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The Viet Nam Energy Partnership Group (VEPG) was established in June 2017 in an agreement 
between the Government of Viet Nam and Development Partners with the purpose of strengthening 
mutual partnerships and better aligning and coordinating external support to the Energy Sector in Viet 
Nam. The VEPG is currently chaired by the Ministry of Industry and Trade (MOIT) and co-chaired by the 
Delegation of the European Union to Viet Nam and the World Bank (WB).

The overall objective of the Viet Nam Energy Partnership Group (VEPG) is thus to work towards 
effective and efficient international support to sustainable energy development in Viet Nam, in line 
with national law and international agreements, of which Viet Nam is a member.

To deliver on this goal, the VEPG serves as a multi-level forum that supports policy and technical 
dialogue on energy development in the context of the Sustainable Development Goals and the Paris 
Agreement on climate change. It provides a platform to align external support with Viet Nam’s energy 
and climate change strategies and action plans, international commitments and private investments, 
thereby reinforcing coherence and effectiveness and avoiding duplication of aid delivery. Furthermore, 
through information sharing and communication between national and international stakeholders 
the VEPG contributes to enhancing learning and improving information-based decision making.

The VEPG focuses on 5 priority areas - renewable energy, energy efficiency, energy sector reform, 
energy access and energy data & statistics – and through dedicated Technical Working Groups (TWG) 
it provides relevant, high-level inputs and recommendations to inform Viet Nam’s energy sector policy 
development and planning processes.

ABOUT THE VIET NAM ENERGY 
PARTNERSHIP GROUP (VEPG) 



Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) được thành lập vào tháng 6 năm 2017 theo thỏa thuận 
giữa Chính phủ Việt Nam và các Đối tác Phát triển với mục đích nhằm tăng cường hợp tác giữa các 
bên, kết nối và phối hợp hiệu quả hỗ trợ quốc tế cho ngành năng lượng tại Việt Nam. Hiện nay, hoạt 
động của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam do Bộ Trưởng Bộ Công thương chủ trì và đại diện của 
Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam và Ngân hàng Thế giới là đồng chủ trì. 

Mục tiêu chung của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) là hướng đến sử dụng hiệu quả hỗ 
trợ quốc tế cho phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc gia và các 
điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên tham gia.

Nhằm thực hiện mục tiêu trên, Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) đóng vai trò là một diễn 
đàn đa phương hỗ trợ đối thoại về chính sách và kỹ thuật trong bối cảnh của các Mục tiêu phát triển 
bền vững và Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. VEPG là một kênh gắn kết nguồn hỗ trợ bên ngoài 
với các chiến lược và kế hoạch hành động của Việt Nam về năng lượng và biến đổi khí hậu cũng 
như chia sẻ các cam kết quốc tế, tạo thuận lợi cho đầu tư tư nhân trong lĩnh vực năng lượng. Thông 
qua đó, VEPG góp phần củng cố sự gắn kết và tính hiệu quả, đồng thời tránh trùng lặp trong các 
hoạt động viện trợ. Ngoài ra, thông qua việc chia sẻ thông tin giữa các đối tác trong nước và quốc 
tế, VEPG giúp các bên liên quan có thêm kiến thức và khuyến khích việc đưa ra quyết định dựa trên 
thông tin đầy đủ. 

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam tập trung vào 05 lĩnh vực ưu tiên: Năng lượng tái tạo, Hiệu quả 
năng lượng, Tái cấu trúc ngành năng lượng, Tiếp cận năng lượng, Dữ liệu Năng lượng & Thống kê. 
Thông qua hoạt động của các Nhóm Công tác kỹ thuật, VEPG đưa ra các ý kiến và khuyến nghị tổng 
quát về phát triển chính sách và quá trình lập quy hoạch phát triển ngành năng lượng. 

GIỚI THIỆU VỀ NHÓM 
ĐỐI TÁC NĂNG LƯỢNG 
VIỆT NAM 



VEPG - Technical Working Group No. 1 

VEPG - Nhóm công tác kỹ thuật số 1 

Policy Recommendations Paper

Khuyến nghị chính sách

RENEWABLE 
ENERGY

NĂNG LƯỢNG 
TÁI TẠO
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1. Background

In the Steering Committee Meeting on 11.07.2018, the Chair Vice Minister Hoang Quoc Vuong, and the 
Co-Chair Ambassador Bruno Angelet asked the Technical Working Group (TWG) Chairs and Co-Chairs to 
agree on specific policy recommendations in time for the next scheduled Steering Committee Meeting 
in early October 2018. Recommendations would then be endorsed by the Steering Committee and 
presented at the High-Level Meeting tentatively scheduled in early November 2018.

In its first meeting, TWG 1 agreed on the following priority topics:

	 Focus on wind and solar energy as the renewable energy (RE) sources with the highest potential; 

	 Review of current incentive regime (PPA and FiT for wind and solar energy);

	 Basic design features of competitive procurement;

	 Transitional mechanism on the road to auctions; 

	 Integration of fluctuating renewable energy in the national grid.

2. Review of current incentive regime (PPA and FiT for wind and solar 
energy)

While the current FiT regime for wind (Decision No. 37/2011/QD-TTg and related circular) has so far only 
led to very limited investment (e.g. only 200 MW of wind energy within 7 years), the most recent trend 
for solar (Decision No. 11/2017/QD-TTg and related circular) seems more positive with several projects 
now seeking approval. The current incentive regime for wind and solar energy has been reviewed in 
several studies.  As a result, at PM’s Decision No. 39/2018, effective from November 2018 the FiT for wind 
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power will be raised to 8.5 USct (onshore) and 9.8 USct (offshore) per kW/h respectively for projects 
implemented before 01.11.2021.

2.1 Revision of PPA for solar and wind energy

There is wide consensus that the main reason for lack of investment has been the fact that the standard 
power purchase agreement (PPA) does not correspond to international standards by putting major 
financial risks on the RE projects and that several issues should be revised. The most critical features 
include1:

	 Transmission and distribution risk: PPA relieves EVN from its payment obligations even where it is 
unable to take power due to a breakdown of the transmission or distribution grid. Transmission 
and distribution risk would generally be assumed by the purchaser. Where the purchaser cannot 
take power due to a breakdown of the transmission or distribution grid, minimum take-or-pay 
obligations should remain in place for the terms of the FiT.

	 Limited off-taker obligation: There is no compensation payment if EVN is unable to take the 
electricity, whether due to EVN’s failure to cooperate with implementation or otherwise. 

	 Termination clause: In the event of termination due to EVN’s default, the termination payment 
amount is limited to the value of the seller’s actual electricity output during the past year up until 
the performance suspension. This is an unreasonably low amount.

	 Dispute resolution: The governing law is Vietnamese law. In the event of failure to negotiate or 
mediate, the dispute may be litigated before Vietnamese courts only. There is no provision for 
international arbitration in a neutral venue as it is common for infrastructure projects. 

	 Off-taker payment risk: While not directly related to the form of contract, it should be noted that 
the risk of the off-taker is critical. The fact that EVN has received a first international rating is highly 
appreciated. When moving to a competitive wholesale market, it should be ensured that the 
counterparty has an adequate risk profile. 

	 Future compatibility with the Vietnamese wholesale power market: Options should be considered 
that make it possible to integrate wind and solar energy contractually into the power market in the 
medium term.

2.2 Improvement of incentive mechanism for rooftop solar PV

There is wide consensus that the existing net metering scheme (Decision 11/2017/QD-TTg and related 
Circular) has not yet initiated relevant investments mainly due to a lack of implementation and unsolved 
taxation questions. Therefore, these issues should be addressed in a revision of the regulation with the 
objective to maintain the investment incentive for rooftop systems for a wide range of applications and 
investor types. The most critical features include:

	 Taxation: If cash-flow related taxation issues cannot be solved in the short-term, a revision of the 
net metering regulation could aim at simplifying the scheme by transforming it to a non-cash-
flow based system (net billing or net banking model) that still allows self-consumption with excess 
energy export to the grid and the balancing of solar generation and demand.

	 Nation-wide standards and grid codes: The development of nation-wide grid connection procedures 
and grid-codes for low and medium voltage rooftop connections could streamline investment 
processes and reduce monetary and time costs for investors.

1. Source for items 1-4: IES (2018)
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3. Future of wind and solar support mechanisms (including auctioning)

There is a wide consensus that competitive procurement regimes and well-designed auctions of 
renewable energy capacity have helped to decrease the cost of electricity internationally. 

But there is also the case for FiT regimes. Internationally, they have proven to be successful in triggering 
RE markets, in some cases specifically for defined types of projects or technologies (such as solar rooftop 
and small/medium scale RE projects) or to be successful transitional mechanisms to competitive 
auctioning models. The working group members noted that MoIT currently works on an extension of 
the solar FiT (on a lower level and with de-risking measures applied).

Certain basic design principles should be taken into consideration during the development of the 
future RE procurement framework:

	 Harmonization: There are differing views on whether all energy technologies should follow the 
same overall regulatory framework. There is consensus however that the current set of policies 
should be streamlined and harmonized in order to make procurement and contract management 
simpler, more transparent and more efficient.

	 Non-discrimination: There should be no discrimination of RE technologies as compared to thermal 
power projects and there should be equal treatment of local and foreign investors.

	 Ensure long-term compatibility with the Viet Nam Wholesale Electricity Market (VWEM).

	 Design tailored to the Vietnamese environment: It should be recognized that there is a trade-
off between risks born by investors and the public sector that has a major impact on prices. The 
Government should take risks where it has a comparative advantage to the private sector. 

	 Long-term signaling: There should be a clear and long-term procurement strategy or targets that 
guide investors as it will lead to significant cost reductions. In case of a parallel application of 
different support mechanisms (such as FiT and auctioning) it should be made sure that there is a 
clear delineation between different instruments (e.g. each applying for different project types and/
or sizes). Furthermore, a long-term procurement strategy (auctioning scheme) should be in place 
as well as a transitional mechanism in case a change of mechanism applies for specific technology 
or project types.

4. Integration of fluctuating renewable energy in the national grid

While investment in wind and solar energy has been limited, there is a large and growing pipeline of 
projects with applications of up to 26 GW (20 GW for solar and 6 GW for wind power). Since a high share 
of applications are for projects in the Central / Southern part of the country (Ninh Thuan, Binh Thuan, 
Dak Lak), there is growing concern with respect to the capacity of the national grid to absorb the power.

Few studies are available that thoroughly assess the impact of fluctuating RE on the stability of the 
national grid. Current studies point to the fact that in the period to 2020, transmission capacity in the 
critical part is up to 3 GW and therefore sufficient in the short term. In order to avoid specific bottlenecks, 
the following recommendations should be taken into consideration:

	 Comprehensive monitoring of applications / approvals and transparent system of prioritizing 
project applications as opposed to a first come, first served basis.
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	 Investments in grid expansion should take into consideration potential development of RE 
generation in regions with high technical potential (relieve bottlenecks); investments should be 
included in medium and long-term investment plans to mobilize sufficient public funding and 
concessional loan financing.

	 Designation of zones for RE (e.g. in line with the auction strategy).

	 Power system planning and development of renewable energy: Increase the frequency at which 
the national PDP is updated; the PDP should follow a comprehensive and integrated optimization 
model including grid and RE capacity planning.

	 Review of grid codes taking into consideration requirements of fluctuating RE and specifically also 
addressing rooftop projects and the related challenges of grid connection and grid integration at 
the lower and medium voltage level.
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1. Bối cảnh

Trong cuộc họp ngày 11/7/2018, Chủ trì Ban chỉ đạo là Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng và Đồng chủ trì 
là Đại sứ Bruno Angelet đã yêu cầu các Chủ trì và Đồng Chủ trì các Nhóm Công tác Kỹ thuật (TWG) kịp 
thời thống nhất các khuyến nghị chính sách cụ thể của nhóm để chuẩn bị cho cuộc họp Ban chỉ đạo, dự 
kiến vào tháng 10 năm 2018. Sau đó Ban chỉ đạo sẽ thông qua các khuyến nghị và trình bày tại Hội nghị 
đối thoại chính sách cấp cao, dự kiến vào đầu tháng 11 năm 2018.

Trong cuộc họp lần thứ nhất, TWG 1 đã nhất trí ưu tiên các chủ đề sau:

	 Tập trung vào năng lượng gió và năng lượng mặt trời như các nguồn năng lượng tái tạo (RE) có tiềm 
năng cao nhất;

	 Rà soát cơ chế ưu đãi hiện hành (PPA và FiT cho năng lượng gió và năng lượng mặt trời);

	 Các yếu tố thiết kế cơ bản đảm bảo tính cạnh tranh trong đấu giá;

	 Lộ trình chuyển đổi sang cơ chế đấu giá;

	 Tích hợp nguồn năng lượng tái tạo không ổn định vào lưới điện quốc gia.

2. Rà soát cơ chế ưu đãi hiện hành (PPA và FiT cho năng lượng gió và 
năng lượng mặt trời)

Trong khi biểu giá FiT hiện tại đối với năng lượng gió (Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg và thông tư liên 
quan) cho đến nay vẫn rất hạn chế thu hút đầu tư (ví dụ, chỉ 200 MW năng lượng gió trong vòng 7 năm) 
thì  xu hướng mới nhất đối với năng lượng mặt trời (Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg và thông tư liên 
quan) có vẻ tích cực hơn với nhiều dự án đang chờ phê duyệt. Cơ chế ưu đãi hiện tại đối với năng lượng 
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gió và năng lượng mặt trời đã được xem xét trong nhiều nghiên cứu. Kết quả là, theo quyết định 39/2018 
của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực từ tháng 11 năm 2018, giá FiT cho gió sẽ được nâng lên 8.5 USct 
(trên đất liền) và 9.8 USct (ngoài khơi) trên mỗi kW/h tương ứng, giá mua điện này được áp dụng cho 
một phần hoặc toàn bộ nhà máy điện gió nối lưới đi vào vận hành thương mại trước ngày 01.11.2021.

2.1 Sửa đổi PPA đối với năng lượng mặt trời và năng lượng gió

Có sự đồng thuận rộng rãi rằng nguyên nhân chính của thiếu vốn đầu tư thực chất do Hợp đồng mua 
bán điện mẫu (PPA) không tương đồng với các thông lệ quốc tế, điều này khiến các dự án RE bị áp rủi ro 
tài chính lớn và do đó một số vấn đề cần được hiệu chỉnh. Các điểm quan trọng nhất bao gồm1:

	 Rủi ro về truyền tải và phân phối: Theo PPA thì EVN được loại trừ các nghĩa vụ thanh toán ngay cả 
khi không thể hấp thụ điện lên lưới do sự cố về lưới truyền tải hoặc lưới phân phối. Nói chung, rủi 
ro truyền tải và phân phối đều sẽ do người mua phải chịu. Theo các điều khoản của FIT, nếu đường 
truyền hoặc mạng phân phối có sự cố khiến bên mua không thể lấy điện thì những nghĩa vụ mua-
hoặc-trả tối thiểu vẫn phải thực hiện.

	 Trách nhiệm của bên bao tiêu điện còn hạn chế: Không có chính sách phạt nếu EVN không thể lấy 
điện, dù do EVN không chịu hợp tác thực hiện hay vì lý do gì khác.

	 Điều khoản chấm dứt: Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng từ phía EVN, số tiền thanh toán chấm 
dứt hợp đồng chỉ được giới hạn ở mức giá trị sản lượng điện thực tế của người bán kể từ khi vận 
hành thương mại cho đến khi ngừng hoạt động. Đây là một số tiền thấp, không hợp lý.

	 Giải quyết tranh chấp: Luật áp dụng là luật Việt Nam. Trong trường hợp không thể thương lượng 
hoặc dàn xếp, tranh chấp chỉ có thể được khởi tố tại tòa án Việt Nam. Không có quy định cho trọng 
tài quốc tế tại một địa điểm trung lập mặc dù điều này khá phổ biến đối với các dự án cơ sở hạ tầng.

	 Rủi ro thanh toán của bên bao tiêu: Mặc dù không liên quan trực tiếp tới mẫu hợp đồng, nhưng 
cần lưu ý rằng rủi ro tài chính của bên bao tiêu là rất quan trọng. Trên thực tế, trong lần đánh giá tín 
nhiệm đầu tiên EVN đã nhận được đánh giá cao. Khi chuyển sang thị trường bán buôn cạnh tranh, 
cần đảm bảo rằng đối tác có hồ sơ rủi ro đầy đủ.

	 Tính phù hợp trong tương lai với thị trường bán buôn điện Việt Nam: Nên xem xét các lựa chọn để 
có thể tích hợp năng lượng gió và năng lượng mặt trời vào thị trường điện theo hình thức hợp đồng 
trong trung hạn.

2.2 Cải thiện cơ chế ưu đãi năng lượng mặt trời trên mái nhà

Đa số đồng ý rằng cơ chế thanh toán bù trừ điện năng net-metering hiện tại (Quyết định 11/2017/QĐ-
TTg và Thông tư liên quan) chưa thu hút được các khoản đầu tư, chủ yếu là do thiếu tính thực thi và các 
vấn đề về thuế chưa giải quyết được. Do vậy, những vấn đề này nên được giải quyết trong bản sửa đổi 
quy định với mục tiêu duy trì ưu đãi đầu tư cho các hệ thống điện mặt trời trên mái nhà một cách rộng 
rãi và đa dạng hóa các hình thức đầu tư. Các điểm quan trọng nhất bao gồm:

	 Thuế: Nếu không thể giải quyết các vấn đề thuế liên quan đến dòng tiền trong ngắn hạn, việc 
sửa đổi cơ chế thanh toán bù trừ net metering có thể đóng vai trò đơn giản hóa cơ chế bằng cách 
chuyển đổi sang hệ thống không dựa trên dòng tiền (mô hình thanh toán cho lượng điện dư - net 
billing hoặc net banking) vẫn cho phép người dân tự tiêu thụ và bán lượng điện dư thừa lên lưới 
điện và cân bằng giữa việc sản xuất điện mặt trời và nhu cầu điện năng.

	 Các tiêu chuẩn và quy định về lưới điện toàn quốc: Việc xây dựng quy trình đấu nối lưới điện trên 
toàn quốc và quy định về đấu nối lên lưới trung và hạ áp có thể hợp lý hóa quá trình đầu tư và giảm 
chi phí và thời gian cho nhà đầu tư.

1. Nguồn cho các mục 1-4: IES (2018)
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3. Cơ chế hỗ trợ năng lượng gió và năng lượng mặt trời trong tương 
lai (bao gồm đấu thầu)

Có một sự đồng thuận rộng rãi rằng cơ chế đấu thầu cạnh tranh và các phiên đấu giá về năng lượng tái 
tạo được thiết kế tốt đã giúp giảm giá điện trên thế giới.

Nhưng cũng có trường hợp như với chế độ FiT. Trên phạm vi quốc tế, FiT đã chứng tỏ thành công trong 
việc kích hoạt thị trường RE, trong một số trường hợp cụ thể đối với các loại dự án hoặc công nghệ được 
xác định (như dự án điện mặt trời trên mái và các dự án có quy mô vừa và nhỏ) hoặc là cơ chế chuyển 
tiếp thành công cho các mô hình đấu giá cạnh tranh. Các thành viên của nhóm công tác kỹ thuật được 
biết rằng Bộ Công Thương hiện đang thực hiện việc gia hạn giá FiT cho điện mặt trời (ở mức giá thấp 
hơn và áp dụng các biện pháp giảm rủi ro).

Một số nguyên tắc thiết kế cơ bản nhất định phải được xem xét trong quá trình xây dựng khung đấu 
thầu RE trong tương lai:

	 Hài hòa: Có những quan điểm khác nhau về việc nên áp dụng cùng một khuôn khổ pháp lý chung 
cho tất cả các loại công nghệ năng lượng hay không. Tuy nhiên, có sự đồng thuận rằng cần sắp xếp 
hợp lý và hài hòa các chính sách hiện tại để giúp việc quản lý đấu thầu và quản lý hợp đồng đơn 
giản, minh bạch và hiệu quả hơn

	 Không phân biệt đối xử: Không nên phân biệt đối xử các công nghệ RE với các dự án nhiệt điện và 
nên có sự đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

	 Đảm bảo tính tương thích lâu dài với thị trường bán buôn điện Việt Nam (VWEM).

	 Thiết kế phù hợp với môi trường Việt Nam: Cần lưu ý rằng có sự đánh đổi giữa các rủi ro phát sinh từ 
phía các nhà đầu tư và khu vực nhà nước, gây ảnh hưởng lớn tới giá cả. Chính phủ nên chấp nhận 
rủi ro khi có lợi thế so sánh với khu vực tư nhân.

	 Tín hiệu dài hạn: Cần có một chiến lược hoặc mục tiêu đấu thầu rõ ràng và dài hạn để hướng dẫn 
các nhà đầu tư vì như vậy sẽ giúp giảm chi phí đáng kể. Trong trường hợp áp dụng song song các cơ 
chế hỗ trợ khác nhau (như FiT và đấu giá), cần phải có sự phân định rõ ràng giữa các công cụ khác 
nhau (ví dụ: mỗi công cụ áp dụng cho các loại và/hoặc quy mô dự án khác nhau). Hơn nữa, nên thực 
hiện chiến lược đấu thầu dài hạn (kế hoạch đấu giá) cũng như cơ chế chuyển tiếp trong trường hợp 
thay đổi cơ chế áp dụng cho các loại công nghệ hoặc dự án cụ thể.

4. Tích hợp năng lượng tái tạo không ổn định vào lưới điện quốc gia

Trong khi đầu tư vào năng lượng gió và mặt trời bị giới hạn, thì có một số lượng lớn các dự án đang phát 
triển, với hồ sơ đăng ký công suất lên đến 26 GW (20 GW cho năng lượng mặt trời và 6 GW cho năng 
lượng gió). Vì phần lớn các hồ sơ xin cấp phép được sử dụng cho các dự án ở miền Trung/Nam của đất 
nước (Ninh Thuận, Bình Thuận, Đăk Lăk), do đó xuất hiện sự quan ngại ngày càng tăng về khả năng tiếp 
nhận của lưới điện quốc gia.

Có rất ít nghiên cứu đánh giá triệt để về tác động của RE gây ra sự bất ổn định của lưới điện quốc gia. 
Các nghiên cứu hiện tại chỉ ra thực tế rằng trong giai đoạn đến năm 2020, công suất truyền tải tại các 
địa điểm quan trọng lên đến 3 GW và do đó đủ đáp ứng trong ngắn hạn. Để tránh tắc nghẽn, cụ thể, cần 
xem xét các khuyến nghị sau:

	 Giám sát toàn diện hệ thống nộp hồ sơ/phê duyệt và tính minh bạch của các hồ sơ cấp phép dự án 
được ưu tiên trái ngược với nguyên tắc hồ sơ nộp trước thì được phê duyệt trước.



15

	 Việc đầu tư mở rộng lưới điện nên xem xét cơ hội phát triển điện RE tại các vùng có tiềm năng kỹ 
thuật cao (đã tháo gỡ được những vướng mắc); nên đưa các khoản đầu tư vào kế hoạch đầu tư 
trung hạn hoặc dài hạn để huy động đủ nguồn vốn công và nguồn vốn vay ưu đãi.

	 Chỉ định các khu vực cho RE (ví dụ: phù hợp với chiến lược đấu giá).

	 Quy hoạch điện lực và phát triển năng lượng tái tạo: Tăng tần suất cập nhật Quy hoạch Điện lực 
quốc gia (PDP); PDP phải tuân theo một mô hình tối ưu hóa toàn diện và tích hợp bao gồm quy 
hoạch lưới điện và công suất RE.

	 Việc rà soát các quy định về lưới điện cần xem xét các yếu tố về sự bất ổn định RE và đặc biệt giải 
quyết các dự án trên mái nhà và các thách thức liên quan đến kết nối lưới và tích hợp lưới điện hạ 
thế và trung thế.
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1. Objective of this paper

In the Steering Committee Meeting on 11.07.2018, the Chair Vice Minister Hoang Quoc Vuong, and the 
Co-Chair Ambassador Bruno Angelet asked the TWG Chairs and Co-Chairs to agree on specific policy rec-
ommendations in time for the next scheduled Steering Committee Meeting in early October 2018. Recom-
mendations would then be endorsed by the Steering Committee and presented at the High-Level Meeting 
tentatively scheduled in early November 2018.

In its first meeting, TWG 2 agreed on the following priority topics for 2018/2019 including: 

	 National Program on Energy Efficiency in the period of 2019-2030

	 Promotion of ESCO services and private sector engagement

This paper presents challenges and policy recommendations for the promotion of energy efficiency in 
Viet Nam.

2. Background

Viet Nam has experienced economic growth over the past 25 years with a GDP per capita increase by 20 
times to USD 2,109 (in 2015) from USD 114 (in 1990). Energy demand for economic development has been 
accordingly increasing. Energy intensity is comparatively high at about 289,6 – 270,0 kg OE/USD during 
2010 – 2015, which is 2 times higher than the global average energy intensity and among the highest en-
ergy intensive countries and East Asia. 

Viet Nam has committed to a climate change agenda (GHG emission targets of 8% by 2030 in NDC) and 
sustainable development (SDG7.3: “Double the global rate of improvement in energy efficiency”). Viet Nam 
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also committed to reduce energy intensity by reducing its energy consumption per unit GDP by 1 – 1.5% 
(as per the Resolution at the Congress of the XII National Communist Party). Energy Efficiency is one of 
the key measures to reduce Viet Nam’s greenhouse gas emissions and improve its energy security. It also 
contributes to social, environmental and economic benefits including stable energy supply, job creation, 
improved health, reduced environmental pollution and reduced production cost towards sustainable and 
low-carbon development.

Over the past 10 years, Viet Nam has achieved an Energy Efficiency rate of 3.4% during 2006-2010 and 
5.65% equivalent to 11,261 million TOE during 2011- 2015. Based on the draft National Energy Efficiency 
Programme (VNEEP III), Viet Nam sets the efficiency rate of 8 - 10% of relative to the business-as-usual of the  
total national commercial energy consumption for 2019 – 2030. 

3. Challenges to Energy Efficiency improvements 

Policy framework for Energy Efficiency: 

	 There is no national Energy Efficiency programmme in place since 2016.

	 There is a lack of mechanisms, tools and policies to enforce compliance to the legal requirements on 
Energy Efficiency as well as to encourage investments in Energy Efficiency technology and innovation. 

	 The market for Energy Service Companies (ESCO) is not yet in full place to facilitate the development of 
ESCOs due to lack of a comprehensive regulations and tools that govern ESCOs’ activities and limitations 
of the ESCO models being promoted. 

Institutional framework for Energy Efficiency implementation and enforcement:

	 The monitoring and inspection of Energy Efficiency compliance lacks coordination among governmental 
agencies and local departments.

Financing Energy Efficiency: 

	 Low energy prices do not provide incentives to households and business to invest in replacing outdated 
and inefficient technologies with high-efficient and energy-saving technologies. 

	 Financial access for ESCO: enterprises including ESCOs face challenges in getting access to concessional 
loans for energy saving projects. Funds from the private sector as well the availability of preferential 
credit programs for EE investments in general and Energy Performance Contract (EPC) projects in 
particular are scared. For large industries, investment in replacing equipment/technology is often 
considered as part of their core business but not as an EE investment. Financial institutions and banks 
are not motivated and interested in financing EE so they are not familiar with EE investment package 
and put high interest on EE investment loan request. Access to finance by SMEs is more challenging 
because they do not have collateral as compared to large industries. ESCOs face similar challenges in 
attracting finance since they often have limited collateral, thus increasing risk levels and resulting in 
higher cost of finance.  

Technical capacity and awareness: 

	 The technical capacities of receiving and applying EE technology and solutions are still limited. Project 
designers, engineers and architects generally fail to take into account energy efficiency concerns and 
opportunities for optimizing processes and facilities to consume less energy. 

	 The capacity of ESCOs and service providers is limited to gain trust in the market.
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	 There is limited awareness and knowledge of EE benefits among communities and enterprises, as well 
as public sector leading to low demand on EE. End users are still unsure about the benefits of energy- 
and cost-saving generated by EE projects.

4. Recommendations for further improvement of Energy Efficiency

Policy framework for Energy Efficiency: 

	 The policy framework for energy efficiency should be further strengthened through review of sub-law 
documents and decrees to enhance the practicability of the legal document and define and strengthen 
accountabilities and roles of central and local agencies. Policies and instruments including incentive and 
sanctions mechanisms should be customized toward the target groups in order to influence decision-
making on energy efficiency investment as well as implementation in all sectors including households, 
public and municipal facilities, residential and commercial buildings, SMEs, large industries, agriculture 
and the transport sector. 

	 Energy efficiency and conservation needs to be promoted in all aspects of social activities and sectors 
including efficiency in households, public and municipal facilities, residential and commercial buildings, 
SMEs, industry, agriculture and the transport sectors.

	 Specific targets/benchmarks and strategies for energy consumption should be developed, implemented 
and monitored for key energy using sectors. Such sectors include large industries, construction of 
commercial and public buildings and transport sector. Gradually, energy saving with specific targets 
and requirements should be mandatory for key energy users. This includes requirements for appliances, 
generators and air-conditioning units, housing operation, and construction standards for housing, 
office, and factory.

	 In the long-term, energy efficiency targets should be divided and owned by concerned ministries, 
sectors, cities, and provinces to ensure taking actions to meet the targets. 

Institutional framework for Energy Efficiency implementation and enforcement:

	 A new VNEEP with a robust monitoring and reporting system with greater transparency will help 
to track the progress, facilitate prioritization, and provide incentives for taking action by concerned 
stakeholders. 

	 It is essential to enhance accountability and monitoring and evaluation mechanisms among ministries. 
Furthermore, there is a need for a high-level coordination among government agencies and line 
ministries. One important measure could be the establishment of a Steering Board for Energy Efficiency 
and Conservation chaired by the Deputy Prime Minister and consisting of leading representatives of all 
relevant ministries and agencies. Apart from regularly evaluating the progress in implementation for 
the Law on Energy Efficiency and Conservation and the national EE programme, such Steering Board 
could strengthen responsibilities among the ministries and facilitate effective coordination of EE across 
sectors in EE implementation, enforcement and monitoring and oversight by competent authorities.

Financing Energy Efficiency:

	 Innovative and inclusive financing mechanisms including a dedicated Energy Efficiency Fund should 
be established to mobilize all resources from national and international institutions and public and 
private sectors for EE implementation and ensure long-term and stable funding support to EE. Such 
mechanism could be used to generate greater EE investment and to facilitate better access to financial 
resources for EE.
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	 Private sector financing and technology transfer for EE are important. There is a need for creating an 
investment environment that can attract and leverage private and public-sector resources for Energy 
Efficiency measures. Public funding to pilot initiatives and new efficiency technologies could help 
to de-risk and trigger private investment for scaling up. Stronger partnership with international and 
national financial institutions and the private sector, and the implementation of designed financing 
mechanisms are needed to encourage more energy-efficient investments.

Technical capacity and awareness raising:

	 Continued effort in awareness raising and technical capacity building for targeted groups including 
energy managers, private sector and ESCOs is important in increasing demand for EE activities and 
solutions. Apart from knowledge sharing and guidance, updates of EE best practices and gains and 
advanced EE technologies with justified cost savings and other co-benefits should be integrated 
and shared among those groups. For ESCOs, EPCs models and capacity in dealing EPCs for both 
ESCO and end-users should be built. 

	 A public education campaign should be developed and implemented to raise awareness and 
improve ability of individuals to reduce energy waste and to create a clean environment.
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1. Mục tiêu của tài liệu

Trong cuộc họp ngày 11/7/2018, Ban chỉ đạo, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng và Đại sứ Bruno Angelet đã 
yêu cầu các Chủ trì và Đồng chủ trì của Nhóm công tác kỹ thuật TWG thống nhất kịp thời các khuyến nghị 
chính sách cụ thể của nhóm mình để chuẩn bị cho cuộc họp Ban chỉ đạo dự kiến vào tháng 10 năm 2018. 
Sau đó, Ban chỉ đạo sẽ thông qua các khuyến nghị và trình bày tại Hội nghị cấp cao dự kiến vào đầu tháng 
11 năm 2018.

Trong cuộc họp đầu tiên, TWG 2 đã nhất trí ưu tiên các chủ đề sau trong năm 2018/2019:

	 Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả giai đoạn 2019-2030 

	 Thúc đẩy các dịch vụ ESCO và sự tham gia của khu vực tư nhân

Tài liệu này trình bày những thách thức và khuyến nghị chính sách thúc đẩy nâng cao hiệu quả năng lượng 
ở Việt Nam.

2. Bối cảnh

Việt Nam đã trải qua quá trình tăng trưởng kinh tế trong 25 năm qua với GDP bình quân đầu người tăng 20 
lần đạt mức 2.109 USD (năm 2015) từ 114 USD (năm 1990). Nhu cầu năng lượng để phát triển kinh tế cũng 
tăng theo. Trong giai đoạn 2010 – 2015, cường độ sử dụng năng lượng tương đối cao vào khoảng 289,6 - 
270,0 kgOE/USD, cao gấp 2 lần so với cường độ sử dụng năng lượng trung bình toàn cầu và là một trong 
những nước có cường độ sử dụng năng lượng cao nhất tại Đông Á.

Việt Nam cam kết giảm thiểu biến đổi khí hậu (với mục tiêu giảm 8% phát thải khí nhà kính (GHG) vào năm 
2030 trong Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định) và Phát triển Bền vững (SDG7.3: “tăng gấp đôi tốc 
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độ cải thiện tiết kiệm năng lượng toàn cầu”). Việt Nam cũng cam kết giảm mức tiêu thụ năng lượng hàng 
năm trên một đơn vị GDP từ 1 - 1,5% (theo Nghị quyết tại Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ XII). Hiệu quả năng 
lượng là một trong những công cụ chính để đo lường tiến trình giảm phát thải khí nhà kính và cải thiện an 
ninh năng lượng của Việt Nam. Điều này góp phần mang lại lợi ích xã hội, môi trường và kinh tế bao gồm 
cung cấp năng lượng ổn định, tạo việc làm, cải thiện sức khỏe, giảm ô nhiễm môi trường và giảm chi phí 
sản xuất hướng tới phát triển bền vững và ít carbon.

Trong 10 năm qua, Việt Nam đã đạt được mức tiết kiệm năng lượng 3,4% trong giai đoạn 2006-2010 và 
5,65% tương đương với 11,361 tỷ TOE trong giai đoạn 2011-2015. Theo dự thảo Chương trình Mục tiêu 
Quốc gia về Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả III (VNEEP III), Việt Nam đặt mục tiêu tăng mức tiết 
kiệm năng lượng từ 8 - 10% so với mức tổng tiêu thụ năng lượng thương mại toàn quốc trong giai đoạn 
2019 – 2030. 

3. Các thách thức trong việc cải thiện Hiệu quả Năng lượng

Khung chính sách về hiệu quả năng lượng:

	 Không thực hiện Chương trình HQNL từ năm 2015

	 Thiếu cơ chế, công cụ và chính sách để thực thi tuân thủ các yêu cầu pháp lý về Hiệu quả Năng lượng 
cũng như khuyến khích đầu tư vào công nghệ và sáng kiến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

	 Chưa có thị trường đúng nghĩa cho Công ty cung cấp dịch vụ Năng lượng (ESCO) để tạo thuận lợi cho 
sự phát triển của ESCO do thiếu các quy định và công cụ toàn diện để quản lý các hoạt động của ESCO, 
ngoài ra các mô hình ESCO đang được xúc tiến còn hạn chế.

Khung thể chế cho việc thực hiện và thực thi Hiệu quả Năng lượng:

	 Còn thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan chính phủ và các sở ban ngành địa phương trong việc giám sát 
và kiểm tra tuân thủ Hiệu quả Năng lượng.

Cấp vốn cho đầu tư vào HQNL: 

	 Giá năng lượng thấp không khuyến khích các hộ gia đình và doanh nghiệp đầu tư thay thế thiết bị, 
công nghệ lạc hậu và không hiệu quả bằng công nghệ tiết kiệm năng lượng và hiệu quả cao. 

	 Tiếp cận tài chính cho các ESCO: các doanh nghiệp bao gồm các ESCO đang đối mặt với nhiều thách 
thức trong việc tiếp cận các khoản vay ưu đãi cho dự án tiết kiệm năng lượng. Quỹ từ khu vực tư nhân 
cũng như các chương trình ưu đãi tín dụng cho đầu tư vào Hiệu quả Năng lượng nói chung và các dự 
án Hợp đồng Hiệu suất Năng lượng (EPC – Energy Performance Contract) nói riêng còn hạn chế. Với các 
ngành công nghiệp lớn, việc đầu tư thay thế thiết bị/công nghệ thường được xem là một phần cốt lõi 
trong kinh doanh chứ không phải đầu tư HQNL. Các cơ quan tài chính và ngân hàng không hứng thú 
và quan tâm tới việc cho vay các dự án đầu tư HQNL, do vậy, dòng tài chính cho vay vốn đầu tư HQNL 
dường như không có hoặc được thực hiện một cách miễn cưỡng với lãi suất cao. Các Doanh nghiệp vừa 
và nhỏ gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận vốn vì họ không có tài sản thế chấp như các ngành công 
nghiệp lớn. ESCO phải đối mặt với những thách thức tương tự trong việc thu hút tài chính vì tài sản thế 
chấp của họ rất hạn chế, do đó mức độ rủi ro tăng và dẫn đến chi phí tài chính cao hơn.

Năng lực kỹ thuật và nhận thức: 

	 Năng lực kỹ thuật trong việc tiếp nhận và áp dụng các công nghệ và giải pháp HQNL vẫn còn hạn chế. 
Các thiết kế dự án, kỹ sư và kiến trúc sư thường không tính tới HQNL và các cơ hội để tối ưu hóa các quy 
trình và cơ sở để giảm thiểu tiêu thụ điện năng. 
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	 Năng lực của các ESCO và các nhà cung cấp dịch vụ còn hạn chế nên chưa có được sự tin tưởng trên 
thị trường

	 Nhận thức và kiến thức về lợi ích của HQNL trong cộng đồng và các doanh nghiệp, cũng như khu vực 
công còn hạn chế dẫn đến nhu cầu về HQNL còn thấp. Người sử dụng năng lượng vẫn không chắc chắn 
về lợi ích do các dự án HQNL mang lại như tiết kiệm năng lượng và chi phí.

4. Đề xuất cải thiện HQNL tốt hơn

Khung chính sách về HQNL

	 Khung chính sách về HQNL nên được củng cố thông qua việc rà soát các tài liệu pháp lý cùng các văn 
kiện liên quan để tăng cường tính thiết thực của các tài liệu này, cùng với đó là việc xác định và củng 
cố trách nghiệm giải trình và vai trò của các cơ quan Trung ương và địa phương. Các chính sách bao 
gồm các cơ chế khuyến khích và xử phạt nên được điều chỉnh phù với các các nhóm đối tượng nhằm 
tác động các quyết định về HQNL cũng như việc thực hiện trong các khu vực như hộ gia đình, các cơ 
sở công cộng và đô thị, các công trình thương mại và nhà ở, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và trong các 
nghành công nghiệp, nông nghiệp và giao thông vận tải.  

	 HQNL cần được khuyến khích trong tất các khía cạnh của các hoạt động xã hội và các thành phần bao 
gồm TKNL trong hộ gia đình, các cơ sở công cộng và đô thị, các công trình thương mại và nhà ở, các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, và trong các nghành công nghiệp, nông nghiệp và giao thông vận tải.  

	 Các mục tiêu/tiêu chí chuẩn cụ thể và các chiến lược tiêu thụ năng lượng cần được xây dựng, thực hiện 
và giám sát đối với các ngành sử dụng năng lượng trọng điểm. Những ngành đó bao gồm các ngành 
công nghiệp lớn, các công trình xây dựng/nhà ở, tòa nhà công cộng và thương mại và ngành giao 
thông. Dần dần, nên đưa việc tiết kiệm năng lượng với các mục tiêu và yêu cầu cụ thể  trở thành bắt 
buộc với các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm. Điều này bao gồm các yêu cầu đối với các thiết 
bị, máy phát điện và các thiết bị điều hòa không khí, các tiêu chuẩn về hoạt động, xây dựng cho nhà ở, 
văn phòng, nhà máy. 

	 Về lâu dài, các mục tiêu hiệu quả năng lượng cần được phân bổ và các Bộ, ngành, thành phố và các 
tỉnh liên quan cần chịu trách nhiệm để đảm bảo thực hiện các hoạt động nhằm đáp ứng các mục tiêu.

Khung thể chế cho việc triển khai và thực thi Hiệu quả Năng lượng:

	 Một Chương trình VNEEP mới với một hệ thống giám sát và báo cáo khắt khe và minh bạch hơn sẽ góp 
phần trong việc theo dõi tiến độ, tạo thuận lợi cho việc ưu tiên và khuyến khích hành động của các bên 
liên quan.

	 Cần củng cố các cơ chế giải trình, giám sát và đánh giá giữa các Bộ. Hơn nữa, cần có sự phối hợp cấp 
cao giữa các cơ quan Chính phủ và các bộ ngành. Việc thành lập một Ban chỉ đạo Sử dụng Năng lượng 
Tiết kiệm và Hiệu quả do Phó Thủ tướng chủ trì và bao gồm đại diện lãnh đạo của tất cả các bộ và cơ 
quan liên quan có thể là một giải pháp. Ngoài việc đánh giá thường xuyên tiến độ thực hiện Luật Sử 
dụng Hiệu quả và Tiết kiệm Năng lượng và chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng hiệu quả và 
tiết kiệm, Ban chỉ đạo này có thể tăng cường trách nhiệm giữa các bộ và tạo điều kiện nâng cao hiệu 
quả triển khai, thực thi và giám sát chương trình TKNL trong các ngành trong việc thực thi và giám sát 
thực thi hiệu quả năng lượng. 

Cấp vốn cho đầu tư vào HQNL: 

	 Các cơ chế tài chính sáng tạo và tổng hợp bao gồm một quỹ dành riêng cho HQNL cần được thiết lập 
để huy động mọi nguồn lực từ các tổ chức trong nước và quốc tế và từ khu vực công và tư nhân để thực 
hiện HQNL và đảm bảo hỗ trợ kinh phí dài hạn và ổn định cho HQNL. Cơ chế này có thể được sử dụng 
để thu hút thêm các khoản đầu tư vào HQNL và tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn với các nguồn tài chính 
cho HQNL.



25

	 Nguồn vốn từ khu vực tài chính tư nhân và chuyển giao công nghệ HQNL là rất quan trọng. Cần tạo ra 
một môi trường đầu tư để thu hút và tận dụng các nguồn lực từ khu vực công và khu vực tư nhân cho 
các biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm. Tài trợ từ khu vực công cho các sáng kiến thí 
điểm và công nghệ hiệu quả mới có thể giúp giảm rủi ro và mở rộng quy mô đầu tư tư nhân. Quan hệ 
đối tác vững chắc với các tổ chức tài chính quốc tế, trong nước và khu vực tư nhân, việc triển khai các 
cơ chế tài chính đã hoạch định là rất cần thiết trong việc khuyến khích đầu tư vào HQNL. 

Nâng cao năng lực kỹ thuật và nhận thức: 

	 Tiếp tục nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực kỹ thuật cho các nhóm đối tượng bao gồm các nhà 
quản lý năng lượng, khu vực tư nhân và các ESCO là một phần quan trọng trong việc tăng nhu cầu đối 
với các hoạt động và giải pháp HQNL. Ngoài việc chia sẻ  kiến thức và hướng dẫn, cập nhật các trường 
hợp điển hình và các lợi ích cũng như các công nghệ HQNL tiên tiến cần được tích hợp và chia sẻ trong 
các nhóm đó. Đối với các ESCO, cần xây dựng mô hình hợp đồng hiệu suất năng lượng (EPC) và khả 
năng giao dịch hợp đồng EPC giữa ESCO và người sử dụng năng lượng cuối cùng.

	 Một chiến dịch giáo dục cần được xây dựng và thực hiện để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của 
mỗi cá nhân nhằm giảm lãng phí năng lượng và tạo ra một môi trường trong sạch.
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1. Background

In the Steering Committee Meeting on 11.07.2018, the Chair Vice Minister Hoang Quoc Vuong, and the Co-
Chair Ambassador Bruno Angelet and World Bank Country Director Ousmane Dione asked the TWG Chairs and 
Co-Chairs to propose specific policy recommendations in time for the next Steering Committee meeting in 
October 2018. Recommendations would be endorsed by the Steering Committee and presented at the High-
Level Meeting tentatively scheduled early November 2018.

The TWG 3 agreed to mainly focus on the development of the Viet Nam Wholesale Electricity Market (VWEM) 
with the following priority topics:

	 Market design and market rules: To ensure the efficient operation of the electricity market, it is necessary 
to have a market design model suitable for Viet Nam’s electricity sector as well as a clear and transparent 
legal framework. The Viet Nam Wholesale Electricity Market (VWEM) design was promulgated with MoIT 
Decision No. 8266/QD-BCT from 10 August 2015 and is now being converted into market rules.

	 Integration of Renewable Energy (RE) sources into the competitive electricity market: Future compatibility 
with the Viet Nam Wholesale Power Market: Options should be considered that make it possible to integrate 
wind and solar energy contractually into the power market.

	 Enhancing Electricity Regulatory Authority’s capacity in market monitoring and SMO’s capacity in market 
and system operation: following the MoIT Decision No. 14576/QD-BCT dated 3/12/2015.

	 Development of smart contract auction (SCA) integrated with financial transmission right (FTR) for PC to 
manage spot market risks in long-term VWEM: Long-term VWEM will transfer from system marginal pricing 
to nodal pricing. As a result, following the VWEM design, this requires developing a FTR arrangement 
together with smart contract auctioning for Power Companies (PCs) to manage the spot market risk.

	 Development of Direct Power Purchase Agreement (DPPA) mechanism in compliance with VWEM. 
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2. Key Challenges for the Implementation of VWEM 

VWEM: To ensure the efficient operation of the electricity market, it is necessary to have a market design 
model suitable for Viet Nam’s electricity sector and a clear and transparent legal framework that requires: 

	 To improve the VWEM’s detailed design as well as market rules such as: the mechanism for BOT power 
plants, renewable energy in the power market; financial instruments for managing risks in the spot market 
(financial contracts, contract exchange, etc ...);

	 To ensure that the electricity market operates transparently, efficiently and with confidence for investors, 
the power sector structure should be restructured in line with the model and development levels of the 
competitive power market, in which natural monopoly activities (such as: SMO, transmission network 
owners, etc) should be independent, without the conflict of interest with competing participants in the 
electricity market. 

Direct Power Purchase Agreement (DPPA): For a DPPA mechanism to roll out, it may be necessary to start 
with existing laws and gradually improve the legal framework based on outcomes from the pilot mechanism. 
Results from current legal reviews show that it is essential to develop a robust legal framework in which DPPA 
is one of the options for RE generators. This legal framework could follow these contents: 

	 Prime Minister’s Decision on implementation of the DPPA is a separate mechanism and operates in parallel 
with the FIT mechanism so that renewable energy developers can opt for either;

	 Consideration and approval of electricity system infrastructure service fees (sleeving fee) to carry out 
DPPA transactions. In which sleeving fee is included: transmission charge, distribution charge, SMO fee 
and administration and management fees; 

	 Studying and issuing specific regulations on licensing for DPPA-involved generators being active in both 
generation and retail sales in a single license;

	 Tax treatment: VAT mechanism of DPPA transactions;

	 Guiding circular provisions on grid connection through publication of the Grid Code, and required financial 
commitments.

3.  Policy Decisions Required and Critical Areas for VWEM/DPPA Implementation 

To be able to fully operate the VWEM in 2021 and then to implement the Viet Nam Competitive Retail Market as 
well as researching and implementing the pilot DPPA mechanism, the following policy decisions by the MOIT 
need to be made: 

On VWEM:

	 Cross-subsidy mechanism among Power Corporations through a balancing account (or equivalent 
mechanism): replace for existing cross-subsidy mechanism through Bulk Supply Tariff (BST) to ensure the 
cross-subsidy transparency among Power Corporations participating in the competitive electricity market;

	 Pricing mechanism for public-utility products and services to supply power to deep-lying, remote, border 
and island areas: to separate clearly and transparent the cost of public utility activities with the total cost 
of electricity business and production.

	 Mechanism on managing the power system ancillary service (A/S) costs of SMO in both Wholesale Market 
and Competitive Electricity Retail Market. 
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On DPPA: 

	 Distribution charge: legal basis for issuing distribution charge and detailed regulations on methodology 
and processes for calculating distribution charge. It is one of prerequisites to be able to put the DPPA 
mechanism which is being researched on and proposed by USAID in to practice, as well as to able to 
implement the competitive electricity retail market in 2021 as the approved roadmap.  

4. Key Areas where ERAV seeks additional Donor Support to Implement 
VWEM

To be able to solve facing challenges and difficulties in developing and implementing the VWEM, ERAV is 
seeking for additional supports from Development Partners in specific issues as followings:

	 Research international experience/lessons in managing and operating cross-subsidy fund (or equivalent 
account) among power utilities: to design and develop a suitable and feasible cross-subsidy mechanism 
among Power Corporations in the VWEM.

	 Research electricity pricing mechanism in terms of aligning with the development levels of the electricity 
market: particularly in methodology, procedure and timeline for calculating the distribution charge.

	 Research international experience and propose a suitable mechanism for managing the power system 
ancillary service (A/S) costs of SMO in VWEM; 

	 Monitor and evaluate comprehensively the operation of VWEM: to be able to improve the VWEM’s detailed 
design as well as market rules in order to ensure VWEM operate stably, especially in Viet Nam power 
sector’s specific mechanisms as: mechanism for BOT power plants, renewable energy and SMHPs in the 
power market; financial instruments for managing risks in the spot market (financial contracts, contract 
exchange, etc ...); mechanism to ensure the stability of payment flow in the electricity market.    

	 Research international experience to develop Smart Contract Auction (SCA) mechanism integrated with 
financial transmission right (FTR): as detailed VWEM design, in long-term VWEM will transfer from system 
marginal pricing to nodal pricing, its application requires research to develop FTR arrangement along 
with smart contract auctioning thenceforth. The SCA mechanism integrated with FTR will be one of the 
important tools for management of market risks by market participants.

	 Capacity building/ training: MOIT issued the Decision No. 14576/QĐ-BCT dated 3/12/2015 on capacity 
building plan for market participants in the VWEM; Promoting advanced training program for 2018 and 
2019.
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1. Bối cảnh

Trong cuộc họp ngày 11/7/2018, Chủ trì Ban chỉ đạo là Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng và Đồng chủ trì là Đại 
sứ Bruno Angelet đã yêu cầu các Chủ trì và Đồng chủ trì của Nhóm công tác kỹ thuật TWG thống nhất kịp thời 
các khuyến nghị chính sách cụ thể của nhóm để chuẩn bị cho cuộc họp Ban chỉ đạo dự kiến vào tháng 10 năm 
2018. Sau đó, Ban chỉ đạo sẽ thông qua các khuyến nghị và trình bày tại Hội nghị cấp cao dự kiến vào đầu tháng 
11 năm 2018.

TWG 3 thống nhất tập trung chủ yếu vào phát triển thị trường bán buôn điện Việt Nam (VWEM) với các chủ đề 
ưu tiên sau:

	 Thiết kế thị trường và quy tắc thị trường: Để đảm bảo thị trường điện hoạt động hiệu quả, cần phải có mô 
hình thiết kế thị trường phù hợp cho ngành điện Việt Nam cũng như khung pháp lý rõ ràng và minh bạch. 
Thiết kế thị trường bán buôn điện Việt Nam (VWEM) được ban hành tại quyết định số 8266/QĐ-BCT ngày 
10 tháng 08 năm 2015 và hiện đang được chuyển đổi thành các quy tắc thị trường.

	 Tích hợp các nguồn Năng lượng Tái tạo (NLTT) vào thị trường điện cạnh tranh: Khả năng tương thích với thị 
trường bán buôn điện Việt Nam trong tương lai: Nên xem xét các lựa chọn để có thể tích hợp năng lượng 
gió và năng lượng mặt trời vào thị trường điện.

	 Tăng cường năng lực của Cơ quan quản lý điện lực trong giám sát thị trường, năng lực của SMO trong thị 
trường và điều hành hệ thống: theo Quyết định số 14576 / QĐ-BCT ngày 3/12/2015 của Bộ Công Thương.

	 Phát triển hợp đồng đấu giá thông minh (smart contract auction SCA) tích hợp với quyền truyền tải tài 
chính (Financial Transmission Right FTR) cho PC để quản lý các rủi ro trên thị trường VWEM trong dài hạn: 
VWEM trong dài hạn sẽ chuyển đổi từ hệ thống định giá biên sang chỉ định giá, như là kết quả của thiết kế 
VWEM, cần xây dựng thỏa thuận FTR cùng với hợp đồng đấu giá thông minh cho PC để quản lý các rủi ro 
trên thị trường.

	 Xây dựng cơ chế Thỏa thuận mua bán điện trực tiếp (Direct Power Purchase Agreement DPPA) phù hợp 
với VWEM.
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2. Những thách thức chính trong việc triển khai VWEM.

VWEM: Để đảm bảo thị trường điện hoạt động hiệu quả, cần phải có mô hình thiết kế thị trường phù hợp cho 
ngành điện Việt Nam với khung pháp lý rõ ràng và minh bạch: 

	 Cải thiện thiết kế chi tiết của VWEM cũng như quy tắc thị trường như: cơ chế đối với nhà máy điện BOT, 
NLTT trong thị trường điện, công cụ tài chính để quản lý rủi ro trong thị trường giao ngay (hợp đồng tài 
chính, hợp đồng hối đoái, v…v…).

	 Để đảm bảo thị trường điện hoạt động minh bạch, hiệu quả và tạo niềm tin cho nhà đầu tư, cần tái cấu 
trúc cơ cấu ngành điện sao cho phù hợp với mô hình và mức độ phát triển của thị trường điện cạnh tranh, 
trong đó các hoạt động độc quyền tự nhiên (như SMO, mạng lưới truyền tải, chủ sở hữu, v.v...) phải độc lập, 
không xung đột lợi ích với những thành viên cạnh tranh trong thị trường điện.

Thỏa thuận mua điện trực tiếp (DPPA): Đối với cơ chế DPPA, có thể cần phải bắt đầu với các luật hiện hành 
và từng bước cải thiện khung pháp lý dựa trên kết quả triển khai thí điểm. Kết quả từ các đánh giá pháp lý hiện 
tại cho thấy cần xây dựng một khung pháp lý mạnh mẽ, trong đó DPPA là một trong những lựa chọn cho các 
nhà sản xuất điện NLTT. Khung pháp lý này có thể tuân theo các nội dung sau:

	 Quyết định của TTCP về việc thực hiện DPPA là một cơ chế riêng biệt vận hành song song với cơ chế FIT để 
các nhà đầu tư NLTT có thể lựa chọn tham gia.

	 Xem xét và phê duyệt chi phí dịch vụ hạ tầng hệ thống điện (phí sleeving) để tiến hành thực hiện giao 
dịch DPPA. Phí sleeving bao gồm: chi phí truyền tải, chi phí phân phối, phí SMO và phí quản trị và quản lý.

	 Nghiên cứu và ban hành các quy định cụ thể về cấp giấy phép DPPA tham gia hoạt động với một giấy phép 
đóng hai vai trò là nhà sản xuất và bán lẻ;

	 Xử lý thuế: cơ chế VAT của các giao dịch DPPA;

	 Thông tư hướng dẫn về kết nối lưới điện thông qua việc phát hành Mã mạng (Grid Code) và các cam kết 
tài chính bắt buộc.

3. Các quyết định chính sách bắt buộc và các lĩnh vực quan trọng để thực 
hiện VWEM / DPPA

Để có thể vận hành VWEM vào năm 2021 và sau đó triển khai Thị trường Bán lẻ Cạnh tranh Việt Nam cũng như 
nghiên cứu và thực hiện cơ chế DPPA thí điểm, những quyết định về mặt chính sách sau cần được Bộ Công 
Thương ban hành:

Về VWEM:

	 Cơ chế trợ cấp chéo giữa các Tổng công ty thông qua một tài khoản cân bằng (hoặc cơ chế tương đương): 
thay thế cho cơ chế trợ giá chéo hiện tại thông qua Biểu thuế cung cấp hàng loạt (BST) để đảm bảo tính 
minh bạch giữa các Tập đoàn điện tham gia thị trường điện cạnh tranh;

	 Cơ chế giá cho sản phẩm, dịch vụ công ích cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo: phân 
biệt rõ ràng, minh bạch chi phí hoạt động công ích với tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện.

	 Cơ chế quản lý chi phí dịch vụ phụ trợ của hệ thống điện (A/S) của SMO ở cả thị trường bán buôn và thị 
trường bán lẻ điện cạnh tranh.
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Về DPPA: 

	 Phí phân phối: cơ sở pháp lý để ban hành phí phân phối và các quy định chi tiết về phương pháp và quy 
trình tính phí phân phối. Đây là một trong những điều kiện tiên quyết để có thể đưa cơ chế DPPA đang 
được USAID nghiên cứu và đề xuất vào thực tiễn, cũng như có thể triển khai thị trường bán lẻ điện cạnh 
tranh vào năm 2021 theo lộ trình đã được phê duyệt.

4. Các vấn đề quan trọng ERAV tìm kiếm sự Hỗ trợ bổ sung để thực hiện 
VWEM

Để có thể giải quyết các thách thức và khó khăn trong việc phát triển và thực hiện VWEM, ERAV đang tìm kiếm 
sự hỗ trợ bổ sung từ các Đối tác Phát triển trong các vấn đề cụ thể như sau:

	 Nghiên cứu kinh nghiệm/bài học quốc tế trong quản lý và vận hành quỹ hỗ trợ chéo (hoặc tài khoản tương 
đương) giữa các công ty điện lực: thiết kế và xây dựng cơ chế trợ giá chéo phù hợp và khả thi giữa các Tập 
đoàn Điện lực trong VWEM.

	 Nghiên cứu cơ chế định giá điện phù hợp với các mức phát triển của thị trường điện: đặc biệt về phương 
pháp, quy trình và thời gian để tính phí phân phối.

	 Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và đề xuất một cơ chế phù hợp để quản lý chi phí dịch vụ phụ trợ (A/S) 
của hệ thống điện của SMO trong VWEM;

	 Giám sát và đánh giá toàn diện hoạt động của VWEM: để có thể cải thiện thiết kế chi tiết của VWEM cũng 
như các quy tắc của thị trường nhằm đảm bảo VWEM hoạt động ổn định, đặc biệt là các cơ chế cụ thể của 
ngành điện Việt Nam như: cơ chế cho nhà máy điện BOT, năng lượng tái tạo và SMHPs trong thị trường 
năng lượng; các công cụ tài chính để quản lý rủi ro trên thị trường giao ngay (hợp đồng tài chính, giao dịch 
hợp đồng, vv ..); cơ chế đảm bảo sự ổn định của luồng thanh toán trong thị trường điện.

	 Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế để phát triển cơ chế Hợp đồng Đấu giá Thông minh (SCA) tích hợp với 
quyền truyền tải tài chính (FTR): như thiết kế chi tiết của VWEM, trong VWEM dài hạn sẽ chuyển từ định giá 
hệ thống sang giá nút, để thích ứng đòi hỏi phải nghiên cứu để phát triển thỏa thuận FTR cùng hợp đồng 
thông minh từ bây giờ. Cơ chế SCA được tích hợp với FTR sẽ là một trong những công cụ quan trọng để 
quản lý rủi ro thị trường cho người tham gia thị trường.

	 Xây dựng/đào tạo năng lực: Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 14576 / QĐ-BCT ngày 3/12/2015 về 
kế hoạch xây dựng năng lực cho các đối tượng tham gia thị trường VWEM; Thúc đẩy chương trình đào tạo 
vào năm 2018 và 2019.
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1. Objective of this paper

In the Steering Committee Meeting of 11.07.2018, the Chair Vice Minister Hoang Quoc Vuong, and the Co-Chair 
Ambassador Bruno Angelet asked the TWG Co-Chairs to agree on specific policy recommendations in time for the 
Steering Committee Meeting in early October 2018. Recommendations would then be endorsed by the Steering 
Committee and presented at the High-Level Meeting tentatively scheduled in early November 2018.

In its first meeting, TWG 4 agreed on the following priority topics for 2018/2019:

	 Financing for increasing electricity access 

	 Mini-grids in remote areas

	 Biomass and biogas (for cooking)

2. Background

Viet Nam adopted the Sustainable Development Goals (SDGs) of the 2030 Agenda for Sustainable Development, 
including “Goal 7: Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all”. The specific socio-
economic and political conditions in any given country determine whether access to energy actually improves, 
including through rural electrification. A major challenge for achieving full energy access is not technical con-
straints, but the level of political backing and prioritization among competing development needs. Key factors 
for progress include a strong and continued commitment of all stakeholders; clearly defined responsibilities for 
all stakeholders (central, local authorities and communities); dedicated budget or donor allocations and effective 
channels of coordination and procedures.
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With respect to access to electricity, Viet Nam’s Government prioritized rural electrification and took major steps 
to make it a reality. Currently, about 98% of communities are connected to the national grid, which is very high by 
international comparison.

With respect to access to energy for cooking, efficient cookstoves and household-level biogas digesters are 
spreading in Viet Nam and at the same time contributing to reduction of indoor air pollution.

Nevertheless, access to both forms of energy can improve further.

3. Financing for increasing electricity access 

3.1 Current status / where we are in the process

Rural electrification is one of the top priorities of the government of Viet Nam, as it plays a pivotal role in socio-
economic development, including in remote rural areas. Viet Nam is one of the most successful countries in the 
world in terms of improving electricity access for the population.

At present, the targeted programme on electricity supply to rural, mountainous and island areas (Decision 2081) 
aims to develop electricity grids for medium and small-scale irrigation pumping stations, aquaculture, increased 
electricity supply to islands and off-grid areas through the national grid or off-grid renewable energy sources 
between 2015 and 2020. The target for 2020 is that most rural households have access to electricity, including 57 
communes, 12,140 villages and 1,288,900 households. However, as of the end of 2015, only 40 communes, 2,250 
villages and 165,828 households were supplied with electricity. There is still a significant number of 1,090,900 
households without access to electricity, with only two years left to complete this programme. This requires a 
great deal of effort and resources from a wide range of stakeholders, with innovative solutions needed to meet 
power demands in the face of many obstacles and limited resources. 

3.2 Key challenges

	 The State budget allocated for the implementation of the targeted programme on electricity supply to rural, 
mountainous and island areas (Decision 2081) is insufficient.

	 The current public debt ceiling policy (65% of GDP) applied by the Government restricts the possibility to 
borrow and/or guarantee new loans provided by Development Partners.

	 Viet Nam’s middle-income country status prevents access to concessional ODA loans. 

	 The current legal framework does not encourage/incentivize EVN or local authorities to invest in providing 
electricity in remote areas. 

	 Further challenges exist that address multiple administrational levels or cross-cutting sectors. One of them is 
the challenge to convert land for “special-use forests” and “protection forest” to “construction land” as a barrier 
for land clearance for electrification projects.

	 Currently, small-scale biogas production is merely used for cooking/heating purposes and not a competitive 
source for electricity generation.

3.3 Recommendations for further action and/or further support needs in the sector

	 Increase State budget allocations for the rural electrification programme.

	 Develop a policy to promote independent power supply systems for off-grid areas.

	 Encourage and facilitate the implementation of new financial mechanisms in the energy sector, such as 
blending ODA grants with loans or results-based financing (RBF) schemes, which has proven to generate 
positive results in various countries.
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	 Develop an incentive mechanism to encourage private investments to unlock additional non-state budget 
and non-ODA funding potentials in remote areas.

	 Consider a Feed-in-Tariff (FiT) for biogas, which could incentivize farmers or other private sector stakeholders 
to invest in this renewable energy source (this topic should also be discussed in TWG1). 

4. Mini-grids in remote areas

4.1 Current status / where we are in the process

	Worldwide, the technology to install and operate off-grid power systems is mature and has been simplified. At 
the same time, the price of the equipment has greatly decreased.

	 Few mini-grid pilot projects have been deployed in rural areas by CSOs and private operators. 

	 Under the targeted programme on electricity supply to rural, mountainous and island areas (Decision 2081), 
off-grid projects are identified in different provinces. Investment decisions for two pilot projects to provide 
off-grid renewable energy in Cao Bang Province and Bach Long Vy Island are expected to be approved in 2018. 

	 26 additional off-grid power systems projects are identified under Decision 2081. However, these 26 projects 
are only at pre-feasibility study stage.  

4.2 Key challenges

	 Mini-grid performance is challenging in areas without hydropower potential.

	 Experience with hybrid (solar PV / diesel generator) mini-grids is limited and these systems are faced with local 
operation and maintenance challenges;

	 Limited productive use of electricity from mini-grids, resulting in community preference for more versatile 
grid connection.

	 High initial investment costs (lack of debt and equity funding)

	 Facility management issues, including lack of revenue to cover for operation and maintenance.

4.3 Recommendations for further action and/or further support needs in the topic area

	 Since there is no one single solution that fits all needs, a site-specific approach should guide the selection 
of technical solutions (independent power systems, hybrid systems, mini-grids etc.). A study on the specific 
electricity needs in a given region/area (mountainous/island, soon-to-be connected to the grid or not, fully 
off-grid or connected but low-quality power supply etc.) could be a first step to define if mini-grids or other 
solutions are suitable and most cost-effective. 

	 Draw lessons from international experience with mini-grids (e.g. India, Philippines).

	 Closely monitor the pilot projects in Cao Bang Province and Bach Long Vy Island in order to draw lessons for 
replication. 

	 Prioritize off-grid projects identified in the targeted programme on electricity supply to rural, mountainous 
and island areas (Decision 2081). Conduct feasibility studies and allocate State budget for implementation.  

	 Combined with vocational training of rural workers, organize training courses for local people to expand their 
knowledge and provide basic skills for installation, operation and maintenance of renewable energy systems. 
This will also create more employment opportunities for the local labor force. 
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5. Biomass and biogas (for cooking)

5.1 Current status / where we are in the process

Biogas digesters at household level have been promoted widely in Viet Nam, and in some cases the technology 
is applied / spreading commercially, i.e. without support from Government or development projects, but this 
has not yet developed everywhere. Efficient cookstoves for the use of biomass including agricultural residues 
have also been promoted widely and some are being supplied commercially by small and medium enterprises, 
but these have also not yet used universally. Larger scale application of biogas digesters and cookstoves would 
improve cooking fuel availability and cooking convenience, reduce work pressures for women, deliver a better 
(in-door) environment, provide organic fertilizer for gardens (in the case of biogas), and reduce greenhouse gas 
emissions. However, despite multiple advantages, the equipment is not always optimally used, and uptake is still 
limited. The barriers to further uptake include perceived costs to low-income households and technical aspects. 

5.2 Key challenges

	 Administrative procedures related to Public-Private Partnerships (PPP):

• Legal hurdles for public financing of private entities
• PPP law in the making for many years without final outcome
• Bureaucracy demands meticulous planning, no flexibility

	 Harmonization: 

• Biogas programmes by SNV, WB and ADB have different subsidy levels
• Geographical overlap

	 Enterprises require dedicated training

• Not all participating enterprises take advantage

	 Quality control: 

• Verification is critically important and requires dedication
• Remote areas are costlier and demanding

5.2 Recommendations for further action and/or further support needs in the topic area

	 Promote a nationwide biogas sector approach. A national programme where financial resources would be 
merged would ensure a common approach, goal and strategy (this topic should also be discussed in TWG 2 
on Energy Efficiency and Conservation).

	 Establish one harmonization and coordination mechanism to oversee all biogas initiatives. Such mechanism 
would contribute to get a comprehensive vision of biogas development in Viet Nam and assess remaining 
market opportunities.

	 Facilitate and promote access to the Green Climate Fund (GCF) and other public climate funds to ignite 
markets and de-risk investments.
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1. Mục đích của tài liệu

Trong cuộc họp Ban chỉ đạo ngày 11 tháng 7 năm 2018, Chủ trì Ban chỉ đạo là Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng 
và Đồng chủ trì là Đại sứ Bruno Angelet đã yêu cầu các Chủ trì và Đồng chủ trì của Nhóm công tác kỹ thuật TWG 
thống nhất kịp thời các khuyến nghị chính sách cụ thể của nhóm mình để chuẩn bị cho cuộc họp Ban chỉ đạo dự 
kiến vào tháng 10 năm 2018. Sau đó, Ban chỉ đạo sẽ thông qua các khuyến nghị và trình bày tại Hội nghị cấp cao 
dự kiến vào đầu tháng 11 năm 2018.

Trong cuộc họp đầu tiên, TWG 4 đã nhất trí các chủ điểm ưu tiên cho năm 2018/2019 như sau:

	 Cấp vốn để nâng cao khả năng tiếp cận điện

	 Lưới điện nhỏ ở khu vực vùng sâu vùng xa

	 Sinh khối và khí sinh học (biogas) (dành cho việc bếp núc)

2. Bối cảnh

Việt Nam đã thông qua các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Chương trình Phát triển Bền vững 2030, bao 
gồm “Mục tiêu 7: Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đáng tin cậy và có khả năng chi trả 
cho tất cả mọi người”. Các điều kiện kinh tế xã hội và chính trị cụ thể ở mỗi quốc gia quyết định khả năng cải thiện 
tiếp cận năng lượng, trong đó có điện khí hóa nông thôn. Một thách thức lớn đối với việc đạt được tiếp cận năng 
lượng đầy đủ không nằm ở hạn chế về mặt kỹ thuật mà là mức độ ủng hộ về chính trị và ưu tiên cho các nhu cầu 
phát triển cạnh tranh. Các thành tố chính để đạt được tiến triển bao gồm cam kết chắc chắn và liên tục của tất cả 
các bên liên quan; quy định rõ trách nhiệm đối với tất cả các bên liên quan (từ trung ương đến chính quyền địa 
phương và cộng đồng); phân bổ ngân sách hoặc phân bổ tài trợ và hiệu quả của công tác điều phối và thủ tục.
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Về khả năng tiếp cận nguồn điện, Chính phủ Việt Nam ưu tiên công tác điện khí hoá nông thôn và đã thực hiện 
những bước tiến quan trọng để biến điều này thành hiện thực. Hiện tại có khoảng 98% số xã trên cả nước được 
hòa lưới điện quốc gia, là một tỉ lệ rất cao so với thế giới.

Đối với việc tiếp cận năng lượng cho mục đích nấu nướng, bếp nấu hiệu suất và hệ thống hầm biogas cho hộ gia 
đình đang được sử dụng rộng rãi trên toàn Việt Nam và góp phần làm giảm ô nhiễm không khí trong nhà.

Tuy nhiên, khả năng tiếp cận hai hình thức năng lượng này vẫn còn có thể được cải thiện hơn nữa.

3. Cấp vốn để gia tăng tiếp cận năng lượng

3.1 Hiện trạng/chúng ta ở đâu trong tiến trình

Điện khí khoá nông thôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Việt Nam bởi điều này đóng vai trò 
then chốt trong phát triển kinh tế-xã hội kể cả đối với những khu vực nông thôn hẻo lánh. Việt Nam là một trong 
những quốc gia thành công nhất trên thế giới về nâng cao khả năng tiếp cận điện cho người dân.

Hiện nay, chương trình mục tiêu cung cấp điện cho khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo (Quyết định 2081) có 
mục tiêu phát triển lưới điện cho các trạm bơm tưới tiêu quy mô vừa và nhỏ, nuôi trồng thuỷ sản, tăng nguồn cung 
cấp điện cho các đảo và khu vực ngoài lưới điện thông qua lưới điện quốc gia hoặc các nguồn năng lượng tái tạo 
ngoài lưới điện từ năm 2015 đến năm 2020. Mục tiêu đến năm 2020 hầu hết các hộ gia đình nông thôn có điện, 
bao gồm 57 xã, 12.140 thôn và 1.288.900 hộ gia đình. Tuy nhiên, tính đến cuối năm 2015, chỉ có 40 xã, 2.250 thôn 
và 165.828 hộ gia đình được cấp điện. Vẫn còn một số lượng đáng kể 1.090.900 hộ gia đình không có điện và chỉ 
còn lại hai năm để hoàn thành chương trình này. Điều này đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và nguồn lực từ rất nhiều bên 
liên quan, cùng các giải pháp mang tính sáng tạo cần thiết đáp ứng nhu cầu năng lượng khi đối mặt với nhiều trở 
ngại và nguồn lực hạn chế.

3.2 Những thách thức chính

	 Ngân sách Nhà nước dành cho việc thực hiện chương trình mục tiêu cấp điện cho khu vực nông thôn, vùng 
núi và hải đảo (Quyết định 208) chưa đủ.

	 Chính sách hiện tại về trần nợ công (65% của GDP) của Chính phủ hạn chế khả năng vay và/hoặc đảm bảo các 
khoản vay mới do các Đối tác Phát triển cấp vốn.

	 Vị thế là một quốc gia có thu nhập trung bình đã khiến cho Việt Nam gặp khó khăn trong việc tiếp cận khoản 
Viện trợ Phát triển (ODA) ưu đãi.

	 Khuôn khổ pháp lý hiện hành không khuyến khích/tạo động lực cho EVN hoặc chính quyền địa phương đầu 
tư cung cấp điện cho các vùng sâu vùng xa.

	 Còn tồn tại nhiều thách thức cần giải quyết ở nhiều cấp độ hành chính hoặc lĩnh vực liên ngành. Một trong số 
đó là thách thức để chuyển đổi đất đối với “rừng đặc dụng” và đất “rừng phòng hộ” thành “đất xây dựng” là rào 
cản giải phóng mặt bằng cho các dự án điện khí hóa.

	 Hiện nay, việc sản xuất biogas quy mô nhỏ chỉ được sử dụng cho mục đích nấu nướng / sưởi ấm và không phải 
là nguồn năng lượng cạnh tranh cho phát điện.

3.3 Khuyến nghị về hành động sắp tới và/hoặc nhu cầu hỗ trợ bổ sung trong ngành

	 Tăng cường bổ sung Ngân sách Nhà nước cho chương trình điện khí hoá nông thôn.

	 Cần xây dựng chính sách thúc đẩy hệ thống cung cấp điện độc lập đối với các khu vực ngoài lưới điện.

	 Khuyến khích và tạo điều kiện triển khai các cơ chế tài chính mới như là khoản kết hợp giữa viện trợ không 
hoàn lại và khoản vay ODA hoặc chương trình cấp vốn dựa trên kết quả (results-based financing RBF), mang 
lại những kết quả khả quan ở nhiều quốc gia.
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	 Xây dựng cơ chế khuyến khích để khuyến khích đầu tư tư nhân để thu hút thêm nguồn ngân sách ngoài quốc 
doanh và tiềm năng tài trợ ngoài ODA ở các vùng sâu vùng xa.

	 Xem xét giá FiT cho khí sinh học, có thể khuyến khích nông dân hoặc đầu tư tư nhân khác đầu tư vào nguồn 
năng lượng tái tạo này (chủ đề này cũng nên được thảo luận trong TWG1)

4. Lưới điện nhỏ ở vùng sâu vùng xa

4.1 Hiện trạng/vị trí hiện tại trong quá trình

	 Trên thế giới công nghệ lắp đặt và vận hành các hệ thống điện ngoài mạng lưới rất phát triển và được đơn giản 
hoá. Đồng thời, giá thiết bị đã giảm đáng kể.

	 Một số dự án thí điểm lưới điện nhỏ đã được triển khai ở khu vực nông thôn bởi CSOs và vận hành tư nhân.

	 Theo chương trình mục tiêu cấp điện cho khu vực nông thôn, vùng núi và hải đảo (Quyết định 2081) các dự án 
ngoài lưới điện được xác định ở các tỉnh khác nhau. Quyết định đầu tư thí điểm hai dự án năng lượng tái tạo 
không nối lưới ở tỉnh Cao Bằng và đảo Bạch Long Vĩ dự kiến sẽ được phê duyệt vào năm 2018.

	 Quyết định 2081 xác định 26 dự án bổ sung về hệ thống năng lượng không nối lưới. Tuy nhiên 26 dự án vẫn 
chỉ đang trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi.

4.2 Những thách thức chính

	 Tình hình hoạt động của lưới điện nhỏ gặp phải rất nhiều khó khăn ở những khu vực không có tiềm năng về 
thủy điện.

	 Kinh nghiệm phát triển lưới điện nhỏ (phát điện bằng điện mặt trời/ dầu diesel) còn hạn chế và các hệ thống 
này cũng gặp phải những khó khăn về vận hành và bảo trì tại địa phương;

	 Việc sử dụng điện từ lưới điện nhỏ kém năng suất dẫn đến việc cộng đồng ưu tiên kết nối vào lưới điện ổn 
định hơn.

	 Chi phí đầu tư ban đầu cao (thiếu khoản vay và cấp vốn)

	 Các vấn đề quản lý thiết bị, bao gồm thiếu ngân sách chi trả cho vận hành và bảo trì.

4.3 Khuyến nghị về hành động sắp tới và/hoặc nhu cầu hỗ trợ bổ sung trong ngành

	 Vì không có giải pháp nào phù hợp với mọi nhu cầu, nên cách tiếp cận cụ thể theo đặc thù địa hình nhằm lựa 
chọn các giải pháp kỹ thuật (hệ thống điện độc lập, hệ thống hybrid, lưới nhỏ, vv...). Cần thực hiện nghiên cứu 
chi tiết về nhu cầu điện ở khu vực cụ thể (miền núi/hải đảo, đã được kết nối với lưới điện hay chưa, hoàn toàn 
không có lưới điện hoặc kết nối được nhưng nguồn điện có chất lượng thấp, vv...) có thể là bước đầu tiên để 
xác định xem phát triển lưới điện nhỏ hoặc các giải pháp khác đã phải là giải pháp phù hợp và hiệu quả nhất 
hay chưa.

	 Rút ra những bài học kinh nghiệm quốc tế đối với lưới điện nhỏ (ví dụ: Ấn Độ, Philippines).

	 Cần giám sát chặt chẽ hai dự án thí điểm ở tỉnh Cao Bằng và đảo Bạch Long Vỹ nhằm rút ra bài học cho công 
tác nhân rộng kết quả sau này.

	 Cần ưu tiên xác định những dự án không nối lưới trong chương trình mục tiêu cấp điện cho khu vực nông 
thôn, vùng núi và hải đảo (Quyết định 2081). Cần thực hiện nghiên cứu khả thi và phân bổ ngân sách cho công 
tác triển khai.

	 Tổ chức các khóa đào tạo kết hợp với tập huấn tay nghề cho công nhân vùng nông thôn để người dân được 
nâng cao kiến thức và được trang bị những kỹ năng cơ bản để lắp đặt, vận hành và bảo trì các hệ thống năng 
lượng tái tạo. Điều này cũng sẽ tạo nhiều cơ hội việc làm hơn cho lực lượng lao động địa phương.
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5. Sinh khối và biogas (dành cho việc bếp núc)

5.1 Tình trạng/vị trí hiện tại trong quá trình

Hầm biogas hộ gia đình đã được quảng bá rộng rãi ở Việt Nam và trong một số trường hợp công nghệ được áp 
dụng/phổ biến rộng rãi theo hướng thương mại, tức là không có hỗ trợ từ Chính phủ hoặc các dự án phát triển, 
tuy nhiên hệ thống này cũng chưa được phát triển ở tất cả mọi nơi. Các bếp nấu tiết kiệm năng lượng sử dụng 
sinh khối trong đó có dư lượng nông nghiệp cũng đã được quảng bá và một số bếp đang được các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ cung cấp thương mại, nhưng những bếp này vẫn chưa được ứng dụng rộng rãi. Việc sử dụng bếp nấu 
và hầm biogas trên diện rộng sẽ cải thiện tình trạng khan hiếm nhiên liệu cũng như đem lại thuận lợi cho việc 
bếp núc, giảm áp lực công việc cho phụ nữ, tạo ra môi trường tốt hơn (trong nhà), cung cấp nguồn phân hữu cơ 
cho trồng trọt (trong trường hợp sử dụng biogas) và giảm thiểu hiệu ứng nhà kính. Tuy nhiên, mặc dù có nhiều 
ưu điểm, các phương pháp này không phải lúc nào cũng được sử dụng một cách tối ưu, và triển khai còn hạn chế. 
Những rào cản cho việc triển khai mở rộng các phương pháp này là chi phí thực hiện đối với các hộ gia đình có thu 
nhập thấp và vấn đề kỹ thuật.

5.2 Những thách thức chính

	 Các thủ tục hành chính liên quan đến quan hệ đối tác công-tư (PPP):

• Rào cản pháp lý trong việc cấp vốn công cho các công ty tư nhân
• Luật về PPP vẫn đang trong tiến trình thực hiện trong nhiều năm liền và vẫn chưa có hồi kết
• Bộ máy quan liêu đòi hỏi các khâu lập kế hoạch tỉ mỉ, không có tính linh hoạt

	 Tính hài hoà cân đối:

• Chương trình hầm biogas của SNV, WB và ADB có các mức trợ cấp khác nhau
• Chồng chéo về mặt địa lý

	 Năng lực của doanh nghiệp:

• Các doanh nghiệp tham gia cần được tập huấn chuyên sâu
• Không phải tất cả doanh nghiệp tham gia đều tận dụng được lợi thế

	 Kiểm soát chất lượng

• Việc thẩm định cực kỳ quan trọng và cần chuyên sâu
• Các khu vực xa xôi khá tốn kém và đòi hỏi cao

5.3 Khuyến nghị về hành động sắp tới và/hoặc nhu cầu hỗ hỗ trợ bổ sung trong ngành

	 Thúc đẩy phương pháp tiếp cận ngành khí sinh học (biogas) trên toàn quốc. Việc thực hiện một chương trình 
quốc gia với các nguồn tài chính thống nhất sẽ đảm bảo cách tiếp cận, mục tiêu và chiến lược chung. (Chủ đề 
này cũng nên được thảo luận tại Nhóm TWG 2 về Tiết kiệm Năng lượng)

	 Thiết lập một cơ chế hài hoà và phối hợp để giám sát tất cả sáng kiến về biogas. Cơ chế như vậy sẽ góp phần phát 
triển một tầm nhìn toàn diện về phát triển biogas ở Việt Nam và đánh giá những cơ hội còn lại của thị trường.

	 Tạo điều kiện và thúc đẩy khả năng tiếp cận Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) và các quỹ khí hậu công cộng khác để 
kích thích thị trường và giảm rủi ro đầu tư.
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1. Background

In the Steering Committee Meeting on 11.07.2018, the Chair Vice Minister Hoang Quoc Vuong, and the Co-Chair 
Ambassador Bruno Angelet asked the TWG Chairs and Co-Chairs to agree on specific policy recommendations in time 
for the next scheduled Steering Committee Meeting in October 2018. Recommendations would then be endorsed 
by the Steering Committee and presented at the High-Level-Meeting tentatively scheduled in early November 2018.

In its first meeting, TWG 5 agreed on the following priority topics:

	 Development of the legal framework for VEIS and Energy Balance and Statistics.

	 Establishment of the institutional framework of VEIS and Energy Balance and Statistics.

2. Brief introduction to VEIS and assessment of current status

Looking at the current status of energy data and statistics, Vietnamese agencies and institutions are already collecting 
a fair amount of data and have developed strong technical expertise. However, there are several shortcomings of 
the data & statistics framework in Viet Nam that need to be addressed with concrete action in order to meet the key 
objective of improving the quality of data and statistics in the energy sector and to successfully establish the VEIS:

	 Fragmented legal framework and lack of integrated strategy for energy statistics;

	 Absence of a systematic data collection system based on dedicated questionnaires and procedures;

	 Lack of clarity on data sources and methodology;

	 Ownership of data still perceived as a source of power;

	 The dissemination of energy statistics is not systematic or regular;
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	 Lack of a comprehensive data quality assurance framework;

	 No “official” international reporting (APERC / IEA / JODI Oil and Gas);

	 No IT system or database to support and facilitate data collection, processing and dissemination.

While energy data and statistics may not appear directly related to policy making in the context of the Viet Nam energy 
transition, it must be strongly emphasized that the topic is the very foundation for energy policy across all energy 
sub-sectors. Without secure, reliable and publicly accessible high-quality energy data, neither policy formulation nor 
policy implementation and monitoring can be successful. 

The following key benefits of improving the energy statistics framework can be mentioned:

	 National security depends on reliable data and information on fuel imports, fuel exports, energy stocks levels, and 
how energy is used in different parts of the economy;

	 Socio-economic and technology developments such as decentralized electricity production make the energy 
system more complex and more difficult to comprehend and plan without detailed data;

	 Reliable and comprehensive energy data and statistics are required to structure and define energy policies as well 
as to assess their performance and propose changes as per necessary.

The establishment of VEIS is therefore a core focus for TWG 5. The establishment is a long process (more than 2 years) 
involving all the core stakeholders within energy data and statistics and requiring substantial budget and human 
resources. High level policy attention is therefore deemed necessary to ensure successful establishment of the VEIS.

Policy recommendation #1: Establishing the legal framework for the VEIS

A successfully operating VEIS highly depends on a solid legal basis. The establishment of the legal framework for the 
VEIS includes three dimensions and key tasks:

	 Establish a legal basis for the VEIS including a strong and clear mandate to collect, process and disseminate energy 
data and statistics;

	 Unify and clarify the existing legal framework relating to energy data and statistics;

	 Implementation of data sharing agreements between the core VEIS contributors.

The most important and urgent step to begin with is a MoIT Minister’s decision on the approval of the VEIS Roadmap 
and Action Plan by end of 2018. This will lay the foundation of the further VEIS implementation process and will allow 
to initiate various support measures mutually implemented by MoIT and its international development partners.  

Secondly, a legal decision on the implementation of the VEIS Roadmap and Action Plan needs to be developed and 
issued. To accomplish this, a first step would be for MoIT/EREA to draft a legal text which addresses the points listed 
above in close coordination with other core stakeholders. 

This analysis should be confirmed by an expertise conducted by Vietnamese Law experts (proposed as a TA activity to 
be funded by Development Partners).

In parallel with the drafting of the legal document, preparation work should be conducted on the terms of reference for 
the coordination platforms, a multi-annual VEIC work plan and the drafting of data sharing agreements. The latter are 
bilateral agreements between data owners (e.g. GSO, MoT, MoC, MOIT departments, etc.) and the VEIC. Negotiations 
start with working principles (MoUs) and details on data to be shared are added later once a clear picture of actual 
data requirement emerges. 
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Policy recommendation #2: Establishing the institutional framework for the VEIS

First and foremost, the establishment of the institutional framework needs the allocation of an appropriate state 
budget. With this state budget, the institutional structure including the Viet Nam Energy Information Centre can be set 
up and developed to an effective and efficient framework for the VEIS. The most important steps of institutionalizing 
the VEIS can be distinguished into long-term and short-term tasks as following:

With a long-term perspective (after the legal framework is in place) the following suggestions for the organization of 
the VEIS are recommended:

	 A VEIS Steering Committee. It comprises the directors or deputy directors of the relevant authorities, department 
or services in all VEIS agencies (MOIT, GSO, MOT, MOC, MPI, etc.). It is chaired by EREA and co-chaired by GSO. It 
meets every 6 months or as often as necessary to make strategic decisions such as: the statistical publications 
program, which sectoral surveys to conduct; signing of data sharing agreements; IT design goals; trainings 
programs and requests for technical assistance.

	 An Energy Statistics Working Group (ESWG) is the inter-ministerial technical discussion platform. It comprises 
technical experts, statisticians and analysts. Each VEIS Agencies shall officially appoint one focal point on energy 
data and statistics to participate in the Working Group. They meet every three months or as often as necessary 
to prepare technical decisions for submission to the VEIS Steering Committee. The ESWG will officially start its 
activities once there is a legal Prime Minister Decision mandating all ministries to participate.

	 The Viet Nam Energy Information Centre (VEIC) is located at EREA (MOIT) and operates the VEIS and the Energy Data 
Management System (EDMS) on a day to day basis. It is in charge of primary and secondary data collection, validation 
and analysis and conducts the development of the IT Energy Data Management System (EDMS) over time. It is also 
the central energy statistics point of contact for other MOIT departments, GSO, other ministries and stakeholders 
to organize, collaborate or lead specific surveys and studies. VEIC establishing and operation will be in close 
cooperation with GSO and expertise from the Institute of Energy is used to support the ESWG and VEIC as necessary.  

With a short-term perspective (to be put in to place immediately) the following measures are recommended:

	 An “inception team” composed of key staff EREA, EESD, GSO (and others) should be formed to steer and supervise 
the preparation work of the VEIS and coordinate with other stakeholders. The compilation of energy balances is 
a priority activity of the VEIS and a key tool for the organization of data collection and the validation of energy 
statistical work. It is therefore important to centralize compilation work at the VEIC and at the same time ensure 
close collaboration with GSO and other stakeholders. The inception period should be used as the key opportunity 
to build collaboration mechanisms between GSO, EREA and IE, and to explore what could be their future respective 
responsibilities in the preparation of Energy Balances.

	 VEIS Project Leader: Furthermore, EREA names an officer (Project Leader) in charge of making the VEIS happen. 
This VEIS Project Leader’s first priorities are to prepare a report to the Prime Minister justifying the need for a 
Decision establishing the VEIS and to set up a small but dedicated “inception team” composed of EREA staff (in 
close cooperation with and supported as per necessary by GSO and EESD staff) with the objective to start the 
preparatory work.

Policy recommendation #3: Viet Nam Energy Outlook Report 2019

The Energy Outlook Report (EOR) concept is a report outlining several long-term scenarios for the entire Viet Nam 
energy system with a focus on the power sector. The EOR is based on solid data used in advanced models and comprises 
comprehensive energy system analysis and recommendations. The EOR facilitates energy policy discussions and 
enhance policy decision making based on the latest available knowledge on technology.

Last year the MOIT issued the Viet Nam Energy Outlook Report 2017. The sequel, the EOR 2019 is planned to be 
launched in September 2019. The upcoming EOR 2019 will be taken to a new level and substantial effort by EREA and 
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partners is done to strengthen it in every aspect (data, modeling, analysis and recommendations) to ensure the best 
basis for energy policy development. The key focus of the EOR 2019 is the development of Vietnamese expert’s skills 
within the following dimensions:

	 Data: Apart from updated data on energy consumption in each sector, domestic resources (fossil fuels as well as 
wind and solar) and fuel price projections etc. a Viet Nam Technology Catalogue for Power Generation is being 
developed including all the key data for future power generation.

	 Modelling: With least cost energy sector development as a key word the TIMES model covering all sectors and the 
Balmorel model going into detail with the power sector is combined into a strong model setup.

	 Analysis: By combining a reference scenario with a number of policy or technology scenarios the analyses can 
show the total system cost as a consequence of certain policy choices or change in framework conditions.

A very important task for MoIT/EREA and the Vietnamese government is the National Power Development Plan 8 
(PDP8). It is recommended that the knowledge, findings and recommendations as well as the expertise developed 
in Viet Nam under the EOR 2019 is utilized for the PDP8. The timeline of the EOR 2019 allows it to be a “testing for 
power sector development” that can support and enhance the development of the PDP8. Furthermore, the full 
energy system perspective of the EOR allows for more holistic and dynamic energy planning opposed to the more 
conservative approach which only looks at one sector at a time (e.g. power sector).
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1. Bối cảnh

Trong cuộc họp ngày 11/7/2018, Chủ trì Ban chỉ đạo là Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng và Đồng chủ trì là Đại sứ Bruno 
Angelet đã yêu cầu các Chủ trì và Đồng chủ trì của Nhóm công tác kỹ thuật TWG thống nhất kịp thời các khuyến nghị 
chính sách cụ thể của nhóm mình để chuẩn bị cho cuộc họp Ban chỉ đạo dự kiến vào tháng 10 năm 2018. Sau đó, Ban 
chỉ đạo sẽ thông qua các khuyến nghị và trình bày tại Hội nghị cấp cao dự kiến vào đầu tháng 11 năm 2018.

Trong cuộc họp đầu tiên, TWG 5 đã nhất trí ưu tiên các chủ đề sau:

	 Xây dựng khung pháp lý cho VEIS và bảng cân đối năng lượng và số liệu thống kê.
	 Xây dựng khung thể chế VEIS và bảng cân đối năng lượng và số liệu thống kê.

2. Giới thiệu tóm tắt về VEIS và đánh giá hiện trạng

Nhìn vào dữ liệu và thống kê năng lượng hiện tại, các cơ quan và tổ chức Việt Nam đã thu thập một lượng dữ liệu khá 
đủ phục vụ công tác chuyên môn. Tuy nhiên, cần có những hành động cụ thể để giải quyết những hạn chế vẫn còn 
tồn tại trong khung dữ liệu và thống kê ở Việt Nam, nhằm đáp ứng mục tiêu chính là cải thiện chất lượng dữ liệu và 
thống kê trong ngành năng lượng và thiết lập thành công VEIS:

	 Khung pháp lý rời rạc và thiếu chiến lược tích hợp trong  thống kê năng lượng;

	 Không có hệ thống thu thập dữ liệu đồng nhất dựa trên các bảng câu hỏi và quy trình riêng;

	 Nguồn dữ liệu và phương pháp luận thiếu rõ ràng;

	 Quyền sở hữu dữ liệu vẫn được coi là quyền lực;

	 Việc phổ biến các số liệu thống kê năng lượng không có hệ thống hoặc thường xuyên;

	 Thiếu khung bảo đảm chất lượng dữ liệu toàn diện; 
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	 Không có báo cáo quốc tế “chính thức” (Dầu khí APERC/IEA/JODI); 

	 Không có hệ thống CNTT hoặc cơ sở dữ liệu để hỗ trợ và tạo điều kiện thu thập, xử lý và phổ biến dữ liệu.

Mặc dù các dữ liệu và thống kê năng lượng dường như không đề cập về mức độ liên quan trực tiếp đến việc hoạch 
định chính sách trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng ở Việt Nam, nhưng cần nhấn mạnh rằng chủ đề này là nền 
tảng trong chính sách năng lượng trên tất cả các phân ngành năng lượng. Nếu không có nguồn dữ liệu năng lượng 
chất lượng cao có thể truy cập công khai và đáng tin cậy thì việc xây dựng chính sách cũng như việc thực hiện chính 
sách và giám sát cũng khó có thể thành công.

Những lợi ích chính sau đây của việc cải thiện khung thống kê năng lượng có thể được đề cập:

	 An ninh quốc gia phụ thuộc vào dữ liệu và thông tin đáng tin cậy về nhập khẩu nhiên liệu, xuất khẩu nhiên liệu, 
mức trữ lượng năng lượng và cách phân bổ sử dụng năng lượng  của nền kinh tế;

	 Phát triển kinh tế - xã hội và công nghệ như sản xuất điện phi tập trung hóa khiến cho hệ thống năng lượng phức 
tạp hơn và khó phát triển toàn diện cũng như lên kế hoạch nếu không có dữ liệu chi tiết;

	 Cần có nguồn dữ liệu và thống kê năng lượng đáng tin cậy và toàn diện để cấu trúc và xác định các chính sách 
năng lượng cũng như đánh giá hiệu suất và đề xuất các thay đổi theo yêu cầu.

Do đó, việc thành lập VEIS là trọng tâm chính của TWG 5. Việc thành lập là cả quá trình lâu dài (hơn 2 năm) bao gồm 
sự tham gia của tất cả các bên liên quan chính về dữ liệu và thống kê năng lượng và đòi hỏi gói ngân sách và nguồn 
nhân lực đáng kể. Do đó, cần phải có chính sách quan tâm từ cấp cao nhằm đảm bảo việc thành lập VEIS.

Đề xuất chính sách số 1: Thiết lập khung pháp lý cho VEIS 

VEIS hoạt động thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào cơ sở pháp lý vững chắc. Việc thiết lập khung pháp lý 
cho VEIS bao gồm ba khía cạnh và nhiệm vụ chính:

	 Thiết lập một cơ sở pháp lý cho VEIS bao gồm  nhiệm vụ rõ ràng và chắc chắn để thu thập, xử lý và phổ biến dữ 
liệu năng lượng và thống kê;

	 Thống nhất và làm rõ khung pháp lý hiện hành liên quan đến dữ liệu và thống kê năng lượng;

	 Thực hiện thỏa thuận chia sẻ dữ liệu giữa các thành viên chính của VEIS.
  
Bước quan trọng và cấp thiết nhất để bắt đầu là việc phê duyệt Lộ trình và Kế hoạch hành động VEIS trước cuối năm 
2018. Điều này sẽ đặt nền tảng cho quá trình triển khai VEIS tiếp theo và sẽ cho phép bắt đầu các biện pháp hỗ trợ lẫn 
nhau do Bộ Công Thương và các đối tác phát triển quốc tế cùng thực hiện.

Thứ hai, cần xây dựng và ban hành một quyết định pháp lý về việc thực hiện Lộ trình và Kế hoạch Hành động VEIS. Để 
thực hiện điều này, trước hết Bộ Công Thương / EREA sẽ soạn thảo một văn bản pháp lý (sau này có thể được hoàn 
thiện với các Thông tư bổ sung) nhằm giải quyết các điểm nêu trên trong sự phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan 
chính khác. Do tính chất liên bộ của VEIS, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sẽ được coi là tài liệu pháp lý ưu tiên.

Phân tích này cần được xác minh bởi chuyên gia có chuyên môn về luật Việt Nam (được đề xuất như hỗ trợ kỹ thuật 
do Đối tác phát triển tài trợ)

Song song với việc soạn thảo tài liệu pháp lý, công tác chuẩn bị cần được tiến hành dựa trên các điều khoản tham 
chiếu cho các nền tảng phối hợp, kế hoạch làm việc của VEIC qua các năm và dự thảo các thỏa thuận chia sẻ dữ liệu. 
Tiếp đó là các thỏa thuận song phương giữa các cơ quan sở hữu dữ liệu (ví dụ: Tổng cục Thống kê, Bộ Giao thông, Bộ 
Xây dựng, Các phòng ban trực thuộc Bộ Công Thương, v.v...) và VEIC. Các cuộc đàm phán sẽ được bắt đầu dựa trên 
nguyên tắc làm việc (MoU) và chi tiết về dữ liệu được chia sẻ sẽ được bổ sung vào sau khi đưa ra được bức tranh rõ 
ràng về yêu cầu dữ liệu thực tế.
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Đề xuất chính sách số 2: Thiết lập khung thể chế cho VEIS

Đầu tiên và quan trọng nhất, việc thiết lập khung thể chế cần có gói ngân sách phân bổ phù hợp. Với gói ngân sách 
này, có thể thiết lập cơ cấu thể chế bao gồm Trung tâm Thông tin Năng lượng Việt Nam và phát triển thành một khung 
khuôn khổ hiệu quả và hữu ích cho VEIS. Các bước quan trọng nhất để thể chế hóa VEIS có thể được phân biệt thành 
các nhiệm vụ dài hạn và ngắn hạn như sau:

Với quan điểm dài hạn (sau khi khung pháp lý được đưa ra), các đề xuất sau đây cho việc tổ chức VEIS được khuyến 
nghị:

	 Ban chỉ đạo VEIS: Bao gồm các giám đốc hoặc phó giám đốc của các cơ quan, bộ phận hoặc dịch vụ liên quan 
trong tất cả các tổ chức của VEIS (Bộ Công Thương, Tổng cục Thống kê, Bộ Giao thông, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư v.v...) do Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo (EREA) chủ trì và Tổng cục thống kê (GSO) đồng chủ trì. Ban 
chỉ đạo họp sáu tháng 1 lần hoặc thường xuyên hơn khi cần thiết để đưa ra các quyết định chiến lược như: chương 
trình công bố dữ liệu thống kê được tiến hành khảo sát theo từng ngành; ký kết thỏa thuận chia sẻ dữ liệu; Mục 
tiêu thiết kế CNTT; các chương trình đào tạo và yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật.

	 Nhóm công tác thống kê năng lượng (ESWG) là nền tảng thảo luận kỹ thuật liên Bộ. Nhóm bao gồm các chuyên 
gia kỹ thuật, thống kê và các nhà phân tích. Mỗi cơ quan VEIS sẽ chính thức chỉ định một đầu mối về dữ liệu năng 
lượng và số liệu thống kê tham gia vào Nhóm công tác. Họ họp ba tháng một lần hoặc thường xuyên hơn khi cần 
thiết nhằm chuẩn bị các quyết định về kỹ thuật để trình lên Ban Chỉ đạo VEIS. ESWG sẽ chính thức bắt đầu các hoạt 
động khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bắt buộc tất cả các Bộ tham gia.

	 Trung tâm Thông tin Năng lượng Việt Nam (VEIC) đặt tại EREA (Bộ Công Thương) và vận hành VEIS và Hệ thống 
Quản lý Dữ liệu Năng lượng (EDMS) hàng ngày. Trung tâm phụ trách thu thập, xác nhận và phân tích dữ liệu sơ cấp 
và thứ cấp và tiến hành phát triển Hệ thống quản lý dữ liệu năng lượng CNTT (EDMS) theo thời gian. Đây cũng là 
điểm liên lạc thống kê năng lượng trung tâm cho các phòng ban khác của Bộ Công Thương, Tổng cục Thống kê, 
các Bộ và các bên liên quan khác để tổ chức, cộng tác hoặc tiến hành khảo sát và nghiên cứu cụ thể. Các thông 
tin chuyên môn từ Viện Năng lượng được sử dụng để hỗ trợ ESWG và VEIC khi cần thiết.

Với quan điểm ngắn hạn (được thực hiện ngay lập tức), các biện pháp sau được khuyến nghị:

	 Cần thành lập một “Nhóm khởi động” bao gồm các cán bộ chủ chốt của EREA, EESD, GSO (và các cơ quan khác) để 
chỉ đạo và giám sát công tác chuẩn bị của VEIS và phối hợp với các bên liên quan. Việc tổng hợp cân bằng năng 
lượng là hoạt động ưu tiên của VEIS và là một công cụ quan trọng đối với công tác tổ chức thu thập dữ liệu cũng 
như xác nhận công việc thống kê năng lượng. Do đó, việc tập trung vào công tác tổng hợp tại VEIC và đồng thời 
đảm bảo sự hợp tác chặt chẽ với GSO và các bên liên quan khác đóng vai trò rất quan trọng. Nên sử dụng giai 
đoạn khởi động làm cơ hội chính để xây dựng cơ chế hợp tác giữa GSO, EREA và IE, và để tìm ra trách nhiệm tương 
ứng sau này của họ trong công tác chuẩn bị Cân bằng năng lượng.

	 Trưởng nhóm dự án VEIS: Hơn nữa, EREA cần cử ra một cán bộ (Trưởng nhóm dự án) chịu trách nhiệm về việc thực 
hiện VEIS. Ưu tiên hàng đầu của Dự án VEIS này là chuẩn bị báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xác định mức độ cần 
thiết ban hành Quyết định thành lập VEIS và thành lập một nhóm “khởi động” nhỏ nhưng có chuyên môn gồm 
nhân viên của EREA (được nhân viên GSO và EESD hỗ trợ khi cần thiết ) với mục tiêu bắt đầu công tác chuẩn bị.

Đề xuất chính sách số 3: Báo cáo năng lượng Việt Nam năm 2019

Khái niệm Báo cáo năng lượng tổng quan (EOR) là một báo cáo phác thảo một số kịch bản dài hạn cho toàn bộ hệ 
thống năng lượng Việt Nam với trọng tâm là ngành điện. EOR dựa trên dữ liệu liên tục được sử dụng trong các mô 
hình tiên tiến và bao gồm các khuyến nghị và phân tích hệ thống năng lượng toàn diện. EOR được sử dụng trong các 
cuộc thảo luận về chính sách năng lượng và tăng cường việc ra quyết định chính sách dựa trên kiến thức công nghệ 
mới nhất.



Năm ngoái, Bộ Công Thương ban hành Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam năm 2017. Phần tiếp theo, EOR 2019 
được dự kiến ra mắt vào tháng 9 năm 2019. Trọng tâm chính của EOR 2019 sắp tới là phát triển các kỹ năng của chuyên 
gia Việt Nam trong các khía cạnh sau:

	 Dữ liệu: Ngoài các dữ liệu cập nhật về tiêu thụ năng lượng trong từng lĩnh vực, nguồn lực trong nước (nhiên liệu 
hóa thạch cũng như năng lượng gió và mặt trời) và dự báo giá nhiên liệu, vv. Một Danh mục Công nghệ để Phát 
điện tại Việt Nam cũng đang được xây dựng bao gồm tất cả các dữ liệu cần thiết cho công tác phát điện trong 
tương lai. 

	 Mô hình hóa: Với trọng tâm phát triển ngành năng lượng chi phí thấp, mô hình TIMES bao gồm tất cả các lĩnh 
vực được kết hợp với mô hình Balmorel đi sâu vào chi tiết ngành điện để trở thành thành mô hình được thiết lập 
vững mạnh.

	 Phân tích: Bằng cách kết hợp một kịch bản tham chiếu với một số kịch bản chính sách hoặc công nghệ, các phân 
tích có thể cho thấy tổng chi phí là kết quả của một số chính sách nhất định hoặc thay đổi trong khung điều kiện.

Một nhiệm vụ rất quan trọng đối với Bộ Công Thương/ EREA và chính phủ Việt Nam là Quy hoạch phát triển điện lực 
quốc gia 8 (PDP8). Các kiến nghị, phát hiện và khuyến nghị cũng như kiến thức chuyên môn được phát triển ở Việt 
Nam theo EOR 2019 được gợi ý sử dụng cho PDP8. Mốc thời gian của EOR 2019 cho phép báo cáo là một ”thử nghiệm 
cho phát triển ngành điện” có thể hỗ trợ và đẩy mạnh sự phát triển của PDP8. Hơn nữa, quan điểm hệ thống năng 
lượng đầy đủ của EOR cho phép lập kế hoạch năng lượng toàn diện và năng động hơn so với cách tiếp cận bảo thủ, 
chỉ nhìn vào một lĩnh vực tại một thời điểm (ví dụ như ngành điện).
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