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Quy hoạch Điện VII hiệu chỉnh và

tác động của nhiệt điện đốt than 

đến môi trường - xã hội

Hà Nội, 26-28 tháng 10 năm 2016
Trần Đình Sính, PGĐ GreenID

GreenID là thành viên của Liên minh Năng lượng Bền vững Việt Nam (VSEA)

Nội dung

1. Quy hoạch Điện VII hiệu chỉnh

2. Tác động đến môi trường và xã hội của

nhiệt điện đốt than

3. Các vấn đề về nhiệt điện đốt than tại Việt

Nam

4. Một số kiến nghị

Quy hoạch Điện VII hiệu chỉnh

• Quy hoạch Điện VII được Thủ tướng

phê duyệt năm 2011.

• Sau 4 năm thực hiện đã có nhiều bất

cập: dự báo nhu cầu quá cao, ít đề

cập đến điện từ năng lượng tái tạo.

• Tháng 3 năm 2016, Quy hoạch Điện

VII hiệu chỉnh đã được thực hiện.

Quy hoạch Điện VII hiệu chỉnh

Nội dung:

Năm Công suất (MW) Sản lượng (Tỷ KWh)

2014 34.350 145

2020 60.000 265

2030 129.500 572

Quy hoạch Điện VII hiệu chỉnh

Cơ cấu nguồn thay đổi từ thủy điện ưu thế sang nhiệt điện than
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Nhiệt điện đốt than

Điện đốt than đang di chuyển vào phía Nam

• Hiện nay có khoảng 26 nhà máy với tổng công
suất 13.000MW đang vận hành, chủ yếu ở 
vùng Đông Bắc.

• Vào năm 2030 sẽ có hơn 60 nhà máy với tổng
công suất 55.000MW hoàn tất, trong đó:

+ Miền Bắc sẽ có 28 nhà máy, công suất hơn
15.000MW.

+ Miền Trung sẽ có 20 nhà máy, tổng công suất
khoảng 22.000MW    

+ Đồng bằng sông Cửu Long sẽ có 14 nhà máy
với tổng công suất hơn 18.000MW .
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Những hệ lụy của nhiệt điện đốt than

• Nguồn than nội địa chỉ đáp ứng 1/3, phải

nhập 2/3 lượng than hàng năm từ bên ngoài

(khoảng 80 triệu tấn so với nhu cầu khoảng

120 triệu tấn) dẫn đến an ninh năng lượng

không đảm bảo.

• Chưa có cư sở hạ tầng để nhập than như

cảng, đường, tàu thuyền chuyên chở

• Chưa sẵn sàng về mặt tài chính.

Các tác động môi trường của nhiệt điện than

Những hệ lụy của nhiệt điện đốt than

- Ô nhiễm không khí: các chất SOx, NOx, 

PM,… 

- Ô nhiễm nước: các chất kim loại nặng

- Ô nhiễm đất

Ô nhiễm không khí

Ô nhiễm hạt bụi PM (particular matter)

Ô nhiễm nước

Ô nhiễm đất

Hàng năm, các nhà máy điện đốt than tại Việt

Nam thải ra 15 triệu tấn tro, xỉ mà chưa xử lý

được.

Các vấn đề của nhiệt điện than tại Việt Nam

1. Vấn đề ô nhiễm không khí

• Hiện nay, có rất ít nghiên cứu về ô nhiễm
không khí do nhiệt điện đốt than tại Việt
Nam.

• Các bệnh do khí thải điện than gây ra gồm: 
bệnh hô hấp, ung thư, đột quỵ, bệnh tim,…

• Theo Quy hoạch Điện VII hiệu chỉnh, tổn
thất kinh tế vào năm 2030 là 3,4 tỷ đô la Mỹ.

• Nghiên cứu của CEWAREC thấy rằng đa số
người dân cho rằng điện than ảnh hưởng
xấu đến sức khỏe.



01/11/2016

3

Ô nhiễm không khí

Nghiên cứu của Đại học Harvard (Mỹ) về tác động
của nhiệt điện đốt than Đông Nam Á chỉ ra rằng:

• Năm 2011, số người chết yểu do nhiệt điện đốt
than tại Việt Nam khoảng 4.300

• Năm 2030, nếu tất cả các nhà máy điện than 
theo Quy hoach Điện VII được xây dựng, số
người chết yểu sẽ tăng lên 25.000 người.

Ô nhiễm không khí

Phân bố PM2.5 tại Việt Nam năm 2030

Vấn đề quản lý tro xỉ

• Hiện nay có khoảng 26 nhà máy đang vận
hành, mỗi năm thải ra khoảng 15 triệu tấn
tro, xỉ mà chưa xử lý được.

• Theo Quyết định 1696/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ, các chủ đầu tư nhà máy
điện than phải thiết kế dây chuyền xử lý tro
xỉ làm vật liệu xây dựng và chỉ được thiết kế
bãi thải dùng cho 2 năm, nhưng cho đến
nay vẫn chưa triển khai được.

• Sự cố tại nhà máy Vĩnh Tân 2, người dân
chặn quốc lộ 1 tháng 4/2015.

Vấn đề quản lý tro xỉ

Ô nhiễm do tro xỉ nhà máy Vĩnh Tân ngày 2/4/2015

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc/dan-do-ra-quoc-lo-1-chan-xe-phan-doi-nha-may-gay-o-nhiem-571829.html

Vấn đề sử dụng nước

• Nhà máy điện đốt than sử dụng rất nhiều nước.

• Một nhà máy thông thường hiện nay 2*600MW, 

mỗi ngày tiêu thụ lượng nước khoảng 4,7 triệu

m3, gấp gần 5 lần lượng nước cấp cho thành

phố Hà Nội và các vùng lân cận.

• Nước xả ra từ nhà máy có nhiệt độ gần 40 độ

C, phá hủy hệ sinh thái dưới nước, người đánh

cá phải bỏ nghề.

• Vấn đề đặc biệt nhạy cảm đối với những vùng

như Đồng bằng sông Cửu Long - nơi tất cả văn

hóa, kinh tế đều bắt nguồn từ nước.

Vấn đề sinh kế và việc làm

• Người dân địa phương mất sinh kế, không có
công ăn việc làm, nhất là những người hơn 35 
tuổi.

• Mặc dù chính quyền và chủ đầu tư hứa nhưng
không có kế hoạch đào tạo, hầu như không có
người dân địa phương nào có cơ hội làm việc
trong nhà máy.
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Một số kiến nghị

Để giảm bớt nhiệt điện đốt than nói
chung và các hệ lụy của nhiệt điện đốt
than nói riêng, chúng tôi đưa ra một số
kiến nghị sau:

1. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu
quả: một nghiên cứu của GreenID chỉ ra
rằng áp dụng tiết kiệm năng lượng có thể
giảm được 10.000MW điện than, tương
đương giảm khoảng 15 tỷ USD vốn đầu
tư, giảm đốt khoảng 20 triệu tấn than 
hàng năm. 

Một số kiến nghị (tiếp)

2. Thay thế một phần nhiệt điện đốt than 

bằng điện từ năng lượng tái tạo:

• Nguồn NLTT của Việt Nam rất rồi rào nhất là

gió và mặt trời, đặc biệt khu vực miền Nam

• Điện từ NLTT tà nguồn điện bền vững, nâng

cao an ninh năng lượng. Cần phải đưa

NLTT vào thành pháp lệnh chứ không phải

là khuyến khích như hiện nay.

Cám ơn quý vị đã lắng nghe!

Nếu cần thông tin thêm, xin liên hệ qua địa chỉ tdsinh@greenidvietnam.org.vn

www.greenidvietnam.org.vn
Địa chỉ: Phòng 707, Tầng 7, Tòa nhà Sunrise, 90 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Phone/Fax +84 4 37956372 I info@greenidvietnam.org.vnI Fanpage | Youtube: GreenID Vietnam
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