net Billing, trong khi gần 100 nước sử dụng hình thức giá FIT 
đối với các dự án quy mô nhỏ. 

Trong những năm gần đây, các chính sách về dự án NLTT quy mô vừa và nhỏ 
đã phát triển nhanh chóng. Cụ thể ở Mỹ, và ở các nước khác trên thế giới, có sự 
dịch chuyển từ các chính sách Net Metering truyền thống (trong đó mỗi kWh 
dư thừa được sử dụng để bù cho một kWh tiêu thụ) sang các chính sách khác 
như Net Billing, hoặc Net-FITs (các phương án này được trình bày trong phần 
dưới đây). Các yếu tố động lực chính đằng sau sự phát triển này là do chi phí 
sản xuất điện mặt trời giảm nhanh trong thời gian vừa rồi, kết hợp với sự gia 
tăng các lo ngại của các công ty điện về tổn thất doanh thu gây ra bởi cơ chế 
Net Metering truyền thống.   

Đối với các dự án NLTT quy mô lớn, có 03 công cụ chính sách chủ yếu để 
mua công suất phát điện NLTT mới (NREL 2011):

1. Biểu giá FIT: giá mua được bảo đảm, thường được phân biệt theo công 
nghệ, và thiết lập mức giá bởi chính phủ trong một khoảng thời gian cố 
định (ví dụ thông qua một hợp đồng dài hạn từ 12-20 năm). 

2. Đấu thầu: cơ chế đấu thầu cạnh tranh, yêu cầu các bên nộp hồ sơ dự 
thầu cạnh tranh với nhau để bảo đảm một tỉ lệ của thị trường. Thường 
dẫn đến một hợp đồng dài hạn. 

3. Hợp đồng song phương: các công ty điện và chính phủ đôi khi cũng ký 
hợp đồng song phương để mua công suất mới, thông qua các thương 
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lượng song phương để đi đến các điều kiện về giá và hợp đồng. 

Trên toàn thế giới, hiện có 113 quốc gia sử dụng biểu giá FIT (REN21 2020),và 
gần 100 quốc gia hiện đang sử dụng hình thức đấu thầu để mua công suất 
phát điện từ NLTT mới (IRENA 2019b). 

Một số nước sử dụng đấu thầu như một cơ chế duy nhất hoặc hiệu quả nhất 
để tăng công suất mua điện tái tạo. Tuy nhiên, có một số nước lại có những hoài 
nghi do: 

 ˗ Đấu thầu có thể làm giảm tính cạnh tranh, thay vì tăng tính cạnh tranh. 

 ˗ Đấu thầu thường ưu tiên các công ty lớn hơn thay vì các nhà phát triển/
đầu tư trong nước, cũng như là các dự án của cộng đồng. 

 ˗ Đấu thầu có thể làm chậm tiến độ tích hợp các nguồn NLTT khi hạn chế 
thực hiện ở các gói đấu thầu cụ thể.

 ˗ Đấu thầu có thể góp phần làm gia tăng sự phản đối của địa phương và 
người dân đối với các dự án NLTT (Jacobs et al. 2020). 

Như vậy, có thể thấy không phải đấu thầu luôn là công cụ chính sách tốt 
nhất, phù hợp nhất cho mọi quốc gia, mọi thời điểm. Để bảo đảm sự phát triển 
của NLTT trên một thị trường cụ thể, một số ý kiến cho rằng các công cụ chính 
sách như biểu giá FIT sẽ bảo đảm sự tiếp cận thị trường cho nhiều đối tượng 
tham gia hơn (Energy Watch Group (2017). Với những thị trường non trẻ, thì cơ 
chế biểu giá FIT được coi là phù hợp nhất để thúc đẩy thị trường.

Cần xây dựng thêm các cơ chế mua các dạng điện sạch khác như lưu trữ hay 
hydrogen. Để khuyến khích cơ chế lưu trữ, một số quốc gia như Ấn Độ đang 
bắt đầu thực hiện các cuộc đấu thầu hỗn hợp cho các dự án gió và mặt trời kết 
hợp, hoặc các dự án mặt trời + lưu trữ. Một số vùng đảo trên thế giới gần đây đã 
triển khai đấu thầu đối với các dự án mặt trời + lưu trữ. Ngoài ra, nhiều quốc gia 
trên thế giới hiện đang áp dụng nhiều hình thức trợ giá, trợ cấp và ưu đãi thuế 
để khuyến khích đầu tư cho các giải pháp lưu trữ. Các hình thức khuyến khích 
này vẫn là công cụ phổ biến nhất để thúc đẩy các giải pháp lưu trữ. 

4.2.2. Bối cảnh Việt Nam

Việt Nam đã sử dụng cơ chế biểu giá FIT để khuyến khích phát triển điện 
NLTT bằng chính sách giá FIT đầu tiên cho các dự án điện gió năm 2011. Biểu 
giá FIT sau đó được mở rộng sang các loại hình công nghệ khác như công nghệ 
điện mặt trời, với các biểu giá FIT cụ thể cho các dự án điện mặt trời mặt đất, 
điện mặt trời nổi và mái nhà trong biểu giá FIT cho điện mặt trời năm 2020 
(Asian Power 2020).  

Các hệ thống điện mặt trời mái nhà ở Việt Nam đã có sự bùng nổ mạnh mẽ 
trong năm 2020, với mức tăng trưởng thị trường gấp 20 lần từ mức gần 400 
MW vào cuối năm 2019 lên hơn 9.000 MWp vào cuối năm 2020 (Gunther 2020). 
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Mức tăng trưởng nhanh về điện mặt trời mái nhà vượt quá các mục tiêu của 
Chính phủ đặt ra ở mức 1.000 MW vào năm 2025 với 100.000 hệ thống điện 
mặt trời mái nhà được lắp đặt (Quyết định số 2023/QĐ-BCT ngày 05/07/2019 
của Bộ Công thương). 

Đến nay, biểu giá FIT cho điện gió và điện mặt trời đã thành công trong việc 
huy động vốn đầu tư. Đồng thời các điều chỉnh, sửa đổi định kỳ biểu giá FIT 
phản ánh đúng mức giảm chi phí trong ngành này. Với sự phát triển bùng nổ 
của điện mặt trời mái nhà diễn ra trong năm 2020, khung chính sách về điện 
mặt trời vẫn chưa rõ ràng do chính phủ đang cân nhắc lộ trình tương lai. 

4.2.3. Các phương án chính sách cho Việt Nam

Với sự khác biệt đã nêu ở trên, phần này phân biệt giữa các phương án mua 
sắm, đầu thầu đối với dự án quy mô vừa và nhỏ, dự án quy mô lớn, cũng như 
công nghệ năng lượng sạch khác. 

Đối với các dự án điện mặt trời mái nhà 

Đối với các dự án NLTT quy mô vừa và nhỏ và đặc biệt là điện mặt trời mái 
nhà, các phương án chính sách sau đây là phổ biến nhất: 

 ˗ Bù đắp 1-1 cho phần điện dư thừa bằng tín dụng hóa đơn (nghĩa là 1 
kWh dư thừa bằng 1 kWh trừ đi trong hóa đơn tiêu thụ). Các tín dụng hóa 
đơn này có thể được chuyển tiếp từ tháng này sang tháng khác để bù trừ 
kWh-kWh cho mức tiêu thụ điện của một người trong các kỳ hóa đơn về 
sau (Net Metering). 

 ˗ Bù đắp bằng tín dụng tiền trong đó mỗi kWh dư thừa được bù đắp ở một 
mức giá tiền cụ thể, tổng số tiền được giảm vào hóa đơn tiền điện của 
khách hàng vào cuối mỗi kỳ hóa đơn hoặc vào cuối năm (ví dụ 1 kWh = 
0,06 Euro). Theo cách này, tín dụng dư thừa có thể được chuyển tiếp để 
giảm vào hóa đơn tiền điện của các kỳ hóa đơn về sau (Net Billing).

 ˗ Bù đắp bằng thanh toán tiền (nghĩa là Euro cent/kWh), trong đó mỗi kWh 
dư thừa được công ty điện, đơn vị bao tiêu mua lại, hoặc được bán trực 
tiếp lên thị trường. Theo phương pháp này, nhà tiêu dùng nhận séc và 
hóa đơn vào cuối mỗi kỳ hóa đơn (Net-FIT). 

 ˗ Biểu giá FIT (còn được gọi là hợp đồng mua hết bán hết): phát điện tại 
chỗ được bán 100% lên lưới điện ở một mức giá đã xác định trước. Theo 
phương pháp giá FIT, không có tự tiêu thụ tại chỗ: có hai công tơ điện 
riêng biệt, một công tơ đo mức tiêu thụ tại chỗ và một công tơ đo mức 
bán lên lưới điện. Trong hầu hết các trường hợp, mục đích của giá FIT là 
bù đắp chi phí, trong đó giá mua được dựa trên chi phí phát điện xấp xỉ 
của hệ thống điện mặt trời mái nhà, cộng với mức lợi nhuận vừa phải. 
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Trong trường hợp Net Billing và Net-FITs, cần thực hiện các xem xét bổ sung. 
Theo đó, có 5 phương án để xác định giá trả cho công suất phát điện dư thừa: 

1. Giá gắn với giá thị trường bán buôn thời gian thực (trường hợp này yêu 
cầu khách hàng phải lắp đặt công tơ đo đếm theo thời gian sử dụng, đối 
với khách hàng dân cư và khách hàng thương mại quy mô nhỏ yêu cầu 
này khá phiền toái). 

2. Giá gắn với thị trường, nhưng theo mức bình quân hàng ngày, hàng 
tháng hoặc hàng năm. 

3. Giá gắn với thành phần điện năng của biểu giá bán lẻ, trừ đi một khoản 
phí hoặc tỉ lệ nhỏ để bù đắp các chi phí giao dịch, chi phí truyền tải hoặc 
phân phối (ví dụ 10-15%).

4. Giá dựa trên biểu giá khác, như chi phí năng lượng tránh được của nhà 
cung cấp, chi phí này được điều chỉnh và cập nhật theo thời gian. 

5. Giá dựa trên công thức khác, như giá trị của điện mặt trời phát lên lưới 
điện phân phối hoặc của toàn hệ thống điện. 

Đối với các dự án NLTT quy mô lớn: 

Việt Nam hiện đang chuyển sang cơ chế đấu thầu và rút dần chính sách biểu 
giá FIT, chính sách này cho đến nay vẫn đang điều chỉnh dòng đầu tư trong 
ngành. Nhìn chung, có 02 lộ trình chính sách mà Việt Nam có thể theo đuổi: 

Lộ trình chính 
sách dành cho 
các dự án NLTT 

quy mô lớn

Mô tả Lí do

1 Giới thiệu cơ chế 
đấu thầu, nhưng 
chỉ cho một số 
công nghệ nhất 
định

Giới thiệu đấu thầu, 
nhưng chỉ cho một số 
công nghệ nhất định (ví 
dụ cho các công nghệ 
có chi phí thấp như sản 
xuất điện từ rác thải, 
và điện gió ngoài khơi, 
thủy điện tích năng, 
hoặc các dự án lai cải 
tiến khác như điện mặt 
trời + lưu trữ), hoặc 
thủy điện và vẫn áp 
dụng biểu giá FIT cho 
các công nghệ khác 

Chi phí cho điện gió và 
điện mặt trời đều đã biết; 
biểu giá FIT sẽ giúp bảo 
đảm tính liên tục; chi phí 
cho các dự án điện gió 
ngoài khơi và phát điện 
từ rác thải, thủy điện tích 
năng, lưu trữ hoặc thủy 
điện ít có thông tin hơn 
và tùy theo từng vị trí
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2 Áp dụng cơ chế 
đấu thầu, nhưng 
chỉ cho các dự án 
ở trên một mức 
quy mô cụ thể 

Tiếp tục áp dụng biểu 
giá FIT cho các dự án 
dưới 10 MW, và áp dụng 
đấu thầu cho các dự án 
ở trên một mức quy mô 
cụ thể (ví dụ các dự án 
có quy mô trên 10 MW). 
Tất cả các dự án quy mô 
nhỏ hơn tiếp tục hưởng 
giá FIT, hoặc các điều 
kiện chính sách mới xây 
dựng cho điện mặt trời 
mái nhà nếu có. 

Phương pháp này sẽ bảo 
đảm phần nào tính liên 
tục, vì các dự án quy mô 
nhỏ hơn và thuộc thẩm 
quyền địa phương có thể 
tiếp tục hưởng lợi từ tính 
ổn định của giá FIT; các 
dự án lớn hơn sẽ buộc 
phải tham gia đấu thầu, 
theo đó có thể giúp hạ 
giá thành. 

Một trong số các nhược điểm đáng chú ý nhất của hình thức đấu thầu là 
nguy cơ mà chính phủ không đạt được lượng công suất đề ra của mình do có 
thể có dự án không triển khai. Trong thực tế, tỉ lệ thất bại của đấu giá có thể rất 
cao, có thể lên tới 70%. Chất lượng thiết kế cuộc đấu thầu cũng như mức độ 
cạnh tranh có tính quyết định đến sự thành công của các vòng đấu giá.  

Nghiên cứu tình huống về cách giảm rủi ro không hoàn thành trong 
thiết kế cuộc đấu thầu

Nhiều quốc gia đã xây dựng một loạt các công cụ để khuyến khích triển 
khai đấu thầu thành công hơn và đặc biệt là giảm nguy cơ các đơn vị thắng 
thầu không xây dựng dự án ở mức giá họ bỏ thầu. Các yêu cầu sơ tuyển về kỹ 
thuật hoặc tài chính do vậy phải được áp dụng. Đối với yêu cầu kỹ thuật, các 
quốc gia đã đặt ra các tiêu chuẩn kỹ thuật cần thiết và các dự án phải đáp ứng 
để có đủ điều kiện tham gia đấu thầu. Và như vậy, chỉ các đơn vị đủ điều kiện 
và đã có kinh nghiệm về thi công và hoàn thiện các dự án tương tự mới được 
phép tham gia.  

Các yêu cầu sơ tuyển về tài chính lại đặt ra một rào cản tài chính cụ thể, 
nhằm loại bỏ các đơn vị đấu thầu không nghiêm túc. Trong một số trường 
hợp, một số nước đưa một mức tiền phạt (ví dụ 100.000 Euro) nếu không 
hoàn thành dự án như đã ký kết. Trong các trường hợp khác, đơn vị dự thầu 
được yêu cầu đưa ra một giấy bảo đảm nhận thầu, đó là một mức tiền cụ thể 
(thường gắn với quy mô dự án) mà các đơn vị phát triển đưa ra và có nguy 
cơ mất đi nếu họ thắng thầu nhưng không hoàn thành dự án như đã ký kết. 
Danh sách dưới đây tổng hợp về các mức bảo đảm nhận thầu31: 

31 Xem: http://aures2project.eu/glossary-terms/financial-prequalification/
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 ˗ Bồ Đào Nha, điện gió và sinh khối: 10 Euro/kW cho giấy bảo đảm nhận 
thầu lần thứ nhất, 25 Euro/kW cho giấy bảo đảm nhận thầu lần thứ hai. 

 ˗ Đức, điện mặt trời: 4 Euro/kW cho giấy bảo đảm lần thứ nhất, 50 Euro/
kW cho giấy bảo đảm lần thứ hai.  

 ˗ Tây Ban Nha, điện gió trên bờ và sinh khối: nếu không tuân thủ theo 
thời hạn đã thỏa thuận (48 tháng sau khi trúng thầu), cơ quan quản lý 
đấu thầu sẽ yêu cầu thực hiện bảo lãnh ngân hàng 20 Euro/kW. 

 ˗ Ý, nhiều công nghệ: 5% chi phí đầu tư ước tính cho giấy bảo đảm nhận 
thầu lần thứ nhất, 10% chi phí đầu tư ước tính cho giấy bảo đảm nhận 
thầu lần thứ hai. 

 ˗ Croatia, nhiều công nghệ: 50 HRK/kW (gần 6,5 Euro) cho giấy bảo đảm 
nhận thầu lần thứ nhất, 300 HRK/kW (gần 40 Euro) cho giấy bảo đảm 
nhận thầu lần thứ hai.

Mặc dù vậy, khi đặt ra các yêu cầu sơ tuyển về tài chính hoặc kỹ thuật thì 
vẫn có rủi ro làm giảm tính cạnh tranh, vì sẽ có ít nhà phát triển dự án đủ điều 
kiện tham gia đấu thầu. Tính cạnh tranh thấp hơn có thể dẫn đến thông đồng, 
giá cao, hoặc làm thất bại vòng đấu thầu. 

Tuy nhiên, nếu kết hợp đúng đắn các yêu cầu sơ tuyển về kỹ thuật và tài 
chính, vẫn có cơ hội để đạt được tỉ lệ hoàn thành cao, và có nhiều nhà phát 
triển dự án, bao gồm cả các nhà phát triển địa phương, có thể tham gia. 

Nguồn: https://auresproject.eu/files/media/documents/policy_memo_2_
pre-qualifications_and_penalties_251016.pdf

Các kiến nghị chính sách cho Việt Nam: Các cơ chế triển khai  

Việt Nam đã đạt được thành công lớn trong chính sách giá FIT những năm 
gần đây. Các nhà đầu tư và tổng thầu EPC trong nước và quốc tế đã phát 
triển thành công các dự án và Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn để 
đầu tư cho các dự án NLTT.  

Các kiến nghị chủ yếu Mức độ 
quan trọng Thời gian 

Giữ nguyên biểu giá FIT đối với các dự án có 
quy mô vừa và nhỏ (ví dụ dưới 10 MW) nhằm 
hỗ trợ ngành NLTT quốc gia, thúc đẩy sự tạo 
ra giá trị trong nước, và bảo đảm tính đa 
dạng của thành phần tham gia. 

TRUNG 
BÌNH 

Hành động 
ngay lập tức 

(0-5 năm)
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Sử dụng hình thức đấu thầu đối với các dự 
án NLTT quy mô lớn (ví dụ trên 10 MW) để 
thu hút đầu tư từ các nhà phát triển dự án 
quốc tế. 

CAO Hành động 
ngay lập tức 

(0-5 năm)

Áp dụng hình thức đấu thầu đối với các công 
nghệ có chi phí đầu tư ít được biết đến và sự 
cạnh tranh có thể bị hạn chế như thủy điện 
tích năng, điện mặt trời nổi, điện rác, điện 
gió ngoài khơi, các hệ thống lưu trữ, hydro. 

TRUNG 
BÌNH 

Hành động 
trong trung 

hạn (5-10 
năm)

Nghiên cứu, phát triển các cuộc đấu thầu thử 
nghiệm về kết hợp các dự án NLTT + lưu trữ, 
cũng như là thủy điện tích năng, để thúc đẩy 
hòa lưới và thử nghiệm lưu trữ quy mô lưới 
điện để ổn định công suất điện phát lên lưới. 

CAO Hành động 
trong trung 

hạn (5-10 
năm)

Về điện mặt trời mái nhà, Việt Nam có thể cân nhắc:

Các kiến nghị chủ yếu  Mức độ 
quan trọng Thời gian 

Sau năm 2020, cần có chính sách quy định 
mức trần cụ thể về công suất lắp đặt hàng 
năm của các dự án điện mặt trời mái nhà 
được đấu nối lưới điện (ví dụ 2.500 MW/
năm), bên cạnh đó các nhà phát triển dự án 
phải dựa trên giá thị trường bán buôn, hoặc 
các hợp đồng mua bán điện trực tiếp (ví dụ 
các hợp đồng mua bán điện doanh nghiệp). 
Các mức trần này có thể dựa trên một phân 
tích Quy hoạch tài nguyên tổng hợp, trong 
đó tiềm năng điện mặt trời mái nhà hiệu quả 
về chi phí sẽ được ước tính, hoặc dựa trên 
một mục tiêu dài hạn hơn, với các mục tiêu 
hàng năm tương ứng. 

CAO Hành động 
ngay lập tức 

(0-5 năm)
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Điều chỉnh khung chính sách điện mặt trời 
mái nhà quy định biểu giá   theo thời gian 
bắt đầu từ năm 2022. Khi có một cấu trúc 
thanh toán phù hợp, phân biệt theo thời 
gian,  có thể thiết lập trước (dựa trên biểu 
giá điện theo thời gian sử dụng hiện có của 
Việt Nam), hoặc gắn với giá thị trường bán 
buôn, thì có thể khuyến khích các chủ dự án 
điều chỉnh các hệ thống lắp đặt của mình 
theo hướng có lợi cho toàn bộ hệ thống 
điện. Việc này có thể bao gồm khuyến khích 
các nhà phát triển lắp đặt các hệ thống quay 
về hướng tây, để giúp giảm thiểu các mức 
đỉnh lúc chiều muộn và chập tối. Các dự án 
hiện nay phải được miễn áp dụng luật mới 
để tránh các thay đổi hồi tố, mà có thể có ảnh 
hưởng tiêu cực đến niềm tin của nhà đầu tư. 

Trung bình Hành động 
ngay lập 

tức 

Đưa ra các quy tắc rõ ràng hơn về tính hợp 
lệ đối với các dự án điện mặt trời mái nhà 
trong tương lai để ngăn chặn tình trạng mạo 
hiểm, đánh cược.  Theo một số báo cáo  đã có 
trường hợp dự án xây dựng nhanh các công 
trình mái nhà tạm bợ để hưởng chính sách 
ưu đãi. Trong trường hợp này, quy tắc về tính 
hợp lệ có thể được điều chỉnh, như trường 
hợp ở Pháp, để bảo đảm  các công trình có 
dạng khép kín (với tường bao và mái nhà), 
hoặc có thể phải khảo sát hiện trường để 
bảo đảm sự tuân thủ các quy định mới. 

Cao Hành động 
ngay lập 

tức 

Giới thiệu, thí điểm các hệ thống lưu trữ tích 
hợp vào phát điện mặt trời và/hoặc điện 
NLTT để nâng cao tính ổn định, vận hành 
kinh tế cho toàn hệ thống điện. Kinh nghiệm 
rút ra từ quá trình triển khai các hệ thống lưu 
trữ có thể làm cơ sở để xây dựng một khung 
chính sách toàn diện hơn về lưu trữ, và về 
kết nối xe điện với lưới điện trong tương lai. 

Trung bình Trung và 
dài hạn 
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Yêu cầu về tỷ lệ (%) lắp đặt các hệ thống lưu 
trữ tích hợp trong phát điện mặt trời và/
hoặc điện NLTT để nâng cao tính ổn định, 
vận hành kinh tế cho toàn hệ thống điện. 

TRUNG 
BÌNH 

Hành động 
trong trung 

hạn (5-10 
năm)

Thiết kế một cơ chế đấu thầu để áp dụng một cách hiệu quả, thành công, 
cần   bảo đảm tính cạnh tranh, tránh thông đồng và các biến dạng thị trường 
khác, cũng như giảm thiểu rủi ro về tỉ lệ thực hiện dự án thấp. Cụ thể về thiết kế 
đấu thầu, có một số khía cạnh phải được xem xét như sau: 

Các kiến nghị chủ yếu  Mức độ 
quan trọng Thời gian 

Các cuộc đấu thầu cần có lịch trình rõ ràng, 
với nhiều vòng, thay vì chỉ một vòng, để đưa 
ra một góc nhìn dài hạn cho các nhà đầu 
tư. Các vòng đấu thầu không được quá gần 
nhau, cũng không quá xa nhau (hai vòng 
đấu thầu mỗi năm), tổng cộng 10 vòng đấu 
thầu đến năm 2025. 

TRUNG 
BÌNH 

Hành động 
ngay lập tức 

(0-5 năm)

Yêu cầu sơ tuyển phải đủ chặt chẽ để giảm 
thiểu dự thầu không nghiêm túc (ví dụ thông 
qua giấy bảo đảm nhận thầu). Hầu hết các 
giấy bảo đảm nhận thầu dao động từ 5 USD/
kW đến gần 50 USD/kW32. Khoảng giữa hợp 
lý sẽ là 20 USD/kW. 

CAO Hành động 
ngay lập tức 

(0-5 năm)

Mức tiền phạt khi không hoàn thành dự án 
phải đủ cao để bảo đảm tỉ lệ thực hiện dự 
án cao. Việc này có thể bao gồm mất toàn 
bộ giấy bảo đảm nhận thầu, hoặc các biện 
pháp khác như giảm mức giá mua đã thống 
nhất lúc ban đầu đối với mỗi tháng bị chậm 
tiến độ so với ngày vận hành thương mại dự 
kiến. 

CAO Hành động 
ngay lập tức 

(0-5 năm)

4.3. Tối đa hóa lợi ích kinh tế - xã hội khi phát triển NLTT
4.3.1 Quan điểm quốc tế và bối cảnh Việt Nam

Phát triển các nguồn NLTT có thể mang lại nhiều lợi ích kinh tế - xã hội, 
bao gồm bảo vệ môi trường, tăng cường tính đa dạng sinh học, giảm ô nhiễm 
không khí và giảm chi phí y tế cộng đồng, điện khí hóa nông thôn, tăng cường 
an ninh năng lượng và cải thiện các cán cân thương mại, tạo ra việc làm. Tuy 
32Xem http://aures2project.eu/glossary-terms/financial-prequalification/
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nhiên, một trong các lợi ích kinh tế - xã hội quan trọng nhất đối với các nước 
đang phát triển là sự thành lập một ngành quốc gia, bao gồm việc nội địa hóa 
một số phần của chuỗi giá trị để thúc đẩy hơn nữa sự tăng trưởng kinh tế. 

40.1

60.4

88.2

120.2

155.7
146.5

213.0

264.7

239.9

211.7

265.1

300.3

280.0

315.1

280.2 282.2

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Asset finance Small distributed capacity

51% 46% 36% 29% -6% -9% -7% -11%12% 13% 1%13%45% 24% 25%

Hình 27. Đầu tư công suất NLTT toàn cầu, 2004 đến 2019, tỉ đô la
(Nguồn: UNEP, Frankfurt School-UNEP Centre, BloombergNEF)

Các chính sách công nghiệp nếu được thiết kế tốt sẽ  thu hút các ngành 
công nghiệp xanh, đặc biệt là tại các nền kinh tế mới nổi như Việt Nam. Ở nhiều 
nước đang phát triển, các chính sách thường chú trọng tạo ra các việc làm 
trong khâu tiêu thụ, mà không phải một việc làm bền vững trong ngành sản 
xuất, chế tạo. Ngoài ra, khi không có các ưu đãi chính sách chiến lược, Việt Nam 
có nguy cơ mất đi các lợi ích quan trọng trong việc tạo ra chuỗi giá trị quốc gia 
trên thị trường quốc tế. Một số can thiệp chính sách đã tỏ ra thành công trong 
việc tạo ra các chuỗi giá trị NLTT quốc gia. Việc này bao gồm các khung chính 
sách NLTT truyền thống để thúc đẩy bên cầu (ví dụ các cơ chế hỗ trợ, RPS, v.v…) 
cũng như là các cơ chế chính sách ngành để thúc đẩy bên cung. 

Việt Nam đã thiết lập các chính sách hiệu quả về “kéo” bên cầu, bao gồm 
biểu giá FIT, chính sách điện mặt trời mái nhà, v.v… Tuy nhiên, các “cú đẩy” đối 
với bên cung vẫn chưa được thực hiện một cách có chiến lược. Việc tạo ra giá trị 
của Việt Nam có thể được thúc đẩy khi kết hợp đào tạo nhân lực địa phương và 
phát triển các đơn vị cung ứng địa phương. Điều này cũng sẽ giúp giảm bớt sự 
phụ thuộc vào chuyên gia nước ngoài.

Cuối cùng, cần phải nhấn mạnh rằng chiến lược về việc thành lập một ngành 
NLTT quốc gia có thể được đưa vào trong Quyết định số 879/QĐ-TTg về phê 
duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 
đến năm 2035.
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STT Các ngành công
nghiệp ưu �ên

(Dự báo) tỷ trọng giá trị
sản xuất trong toàn ngành

Lĩnh vực công nghiệp
ưu �ên đến năm 2025

(12)

Định hướng 
ưu �ên 

đến năm 2035
(5)

(1) Máy móc và thiết bị 
phục vụ nông nghiệp, (2) 
Đóng tàu, (3) Ô tô và phục 
tùng cơ khí, (4) Thép chế 
tạo, (5) Hóa dầu, (6) Nhựa 
- cao su kỹ thuật, (7) Hóa 
dược (kháng sinh, tá 
dược, vitamin),
(8) Chế biến nông lâm 
thủy sản, (9) Nguyên, phụ 
liệu cho ngành may mặc, 
giày dép phục vụ XK,

(10) Thiết bị thông �n 
viễn thông, (11) Linh kiện 
điện tử, (12) Phần mềm 
công nghiệp

(13) Năng lượng nguyên 
tử vì mục đích hòa bình,

(1) Kim loại 
màu và vật 
liệu mới, (2) 
Hóa dipwkc 
(vắc xin), (3) 
Quần áo thời 
trang, giày 
cao cấp

(4) Điện tử 
y tế

(5) Năng lượng 
tái tạo ( gió, mặt 
trời, địa nhiệt, 
sóng biển)

1        Chế biến, chế tạo

2         Điện tử và 
viễn thông

3       Năng lượng mới và
 năng lượng tái tạo 

55,84      61,79

3,54         6,80

4,22         5,85

7,54        10,75

6,90        8,64

72,74      74,61

2010      2015 2025      2035

Hình 28. Các ngành công nghiệp và lĩnh vực công nghiệp ưu tiên đến năm 2025,              
tầm nhìn đến năm 2035.

Nguồn: Quyết định số 879/QĐ-TTg

4.3.2. Các phương án chính sách cho Việt Nam

Chiến lược Phát triển NLTT của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2050 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai NLTT trong phát triển kinh 
tế - xã hội địa phương. Các chính sách ngành về công nghệ NLTT thường bao 
gồm việc cấp kinh phí cho hoạt động nghiên cứu-phát triển, hỗ trợ tài chính 
cho sản xuất công nghệ NLTT, các chương trình nâng cao năng lực và đào tạo, 
yêu cầu về hàm lượng nội địa hoặc các ưu đãi và sự tiếp cận vốn rẻ thông qua 
các ngân sách phát triển xanh. 

Thiết lập các ưu đãi để khuyến khích hàm lượng nội địa

Các yêu cầu về hàm lượng nội địa buộc các nhà phát triển dự án phải mua 
một tỉ lệ nhất định trang thiết bị NLTT trong nước. Tỉ lệ hàm lượng nội địa được 
yêu cầu thường có dạng tỉ lệ phần trăm trên tổng chi phí dự án (trên mỗi đơn 
vị công suất lắp đặt) và thường tăng lên theo thời gian. 

Một trong số các lợi ích của yêu cầu về hàm lượng nội địa có thể mang lại 
cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước để vừa học vừa làm và tăng cường 
đổi mới, sáng tạo. Điều này đặc biệt hữu ích trong bối cảnh hợp nhất các chuỗi 
cung ứng NLTT quốc tế với các rào cản tham gia cao (IRENA 2020a). Ngoài ra, 
với các kinh nghiệm được tích lũy theo thời gian, các công ty trong nước có thể 
nâng cao năng lực cần thiết để dần đáp ứng nhu cầu trong nước. Sau khi xây 
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dựng một ngành có khả năng cạnh tranh quốc tế, yêu cầu về hàm lượng nội địa 
có thể giảm dần (Lebdioui 2020). 

Nội địa hóa một số phần nhất định trong chuỗi giá trị NLTT khá dễ dàng “vì 
chuyển giao công nghệ và tăng cường lao động trong phân khúc việc làm tay 
nghề trung bình và thấp tương đối đơn giản” (IRENA 2020a).   

Nghiên cứu tình huống về hàm lượng nội địa (Ontario, Canada)

Ontario đã thông qua biểu giá FIT trong năm 2008, với quy định về hàm lượng 
nội địa để thiết lập một ngành NLTT quốc gia (Wilke 2011). Như trình bày 
trong hình dưới đây, yêu cầu về hàm lượng nội địa tăng dần theo thời gian và 
cũng khác nhau tùy theo các loại công nghệ khác nhau. 

Các dự án FIT có công suất > 10 kW

Dự án điện gió trên 10kW Dự án điện mặt trời trên 10kW

Tỷ lệ nguồn lực 
nội địa tổi thiểu

Năm vận hành 
thương mại

Tỷ lệ nguồn lực 
nội địa tổi thiểu

Năm vận hành 
thương mại

25% 2009-2011 50% 2009-2010

50% Từ 2012 trở về sau 60% Từ 2011 trở về 
sau

Các dự án MicroFIT có công suất < 10 kW

Dự án điện mặt trời có công suất bằng hoặc nhỏ hơn 10kW

Tỷ lệ nguồn lực nội địa tổi thiểu Năm vận hành thương mại

40% 2009-2010

60% Từ 2011 trở về sau

Các rủi ro về hàm lượng nội địa:

Nếu chỉ có các yêu cầu về hàm lượng nội địa thì sẽ không đủ để nâng cao 
năng lực sản xuất ở Việt Nam để có thể cạnh tranh quốc tế. Thực tế, các mục 
tiêu thường quá cao, nên làm nhụt chí các nhà đầu tư, hoặc quá rộng, nên 
các nhà đầu tư có thể lợi dụng các điểm chưa rõ ràng (Grunstein and Diaz-
Wionczek 2017). 

Trong bối cảnh này, chính phủ Việt Nam sẽ cần phải phân tích chặt chẽ các 
điều kiện thị trường hiện nay và các chuỗi giá trị hiện có để xây dựng các mục 
tiêu về hàm lượng nội địa phù hợp theo thời gian. Ngoài ra, chiến lược cũng 
phải phù hợp với các hoạt động đào tạo và nâng cao kỹ năng cho các chuyên 
gia NLTT trong tương lai. 

Một số đề xuất điều chỉnh cơ chế hỗ trợ và mua bán NLTT phù hợp với chính 
sách ngành: 

 ˗ Các yêu cầu về hàm lượng nội địa có thể đưa vào trong biểu giá FIT và các 
cơ chế đấu thầu (Hansen et al. 2019). Cho đến nay, Việt Nam đã sử dụng 
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biểu giá FIT cho phép các doanh nghiệp nội địa quy mô nhỏ hơn có thể 
dễ dàng tham gia thị trường. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện đấu thầu 
cho NLTT có thể giảm thị phần của các bên tham gia Việt Nam vì các bên 
tham gia nội địa, quy mô nhỏ này không thể cạnh tranh với các nhà phát 
triển dự án nước ngoài và các công ty điện quốc tế. Do đó, các yêu cầu về 
hàm lượng nội địa hoặc các ưu đãi phải là một phần trong nội dung thiết 
kế đấu thầu tương lai. 

 ˗ Hỗ trợ tiếp cận tài chính rẻ hơn thông qua các ngân hàng phát triển xanh: 
Tiếp cận vốn rẻ thường là một rào cản đối với các nhà phát triển dự án 
NLTT Việt Nam. Thông thường, các mức lãi suất từ các ngân hàng trong 
nước áp dụng cho các nhà phát triển dự án trong nước vượt quá chi phí 
vốn từ các thị trường vốn quốc tế. Điều này khiến cho điện từ các dự án 
NLTT đắt một cách không cần thiết và khiến cho các nhà phát triển dự án 
trong nước chịu bất lợi về cạnh tranh. 

Các ngân hàng phát triển xanh quốc gia, hoặc các dòng tín dụng và chương 
trình cấp vốn của các ngân hàng phát triển quốc gia có thể giúp cải thiện sự 
tiếp cận nguồn vốn (IRENA 2020a). Các dòng tín dụng và chương trình cấp vốn 
này có thể liên kết trực tiếp với các ưu đãi về hàm lượng nội địa, áp dụng các 
mức lãi suất thấp hơn cho các nhà đầu tư và nhà phát triển dự án thuộc chuỗi 
giá trị nội địa. 
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Nghiên cứu tình huống về Chính sách ngành NLTT ở Trung Quốc

Chính phủ Trung Quốc xác định rằng các công nghệ NLTT sẽ đóng một vai 
trò quan trọng đối với sự cung ứng năng lượng trong nước và quốc tế ở 
tương lai. Đó là lí do tại sao, năm 2005, Trung Quốc đã bắt đầu một chính 
sách công nghiệp quyết liệt nhằm vào các công nghệ NLTT. 

Trung Quốc hiện đã đưa sản xuất xanh vào trong một chiến lược phát triển 
tương lai, và hệ thống sản xuất xanh từng bước được đưa vào trong chiến 
lược phát triển công nghiệp của nước này. 

Chính sách công nghiệp của Trung Quốc về các nguồn NLTT chủ 
yếu bao gồm 03 can thiệp chính sách củng cố lẫn nhau (Zang 2013).  

 

•Các công nghệ lưu trữ tương lai sẽ được phát triển theo hướng mật độ năng lượng 
và điện năng cao, chi phí thấp, cũng như là độ an toàn và tính tin cậy cao 

Hỗ trợ tài chính cho đổi mới sáng tạo và nghiên cứu – phát 
triển

•Miễn thuế nhập khẩu cho các trang thiết bị sản xuất từ nước ngoài, và miễn thuế 
nhập khẩu cho các phụ tùng sản xuất ở nước ngoài nhằm phục vụ cho sự phát 
triển trang thiết bị chính của các doanh nghiệp trong nước. 

•Các ngân hàng nhà nước của Trung Quốc là kênh tiếp cận vốn phong phú và rẻ 
cho ngành sản xuất điện mặt trời. 

Hỗ trợ tài chính cho các nhà sản xuất

•Dự án điện gió thuộc chương trình giảm giá điện gió những năm 2000 trong đó 
chỉ hỗ trợ về hàm lượng nội địa.

•Năm 2003, 50% trang thiết bị cần được thuê và mua ở Trung Quốc. Con số này 
tăng lên 70% trong năm 2004.

Yêu cầu về hàm lượng nội địa

Gần đây, “Kế hoạch Phát triển Xanh Công nghiệp (2016-2020)” đã được công 
bố, theo đó đẩy nhanh tiến độ chuyển dịch xanh, nâng cấp hoạt động sản 
xuất, chế tạo truyền thống, khuyến khích sử dụng năng lượng xanh phát thải 
ít carbon, cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên và loại bỏ công nghệ, thiết 
bị đã lạc hậu, lỗi thời (Science Direct 2020). Thông qua việc tăng cường đổi 
mới và quản lý công nghệ, đồng thời hoàn thiện các chính sách về thuế và tài 
chính, và các cơ chế về giá hiện có, Trung Quốc hướng đến việc tăng cường 
hỗ trợ cho ngành bảo vệ môi trường, bên cạnh việc xây dựng một hệ thống 
hạch toán kinh tế xanh. 

Thiết lập các cụm công nghiệp xanh cho các công nghệ chuyển đối năng 
lượng mới 
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Từ góc nhìn dài hạn, để tiếp tục đẩy mạnh nhân rộng và phổ biến công 
nghệ, Việt Nam có thể thành lập các cụm công nghiệp cho các công nghệ năng 
lượng sạch mới để thúc đẩy sự chuyển dịch năng lượng toàn cầu sau năm 2030. 
Một số công nghệ mà sẽ đóng vai trò chủ chốt trong giảm phát thải carbon 
toàn cầu từ các hệ thống năng lượng vẫn còn mới mẻ và chưa hoàn toàn cạnh 
tranh về chi phí. Bao gồm các công nghệ pin - ắc qui, công nghệ hydro (IEA 
2019b), nhiên liệu tổng hợp, xe điện, điện gió ngoài khơi (IRENA 2013), điện 
thủy triều, v.v…

Thông qua việc thành lập các cụm công nghiệp xanh và thúc đẩy các công 
nghệ mới, Việt Nam có thể nội địa hóa hoặc khu vực hóa nhiều lợi ích kinh tế 
- xã hội dự kiến trong các thập niên tới. Hà Lan và Đức đã xây dựng một chiến 
lược quốc gia về hydro nhằm tạo ra một chuỗi cung ứng hydro quốc gia. Các 
chính sách, quy định, các chính sách về đầu tư và hỗ trợ cơ sở hạ tầng đều được 
đưa vào trong chiến lược. 

Các kiến nghị chính sách cho Việt Nam: tạo ra một ngành NLTT quốc gia 
và khai thác các lợi ích kinh tế - xã hội 

Việt Nam có thể thiết lập một loạt các chính sách để thúc đẩy phát triển công 
nghiệp quốc gia. Bao gồm các chiến lược cấp kinh phí cho nghiên cứu & phát 
triển, hỗ trợ tài chính về sản xuất NLTT, các chương trình nâng cao năng lực 
và đào tạo, yêu cầu về hàm lượng nội địa và tiếp cận vốn rẻ thông qua các 
ngân hàng phát triển xanh. Việc này sẽ gia tăng tiềm năng về việc làm trong 
nước và tạo ra giá trị nội địa, dẫn đến tăng trưởng GDP. 

Các kiến nghị chủ yếu 
Mức độ 

quan 
trọng 

Thời gian 

Các yêu cầu về hàm lượng nội địa hoặc các 
ưu đãi thường có dạng tỉ lệ phần trăm trên 
tổng chi phí dự án (mỗi đơn vị công suất lắp 
đặt) và thường tăng dần theo thời gian (ví 
dụ tăng từ 30% lên 70%). Sau khi xây dựng 
được một ngành có khả năng cạnh tranh 
quốc tế, thì có thể giảm dần yêu cầu về hàm 
lượng nội địa. 

CAO Hành động 
trong trung 

hạn (5-10 
năm)
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Việc triển khai đấu thầu cho các công nghệ 
NLTT có thể làm giảm thị phần của các bên 
tham gia Việt Nam. Do đó, các yêu cầu về 
hàm lượng nội địa hoặc các ưu đãi về hàm 
lượng nội địa phải là một phần trong nội 
dung thiết kế đấu thầu trong tương lai (ví 
dụ tiến hành đánh giá các hồ sơ dự thầu dựa 
trên nhiều tiêu chí, không đánh giá “chỉ dựa 
trên giá”). Ngoài ra, việc tiếp tục giữ biểu giá 
FIT cho dự án quy mô vừa (ví dụ dưới 10 MW) 
có thể tạo ra phân khúc thị trường cho các 
bên tham gia trong nước. 

CAO Hành động 
ngay lập tức

Tiếp cận vốn rẻ thường là một rào cản đối 
với các nhà phát triển dự án NLTT trong 
nước ở Việt Nam, đặc biệt các dự án không 
tiếp cận được thị trường vốn quốc tế. Các 
ngân hàng phát triển xanh hoặc các dòng 
tín dụng ngân hàng phát triển quốc gia có 
thể cung cấp vốn rẻ.

CAO Hành động 
trong trung 

hạn (5-10 
năm)

4.4. Cung cấp tính linh hoạt với NLTT
Tính linh hoạt trong hệ thống điện là một khái niệm rộng, nghĩa là cấp 

điện linh hoạt trong nhiều khung thời gian khác nhau. Trong khoảng nửa giây 
đến vài giây, các mức dự trữ hoạt động cần bù đắp cho các thay đổi nhanh 
như mất điện. Trong khoảng vài phút đến vài giờ, các lỗi dự báo và mức biến 
động phát điện cần được cân đối thông qua các thị trường hoặc điều độ phát 
điện thỏa đáng. 

Khi tăng tỉ lệ các nguồn NLTT biến đổi mà giảm nguồn phát điện truyền 
thống trong hệ thống  thì vận hành hệ thống an toàn ngày càng trở nên khó 
hơn. Sự chuyển dịch từ phát điện truyền thống sang phát điện NLTT biến đổi 
có thể được mô tả theo 06 giai đoạn, như trình bày trong hình dưới. Trong 
giai đoạn 1, phát điện NLTT biến đổi có thể vẫn chưa được quan tâm vì tác 
động không đáng kể đến hệ thống. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2 và 3, cần có sự 
chuyển dịch mô hình lớn về cung cấp linh hoạt. Việt Nam hiện có thể được xem 
xét trong giai đoạn 2 về sự chuyển dịch này, nhưng đang nhanh chóng chuyển 
sang giai đoạn 3 với sự gia tăng các hệ thống NLTT biến đổi. Cho đến nay, chưa 
có nước nào được xem là đang trong giai đoạn 5 hoặc 6, chỉ có một vài nước 
được xem là trong giai đoạn 4 như Ai-len, Nam Úc và Đan Mạch. 
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Giai đoạn 6. Thặng du hoặc thâm hụt cung NLTT 
biến đổi hàng tháng hoặc theo mùa

Giai đoạn 5. Gia tăng thặng du NLTT biến đổi 
(từ ngày đến tuần)

Giai đoạn 4. Hệ thống điện trải qua những giai đoạn trong đó 
NLTT biến đổi chiếm hầu hết sản lượng điện phát

Giai đoạn 3. Phát điện sử dụng NLTT biến đổi quyết định mô hình vận hành của 
hệ thống điện

Giai đoạn 2. NLTT các tác động từ nhỏ đến vừa phải đối với công tác vận hành hệ thông điện

Giai đoạn 1. NLTT chưa thực sự có tác động đến hệ thống điện

Thay đổi nhỏ đối với mô 
hình vận hành

Thay đổi rõ rệt hơn về phụ tải 
ròng và trào lưu công suất mới

Cung năng lượng tăng với sản lượng 
điện phát sử dụng NLTT biến đổi cao

Giai đoạn thặng dư hoặc thâm hụt 
năng lượng kéo dài hơn

Cần lưu trữ năng lượng theo mùa

Hình 29. Phân loại các giai đoạn tích hợp năng lượng tái tạo biến đổi và các thách thức 
then chốt trong quá trình chuyển dịch theo mỗi giai đoạn 

(Nguồn: IEA 2018)

Để đạt được các mức độ tích hợp NLTT biến đổi cao hơn, các nguồn phát 
điện NLTT biến đổi sẽ cần phải khép kín khoảng trống và cung cấp các dịch 
vụ hệ thống điện truyền thống đã làm. Nói cách khác, các đơn vị vận hành 
hệ thống điện cần phát triển các cách thức mới để cung cấp tính linh hoạt hệ 
thống mà không cần đến các công cụ và công nghệ truyền thống. Việc này đòi 
hỏi các khung chính sách mới.

4.4.1. Quan điểm quốc tế

Khi tỉ lệ NLTT biến đổi ở mức cao, thì nhìn chung sẽ cần phải có công suất dự 
phòng bổ sung, trong cả ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên, các biện pháp khác 
có thể tác động mạnh đến công suất dự phòng cần thiết. Ở một số nước, khi 
tỉ lệ NLTT biến đổi tăng lên thì yêu cầu dự phòng lại giảm đi. Có các điểm khác 
nhau chính giữa cung và cầu về tính linh hoạt trong phát điện truyền thống và 
phát điện NLTT biến đổi. 

Tính không chắc chắn trong phát điện:

Phát điện từ NLTT biến đổi chịu ảnh hưởng bởi tình hình thời tiết. Các 
phương pháp dự báo theo thời gian có thể là nguồn thông tin quý giá về phát 
điện NLTT trong tương lai, nhưng chưa bao giờ bảo đảm sự chính xác hoàn 
toàn, đặc biệt là trong dài hạn.  

Kết quả dự báo nguồn NLTT đáng tin cậy sẽ giúp giảm sai lệch số giữa phát 
điện thực tế và dự kiến, do đó mức dự phòng cho tính linh hoạt sẽ thấp hơn. 
Ví dụ, khi ERCOT ở Texas giới thiệu công nghệ dự báo tiên tiến cho các đơn vị 
phát điện NLTT biến đổi, họ đã tiết kiệm được chi phí vận hành ở mức 200 triệu 
USD/năm. Ngoài ra, điều độ nguồn phát điện phải được thực hiện sát với thời 
gian thực nhất có thể, vì tính chính xác trong dự báo NLTT làm tăng sự tiệm cận 
thời gian thực. Ví dụ, khi California giảm thời gian đóng cửa từ 60 phút xuống 5 
phút, thì đã tiết kiệm được khoảng 6-8 USD/MWh trong chi phí tích hợp NLTT 
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biến đổi. Ở Đức, Anh, ERCOT và các hệ thống điện khác cũng có các mức giảm 
tương tự về yêu cầu dự phòng và chi phí tương ứng. Cuối cùng, tổng hợp các 
nguồn NLTT khác nhau trong một khu vực rộng lớn hơn làm giảm sai số dự báo 
bình quân. 

 
 

Chi phí hàng năm (triệu EUR) Công suất NLTT (GW) 

Công suất PC 

Công suất TC 

Công suất SC 

Điện năng SC và TC 

Công suất NLTT (GW) 

 

Hình 30. Giảm chi phí dự phòng hoạt động khi tăng tỉ lệ NLTT biến đổi ở Đức
(PC = Điều khiển sơ cấp, SC = Điều khiển thứ cấp, TC = Điều khiển cấp ba) 

(Nguồn: Joos and Staffell 2018)

Sự biến động trong phát điện:

Bên cạnh tính bất ổn trong phát điện, do lỗi dự báo, cũng phải xem xét tính 
biến động trong phát điện NLTT. Trời nhiều mây hoặc tốc độ gió thay đổi nhanh 
sẽ dẫn đến các biến động công suất ở mức cao. Do đó, phát điện từ NLTT biến 
đổi cần được nhân rộng trên một khu vực rộng lớn hơn để giảm các tác động 
có liên quan đến thời tiết, theo đó giảm các yêu cầu dự phòng và giảm các sai 
số dự báo bình quân, như đã giải thích trước đó.

Phân tán:

So với phát điện từ nhiên liệu hóa thạch, các nguồn phát điện NLTT biến đổi 
thường có quy mô nhỏ hơn nhiều. Trong khi từng nguồn phát điện không có 
tác động đáng kể lên lưới điện, nhưng nếu kết hợp nhiều nguồn phát điện thì 
sẽ có tác động lớn hơn. Do đó, tất cả các nguồn phát điện NLTT biến đổi phải 
tuân thủ chức năng hỗ trợ lưới điện cơ bản như các yêu cầu về khắc phục sự 
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cố, tần số và các chế độ đáp ứng điện áp, cũng như trao đổi thông tin. Điều này 
yêu cầu phải tiêu chuẩn hóa và báo trước, thường được quy định trong các văn 
bản về lưới điện và các tiêu chuẩn về liên kết, đấu nối.33 Ngoài ra, đơn vị vận 
hành lưới điện phải có các nhà máy NLTT biến đổi (thường là từ 100 kW trở lên) 
phải có thể được điều khiển từ thông qua một hệ thống SCADA khép kín, dẫn 
đến một cấu trúc vận hành và trao đổi thông tin phức tạp hơn do có rất nhiều 
nguồn phát điện NLTT biến đổi. 

Tổn thất năng lượng khi thực hiện dự phòng:

Lợi thế lớn nhất về tính linh hoạt của các nguồn phát điện truyền thống 
so với NLTT biến đổi là tiết kiệm nhiên liệu hơn trong chế độ dự phòng. Các 
nguồn phát điện NLTT biến đổi phải chạy trong chế độ cắt giảm trong chế độ 
dự phòng tăng công suất hoặc sẽ bị cắt giảm trong chế độ dự phòng giảm 
công suất, dẫn đến các tổn thất năng lượng trong cả hai trường hợp. Việc thực 
hiện dự phòng với các nguồn phát điện truyền thống mang tính kinh tế hơn 
miễn là đã có đủ cơ sở hạ tầng và có thể giữ tốc độ biến đổi công suất để khớp 
với tính biến động của hệ thống điện. 

Trên thế giới, hiện mới chỉ có rất ít nước, trong đó có Ai len có tỷ lệ NLTT biến 
đổi cao trong hệ thống có thể chạy chế độ dự phòng từ NLTT.  

4.4.2. Bối cảnh Việt Nam

Hiện vẫn chưa có tầm nhìn dài hạn về tính linh hoạt ở Việt Nam và các cuộc 
thảo luận chủ yếu tập trung vào khí LNG. Tính linh hoạt cũng không được xem 
xét rõ ràng trong Quy hoạch điện VIII. Khả năng cung cấp tính linh hoạt và dự 
phòng từ các nguồn NLTT biến đổi chỉ mới được thảo luận và NLTT biến đổi vẫn 
chưa được đánh giá là có thể góp phần vào vận hành hệ thống ổn định. Hiện 
chưa có các cấu trúc thị trường về cung cấp dự phòng. 

Đã có một số dịch vụ linh hoạt được hình thành. Các yêu cầu về tính linh 
hoạt hiện được xem xét trong các hệ thống pin lưu trữ (BESS), thủy điện tích 
năng và nhiệt điện khí bao gồm khí LNG. Gần đây có các cuộc thảo luận về yêu 
cầu pin, ắc qui đối với tất cả các nhà máy điện mặt trời mới, với quy mô pin, ắc 
qui đạt 15% công suất nhà máy điện mặt trời. 

Thông tư số 30/2019/TT-BCT ban hành các yêu cầu về liên kết, đấu nối đối 
với các nhà máy điện gió và điện mặt trời. Theo đó, phải tuân theo các quy định 
về lưới điện truyền tải, như duy trì công suất tác dụng ở các chế độ vận hành 
khác nhau và có khả năng khắc phục sự cố, đáp ứng tần số và điều khiển công 
suất tác dụng. Ngoài ra, bắt buộc phải điều tiết mức độ mất cân bằng pha, tổng 
biến dạng sóng hài và mức nhấp nháy điện áp gây ra tại điểm đấu nối. 

Ở Việt Nam, dự báo về NLTT hiện chỉ cần thiết đối với các nhà máy điện gió 

33 Một ví dụ về thông lệ quốc tế tốt trong liên kết, đấu nối nguồn phát điện là tiêu chuẩn IEEE 1547-2018, có tại địa chỉ 
https://standards.ieee.org/standard/1547-2018.html
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và điện mặt trời có quy mô trên 1 MW. Tuy nhiên, các dự báo công suất riêng lẻ 
còn kém chất lượng và trung tâm điều độ gặp khó khăn trong việc tích hợp tất 
cả các dự báo công suất riêng lẻ này. Do đó, EVN đã ký một hợp đồng với đơn 
vị thực hiện dự báo là SOLCAST để xây dựng một dự báo toàn hệ thống, đưa ra 
một giải pháp hiệu quả hơn. 

4.4.3. Các phương án chính sách cho Việt Nam 

Phần dưới đây sẽ mô tả các phương án chính sách cho Việt Nam để lồng 
ghép vào quy hoạch năng lượng ngắn hạn và dài hạn. Để chuyển dịch thành 
công, Việt Nam nên triển khai xây dựng lộ trình hỗ trợ mở rộng phát triển NLTT 
dựa trên những gì đã có và liên tục điều chỉnh chính sách trong quá trình thực 
hiện trong vài thập niên tới. 

Tăng cường tính tương thích lưới điện: 

Tất cả các nguồn điện (cả truyền thống và NLTT biến đổi) phải đáp ứng các 
nhu cầu cơ bản về tính tương thích lưới điện, như ổn định tần số và điện áp. 
Khi tỉ lệ NLTT tăng lên, các nguồn phát điện truyền thống sẽ không thể đảm 
bảo tính ổn định lưới điện. Đây là một rào cản đôi khi tích hợp tối đa NLTT biến 
đổi vào hệ thống. Để tránh việc phải nâng cấp, trang bị thêm gây tốn kém, hệ 
thống cần có thiết kế đầy đủ và đảm bảo các nhà máy tuân thủ đầy đủ quy định 
ngay từ đầu. Do đó, Việt Nam nên sớm xây dựng các quy trình sao cho các tổ 
máy phát điện mới tuân thủ tiêu chuẩn. 

Bên cạnh đó, cũng khuyến cáo cân nhắc chế độ high-wind-ride-through 
(khắc phục sự cố khi gió lớn) có nên bắt buộc đối với các nhà máy điện gió mới 
không. Chế độ high-wind-ride-through là khả năng mà một tổ máy phát điện 
gió có thể giảm công suất trong các thời điểm tốc độ gió cao, thay vì đột ngột 
tăng hoặc giảm các mức biên. Giảm các mức thay đổi công suất sẽ làm tăng 
tính ổn định hệ thống, điều này rất quan trọng trong các hệ thống có mức độ 
phân vùng cao trong sản xuất điện gió, giống như trường hợp ở Việt Nam. 

Cải thiện các phương pháp dự báo: 

Cải thiện công tác dự báo sẽ giúp làm giảm chi phí tích hợp NLTT biến đổi 
trong phát điện. Ở Việt Nam, phương pháp dự báo có thể được cải thiện rất 
nhiều. Tính chính xác trong dự báo tăng lên khi tiếp cận thời gian thực. Các dự 
báo có thể được sử dụng trong điều độ ngày trước, trong ngày và theo thời 
gian thực. Ngoài ra, dự báo về tốc độ biến đổi công suất sẽ ngày càng quan 
trọng khi tăng công suất NLTT biến đổi cục bộ. Dự báo tốt hơn sẽ giúp giảm tác 
động đến hệ thống điện bằng cách triển khai các biện pháp đối phó như giảm 
phát điện gió chưa hoàn thiện và khởi động nóng các tổ máy phát điện linh 
hoạt. Tính chính xác cao trong dự báo sẽ làm gia tăng lợi nhuận, tăng cường an 
ninh hệ thống và giảm các yêu cầu về dịch vụ phụ trợ. 

Theo dõi, ghi chép Delta Control:  
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Delta Control là một phương pháp để chạy các nhà máy NLTT trong chế độ 
cắt giảm, đặc biệt là cung cấp dự phòng quay tăng công suất cố định. Thách 
thức chủ yếu là biết được công suất tối đa của nhà máy theo lý thuyết trong một 
thời điểm cụ thể. Delta Control sẽ trở nên quan trọng khi nguồn điện truyền 
thống không thể cung cấp dự phòng quay tăng công suất nữa. Việt Nam sẽ có 
thể học hỏi từ các thông lệ quốc tế tốt nhất, nhưng cần theo dõi diễn biến của 
công suất dự phòng để tránh các tình huống tới hạn. 

Đổi mới các cấu trúc thị trường điện: 

Các thị trường có thể hỗ trợ tích hợp NLTT biến đổi, đồng thời giữ chi phí ở 
mức thấp nhất. Xây dựng một thị trường phức tạp cần thời gian và Việt Nam 
nên chuyển dịch sớm nhất có thể. Do lưới điện Việt Nam hiện đang quá tải, nên 
phân vùng thị trường để khắc phục các nút thắt về lưới điện truyền tải.  

Đồng thời, Việt Nam cũng cần thiết lập thị trường dịch vụ phụ trợ cơ bản. 
Cạnh tranh thị trường có thể làm giảm tổng chi phí tích hợp của NLTT biến đổi 
và khả thi khi dựa trên biểu giá cận biên hoặc thanh toán theo phương án pay 
as bid, lựa chọn dự án có giá chào tại điểm đấu nối từ thấp đến cao, với mức giá 
trần bằng mức giá FIT hoặc mức giá trúng thầu bình quân của vòng đấu thầu 
trước. Bất cứ công nghệ phát điện nào cũng nên được phép tham gia các thị 
trường dự phòng, miễn là nó đáp ứng các yêu cầu sơ tuyển.  

Các cấu trúc thị trường tiên tiến: 

Phát triển thị trường là một quá trình liên tục, với nhiều khó khăn và thách 
thức, có thể dẫn đến thất bại. Việt Nam đang ở một vị trí lí tưởng của người đi 
sau, có cơ hội để học hỏi từ thành công cũng như là thất bại của các nước đi 
trước. Xét trong dài hạn, NLTT biến đổi sẽ tiếp tục được dựa trên giá thị trường, 
vì đây sẽ là hình thức phát điện chủ yếu. Thay vì ưu đãi, khuyến khích phát điện 
NLTT, phát điện truyền thống sẽ mất đi các đặc quyền, đặc lợi còn lại như các 
giờ vận hành được bảo đảm. 

Bên cạnh các thị trường điện được điều chỉnh, các thị trường dịch vụ phụ trợ 
mới sẽ trở nên cần thiết, như thị trường công suất phản kháng, thị trường cung 
cấp các mức công suất biến đổi và các thị trường phản hồi tính ì hệ thống. Một 
số thị trường như Ai-len hoặc California, đã phát triển các thị trường dịch vụ 
phụ trợ này. Kiến nghị nên quan sát chặt chẽ sự phát triển của các thị trường 
này và áp dụng một cách phù hợp với các điều kiện cụ thể của Việt Nam. 
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Nghiên cứu tình huống về phát triển năng lực các dịch vụ phụ trợ (Đức)

Từ sau năm 2009, các nhà máy NLTT có công suất trên 100 kW phải có khả 
năng giảm phát công suất tác dụng. Các nhà máy hiện có đã được trang bị 
bổ sung để có thể điều khiển trong các khoảng 30%, còn các nhà máy mới 
cho phép các nấc điều chỉnh nhỏ hơn. Cũng từ đó, các nhà máy điện gió mới 
cần phải thực hiện điều khiển từ xa công suất phản kháng mà không có bù 
đắp tài chính. 

Năm 2012, một mức thưởng thị trường trên cơ sở tự nguyện bên cạnh doanh 
thu từ thị trường năng lượng thay vì một mức giá FIT cố định đã được áp 
dụng. Nhiều nhà máy điện gió đã chuyển sang gói thưởng thị trường này, 
theo đó cải thiện dự báo và giảm các nhu cầu dự phòng cụ thể. 

Từ năm 2015 trở đi, điều khiển từ xa là bắt buộc để tham gia mô hình thị 
trường và từ năm 2016 trở đi, tất cả các nhà máy NLTT có công suất trên 
100 kW phải tham gia mô hình phần thưởng thị trường, theo đó điều khiển 
từ xa là bắt buộc. 

Các kiến nghị chính sách cho Việt Nam: Tăng cường sự cung cấp tính linh 
hoạt từ nguồn NLTT 

Các nhà máy điện NLTT lớn ở Việt Nam đã được kết nối với hệ thống kiểm 
soát phát điện tự động (AGC) của đơn vị vận hành lưới điện và phải tuân thủ 
hầu hết các yêu cầu trong quy định vận hành lưới điện đã được quốc tế thừa 
nhận. Tuy nhiên, ngành này vẫn đang phát triển nhanh chóng và do đó phải 
bảo đảm rằng các nhà máy điện NLTT cần có khả năng thích nghi hoặc tuân 
thủ các yêu cầu chưa biết trong tương lai cũng như có thể góp phần nâng 
cao tính linh hoạt trong các hệ thống chủ yếu chạy bằng NLTT.  

Do vậy, Việt Nam nên xem xét các khía cạnh sau để tiếp tục tăng cường sự 
cung cấp linh hoạt từ các nguồn năng lượng tái tạo: 

Các kiến nghị chủ yếu  Mức độ 
quan trọng Thời gian 

Tuân theo các thông lệ quốc tế tốt nhất khi 
xây dựng quy định về lưới điện và thường 
xuyên cập nhật các yêu cầu quốc gia về các 
nguồn phát điện truyền thống và NLTT.   

CAO Hành 
động ngay 

lập tức 
(0-5 năm)
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Xây dựng và duy trì một danh mục quốc gia 
các nhà máy điện NLTT. Sử dụng cơ sở dữ liệu 
tin cậy để cải thiện các dự báo về NLTT. 

CAO Hành 
động ngay 

lập tức 
(0-5 năm)

Từ góc nhìn toàn hệ thống, cần xem xét thêm một số biện pháp bổ sung 
như sau:

Các kiến nghị chủ yếu  Mức độ 
quan trọng Thời gian 

Cân nhắc tách giữa phát điện và vận hành 
lưới điện hoặc xây dựng các chiến lược để 
chống các xung đột lợi ích với việc đấu nối 
các dự án điện mới. 

THẤP Chiến lược 
trong dài hạn 
(trên 10 năm)

Thành lập các thị trường mở cho các dịch vụ 
phụ trợ cho phép các nguồn NLTT tham gia. 
Việc này có thể tạo ra các ưu đãi cho các gói 
đầu tư vào hệ thống và lưới điện, cho cả các 
dự án NLTT mới cũng như thúc đẩy các thay 
đổi trong các nhà máy hiện có giúp quá trình 
hòa lưới của NLTT được thông suốt.

TRUNG BÌNH Hành động 
trong trung 
hạn (5-10 
năm)

4.5. Các chính sách giao thông vận tải các bon thấp 
Chuyển dịch ngành giao thông vận tải không dầu đang diễn ra rất mạnh mẽ 

trên thế giới, một số nước đang dẫn đầu là Trung Quốc, Na Uy và Hà Lan (ICCT 
2020). Chạy xe điện hai bánh và ba bánh đã trở nên kinh tế hơn so với xe động 
cơ đốt trong. Tương tự đối với xe hơi và các phương tiện vận tải hạng nhẹ34.

Danh mục vận tải carbon thấp bao gồm xe điện, xe hydro, cũng như là các xe 
nhiên liệu thay thế. Nói rộng hơn, di chuyển carbon thấp cũng có thể bao gồm 
giao thông công cộng (tàu hỏa, xe buýt, v.v…) cũng như xe đạp (xe đạp điện và 
xe đạp truyền thống) hay xe điện hai bánh, ba bánh. 

4.5.1. Quan điểm quốc tế

Chuyển dịch trong ngành giao thông vận tải sang các nguồn nhiên liệu và 
loại động cơ sạch hơn mất nhiều thời gian và đòi hỏi phải liên tục được thúc 
đẩy, vì sức ì của chính sách cũng như xã hội vẫn ủng hộ phương thức giao 
thông vận tải hiện nay. Sự chuyển dịch hệ thống giao thông vận tải cũng tạo 
ra nhiều sự phản đối, đặc biệt là từ những bên chịu tác động tiêu cực: cơ sở hạ 
tầng hiện có như các nhà máy lọc dầu sẽ dần trở thành tài sản bị mắc kẹt, hoặc 
bị rút dần hoặc chuyển dịch mục đích sử dụng để tăng cường sản xuất hóa 
chất dầu mỏ và các chất tổng hợp khác thay vì nhiên liệu như xăng hoặc diesel, 
34 Xem https://www.newindianexpress.com/business/2020/feb/14/two-and-three-wheelers-to-power-electric-vehi-
cles-revolution--2103242.html
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vì nhu cầu về các nhiên liệu này sẽ giảm dần. Một số công ty và cửa hàng bán 
nhiên liệu hóa thạch hoặc cung cấp các dịch vụ cho xe động cơ đốt trong có 
thể cần đào tạo lại nhân viên và điều chỉnh lại cơ sở hạ tầng, thiết bị. Điều này 
có thể dẫn đến sự đứt gãy khá lớn về việc làm và ngành phụ trợ có liên quan 
đến động cơ đốt trong. 

Các nhà hoạch định chính sách quốc gia sẽ cần phải điều chỉnh các hệ thống 
thuế quốc gia để phù hợp với sự chuyển dịch này, vì các chính phủ thường chủ 
yếu dựa vào nguồn thu từ thuế nhiên liệu hóa thạch. Các thay đổi nhanh chóng 
trong tiêu thụ nhiên liệu vận tải có thể dẫn đến  thay đổi trong hệ thống thuế 
để bù đắp cho các mức thiếu hụt nguồn thu gây ra bởi sự giảm doanh số bán 
xăng và dầu diesel. 

Về xe điện, đến cuối năm 2019, 46 quốc gia trên thế giới đã thông qua các 
mục tiêu triển khai cụ thể đối với xe điện (REN21 2020). Ngoài ra, 18 vùng lãnh 
thổ (bao gồm cấp quốc gia, bang và cấp địa phương) đã thông qua một mục 
tiêu về đạt tỉ lệ 100% nhu cầu di chuyển được đáp ứng bằng xe điện. 

Các chính sách và chiến lược này thường gắn trực tiếp hoặc gián tiếp với các 
mục tiêu về giảm dần hoặc cấm các động cơ đốt trong hoặc các hình thức giao 
thông vận tải khác phát thải nhiều carbon. Cách đây 5 năm, không có các chính 
sách giảm dần như vậy ở cấp độ quốc gia trên thế giới (REN21 2020), ngoại trừ 
các nước như Đan Mạch đã thông qua một chiến lược năng lượng toàn diện 
trong năm 2012. 

Đồng thời, nhiều biện pháp đang được hỗ trợ thông qua các cam kết cụ thể 
của các công ty, trong đó có các công ty vận tải và hậu cần lớn nhất thế giới 
(Devitt 2020). Xu hướng này chủ yếu đến từ 3 yếu tố định hướng then chốt sau: 

 ˗ Cạnh tranh về chi phí tăng dần của xe điện so với các động cơ đốt trong; 

 ˗ Các lo ngại tăng dần về ô nhiễm không khí đô thị, và tác động đến sức 
khỏe con người, và chi phí y tế; 

 ˗ Lo ngại về biến đổi khí hậu toàn cầu, và sự cần thiết phải giảm phát thải 
từ ngành giao thông vận tải. 

Dựa trên các yếu tố này, các vùng, lãnh thổ trên thế giới đang xây dựng rất 
nhiều chính sách về xe điện khi chính quyền thành phố, bang, và quốc gia bắt 
đầu nhận ra nhiều lợi ích của một tương lai “toàn điện”.  

Và mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng định hướng tổng quát 
trong di chuyển, đi lại là rõ ràng: ước tính đến cuối năm 2050, 75% số kilomet 
di chuyển sẽ từ xe điện (IRENA 2018). 
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4.5.2. Bối cảnh Việt Nam 

Áp lực chuyển dịch ngành giao thông vận tải đang tăng dần ở Việt Nam: 
hai thành phổ lớn nhất cả nước là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hiện nằm 
trong tốp 15 thành phố ô nhiễm nhất khu vực Đông Nam Á, có các mức độ hạt 
bụi mịn (PM2.5) ở mức đặc biệt rủi ro (Đỗ 2020). Ngoài ra, bằng chứng chỉ ra 
rằng nguyên nhân chính của sự ô nhiễm không khí đô thị này tại Việt Nam là 
do ngành giao thông vận tải: Việt Nam hiện có 3,6 triệu xe ôtô lưu thông trên 
đường và hơn 58 triệu xe máy, chủ yếu tập trung ở các khu vực thành thị (Đỗ 
Thắng Nam 2020). Và nhiều xe máy phát thải các chất ô nhiễm có hại cao hơn 
nhiều so với ô tô, và đây là nguồn chính gây ra ô nhiễm không khí đô thị và là 
yếu tố chủ yếu làm gia tăng chi phí y tế liên quan đến ô nhiễm không khí. 

Với sự vượt trội của các phương tiện xe hai bánh và ba bánh ở Việt Nam, 
các chiến lược bền vững để chuyển dịch ngành giao thông vận tải sang các 
phương tiện không chạy nhiên liệu hóa thạch cần sự tập trung trực tiếp vào các 
chính sách dành cho các loại phương tiện này. 

Ngoài ra, số lượng xe ôtô và xe máy đang tăng nhanh khi mức sống tăng lên. 
Việc chuyển dịch ngành giao thông vận tải sang các phương án di chuyển sạch 
hơn trong tất cả các khía cạnh của ngành giao thông vận tải là một phần cần 
thiết trong chiến lược năng lượng dài hạn ở Việt Nam. 

4.5.3. Các phương án chính sách cho Việt Nam

Từ góc độ chính sách, có một số phương án cho Việt Nam để đẩy nhanh tốc 
độ chuyển dịch ngành giao thông vận tải. Bảng dưới đây tổng hợp các chính 
sách phổ biến nhất để nhân rộng mô hình xe điện trên thế giới hiện nay (chú 
ý rằng các phương án chính sách này áp dụng cho cả xe hai bánh và ba bánh, 
cũng như là xe ô tô truyền thống, và các đơn vị sở hữu đoàn xe như các công ty 
taxi và hậu cần).

Công cụ 
chính sách

Cách thức làm việc

Các ưu đãi 
tiền mặt      
trực tiếp

Ưu đãi tiền mặt trực tiếp khi mua xe điện, hoặc xe dạng 
hybrid có thể giúp bù đắp chi phí giữa xe điện và xe truyền 
thống và định hướng sự lựa chọn của người tiêu dùng. 
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Các ưu đãi 
tài chính

Phương pháp tiếp cận này sử dụng luật thuế để nghiêng sân 
chơi về phía xe điện. Có thể kể đến việc tăng thuế đối với 
xe truyền thống hoặc xe chạy nhiên liệu hóa thạch (như ở 
Đan Mạch và Hà Lan), hoặc giảm thuế xe điện. Các ưu đãi tài 
chính này có tác động đặc biệt mạnh mẽ khi nhắm đến các 
đơn vị sở hữu đoàn xe như các công ty dịch vụ chia sẻ xe ôtô, 
hoặc các công ty dịch vụ taxi. Cũng có thể áp dụng các mức 
phí trước bạ khác nhau tùy theo loại xe được sử dụng, trong 
đó giảm phí trước bạ đối với xe chạy bằng năng lượng sạch 
hơn, giống như ở Trung Quốc. 

Các quy định 
hỗ trợ

Mục này bao gồm nhiều chính sách như sự tiếp cận miễn phí 
các làn “xe nhanh” trong giao thông, đỗ xe miễn phí, sử dụng 
miễn phí các phương tiện giao thông công cộng như phà. 
Một hình thức phổ biến khác ở nhiều nơi là sạc miễn phí, 
trong đó người sử dụng không phải trả tiền khi sạc đầy xe, 
cùng với miễn phí đi qua các trạm thu phí. Ví dụ, Luân Đôn đã 
thực hiện miễn phí tắc nghẽn cho xe điện và đang giới thiệu 
một “khu vực phát thải siêu thấp”, theo đó mở rộng các gói 
miễn thuế, phí tương tự cho xe điện, bao gồm xe máy và các 
phương tiện giao thông khác. 

Các lệnh Lệnh là việc áp đặt một nghĩa vụ lên các nhà sản xuất xe ôtô 
hoặc nhà bán lẻ xe ôtô (ví dụ các đại lý) để bán một lượng 
xe điện nhất định đến một ngày cụ thể, hoặc đạt các mục 
tiêu doanh số nhất định dưới dạng tỉ lệ phần trăm trên tổng 
doanh số bán hàng. Các lệnh cũng được sử dụng để yêu cầu 
các cơ sở cụ thể (cửa hàng tạp hóa, trung tâm mua sắm) trên 
một diện tích mặt sàn nhất định (ví dụ 300 m2) phải bố trí các 
điểm sạc xe. 

Đầu tư       
trực tiếp

Mặc dù phương pháp này thường bị bỏ qua, nhưng lại là 
phương pháp quan trọng nhất, với sự đầu tư trực tiếp trong 
ngành thông qua các chính sách mua sắm, đấu thầu ưu đãi 
cho xe điện, hoặc đầu tư các quỹ công để xây dựng các cơ sở 
sạc điện. 
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Giảm dần và 
cấm

Mục này đang gây ra nhiều cuộc tranh cãi sôi nổi nhất, đặc 
biệt tại các nước như Đức, khi một số thành phố đang suy 
nghĩ việc áp đặt lệnh cấm đối với xe ôtô chạy diesel ở các 
trung tâm đô thị. Paris, Luân Đôn và Mehico đã thông báo 
rằng họ dự kiến cấm diesel tại các trung tâm đô thị của mình 
và mỗi tuần có thêm nhiều thành phố tham gia phong trào 
này. 

Nghiên cứu, 
phát triển và 
triển khai

Cuối cùng, quan trọng là đừng quên đầu tư cho nghiên cứu, 
phát triển và triển khai: ngày càng có nhiều nước phân bổ 
chi phí nghiên cứu, phát triển và triển khai cho xe điện, bao 
gồm các công nghệ ắc-qui tiên tiến, các vật liệu tiên tiến và 
các điểm sạc điện cải tiến. 

Nguồn: Couture, T. D., (2018). A Guide to Scaling Electric Vehicles. 
The BEAM Magazine. Có sẵn tại địa chỉ: https://the-beam.com/
renewable-energy/a-guide-to-scaling-electric-vehicles/ 

Tuy nhiên, các thách thức đặc biệt xuất hiện khi các vùng, lãnh thổ cố gắng 
chuyển dịch không chỉ thị trường giao thông vận tải riêng lẻ mà cả các ngành 
thương mại, công nghiệp, vận tải, tàu biển và hàng không. 

Các biện pháp chính sách này có thể được dự kiến trong nhiều lĩnh vực trọng 
tâm khác nhau. Nói chung, có 05 lĩnh vực trọng tâm chính trong chính sách xe 
điện: 

1. Tăng tính có sẵn của các dòng xe điện trên cả nước, bao gồm các dòng 
xe được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu địa phương. Có thể bao gồm các 
biện pháp như các lệnh, hoặc thậm chí cấm xe chạy bằng nhiên liệu hóa 
thạch. 

2. Nâng cao tính cạnh tranh về chi phí của xe điện, thông qua việc tăng thuế 
hoặc phí đối với dòng xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, giới thiệu các 
gói trợ giá hoặc giảm giá đặc biệt cho xe điện, hoặc trực tiếp hỗ trợ các 
nhà sản xuất địa phương. 

3. Đẩy nhanh việc lựa chọn xe điện đối với các đơn vị sở hữu đoàn xe lớn 
(dịch vụ taxi, xe vận tải, hậu cần, giao thông công cộng, v.v…)

4. Phát triển hạ tầng mạng lưới sạc xe điện¸để bảo đảm rằng sạc xe điện 
luôn có sẵn ở những nơi cần, và dễ dàng sử dụng cho nhiều loại xe. 

5. Nâng cao ý thức cộng đồng thông qua việc tăng cường kiến thức và nhận 
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thức về ô nhiễm không khí, các chi phí nhiên liệu thấp hơn đối với người 
sử dụng, động cơ xe điện yên tĩnh hơn, v.v… Nói tóm lại, các biện pháp 
nâng cao nhận thức này có thể giúp nâng cao vai trò tương ứng như là 
một phần trong giải pháp chuyển dịch năng lượng đồng thời tăng cường 
an ninh năng lượng tổng quát ở Việt Nam 

Các lĩnh vực trọng tâm này được tổng hợp trong hình dưới đây, bao gồm 
một loạt các chính sách và biện pháp cụ thể có thể triển khai, thực hiện: 

Chính sách nhà
nước về xe điện

Mở rộng các mô
hình xe điện Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và các loại hoạt động thực nghiệm

Ưu đãi tài chính

Ưu đãi phi tài chính

Không khuyến khích mua bán phương �ện truyền thống

Tái chế và tái sử dụng pin

Chuyển dịch đội xe thương mại và doanh nghiệp

Khung và quy định

Tham gia thông qua cấp viện trợ không hoàn lại và hợp tác

Khuyến khích đầu tư hạ tầng sạc điện

Hạ tầng sạc điện tại nhà và nơi làm việc

Truyền thông đại chúng

Truyền thông cá nhân

Giáo dục và đào tạo kỹ năng

Chuyển dịch xe công

Thúc đẩy đầu tư vào sản xuất xe điện

Tăng cạnh tranh
chi phí cho 

xe điện

Tăng cường
triển khai xe điện
ở nhiều khu vực

Xây dựng 
mạng lưới hạ tầng

sạc điện

Nâng cao
nhận thức
cộng đồng

Hình 31. Các mục can thiệp chính sách chủ yếu về xe điện
Nguồn: ICCT, 2019, https://theicct.org/sites/default/files/publications/India_EV_State_

Guidebook_20191007.pdf
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Nghiên cứu tình huống: Nhân rộng các xe điện hai bánh và ba bánh ở 
Ấn Độ

Ấn Độ đang đi đầu thế giới trong việc hỗ trợ phát triển thị trường xe điện hai 
bánh và ba bánh. Chính phủ Ấn Độ đã giới thiệu các mục tiêu để bảo đảm 
rằng 30% số phương tiện lưu thông trên đường trong năm 2030 là xe điện. 
Hiện nay, doanh số bán xe điện hàng năm (bao gồm xe hai bánh, ba bánh 
và bốn bánh) ở Ấn Độ là 24 triệu, và dự kiến tăng lên 46 triệu chiếc vào năm 
2030. 

Tính kinh tế của xe điện hai bánh và ba bánh đã vượt trội hơn so với các 
động cơ đốt trong ở Ấn Độ, và xu hướng đang nhanh chóng lấy đà. Trong khi 
ngành này gần đây bị chi phối bởi các công ty start-up, một số người chơi 
công nghiệp lớn đang bắt đầu gia nhập thị trường và đang sản xuất xe điện 
ba bánh rickshaw và các mẫu xe hai bánh, ba bánh khác. 

Ấn Độ đã cố gắng thúc đẩy ngành này bằng cách giảm thuế doanh thu đối 
với xe điện xuống 12% so với mức 28% hoặc cao hơn đối với xe chạy bằng 
xăng và diesel. Ấn Độ cũng đầu tư vào các điểm sạc xe ở khu vực đô thị 
và đã phân bổ 1,5 tỉ USD trợ giá trực tiếp cho người mua xe điện, đặc biệt 
dành riêng cho xe hai bánh và ba bánh (bao gồm các dòng xe luxury) và các 
phương tiện giao thông công cộng.

Việt Nam có thể đẩy nhanh tiến độ chuyển dịch từ xe điện hai bánh, ba bánh 
có mức độ ô nhiễm cao thông qua một lệnh cấm bán xe hai bánh, ba bánh 
chạy bằng động cơ đốt trong vào một thời điểm nhất định (ví dụ năm 2025).

Điều này sẽ giúp giảm ô nhiễm không khí trên cả nước, và là một phương 
thức vận tải hiệu quả về chi phí hơn cho hàng triệu người, vì sạc điện cho xe 
điện rẻ hơn là đổ đầy xăng. Sự dịch chuyển này có thể được kết hợp với các 
chính sách cụ thể để khuyến khích các diễn đàn chia sẻ xe hai bánh, ba bánh, 
giống như nhiều thành phố khác trên thế giới như Paris, Berlin, Thượng Hải 
và Luân Đôn.

Nguồn: The New Indian Express (February 14 2020). “Two- and three-
wheelers to power electric vehicles revolution,” truy cập ngày 31/08/2020 tại: 
https://www.newindianexpress.com/business/2020/feb/14/two-and-three-
wheelers-to-power-electric-vehicles-revolution--2103242.html

Business Wire (April 12 2019). “India’s 2 & 3 Wheeler Electric Vehicle 
Market and Future Outlook to 2022,” truy cập ngày 31/08/2020 tại: 
https://www.businesswire.com/news/home/20190412005148/en/
Indias-2-3-Wheeler-Electric-Vehicle-Market
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Temple, J. (April 8 2019). “Why two wheels are better than four in 
India’s electric vehicle push,” MIT Technology Review. truy cập ngày 
31/08/2020 tại: https://www.technologyreview.com/2019/04/08/136164/
why-two-wheels-are-better-than-four-in-indias-electric-vehicle-push/ 

Hindu Business Line (February 11 2020). Electric two and three wheelers to 
zoom ahead in the next 4 years,” truy cập ngày 03/09/2020 tại: https://www.
thehindubusinessline.com/economy/electric-two-and-three-wheelers-to-
zoom-ahead-in-the-next-4-years-crisil/article30790335.ece

Nghiên cứu tình huống: Nhân rộng xe buýt điện ở Trung Quốc

Trung Quốc đang đóng một vai trò rất nổi bật trong cuộc đua toàn cầu về 
đẩy nhanh tiến độ phát triển xe điện, đặc biệt là xe buýt điện: hơn 30 thành 
phố ở Trung Quốc đã đề ra các kế hoạch về đạt 100% giao thông công cộng 
bằng xe điện vào năm 2020, bao gồm Quảng Đông, Vũ Hán, Quảng Châu, 
Nam Kinh, Hàng Châu, Thiểm Tây, Sơn Đông, Châu Hải và Trung Sơn. Ngoài 
ra, Trung Quốc hiện chiếm hơn 90% số lượng xe buýt điện toàn cầu. Các nỗ 
lực này với sự tham gia của nhiều thành phố ở Trung Quốc sẽ thúc đẩy đáng 
kể sự chuyển dịch sang giao thông vận tải chạy bằng NLTT ở Trung Quốc, khi 
điện năng tiêu thụ của các xe này có thể được cung cấp từ các nguồn năng 
lượng tái tạo. Thách thức chính của Trung Quốc là mặc dù tỉ lệ NLTT trong cơ 
cấu điện năng Trung Quốc đang tăng lên, nhưng cơ cấu điện năng của nước 
này vẫn phụ thuộc nhiều vào than, giảm tiềm năng về giảm phát thải carbon 
khi chuyển dịch sang xe điện. 

Việt Nam có thể đẩy nhanh tiến độ chuyển dịch đối với xe buýt và phương 
tiện giao thông công cộng khi áp dụng lệnh bắt buộc rằng tất cả các phương 
tiện giao thông công cộng phải chạy bằng điện NLTT (như xe điện) hoặc chạy 
bằng hydro có thể tái tạo vào một thời điểm cụ thể (ví dụ năm 2030). Điều 
này sẽ giúp giảm ô nhiễm không khí tại các trung tâm đô thị và giúp đẩy 
nhanh sự phát triển các cơ sở hạ tầng sạc điện tại các khu vực riêng trên các 
thành phố lớn của đất nước. 
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Nguồn: ICCT (July 13 2020). “China announced 2020-2022 subsidies for new 
energy vehicles,” Truy cập ngày 31/08/2020 tại địa chỉ: https://theicct.org/
publications/china-2020-22-subsidies-new-energy-vehicles-jul2020; The 
Guardian, “Shenzhen’s silent revolution: world’s first fully electric bus fleet 
quietens Chinese megacity”, https://www.theguardian.com/cities/2018/
dec/12/silence-shenzhen-world-first-electric-bus-fleet, (cập nhật ngày 
12/12/2018), xem ngày 02/05/2019

Các kiến nghị chính sách cho Việt Nam: Giao thông vận tải carbon thấp 

Sự chuyển dịch ngành giao thông vận tải sang các nguồn nhiên liệu và loại 
động cơ sạch hơn mất nhiều thời gian và có nhiều khó khăn, thách thức đối 
với các nhà hoạch định chính sách. Tuy nhiên, giống như tất cả các quá trình 
chuyển dịch năng lượng lớn khác, bao gồm chuyển dịch từ ngựa sang xe 
máy và ôtô, các quá trình chuyển dịch này có thể tạo ra những cơ hội to lớn, 
bao gồm các phát triển và cải tiến mới, cũng như là tạo ra việc làm.

Danh sách dưới đây tổng hợp một số ưu tiên chính sách then chốt mà Việt 
Nam có thể thông qua để giúp đẩy nhanh quá trình chuyển dịch này, và nắm 
giữ vai trò đi đầu hơn trong quá trình chuyển dịch toàn cầu sang một mô 
hình giao thông vận tải ít carbon hơn. 
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Các kiến nghị chủ yếu  Mức độ 
quan trọng Thời gian 

Xây dựng một gói chính sách toàn diện để 
khuyến khích chuyển dịch sang các phương 
thức vận tải sạch hơn, bao gồm xe điện và xe 
điện hai bánh, ba bánh. Các công nghệ vận 
tải này hiện đã có chi phí cạnh tranh so với 
các công nghệ sử dụng nhiên liệu hóa thạch, 
và mang lại một loạt các lợi ích khác về cải 
thiện chất lượng không khí. Gói chính sách 
toàn diện này bao gồm các ưu đãi cụ thể 
dành cho xe điện hai bánh, ba bánh (chiết 
khấu để giảm chi phí đầu tư mu axe ban đầu 
cho người tiêu dùng), các ưu đãi có mục tiêu 
về xây dựng các trạm sạc, tinh giản các quy 
định, quy trình về xác định các địa điểm xây 
dựng trạm sạc điện, các ưu đãi thuế đặc biệt 
bao gồm các thời kỳ miễn thuế cho các trạm 
chia sẻ xe ô tô điện, miễn giảm phí đỗ xe ở 
các khu vực đô thị, cũng như các lợi ích khác 
như giảm phí trước bạ cho phương tiện.  

CAO Hành động 
ngay lập 
tức (0-5 

năm)

Ban hành quy định về cấm bán xe hai bánh, 
ba bánh chạy bằng động cơ đốt trong theo 
lộ trình với thời hạn cụ thể (ví dụ, đến năm 
2027) và thời hạn riêng rẽ về việc cấm bán 
xe ô tô và xe tải mới chạy bằng động cơ đốt 
trong (ví dụ năm 2035). 

CAO Hành động 
trong 

trung hạn 
(5-10 năm)

Các cơ quan chính phủ bắt đầu trước với mua 
sắm xe điện hay phương tiện không phát 
thải khác (ví dụ xe hydro). 

CAO Hành động 
ngay lập 
tức (0-5 

năm)

Đầu tư ngân sách nhà nước trực tiếp vào việc 
xây lắp trạm sạc điện tại những khu vực công 
cộng trọng điểm (các cơ quan chính phủ, 
trung tâm thể dục, thể thao thuộc sở hữu của 
nhà nước, v.v…)

THẤP Hành động 
ngay lập 
tức (0-5 

năm)
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Ban hành quy định yêu cầu các tòa nhà, công 
trình lớn có tổng diện tích sàn lớn hơn một 
ngưỡng nhất định (ví dụ 1.000 m2) phải lắp 
đặt trạm sạc xe điện, đặc biệt khuyến khích 
xây dựng trạm sạc tại các khu vực chủ chốt 
như trung tâm mua sắm, tiệm tạp hóa, và các 
tòa nhà lớn khác. 

TRUNG 
BÌNH 

Hành động 
trong 

trung hạn 
(5-10 năm)

Thông qua các chỉ tiêu về số lượng xe điện 
hai bánh, ba bánh cũng như xe ô tô và xe 
tải điện lưu thông trên đường đến một thời 
điểm cụ thể. 

THẤP Hành động 
trong 

trung hạn 
(5-10 năm)

Ban hành quy định yêu cầu các công ty có đội 
xe lớn (như công ty taxi, công ty vận tải hậu 
cần, và các doanh nghiệp lớn như EVN) mua 
xe điện hoặc các công nghệ không phát thải 
khác trong các gói mua sắm tương lai, trừ 
phi doanh nghiệp có thể chứng minh được 
rằng xe điện hoặc các dòng xe khác không 
phù hợp với mục đích sử dụng của mình (ví 
dụ trong vận tải đường dài).

THẤP Hành động 
trong 

trung hạn 
(5-10 năm)

Ban hành chỉ tiêu doanh số bán các mẫu 
xe điện tối thiểu đối với các đơn bị bán lẻ 
phương tiện vận tải, và tăng dần tỉ lệ theo 
thời gian (ví dụ 5% đến năm năm 2022, 
25% đến năm năm 2025, 50% đến năm năm 
2030). Việc áp đặt nghĩa vụ theo hình thức 
chỉ tiêu đối với các cơ sở bán lẻ (thay vì các 
đơn vị sản xuất) giúp bảo đảm rằng các đơn 
vị bán lẻ chủ động quảng bá và tiếp thị các 
loại xe sạch hơn, giúp nâng cao nhận thức 
cho cộng đồng. 

THẤP Hành động 
trong 

trung hạn 
(5-10 năm)
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Chương 5. Chuyển dịch hạ tầng năng lượng 

5.1. Yêu cầu đối với hệ thống phân phối
5.1.1. Quan điểm quốc tế và bối cảnh của Việt Nam

Ở quy mô quốc tế, quá trình điện khí hóa trong ngành năng lượng mới chỉ 
đang diễn ra, nhưng những thách thức về tích hợp lưới điện đã được đánh giá 
kỹ lưỡng trong nhiều nghiên cứu lý thuyết cũng như thử nghiệm thực địa. Các 
yếu tố tác động lớn nhất được xác định đối với lưới điện phân phối theo kinh 
nghiệm quốc tế là: 

 ˗ Hệ thống điện mặt trời quy mô nhỏ.

 ˗ Xe điện.

 ˗ Điều hòa không khí (ở các nước có khí hậu nóng).

 ˗ Máy bơm nhiệt.

Dựa trên các yếu tố tác động nêu trên, lưới điện phân phối sẽ chịu áp lực 
ngày càng tăng trong quá trình chuyển dịch năng lượng. Hầu hết các lưới điện 
phân phối đã được xây dựng và hoàn thiện trong quá khứ với cấu trúc lưới 1 
chiều từ điện áp cao xuống điện áp thấp. Do hạn chế về không gian, đặc biệt là 
ở các đô thị, việc mở rộng lưới điện cần giảm thiểu tối đathông qua việc tăng 
cường khả năng điều khiển của phụ tải và nguồn phát điện. Đối với lưới điện 
phân phối mới xây dựng hoặc lưới điện đang được sửa chữa lớn, cần phải tính 
đến nhu cầu năng lượng ngày càng tăng trong tương lai. 

Hệ thống điện mặt trời mái nhà đang gia tăng nhanh tại Việt Nam. Đến hết 
năm 2020, tổng số 104.282 hệ thống điện mặt trời mái nhà với công suất 9580 
MWp đã được lắp đặt tại Việt Nam. Các công ty điện phân phối tự công bố các 
đánh giá công suất bổ sung khả dụng hàng tháng để đưa ra khả năng hấp thụ 
của lưới điện nhằm hỗ trợ cho các nhà phát triển dự án điện mặt trời đấu nối ở 
cấp trung áp. 

5.1.2. Các phương án chính sách cho Việt Nam

Lưới điện phân phối có tuổi thọ lâu dài và tương đối khó khăn khi mở rộng, 
nâng cấp ở các vùng đô thị. Do đó, điều quan trọng là phải áp dụng một phương 
pháp tiếp cận hướng tới tương lai, giảm nguy cơ mở rộng lưới điện sớm. Mục 
tiêu này sẽ được thực hiện tốt nhất ở Việt Nam thông qua một chiến lược hai 
lớp. Thứ nhất, khi có cơ hội xây dựng hoặc nâng cấp lưới điện phân phối, ít nhất 
cần thiết kế với tiết diện dây dẫn cao hơn mức cần thiết. Thứ hai, cần thực hiện 
các biện pháp để giảm nhu cầu điện trong giờ cao điểm dựa trên tín hiệu điều 
khiển từ xa của đơn vị vận hành lưới điện. 
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Giảm phát điện/phụ tải giờ cao điểm:

Trong ngắn hạn, Việt Nam phải yêu cầu các khả năng cắt giảm từ xa đối với 
các nguồn phát điện mặt trời nhỏ theo các thông lệ quốc tế tốt nhất. Chỉ các hệ 
thống nhỏ nhất (ví dụ như công suất dưới 100 kW) mới được tự động cắt giảm 
bằng cách giảm công suất bộ biến tần inverter xuống khoảng 50% công suất 
tối đa của tấm pin mặt trời. 

Về hệ thống sạc thông minh, hiện nay chưa có biện pháp ngắn hạn nào 
mang tính khả thi cao, chưa có giải pháp đáng tin cậy nào được phát triển ở 
cấp độ thương mại. Cần có hành động sau khi các trạm sạc thông minh trở nên 
cạnh tranh về chi phí và có một tiêu chuẩn thống nhất giữa các đơn vị khai 
thác lưới điện cũng như các trạm sạc thông minh. Xét về dài hạn, hệ thống sạc 
thông minh phải trở thành chế độ vận hành mặc định trên lưới điện phân phối. 
Với quy mô tăng dần của xe điện nên tính linh hoạt có sẵn cũng tăng theo và 
mang lại tác động tích cực đến lưới điện phân phối. 

Quy mô hệ thống:

Trong ngắn hạn, việc điều chỉnh các quy trình quy hoạch hiện tại tỏ ra là 
phù hợp nhất. Các quy trình quy hoạch này phải xem xét các tỉ lệ gia tăng của 
xe điện, điện mặt trời và các phụ tải truyền thống như điều hòa không khí. 
Mở rộng lưới điện truyền thống thường là biện pháp tăng cường lưới điện tốn 
kém nhất, do đó khuyến khích tối ưu hóa mạng lưới phân phối thông qua điều 
khiển điện áp tiên tiến, hỗ trợ công suất phản kháng từ các bộ biến tần inverter, 
quản lý phụ tải xe điện và các biện pháp khác. Đối với các hệ thống điện mặt 
trời, tiềm năng tích hợp phải được xem xét cũng như khả năng điều khiển từ xa 
để cắt giảm trong thời gian phát đỉnh. 
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Nghiên cứu tình huống về các nghiên cứu lưới điện phân phối (Đức)

Để định hướng các chính sách ngắn hạn và dài hạn cho việc phát triển lưới 
điện phân phối ở Đức và các phương pháp khả thi nhằm giảm thiểu tác động 
từ nguồn điện phân tán mới cũng như là từ xe điện và máy bơm nhiệt, một 
loạt các nghiên cứu về lưới điện phân phối đã được thực hiện ở Đức, cả ở cấp 
liên bang và từng bang. Các nghiên cứu xem xét tỷ lệ điện mặt trời, điện gió, 
xe điện và máy bơm nhiệt dự kiến trong vòng 10 đến 30 năm tới và đưa ra các 
ước tính về tác động của các nhà máy điện/ phương tiện mới, cả từ góc độ 
kỹ thuật (mở rộng lưới điện cần thiết) và từ góc độ kinh tế (chi phí liên quan). 
Các biện pháp giảm thiểu tác động được mô phỏng chi tiết và các khuyến 
nghị về kỹ thuật và chính sách được đưa ra, bao gồm điều khiển và giám sát 
điện áp nâng cao trong lưới điện phân phối, các yêu cầu quy định lưới điện 
về điều khiển Volt/Var của biến tần inverter hoặc các biện pháp chính sách 
như mức trần 70% công suất đối với biến tần điện mặt trời. Các nghiên cứu 
về lưới điện phân phối như vậy cũng đã được thực hiện ở nhiều quốc gia 
khác nhằm phân tích và đề xuất các công cụ chính sách quan trọng nhất cần 
thực hiện trong ngắn hạn và dài hạn.

Nghiên cứu tình huống về sạc thông minh (Vương quốc Anh)

Công ty lưới điện phân phối Western Power ở Vương quốc Anh đã chủ trì 
cuộc thử nghiệm sạc thông minh lớn nhất trên toàn thế giới từ năm 2016 
đến năm 2019. Gần 700 xe điện được đơn vị vận hành lưới điện thử nghiệm 
về khả năng điều khiển. Trong giai đoạn đầu, thử nghiệm theo dõi việc sạc xe 
điện mà không có bất kỳ sự cắt giảm nào và phân tích mức độ hài lòng của 
khách hàng. Trong giai đoạn tiếp theo, thử nghiệm áp dụng sạc thông minh 
để cắt giảm sạc dựa trên phụ tải mạng lưới nhân tạo. Mức độ hài lòng của 
người dùng giảm nhẹ, nhưng khi nút ưu tiên được bổ sung để hủy việc cắt 
giảm, sự hài lòng của người dùng quay trở lại các mức như trước khi áp dụng 
sạc thông minh. Sau thời gian thử nghiệm ban đầu, người sử dụng hầu như 
không bao giờ sử dụng nút ưu tiên nữa vì xe đã được sạc đầy khi khởi hành. 
Do đó, nghiên cứu đã chỉ ra rằng, các chiến lược sạc thông minh được người 
dân địa phương chấp nhận, nếu các chiến lược này được xây dựng một cách 
thân thiện với người dùng và người sử dụng có lựa chọn để tăng công suất 
sạc của chính mình. 

Nguồn: https://www.westernpower.co.uk/innovation/projects/
electric-nation 
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Các kiến nghị chính sách cho Việt Nam: Cải thiện công tác quy hoạch, 
giám sát và điều khiển trong lưới điện phân phối 

Với tỷ lệ lắp đặt các hệ thống điện mặt trời mái nhà và số lượng xe điện tăng 
nhanh, việc giám sát và kiểm soát lưới phân phối trở nên ngày càng quan 
trọng. Các quy định và quy hoạch về lưới phân phối phải giải quyết và giảm 
thiểu tác động mà những khách hàng mới này gây ra đối với lưới cục bộ, 
đồng thời xây dựng tầm nhìn dài hạn về việc sạc xe điện bằng nguồn điện 
phát từ NLTT. 

Các khuyến nghị chính sau đây có thể giúp giải quyết những khó khăn trước 
mắt, đồng thời thúc đẩy tích hợp giữa nguồn quang điện và xe điện: 

Các kiến nghị chủ yếu  
Mức độ 

quan 
trọng 

Thời gian 

Đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà quy 
mô nhỏ (ví dụ < 30 kW), giới hạn công suất cho 
các bộ biến tần inverter là 70% công suất thiết 
kế của hệ thống điện mặt trời giúp giảm đáng 
kể các tác động lưới điện cục bộ mà không 
phải cắt giảm công suất phát quá nhiều. Để 
xác định giá trị chính xác, cần thực hiện một 
nghiên cứu thích hợp bằng cách đặt ra chỉ tiêu 
giới hạn cắt giảm công suất tối đa bằng 3-5% 
sản lượng điện hàng năm.  

TRUNG 
BÌNH 

Hành 
động 
trong 

trung hạn 
(5-10 năm)

Yêu cầu khả năng cắt giảm công suất phát từ 
xa hoặc khả năng kiểm soát cơ bản ít nhất đối 
với bất kỳ hệ thống điện mặt trời nối lưới hạ áp 
mà không nằm trong nhóm nhà máy điện mới 
xây dựng bị giới hạn công suất hòa lưới. 

CAO Hành 
động ngay 

lập tức 
(0-5 năm)

Yêu cầu chế độ điều khiển công suất phản 
kháng đối với tất cả các tổ máy phát điện năng 
lượng tái tạo, bao gồm điện mặt trời mái nhà, 
các trạm sạc một chiều trong các văn bản quy 
định vận hành lưới điện tương ứng. 

CAO Hành 
động ngay 

lập tức 
(0-5 năm)

Tăng cường lập mô hình lưới điện phân phối 
tại các công ty điện thông qua hệ thống thông 
tin địa lý và phần mềm phân tích hệ thống 
điện thích hợp. 

CAO Hành 
động ngay 

lập tức 
(0-5 năm)
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Tiếp tục tiêu chuẩn hóa quy trình đăng ký đấu 
nối đối với các hệ thống điện mặt trời quy mô 
nhỏ và các trạm sạc xe điện. Bảo đảm thu thập 
dữ liệu thích hợp thông qua cơ sở dữ liệu quốc 
gia về các nhà máy điện NLTT và trạm sạc xe 
điện. 

CAO Hành 
động ngay 

lập tức 
(0-5 năm)

Yêu cầu các công ty điện xây dựng và công 
bố kết quả đánh giá định kỳ về khả năng tiếp 
nhận nguồn điện từ hệ thống điện mặt trời kết 
hợp sạc xe điện của lưới phân phối, và báo cáo 
về tình trạng quá tải lưới điện và các yếu tố 
khác, để đưa ra các tín hiệu rõ ràng hơn cho thị 
trường và các nhà phát triển trạm sạc xe điện. 

TRUNG 
BÌNH 

Hành 
động ngay 

lập tức 
(0-5 năm)

Bám sát những tiến bộ trên thế giới về giải 
pháp sạc thông minh đối với xe điện để ứng 
dụng ngay khi tiếp cận được. Khuyến khích 
các giải pháp quản lý phụ tải tại các trạm sạc 
cho đội xe, điều chỉnh thời gian sạc theo các 
điều kiện lưới điện cục bộ và công suất phát 
điện năng lượng táo tạo. Xây dựng triển vọng 
dài hạn về sạc xe điện thông minh và các trạm 
sạc tư nhân (hộ gia đình). 

TRUNG  
BÌNH

Hành 
động 
trong 

trung hạn 
(5-10 năm)

5.2. Yêu cầu đối với hệ thống truyền tải
5.2.1. Quan điểm quốc tế và bối cảnh của Việt Nam

Ở quy mô quốc tế, tỷ trọng NLTT ngày càng tăng đã dẫn đến vấn đề về lưới 
điện. Yếu tố phổ biến là việc thường hiểu sai về tốc độ tăng trưởng theo cấp số 
nhân của các nhà máy NLTT và thời gian cần thiết để mở rộng lưới điện truyền 
tải. Do đó, quy hoạch và vận hành lưới điện truyền tải tối thiểu phải bao gồm 
các khía cạnh sau: 

 ˗ Nhu cầu phụ tải tăng cao.

 ˗ Nguồn điện năng lượng tái tạo biến đổi tăng cao.

 ˗ Gia tăng các vùng cân đối. 

 ˗ Mở rộng lưới điện.

 ˗ Quản lý tắc nghẽn lưới điện.

Ở Việt Nam, quy định về lưới điện truyền tải được nêu trong Thông tư số 
30/2019/TT-BCT , một số điều đã được sửa đổi và bổ sung để đáp ứng các điều 
kiện hiện tại của hệ thống điện Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam chưa có đánh giá 
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tổng quát về các mục tiêu NLTT trong bối cảnh giới hạn của quy hoạch mở 
rộng lưới điện dài hạn. Ngoài ra, các khía cạnh liên kết ngành như điện khí hóa 
ngành giao thông vận tải cũng chưa được thể hiện rõ trong các bản quy hoạch 
điện. 

Ở một số vùng của Việt Nam, hiện tượng quá tải lưới điện truyền tải đang 
xảy ra cục bộ. Hầu hết các dự án điện mặt trời được xây dựng ở khu vực Nam 
Trung Bộ do khu vực này có tiềm năng cao về năng lượng mặt trời, dẫn đến 
hiện tượng quá tải lưới điện, và vấn đề này đã trầm trọng hơn trong bối cảnh 
nhu cầu phụ tải giảm thấp do dịch Covid 19. Việc mở rộng lưới điện truyền tải 
hiện đang được triển khai, nhưng sẽ mất nhiều thời gian để hoàn thành. Một 
số biện pháp giảm thiểu khác như giám sát giới hạn truyền tải động của đường 
dây và bộ tăng áp lưới điện đã được nghiên cứu nhưng được xem là rủi ro và 
không khả thi về kinh tế. Các biện pháp khác như dây dẫn chịu nhiệt cao độ 
võng thấp đã được thử nghiệm trong các dự án thí điểm nhưng quy định phân 
chia trách nhiệm trong trường hợp sự cố như hỏa hoạn vẫn chưa rõ ràng. 

5.2.2. Các phương án chính sách cho Việt Nam

Việt Nam là quốc gia có địa hình trải dài và lưới điện truyền tải được thiết kế 
theo hướng trục  Bắc - Nam. Thách thức chủ yếu là kết nối các trung tâm phụ 
tải xung quanh Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, cách các khu vực giàu tiềm 
năng năng lượng tái tạo khoảng 700 - 1500 km. 

Trong ngắn hạn, cần chú ý ngay tới vấn đề tắc nghẽn lưới điện hiện tại và 
trong tương lai gần. Hơn nữa, cần công khai các mức hấp thụ và dự trữ của hệ 
thống truyền tải nhằm cung cấp dữ liệu đầu vào có giá trị cho các nhà phát 
triển dự án NLTT. Các nhà quy hoạch hệ thống truyền tải phải xác định các khu 
vực phù hợp cho các dự án và đặc biệt là xác định các khu vực không cần hoặc 
không thể nâng cấp lưới điện trên diện rộng.

Về dài hạn, kiến nghị nên tập trung vào việc mở rộng lưới điện phù hợp với 
các mục tiêu về NLTT. Sự mở rộng lưới điện phải đáp ứng được khả năng tập 
trung công suất phát điện cũng như là thay đổi các nhu cầu phụ tải. Đặc biệt, 
liên kết ngành sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng và phải được giám sát chặt 
chẽ. Ngoài ra, với vai trò ngày càng tăng của điện gió ngoài khơi, việc mở rộng 
lưới điện truyền tải ngoài khơi cần phải được điều phối để tận dụng các sức 
mạnh tổng hợp giữa các dự án điện gió ngoài khơi riêng lẻ. Kinh nghiệm từ các 
quốc gia khác cho thấy việc phát triển lưới điện truyền tải ngoài khơi một cách 
tập trung (nghĩa là thông qua một đơn vị vận hành hệ thống truyền tải chuyên 
biệt) sẽ hiệu quả về chi phí hơn so với việc các nhà phát triển dự án xây dựng 
các dự án truyền tải riêng lẻ. 
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Nghiên cứu tình huống về HVDC (Đức) và các trung tâm truyền tải điện 
một chiều ngoài khơi (Biển Bắc và Biển Baltic, châu Âu)

Đức có tiềm năng tốt về gió ở phía bắc của đất nước, trong khi các trung tâm 
phụ tải lớn nằm ở phía nam. Vào năm 2012, Đức đã đưa ra quyết định rằng 
việc kết nối bắc nam thông qua công nghệ điện cao áp một chiều (HVDC) 
là cần thiết. Trong bốn hành lang với chiều dài lên tới 700 km, điện sẽ được 
truyền tải về phía nam muộn nhất vào năm 2022 khi nhà máy điện hạt nhân 
cuối cùng của Đức ngừng hoạt động. Sau sự phản đối của người dân, chính 
phủ Đức đã quyết định sử dụng dây cáp ngầm thay vì đường dây truyền tải, 
dẫn đến tăng chi phí khổng lồ lên đến 10 tỷ euro và phải đánh giá lại dự án. 
Do đó, giai đoạn quy hoạch sẽ được hoàn thành sớm nhất vào năm 2022 
và các dự án sẽ đi vào vận hành sau năm 2025. Ngoài ra, công suất điện gió 
ngoài khơi ở Biển Bắc và Biển Baltic đang được tăng cường tích hợp vào 
hệ thống điện còn lại của châu Âu thông qua các điểm đấu nối ngoài khơi 
chung như các trung tâm truyền tải điện một chiều vì các trung tâm này 
giúp giảm chi phí mở rộng hệ thống truyền tải so với việc đấu nối truyền tải 
riêng lẻ cho mỗi dự án điện gió ngoài khơi. Trường hợp của Đức cho thấy, 
việc mở rộng lưới điện truyền tải đòi hỏi một cái nhìn dài hạn về chuyển dịch 
năng lượng để tránh tắc nghẽn trên lưới điện cũng như đánh giá chính xác 
về mức độ phản đối tiềm ẩn của người dân (nếu có)35. Một ví dụ là xây dựng 
Trung tâm điện gió biển Bắc, bao gồm trung tâm truyền tải một chiều ngoài 
khơi tập trung, tích hợp cả sản xuất hydro, trong đó một số đơn vị vận hành 
hệ thống truyền tải khí và điện đóng vai trò chủ trì.36 Các trường hợp này 
cho thấy rằng việc mở rộng lưới điện truyền tải đòi hỏi tầm nhìn dài hạn về 
chuyển dịch năng lượng và cần có sự điều phối chặt chẽ để tránh các điểm 
nghẽn và nắm bắt sức mạnh tổng hợp để giảm chi phí.

35 Các mức giảm chi phí của việc xây dựng một đơn vị vận hành hệ thống truyền tải có điều phối so với việc xây dựng một 
đơn vị phát triển đã được chứng minh trong các nghiên cứu về sau, ví dụ https://guidehouse.com/news/energy/2019/navi-
gant-compares-offshore-grid-connection-models
36 Xem thêm thông tin tại: https://northseawindpowerhub.eu
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Nghiên cứu tình huống về trung tâm điều khiển NLTT (Tây Ban Nha)

Đơn vị vận hành hệ thống điện của Tây Ban Nha đã thiết lập Trung tâm Điều 
khiển NLTT (Cecre) bổ sung cho trung tâm SCADA. Trung tâm điều khiển này 
sẽ giám sát và kiểm soát sản lượng từ tất cả các nhà máy năng lượng tái tạo 
có công suất điện lớn hơn 5 MW. Thông tin từ nhà máy điện được thu thập 
trong các khoảng thời gian 12 giây về trạng thái máy phát, công suất tác 
dụng và công suất phản kháng cũng như điện áp. Ngoài ra, trung tâm cũng 
tiến hành dự báo về sản lượng NLTT. Dữ liệu có thể được sử dụng trong phân 
tích và can thiệp theo thời gian thực nếu xét thấy cần có các biện pháp can 
thiệp cần thiết trong quá trình vận hành. Điều này liên quan đến các vấn đề 
như tắc nghẽn lưới hoặc ổn định của hệ thống. Lệnh điều độ từ các điểm 
phải được nguồn phát hoàn thành trong vòng 15 phút. Trong bối cảnh tăng 
trưởng của các nhà máy điện NLTT ở Việt Nam trong thời gian gần đây, các 
trung tâm điều khiển tương tự, tách biệt hoặc là một phần của trung tâm 
điều khiển SCADA, có thể được thành lập để cung cấp thêm thông tin cho 
đơn vị vận hành hệ thống cũng như để điều độ các nhà máy điện NLTT. 

Các kiến nghị chính sách cho Việt Nam: Nâng cấp lưới điện truyền tải do 
sự gia tăng năng lượng tái tạo
Do nhiều dự án phát điện NLTT tập trung cao tại một số vùng ở Việt Nam, lưới 
điện đã bị quá tải nghiêm trọng tại các vùng cục bộ, dẫn đến phải cắt giảm 
công suất điện NLTT. Việc mở rộng lưới truyền tải và lựa chọn vị trí xây dựng 
các nhà máy điện NLTT trong tương lai có thể giúp hạn chế cắt giảm công 
suất phát điện NLTT. Hơn nữa, cần quy định rõ ràng về việc cắt giảm công suất 
phát điện NLTT nhằm giảm thiểu rủi ro cho các nhà sản xuất điện độc lập khi 
đầu tư dự án do thiếu nguồn tài chính bù đắp cho công suất phát bị cắt giảm. 
Sau đây là một số biện pháp mà chúng tôi khuyến nghị để cải thiện các quy 
trình chính sách hiện tại: 

Các kiến nghị chủ yếu  
Mức độ 

quan 
trọng

Thời gian 

Xem xét rút ngắn chu kỳ điều chỉnh quy hoạch 
trong quy hoạch phát triển điện lực 10 năm để 
có thể thích ứng nhanh hơn với những thay đổi 
trong quá trình phát triển NLTT và chi phí đầu tư 
giải pháp lưu trữ năng lượng, từ đó có phương án 
mở rộng hạ tầng lưới truyền tải và xây dựng nhà 
máy điện NLTT phù hợp hơn. Đây chắc chắn là một 
bước đi cần thiết nhằm theo kịp tốc độ thay đổi 
nhanh chóng của các ngành. 

CAO Hành động 
ngay lập 
tức (0-5 

năm)



135

Triển khai một số dự án thí điểm với giải pháp ngắn 
hạn nhằm giải quyết giới hạn truyền tải như hệ 
thống giám sát nhiệt động của đường dây (DLR), 
bộ khuếch đại điện áp, dây dẫn ít chùng và chịu 
nhiệt độ cao hoặc bộ điều khiển trào lưu công suất 
để rút kinh nghiệm về các thiết bị điều khiển và 
thực hành vận hành lưới truyền tải mới. Cập nhật 
các quy trình lập quy hoạch để chuẩn hóa việc áp 
dụng các giải pháp trên.  

TRUNG 
BÌNH

Hành động 
ngay lập 
tức (0-5 

năm)

Ban hành quy định rõ ràng về cắt giảm công suất 
phát điện NLTT đi kèm với chính sách tài chính cho 
các nhà máy điện NLTT với công suất phát bị cắt 
giảm. Việc này có thể bao gồm quy định rõ các giới 
hạn về tổng công suất phát cho phép cắt giảm 
(nghĩa là công suất phát tối đa có thể bị cắt giảm 
mà không cần bồi thường tài chính, tính bằng tỷ 
lệ phần trăm tổng sản lượng điện hàng năm của 
nhà máy).  

CAO Hành động 
ngay lập 
tức (0-5 

năm)

Thúc đẩy mô hình hoạt động chuyên hóa, đặc 
biệt là tách chức năng quản lý vận hành hệ thống 
truyền tải khỏi EVN. Thêm vào đó, cần có một đơn 
vị chuyên biệt đóng vai trò là đơn vị quản lý vận 
hành hệ thống truyền tải ngoài khơi nhằm đẩy 
mạnh hòa lưới điện gió ngoài khơi. Nghiên cứu 
phương án thiết lập trạm chuyển đổi dòng điện 
một chiều thành xoay chiều cho hệ thống truyền 
tải ngoài khơi. Rà soát và sửa đổi (nếu cần) Luật 
Điện lực và Luật Đầu tư theo hình thức đối tác 
công tư để tạo điều kiện đầu tư tư nhân vào hạ 
tầng truyền tải.  

TRUNG 
BÌNH 

Hành động 
trong dài 
hạn (10 
năm). 

5.3. Nhu cầu phát triển lưới điện thông minh
5.3.1. Quan điểm quốc tế và bối cảnh của Việt Nam

Mục đích của lưới điện thông minh tối ưu  sử dụng công suất phát điện NLTT 
biến đổi và khả năng của lưới điện. Tỷ lệ phát điện NLTT biến đổi càng cao thì 
tính thông minh của lưới điện càng trở nên quan trọng để chuyển dịch năng 
lượng thành công.  

Một công nghệ mới nổi có thể giúp kiểm soát các nguồn điện phân tán và sự 
tương tác giữa các nguồn điện này với lưới điện và thị trường điện là Nhà máy 
điện ảo. Nhà máy điện ảo là cho phép tổng hợp tất cả các loại nguồn điện phân 
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tán: các nguồn phát điện biến đổi và không biến đổi, các hệ thống tích trữ và 
nhu cầu linh hoạt.  

 

Hình 32. Sơ đồ tổng hợp các kết nối về hạ tầng trong một nhà máy điện ảo 
(Nguồn: energy & meteo systems)

Nhà máy điện ảo tổng hợp dữ liệu sản xuất theo thời gian thực, tích hợp các 
dự báo và kết nối các nhà máy thông qua hệ thống điều khiển từ xa, cân đối 
giữa sản lượng điện tạo ra với nhu cầu và khả năng hấp thụ của lưới điện. Ở 
nhiều nước, các nhà máy điện ảo là một hạng mục quan trọng của hạ tầng lưới 
điện thông minh. Các ứng dụng của nhà máy điện ảo khác nhau tùy theo nhu 
cầu hoặc mô hình kinh doanh, bao gồm giám sát sản lượng điện NLTT biến đổi, 
giám sát và dự báo công suất điện, các giải pháp quản lý nhu cầu điện và cung 
cấp các dịch vụ phụ trợ. 

Các nhà máy điện NLTT ở Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, đặc biệt 
là các nhà máy điện mặt trời nối lưới quy mô lớn. Ngoài các nhà máy điện mặt 
trời, sẽ có thêm nhiều trang trại điện gió được đưa vào hoạt động trong tương 
lai gần. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có một cơ sở dữ liệu quốc gia với các thông tin 
chi tiết về tất cả các nhà máy được lắp đặt, chỉ có dữ liệu thời gian thực về chế 
độ vận hành của các nhà máy này. 

Hơn nữa, dự báo điện mặt trời và điện gió hiện chỉ giới hạn ở các nhà máy 
điện mặt trời và điện gió quy mô lớn hơn, trong khi một lượng lớn các nhà máy 
điện NLTT quy mô nhỏ chưa được đưa vào dự báo. EVN đã ký hợp đồng với đơn 
vị thực hiện dự báo là SOLCAST để xây dựng dự báo toàn hệ thống và đây là 
một giải pháp hiệu quả hơn việc tổng hợp các dự báo từ các nhà máy riêng lẻ, 
vốn có độ sai số cao và khó tổng hợp. Đến nay, Việt Nam hiện chưa sử dụng các 
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công cụ phù hợp để tổng hợp các nguồn năng lượng phân tán và cân đối các 
nguồn này với nhu cầu. 

5.3.2. Các phương án chính sách cho Việt Nam

Việt Nam phải bắt đầu xây dựng khung tổng quát để hỗ trợ hệ thống điện 
với tỷ lệ điện NLTT lớn như hiện nay. Vì vậy, cần xây dựng cơ sở hạ tầng công 
nghệ thông tin cần thiết cho lưới điện thông minh. 

Trong ngắn hạn, kiến nghị ban hành quy định quản lý vận hành lưới điện 
nhất quán về các dải hoạt động, đáp ứng tần số, điều khiển công suất tác dụng, 
điều khiển công suất phản kháng, điều khiển điện áp và các yêu cầu về dữ liệu 
thời gian thực đối với các nhà máy điện NLTT biến đổi. Kinh nghiệm quốc tế cho 
thấy việc trang bị, bổ sung thêm các chức năng mà mang tính bắt buộc về sau 
thường rất tốn kém và đòi hỏi các điều chỉnh công nghệ lớn mà đáng lẽ sẽ tốt 
hơn nếu được lắp đặt ngay từ đầu. 

Ngoài ra, cần xây dựng một cơ sở dữ liệu quốc gia về tất cả các nhà máy điện 
NLTT biến đổi. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy việc điều khiển hệ thống điện 
hiệu quả chỉ khả thi khi các đơn vị vận hành hệ thống điện, truyền tải điện hoặc 
trung tâm điều độ quốc gia và vùng miền được trang bị các hệ thống giám sát 
thời gian thực đối với tất cả các nhà máy điện NLTT. Việc thành lập một trung 
tâm dự báo tập trung về nguồn điện NLTT biến đổi là cần thiết. Chỉ có phương 
pháp dự báo tập trung mới bảo đảm chất lượng cao cho tất cả các nhà máy 
điện NLTT biến đổi do hiệu ứng làm mịn không gian trong khi đó các dự báo 
bắt buộc của các đơn vị vận hành nhà máy thường không đầy đủ. 

Thực hiện các phương án chính sách ngắn hạn nói trên sẽ giúp nâng cao 
hiệu quả công tác vận hành, điều độ, kèm theo  các phương án chính sách dài 
hạn . 

Dự báo công suất và tắc nghẽn lưới điện trong tương lai được thực hiện tốt 
nhất ở cấp độ trạm biến áp. Với sự gia tăng tỉ lệ tích hợp từ các nguồn phát điện 
phân tán quy mô nhỏ đấu nối ở lưới điện phân phối, điện năng thường không 
được tiêu thụ hết tại chỗ mà được chuyển sang các cấp điện áp cao hơn. Do đó, 
cần dự báo sản lượng điện tổng hợp ở cấp điện áp dưới trạm biến áp. Mục tiêu 
của các dự báo phụ tải lưới điện là thực hiện các tính toán trào lưu công suất và 
dự báo quá tải tại các điểm nút để tránh tình trạng quá tải và lên kế hoạch bảo 
trì, bảo dưỡng kịp thời.  

Trong dài hạn, phải thiết lập các cơ chế hỗ trợ thị trường cho lưới điện thông 
minh. Với sự phát triển của thị trường điện ở Việt Nam, tự do đấu nối vào mạng 
lưới truyền tải và phân phối điện và chào giá cạnh tranh trên thị trường điện 
giao ngay, có thể chuyển nhiệm vụ cân đối phát điện năng lượng tái tạo biến 
đổi sang các đơn vị kinh doanh mua bán điện, ví dụ thông qua cơ chế phần 
thưởng thị trường. Việc xây dựng cấu trúc đúng đắn có thể làm giảm chi phí 
tích hợp hệ thống NLTT biến đổi. 
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Cuối cùng, sự tham gia của điện NLTT biến đổi trong các thị trường dịch vụ 
phụ trợ sẽ giúp vận hành hệ thống ổn định, kể cả đối với trường hợp tỉ lệ NLTT 
cao. Với sự tham gia thị trường của điện NLTT biến đổi ở mức cao, rõ ràng là các 
nhà máy điện NLTT biến đổi và các hệ thống tích trữ phải được tích hợp vào 
trong các thị trường dịch vụ phụ trợ. 

Nghiên cứu tình huống về thay đổi các yêu cầu hạ tầng lưới điện            
thông minh cho các nhà máy điện năng lượng tái tạo (Đức)

Đến năm 2008, không có quy định các nhà máy điện NLTT ở Đức phải có khả 
năng điều khiển từ xa bởi các đơn vị vận hành lưới điện. Công suất lắp đặt 
liên tục tăng lên, vì vậy các đơn vị vận hành lưới điện đòi hỏi giải pháp để 
có thể điều chỉnh công suất phát của các nhà máy NLTT. Nghĩa vụ này được 
đưa ra trong Luật Năng lượng tái tạo 2009. Trong Điều 6, nghĩa vụ để đơn vị 
vận hành lưới điện có thể can thiệp để giảm tỉ lệ công suất tác dụng và đo 
lường công suất tác dụng trong thời gian thực được áp dụng cho tất cả các 
nhà máy trên 100 kW. Tất cả các nhà máy hiện có phải được trang bị, cải tiến 
thêm để đáp ứng yêu cầu mới này. Ở Đức, có gần 900 đơn vị vận hành lưới 
điện phân phối. Mỗi đơn vị vận hành lưới điện có quyền tự tạo bảng thông số 
kỹ thuật chi tiết của mình để tương tác với nhà máy điện. Nhưng hầu hết các 
đơn vị vận hành lưới điện đã thống nhất một giao diện với 4 ngưỡng cấp độ. 
Mỗi ngưỡng là một giới hạn công suất tác dụng khác nhau đối với nhà máy 
điện tương ứng với công suất định danh. Các ngưỡng được lựa chọn nhiều 
nhất là 100%, 60%, 30% và 0%. 

Năm 2009, pháp lệnh SDLWindV (Pháp lệnh về các dịch vụ phụ trợ từ tuabin 
gió) đã được ban hành. Pháp lệnh này đưa ra quy định về việc các trang trại 
gió mới phải cung cấp dịch vụ phụ trợ, bao gồm điều khiển từ xa công suất 
phản kháng hoặc điều khiển tại chỗ công suất phản kháng. Yêu cầu điều 
khiển công suất phản kháng được quy định áp dụng mà không có hỗ trợ tài 
chính nào nhưng đến Luật Năng lượng tái tạo Đức 2012 đã có một chương 
trình bù đắp chi phí khi cải tạo, nâng cấp các trang trại gió cũ để đáp ứng 
theo các yêu cầu từ SDLWindV. 

Từ năm 2015 trở đi, khả năng điều khiển từ xa trở thành yêu cầu bắt buộc 
đối với tất cả các trang trại điện gió muốn tham gia mô hình phần thưởng 
thị trường (mua bán điện từ các nhà máy điện gió và điện mặt trời trên thị 
trường giao ngay và nhận được một mức tiền thưởng thị trường thay đổi bên 
cạnh doanh thu từ thị trường). Từ năm 2016, tất cả các nhà máy điện NLTT 
mới trên 100 kW phải tham gia mô hình phần thưởng thị trường và phải có 
khả năng điều khiển từ xa bởi đơn vị kinh doanh mua bán điện. 
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Các kiến nghị chính sách cho Việt Nam: Phát triển lưới điện thông minh 
và kiểm soát hiệu quả các nguồn năng lượng phân tán 

Các kiến nghị chủ yếu 
Mức độ 

quan 
trọng

Thời 
gian 

Triển khai một cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký 
nhà máy điện NLTT, bao gồm tất cả các nhà máy 
điện trong đó có điện mặt trời mái nhà, với mã số 
đăng ký riêng, công nghệ phát điện, công suất lắp 
đặt, vị trí địa lý, điểm nối lưới, ngày bắt đầu vận 
hành, ngày đóng cửa, điện được tiêu dùng tại chỗ 
hay phát lên lưới, có lắp đặt pin tích năng không, 
chiều cao hub và đường kính rô-to (đối với điện 
gió), cũng như góc nghiêng, hướng lắp đặt và hệ 
thống điều khiển tấm pin mặt trời xoay theo hướng 
ánh sáng nếu có lắp đặt (đối với điện mặt trời)

CAO Hành 
động 

ngay lập 
tức (0-5 

năm)

Tính đến tất cả các nhà máy điện NLTT trong dự 
báo về NLTT tập trung (không chỉ các nhà máy có 
quy mô lớn). Xem xét bỏ quy định yêu cầu từng 
nhà sản xuất NLTT thực hiện dự báo riêng vì những 
dự báo này có giá trị và độ chính xác không cao. 

CAO Hành 
động 

ngay lập 
tức (0-5 

năm)

Yêu cầu các nhà máy NLTT quy mô lớn (cụ thể là 
điện gió trên bờ, điện gió ngoài khơi, điện mặt trời 
và thủy điện) cung cấp thông tin theo thời gian 
thực để cải thiện độ chính xác của dự báo, bao 
gồm sản lượng thực tế, công suất hữu dụng, (sản 
lượng điện theo điều kiện khí tượng), thông tin về 
công suất khả dụng dự kiến của nhà máy dự kiến 
(ví dụ, khung thời gian đăng ký bảo dưỡng hoặc 
cắt điện), khả năng huy động công suất khả dụng 
hiện tại, điều chỉnh cắt giảm công suất phát dự 
kiến, điều chỉnh cắt giảm công suất phát đang áp 
dụng, dữ liệu khí tượng như tốc độ và hướng gió 
cũng như bức xạ mặt trời.  

TRUNG 
BÌNH 

Hành 
động 

ngay lập 
tức (0-5 

năm)

Cải thiện tính chính xác của dự báo bằng việc sử 
dụng thông số đầu vào gia quyền từ nhiều mô 
hình dự báo thời tiết khác nhau

TRUNG 
BÌNH 

Hành 
động 

ngay lập 
tức (0-5 

năm)
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Xem xét mở cơ hội quản lý vận hành các nguồn 
năng lượng phân tán kết hợp và phụ tải có thể 
kiểm soát cho các đơn vị quản lý vận hành nhà 
máy điện ảo.

TRUNG 
BÌNH

 Hành 
động 
trong 
trung 

hạn (5-10 
năm)

5.4. Các phương án lưu trữ năng lượng
5.4.1. Quan điểm quốc tế và bối cảnh của Việt Nam

Ở quy mô quốc tế, nhiều công nghệ được xem xét để cung cấp tính linh hoạt 
hoặc khả năng lưu trữ năng lượng giúp tăng tỷ lệ NLTT cao hơn. Hình dưới trình 
bày tổng hợp về nhiều phương án khác nhau về tính linh hoạt để tăng cường 
tích hợp các nguồn NLTT biến đổi, với mức chi phí tương đối của mỗi phương 
án. 

 

CH
I P

HÍ

Cắt giảm NLTT �nh
chiến lược

Vận hành thị trường
chung

Giảm phụ tải không
tự nguyện

Điều chỉnh điện than

Mở rộng hệ thống
truyền tải

Củng cố hệ thống
truyền tải

Lưu trữ nhiệt năng

Thủy điện �ch năng

Lưu trữ hóa học

Quản lý lưới điện
bẳng phương pháp

�ên �ến
Điều chỉnh thủy điện

Điều chỉnh turbin khí
hỗn hợp

Điều chỉnh phụ tải
HGĐ

Điều chỉnh phụ tải
C&l

Tăng �nh thanh khoản
của các dịch vụ phụ trợ

Cải thiện cấu trúc thị
trường năng lượng

Mở rộng khung cân
bằng/Vận hành thị

trường chung

Lập thời gian biểu và
điều độ theo giờ

Dự báo sản lượng NLTT

VẬN HÀNH 
H� THỐNG THỊ TRƯỜNG PHỤ TẢI NGUỒN PHÁT

LINH HOẠT
H� THỐNG LƯỚI ĐI�N LƯU TRỮ

Grid codes

LOẠI GIẢI PHÁP

Chi phí phụ thuộc vào hệ thống cụ thể 
và tăng theo thời gian

Hình 33. Các phương án về tính linh hoạt để tăng cường tích hợp NLTT biến đổi bao gồm 
mức chi phí tương đối của mỗi phương án 

(Nguồn: IRENA 2017)

Ở quy mô quốc tế, các nhà máy điện nhiệt điện khí đã từng được coi là yếu 
tố then chốt thúc đẩy NLTT biến đổi. Vấn đề chính là sự chênh lệch giữa giảm 
dần các máy phát điện truyền thống và tốc độ chuyển dịch năng lượng cần 
thiết để phù hợp với mục tiêu trong Hiệp định Paris. Đến năm 2050, việc sử 
dụng nhiên liệu hóa thạch phải được giảm ở mức tuyệt đối, nhưng tuổi thọ kỹ 
thuật của tua-bin khí là khoảng 30 năm. Như vậy cần tránh khả năng gia tăng 
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các tài sản mắc kẹt, đặc biệt khi các nhà máy điện khí được xây dựng với mục 
đích cung cấp tính linh hoạt cho hệ thống điện. Ngoài ra, các nhà máy điện khí 
mới sẽ phải cạnh tranh với các nhà máy điện hiện có vì công suất phát điện từ 
các dạng nguồn này ngày càng giảm, do tỷ trọng nguồn NLTT ngày càng tăng. 

Nghiên cứu tình huống về tính linh hoạt (Ai-len)

Ai-len đã xây dựng các nhà máy điện tua-bin khí chu trình hỗn hợp để làm 
nguồn phát điện chạy nền, trước khi xem xét năng lượng tái tạo. Đơn vị khai 
thác lưới điện Ai-len đã quyết định tạo ra một mức thưởng đặc biệt cho các 
nhà máy điện để tăng khả năng điều chỉnhcông suất của các nhà máy, theo 
đó cần nâng cấp và gia tăng năng lực đáp ứng phụ tải từng phần. Trong giai 
đoạn 2008-2010, mức khởi động nhà máy chạy tua-bin khí chu trình hỗn hợp 
hàng năm của Huntstown1, Tynagh và Dublin Bay Power đã tăng gần 3 lần. Ví 
dụ này cho thấy các yêu cầu về tính linh hoạt trong tương lai phải được xem 
xét ngay từ đầu để tránh các nút thắt khó gỡ và chi phí cải tạo, nâng cấp tốn 
kém về sau. 

Pin lưu trữ đã có bước phát triển vượt bậc trong vài năm qua, chủ yếu nhờ 
vào quá trình điện khí hóa ngành giao thông. Chi phí đầu tư đã giảm đáng 
kể, kèm theo đó là  dung lượng đã được cải thiện. Hệ thống pin lưu trữ hỗ trợ 
lưới điện quy mô lớn đã được vận hành trên toàn thế giới, nhưng chỉ trong các 
trường hợp cần thiết với các ứng dụng cụ thể để đảm bảo an ninh cung cấp 
điện, hoặc chủ yếu được chính phủ cấp vốn.  (IRENA 2017b). 

Các hệ thống tích năng bằng pin cung cấp tính linh hoạt và do đó có thể làm 
gia tăng tính ổn định về điện áp và tần số thông qua chuyển dịch giờ cao điểm 
(peak shifting) hoặc sạc pin giờ thấp điểm để dùng trong giờ cao điểm (peak 
shaving), tăng cường điều tiết tần số và quản lý chu kỳ nạp xả phù hợp với tình 
trạng lưới điện. Với xu hướng giảm giá mạnh của các loại pin lưu trữ và sự ra đời 
của các thế hệ pin công nghệ mới, hiện nay pin đã có thể cung cấp nguồn dự 
trữ với mức giá cạnh tranh. 

Thủy điện tích năng: Thủy điện tích năng là một công nghệ đã phát triển, yêu 
cầu phải có hai hồ chứa nước ở các độ cao khác nhau. Trong thời điểm năng 
lượng dư thừa, nước được bơm lên hồ chứa phía trên và sau đó sẽ được xả ra để 
phát điện. Tổng hiệu suất của chu kỳ đạt hơn 80%. Các nhà máy thủy điện tích 
năng  được phân loại theo quy mô tích trữ, loại tua-bin và mục đích vận hành37. 
Về nguyên tắc, có thể tích trữ theo mùa, nhưng tổng mức năng lượng sẽ phụ 
thuộc vào chênh lệch độ cao và quy mô hồ chứa trên. Thủy điện tích năng  hiện 
đang là giải pháp tích trữ chủ yếu ở quy mô hệ thống điện. Việc tăng cường sử 
dụng thủy điện tích năng trong quá trình chuyển dịch năng lượng là rất khó, vì 
các địa điểm tiềm năng bị hạn chế và hầu hết các địa điểm tiềm năng đã được 

37 Xem http://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/16503/1/Manuscript%2016.09.19%20%28with%20figures%20and%20tables%29.
pdf
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khai thác hoặc đã có mục đích sử dụng khác. Tuy nhiên, có thể mở rộng các nhà 
máy hiện có, như trong trường hợp điển hình tại Úc. 

Nghiên cứu tình huống về Thủy điện tích năng (Úc)38 

Nhà máy thủy điện tích năng đầu tiên và lớn nhất của Úc, Tumut 3, là một 
phần trong dự án Snowy Mountains, gồm có một tổ hợp thủy điện và thủy 
lợi với 09 trạm điện, 16 đập lớn, 80 km cầu máng thủy lợi, và 145 km đường 
hầm. Nhà máy điện Tumut 3 được xây dựng vào năm 1973 và được nâng cấp 
vào năm 2012. Nhà máy gồm bể chứa Talbingo và hồ Jounama với 1800 MW 
công suất phát điện và 600 MW công suất bơm. Đề án Snowy được xây dựng 
để ứng phó với các mức biến động lớn về dòng chảy vào hồ. Khoảng 50% 
lượng nước vào là do dòng chảy tuyết tan và mưa vào mùa xuân. Ngày nay, 
nhà máy được vận hành để bù đắp cho biến động từ điện mặt trời và điện gió 
chi phí thấp, và Snowy Hydro đã cam kết mua hơn 1.000 MW NLTT tạo mới 
trong các hợp đồng bao tiêu dài hạn. Snowy 2.0 hiện đang được thi công xây 
lắp và là dự án năng lượng tái tạo lớn nhất nước Úc, nhằm giảm sự phụ thuộc 
vào các dạng phát điện đắt đỏ hơn và bảo đảm an ninh tương lai và độ tin 
cậy của hệ thống điện thông qua việc tiếp tục gia tăng khả năng điều độ và 
tích trữ năng lượng. Dự án này sẽ kết nối các hồ chứa của hai đập hiện có là 
Tantangara và Talbingo thông qua 27 km đường hầm và một hệ thống tích 
trữ nhờ bơm mới đặt ngầm dưới đất, bổ sung thêm 2.000 MW công suất phát 
điện và 350.000 MWh công suất tích trữ năng lượng. Snowy 2.0 được dự kiến 
đưa vào vận hành vào giữa năm 2025. 

Một số dự án thí điểm hiện đã được phát triển và hỗ trợ từ phía chính phủ 
với nhà máy thủy điện tích năng đầu tiên là Bắc Ái đang được thi công xây 
dựng. Hệ thống pin lưu trữ và hydro đã được xem xét đến trong Quy hoạch 
điện 8 với tầm nhìn đến năm 2045.  

5.4.2. Các phương án chính sách cho Việt Nam

Về ngắn hạn, Việt Nam phải tập trung vào việc cải thiện tính linh hoạt của 
các nguồn phát điện hiện có. Phương án tốt nhất là tạo ra thị trường với các ưu 
đãi cụ thể để tăng cường tính linh hoạt. Ngoài ra, có thể đưa ra các mức ưu đãi 
bằng tiền cố định cho các nhà máy có phụ tải thấp hơn và độ biến đổi công 
suất nhanh hơn. Giải pháp thứ hai đòi hỏi phải phân tích chi tiết các nhà máy 
hiện có để tìm ra một giải pháp hiệu quả về chi phí. 

Về trung hạn, nên chuyển hoàn toàn sang vận hành lưới điện dựa trên thị 
trường. Công nghệ đang được cải tiến rất nhanh và rất khó theo dõi trong chu 
kỳ quy hoạch 05 năm. Chu trình quy hoạch chung chỉ nên tập trung vào việc 
cung cấp khuôn khổ chung để tích hợp NLTT sao cho tối ưu chi phí và giảm 
phát thải khí nhà kính đến mức tối đa. Do đó, thị trường cần hỗ trợ giới thiệu 
38 Xem https://www.snowyhydro.com.au/generation/the-snowy-scheme/ and https://www.energy.gov.au/govern-
ment-priorities/energy-supply/pumped-hydro-and-snowy-20
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tính linh hoạt cần thiết cho quá trình chuyển dịch năng lượng như đã thảo luận 
trong các phần trước. 

Về dài hạn, năng lượng cần được giảm hoàn toàn phát thải carbon, cần 
chuyển hoàn toàn sang năng lượng tái tạo, dựa trên điện năng. Khó khăn nhất 
là việc tích trữ điện theo mùa. Hiện nay hydrogen được xem là giải pháp hứa 
hẹn nhất. Việt Nam phải theo dõi tình hình phát triển hydrogen trên thế giới và 
thường xuyên kiểm tra tính khả dụng thương mại của công nghệ này. Về dài 
hạn, trọng tâm sẽ chuyển sang tích trữ NLTT thay vì cung cấp tính linh hoạt từ 
phát điện truyền thống. 

Các kiến nghị chính sách cho Việt Nam: Tăng cường tính linh hoạt của 
phát điện truyền thống và nghiên cứu các nguồn mới với độ linh hoạt 
cao và công nghệ lưu trữ năng lượng 

Theo các quy hoạch điện hiện tại, Việt Nam dự kiến vẫn tiếp tục mở rộng mô 
hình phát điện truyền thống xét về số lượng các nhà máy điện than, điện khí 
cũng như trạm đầu mối LNG. Cần xem xét tác động dài hạn của dự án mới 
này, đồng thời tránh hiệu ứng lệ thuộc do nguồn cung thiếu linh hoạt. Quản 
lý vận hành linh hoạt là yêu cầu then chốt để nguồn NLTT có thể bổ trợ cho 
nguồn truyền thống trong một hệ thống điện với tỷ trọng NLTT cao. Bên 
cạnh đó, trong các khâu quy hoạch dài hạn, cần nghiên cứu những phương 
án lưu trữ năng lượng mới để lấp đầy khoảng trống từ nguồn phát truyền 
thống.

Trên cơ sở đó, Việt Nam cần tập trung vào những vấn đề liên quan đến lưu trữ 
năng lượng và mức độ linh hoạt của các nguồn cung như sau: 

Các kiến nghị chủ yếu Mức độ 
quan trọng Thời gian 

Giảm dần số giờ chạy tải tối đa (đầy tải) của các 
nhà máy điện than truyền thống, kém linh hoạt 
để tăng tỷ trọng của các nguồn linh hoạt nói 
chung trong hệ thống điện của Việt Nam.

TRUNG 
BÌNH

Hành động 
ngay lập 
tức (0-5 

năm)

Ban hành chính sách khuyến khích và quy định 
rõ ràng về chế độ vận hành linh hoạt đối với các 
nguồn điện từ nhiên liệu hóa thạch mới.

CAO Hành động 
ngay lập 
tức (0-5 

năm)
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Ban hành chính sách khuyến khích có trọng 
điểm nhằm đẩy mạnh các công nghệ, tập trung 
vào quản lý phụ tải và lưu trữ năng lượng để có 
thể cung cấp nguồn điện nhanh chóng, điều 
tiết và linh hoạt cho hệ thống, bao gồm đáp 
ứng tần số nhờ pin tích năng.

TRUNG 
BÌNH 

Hành động 
ngay lập 
tức (0-5 

năm)

Triển khai các chiến lược dài hạn có tính đến 
các phương án linh hoạt nguồn cung và lưu trữ 
năng lượng khác nhau.

TRUNG 
BÌNH

Hành động 
ngay lập 
tức (0-5 

năm)

Nghiên cứu các phương án phát triển thêm 
thủy điện tích năng tại Việt Nam, đồng thời chia 
sẻ các nguồn linh hoạt và giải pháp lưu trữ năng 
lượng với những nước láng giềng thông qua 
tăng cường truyền tải điện năng xuyên biên 
giới.

TRUNG 
BÌNH

Hành động 
trong trung 

hạn (5-10 
năm)

Thành lập một tổ công tác có trách nhiệm bám 
sát những tiến bộ về công nghệ nhiên liệu 
hydrogen trên khắp thế giới. Khuyến khích các 
nhà máy sản xuất hydro xanh gắn với phát điện 
từ NLTT ngay khi thấy được tiềm năng thương 
mại hóa.

TRUNG 
BÌNH

Hành động 
trong trung 

hạn (5-10 
năm)

5.5. Hạ tầng khí LNG 
5.5.1. Quan điểm quốc tế 

Trong những năm gần đây, khí LNG ngày càng được chú ý do có tiềm năng 
trở thành nhiên liệu cầu nối trong quá trình chuyển dịch từ nhiên liệu phát thải 
cao như than sang NLTT nhờ có tính linh hoạt, chi phí thấp và phát thải thấp. 
Khí LNG đã được xem là phương án thay thế sạch hơn và linh hoạt hơn so với 
các nhà máy nhiệt điện than và dầu nhiên liệu nặng (HFO).

Tuy nhiên, theo Hiệp định Paris hướng tới quá trình chuyển dịch sang mức 
độ trung tính về carbon và với tính kinh tế hơn của NLTT ngày càng cạnh tranh 
so với khí LNG, một vấn đề nổi lên là mức độ rủi ro tài sản mắc kẹt tiềm ẩn liên 
quan đến việc xây dựng hạ tầng cần thiết cho khí LNG mà có thể không sử 
dụng nữa sau khi hết tuổi thọ hữu ích là 30 - 40 năm. Rủi ro mắc kẹt tài sản này 
đang ngày càng đáng quan ngại và phải được xem xét trong tất cả các chiến 
lược quy hoạch dài hạn, ví dụ thông qua khả năng thay đổi mục đích sử dụng 
của các hạ tầng khí LNG cho hydro lỏng.   

Các khía cạnh chính về triển khai khí LNG như sau: 
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 ˗ Các yêu cầu về giảm phát thải. 

 ˗ Công nghệ bắc cầu để tích hợp năng lượng tái tạo biến đổi. 

 ˗ Nguy cơ mắc kẹt tài sản. 

Nghiên cứu tình huống về thay đổi mục đích sử dụng hạ tầng khí để vận 
chuyển hydro (Hà Lan và Anh Quốc)

Theo các tham vọng gần đây ở EU về đẩy nhanh quá trình chuyển dịch từ khí 
thiên nhiên sang hydro, nhà khai thác mạng lưới truyền tải khí của Hà Lan là 
Gasunie đã chuyển đổi thành công một đường ống dẫn khí thiên nhiên hiện 
có sang vận chuyển hydro trong năm 2018.39 Đường ống dẫn hydro ngầm 
dài 12 km được chuyển đổi từ đường ống dẫn khí, cung cấp 4 kilôton hydro 
mỗi năm. Theo chuyên gia của Gasunie, chi phí để nâng cấp đường ống vào 
khoảng 10% chi phí đầu tư ban đầu. Họ đang lên kế hoạch để nâng cấp dần 
cơ sở hạ tầng hiện có trong bối cảnh gia tăng sản xuất hydro từ các trung tâm 
hydro ở Biển Bắc, từ các nhà máy điện gió ngoài khơi, và nhập khẩu hydro 
lỏng từ các nước. Sớm hay muộn thì cơ sở hạ tầng này sẽ tạo thành một 
mạng lưới đường ống dẫn hydro trải khắp châu Âu. 

Anh hiện đang lên kế hoạch triển khai một thử nghiệm tương tự để vận 
chuyển hydro, bắt đầu thi công vào năm 2021 và thử nghiệm từ năm 2022 
trở đi.40 

5.5.2. Bối cảnh của Việt Nam

Ngành điện lực Việt Nam phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trong nhiều 
thập niên qua (GIZ 2020). Quy hoạch điện VII điều chỉnh đã đề ra mục tiêu chính 
là giảm sự phụ thuộc vào than và tăng tỉ lệ NLTT trong ngành điện. Nguồn khí 
nội địa đang dần cạn kiệt dẫn đến phải nhập khẩu khí LNG. 

Hiện nay, chỉ có các khung pháp lý cơ bản sau chưa hoàn toàn hỗ trợ các dự 
án khí LNG: 

 ˗ Luật Dầu khí số 18-L/CTN ngày 06/07/1993, sửa đổi ngày 09/06/2000 và 
03/06/2008.

 ˗ Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 phê duyệt Quy hoạch phát 
triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 
2035 (Quy hoạch tổng thể phát triển ngành khí).

 ˗ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 quy định về kinh doanh 
khí (Nghị định 19).

39 Xem https://www.gasunie.nl/en/news/gasunie-hydrogen-pipeline-from-dow-to-yara-brought-into-operation
40 Xem https://www.pv-magazine.com/2020/12/01/uk-assembles-experimental-hydrogen-network-from-decommis-
sioned-gas-infrastructure/
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 ˗ Thông tư số 69/2016/TT-BTC ngày 06/05/2016 quy định thủ tục hải quan 
về nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất và quá cảnh xăng dầu, hóa 
chất và khí. 

 ˗ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 quy định chi tiết một số 
điều của Nghị định 19 của Chính phủ (Thông tư 03) về quy trình xin cấp 
giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh khí. 

Các luật hiện nay chỉ quy định về khía cạnh thăm dò dầu khí và yêu cầu quy 
trình chung để thực hiện hoạt động kinh doanh khí. Thông tư số 03/2016/TT-
BCT chỉ nói về các thủ tục hải quan đối với nhập khẩu khí LNG. Hiện nay, vẫn 
còn thiếu một số khung quy định then chốt như quy định về sự tiếp cận của 
bên thứ ba, cấu trúc giá thị trường của khí LNG và cấu trúc cam kết bảo lãnh 
của chính phủ, điều này có thể làm chậm tiến độ các dự án LNG trong tương lai 
ở Việt Nam (Lantau Group 2018).  

5.5.3. Các phương án chính sách cho Việt Nam

Trong ngắn hạn, phải hài hòa khung quy định hiện nay trước khi có các dự 
án LNG tiếp theo. Việt Nam cần thiết lập ngay một khung quy định rõ ràng 
và toàn diện để hỗ trợ đầu tư cho hạ tầng khí LNG trong dài hạn. Vấn đề môi 
trường là một trong những thách thức cần phải được xem xét đến. 

Do đó, phải xem xét các phương án chính sách ngắn hạn dưới đây về khung 
chính sách và quy định về năng lượng: 

Thân thiện với môi trường: 

Kiến nghị nên giám sát sự rò rỉ khí mê-tan trong các đường ống dẫn khí 
thiên nhiên và hạ tầng khí LNG để bảo đảm các lợi ích môi trường và đảm bảo 
các cam kết theo Hiệp định Paris. Ngoài ra, phải xây dựng một bộ tiêu chuẩn kỹ 
thuật về hạ tầng khí LNG như trạm đầu mối, đường ống dẫn và hệ thống tích 
trữ, trong đó đặc biệt chú trọng vào các yêu cầu về môi trường. Cần đánh giá 
sự chấp nhận của công chúng đối với các dự án LNG để tránh sự phản đối của 
người dân đối với dự án mới.   

Mắc kẹt tài sản:

Rủi ro tài chính về mắc kẹt tài sản phải được xem xét trong giai đoạn quy 
hoạch hạ tầng khí LNG theo các kịch bản về giảm phát thải carbon và phát triển 
NLTT biến đổi. Với khung thời gian hạn hẹp mà vẫn đảm bảo các dự án LNG vẫn 
có lợi nhuận, nhìn chung cần giảm thiểu các kế hoạch về trạm đầu mối LNG và 
chú trọng vào việc triển khai nhanh một vài trạm đầu mối LNG để tối đa hóa 
mức độ sử dụng tương ứng trước khi các nỗ lực về giảm phát thải carbon và 
tính kinh tế của NLTT biến đổi cũng như pin lưu trữ khiến cho các hạ tầng này 
trở nên không hiệu quả về mặt kinh tế. 

Thay đổi mục đích sử dụng hạ tầng khí LNG: 
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Sự phù hợp của hạ tầng khí LNG được quy hoạch mới bao gồm các đường 
ống dẫn khí phải được đánh giá trực tiếp về khả năng chuyển đổi mục đích sử 
dụng cho các nguồn thay thế sạch hơn. Các giải pháp thay thế sạch hơn này 
cần xem xét các nhiên liệu mang tính hứa hẹn nhất như hydro dạng lỏng và khí, 
khí tổng hợp. Các chi phí và rủi ro khi thay đổi mục đích sử dụng và nâng cấp hạ 
tầng phải được tính toán trong giai đoạn quy hoạch. 

Mở cửa cải cách ngành khí: 

Trong dài hạn, ngành khí có thể được mở cửa để tăng cường cạnh tranh 
thị trường và giảm tác động tài chính của các tài sản bị mắc kẹt đối với doanh 
nghiệp nhà nước. Thời gian và quyền tiếp cận của bên thứ ba đối với hạ tầng 
khí LNG phải được quy định rõ ràng, tức là có mở cửa cho bên khác không (ví dụ 
trong nước và/hoặc nước ngoài). Để đạt được sự cạnh tranh đầy đủ, có thể dự 
kiến thực hiện phân tách hoàn toàn thị trường khí thành thị trường phát điện, 
truyền tải, phân phối và bán buôn.  

Triển vọng dài hạn: 

Trong dài hạn, mua bán trên thị trường LNG làm gia tăng tính linh hoạt 
và giảm rủi ro của các hợp đồng take-or-pay. Xét vị trí chiến lược của khu 
vực Đông Nam Á so với các nước khác, Việt Nam có thể trở thành một trung 
tâm khu vực về xuất khẩu hydro (lỏng). Mở cửa thị trường khí cho phép các 
bên trong ngành khí phi truyền thống tiếp cận tất cả các thành phần của thị 
trường khí. Phải có cơ chế tiếp cận của bên thứ ba để thúc đẩy giá cạnh tranh 
và dịch vụ minh bạch. Định hướng của chính phủ về vị trí trung tâm cần có 
một nghiên cứu khả thi để đánh giá các cơ hội và thách thức, cũng như là 
tránh để cho các cơ sở hạ tầng hiện có trở thành tài sản bị mắc kẹt. 
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Các kiến nghị chính sách cho Việt Nam: Thúc đẩy sử dụng linh hoạt cơ 
sở hạ tầng khí LNG và bảo đảm phù hợp với các lộ trình giảm phát thải 
carbon 

Với nhiều khoản đầu tư lớn vào hạ tầng LNG trong giai đoạn trung và dài 
hạn, Việt Nam cần đánh giá tác động dài hạn của những hạ tầng mới này. 
Những vấn đề then chốt bao gồm tính linh hoạt và chuyển đổi mục đích sử 
dụng của hạ tầng LNG sang hướng phục vụ hydro xanh. Điều này giúp tránh 
hiệu ứng lệ thuộc vào một nguồn phát điện gây cản trở sự phát triển của 
các nguồn NLTT kết hợp với công nghệ lưu trữ năng lượng có chi phí rẻ hơn 
trong tương lai, cũng như các ảnh hưởng làm gia tăng chi phí và rủi ro tài 
chính đối với toàn hệ thống.

Do đó, tầm nhìn dài hạn này cần dựa trên những khuyến nghị chính sách 
sau: 

Các kiến nghị chủ yếu  
Mức độ 

quan 
trọng

Thời gian 

Thiết lập hệ thống giám sát rò rỉ khí mê-tan 
cho đường ống khí thiên nhiên và hạ tầng 
LNG.

TRUNG 
BÌNH

Hành động 
trong trung 

hạn (5-10 
năm)

Đảm bảo các quy hoạch phát triển LNG hiện 
nay phù hợp với chiến lược giảm phát thải 
carbon dài hạn.

CAO Hành động 
ngay lập tức 

(0-5 năm)

Tập trung vào các trạm đầu mối LNG với 
tiến độ hoàn thành nhanh và nghiên cứu kế 
hoạch dài hạn hơn (> 7 năm) để dự phòng 
rủi ro mắc kẹt tài sản.

CAO Hành động 
ngay lập tức 

(0-5 năm)

Đưa nội dung về rủi ro mắc kẹt tài sản cũng 
như phương án chuyển đổi mục đích sử 
dụng của hạ tầng LNG (ví dụ, sang hydro 
lỏng) vào các nghiên cứu lập quy hoạch dài 
hạn. Liên tục đánh giá khả năng rủi ro dựa 
trên tình hình phát triển quốc tế về nhiên 
liệu thay thế (ví dụ, hydro) và tình hình chậm 
tiến độ triển khai hạ tầng LNG.

CAO Hành động 
trong trung 

hạn (5-10 
năm)
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Đảm bảo tất cả các hạ tầng liên quan đến 
LNG đều có khả năng chuyển đổi mục đích 
sử dụng nhằm giảm rủi ro mắc kẹt tài sản

CAO Hành động 
trong trung 

hạn (5-10 
năm)

Xem xét phân tách cơ cấu thị trường khí 
nhằm tránh xung đột lợi ích.

THẤP Chiến lược dài 
hạn hơn (10 
năm trở lên)
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Chương 6. Một số khuyến nghị chính sách 
quan trọng

Như đã trình bày trong các chương, thông qua phân tích về xu hướng chuyển 
dịch năng lượng trên thế giới, kinh nghiệm của các quốc gia trên toàn cầu cũng 
như bối cảnh phát triển năng lượng tại Việt Nam, trong báo cáo đã đề xuất 87 
chính sách cụ thể phân ra theo 17 nhóm chính sách quan trọng nhằm đạt được 
mục tiêu chuyển dịch năng lượng bền vững cho Việt Nam trong tương lai. 17 
nhóm chính sách này được gộp vào 03 đòn bẩy chính sách nền tảng cho việc 
thúc đẩy chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.

6.1. Đòn bẩy A – Mục tiêu và chiến lược thúc đẩy năng lượng 
sạch

Trong ngắn hạn, một số chính sách có thể và cần được thực hiện ngay, do 
mức độ quan trọng của các chính sách này 

Các yêu cầu về hàm lượng nội địa hóa hoặc các ưu đãi về hàm lượng nội địa 
phải là một phần trong nội dung thiết kế đấu thầu trong tương lai (ví dụ tiến 
hành đánh giá các hồ sơ dự thầu dựa trên nhiều tiêu chí, không đánh giá “chỉ 
dựa trên giá”). Ngoài ra, việc tiếp tục giữ biểu giá FIT theo vùng cho dự án quy 
mô vừa (ví dụ dưới 10 MW) có thể tạo ra phân khúc thị trường cho các đơn vị 
trong nước tham gia. 

Việt Nam phải xây dựng một gói chính sách toàn diện để khuyến khích 
chuyển dịch sang các phương thức vận tải sạch hơn, bao gồm xe điện và xe 
điện hai bánh, ba bánh.

Trong trung và dài hạn, Các chính sách sau đây được đánh giá quan trọng, 
có ảnh hưởng lớn đến sự chuyển dịch năng lượng của Việt nam

Nâng cao hơn các mục tiêu NLTT hiện có để bảo đảm rằng chuyển dịch năng 
lượng ở Việt Nam vẫn theo đúng các mục tiêu của Hiệp định Khí hậu Paris, và 
phù hợp với các nước khác trong khu vực. 

Mở rộng các mục tiêu NLTT để bao gồm cả các ngành giao thông vận tải và 
nhiệt lạnh. 

Ban hành các quy định về tỷ lệ nội địa hóa hoặc cơ chế khuyến khích - thường 
là tỷ lệ phần trăm trên tổng chi phí dự án (trên một đơn vị công suất lắp đặt) 
và tăng dần theo thời gian (ví dụ, tăng từ 30% lên 70%). 

6.2. Đòn bẩy B – Giảm sâu phát thải CO2
Giảm phát thải carbon là một hợp phần ngày càng quan trọng trong hệ 
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thống chính sách về khí hậu và chuyển dịch năng lượng trên thế giới. Giảm 
phát thải trong ngành năng lượng - một ngành đóng góp xấp xỉ 2/3 phát thải 
khí nhà kính toàn cầu - là điều kiện thiết yếu để hoàn thành các mục tiêu về 
giảm phát thải. Việt Nam đã có cam kết mạnh mẽ về mục tiêu giảm phát thải, 
chia sẻ trách nhiệm chung với cộng đồng thế giới để đạt được các mục tiêu 
đề ra trong Hiệp định Pa-ri cũng như ngăn thảm họa biến đổi khí hậu xảy ra. 
Ngành điện sẽ cần trở thành ngành đóng góp chính bởi giảm phát thải carbon 
trong những ngành khác (sưởi ấm & làm mát hay giao thông vận tải) thường 
khó khăn hơn.

Trong 07 nhóm được tập hợp vào đòn bẩy này, một số chính sách quan 
trọng nhất trong ngắn hạn, trung hạn, và dài hạn có thể được tóm tắt như sau:

Một số chính sách quan trọng nổi bật cho ngắn hạn

Thông qua việc tăng cường đầu tư chính phủ cho các biện pháp hiệu quả 
năng lượng tại các tòa nhà công cộng. Điều này có thể được thực hiện trực 
tiếp thông qua các biện pháp về ngân sách, hợp tác với các công ty dịch vụ 
năng lượng, hoặc theo hình thức PPP trong đó rủi ro được chia sẻ với khu vực 
tư nhân. 

Ngừng mua sắm các phương tiện sử dụng động cơ đốt trong đối với tất cả 
các xe công vụ với thời hạn cụ thể (chẳng hạn, đến năm 2022). 

Một số chính sách quan trọng nổi bật cho trung hạn 

Đưa ra một mức thuế carbon tương đối thấp (ví dụ 10 USD/tCO2e), tập trung 
vào ngành điện và GTVT. 

Lập lộ trình chuyển đổi41 dần các nhà máy điện than đến hạn để các đơn vị 
quản lý vận hành nhà máy điện có thời gian điều chỉnh tình hình tài chính và 
xây dựng lộ trình giảm sâu phát thải carbon rõ ràng phù hợp với các mục tiêu 
đề ra trong Hiệp định Paris.

Một số chính sách quan trọng nổi bật cho dài hạn 

Mở rộng Quy hoạch điện để trở thành một Quy hoạch tài nguyên tổng hợp42 
đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới.

41 Chuyển đổi các nhà máy điện than đến hạn bao gồm chuỗi các hoạt động được lựa chọn như: (1) chuyển đổi nhà máy 
điện than sang chạy khí và LNG, (2 )không gia hạn thời gian hoạt động đối với các nhà máy điện than đã đến hạn và (3) đóng 
cửa sớm (có bồi thường thông qua đấu thầu) cho các nhà máy điện than đang trong thời gian hoạt động (4) đóng cửa (theo 
lệnh hành chính) các nhà máy điện than đang trong thời gian hoạt động.
42 Quy hoạch tài nguyên tổng hợp (IRP) hiện đang được áp dụng phổ biến trên thế giới như Mỹ, các nước châu Âu, Nam Phi, 
Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ, Thái Lan... Vẫn dựa trên phương pháp chi phí tối thiểu, IRP xem xét đồng thời cả nguồn lực từ phía 
nhu cầu (xu hướng chuyển dịch nhu cầu năng lượng, hiệu quả năng lượng, DSM v.v.) cũng như nguồn lực từ phía cung (nhà 
máy điện, đường dây truyền tải, v.v.) và các giải pháp cần thiết để thực hiện được kế hoạch ở cả phía cung và phía cầu. Chính 
vì vậy, dạng mô hình này xem xét phát triển đồng đều các yếu tố quan trọng trong mô hình hệ thống điện trong tương lai 
như năng lượng tái tạo, nguồn năng lượng phân tán (điện mặt trời mái nhà, tuabin gió mini), hệ thống lưu trữ năng lượng; 
tiết kiệm năng lượng và quản lý nhu cầu (DSM) cũng như các chi phí môi trường và xã hội với mục tiêu đáp ứng nhu cầu điện 
trong tương lai một cách hiệu quả nhất.
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Xác định một lộ trình rõ ràng để tăng mức thuế carbon theo thời gian để điều 
chỉnh mức giá phù hợp với các mục tiêu của Hiệp định Paris. 

6.3. Đòn bẩy C – Vai trò của cơ sở hạ tầng
Hạ tầng năng lượng đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển dịch 

năng lượng tại Việt Nam. Lập quy hoạch đúng cách có thể hỗ trợ quá trình 
chuyển dịch thành công sang một nền kinh tế trung lập carbon với chi phí tối 
thiểu. Yếu tố rủi ro lớn nhất là các chiến lược ngắn hạn cho phép đạt được mục 
tiêu khí hậu tạm thời nhưng không tính đến dài hạn. Hậu quả có thể là tài sản 
bị mất giá trị gây thất thoát tài sản đầu tư nghiêm trọng. 

Những khuyến nghị chính quan trọng nhất sau đây, được phân ra theo ngắn 
hạn, trung và dài hạn, có thể giúp giải quyết những thách thức trong đòn bẩy C 
của công cụ chính sách này, đồng thời thúc đẩy, hỗ trợ chiến lược và chính sách 
chuyển dịch năng lượng của Việt Nam trong thời gian tới.

Một số chính sách quan trọng nổi bật cho ngắn hạn

Tiếp tục tiêu chuẩn hóa quy trình đăng ký đấu nối đối với các hệ thống điện 
mặt trời quy mô nhỏ và các trạm sạc xe điện. Bảo đảm thu thập dữ liệu thích 
hợp thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về các nhà máy điện năng lượng tái tạo 
và trạm sạc xe điện. 

Xây dựng và hoàn thiện quy hoạch phát triển LNG phù hợp với chiến lược 
giảm phát thải carbon dài hạn.

Một số chính sách quan trọng nổi bật cho trung và dài hạn

Bổ sung phân tích rủi ro tài sản mắc kẹt và phương án chuyển đổi mục đích 
sử dụng của hạ tầng LNG (ví dụ, sang hydro hóa lỏng) trong các quy hoạch 
dài hạn. 

Ban hành quy định đảm bảo khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng các hạ 
tầng liên quan đến LNG trong tương lai43 nhằm giảm rủi ro mắc kẹt tài sản. 

43 Các hạ tầng liên quan đến LNG được hiểu là các hạ tầng cần thiết được xây dựng đảm bảo hoạt động của các nhà máy 
điện LNG như cảng biển, kho bãi, đường ống. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng là việc các hạ tầng này sẽ được sử dụng cho 
mục đích khác như sử dụng cho hydro xanh hoặc khí methane để thay thế LNG trong tương lai.
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Kết luận  

1- Việt Nam cần định hướng thực hiện một chiến lược phát triển hạn chế 
phát thải carbon trong dài hạn và trung hoà carbon vào năm 2050 phù 
hợp với xu thế chung trên thế giới; bên cạnh những lợi ích về môi trường, 
chiến lược này có thể đem lại cho Việt Nam một số hiệu quả về kinh tế và 
tài chính vượt trội hơn nhiều so với một lộ trình carbon cao. 

Việt Nam cần thiết lập một khung chính sách mạnh mẽ hướng tới mục tiêu 
trên đối với toàn bộ nền kinh tế, trong đó nên chú trọng trước tiên đến ngành 
năng lượng, nhất là ngành điện. Khung chính sách này cần phải linh hoạt, có 
thể điều chỉnh phù hợp theo bối cảnh tình hình. Bên cạnh đó, Việt Nam cần 
chủ động hoàn thiện và điều chỉnh, cập nhật và bổ sung các cơ chế, công cụ, 
phương pháp mới để đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn (thị trường, công nghệ, 
lối sống…) đang thay đổi nhanh chóng. Là một nước đang tích cực tham gia 
vào xu thế chuyển dịch năng lượng, Việt Nam có thể tận dụng các bài học kinh 
nghiệm quốc tế để xây dựng chính sách bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia 
bền vững với mức chi phí năng lượng hợp lý, đảm bảo hài hoà lợi ích của Nhà 
nước, người dân và doanh nghiệp. Các bài học kinh nghiệm cho các bên hữu 
quan, đặc biệt là các nhà hoạch định chính sách, là nên quan tâm đến các giá 
trị phát triển bền vững gắn với những lợi ích, hiệu quả kinh tế hơn từ sự chuyển 
dịch cơ cấu năng lượng theo hướng tăng cường tính tự chủ, chủ động khai 
thác, sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng trong nước, đặc biệt cần phát 
huy tiềm năng lợi thế của các nguồn năng lượng tái tạo, chú trọng phát triển 
nền kinh tế xanh, công nghiệp sạch, thúc đẩy tạo việc làm mới từ công nghiệp 
năng lượng tái tạo, sử dụng hiệu quả hơn kết cấu hạ tầng, các tài sản năng 
lượng trong thời gian tới, đặc biệt cần tránh tình trạng mắc kẹt tài sản (cho các 
dạng tài sản năng lượng truyền thống); hướng tới mục tiêu, cam kết quốc tế về 
bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. 

2- Chính sách bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia của Việt Nam cần 
gắn kết chặt chẽ với chiến lược hạn chế tối đa phát thải carbon song song 
với xây dựng hạ tầng năng lượng bền vững, từng bước thực hiện có hiệu 
quả mục tiêu trung hoà về carbon vào năm 2050. 

Việt Nam đã và đang là một quốc gia nhập khẩu lớn về dầu mỏ và than và 
sẽ trở thành quốc gia nhập khẩu lớn về khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG). Nhìn 
chung, các xu hướng này sẽ tiếp tục làm tăng sự phụ thuộc về năng lượng của 
Việt Nam đối với thị trường năng lượng truyền thống quốc tế; theo đó, dẫn đến 
nguy cơ làm suy yếu an ninh năng lượng của Việt Nam trong dài hạn, đồng thời 
tác động không tốt đến vấn đề đảm bảo môi trường. Để tăng cường đảm bảo 
an ninh năng lượng quốc gia gắn với thực hiện mục tiêu về trung hoà carbon 
vào năm 2050, Việt Nam cần nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị, xây 
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dựng cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy nhanh việc đầu tư hạ tầng gắn 
với chuyển dịch cơ cấu năng lượng sang những mô hình sản xuất và sử dụng 
năng lượng tái tạo mà Việt Nam có lợi thế tiềm năng, đáp ứng yêu cầu về tăng 
trưởng xanh và hiệu quả hơn trong dài hạn; bên cạnh đó, Việt Nam cần chú 
trọng hơn đến công tác đánh giá, kiểm tra, giám sát và tăng cường các chế tài 
liên quan để hạn chế, cắt giảm đầu tư và có lộ trình thay thế, đóng cửa các cơ 
sở sản xuất ô nhiễm, hạ tầng phát thải nhiều carbon. 

3- Tháo gỡ có các rào cản chính sách, tăng cường các nguồn lực, thúc 
đẩy phát triển khoa học-công nghệ để thực hiện chiến lược giảm sâu phát 
thải carbon. 

Trên thực tế, khả năng giảm sâu phát thải carbon của Việt Nam phụ 
thuộc nhiều vào quyết tâm chính trị của các cấp lãnh đạo gắn với việc thực 
hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước bền vững hướng tới các 
mục tiêu tăng trưởng xanh, các chiến lược ngành quốc gia, nhất là chiến 
lược phát triển năng lượng quốc gia, cũng như các chính sách về phát triển 
khoa học-công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư, tài chính, xã hội, môi 
trường… và các chính sách liên quan khác.

Kinh nghiệm quốc tế đã chỉ ra rằng chuyển dịch năng lượng toàn cầu theo 
hướng giảm thiểu phát thải carbon sẽ thúc đẩy chất lượng tăng trưởng, tạo ra 
nhiều việc làm và có thêm cơ hội phát triển kinh tế quốc gia hơn so với lộ trình 
phát thải nhiều carbon; đồng thời góp phần đáp ứng yêu cầu về an toàn môi 
trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo sức khỏe con người. Trong 
quá trình này, sự chuyển dịch năng lượng thành công của Việt Nam sẽ góp 
phần duy trì môi trường khí hậu toàn cầu bền vững hơn cho tất cả mọi người, 
hạn chế tác động xấu đến những vùng dễ bị tổn thương như Đồng bằng sông 
Cửu Long của Việt Nam.

Theo khuyến nghị quốc tế, các nước theo đuổi chiến lược phát triển carbon 
thấp sẽ có cơ hội cao hơn trong việc tiếp cận các nguồn lực để phát triển  nền 
kinh tế thịnh vượng mới trong thế kỷ 21. Nếu chuyển dịch năng lượng gắn với 
phát triển hạ tầng năng lượng mới được thực hiện tốt ở Việt Nam thì sẽ thúc 
đẩy Việt Nam đạt được đồng bộ các mục tiêu về phát triển kinh tế, xã hội và môi 
trường, đáp ứng được tầm nhìn dài hạn, toàn diện của đất nước.
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Phó Giám đốc - Tổng biên tập: NGUYỄN THỊ HỒNG NGA

Biên tập chuyên môn: NGUYỄN THỊ THỦY
Biên tập xuất bản: NGUYỄN THỊ THỦY
Sửa bài: Mercury Creative JSC
Chế bản: Mercury Creative JSC
Trình bày bìa: Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sáng tạo Sao Thủy
Địa chỉ: 113 Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

SÁCH LIÊN KẾT

Chuyển dịch năng lượng Việt Nam: Cơ hội và thách thức

Mã số: 2L - 207ĐH2022
In 500 bản, khổ 16x24 tại Công ty TNHH In và Thương mại Việt Anh
Địa chỉ: Số 9 Ngõ 167 phố Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, TP Hà Nội
Số XN ĐKXB: 3260 - 2022/CXBIPH/05 - 305/ĐHQGHN, ngày 19/09/2022
Quyết định xuất bản số: 1508 LK - XH/QĐ-NXB ĐHQGHN, ngày 20/09/2022
In xong và nộp lưu chiểu năm 2022





Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ (ESP)

 

 
 
 
 
 
 

Phòng 041-042A, tầng 4, tòa nhà Coco, 14 Thụy Khuê,
quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

T: +84 24 3941 2605
F: +84 24 3 941 2606
E: office.energy@giz.de
W: www.gizenergy.org.vn / www.giz.de


