
CHÍNH SÁCH
Bản tin ISSN 0866 - 7810

Số 26
Quý II/2017

Tài nguyên • Môi trường • Phát triển bền vững
TRUNG TÂM CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

NĂNG LƯỢNG
cho PHÁT TRIỂN 

BỀN VỮNG



Các bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, 
không nhất thiết đại diện quan điểm của 
PanNature hoặc các tổ chức liên quan.

Chịu trách nhiệm về nội dung và xuất bản: Trung tâm Con người 
và Thiên nhiên. Giấy phép xuất bản số 59/GP-XBBT do Cục Báo 
chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09/08/2016. ISSN 
0866 – 7810. In xong và nộp lưu chiểu Quý II/2018

TRUNG TÂM 
CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN 

Số 24H2, Khu đô thị mới Yên Hòa, 
Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (024) 3556-4001 | Fax: (024) 3556-8941
Email: policy@nature.org.vn
Website: www.nature.org.vn

BAN BIÊN TẬP

Trịnh Lê Nguyên
Nguyễn Việt Dũng

Đỗ Hải Linh
Nguyễn Hải Vân

Nguyễn Thúy Hằng
Phan Bích Hường

XIN CẢM ƠN SỰ HỖ TRỢ CỦA:

Trong số này

Ảnh minh họa: PanNature

04 - 10 Quy hoạch nguồn điện cần tiếp tục điều 
chỉnh theo hướng bền vững

11 - 15 An ninh năng lượng ở Việt Nam: Những rào 
cản & đề xuất chính sách

16 - 24 Nhiệt điện than - Những cải cách cấp thiết 
về chính sách và công nghệ

25 - 31 Đồng bằng sông Cửu Long trước nguy cơ 
lớn từ nhiệt điện than

32 - 37 Triển vọng năng lượng gió, năng lượng 
mặt trời tại Việt Nam

38 - 42 Phát triển công nghiệp tua-bin gió nội địa: 
Con đường nào cho Việt Nam?

43 - 49 Lộ trình đưa thế giới đến mục tiêu 100% 
năng lượng sạch & tái tạo

50 - 52 Tương lai của nguồn tài nguyên năng 
lượng phân tán

53 - 58 Một số chính sách mới ban hành trong quý 
II năm 2017

2 Bản tin Chính sách     |     Tài nguyên  •  Môi trường  •  Phát triển bền vững



Lời nói đầu

Việt Nam đang đối mặt với thách thức mất cân đối an ninh năng lượng trước nhu cầu ngày càng tăng của các hoạt 
động kinh tế - xã hội và sự giới hạn của các nguồn cung cấp điện. Đến năm 2030, nguồn thủy điện sẽ được khai thác 
tối đa và đến ngưỡng. Trữ lượng than đá đang giảm dần, khả năng đáp ứng nguồn cung cho nhiệt điện chỉ còn 
khoảng 1/3 nhu cầu vào năm 2035. Trong khi đó, định hướng phát triển của nền kinh tế trong những năm vừa qua 
và trong tương lai gần vẫn chú trọng vào nâng cao tỉ trọng công nghiệp, dẫn đến gia tăng nhu cầu, vượt quá khả 
năng cung cấp năng lượng. Nhu cầu từ các ngành sản xuất, dịch vụ khác cũng như nhu cầu dân dụng khi đời sống 
được nâng cao cũng tăng thêm sức ép đối với việc đảm bảo nguồn cung năng lượng. 

Hiện nay, các nguồn năng lượng sạch vẫn chiếm tỉ trọng khiêm tốn trong tổng nguồn cung, trong khi các nguồn 
năng lượng thông thường ngày càng chứng tỏ mức độ tác động lớn lên môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe con 
người. Làn sóng đầu tư vào nhiệt điện than trong thời gian gần đây đang gây ra nhiều lo ngại cho cộng đồng những 
nơi có dự án. Thủy điện, vốn được xem là năng lượng sạch, song do không được quy hoạch khoa học và hợp lý, đang 
là nguyên nhân tạo ra những thay đổi tiêu cực về môi trường, phá hủy các hệ sinh thái tự nhiên, ảnh hưởng đến sinh 
kế và đảo lộn cuộc sống của người dân. 

Nhìn về dài hạn, thế giới chắc chắn phải tìm kiếm và chuyển đổi sang các nguồn năng lượng phi hóa thạch, bền vững 
hơn để đáp ứng nhu cầu tồn tại và phát triển. Trên thực tế, giới khoa học, các nhà đầu tư và các tập đoàn công nghệ 
năng lượng lớn đang đi đầu, dẫn dắt thế giới theo xu hướng này. Tuy nhiên, với một quốc gia đang phát triển như 
Việt Nam, việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch hoặc áp dụng công nghệ mới thực sự không dễ dàng. 
Câu hỏi đặt ra về mặt chính sách cần giải quyết là: Làm thế nào vẫn có đủ năng lượng cho phát triển mà giảm thiểu 
được tác động lên môi trường và con người? 

Theo tính toán của giới khoa học, đến 2050, năng lượng mặt trời sẽ cung cấp hơn 50% nhu cầu điện năng của thế 
giới. Tiến bộ khoa học và công nghệ cũng sẽ đưa các nguồn năng lượng tiềm năng chưa được khai thác vào sử dụng, 
phục vụ con người. Trong vòng không quá 100 năm tới, loài người sẽ có khả năng sử dụng công nghệ tổng hợp hạt 
nhân như một nguồn cung cấp năng lượng ưu việt, có mật độ năng lượng cao, nguồn nhiêu liệu thô vô tận, hoàn 
toàn không gây ô nhiễm môi trường. Đây có thể là nguồn năng lượng thay thế trong tương lai cho nhân loại. Bên 
cạnh đó, dự báo trong vòng khoảng 30 năm tới đây, chúng ta sẽ có khả năng thay thế hệ thống truyền tải điện thông 
thường bằng các vật liệu siêu dẫn, có thể giúp loại bỏ thất thoát 20% năng lượng điện từ nguồn phát đến nơi sử 
dụng. 

Trước viễn cảnh thay đổi toàn diện của ngành công nghiệp năng lượng trong tương lai không xa, Việt Nam cũng cần 
có các tính toán hợp lý để bắt nhịp với lộ trình của thế giới. Việc đưa dự báo công nghệ vào trong lộ trình phát triển 
để tránh bị tụt hậu và lãng phí là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, trong thời gian trước mắt, để đảm bảo cung cấp nhu 
cầu năng lượng, Việt Nam cần ưu tiên loại bỏ các ngành công nghiệp thâm dụng năng lượng trong các quy hoạch 
phát triển thông qua hàng rào chính sách, kỹ thuật. Tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu suất năng lượng cũng sẽ 
giúp cân đối năng lượng. Bên cạnh đó, cần có lộ trình hợp lý cho năng lượng tái tạo nhằm thay thế dần các nguồn 
năng lượng thông thường, có tính đến yếu tố công nghệ mới. Hơn nữa, các dự án năng lượng trong thời gian tới cần 
bắt buộc áp dụng công nghệ thế hệ mới nhằm tăng hiệu suất, giảm tác động lên môi trường và sức khỏe con người. 

Ảnh: PanNature
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PGS. Bùi Xuân Hồi*

Những năm gần đây, Việt nam là quốc gia có nền kinh tế phát triển nhanh với tăng trưởng 
GDP luôn duy trì ở mức 6 đến 7%/năm. Với đà tăng trưởng này, trong vòng 20 năm Việt 
Nam đã từ một nước trong nhóm có thu nhập thấp trở thành một quốc gia có thu nhập 
trung bình. Tuy nhiên, chính sự cất cánh về phát triển kinh tế cùng quá trình đô thị hóa, sự 
gia tăng dân số nhanh chóng đã kéo theo những yêu cầu về phát triển nhanh của ngành 
năng lượng, đặc biệt là điện lực. Trong điều kiện đó, với các đặc trưng kinh tế kỹ thuật 
khác biệt của ngành, công tác quy hoạch phát triển hệ thống điện đòi hỏi phải được triển 
khai một cách bền vững, nhằm hài hòa các mục tiêu về phát triển kinh tế, xã hội và bảo 
vệ môi trường, đồng thời cân đối giữa các mục tiêu ngắn hạn, trung và dài hạn.

cần tiếp tục điều chỉnh 
theo hướng bền vững

* Bộ môn Kinh tế Công nghiệp, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

QUY HOẠCH 
NGUỒN ĐIỆN
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Sự gia tăng nhanh của lượng cầu về 
điện năng

Lĩnh vực năng lượng Việt Nam chứng kiến sự gia 
tăng tiêu dùng điện năng rất lớn, đặc biệt là từ khi 
nền kinh tế chuyển từ kế hoạch hóa tập trung sang 
thị trường. Những năm gần đây, tăng trưởng tiêu 
dùng điện rơi vào 13%/năm cho giai đoạn 2006-
2010 và 10%/năm cho giai đoạn 2010-2015 (Bảng 
1). Theo dữ liệu của Quy hoạch điện 7 điều chỉnh, để 
đáp ứng đủ lượng cầu về điện trong nước, đảm bảo 
các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với mức tăng 
trưởng GDP bình quân khoảng 7,0%/năm trong 
giai đoạn 2016 - 2030 thì sản lượng điện thương 
phẩm năm 2020 phải đạt khoảng 235 - 245 tỷ kWh; 
năm 2025 khoảng 352 - 379 tỷ kWh; năm 2030 

Ảnh: Trịnh Lê Nguyên/PanNature

Cuối năm 2016, ngay sau khi Quốc hội bỏ 
phiếu thông qua việc dừng triển khai dự 
án điện hạt nhân, phương án điều chỉnh 
Quy hoạch điện VII đã được phê duyệt với 

sự phát triển trở lại các dự án nhiệt điện than do tính 
đơn giản và kinh nghiệm triển khai các dự án này ở 
Việt Nam. Tuy vậy, với những tác động lớn đối với môi 
trường đã được chứng minh, việc lựa chọn thúc đẩy 
mạnh phát triển điện than đi ngược hoàn toàn với xu 
hướng phát triển bền vững, cũng như xu hướng năng 
lượng của thế giới. Chính vì vậy, việc tiếp tục điều 
chỉnh Quy hoạch điện VII điều chỉnh là vô cùng cần 
thiết, với cách tiếp cận bền vững, phù hợp hơn cho 
“giai đoạn trung chuyển” trước khi tăng cường phát 
triển các nguồn năng lượng tái tạo cho tăng trưởng 
xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. 
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Tiêu dùng điện 2000 2005 2010 2012 2014 2015 2016 2005-15

Việt Nam (TW giờ) 26,7 52,1 91,7 115,1 142,3 159,7 175,7 11,9%

Tăng trưởng /năm  12,7% 13,7% 13,4% 14,3% 12,3% 10,0%  

Thế giới (TW giờ) 15510,5 18430,6 21561,7 22797,3 23844,0 24215,5 24816,4 2,8%

Tăng trưởng /năm  4,3% 6,4% 2,5% 1,9% 1,6% 2,5%  

Nguồn: BP Statistical Review of World Energy 2017

1. Quyết định 428/QĐ-TTg năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về 
phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai 
đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030

2. Quyết định số 1208 của Thủ tướng Chính phủ (2011): Phê duyệt 
quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét 
đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII).

khoảng 506 - 559 tỷ kWh. Tương ứng với đó là điện 
sản xuất và nhập khẩu năm 2020 khoảng 265 - 278 
tỷ kWh; năm 2025 khoảng 400 - 431 tỷ kWh và năm 
2030 khoảng 572 - 632 tỷ kWh. Từ những dữ liệu đó 
Bộ Công thương đã đưa ra dự báo trong kịch bản 
tăng trưởng chậm với mức tăng 10% tiêu dùng điện 
năng cho tới năm 2020, 8% giai đoạn 2020-2025 và 
6% ở giai đoạn 2025-20301.

Sự gia tăng tiêu dùng này được xem là rất khác biệt, 
ngay cả khi Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển 
nhanh. Nó thể hiện quá trình sử dụng năng lượng 
chưa thực sự tiết kiệm, các chương trình quản lý phụ 
tải (DSM) còn chưa đồng bộ và hiệu quả, đồng thời 
tổn thất trong quá trình truyền tải và phân phối còn 
rất lớn. Xin nhắc lại rằng chỉ với mức tăng trưởng 7% 
năm, lượng tiêu dùng điện sẽ gấp đôi sau 10 năm. 
Thực tế, ngay như ở Pháp vào những năm 30 của 
thế kỷ trước khi nền công nghiệp ở giai đoạn thịnh 
vượng thì tăng trưởng tiêu dùng điện cũng chỉ vào 
khoảng 7%/năm. Như vậy, áp lực đối với phía cung 
ứng điện ở Việt Nam là rất lớn do sự gia tăng lượng 
cầu quá nhanh, đặc biệt là khi sản phẩm điện năng 
cung-cầu phải cân bằng ở mọi thời điểm.

Quy hoạch nguồn điện – bài học từ 
điện nguyên tử và phát triển các nguồn 
tái tạo

Để đáp ứng lượng cầu về điện tăng nhanh từ sau 
giai đoạn “Đổi mới”, Quy hoạch điện VII cho giai 
đoạn 2011-2020 tầm nhìn 20302 đã đặt ra những 
tham vọng lớn về các nguồn năng lượng tái tạo, đặc 
biệt là năng lượng nguyên tử. Cụ thể, Quy hoạch 
xác định mục tiêu ưu tiên phát triển nguồn năng 
lượng tái tạo cho sản xuất điện. Phát triển nhanh, 
từng bước tăng tỷ trọng điện từ nguồn năng lượng 
tái tạo ở mức 3,5% năm 2010 lên 4,5% tổng điện 
năng sản xuất vào năm 2020 và đạt 6% vào năm 
2030; đưa tổng công suất nguồn điện gió từ mức 
không đáng kể hiện nay lên khoảng 1.000 MW vào 
năm 2020 và khoảng 6.200 MW vào năm 2030. Điện 
năng sản xuất từ nguồn điện gió chiếm từ 0,7% 
năm 2020 lên 2,4%  vào năm 2030. Theo Quy hoạch 
này, tổ máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam sẽ 

Bảng 1: Tiêu dùng và tăng trưởng tiêu dùng điện năng của Việt Nam và thế giới giai đoạn 2000-2016

được đưa vào vận hành năm 2020; đến năm 2030 
nguồn điện hạt nhân có công suất 10.700 MW, sản 
xuất khoảng 70,5 tỷ kWh (chiếm 10,1% sản lượng 
điện sản xuất).

Tuy vậy, thực tế triển khai cung ứng điện lại không 
diễn ra như những gì đã nêu trong Quy hoạch. Với 
tham vọng về điện nguyên tử, chúng ta đã thực 
hiện các khoản đầu tư không nhỏ ở mọi khâu của 
quá trình chuẩn bị để rồi không có tổ máy điện 
nguyên tử nào vận hành vào năm 2020 khi Quốc hội 
thông qua quyết định dừng dự án điện nguyên tử 
vào năm 2016. Các lý do được đưa ra trước hết nằm 
ở phương diện kinh tế. Sau thảm họa điện nguyên 
tử Fukushima năm 2011 ở Nhật Bản, chi phí của các 
nhà máy điện nguyên tử đã tăng mạnh. Đồng thời 
có thể nhận thấy một chương trình điện nguyên tử 
thực tế đòi hỏi những đầu tư về nhân lực, quản trị 
công nghệ và tài chính quá sức đối với Việt Nam ở 
giai đoạn hiện tại trong khi các kết quả lại chỉ đạt 
được trong dài hạn. 

Quy hoạch điện VII cũng không thành công với các 
ưu tiên phát triển các nguồn điện tái tạo khi thực tế 
cho thấy các dự án điện gió hay điện mặt trời còn 
rất xa với mục tiêu đặt ra. Trong giai đoạn thực hiện 
Quy hoạch, các nhà máy sản xuất điện ở Việt Nam 
tập trung vào ba nhóm chính: thủy điện, nhiệt điện 
chạy than và nhiệt điện chạy khí. Về công suất lắp 
đặt, tính tới tháng 10/2016, tổng công suất lắp đặt 
của nhóm thủy điện là 17.022 MW, của nhiệt điện 
chạy than là 12.705 MW và của nhiệt điện chạy khí 
là 7.684 MW. Ngoài ra, nhiệt điện chạy dầu có tổng 
công suất 1.154 MW và các loại hình sản xuất điện 
khác như từ năng lượng gió hay năng lượng sinh 
khối có tổng công suất không đáng kể, khoảng 109 
MW, tức là chỉ chiếm khoảng 0,2% tổng công suất 
lắp đặt toàn hệ thống (Hình 1), khá xa so với các 
mục tiêu đặt ra trong Quy hoạch điện VII. 
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mới thay thế nhằm đảm bảo việc đáp ứng lượng 
cầu được dự báo tăng gấp 3 lần vào năm 2030. Vậy, 
những nguồn năng lượng sơ cấp thay thế nào đã 
được cân nhắc trong quy hoạch VII điều chỉnh năm 
2016? 

Ý tưởng điều chỉnh quy hoạch là các nguồn tài 
nguyên thủy điện đã được khai thác quá nhiều 
trong khi các nguồn tái tạo lại phát triển quá chậm 
và vì vậy cần nhanh chóng xây dựng các nhà máy 
nhiệt điện than mới nhằm đáp ứng nhu cầu về 
điện. Trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh, tuy bị cắt 
giảm 5,3% nhưng nhiệt điện than vẫn chiếm vai trò 
chủ đạo trong tổng cơ cấu nguồn điện nhiều năm 
tới. Dự kiến đến năm 2020, nhiệt điện than chiếm 
49,3% và đến năm 2025 chiếm tới 55% tổng nguồn 
điện của cả nước . Trong quy hoạch điện VII điều 
chỉnh, Chính phủ đã loại bỏ 18 nhà máy nhiệt điện 
than vì mức độ ô nhiễm môi trường quá lớn nhưng 
trong khi chưa tìm được nguồn điện thay thế, giải 
pháp mà những người làm quy hoạch đề xuất vẫn là 
tiếp tục phát triển các dự án nhiệt điện than chỉ với 
khuyến nghị không nên tập trung quá nhiều ở phía 
Bắc. 

Nhập khẩu 

3% 

Nhiệt điện 
chạy khí 

1%

Nhiệt điện dầu 

1%

Diesel 
& TĐN

5%

Tuabin khí

20%
Thủy điện

35%

Nhiệt điện than 

35%

Nguồn: Cục điều tiết Điện lực (ERAP)

Rõ ràng, những vấn đề về suất chi phí đầu tư đối với 
các nguồn điện tái tạo ở giai đoạn lập quy hoạch, 
mức độ ưu tiên thực tế cho mục tiêu bảo vệ môi 
trường trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của 
đất nước, các hỗ trợ từ phía Nhà nước là chưa đủ để 
phát triển các nguồn năng lương tái tạo đã đặt ra 
trong Quy hoạch điện VII. Bài học điện nguyên tử và 
điện tái tạo trong Quy hoạch điện VII chỉ ra rằng bài 
toán quy hoạch điện lực cần phải được triển khai 
một cách cân đối giữa một bên là các mục tiêu quy 
hoạch với một bên là các nguồn lực thực hiện, đồng 
thời phải tổng hòa các lợi ích theo thời gian. Chúng 
ta không thể ấn định các mục tiêu tham vọng trong 
quy hoạch nhưng thực tế các nguồn lực không hoặc 
chưa thể cho phép thực hiện, vì nếu quy hoạch bị 
phá vỡ thì hệ lụy là rất lớn trên mọi phương diện 
kinh tế, xã hội, môi trường…

Phương án quy hoạch điều chỉnh và sự 
trở lại của điện than

Việc dừng dự án nhà máy điện nguyên tử và việc 
chưa đạt được mục tiêu điện tái tạo đã buộc Việt 
Nam ngay lập tức phải tìm kiếm các nguồn điện 

Hình 1: Cơ cấu nguồn của hệ thống điện quốc gia theo năng lượng sơ cấp năm 2015
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Hình 2: Xu hướng giảm chi phí đầu tư của các nhà máy điện mặt trời giai đoạn 2004-2017
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Nguồn: Syntegra Solar, 2017

Lựa chọn điện than ở phương án điều chỉnh này xem 
ra là lựa chọn an toàn đảm bảo an ninh trong cung 
cấp điện năng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh 
tế. Thật vậy, với ưu thế nguồn cung ổn định, mức độ 
kiểm soát công nghệ, kinh nghiệm nhiều năm làm 
điện than của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) thì 
đây là giải pháp cho phép giải quyết những thiếu 
hụt trong thời gian sắp tới từ “sự cố điện nguyên tử”. 
Tuy nhiên, có nhiều lý do để nói rằng Quy hoạch VII 
điều chỉnh đã đặt quá nặng vai trò của nhiệt điện 
than trong cơ cấu nguồn điện ở giai đoạn sắp tới, 
những điều chỉnh có phần vội vàng, tập trung cho 
mục tiêu đảm bảo lợi ích kinh tế trước mắt, chưa 
xem xét một cách tổng hòa các lợi ích và thiếu lộ 
trình phát triển năng lượng bền vững.

Trước hết, khi chính sách năng lượng quốc gia tích 
hợp các mục tiêu về bảo vệ môi trường và đặc biệt là 
ứng phó với biến đổi khí hậu thì việc nhanh chóng 
giảm dần vai trò của nhiệt điện than là vô cùng cần 
thiết. Bởi lẽ, gia tăng sự phụ thuộc vào nguồn năng 
lượng sơ cấp này là một sự lựa chọn gây ô nhiễm 
môi trường ở quy mô trong nước và quy mô toàn 
cầu. Lượng phát thải khí CO2 của ngành điện hiện 
tại đã là 75 MtCO2, tức là một nửa tổng lượng khí 
thải của cả nước. Với kịch bản dựa vào nhiệt điện 
than như bản quy hoạch điều chỉnh, lượng phát thải 
CO2 có thể sẽ gia tăng gấp 3 hoặc 4 lần vào năm 

2030. Với cam kết trong Thỏa thuận Paris về giảm 
khí thải, sẽ thật mâu thuẫn khi chúng ta lựa chọn 
nguồn năng lượng phát thải CO2 lớn nhất. Như vậy, 
nếu tổng hòa các mối quan hệ năng lượng, phát 
triển kinh tế - xã hội song hành với mục tiêu bảo 
vệ môi trường – ba trụ cột của phát triển bền vững 
thì phương án quy hoạch đặt nặng vai trò của điện 
than chắc hẳn không phải là phương án quy hoạch 
bền vững. 

Thứ hai, quy hoạch điện điều chỉnh sau khi từ bỏ 
điện nguyên tử đã chưa nhìn nhận đúng mực vai trò 
của các nguồn năng lượng tái tạo ở giai đoạn quy 
hoạch. Trong khi đó, đây là các nguồn năng lượng 
sơ cấp mà hầu hết quy hoạch điện lực của các nước, 
từ phát triển tới đang phát triển, đều hướng tới vì 
mục tiêu giảm thải và phát triển bền vững. Đặc biệt, 
những rào cản trước đây về chi phí đầu tư của các 
nguồn tái tạo hay các khó khăn kỹ thuật về tính liên 
tục trong cung ứng đã được giải quyết một cách 
nhanh chóng nhờ các tiến bộ khoa học công nghệ. 
Đơn cử, chi phí đầu tư các nguồn điện gió và đặc 
biệt là điện mặt trời đã giảm nhanh chóng (Hình 
2) và với xu hướng như hiện nay tới năm 2020 giá 
điện mặt trời sẽ cạnh tranh một cách sòng phẳng 
với điện than và vào năm 2025 giá điện gió sẽ cạnh 
tranh được với điện than.
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chuyển đổi từ điện than sang các nguồn điện tái 
tạo. Khí đốt mặc dù cũng là nguồn năng lượng hóa 
thạch, tức là cũng phát thải khí nhà kính, nhưng có 
thể là một lựa chọn hiệu quả hơn so với điện than 
trên bình diện phát triển bền vững.  Đề xuất này dựa 
trên các căn cứ cơ bản sau.

Trước hết, trong ngắn hạn, sản xuất điện bằng các 
turbin khí là chu trình kết hợp hiện đại có chi phí 
đầu tư khá thấp. Hơn nữa, các vấn đề về kiểm soát 
và quản trị công nghệ, thiết bị với điện khí không 
còn mới mẻ, lạ lẫm ở Việt Nam. Nói cách khác là 
chúng ta có thể làm chủ được về mặt công nghệ 
điện khí như đối với điện than. Về phương diện phát 
thải, điện khí cho phép giảm lượng phát thải khí nhà 
kính theo kwh một nửa so với lượng phát thải của 
điện than (khoảng 400 so với 900g C02/kwh của 
nhiệt điện than (Bảng 2). Như vậy, phương án điều 
chỉnh với điện khí thay vì tập trung vào điện than là 
rất đáng nghiên cứu ngay cả trong ngắn hạn.

Ảnh: Dương Văn Thọ/PanNature

Tất nhiên, ở thời điểm hiện tại Việt Nam chưa thể 
ngay lập tức điều chỉnh cơ cấu nguồn điện tập trung 
vào nguồn năng lượng tái tạo. Với nền tảng hạ tầng 
công nghệ như hiện nay, với mức độ kiểm soát công 
nghệ và các cơ chế chính sách của Nhà nước liên 
quan đến phát triển năng lượng tái tạo, Việt Nam 
vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng phát triển các nguồn 
năng lượng tái tạo một cách ồ ạt và nhanh chóng, 
xét từ doanh nghiệp điện lực cũng như từ phía quản 
lý Nhà nước. Trong điều kiện như vậy, quy hoạch 
điện vẫn cần tiếp tục điều chỉnh theo hướng cần có 
những phương án nguồn để giảm nhẹ vai trò của 
điện than, đồng thời chờ đợi sự phát triển mạnh mẽ 
các nguồn năng lượng tái tạo – cơ cấu nguồn cho 
giai đoạn chuyển đổi.

Khí đốt - phương án nguồn cho giai 
đoạn chuyển đổi từ điện than sang các 
nguồn điện tái tạo

Ngoài việc cần thiết phải thực hiện các chính sách 
quản lý phụ tải nhằm giảm bớt tổn thất, chúng ta 
có thể nghiên cứu thêm phương án điều chỉnh quy 
hoạch theo hướng tăng cường vai trò của khí đốt 
hay điện khí cho giai đoạn chuyển tiếp của quá trình 

Bảng 2: Lượng phát thải CO2 của các loại nhà máy điện

Loại nhà máy điện
Thủy 
điện

Điện 
nguyên tử

Điện 
gió

Điện mặt 
trời

Khí đốt chu 
trình kết hợp

Nhiệt 
điện dầu

Nhiệt điện 
than

Lượng CO2/kwh (đơn vị: gam) 4 6 3-22 60-150 427 891 978

Nguồn: GreenID
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Tiếp đó, trong trung hạn, khi mà các nguồn tái tạo, đặc 
biệt là điện gió và điện mặt trời đã phát triển ở quy mô 
lớn, các nhà máy điện khí vẫn rất hữu ích khi nó có thể 
trở thành một giải pháp mang tính hỗ trợ cho những 
tình huống mà điện mặt trời hay điện gió gặp vấn đề về 
tính liên lục trong cung ứng. Bởi lẽ, điện khí cũng rất ổn 
định và khả năng hòa lưới còn tốt hơn cả điện than. Như 
vậy, phương án khí đốt vẫn rất cần thiết và đương nhiên 
tốt hơn so với điện than, ngay cả khi các nguồn điện tái 
tạo đã phát triển mạnh.

Và cuối cùng, trong dài hạn, nhiên liệu khí đốt tự nhiên 
(nguồn hóa thạch) - đầu vào của các nhà máy điện có 
thể được thay thế bởi các nguồn khí xanh hay khí sinh 
học là kết quả của quá trình methanol hóa. Sự thay thế 
này sẽ là phương án hiệu quả hơn rất nhiều so với việc 
phải đóng cửa các nhà máy điện than do quá ô nhiễm. 
Phát triển các nhiên liệu sinh học, thân thiện với môi 
trường chắc chắn sẽ là định hướng chung của cả thế 
giới cùng với việc phát triển các nguồn năng lượng tái 
tạo. Như vậy, phương án điện khí là một giải pháp thay 
thế cho than để đáp ứng nhu cầu cấp bách, đồng thời 
giảm bớt sự phát triển của điện than, điều mà chỉ có thể 
dẫn đến bế tắc trong dài hạn.

Dựa trên các dữ liệu về lượng cầu theo dự báo, mức độ 
phát thải điện khí và điện than, có thể tính toán rằng, 
đối với trường hợp của nước ta, một kịch bản cấu trúc 
nguồn “điện tái tạo + điện khí” có thể giúp giảm lượng 
phát thải của ngành điện khoảng 25% vào năm 2030 
và 50% vào năm 2050 so với kịch bản nguồn “điện tái 
tạo + điện than”. Vai trò tiềm năng của điện khí nhằm 
tránh thế bế tắc của điện than trong dài hạn chắc chắn 
rất đáng giá đối với các nước phát triển nhanh như Việt 
Nam, nơi mà ngành điện phải đáp ứng một cách nhanh 
chóng sự gia tăng của lượng cầu 

“Phương án điện khí” cho giai 
đoạn chuyển đổi từ nhiên liệu 
hóa thạch ô nhiễm sang điện 
tái tạo vì vậy cần được tiếp 
tục nghiên cứu để có các căn 
cứ khoa học xác đáng hơn về 
khía cạnh môi trường, kinh tế 
trong ngắn hạn, trung và dài 
hạn trong so sánh với “phương 
án điện than” để tiếp tục điều 
chỉnh quy hoạch điện VII. Nhìn 
ra thế giới, ở Mỹ sự thay thế 
than đá bằng khí đốt là một 
yếu tố trung tâm trong chính 
sách “năng lượng-khí hậu”; ở 
Pháp, dự kiến đến năm 2022 
tất cả các nhà máy điện than sẽ 
bị đóng cửa và thay thế là các 
nhà máy chạy khí. Gần chúng 
ta nhất, Trung quốc đang triển 
khai việc đóng cửa hàng loạt 

các nhà máy điện than để thay bằng các nhà máy 
điện khí. Đó có thể là những bài học mà chúng ta 
cần tham khảo để cân nhắc thay thế phát triển điện 
than bằng điện khí khi điều chỉnh quy hoạch điện 
lực theo hướng bền vững hơn 

Thủy điện Yaly - Ảnh: PanNature
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AN NINH NĂNG LƯỢNG 
Ở VIỆT NAM: 

Những rào cản & 
đề xuất chính sách

Nguyễn Minh Quang* 

* Nghiên cứu sinh Tiến sĩ về an ninh môi trường 
– Việt ISS (Hà Lan), Giảng viên Khoa Sư phạm – 
Trường Đại học Cần Thơ. Ảnh: PanNature 

Năm 2015, Việt Nam đã chuyển từ một quốc gia xuất khẩu năng lượng 
thuần (net energy) sang nhập khẩu thuần do nhu cầu than trong nước 
tăng vọt. Với việc duy trì hiệu quả tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá 
cao (trung bình 6-6,7%/năm), tiêu thụ điện của Việt Nam hiện đang tăng 
10-12% mỗi năm và được dự tính sẽ tiếp tục tăng trưởng khoảng 7-10% 
cho đến năm 2030. Trong bối cảnh đó, ngoài nỗ lực đầu tư vào 14 nhà 
máy nhiệt điện mới ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Việt Nam 
cũng xúc tiến nhập khẩu nguồn điện từ bên ngoài để đảm bảo nguồn 
cung năng lượng quốc gia. Tuy nhiên, chính sách phát triển năng lượng 
hiện nay được đánh giá chứa đựng nhiều rủi ro cho mục tiêu phát triển 
bền vững.
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Rủi ro tiềm ẩn trong kế hoạch phát 
triển năng lượng

Theo kế hoạch phát triển năng lượng đến 2030, 
Việt Nam sẽ phải sản xuất 55GW (55 tỷ kW) điện 
từ các nhà máy nhiệt điện. Điều này có nghĩa là 
ít nhất trong 20 năm tới, nhiệt điện vẫn là nguồn 
cung năng lượng trọng yếu của đất nước. Như vậy, 
sự lệ thuộc vào nguồn than nhập khẩu (chủ yếu từ 
Trung Quốc) và gánh nặng tài chính khổng lồ cho 
nhập khẩu là rất lớn. Với mức trung bình 10 triệu 
tấn than phải nhập khẩu mỗi năm, những rủi ro về 
môi trường, thất thoát nguồn ngoại tệ và lệ thuộc 
an ninh năng lượng là nguy hiểm hơn những gì mà 
những con số thống kê đang phản ánh.

Việt Nam hiện nay đang được xếp là nước tiêu thụ 
than đá cho sản xuất điện lớn thứ 20 thế giới. Nhưng 
với kế hoạch đạt 55GW cùng với hàng loạt dự án xây 
mới nhà máy nhiệt điện đến 2030, Việt Nam sẽ vươn 
lên là nước tiêu thụ than lớn thứ 8, bằng với mức 
tiêu thụ của Nga và Indonesia cộng lại mặc dù dân 
số Việt Nam lúc đó dự tính chỉ bằng 2/3 của Nga và 
1/3 của Indonesia.

Trong một bài phát biểu hồi tháng 5/2016, Chủ tịch 
World Bank Jim Young Kim cho rằng kế hoạch mà 
Việt Nam đang thực hiện để xây mới hàng loạt nhà 
máy nhiệt điện trên khắp đất nước như hiện nay sẽ 
là “cơn ác mộng” cho chính Việt Nam và là “thảm họa 
cho cả hành tinh”. Trong khi đó, một nghiên cứu của 
nhóm học giả Đại học Harvard và Greenpeace năm 
2017 cũng chỉ ra rằng ô nhiễm do nhà máy nhiệt 
điện than ở Việt Nam đang giết chết 4.300 người 
mỗi năm và con số này sẽ tăng lên 25.000 người nếu 
cả 14 dự án nhiệt điện ở ĐBSCL đi vào hoạt động.

Một thách thức nữa cho chính sách an ninh năng 
lượng của Việt Nam đến từ giải pháp nhập khẩu 
thủy điện. Việt Nam vừa là quốc gia ở thượng nguồn 
trong lưu vực 3S (Sesan-Serepok-Sekong) hưởng 
lợi từ phát triển thủy điện nhưng cũng vừa là hạ 
nguồn của dòng chính Mê Công, phải chịu tác động 
của việc xây dựng thủy điện thiếu bền vững trên 
thượng nguồn. Sự phát triển kinh tế mạnh mẽ sẽ 
đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia 
nhập khẩu điện lớn nhất của khu vực. Điều này sẽ 
tạo động lực thúc đẩy xây dựng các đập thủy điện 
trên sông Mê Công với tốc độ nhanh chóng. Hệ lụy 
trước mắt và lâu dài chính là các tác động xuyên 
biên giới của các công trình này tới an ninh lương 
thực và lượng trầm tích giàu dinh dưỡng vốn rất cần 
thiết cho vùng châu thổ sông Mê Công (Việt Nam và 
Campuchia). 

Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Trung tâm Stimson 
(Brian Eyler, Courtney Weatherby, 2017)  không phải 
tất cả các đập đã được lên kế hoạch đều sẽ được xây 

dựng. Việc giảm năng lực tài chính của các nhà đầu 
tư ngoại quốc, tác động của hạn hán, biến đổi khí 
hậu, và tác động từ sự biến động về nhu cầu năng 
lượng của Thái Lan và Myanmar đồng nghĩa với việc 
giảm khả năng sinh lợi của thủy điện, từ đó giảm 
sự quan tâm của các nhà đầu tư. Nếu viễn cảnh này 
hiện hữu, nguồn điện mà Việt Nam lệ thuộc sẽ vẫn 
từ nguồn cung truyền thống – nhiệt điện than – 
vốn vẫn chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu an ninh 
năng lượng. 

Các phân tích này cho thấy tình cảnh “tiến thoái 
lưỡng nan” mà Việt Nam phải đối mặt trong khi vừa 
phải chấp nhận theo đuổi chính sách phát triển 
năng lượng thiếu bền vững vừa nỗ lực ứng phó các 
nguy cơ bất ổn về môi trường và xã hội để đảm bảo 
phát triển bền vững. Rõ ràng Việt Nam cần một cách 
tiếp cận mới để có thể tối ưu hóa mối liên hệ đánh 

Rõ ràng Việt Nam cần một cách tiếp cận 
mới để có thể tối ưu hóa mối liên hệ đánh 
đổi giữa năng lượng, an ninh môi trường, 
lương thực và bảo vệ được tính bền vững 
trong mục tiêu phát triển.
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đổi giữa năng lượng, an ninh môi trường, lương 
thực và bảo vệ được tính bền vững trong mục tiêu 
phát triển.

Những tồn tại trong chính sách

Các tham vấn độc lập gần đây của các chuyên gia từ 
Trung tâm Stimson và Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại 
TP.HCM (AMCHAM, 2015) đều chỉ ra rằng phát triển 
năng lượng sạch, năng lượng tái tạo là một chìa 
khóa chính sách đáng giá để giúp Việt Nam đảm 
bảo nguồn cung năng lượng bền vững. Tiềm năng 
đáng kể về năng lượng gió và mặt trời ở các vùng 
núi và ven biển của Việt Nam đã được đánh giá và 
ghi nhận thuộc nhóm dẫn đầu ở khu vực. Theo kết 
quả đánh giá của Chương trình năng lượng châu Á 
do Ngân hàng Thế giới (WB) thực hiện năm 2016, 
uớc tính tiềm năng gió của Việt Nam (trên độ cao 
65 mét) đạt 513.360 MW, lớn hơn 200 lần công suất 
nhà máy thủy điện Sơn La và hơn 10 lần tổng công 
suất dự báo của ngành điện vào năm 2020. 

Tuy nhiên, hiện số lượng dự án “điện sạch” được 
triển khai là rất hạn chế, đáng kể nhất là các dự án 
điện gió ở Bình Thuận, Bạc Liêu và Cà Mau, điện mặt 
trời ở Ninh Thuận và Đắk Lắk. Trong khi đó, nhiều 
thách thức đã được chỉ ra cho thấy viễn cảnh đầy 

khó khăn cho phát triển nguồn năng lượng tái tạo 
ở Việt Nam. Vì vậy, vẫn chưa quá muộn để Việt Nam 
xem xét lại chiến lược năng lượng tổng thể của 
mình, cân nhắc đầy đủ các lợi ích cũng như phí tổn 
về kinh tế, môi trường và xã hội.

Nhóm chuyên gia về tham vấn phát triển năng 
lượng AMCHAM cũng nhận xét rằng Chính phủ 
Việt Nam đã không ưu tiên thiết thực cho phát triển 
năng lượng sạch và bỏ lỡ làn sóng đầu tư năng 
lượng tái tạo từ Mỹ và châu Âu suốt một thập kỷ 
qua. Vì vậy, hệ quả là trong khi nhiều nước đã xây 
dựng được nền tảng cần thiết cho mô hình năng 
lượng sạch (cơ sở sản xuất, nhân lực lành nghề, 
chính sách…) Việt Nam vẫn loay hoay với nhiệt 
điện, lệ thuộc vào nó trong khi phải đau đầu xử lý 
các hệ lụy môi trường do nó gây ra. Hơn nữa, do 
xuất phát chậm hơn nên Việt Nam phải chấp nhận 
tốn kém  nhiều hơn khi chưa làm chủ được công 
nghệ và vẫn phải nhập công nghệ và thiết bị. Điều 
này là hệ quả cho xuất phát điểm thụ động của 
Việt Nam và nó đòi hỏi phải có chiến lược “Made 
in Vietnam” trong công nghiệp năng lượng để thu 
hút các nhà đầu tư, nhất là từ Mỹ và châu Âu, đầu 
tư sản xuất tại Việt Nam để vừa tiêu thụ tại chỗ vừa 
xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á lục địa như 
Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar.

Khu vực xây dựng thủy điện Pak Beng trên sông Mê Kông - Ảnh: PanNature
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Thêm vào đó, Chính phủ hiện chưa có chính sách 
tổng thể và rõ ràng cho phát triển năng lượng sạch. 
Đây là rào cản dẫn đến thiếu hụt quyết tâm chính 
trị và thu hẹp cơ hội cho các nhà đầu tư muốn dấn 
thân vào lĩnh vực này. Vì vậy, Chính phủ cần xây 
dựng một lộ trình tiếp cận cụ thể và minh bạch để 
làm thước đo và cơ sở cho phát triển nguồn năng 
lượng này.

Một vấn đề phức tạp hơn đó là “sự độc quyền của 
Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN)” trong quản lý 
và điều hành giá điện quốc gia. Chính thực tế này 
khiến Nhà nước không nắm được giá sản xuất thực 
chất của dự án, trong khi việc quyết định giá bán 
đến người tiêu dùng của EVN lại thiếu minh bạch. 
Từ đó chính sách Nhà nước đưa ra không có lợi cho 
cả nhà đầu tư lẫn người dân. Vì EVN cần mua điện 
với mức giá thấp nhất có thể để đảm bảo lợi nhuận 
trung gian khi bán lại cho người tiêu dùng khiến 
mức giá Nhà nước cho phép hiện nay thấp hơn rất 
nhiều so với giá kỳ vọng của nhà đầu tư (Nhà nước 
đề xuất mức 7,8 cent/1kW trong khi mức có thể hấp 
dẫn được nhà đầu tư phải từ 9,8cent/1kW trên đất 
liền và 11,8cent/1kW trên biển).

Những đề xuất Việt Nam cần ưu tiên 
xem xét

Các chuyên gia độc lập từ Stimson và AMCHAM đều 
khuyến nghị Việt Nam cần học hỏi kinh nghiệm 
thành công ở nhiều nước đang phát triển khác 
trong chiến lược phát triển năng lượng sạch. Cụ thể 
là chống độc quyền và minh bạch hóa trong quản lý 
đầu tư, tiếp cận hạ tầng và điều hành giá, quy hoạch 
chính sách liên quan đến năng lượng quốc gia. Việt 
Nam cần cho phép và khuyến khích sự tham gia từ 
nhiều bên, đặc biệt là kêu gọi các nhà tài trợ, các 
nhà đầu tư quốc tế, các chuyên gia độc lập tham 
gia vào quá trình xây dựng chính sách và phát triển 
năng lượng tái tạo. Đa dạng hóa nguồn cung – 
chống độc quyền là chìa khóa mang lại lợi ích cho 
người dân và đất nước. Ngoài ra, cần ưu tiên tối đa 
cho việc xây dựng khung chính sách hoàn chỉnh với 
mục tiêu đảm bảo một tương lai năng lượng bền 
vững, ít rủi ro và giá thành hợp lý. Cuối cùng, Việt 
Nam cần giảm thiểu đến mức thấp nhất các dự án 
xây mới nhà máy nhiệt điện than trong 10 năm tới 
(2030) bằng cách thay đổi danh mục đầu tư năng 
lượng trong nước để giảm thiểu các tác động về môi 
trường, xã hội và chính trị.

Việt Nam vẫn cần thủy điện từ Lào – nhưng theo cách 
khôn ngoan hơn

Trong tương lai không xa, Việt Nam sẽ buộc phải đẩy cao tỷ trọng năng 
lượng tái tạo trong cơ cấu công nghiệp năng lượng quốc gia bởi mức độ 
ô nhiễm ngày càng lớn từ nhiệt điện và quan trọng hơn là nguồn dầu 
khí khai thác ngoài khơi ngày một khó khăn do diễn biến tranh chấp ở 
Biển Đông. Khi đó, nguồn năng lượng ưu tiên vẫn là từ thủy điện. Trong 
khi năng lực khai thác thủy điện trong nước đã bước vào giai đoạn bão 
hòa (do hầu hết các bậc thang tiềm năng đã được khai thác đầy đủ), 
nguồn nhập khẩu từ Lào vẫn là lựa chọn không tránh khỏi. Trong bối 
cảnh này, Việt Nam được xem vẫn có nhiều cơ hội để vừa “có điện” vừa 
bảo vệ được lợi ích môi trường và xã hội ở ĐBSCL.

Thái Lan hiện là quốc gia hàng đầu nhập khẩu điện từ Lào, tuy nhiên, 
nước này đã điều chỉnh dự đoán nhu cầu năng lượng quốc gia và bắt 
đầu tích cực theo đuổi mục tiêu gia tăng hiệu suất sử dụng năng lượng. 
Do đó, nhu cầu của Thái Lan đối với điện từ Lào sẽ giảm đáng kể trong 
những năm tới. Campuchia và Myanmar đang phải đối mặt với tình 
trạng thiếu hụt đáng kể về điện nội địa, nhưng mối quan tâm chính về 
an ninh năng lượng đều đặt ưu tiên vào phát triển các nguồn nội địa để 
tránh tương lai phụ thuộc vào nhập khẩu. Myanmar hiện đã phát triển 
dựa trên tiềm năng về khí tự nhiên, thủy điện và điện mặt trời, điều mà 
được dự báo sẽ giúp khả năng cung cấp điện của họ nhanh chóng vượt 
xa mức nhu cầu trong nước. Do đó, Myanmar có lẽ sẽ trở thành một 
trong các quốc gia xuất khẩu năng lượng thuần và là một đối thủ cạnh 
tranh của Lào. Việt Nam do vậy là quốc gia duy nhất có nhiều cơ sở để 
trở thành thị trường lớn trong tương lai cho công nghiệp thủy điện tại 
Lào. Từ đây, các thỏa thuận mua bán điện sẽ quyết định dự án thủy điện 
nào sẽ được đầu tư và khi đó, tiếng nói của Việt Nam trong các đàm 
phán quốc tế về năng lượng sẽ có trọng lượng hơn.
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Để triển khai các định 
hướng trên, Việt Nam cần 
ưu tiên thực hiện các đề 
xuất cụ thể sau: 

• Chính sách năng lượng 
hiện hành của Việt Nam cần phải 
thay đổi bởi sự độc quyền của EVN 
khiến phát triển năng lượng bền 
vững bị trì hoãn trong khi tạo ra 
nút thắt về cách tính giá điện – rào 
cản quyết định sự có mặt của các 
nhà đầu tư ngoại. Thực tế quản lý 
năng lượng ở VN đang cản trở sự 
hình thành mối quan hệ cung - 
cầu trực tiếp giữa bên sản xuất và 
khách hàng sử dụng điện. Việc bán 
điện đến người tiêu dùng phải qua 
“trung gian EVN” đã đẩy giá điện 
tái tạo trở nên cao hơn rất nhiều. Vì 
vậy, việc giải quyết nút thắt này sẽ 
mở toang cánh cửa để dễ dàng thu 
hút các nhà đầu tư năng lượng sạch 
vào Việt Nam.

• Trong khi chờ công 
nghiệp năng lượng tái tạo cất cánh, 
Việt Nam cần quan tâm lựa chọn 
đầu tư phát triển năng lượng từ 

khí thiên nhiên. Nguồn khí tự nhiên ở vùng biển Việt 
Nam khá dồi dào cần được khai thác để thay thế các 
nhà máy nhiệt điện than hiện nay. Điều này vừa tạo 
ra nguồn điện năng giá rẻ hơn so với việc nhập khẩu 
than để sản xuất điện đồng thời giảm đáng kể lượng 
khí CO2 phát thải gây ô nhiễm môi trường do khí tự 
nhiên chỉ sản sinh ra CO2 bằng 1/5 so với than đá và 
cũng không tạo ra phế phẩm khác như khi đốt than.

• Chính phủ cần phối hợp và khuyến khích các tập đoàn 
tư nhân trong phát triển hạ tầng quản lý và khai thác 
nguồn khí tự nhiên ngoài khơi; đồng thời khuyến 
khích xây dựng chiến lược thu hút đầu tư trong việc 
khai thác và đưa nguồn khí này vào sản xuất điện 
càng sớm càng tốt. Ở Việt Nam hiện có khoảng 27 mỏ 
khí được phát hiện với trữ lượng được dự báo trên 
2.000 tỷ mét khối và con số này đang tăng lên do có 
thêm nhiều mỏ khí được phát hiện mới cũng như việc 
tận thu nguồn khí đồng hành ở các mỏ dầu được thực 
hiện gần đây. Tuy nhiên, hiện nước ta chỉ mới khai 
thác một số mỏ khí ở Tiền Hải (Thái Bình) và các mỏ 
Bạch Hổ, Đại Hùng, Rạng Đông và PM3 ở Miền Nam 
(Năng lượng Việt Nam, 2017). Vì vậy, còn rất nhiều mỏ 
khí dù được phát hiện từ cách đây gần 20 năm nhưng 
vẫn chưa được khai thác để sản xuất điện, trong khi 
Nhà nước phải chi hàng chục tỷ USD cho nhập khẩu 
than nước ngoài.

• Nhà nước cần phối hợp với các chuyên gia năng 
lượng tái tạo và các nhóm đầu tư tư nhân độc lập 
chỉnh sửa và công bố chính sách về năng lượng 
tái tạo cũng như các quy định liên quan để tạo 
thuận lợi cho việc thu hút có hiệu quả nguồn vốn 
tư nhân.

• Nhà nước cần mau chóng giải phóng sức ép lên 
an ninh năng lượng quốc gia hiện nay bằng cách 
ban hành chính sách ưu đãi về thuế và cải thiện 
thủ tục để khuyến khích các hộ gia đình và các 
công ty sản xuất quy mô nhỏ mua sắm và lắp đặt 
thiết bị năng lượng mặt trời, gió hoặc các nguồn 
năng lượng tái tạo, ít ô nhiễm khác… để giảm sự 
lệ thuộc và áp lực lên nguồn điện quốc gia. Đồng 
thời, cần quyết tâm và quyết liệt hơn trong việc 
áp dụng các quy chuẩn bắt buộc về “sử dụng hiệu 
quả năng lượng” đối với các ngành sản xuất và 
các sản phẩm tiêu thụ năng lượng có nguy cơ 
lãng phí cao như các nước phương Tây đã thực 
hiện.

• Đối với việc nhập khẩu thủy điện từ Lào, Việt 
Nam cần (i) thúc đẩy việc mua bán điện có điều 
kiện giữa Việt Nam và Lào để mở rộng năng lực 
truyền tải điện giữa hai nước nhưng đồng thời 
phát huy vị thế của Việt Nam trong các đàm phán 
về năng lượng để đảm bảo phát triển năng lượng 
bền vững; (ii) thúc đẩy việc đầu tư ra nước ngoài 
của Việt Nam vào năng lượng tái tạo tại Lào và 
Campuchia, tối đa hóa đầu tư vào điện gió, điện 
mặt trời, sinh khối và giảm (nhưng không loại bỏ) 
thủy điện; và (iii) thúc đẩy “sự phụ thuộc lẫn nhau 
về năng lượng cấp khu vực” - một hình thức đảm 
bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam và ở cấp 
khu vực trong khi vẫn đảm bảo được các lợi ích 
môi trường và xã hội 

Nhiệt điện Sông Hậu 1
Ảnh: Trịnh Lê Nguyên/PanNature
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NHIỆT ĐIỆN THAN 
Những cải cách cấp thiết 
về chính sách và công nghệ

TS. Nguyễn Văn Hanh*

Thông qua đề cập một số nội dung chính của Quy hoạch phát triển 
nhiệt điện than Việt Nam với tầm nhìn tới 2030, bài viết giới thiệu 
những suy nghĩ và quan điểm cá nhân của tác giả về vai trò thiết yếu 
của nguồn nhiệt điện than trong khuôn khổ cân bằng năng lượng – 
điện lực Việt Nam giai đoạn 2010-2020-2030, đồng thời cũng đưa 
ra một số giải pháp nhằm hạn chế tác động của loại hình điện năng 
này tới môi trường.

* Chuyên gia năng lượng độc lập Mỏ than Hà Tu, Quảng Ninh - Ảnh: PanNature

Trung tâm Con người và Thiên nhiên     |     Số 26, Quý II/2017 17



Nhiệt điện than vẫn giữ vai trò chủ chốt 

Trong tầm nhìn 2010 - 2020 - 2030, nhu cầu năng lượng sơ cấp tại Việt Nam được dự báo tăng gấp 2,5 lần 
đến năm 2020 và 3,5 lần đến năm 2030. Dự kiến vào năm 2015, Việt Nam sẽ trở thành nước nhập khẩu lớn 
trên thế giới về các dạng năng lượng quy ước, hóa thạch và phi hóa thạch (điện năng) với tốc độ bình quân 
6,5% hàng năm; đạt tới 145 Mtoe năm 2020; và 210 Mtoe năm 20301. Từ một nền kinh tế xuất khẩu năng 
lượng với mức 20% năm 2010, Việt Nam trở thành một nền kinh tế nhập khẩu năng lượng lớn với mức 40% 
năm 2020 và 70% năm 20302. 

Trong bối cảnh các nguồn thủy điện lớn đã tới ngưỡng, giảm dần tỉ trọng đóng góp và loại bỏ nguồn điện 
nguyên tử ra khỏi cân bằng năng lượng nói chung và cân bằng điện năng nói riêng theo các tổng sơ đồ phát 
triển than và điện lực với tầm nhìn tới 2030, sự lựa chọn các nguồn năng lượng sơ cấp thương mại cho cân 
bằng năng lượng – điện lực hướng tập trung vào than với vai trò nguồn năng lượng hóa thạch chủ chốt chưa 
thể thay thế được bằng bất kỳ loại nguồn năng lượng nào khác trong thời gian trước mắt. Điều này có nghĩa 
là nhiệt điện than sẽ vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu nguồn của hệ thống điện Việt Nam tới 2030 hoặc 
lâu hơn nữa, mặc dù tiềm năng than nội địa hạn chế và bản thân công nghệ nhiệt điện than sản sinh nhiều 
chất thải rắn, lỏng và khí, đặc biệt là phát thải khí nhà kính, gây ô nhiễm môi trường. 

1. Nguồn: APERC- IEEJ; 2010; APEC Energy Demand and Supply Outlook 2006 
2. Nguồn: APERC- IEEJ, 2010; APERC, 2007. A Quest for Energy Security in the 21st Century và IEA Statistics, 2015. 

Cơ cấu công suất, sản lượng điện theo loại nguồn đến 2030 [%]

2020 2025 2030

Cơ cấu CS Cơ cấu SL Cơ cấu CS Cơ cấu SL Cơ cấu CS Cơ cấu SL

Thủy điện + tích năng 30,1 25,2 20,1 17,4 16,9 12,4

Nhiệt điện than 42,7 49,3 49.5 55,0 42,7 53,3

Nhiệt điện khí + dầu 14,9 16,6 15,8 19,0 14,7 16,8

Thủy điện nhỏ + năng lượng tái tạo 9,9 6,5 12,5 6,9 21,0 10,7

Nhập 2,4 2,4 1,5 1,6 1,2 1,2

Điện hạt nhân* 0 0 0 0 3,6 5,7

Nguồn: Quy hoạch Điện VII điều chỉnhGhi chú: *Điện Hạt nhân đã dừng xây dựng và chuyển thành nhiệt điện than

Như bảng trên cho thấy, mặc dù có chuyển đổi cơ cấu năng lượng sơ cấp của Việt Nam song nhiệt điện than 
vẫn là nguồn chủ chốt của hệ thống điện. Về giá trị công suất nhiệt điện than, tính đến cuối năm 2015, tổng 
công suất nguồn nhiệt điện than là hơn 13.000 MW, với công nghệ truyền thống (cận tới hạn). Theo Quy 
hoạch điện VII (hiệu chỉnh), công suất nguồn nhiệt điện than sẽ đạt tới 26.000 MW vào năm 2020, 48.000 
MW năm 2025 và gần 60.000 MW (so với 55.000 MW vì tính đến công suất thay thế điện hạt nhân Ninh 
Thuận) năm 2030.

Mặc dù vậy, để có một đánh giá đúng về vai trò của nhiệt điện than, cần xem xét những thách thức rủi ro an 
ninh năng lượng do phát triển nhiệt điện than ở mức vượt quá tiềm năng than nội địa, dẫn tới phải nhập 
ngoại số lượng than lớn cho nhiệt điện; và đánh giá tính khả thi của nguồn năng lượng tái tạo trong vai trò 
nguồn năng lượng thay thế cho than.

Nhập khẩu than có phải là một thách thức an ninh năng lượng Việt Nam? 

Hiện nay các nguồn số liệu dự báo lượng than nhập khẩu cho 2020 và 2030 còn chưa thống nhất do chưa 
có một cân bằng năng lượng tổng thể được cơ quan có thẩm quyền chính thức công bố. Trong khi đó, điều 
này rất quan trọng đối với việc xác định định tính và định lượng thách thức và rủi ro an ninh năng lượng do 
phải nhập khẩu than với khối lượng lớn trên cơ sở 5 tiêu chí về an ninh năng lượng do khối APEC quy định 
cho các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam. Vì vậy, biểu cân bằng năng lượng do Trung tâm nghiên 
cứu năng lượng các nước khối APEC (APERC) và Viện Kinh tế Năng lượng Nhật Bản (IEEJ) tính cho các quốc 
gia thành viên dưới đây được dùng tạm để phân tích.
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Kết quả tính toán các chỉ số an ninh năng lượng Việt Nam giai đoạn 2010-2020-2030
(Kết quả tính toán theo phương pháp luận APERC)

Chỉ số an ninh năng lượng Ký hiệu 1980 2002 2010 2012 2020 2030

Tính đa dạng năng lượng sơ cấp ESI1 36 64 80 90 80 70

Nhập khẩu năng lượng thuần (%) ESI2 8 -26 -17 -14 40 69

Mức độ chuyển khỏi một nền năng lượng các bon cao(%) ESI3 - 59 44 32 14 9

Mức độ phụ thuộc nhập khẩu dầu thuần(%) ESI4 100 -77 -20 -4.0 62 77

Mức độ phụ thuộc nhập khẩu than (%) ESI5 - - - - 40.7 60

Nguồn: APERC - IEEJ, 2010. APEC Energy Demand and Supply Outlook 2006. 

Nguồn: APERC - IEEJ, 2010. APERC 2007, A Quest for Energy Security in the 21th Century.

Để phân tích các tiêu chí an ninh năng lượng của Việt Nam, có thể dùng phương pháp so sánh quốc tế tiêu 
chí ESI2 Nhập khẩu năng lượng thuần (ESI2 ,% TPED) các nước ASEAN điển hình với Việt Nam.

Tên nước  ASEAN
Được cân bằng bởi đa dạng hóa nguồn 

năng lượng (ESI2,% TPED)
Không được cân bằng bởi đa dạng hóa nguồn 

năng lượng (ESI2, % TPED)

2004 2030 2004 2030

Indonesia 3,8 16,1 0 0

Malaysia 20,1 38,4 0 33

Singapore 100,0 81,3 100 100

Thái Lan 37,6 71,6 58 90

Việt Nam 0 13,0 0 35

Phân tích các biểu trên, có thể rút ra một số nhận định về tiêu chí an ninh năng lượng ESI2 của sự phụ thuộc 
nhập khẩu năng lượng. Thứ nhất, mức phụ thuộc nhập khẩu than của Việt Nam tuy lớn song vẫn thấp hơn 
đáng kể so với mức phụ thuộc nhập khẩu dầu thuần, do đó chưa phải quá lo ngại về mất an ninh năng lượng 
khi nghẽn dòng than ngoại nhập. Hơn nữa, mức phụ thuộc năng lượng ngoại nhập của Việt Nam nằm ở tốp 
các nước thấp nhất ASEAN. Tuy nhiên, vấn đề cần chú ý ở đây là tốc độ gia tăng chỉ số phụ thuộc năng lượng 
ngoại nhập của Việt Nam là khá cao, vượt tất cả các nước, mà không hề có xu thế giữ nguyên hoặc giảm (như 
trường hợp  Singapore hoặc Nhật Bản). Như vậy, để tránh rủi ro an ninh năng lượng, biện pháp hữu hiệu 
nhất là đa dạng hóa nguồn năng lượng ngoại nhập (theo đặc điểm kinh tế, thị trường, địa chính trị, v.v…), 
tiết kiệm và nâng cao hiệu quả năng lượng.

Nhiệt điện than - Ảnh: PanNature 
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Năng lượng tái tạo có thể thay thế một phần nhiệt điện than?

Mới đây, trong Dự thảo Quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2016-2025 và tầm nhìn 2035, 
nhu cầu điện trong kịch bản đề xuất được điều chỉnh giảm tiếp 1-1,5% so với QHĐ VII điều chỉnh. Tuy nhiên, 
tỷ trọng NLTT (về công suất) được nâng lên 15% vào 2025; 22,8% vào 2030 và 37% vào 2035, nhiệt điện than 
tương ứng là 47%; 43,3% và 36%. Còn về cơ cấu sản lượng tương ứng các năm với NLTT là 11,3%; 15,7% và 
20,8%; điện than là 47%; 46% và 47,6%. Tuy nhiên, bảng dưới đây có thể cho thấy tính không tưởng của kế 
hoạch đưa NLTT tham gia cơ cấu nguồn điện lực Việt Nam với mức cao như vậy vào năm 2030.

STT Tiêu chí tương thích Nhiệt điện than Năng lượng tái tạo

1 Tính chất dòng điện sản xuất
Xoay chiều, 50hz, điều độ 
và truyền tải tập trung

Xoay chiều và một chiều, cả phân tán lẫn tập 
trung

2
Quy mô sản xuất và phụ thuộc thời tiết 
và thời điểm trong ngày

Tập trung, quy mô không 
giới hạn; không phụ 
thuộc

Phân tán, quy mô hạn chế theo đặc điểm địa 
lý; có phụ thuộc

3
Thời gian sử dụng công suất  cực đại, 
Tmax

Tới 7.000 giờ /năm Tới 3.000 giờ/năm

4 Tính tiện dụng của dòng điện sản xuất
Tiện dụng trực tiếp trong 
mỗi loại sử dụng năng 
lượng cuối cùng

Phải qua khâu chuyển đổi ngược từ một chiều 
sang xoay chiều rất phức tạp và tốn kém

5 Độ chín công nghệ Chín Chưa chín

6
Mức quen dùng năng lượng của công 
chúng 

Tốt Chưa  tốt

Nhiệt điện Vĩnh Tân
Ảnh: Dương Văn Thọ/PanNature
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Cải tiến công nghệ là yêu cầu cấp bách

Tại COP 21 Paris, Văn bản “Đóng góp quốc gia tự 
quyết định (NDC)” của Việt Nam bao gồm các cam 
kết thích ứng với biến đổi khí hậu và mục tiêu giảm 
8% phát thải khí nhà kính vào năm 2030 so với kịch 
bản thông thường (BAU) với các nỗ lực quốc gia, 
và giảm 25% nếu có thêm sự giúp đỡ từ quốc tế. 
Trong khi đó, ngành năng lượng lại là ngành có tăng 
trưởng phát thải cao nhất. Đây chính là nguồn gốc 
sức ép lên phát triển nhiệt điện than - nguồn điện 
chủ chốt trong hệ thống năng lượng. Chính vì vậy, 
yêu cầu cấp bách đối với ngành nhiệt điện than là 
định hướng phát triển theo hướng giảm tối đa các 
tác động tiêu cực tới môi trường. 

Tính đến cuối năm 2015, tổng công suất nguồn 
nhiệt điện than là hơn 13.000 MW, với công nghệ 
truyền thống, tham số hơi nước cận tới hạn (Sub-
critical). Quy hoạch điện VII (hiệu chỉnh) dự báo 
công suất nguồn nhiệt điện than sẽ là 26.000 MW 
- năm 2020, 48.000 MW - năm 2025 và gần 60.000 
MW (so với 55.000 MW và bù cho điện hạt nhân 
Ninh Thuận) - năm 2030. Với một khối lượng nguồn 
nhiệt điện than lớn như vậy, nếu vẫn phát triển các 
dự án với công nghệ cận tới hạn truyền thống như 
các nhà máy nhiệt điện than đang vận hành và đang 
xây dựng hiện nay thì mục tiêu giảm tiêu thụ than 
dẫn đến giảm phát thải các loại khí bụi ô nhiễm môi 
trường, đặc biệt là giảm phát thải khí nhà kính tác 
động đến biến đối khí hậu toàn cầu, sẽ khó có thể 
đạt được. 

Chính vì vậy, yêu cầu cấp bách đối với 
ngành nhiệt điện than là định hướng 
phát triển theo hướng giảm tối đa các 
tác động tiêu cực tới môi trường. 

Vì vậy, trong thời gian tới cần lựa chọn các loại công 
nghệ than sạch tham số hơi siêu tới hạn (Super-
critical) và quá siêu tới hạn (Ultra–super-critical) 
cho các nhà máy nhiệt điện than dự kiến sẽ phát 
triển. Trong khi đó, đối với các nhà máy nhiệt điện 
đang vận hành, cần đặc biệt chú trọng các biện 
pháp bảo trì hiệu suất các thiết bị cơ nhiệt (lò hơi 
và tua-bin hơi), chống xu hướng suy giảm dần hiệu 
suất lò máy nhiệt điện. Theo kinh nghiệm vận hành 
và quản lý nhà máy nhiệt điện, nếu hiệu suất không 
bị giảm 1%, sẽ tiết kiệm được 4% lượng than tiêu 
thụ và giảm được 3,4% phát thải khí nhà kính. Đây 
chính là biện pháp tổng hợp hữu hiệu trong tiết 
kiệm và sử dụng hiệu quả than. 

Theo Nghiên cứu “Phát triển nhiệt điện than 
ở Việt Nam: Góc nhìn tài chính” của Trung tâm 
Sáng tạo Xanh (GreenID), 2017, bên cạnh những 
quan ngại về tác động của nhiệt điện than tới 
môi trường và xã hội, tài chính cũng là một 
khía cạnh rất đáng quan tâm bởi nhu cầu vốn 
của các dự án nhiệt điện than rất lớn, trong khi 
đó tình hình kinh tế tài chính của Việt Nam còn 
gặp nhiều khó khăn. Theo đó, trong thời gian 
qua Việt Nam đã huy động được gần 40 tỷ USD 
để xây dựng các nhà máy nhiệt điện than và 
ước tính cần huy động thêm 46 tỷ USD nữa để 
hoàn thành kế hoạch phát triển nhiệt điện than 
tới năm 2030. Như vậy Việt Nam đã đi được nửa 
chặng đường huy động vốn. Trên nửa chặng 
đường đã qua, nguồn tài chính được xác định 
chủ yếu là vốn vay nước ngoài, trong đó, với 
8,3 tỷ USD, Trung Quốc là quốc gia cấp vốn vay 
nhiều nhất cho nhiệt điện than ở Việt Nam. Nhật 
Bản (3,7 tỷ USD) và Hàn Quốc (3 tỷ USD) lần lượt 
đứng vị trí thứ 2 và thứ 3. Theo Báo cáo, trong khi 
những quốc gia cho vay vốn nhận được những 
lợi ích về kinh tế, chính trị thì những gì Việt Nam 
nhận được là nợ nần và rủi ro về môi trường, sức 
khỏe và an ninh chính trị quốc gia. 

Nửa chặng đường huy động vốn tiếp theo của 
Việt Nam cho nhiệt điện than được dự đoán 
không mấy dễ dàng trước xu hướng thoái trào 
của nhiệt điện than và các chính sách thắt chặt 
tài chính của nhiều chính phủ và tổ chức tài 
chính cho loại năng lượng này. Bên cạnh đó là sự 
tham gia ngày càng đông đảo của các cá nhân, 
tổ chức trên toàn thế giới trong việc nói không 
với đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch để đạt được 
mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt độ toàn cầu 
không quá 2oC so với thời kì tiền công nghiệp. 
Trong khi đó, năng lượng tái tạo đang trở thành 
sự lựa chọn thay thế của nhiều quốc gia trên thế 
giới, cùng với nguồn tài chính tăng mạnh đầu 
tư vào nguồn năng lượng này. Từ những phân 
tích trên, Nghiên cứu khuyến nghị: 1/Chính phủ 
các nước và những tổ chức tài chính cần hiện 
thực hóa các cam kết và chính sách đã đưa ra, 
dừng cung cấp tài chính cho nhiệt điện than và 
chuyển sang hỗ trợ cho phát triển năng lượng 
tái tạo. 2/Trước xu hướng phát triển và những 
thay đổi trong chính sách đầu tư năng lượng, 
Việt Nam cần xem xét lại Quy hoạch Điện VII 
Điều chỉnh, giảm tối đa các dự án nhiệt điện 
than mới, thay thế bằng năng lượng tái tạo vì lợi 
ích môi trường xã hội và nắm bắt cơ hội đầu tư. 
3/ Đối với những dự án bắt buộc cần phát triển, 
Việt Nam cần cẩn trọng trong việc lựa chọn nhà 
cung cấp tài chính để tránh những rủi ro về môi 
trường xã hội và chính trị do nguồn tài chính dễ 
tiếp cận mang lại. 4/ Khi số lượng các chủ đầu tư 
nước ngoài ngày càng tăng lên, rà soát các tiêu 
chuẩn bảo vệ môi trường và thắt chặt quản lý là 
vô cùng cần thiết để tránh những thảm họa môi 
trường như gần đây.

Chi tiết Báo cáo tham khảo tại: http://bit.
ly/btcs520 
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qua các tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật – công nghệ  - 
phát thải của chúng. Cụ thể, với công nghệ buồng 
đốt, cần ban hành quy định bắt buộc các chủ đầu 
tư áp dụng các công nghệ tiên tiến có tham số hơi 
nước từ siêu tới hạn (super sub-critical/SSC) trở lên 
và vươn tới trên siêu tới hạn (Ultra – SSC/USSC) với 
hiệu suất tới 45%. Hiện nay, trong tầm nhìn 2030 
của QHĐVII điều chỉnh thì công nghệ Nhiệt điện 
than mới là PC (PC-Pulverized Coal – Phun than) và 
CFB (Circulating Fuidised Bed – Lò hơi tầng sôi) với 
22 nhà máy (trên 15 000 MW)-SC, 22 nhà máy (trên 
28 000MW) – SSC và 5 nhà máy (trên 7000MW) – 
USSC. 

Điều quan trọng là, đối với các quan điểm và giải 
pháp quy hoạch phát triển nhiệt điện than trong 
các TSĐ phát triển điện và than, cần quán triệt 
nguyên tắc so sánh lựa chọn công bằng và minh 
bạch các loại nguồn năng lượng sơ cấp trong cơ cấu 
năng lượng quốc gia trên cơ sở tính đủ và tính hết 
các chi phí phát sinh do các thách thức về an ninh 
môi trường và sức khỏe con người do chất thải và 
phát thải khí nhà kính, các thách thức về an ninh 
năng lượng do nhập khẩu năng lượng. 

Hơn nữa, cần đưa chính sách đa dạng hóa các nguồn 
năng lượng sơ cấp và đa dạng hóa các nguồn năng 
lượng ngoại nhập để đối phó hữu hiệu với các thách 
thức về an ninh năng lượng do các nhân tố địa chính 
trị, khủng bố, thời tiết, v.v..

Ngoài ra, cần sớm nghiên cứu ứng dụng thuế các-
bon để tạo công cụ tài chính cho việc thay thế một 
phần nhiệt điện than bằng năng lượng tái tạo trên 
cơ sở so sánh công bằng và minh bạch giữa NLTT và 
năng lượng hóa thạch.

Cuối cùng, do tính không tương thích giữa NLTT và 
năng lượng hóa thạch, lộ trình thay thế một phần 
điện năng sản xuất từ than bằng điện năng sản xuất 
từ các nguồn năng lượng tái tạo không hề là một 
bài toán cộng trừ đơn giản mà là một cuộc cách 
mạng khoa học kỹ thuật thực sự, đòi hỏi một lộ 
trình chậm và chắc với những đòi hỏi đầu tư lớn cho 
hạ tầng NLTT và nâng cao dân trí nhằm có thích ứng 
với một lưới điện khác về bản chất với lưới điện lực 
xoay chiều phổ cập hiện hành. 

Tóm lại, trong khuôn khổ cân bằng năng lượng và 
cân bằng điện năng tổng thể tới 2030, có thể thấy 
vai trò tất yếu và khó thay thế của than và nhiệt điện 
than trong cơ cấu năng lượng và hệ thống điện lực 
Việt Nam. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý những hạn chế 
của nguồn năng lượng này do tác động môi trường, 
sức khỏe để từ đó cần xác định một lộ trình thay 
thế phát triển nhiệt điện than bằng các dạng năng 
lượng tái tạo, ít tác động hơn trong quy hoạch phát 
triển năng lượng điện tương lai.

Ảnh: PanNature 

Có thể chia đối tượng của hoạch định chính sách về 
nhiệt điện than thành hai nhóm: nhóm 1 là các nhà 
máy đang vận hành và nhóm 2 là các nhà máy được quy 
hoạch bởi TSĐ VII điều chỉnh tới 2030. Từ đó, cần có các 
định hướng chính sách phát triển bền vững nhiệt điện 
than phù hợp với từng nhóm. 

Cụ thể, đối với nhóm 1, cần tập trung vào các chính sách 
quản lý sản xuất tiên tiến nhằm giữ vững hiệu suất thiết 
kế, kiểm soát ô nhiễm nhiệt điện than, lựa chọn hợp lý 
và ứng dụng các công nghệ xử lý chất thải và các công 
nghệ than sạch, bảo đảm tối đa các tiêu chuẩn phát 
thải độc hại quy định và thải loại các nhà máy “quá đát”. 
Kiểm soát chặt chẽ và theo quy trình và quy định quản 
lý kỹ thuật và tiêu chuẩn tổng hợp của nhiệt điện than 
như hiệu suất nhiệt lò hơi của các NĐT, chống sự suy 
thoái hiệu suất nhiệt lò hơi. Bên cạnh đó, cần kiểm soát 
chặt chẽ và chính xác chất lượng và số lượng than đầu 
vào các lò hơi, bảo đảm quá trình cháy luôn trong tình 
trạng tốt nhất. Đặc biệt chú trọng hai tiêu chuẩn: Tro – 
Ap và Độ ẩm – Wp. Kiểm soát chặt chẽ và đầy đủ các quy 
định và tiêu chuẩn phát thải (khí, lỏng, rắn, độc hại, khí 
nhà kính). Với riêng khí thải độc hại, cần triệt để áp dụng 
các tiêu chuẩn QCVN 2:2009/BTNMT, QCVN 05:2013, 
QCVN19:2009/BTNMT và QCVN 20:2009/BTNMT cho 
các tiêu chuẩn bụi tổng, NOx và SO2. Đối với nước thải 
tuần hoàn, cần kiểm soát theo QCVN40:2011/BTNMT, 
QCVN08:2008/BTNMT và QCVN09:2008/BTNMT. Có thể 
bổ sung công nghệ xử lý than sạch và pha trộn than, 
công nghệ xử lý chất thải từ nhiệt điện than như khử 
bụi, FGD, công nghệ chế biến xỉ và tro bay làm vật liệu 
xây dựng v.v…

Đối với nhóm 2, chủ yếu tập trung vào các chính sách 
lựa chọn hợp lý các công nghệ tiên tiến nhất, thể hiện 
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ĐỊNH HƯỚNG CÔNG NGHỆ 
CHO NHIỆT ĐIỆN THAN
Về chính sách công nghệ xử lý chất thải của nhiệt 
điện than, Việt Nam nên có định hướng công nghệ 
xử lý chất thải cho tầm nhìn tới 2030 như sau: 

1. Hệ thống lọc bụi tổng: Nên phát triển áp 
dụng 2 công nghệ: lọc bụi tĩnh điện và túi lọc.

Lọc bụi tĩnh điện (ESP) là thiết bị lọc bụi bằng 
phương pháp tĩnh điện. Nguyên lý của ESP là: Khi 
dòng khói đi qua điện trường (được tạo bởi dòng 
điện một chiều có hiệu điện thế cao) dòng khói sẽ 
bị điện li tạo thành các điện tử, các ion âm và các ion 
dương. Bụi trong khói khi đi qua điện trường cũng 
bị nhiễm điện, các hạt bụi nhiễm điện sẽ bị hút về 
phía các điện cực trái dấu và bám trên bề mặt các 
điện cực. Sau một thời gian bụi bám trên bề mặt 
điện cực sẽ có chiều dày nhất định thì sẽ được hệ 
thống búa gõ, máy rung tách các hạt bụi và đưa về 
phễu thu hồi.

Ưu điểm chính của ESP so với các phương pháp lọc 
bụi khác  là:

• Hiệu suất khử bụi cao: Có thể hơn 99%

• Tổn thất áp lực dòng nhỏ

• Có thể lọc được bụi có kích thước rất nhỏ: 0.1µm

• Tiêu hao điện năng thấp

• Lưu lượng khói đi qua thiết bị lớn

• Chịu được nhiệt độ cao: có thể lên đến 4500C

ESP loại khô dùng cho nhiệt điện than: Trong hệ 
thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) khô, dòng điện một 
chiều có hiệu điện thế cao được dùng để tạo ra một 
cực phóng hồ quang, làm cho các hạt bụi lơ lửng 
trong khí thải nhiễm điện và thu chúng bởi các điện 
cực thu. Hệ thống ESP sử dụng hiệu quả để loại bỏ 
các hạt bụi có kích cỡ trong phạm vi (0.1 µm) với đặc 
điểm rất khó thu được khi sử dụng phương pháp 
trọng lực hay dùng lực ly tâm.

Ưu điểm:

• Thiết kế hệ thống theo yêu cầu của khách hàng

• Thu tách bụi với dòng khí lý tưởng bằng điện 
cực thu bụi G-OpzelTM.

• Tạo điện năng hiệu quả với Dura-TrodeTM

• Làm sạch với gõ cực điện MIGITM (Xung lực tác 
động bởi từ tính)

• Bán xung và xung đem lại hiệu quả thu tách bụi 
cao và tiết kiệm năng lượng.

Túi lọc: Nên tập trung áp dụng công nghệ lọc bụi túi 
tĩnh điện. Trong thiết bị lọc bụi túi tĩnh điện, luồng khí 
được đưa qua hệ thống tĩnh điện trước khi được dẫn 
qua hệ thống túi lọc. Bộ lọc bụi túi tĩnh điện được thiết 
kế và hoạt động với chi phí thấp hơn so với hệ thống 
chỉ sử dụng lọc bụi túi đơn thuần. Nó kết hợp những 
đặc điểm nổi bật của hệ thống ESP và hệ thống lọc 
bụi túi.

Lực tĩnh điện được sử dụng để giải quyết sự tổn  thất 
áp suất trong quá trình sử dụng hệ thống lọc bụi túi. 
Các hạt bụi được tích điện tạo thành các lớp có hình 
nhánh cây trên bề mặt của lưới lọc, ngăn chặn các hạt 
bụi thâm nhập vào bộ lọc tránh hiện tượng tắc túi lọc. 
Thiết bị túi lọc tĩnh điện đạt hiệu suất thu bụi cao.

2. Hệ thống khử lưu huỳnh (Flue Gas 
Desulfurísation - FGD )

Khí hoá thạch được sử dung rất nhiều trong các ngành 
công nghiệp hiện nay. Khi cháy, chúng sinh ra một 
lượng lớn acid sulphuric (SOx). Một khi loại acid độc 
hại này được đưa vào khí quyển, nó sẽ đe doạ môi 
trường sống của con người như một loại ô nhiễm thứ 
cấp, ví dụ như mưa acid. Hệ thống khử lưu huỳnh FGD 
được áp dụng và tách được acid sulphuric (SOx) sinh 
ra trong quá trình vận hành, có hiệu quả cao để bảo 
vệ môi trường.

Thạch cao nhân tạo có thể được tận thu từ các nhà 
máy nhiệt điện, hóa chất bằng phương pháp khử lưu 
huỳnh theo công nghệ hiện đại FGD. Theo tính toán 
nếu tất cả các nhà máy nhiệt điện đốt than đều lắp đặt 
hệ thống khử lưu huỳnh theo công nghệ FGD đồng 
bộ kỹ thuật hiện đại thì mỗi năm ta có thể thu hồi 4-5 
triệu tấn thạch cao nhân tạo thương phẩm, có chất 
lượng tốt làm phụ gia cho xi măng và làm tấm tường, 
tấm trần thạch cao, đồng thời thu hồi trên 20 triệu tấn 
tro bay và xỉ. Đây cũng là nguồn nguyên liệu từ phế 
thải công nghiệp để sản xuất vật liệu xanh, thân thiện 
môi trường, làm phụ gia và làm nguyên liệu sản xuất 
vật liệu không nung, bê tông khí trưng áp (AAC).
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4. Công nghệ pha trộn và sàng rửa nhiên 
liệu than

Để cải thiện quá trình cháy và giảm thiểu tạp chất 
độc hại của than cấp vào lò nhà máy nhiệt điện, có 
thể áp dụng các dây chuyền cơ giới hóa thực hiện 
các công nghệ pha trộn và sang rửa than nhiên 
liệu thích hợp với yêu cầu buồng đốt của các lò hơi 
nhằm đạt tới hiệu suất lò tốt nhất.

5. Công nghệ thu hồi và lưu giữ CO2 ( Carbon 
Capture and Storage -CCS)

Đây là một công nghệ mới đang trong giai đoạn 
nghiên cứu thí điểm trong ngành than Việt Nam. Cụ 
thể, thay vì thải khí CO2 vào bầu khí quyển, công 
nghệ này sẽ thu hồi và lưu trữ cacbon (CCS) theo 
4 bước:

• Thu khí công nghiệp CO2

• Vận chuyển CO2 đến nơi lưu trữ

• Bơm CO2 vào kho chứa

• Giám sát quá trình bơm CO2

6. Công nghệ làm vật liệu xây dựng và gạch 
không nung từ xỉ và tro bay thải ra tại các 
nhiệt điện than

Chủ yếu cần chú trọng ở hai khâu: cơ giới hóa dây 
chuyền vật liệu xây dựng và gạch không nung và 
sản xuất các phụ gia thích hợp phục vụ các dây 
chuyền sản xuất gạch không nung 

3.  Hệ thống lọc khí thải - khử Nox

Vấn đề ô nhiễm không khí ngày càng được quan 
tâm khi những thiệt hại gây ra bởi mưa acid và 
sương khói quang hoá dẫn đến các bệnh về đường 
hô hấp ngày một gia tăng. Loại bỏ NOx cùng các 
chất gây ô nhiễm khác như acid sulphuric, carbon 
monoxide và dioxin là yêu cầu quan trọng đối với 
các ngành công nghiệp (như nhà máy điện, nhà 
máy đốt, nhà máy thép, nhà máy thuỷ tinh, nhà máy 
xi măng). Các hệ thống khử NOx bao gồm các loại 
hình công nghệ : (i) Hệ thống khử NOx có chất xúc 
tác SCR; (ii_ Hệ thống khử NOx không có chất xúc 
tác NSCR; (iii) Hệ thống khử NOx  kết hợp. 

Ưu điểm của hệ thống thải – khử NOx: 

• Hiệu quả khử khí NOx cao và ổn định (trên 90%);

• Dễ dàng phun và phân huỷ chất xúc tác;

• Tiêu thụ NH3 hoặc Urê [(NH2)2CO] thấp;

• Tiết kiệm chi phí thay thế chất xúc tác do tái sinh 
và tái sử dụng chất xúc tác;

• Hoạt động ổn định và tuổi thọ thiết bị cao;

• Giá thành hợp lý;

• Vật liệu sử dụng phù hợp chống ăn mòn hóa 
chất và điều kiện thời tiết khắc nghiệt;

• Có đủ dải công suất để khách hàng lựa chọn

Cầu tàu lấy than của nhiệt điện Vĩnh Tân 
Ảnh: PanNature
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ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
trước nguy cơ lớn từ 
nhiệt điện than

PSG., TS. Lê Anh Tuấn* 

* Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Đại học Cần Thơ

Là nơi cư trú của gần 20 triệu cư dân và là vùng sản xuất nông nghiệp, thủy sản lớn nhất 
cả nước, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đóng góp hơn 50% sản lượng lúa và các 
loại rau màu, 65% sản lượng nuôi trồng thủy sản, trên 70% các loại trái cây của cả nước; 
xuất khẩu xấp xỉ 95% lượng gạo và 60% sản lượng cá xuất khẩu toàn quốc (Le Anh Tuan, 
2010). Nơi đây cũng được xem là vùng đất ngập nước rộng nhất Việt Nam với diện tích 
hơn 4 triệu ha, trong đó có nhiều khu vực được công nhận là vườn quốc gia (VQG), khu 
đất ngập nước Ramsar, khu dự trữ sinh quyển như của thế giới như VQG Tràm Chim, VQG 
Mũi Cà Mau, VQG U Minh Thượng, Khu Bảo tồn Đất ngập nước Láng Sen, Khu Dự trữ Sinh 
quyển Kiên Giang... Mặc dù sở hữu nhiều tiềm năng về phát triển kinh tế và hệ sinh thái 
phong phú, đa dạng, song vùng đất này đang phải đứng trước nhiều mối nguy từ các 
hoạt động phát triển của con người ngoài những tác động tiêu cực của hiện tượng biến 
đổi khí hậu và nước biển dâng, trong đó đáng quan ngại hơn cả là các dự án thủy điện 
ở phía thượng nguồn sông Mê Công và kế hoạch xây mới hàng loạt nhà máy nhiệt điện 
than theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia điều chỉnh giai đoạn 2011-2020 xét đến 
năm 2030 (Quy hoạch điện VII điều chỉnh). 

Đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh: PanNature 
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Đối với hoạt động phát triển thủy điện trên 
dòng chính Mê Công, khu vực ĐBSCL của 
Việt Nam nằm ở cuối nguồn con sông 
nên chịu tác động rất lớn từ các công 

trình thủy điện phía thượng nguồn. Các đập trên 
dòng chính làm giảm thành phần phù sa, bao gồm 
các hạt mịn lơ lửng và các hạt lớn di đáy xuống vùng 
hạ lưu sông Mê Công từ 150 triệu tấn đến 170 triệu 
tấn/năm tại Pakse từ những năm 1990 (Kummu and 
Varis, 2007; Liu et al. 2013), xuống còn khoảng 75% 
- 95%  nếu lần lượt 11 đập chính và khoảng 71 đập 
trên dòng nhánh được xây dựng, cộng thêm 6 đập 
nước đã có ở Trung Quốc vận hành (ICEM, 2010). 
Việc thiếu hụt này đã “góp phần” không nhỏ trong 
việc gia tăng tình trạng lún sụt và sạt lở ở hầu hết 
các sông rạch và bờ biển khắp đồng bằng (MRC, 
2010). Bên cạnh đó, các đập thủy điện cũng ngăn 
cản sự di cư của các loài cá, qua đó làm sụt giảm 
nguồn thủy sản tự nhiên ở các quốc gia phía hạ lưu, 
đồng thời gia tăng tình trạng hạn hán, xâm nhập 
mặn ở các quốc gia này mỗi khi mùa khô đến. Trong 
khi đó, nếu như thủy điện tác động tới nguồn nước, 
phù sa và lượng thủy sản tự nhiên ở ĐBSCL thì các 
dự án nhiệt điện than lại “bao vây” khu vực này bằng 
nhiều mối nguy về môi trường, kinh tế và xã hội. 

ĐBSCL trước nguy cơ từ nhiệt 
điện than

Theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia điều 
chỉnh giai đoạn 2011-2020 xét đến năm 2030 (Quy 
hoạch điện VII điều chỉnh) do Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt năm 2016, từ nay đến năm 2030, một 
loạt các nhà nhiệt điện than sẽ được xây dựng ở 
ĐBSCL. Dọc theo tuyến sông Hậu từ thành phố Cần 
Thơ xuống Hậu Giang và ra đến cửa biển giữa hai 
tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh hiện nay đã và đang hình 
thành khoảng 15 nhà máy nhiệt điện (Hình 1). Bên 
cạnh đó, ở Cà Mau còn có 2 dự án nhiệt điện (Cà 
Mau I và Cà Mau II) nằm trong tổ hợp khí - điện - 
đạm với công suất ước tính 750 MW đối với mỗi 
nhà máy khi đốt khí và 669,8 MW khi đốt dầu DO. 
Với quy mô phát triển công nghiệp năng lượng 
như vậy, từ nay đến năm 2030, ĐBSCL sẽ trở thành 
một trong những khu vực có mật độ nhiệt điện cao 
so với cả nước. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là trên 
95% nguồn than cho các nhà máy nhiệt điện trong 
tương lai ở ĐBSCL sẽ phải nhập khẩu vì nguồn than 
trong nước đã cạn và không còn ưu thế khai thác 
thương mại khi phải vận chuyển từ Quảng Ninh xa 
xôi đến vùng châu thổ phía nam. 

Thủy điện Xayaburi trên dòng chính hạ nguồn 
sông Mê Công - Ảnh: PanNature
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Thực tế cho thấy nếu trên 50%1 nguồn năng lượng 
cung ứng cho một hệ thống điện quốc gia phải 
nhập từ bên ngoài thì rủi ro sẽ vô cùng lớn. Một 
khi nguồn cung ấy gặp sự cố hoặc chịu tác động từ 
thiên tai, tai nạn, xung đột vũ trang, phá hoại, thay 
đổi chính sách hoặc đình công ở các mỏ than thì 
an ninh năng lượng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Bên 
cạnh đó, việc vận chuyển than từ một đất nước xa 
xôi đến nơi đặt nhà máy, chủ yếu bằng đường biển, 
cũng tiềm ẩn rất nhiều hệ lụy về môi trường, an 
ninh xã hội và kinh tế. Ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn và 
tồn đọng tro xỉ từ việc vận hành các nhà máy nhiệt 
điện than có thể gây nên những bức xúc trong cộng 

đồng địa phương và gieo mầm mống cho những 
cuộc phản kháng, biểu tình, chống đối..., tạo bất ổn 
lâu dài về mặt an ninh xã hội. 

Chưa hết, việc phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ, 
thiết bị từ Trung Quốc cũng là một trở ngại đáng lưu 
tâm một khi đối tác láng giềng tăng giá đột ngột 
hoặc ngưng cung cấp thiết bị thay thế đối với các 
nhà máy nhiệt điện than. Mặt khác, kế hoạch xây 
mới các nhà máy nhiệt điện cũng có thể làm giảm 
tính cạnh tranh trong phát triển kinh tế, hoạt động 
du lịch và bảo tồn các giá trị văn hóa tại địa phương 
nơi có dự án.  

1. Theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh, năm 2030, điện năng sản xuất và nhập khẩu khoảng 572 tỷ kWh, 
trong đó nhiệt điện than chiếm khoảng 53,2%.

Hình 1: Bản đồ và số liệu các nhà máy nhiệt điện than ĐBSCL theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh

Nguồn: Lê Anh Tuấn, 2016

TT Tên nhà máy nhiệt 
điện

Tổng công 
suất (MW) Nguồn than Vị trí

1 Duyên Hải I 1.200 Quảng Ninh

Trà Vinh
2 Duyên Hải II 1.200 Nhập khẩu

3 Duyên Hải III 1.200 Quảng Ninh

4 Duyên Hải IV mở rộng 660 Nhập khẩu

5 Sông Hậu I 1.200 Nhập khẩu
Hậu Giang

6 Sông Hậu II 2.000 Nhập khẩu

7 Long Phú I 1.200 Nhập khẩu

Sóc Trăng8 Long Phú II 1.320 Nhập khẩu

9 Long Phú III 1.800 Nhập khẩu

10 Long An I 1.200 Nhập khẩu
Long An

11 Long An II 1.600 Nhập khẩu

12 Tân Phước II 1.200 Nhập khẩu
Tiền Giang

13 Tân Phước II 1.200 Nhập khẩu

14 Bạc Liêu 1.200 Nhập khẩu Bạc Liêu

DANH SÁCH CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THAN Ở ĐBSCL

Bộ. Xỉ than chứa nhiều kim loại nặng như Cd, chì, 
thủy ngân, asen. Trong nhiều trường hợp bãi thải 
xỉ hoặc hồ thải xỉ không được chống thấm tốt, các 
chất độc hại sẽ ngấm xuống mạch nước ngầm gây 
ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến sinh kế và sức 
khỏe của người dân xung quanh nhà máy (Minh Ha 
Duong et al., 2016). Dưới đây là minh họa tổng hợp 
từ các báo cáo liên quan đến nhà máy nhiệt điện 
than ở Ấn Độ (Mishra, 2004; Moti et al., 2012) cho 
số liệu đầu vào và đầu ra của một nhà máy có công 
suất lắp đặt trung bình 1.000 MW (Hình 2).

Ngoài ra, một điểm cũng đáng quan ngại không 
kém là lượng tro xỉ tồn đọng. Hàng năm, các nhà 
máy điện than trong cả nước thải ra 16 triệu tấn 
tro xỉ và dự kiến đến năm 2030 con số này sẽ tăng 
lên mức 38 triệu tấn mỗi năm. Nếu không có biện 
pháp xử lý, tổng lượng tro xỉ tích lũy sẽ lên tới 423 
triệu tấn (Tổng cục Môi trường, 2017), ước tính bao 
phủ khoảng 65 km2. Điều này đồng nghĩa với việc 
từ nay đến năm 2030, trung bình mỗi năm Việt 
Nam cần tới 5 km2 diện tích đất để chứa tro xỉ than, 
tương đương diện tích của một xã đồng bằng Bắc 
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Không khí sạch

85.200 tấn/ngày

ĐẦU VÀO ĐẦU RA

NHÀ MÁY ĐIỆN THAN
1.000 MW

Than đá

12.000 tấn/ngày

Dầu đốt

101 m3/ngày

Nước

98.000 m3/ngày

ĐIỆN

920 MW

4.200 
tấn/ngày

30.000 
tấn/ngày

Điện cho nhà máy

80 MW

680 tấn/ngày

SO2 + NO2

TRO 
XỈ

Hình 2: Đầu vào và đầu ra cho một nhà máy nhiệt điện than 1.000 MW

Nguồn: Lê Anh Tuấn, 2016
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Song song với việc thừa mứa tro xỉ từ nhiệt điện 
than, vấn đề gia tăng khói bụi, khí thải dạng SOx, 
NOx từ quá trình vận hành nhà máy nhiệt điện cũng 
rất đáng lo ngại. Những khí thải này khi phát tán 
vào không khí sẽ bị oxy hóa và trong trường hợp 
có độ ẩm cao, sương mù và mưa rơi sẽ tạo nên trận 
mưa axit xuống đồng ruộng, ao, hồ, gây ảnh hưởng 
xấu đến cây trồng, các loài thủy sản, hệ sinh thái 
cũng như ăn mòn vật liệu kim loại và các công trình 
xây dựng kiến trúc, tượng đài… Đặc biệt, vào mùa 
mưa, gió mùa Tây Nam sẽ đưa các đám khói bụi từ 
khu vực nhà máy nhiệt điện Cần Thơ, Hậu Giang đến 
các vùng ven biển Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang... và 
ngược lại, khi có gió chướng, các khối không khí sẽ 
mang khói bụi từ các nhà máy nhiệt điện Trà Vinh, 
Sóc Trăng đưa sâu vào đất liền. Khói bụi nhà máy 
than ven biển sẽ đe dọa các sân chim, rừng ngập 
mặn, ruộng muối và tiềm năng du lịch sinh thái của 
cả khu vực.

Về mặt sinh kế, người dân tại các khu nhiệt điện 
than không chỉ bị mất đất sản xuất và nơi cư trú mà 
còn phải di dời vào các vùng tập trung chật hẹp và 
khó sống khác. Nhiều nơi, chi phí đền bù đất đai, 
hoa màu, nhà cửa rất thấp, không thể tái tạo khả 
năng sản xuất và điều kiện sống cho người dân bị 
ảnh hưởng. Lời hứa tạo thêm công ăn việc làm cũng 
chủ yếu là những công việc lao động mang tính 
thời vụ ở công trường xây dựng và không có bảo 
hiểm sức khỏe, xã hội. Một số nơi xa hơn, các nghề 
truyền thống của người dân địa phương như làm 
muối, chế biến nông hải sản, nuôi tôm cá, dịch vụ 
nông thôn cũng điêu đứng vì hoạt động xả thải của 
nhà máy. Trong khi đó, một số nhà máy nhiệt điện 
than lại hợp đồng với các công ty Trung Quốc để sử 
dụng lao động từ Trung Quốc, tạo nên những nguy 
cơ tiềm ẩn về an ninh khác. Tóm lại, việc đóng góp 
thêm cho ngân sách địa phương không thể nào bù 
được những mất mát về sinh kế và tổn hại sức khỏe 
của cộng đồng địa phương.

Thêm điểm đáng lưu ý khác là ĐBSCL tuy có lợi thế 
của vùng trọng điểm phát triển kinh tế, song đây 
lại là vùng kinh tế "ít sử dụng điện" vì chủ yếu tập 
trung sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy 
sản lớn, do đó, việc tiêu thụ điện ở hai lĩnh vực này 
không cao so với các ngành công nghiệp khác. Việc 
truyền tải điện từ các nhà máy nhiệt điện ở ĐBSCL 
đến các nơi tiêu thụ điện cao như ở miền Đông Nam 
Bộ chẳng hạn sẽ làm gia tăng tổn thất trên đường 
dẫn và chi phí lắp đặt, bảo dưỡng hệ thống truyền 
tải, phân phối.

Do những áp lực phải gia tăng hiệu suất phát điện, 
tiết kiệm chi phí nhiên liệu và giảm thiểu tác động 
ô nhiễm môi trường, các nhà đầu tư và cung cấp tài 
chính cho nhiệt điện than đã đưa ra các giải pháp 

công nghệ mới gọi là than sạch và ứng dụng các 
thiết bị xử lý môi trường khử bụi, khử S02, NOx… 
Một số công nghệ về nhiệt điện than đã được đề 
xuất và áp dụng như đốt than tầng sôi tuần hoàn, 
đốt than tầng sôi áp lực, khí hóa than. CHLB Đức 
còn có công nghệ chôn carbon từ nhà máy nhiện 
điện than xuống sâu trong lòng đất. Các chất thải 
khác như tro xỉ được đề xuất làm thành chất phụ gia 
trong sản xuất xi măng, bê tông, vật liệu xây dựng. 
Tuy nhiên, hầu hết các công nghệ này đều rất đắt 
đỏ, phức tạp và khó thương mại hiệu quả. Một báo 
cáo nghiên cứu mới nhất của Kiko Network (2016) 
về công nghệ tích hợp khí (IGCC) đã chỉ ra công 
nghệ hiện đại nhất này không thể giúp giảm phát 
thải triệt để và chi phí của nó quá đắt. Ngoài ra, để 
áp dụng những công nghệ này, khi tăng nhiệt độ và 
áp suất, lò hơi phải sử dụng kim loại chịu nhiệt đặc 
biệt có chi phí cao. Thực tế, khả năng gây ô nhiễm 
dù có giảm thiểu nhưng nguy cơ vẫn cao và không 
thể khắc phục hoàn toàn. Ngoài ra, khi áp dụng 
những công nghệ mới, chi phí đầu tư sản xuất điện 
tăng gấp bội trong khi các nhà máy chưa nhận được 
ưu đãi từ Chính phủ.

Ảnh: PanNature 
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Triển vọng phát triển năng lượng 
tái tạo

Trong khi công nghệ vẫn còn là một trở ngại lớn 
về vấn đề kinh phí thì nhiều ý kiến cho rằng nên 
phát triển các nguồn năng lượng tái tạo thay vì tập 
trung đổi mới công nghệ. Dù vậy, nhiều người vẫn 
ái ngại và cho rằng giá thành điện từ năng lượng 
tái tạo không thể rẻ hơn điện than. Thực tế giá điện 
gió hiện hành là 7,8 US$ US$ cent/kWh, điện mặt 
trời quy mô lớn  hiện nay là 11,2 US$ cent/kWh và 
điện mặt trời lắp trên mái nhà là 15 US$ cent/kWh 
(theo đề xuất của Bộ Công Thương trình Chính phủ, 
2017). Tuy nhiên, ở một số quốc gia khác, nhờ chính 
sách đầu tư hiệu quả vào năng lượng tái tạo nên 
giá điện "xanh" đang rẻ dần hơn rất nhiều. Năm 
2015, Công ty điện Enel Green đã ký một hợp đồng 
bán điện mặt trời cho Mexico với giá 3,6 US$ cent/
kWh và 3 US$ cent/kWh ở Morroco. Tại Dubai (John, 
2016), giá điện mặt trời chỉ còn 2,99 US$ cent/kWh. 
Nếu so với giá điện mặt trời năm 2014 ở Mỹ là 5 US 
US$ cent/kWh thì chỉ sau 16 tháng, dự án điện 800 
MW ở Dubai năm 2015 đã làm giá điện mặt trời ở 
đây giảm xuống 50%. Nếu đưa giá xã hội liên quan 
đến carbon vào và so sánh lợi ích khi giảm thiểu 
sự phát thải khí nhà kính và các phí tổn phải trả 
trong tương lai theo tính toán của Sundqvist và 
Soderholm (2002) thì giá điện than trung bình có 
thể lên đến 18,75 US$ cent/kWh trong khi điện gió 
giảm còn 0,41 US$ cent/kWh và điện mặt trời là 1,12 
US$ cent/kWh.

ĐBSCL vốn nằm cận kề vùng xích đạo của trái đất, là 
nơi có khí hậu gió mùa, nóng và ẩm, có hai mùa rõ 
rệt là mùa mưa kéo dài trung bình 5 tháng và mùa 
khô là bảy tháng còn lại. Mỗi năm, vùng Đồng bằng 
nhận trung bình 2.200 - 2.500 giờ nắng với năng 
lượng bức xạ mặt trời trung bình từ 4,3 - 4,9 kWh/
m2/ngày – đây là tiềm năng rất tốt cho việc khai 
thác năng lượng ánh sáng (CIEMAT and MoIT, 2015). 
Nguồn chiếu sáng này rất ổn định ở mức hơn 90% 
số ngày trong năm đều nhận được ánh sáng mặt 
trời đủ mạnh để vận hành các tấm thu năng lượng 
mặt trời. Đáng chú ý là ĐBSCL thuộc khu vực bán 
đảo thấp và phẳng, giáp biển cả về phía Đông, phía 
Nam và phía Tây Nam với đường bờ biển và các hải 
đảo có tổng chiều dài xấp xỉ 700 km và vùng đặc 
quyền kinh tế biển rộng 360.000 km2, gấp 10 lần 
diện tích đất liền nội địa. Do đó, với những thuận 
lợi về mặt địa hình và với điều kiện gió biển ven bờ 
mạnh khoảng 5,5 - 6,0 m/s ở độ cao 80 m (chiều cao 
các cột điện gió hiện đã lắp đặt ở Bạc Liêu), tiềm 
năng khai thác năng lượng gió ven bờ biển có thể 
đạt từ 1.200 - 1.500 MW. Năng lượng sóng biển, 
năng lượng thủy triều, năng lượng sinh khối cũng 
đều rất dồi dào ở ĐBSCL nhưng tiếc là chưa có nhiều 
điều kiện đầu tư khai thác.

Thêm bằng chứng khẳng định tính đúng đắn khi 
phát triển các dự án năng lượng tái tạo tại ĐBSCL là 
các mô hình toán học phỏng đoán biến đổi khí hậu 
theo các kịch bản phát thải khí nhà kính khác nhau 
đều dẫn đến kết luận là bức xạ mặt trời và nhiệt độ 
không khí gia tăng trung bình gần 2oC trong khoảng 
1-2 thập niên tới. Mô hình PRECIS cho vùng ĐBSCL 
(Tuan and Supparkorn, 2010) khẳng định mùa nắng 
dự đoán sẽ kéo dài hơn vào khoảng 2 tuần lễ, nghĩa 
là mùa khô trong năm có thể là 7,5 tháng. Số ngày 
có nhiệt độ nóng trên 35oC tăng từ 150 - 180 ngày/
năm như hiện nay có thể lên tới 180 - 210 ngày/
năm. Tốc độ gió của các tháng trong năm từ 2020 
- 2050 trung bình sẽ tăng từ 10 - 20% so với hiện 
nay. Năng lượng sóng biển cũng gia tăng tương ứng 
với mức gia tăng tốc độ gió. Như vậy, nếu đầu tư 
xây dựng các nhà máy điện gió gần bờ và cả xa bờ, 
nguồn cung ứng động lực cho các tua-bin gió ngày 
càng dồi dào.

Tiềm năng khai thác năng lượng gió ven 
bờ biển ĐBSCL có thể đạt từ

Năng lượng sóng biển, năng lượng thủy 
triều, năng lượng sinh khối cũng đều rất 
dồi dào ở ĐBSCL nhưng tiếc là chưa có 
nhiều điều kiện đầu tư khai thác.

1.200 - 1.500 MW.
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Minh chứng gần đây nhất cho ưu thế phát triển năng 
lượng tái tạo là tỉnh Bạc Liêu đã đề xuất hủy bỏ dự 
án Nhiệt điện Cái Cùng trên địa bàn tỉnh ra khỏi Quy 
hoạch điện VII và được Thủ tướng Chính phủ đồng 
ý (Văn Minh, 2016). Trong khi đó, tại Bến Tre, tháng 
7/2017, UBND tỉnh cũng công bố và trao quyết định 
chủ trương đầu tư cho 7 dự án điện gió trên địa bàn 
(Trung Chánh, 2017). Ở Sóc Trăng, ngày 31/01/2018 
cũng diễn ra lễ khởi công xây dựng Dự án Nhà máy 
điện gió đầu tiên tại địa bàn ấp Preychop, xã Lai 
Hòa, thị xã Vĩnh Châu (NangLuongVietnam, 2018) 
và cuối tháng 12/2017, Công ty First Solar (Hoa Kỳ) 
tiến hành tái khởi động Dự án sản xuất pin năng 
lượng mặt trời tại KCN Đông Nam, TP. Hồ Chí Minh 
với tổng vốn đầu tư của công ty này tại Việt Nam lên 
đến 1,2 tỷ USD vốn cam kết đầu tư, tăng thêm 360 
triệu USD cho nhà máy thứ hai. Điều này chứng tỏ 
tiềm năng khai thác năng lượng mặt trời cho khu 
vực phía Nam rất lớn mà chúng ta cần tận dụng và 
khai thác triệt để.

Nghị quyết 120/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ 
(2017) về “Phát triển bền vững Đồng Bằng Sông 
Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu” vừa mới 
ban hành đã yêu cầu ĐBSCL tận dụng các cơ hội để 
phát triển kinh tế các-bon thấp, kinh tế xanh, bảo vệ 
hệ sinh thái tự nhiên. Nguy cơ ô nhiễm môi trường 
sống do các nhà nhà máy nhiệt điện than trong 
tương lai ở ĐBSCL là rất rõ ràng, quá trình đốt than 
sẽ góp phần gia tăng hiện tượng nóng lên toàn cầu, 
đi ngược lại cam kết giảm thiểu phát thải khí nhà 
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Nhà máy nhiệt điện than ở ĐBSCL có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường sống 
Ảnh: Dương Văn Thọ/PanNature
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Hiện nay, các nguồn năng lượng hóa thạch như 
than, dầu, khí đốt đã và đang là nguồn năng 
lượng chiếm tỷ trọng lớn cho phát điện tại nhiều 
nước trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Trong 
khi đó, việc sử dụng năng lượng hóa thạch là một 
trong các nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí 
hậu và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe 
con người. Các nguồn năng lượng nói trên cũng 
đang dần cạn kiệt, trong khi Việt Nam đang phải 
đối mặt với những thách thức lớn do các nguồn 
năng lượng thông thường để đáp ứng nhu cầu 
phát điện đã và đang vượt quá khả năng cung 
cấp. Chính vì vậy, với mức tăng trưởng nhu cầu 
điện năng khoảng 10%/năm, vấn đề đẩy mạnh 
nghiên cứu và sử dụng các nguồn năng lượng tái 
tạo, đặc biệt là năng lượng gió, năng lượng mặt 
trời là hết sức cấp thiết đối với Việt Nam.  Bài viết 
này trình bày khái quát về thực trạng sử dụng các 
nguồn năng lượng cho phát điện ở Việt Nam, tiềm 
năng cũng như nhìn nhận triển vọng sử dụng các 
nguồn năng lượng tái tạo, mà cụ thể là năng 
lượng gió, năng lượng mặt trời cho phát điện. 

Việt Nam vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Bên 
cạnh đó, Việt Nam cũng chưa đáp ứng được mục 
tiêu phát triển trong Chiến lược phát triển NLTT đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 mới được phê 
duyệt, cũng như Chiến lược quốc gia về tăng trưởng 
xanh, đồng thời chưa đảm bảo các cam kết của Việt 
Nam trong Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp quốc về 
Biến đổi khí hậu (Thỏa thuận Paris). 

Đẩy mạnh sử dụng NLTT đang là xu thế của các 
nước trên thế giới bởi vai trò quan trọng và tính ưu 
việt của chúng, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ 
sản xuất điện từ NLTT đang phát triển rất nhanh, 
dần đảm bảo khả năng cạnh tranh với các nguồn 
năng lượng truyền thống. Chính vì vậy, việc gia tăng 
tỷ lệ điện năng sản xuất từ NLTT là một đòi hỏi tất 
yếu cho sự phát triển của hệ thống điện, cần được 
đưa vào cụ thể hơn trong quy hoạch nguồn điện 
Việt Nam.  

Theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh, năm 2020 nhu 
cầu điện năng của Việt Nam đạt 265 tỷ kWh và đến 
năm 2030 đạt trên 572 tỷ kWh. Tổng công suất lắp 
đặt năm 2020 là 60.000 MW và sẽ tăng lên 129.500 
MW vào năm 2030, trong đó nhiệt điện than sẽ 
chiếm tỷ trọng ngày càng cao cho đến năm 2030. 
Cụ thể, nếu như trong năm 2015-2016 nhiệt điện 
than chỉ mới chiếm 34% thì đến năm 2020 lên đến 
49,3%, năm 2025 lên 55% và đến năm 2030 sẽ ở 
mức 53,2%.

Đối với điện từ năng lượng tái tạo (bao gồm cả thủy 
điện nhỏ) mức tăng còn hạn chế. Cụ thể năm 2020 
khoảng 6,4%, năm 2025 khoảng 6,9% và đến năm 
2030 là 10,7%. Xét về cơ cấu các nguồn năng lượng 
cho phát điện, theo báo cáo của Trung tâm Điều độ 
Hệ thống điện Quốc gia năm 2015, nhiệt điện chiếm 
54,15% công suất nguồn theo loại nhiên liệu (trong 
đó nhiệt điện than 28,88%, nhiệt điện khí 21,85% 
và nhiệt điện dầu 3,42%); thủy điện 39,96% và 5,9% 
là NLTT trong đó chủ yếu là thủy điện nhỏ, điện gió 
và điện mặt trời còn chiếm một tỷ lệ rất nhỏ. 

Nhu cầu điện năng và cơ cấu các 
nguồn năng lượng cho phát điện

Việt Nam là một trong những nước đang phát triển 
ở Đông Nam Á có mức độ gia tăng nhu cầu sử dụng 
điện khá cao, đồng thời tỷ trọng năng lượng hóa 
thạch sử dụng trong phát điện vẫn còn khá lớn. 
Bên cạnh nguy cơ thiếu hụt nguồn năng lượng 
hóa thạch do trữ lượng đang dần cạn kiệt thì việc 
sử dụng năng lượng hóa thạch đang gây ô nhiễm, 
ảnh hưởng lớn đến môi trường cũng là một thực 
trạng mà Việt Nam phải đối mặt. Trong khi đó, Việt 
Nam được biết đến là một nước có tiềm năng khá 
lớn về năng lượng tái tạo (NLTT) nhưng hiện tại mới 
chỉ khai thác và sử dụng một tỷ lệ rất nhỏ. Cho đến 
nay số các dự án có tầm cỡ và quy mô ở nước ta 
rất ít, tỷ trọng công suất lắp đặt các nhà máy điện 
từ NLTT trong tổng công suất đặt của cả hệ thống 
còn rất khiêm tốn. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực thúc 
đẩy phát triển NLTT và nguồn điện từ NLTT trong 
các Quy hoạch phát triển điện lực gần đây, đặc biệt 
là Quy hoạch điện VII nhưng việc phát triển NLTT ở 

Điện gió ở Trường Tiểu học Tri Lễ, Quế Phong, Nghệ An
Ảnh: Phạm Huyền/PanNature
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Nhiệt điện than 

28,88%

Nhiệt điện dầu 

3,41%

Nhiệt điện khí

21,85%

Thủy điện

39,96%

NLTT

5,89%

Hình 1. Cơ cấu công suất nguồn điện năm 2014  (Nguồn: Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, 2015)

Hiện nay, ba nguồn phát điện chính là thủy điện, 
nhiệt điện khí và nhiệt điện than, chiếm tới trên 
94% tổng công suất nguồn điện trong hệ thống 
điện nước ta. NLTT chưa được sử dụng nhiều cho 
phát điện, hơn nữa có đến 88,6% điện năng sản 
xuất từ NLTT ở nước ta là từ các nhà máy thủy điện 
nhỏ (Nguyễn Ngọc Hoàng, 2015). Trong đó, điện gió 
và điện mặt trời chỉ đóng góp rất nhỏ trong cơ cấu 
sản xuất điện cả nước. Theo báo cáo tổng kết hàng 
năm của Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc 
gia, công suất lắp đặt các nguồn điện sản xuất từ 
NLTT đến năm 2014 là 2.009 MW. Cụ thể, thủy điện 
nhỏ là 1.938 MW, sinh khối 24 MW, gió 46 MW, điện 
mặt trời 1MWp (Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện 
Quốc gia, 2015). 

Bảng 1. Tiềm năng năng lượng gió tại độ cao 80m

Tốc độ gió trung bình < 4 m/s 4-5 m/s 5-6 m/s 6-7 m/s 7-8 m/s 8-9 m/s > 9 m/s

Diện tích (km2) 95.916 70.868 40.473 2.435 220 20 1

Diện tích (%) 45,7 33,8 19,3 1,2 0,1 0,01 0

Tiềm năng (MW) 956.161 708.678 404.732 24.351 2.202 200 10

Nguồn: Thông tin về năng lượng gió Việt Nam - Dự án năng lượng gió GIZ, 2011 

Tiềm năng năng lượng gió và năng 
lượng mặt trời

Nguồn năng lượng gió:

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng 
điện 3 (PECC3), tiềm năng năng lượng gió tại độ 
cao 80m của Việt Nam có vận tốc trung bình năm 
lớn hơn 6 m/s là khoảng 10.637 MW, với diện tích 
khoảng 2.659 km2, tương đương khoảng 0,8% 
diện tích cả nước. PECC3 cho rằng khu vực này mới 
khả thi về tài chính. Còn theo GreenID tiềm năng 
kỹ thuật của năng lượng gió ở Việt Nam là khoảng 
27.750 MW

Bộ Công thương (MoIT) với sự hỗ trợ của Ngân hàng 
Thế giới, đã tiến hành mô hình đo gió tại ba điểm 
lựa chọn, góp phần vào việc xác định lại tiềm năng 
gió ở Việt Nam (2007). Các kết quả của nghiên cứu 
này cùng với số liệu khác đã được MoIT sử dụng để 
cập nhật bản đồ gió cho Việt Nam. Kết quả đánh 
giá tiềm năng gió ở độ cao 80m được thể hiện như 
trong bảng dưới.
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Nguồn: Trung tâm số liệu khí tượng thủy văn, 2014.

Nói chung, tiềm năng năng lượng gió Việt Nam qua 
số liệu đánh giá còn chênh lệch nhau do quy mô và 
mức độ nghiên cứu có khác nhau. Tuy nhiên, Việt 
Nam được đánh giá là có tiềm năng lớn về nguồn 
năng lượng này.

Nguồn năng lượng mặt trời 

Tiềm năng năng lượng mặt trời có thể khai thác 
được căn cứ vào bức xạ mặt trời. Việt Nam là khu 
vực có bức xạ mặt trời hàng năm tương đối lớn và 

Bảng 2. Tiềm năng lý thuyết của điện mặt trời 

TT Khu vực
Tổng xạ TB 

(kWh/m2/ngày)
Diện tích (m2)

Công suất pin mặt trời 
(MWp) 

Điện năng/ngày 
(MWh)

1 Đông Bắc bộ và ĐB Sông 
Hồng

3,95 65.637.000.000 8.204.625 21.065.375 

2 Tây Bắc bộ 4,8 50.684.000.000 6.335.500 19.766.760 

3 Bắc Trung bộ 4,9 51.459.000.000 6.432.375 20.487.114 

4 Nam Trung bộ và Tây Nguyên 5,3 99.018.000.000 12.377.250 42.639.626 

5 Đông Nam bộ và ĐBSCL 5,15 64.153.000.000 8.019.125 26.844.021 

 Tổng cộng  330.951.000.000 41.368.875 130.802.896 

ổn định, đặc biệt là các khu vực Cao nguyên Miền 
Trung, duyên hải miền Trung và Miền Nam, Đồng 
bằng sông Cửu Long. Tính trung bình toàn quốc 
thì năng lượng bức xạ mặt trời là 4-5kWh/m2 mỗi 
ngày. Theo đánh giá, những vùng có số giờ nắng từ 
1800 giờ/năm trở lên thì được coi là có tiềm năng 
để khai thác sử dụng. Đối với Việt Nam, tiêu chí này 
phù hợp với nhiều vùng, nhất là các tỉnh phía Nam. 
Tiềm năng lý thuyết điện mặt trời tại Việt Nam được 
dự tính như bảng sau:

Khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên có tiềm năng 
điện mặt trời cao nhất do có diện tích đất và tổng xạ 
mặt trời cao nhất nước.

Theo GreenID, tiềm năng có thể khai thác cho sản 
xuất điện năng từ năng  lượng mặt  trời  tại Việt Nam 
ước tính khoảng 13.000 MW. Trong khi đó, tổng 
công suất lắp đặt pin mặt trời để sản xuất điện mới 
chỉ khoảng 5 MW vào năm 2015, chủ yếu cho mục 
đích nghiên cứu và điện khí hóa nông thôn.

Xu thế chi phí phát điện từ năng lượng 
tái tạo

Với sự phát triển nhanh về khoa học công nghệ, chi 
phí phát điện từ các nguồn năng lượng tái tạo hiện 
đang giảm nhanh và ngày càng cạnh tranh hơn. 
Theo đánh giá của IRENA, chi phí phát điện từ năng 
lượng mặt trời có thể giảm 59% và năng lượng gió 
có thể giảm 26% trong khoảng thời gian từ năm 
2015 đến năm 2025. Cụ thể, chi phí phát điện trung 
bình đối với điện gió trên bờ có thể giảm 26% và 
lên đến 35% với điện gió ngoài khơi. Đối với Công 
nghệ hội tụ năng lượng mặt trời CSP (concentrated 
solar power) có thể giảm ít nhất 37% và Công nghệ 
quang điện PV (Solar Photovoltaic) có thể giảm đến 
59%.

Pin năng lượng mặt trời ở Đại học Thammasat, Thái Lan
Ảnh: PanNature
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Bảng 3. Tiềm năng giảm chi phí sản xuất điện từ năng lượng mặt trời và gió, 2015-2025

Nguồn: International Renewable Energy Agency (IRENA), 2016

Nguồn: Quyết định số 428/QĐ-TTg, 2016

Bảng 4. Cơ cấu nguồn điện NLTT trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh

Dữ liệu trung bình có trọng số toàn cầu

Chi phí đầu tư Tỷ lệ thay 
đổi (%)

Hệ số công 
suất

Tỷ lệ 
thay đổi 

(%)

Điện quy dẫn (LCOE) 2015 
USD/kWh)

Tỷ lệ 
thay 

đổi (%)

2015 2025 2015 2025 2015 2025

Tấm quang điện 1810 790 -57 18 19 8 0,13 0,06 -59

Điện mặt trời công nghệ 
hội tụ (PTC: máng thu 
parabol)

5550 3700 -33 41 45 8,4 0,15

-0,19

0,09

-0,12

-37

Điện mặt trời công nghệ 
hội tụ (ST: Tháp mặt trời)

5700 3600 -37 46 49 7,6 0,15

-0,19

0,08

-0,11

-43

Điện gió trên đất liền 1560 1370 -12 27 30 11 0,07 0,05 -26

Điện gió ngoài khơi 4650 3950 -15 43 45 4 0,18 0,12 -35

Theo đánh giá của Lazard, chi phí sản xuất điện gió 
năm 2017 tại Mỹ chỉ bằng 33% so với năm 2009, 
giảm từ $140/MWh xuống $46/MWh chỉ trong 8 
năm. Chi phí sản xuất điện từ năng lượng mặt trời 
còn có mức giảm thậm chí còn lớn hơn nhiều, giảm 
86% kể từ năm 2009 xuống mức 46-53 USD / MWh 
hiện nay. 

Hơn nữa, áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng sẽ 
thúc đẩy sự đổi mới liên tục, triển vọng chi phí phát 
điện từ các nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng 
gió sẽ giảm khá nhanh trong tương lai.

Triển vọng cho sản xuất điện từ năng 
lượng tái tạo

Cơ cấu các nguồn điện cho giai đoạn 2011-2020 
tầm nhìn 2030 đã được đề ra trong Quy hoạch điện 
VII điều chỉnh và được tóm tắt ở bảng 4. Theo đó, 
điện năng sản xuất từ các nguồn NLTT chiếm 6,5% 
đến năm 2020; đến năm 2030 con số này tăng lên 
là 10,7%.

Năm 2020 2030

Cơ cấu công suất nguồn (%) 9,9 21,0

Cơ cấu điện sản xuất (%) 6,5 10,7

Khi tỷ lệ điện sản xuất từ NLTT gia tăng do suất đầu 
tư cho điện gió và điện mặt trời giảm mạnh theo xu 
thế hiện nay thì tỷ lệ công suất nguồn điện từ NLTT 
hoàn toàn là khả thi theo như quy hoạch đã đưa ra. 
Theo tính toán sơ bộ thì thậm chí tỷ lệ NLTT có thể 
được tăng lên đến 12,6% vào năm 2030 khi đảm 
bảo một số điều kiện ràng buộc nhất định.

Đồng thời, khi các thị trường toàn cầu và khu vực 
về công nghệ năng lượng mặt trời, năng lượng gió 
phát triển, quy mô thị trường tăng lên sẽ mang 
lại cơ hội để nâng cao hiệu quả của chuỗi cung 
ứng, qua đó suất đầu tư còn có cơ hội giảm sâu. 
Mặc dù trong quy hoạch điện Việt Nam cũng đã 
có tính đến sự tham gia của NLTT trong phát điện, 
nhưng vẫn chưa xét cụ thể cơ cấu từng nguồn năng 
lượng tái tạo. Việc xây dựng quy hoạch vì vậy cần 
phải có nhiều dữ liệu chi tiết hơn và phải được thu 
thập, phân tích một cách có hệ thống để xác định 
cụ thể và chính xác tiềm năng các nguồn NLTT, xu 
thế công nghệ cũng như sự đánh đổi của các lựa 
chọn chính sách. Điều này đặc biệt quan trọng vì 
xu hướng giảm nhanh chi phí sản xuất điện từ NLTT 
trong tương lai. Đặc biệt, chi phí sản xuất điện từ 
NLTT cần được so sánh với chi phí sản xuất từ các 
nguồn năng lượng hóa thạch khi tính đầy đủ những 
chi phí ngoại biên liên quan đến cảnh quan bị phá 
hủy, sức khỏe con người và sinh kế bị ảnh hưởng, 
cũng như môi trường bị ô nhiễm.

Tóm lại, xu thế công nghệ phát điện từ NLTT cho 
thấy, phát triển các nguồn NLTT nói chung, năng 
lượng gió và năng lượng năng lượng mặt trời nói 
riêng cho phát điện đã và đang có triển vọng lớn 
và là giải pháp hiệu quả nhằm đạt được những 
mục tiêu đã đề ra về an ninh năng lượng cũng như 
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cam kết giảm khí thải của Việt Nam trong Thỏa 
thuận tại COP21. Nó cũng là cơ sở cho một tương 
lai chuyển đổi mạnh mẽ trong ngành năng lượng 
và trong phát điện bằng NLTT. Sự thiếu hụt nguồn 
năng lượng truyền thống phục vụ sản xuất điện ở 
Việt Nam hoàn toàn có thể được bù đắp bằng việc 
khai thác và sử dụng các nguồn NLTT nếu có những 
chính sách thích hợp. Hiện vẫn còn thiếu các thông 
tin và chính sách khuyến khích để phát triển NLTT, 
những rào cản này cần được khắc phục để thực hiện 
có hiệu quả nhằm đảm bảo sự phối hợp tối ưu giữa 
các nguồn năng lượng truyền thống và tái tạo. Đối 
với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam, 
việc đẩy nhanh sự tham gia của các nguồn NLTT nói 
chung và nguồn năng lượng gió, năng lượng mặt 
trời nói riêng cho phát điện đóng vai trò quan trọng 
không chỉ trong việc đáp ứng nhu cầu điện năng 
mà còn đảm bảo cho phát triển bền vững của nền 
kinh tế  
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CON ĐƯỜNG NÀO 
CHO VIỆT NAM?

* Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng sạch và Phát triển bền vững (CleanED) - Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 
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** Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng sạch và Phát triển bền vững (CleanED) - Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 
(USTH), Trung tâm nghiên cứu Quốc tế về Môi trường và Phát triển (CIRED), Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc 
gia Pháp (CNRS).

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 

TUA-BIN 
GIÓ NỘI ĐỊA: 

Mặc dù có rất nhiều dự án đăng ký nhưng đến nay Việt Nam mới có 
bốn dự án điện gió với tổng công suất 160 MW đi vào hoạt động. Như 
vậy, mục tiêu 800 MW điện gió vào năm 2020 đến nay gần như không 
thể hoàn thành. Nguyên nhân theo các nhà đầu tư là do giá điện gió 
hiện nay quá thấp dẫn đến khó khăn về tài chính. Tuy nhiên cũng cần 
nhận thấy việc tăng giá mua điện gió trong bối cảnh hiện nay cũng là 
một thách thức khi nó tạo thêm áp lực lên giá bán điện. Trong bối cảnh 
đó, việc nội địa hóa quá trình sản xuất tua-bin gió có thể giúp nâng cao 
hiệu quả tài chính mà không gây áp lực lên giá mua điện gió. Tuy nhiên, 
đâu là con đường phù hợp để Việt Nam phát triển được nền công nghiệp 
tua-bin gió của chính mình?
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Vai trò của ngành công nghiệp tua-bin 
gió nội địa 

Với lợi thế là nguồn năng lượng tái tạo không gây 
hiệu ứng nhà kính, điện gió đã và đang trở thành 
một cấu phần quan trọng cho nhu cầu năng lượng 
của thế giới. Năm 2015, công suất lắp đặt mới trong 
năm đã gấp 10 lần công suất lắp đặt mới của năm 
2001. Theo dự báo của Hội đồng điện gió toàn cầu 
(GWEC), đến 2030 điện gió có thể đạt mốc 2.110 GW 
tương ứng với 20% nguồn cung điện của thế giới.

Trong bối cảnh đó, các quốc gia đều có tham vọng 
tham gia phát triển sản xuất tua-bin gió nội địa. 
Trước hết vì đây là ngành công nghệ cao có giá trị 
gia tăng lớn. Bên cạnh đó, đây còn là ngành công 
nghiệp tạo nhiều việc làm vì một chiếc tua-bin gió 
thông thường bao gồm 8.000 chi tiết có liên quan 
đến rất nhiều ngành sản xuất phụ trợ khác nhau.

Và quan trọng hơn, việc phát triển sản xuất tua-bin 
gió nội địa sẽ góp phần làm giảm chi phí các dự án 
điện gió. Trước hết, sự phát triển của công nghiệp 
tua-bin nội địa sẽ giúp các quốc gia làm chủ công 
nghệ, giảm được chi phí vận hành và bảo trì. Thêm 
vào đó, tua-bin gió có đặc trưng là kích thước lớn, 
chi phí vận chuyển cao, chiếm khoảng 6,6% tổng 
chi phí của dự án điện gió. Theo General Electric, 
chi phí vận chuyển chiếm khoảng 20% chi phí của 
một chiếc tua-bin, trong khi đó chi phí của tua-bin 
thường chiếm 33% chi phí của một dự án điện gió. 
Vì vậy, các tua-bin sản xuất nội địa sẽ giảm được rất 

nhiều chi phí vận chuyển, nâng cao hiệu quả tài chính 
của các dự án điện gió. Tại Việt Nam, trong bối cảnh giá 
điện gió đang khó tăng, việc giảm được giá thành càng 
có ý nghĩa đối với sự phát triển của ngành điện gió.

Sự phát triển điện gió và định hướng với 
công nghiệp tua-bin gió tại Việt Nam 

Với lợi thế có bờ biển dài, tốc độ gió cao, Việt Nam đang 
là quốc gia sở hữu nguồn tài nguyên gió dồi dào, tập 
trung tiềm năng chủ yếu ở các tỉnh miền trung và miền 
nam. Khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau có nơi đạt tốc 
độ gió từ 7 đến 11 m/s, là một trong các địa điểm có 
tiềm năng công suất năng lượng gió lớn nhất trên thế 
giới. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam là nước 
có tiềm năng điện gió lớn nhất Đông Nam Á với tổng 
tiềm năng điện gió ước đạt 513.360 MW, lớn gấp 200 lần 
công suất của thủy điện Sơn La.

Với tiềm năng như vậy, Việt Nam cũng theo đuổi mục 
tiêu phát triển điện gió như một thành phần quan 
trọng trong cơ cấu năng lượng tương lai. Trong Quyết 
định 428 Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển 
điện lực quốc gia giai đoạn 2011 – 2020 có xét đến 2030 
ngày 18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu đối 
với điện gió là đạt mức 800 MW năm 2020, 2000 MW 
năm 2025 và khoảng 6000 MW năm 2030. Theo đó, 
điện năng sản xuất từ nguồn điện gió sẽ chiếm tỷ trọng 
khoảng 0,8% năm 2020, 1% năm 2025 và 2,1% năm 
2030. Trên thực tế, tổng công suất các dự án điện gió 
trong nước đã đăng ký hiện lên đến 5.700 MW. Trong 
đó, có 4 dự án đã vận hành với tổng công suất 160 MW.

Nguồn: devi-renewable.com

Quần đảo Hoàng Sa

BIỂN ĐÔNG

Quần đảo Trường Sa

Hình 1: Các dự án điện gió ở Việt Nam hiện nay
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Song song với việc phát triển điện gió, Chính phủ 
cũng có định hướng về việc xây dựng ngành công 
nghiệp thiết bị cho năng lượng tái tạo nói chung, 
trong đó có điện gió. Theo Phê duyệt Chiến lược 
phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định 2068 
ngày 25/11/2015, Chính phủ đặt mục tiêu đưa tỷ lệ 
giá trị thiết bị sản xuất trong nước trong lĩnh vực 
năng lượng tái tạo đạt khoảng 30% vào năm 2020; 
nâng lên đến 60% vào năm 2020; đến năm 2050, 
đảm bảo đáp ứng nhu cầu trong nước, một phần 
dành cho xuất khẩu đến các nước trong khu vực và 
trên thế giới. 

Con đường nào cho công nghiệp tua-
bin gió tại Việt Nam

Tuy đã đặt mục tiêu cụ thể, trong Phê duyệt chiến 
lược lại chưa hề đề cập đến kế hoạch để thực hiện 
các mục tiêu trên. Cho đến nay, kế hoạch gần nhất 
liên quan đến mục tiêu này là bản kế hoạch thuộc 
Dự án “Tăng cường năng lực và Đổi mới thể chế cho 
tăng trưởng xanh và Phát triển bền vững tại Việt 
Nam” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng UNDP phối 
hợp thực hiện năm 2016. Trong bản kế hoạch này, 
con đường xây dựng ngành công nghiệp thiết bị 
năng lượng tái tạo, trong đó có tua-bin gió, về cơ 
bản đã được xác định. 

Theo đó, thị trường đầu ra cho các thiết bị năng 
lượng tái tạo sẽ được thúc đẩy trong đó có tua-bin 
gió, bằng cách đẩy mạnh các dự án năng lượng tái 
tạo thông qua các chính sách như Tiêu chuẩn danh 
mục năng lượng tái tạo hoặc dành các ưu đãi về 
thuế, phí thuê đất … cho các dự án năng lượng tái 
tạo. Song song với đó là các biện pháp hỗ trợ cho 

việc sản xuất nội địa các thiết bị năng lượng tái tạo 
như tư vấn hỗ trợ chủ đầu tư thiết kế tổ chức quản 
lý dự án, ưu đãi về tiếp cận nguồn vốn và lãi suất 
hay các ưu đãi về thuế, phí và sử dụng cơ sở hạ tầng. 
Tiếp đến là đánh giá hiện trạng và tiềm năng sản 
xuất thiết bị năng lượng tái tạo và các dịch vụ liên 
quan phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu. Cuối 
cùng là rà soát và đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ 
phù hợp (với các hiệp định thương mại tự do đã và 
sẽ ký kết) để tăng cường nội địa hóa và nâng dần tỷ 
lệ nội địa hóa các trang thiết bị và công nghệ năng 
lượng tái tạo ở Việt Nam. 

Phương thức tiếp cận như vậy khá giống với con 
đường phát triển của công nghiệp tua-bin gió Trung 
Quốc. Về cơ bản là thúc đẩy đầu ra tạo thị trường 
để thu hút các nhà sản xuất tua-bin lớn đặt nhà 
máy sản xuất ở Trung Quốc. Sau đó dùng các chính 
sách như quy định về tỷ lệ nội địa hóa để nâng dần 
tỷ lệ nội địa hóa, từ đó học tập công nghệ và hỗ 
trợ các nhà sản xuất trong nước tham gia vào thị 
trường. Thực tế cho thấy Trung Quốc đã thành công 
với chiến lược này và trở thành trung tâm sản xuất 
tua-bin lớn nhất Châu Á. Các công ty đa quốc gia về 
tua-bin đều có các nhà máy sản xuất tua-bin đặt tại 
Trung Quốc.

Tuy nhiên kế hoạch này sẽ khó thích hợp với Việt 
Nam. Trước hết vì quy mô thị trường của Việt Nam 
dù tính ở mức tiềm năng vẫn là khá nhỏ, khó có 
sức hút với các công ty đa quốc gia. Với chi phí 
vận chuyển cao, các công ty sản xuất tua-bin có xu 
hướng đặt nhà máy tại các thị trường lớn nhất để 
giảm chi phí. Nếu được đặt ở Việt Nam, thị trường 
quy mô nhỏ sẽ không mang lại hiệu quả do vốn đầu 
tư ban đầu lớn, trong khi sẽ tốn chi phí vận chuyển 
sang các thị trường quy mô lớn nếu thị trường Việt 
Nam không thể hấp thụ. Bên cạnh đó, việc Việt Nam 
sử dụng các biện pháp như quy định tỷ lệ nội địa 
hóa cũng khó khả thi khi đã là thành viên của WTO.

Vậy đâu là cách tiếp cận phù hợp cho 
Việt Nam?

Như đã phân tích ở trên, việc thu hút sản xuất 
nguyên chiếc tua-bin gió tại Việt Nam là khó khả thi, 
tuy nhiên sẽ khả thi hơn nếu chỉ tập trung thu hút 
sản xuất một số bộ phận cụ thể. Xu hướng hiện nay 
trên thế giới là tổ chức mạng lưới sản xuất toàn cầu. 
Trong đó, một sản phẩm không được sản xuất hoàn 
toàn tại một quốc gia mà được phân tán thành 
nhiều linh kiện bộ phận được sản xuất lắp ráp tại 
nhiều quốc gia. Một chiếc tua-bin gió thông thường 
(loại > 1 MW) bao gồm 8.000 chi tiết linh kiện. Cơ 
hội cho Việt Nam tham gia sản xuất một phần trong 
đó là rất lớn.

Trang trại gió ở Ninh Thuận 
Ảnh: Hoàng Chiên/PanNature
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Tua-bin điện gió được cấu tạo như thế nào ?
Một Tua-bin điện gió thông thường được cấu tạo từ 8000 
bộ phận khác nhau. Dưới đây là những bộ phận chính và tỷ lệ
phần trăm giá thành của từng bộ phận trên tổng chi phí. 
Số liệu dựa trên Tua-bin REpower MM92 với cánh quạt dài 
45,3m và cột tua-bin cao 100m.

Cột tua - bin        26,3%

Hộp số      12,91%

Máy phát        3,44%

Hệ thống hãm góc     2,66%

Máy biến thế                3,59%

Hệ thống phanh         1,32%

Vỏ bọc                             1,35%

Dây cáp                0,96%: Đinh ốc                1,04%

Nguồn: EWEA

Bộ chuyển đổi
năng lượng                       5,01%

Hệ thống chỉnh
hướng gió                       1,25%

Cánh quạt Rotor        22,2%

Trục quay                 1,37%

Trụ quay                 1,22%:

Trục chính                 1,91%

Khung chính          2,80%

Hình 2. Một số bộ phận cơ bản của tua-bin gió Nguồn: Wind Direction 2007

Để xác định được bộ phận có lợi thế của Việt Nam, 
ta có thể chia các bộ phận chính của một chiếc tua-
bin thành ba loại chính. Loại thứ nhất là các bộ phận 
đòi hỏi nhiều nguyên vật liệu như cột tua-bin. Loại 
thứ hai là bộ phận đòi hỏi nhiều lao động như cánh 
gió. Loại cuối cùng cần nhiều vốn đầu tư như các bộ 
phận ổ bi, hộp số, máy phát.

Với lợi thế về tài nguyên và lao động, Việt Nam có 
vẻ có lợi thế ở các sản phẩm thuộc nhóm một và 
hai. Tuy nhiên lợi thế này không cao do các bộ phận 
này có kích thước và khối lượng lớn. Khi đó, chi phí 
vận chuyển lớn có khả năng sẽ loại trừ các lợi thế có 
được về giá nhân công và tài nguyên. Ngược lại, các 
sản phẩm thuộc nhóm ba có thể trở thành điểm đột 
phát cho Việt Nam tham gia vào chuỗi sản xuất tua-
bin. Thực tế là hiện nay tập đoàn General Electric 
của Mỹ đã có một nhà máy tại Hải Phòng bắt đầu 
hoạt động từ năm 2010 với tổng vốn đầu tư khoảng 
61 triệu USD, chủ yếu sản xuất máy phát (generator) 
loại 60 Hz để xuất khẩu sang thị trường Bắc Mỹ và 
loại 50 Hz để phục vụ thị trường trong nước.

Một số bộ phận cơ bản của tua-bin gió

Cột tua-bin (Tower): thường được sản xuất bằng 
thép, cao từ 50-80 m, nặng khoảng 100-200 tấn, 
chiếm 66% trọng lượng của 1 tua-bin.

Rotor: bao gồm cánh quạt và trục

Cánh quạt (Blade): thường gồm 3 cánh, dài từ 30-
55 m; nặng khoảng 6-10 tấn, 70-75% trọng lượng 
là sợi thủy tinh - là bộ phận duy nhất cần nhiều lao 
động để dán các lớp sợi thủy tinh lên khuôn cánh 
cũng như hoàn thiện mép cánh.

Hộp số (Gearbox): để chuyển tốc độ quay chậm 
của cánh quạt lên tốc độ quay nhanh cho máy 
phát. Một số tua-bin hiện đại dùng công nghệ 
truyền động trực tiếp không cần hộp số. Hộp số 
nặng khoảng 5-15% trọng lượng tua-bin.

Máy phát (Generator): chuyển chuyển động quay 
từ hộp số thành điện qua một máy phát AC 750-
10.000 kVA, trọng lượng 2-6% của tua-bin.

Bộ điều khiển (Controller): để khởi động động 
cơ khi tốc độ gió đạt từ 12-22 km/h hoặc tắt động 
cơ khi tốc độ gió quá cao (>104 km/h) nhằm tránh 
quá tải cho máy phát.

Nguồn: Tổng hợp từ Ancona và McVeigh (2001), 
Kirkegaard và cộng sự (2009), AWEA (2011).
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Tuy nhiên, để thu hút các nhà sản xuất các bộ phận 
thuộc nhóm ba, điểm mấu chốt sẽ nằm ở công 
nghiệp phụ trợ. Yếu tố quan trọng mà các nhà sản 
xuất quan tâm khi đặt nhà máy tại một quốc gia là 
khả năng của các nhà cung cấp trong nước đối với 
các thiết bị phụ trợ vì sẽ giúp giảm giá thành cũng 
như chi phí thiết lập ban đầu. Nếu công nghiệp phụ 
trợ không phát triển, dù Chính phủ có các chính 
sách ưu đãi cũng khó thu hút được các nhà sản xuất 
nước ngoài.

này. Khi đó tình trạng “con gà và quả trứng” sẽ xảy 
ra. Các nhà sản xuất nước ngoài chờ có các doanh 
nghiệp phụ trợ Việt Nam thì mới đặt các nhà máy, 
còn các doanh nghiệp Việt Nam lại chờ có các sự 
đảm bảo đầu ra của các doanh nghiệp nước ngoài 
thì mới đầu tư máy móc thiết bị. Điều này sẽ còn 
khó giải quyết hơn nữa khi tính đến đặc điểm của 
các nhà sản xuất thiết bị phụ trợ vốn thường là các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ ở giai đoạn đầu. Khi đó, 
các doanh nghiệp sẽ không có đủ thông tin cũng 
như nguồn lực để đứng ra đàm phán ký kết các hợp 
đồng dài hạn với các doanh nghiệp nước ngoài.

Đây chính là khoảng trống cần có vai trò của Nhà 
nước. Tất nhiên, trong nền kinh tế thị trường, chúng 
ta không đặt vấn đề Nhà nước can thiệp sâu vào 
quá trình kinh doanh hoặc sử dụng những biện 
pháp can thiệp làm méo mó thị trường. Vai trò của 
Nhà nước được đặt ra ở đây là trên hai phương diện: 
thông tin và tổ chức. Nhà nước có thể thông qua 
một tổ chức đại diện, có thể dưới hình thức như 
một hiệp hội, để thực hiện vai trò này. Với chức năng 
thông tin, hiệp hội này sẽ là trung gian tìm hiểu 
thông tin yêu cầu từ các nhà sản xuất nước ngoài, tổ 
chức dịch thuật, phổ biến, tư vấn thông tin cho các 
doanh nghiệp trong nước. Với chức năng tổ chức, 
hiệp hội không trực tiếp đàm phán nhưng có thể 
đứng ra cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý, nhận 
ủy quyền đàm phán cho các doanh nghiệp. Như vậy 
có thể đảm bảo cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
tham gia sân chơi quốc tế mà không bị “mù thông 
tin” và có các biện pháp đảm bảo pháp lý cần thiết.

Nói chung, có thể tóm lược lại con đường thực hiện 
mục tiêu nội địa hóa ngành sản xuất tua-bin gió 
như sau. Trước hết, đặt mục tiêu thu hút một phân 
đoạn sản xuất của quá trình sản xuất tua-bin, cụ 
thể là các bộ phận thuộc nhóm ba, thâm dụng tư 
bản nhưng có chi phí vận chuyển thấp. Song song 
với quá trình đó là thiết lập một cơ chế trung gian 
như dạng hiệp hội do Nhà nước tài trợ đóng vai 
trò cung cấp thông tin và tổ chức để thúc đẩy các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào quá trình 
sản xuất phụ trợ cho các nhà sản xuất nước ngoài. 
Sau đó mới từ từ dùng các biện pháp hỗ trợ thông 
thường như ưu đãi, trợ cấp… để thúc đẩy các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ này phát triển quy mô trở thành 
các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM). Với cách tiếp 
cận như vậy, mục tiêu đã đề ra đối với tỷ lệ nội địa 
hóa quy định trong phê duyệt chiến lược sẽ rõ ràng 
và không còn bất khả thi 

Nếu công nghiệp phụ trợ không phát 
triển, dù Chính phủ có các chính sách ưu 
đãi cũng khó thu hút được các nhà sản 
xuất nước ngoài.

Trong khi đó, việc xây dựng công nghiệp phụ trợ là 
bài toán khó giải với Việt Nam đã nhiều năm nay và 
cần có các nghiên cứu chi tiết để xác định các yếu 
tố tác động đến sự phát triển của ngành. Tuy nhiên, 
trong phạm vi ngành công nghiệp phụ trợ cho tua-
bin gió, có thể tham khảo một bài học đã có từ sự 
phát triển của ngành tua-bin.

Bài học trước tiên là cần có cơ chế đảm bảo dài hạn 
cho mối quan hệ giữa các bên tham gia sản xuất 
trong chuỗi cung ứng. Hiện nay, ngành sản xuất 
tua-bin gió trên thế giới đang đứng trước nguy cơ 
cung không đáp ứng được tốc độ tăng trưởng vượt 
bậc của cầu. Điểm thắt của chuỗi cung ứng là bộ 
phận ổ bi. So với các ngành khác như sản xuất ô 
tô, ổ bi của tua-bin gió có kích thước lớn hơn, yêu 
cầu độ bền cao hơn vì cần hoạt động liên tục trong 
khoảng 20 năm. Việc sản xuất các ổ bi như vậy yêu 
cầu các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) phải đầu tư 
các thiết bị chuyên dụng riêng. Tuy nhiên, do thiếu 
các cơ chế đảm bảo quan hệ dài hạn, các OEM đang 
sản xuất ổ bi cho các ngành khác lại không muốn 
nâng cấp chuyển đổi thiết bị để sản xuất cho tua-
bin gió vì lo sợ trở thành “con tin” của các nhà sản 
xuất tua-bin khi họ không còn lựa chọn nào khác 
ngoài việc bán cho các nhà sản xuất này và các nhà 
sản xuất tua-bin sẽ quay lại ép giá họ. Nói cách khác, 
vị thế của các OEM trước và sau khi đầu tư sẽ khác 
nhau, nên cần có cơ chế đảm bảo quyền lợi dài hạn 
cho họ và cơ chế đó phải được thiết lập trước khi 
đầu tư.

Tương tự như vậy, mặc dù nhìn thấy được lợi ích 
của việc đầu tư máy móc thiết bị để sản xuất các bộ 
phận phụ trợ cho các nhà máy sản xuất các bộ phận 
tua-bin ở Việt Nam, các doanh nghiệp ở Việt Nam 
cũng sẽ chần chừ trong việc đầu tư nếu họ không 
có được một đảm bảo dài hạn từ các nhà sản xuất 
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Lộ trình đưa thế giới đến mục tiêu

năng lượng sạch 
& tái tạo

PanNature tổng lược

Để đảo ngược sự nóng lên toàn cầu, tránh được con số hàng triệu ca tử 
vong do ô nhiễm không khí hàng năm và cung cấp năng lượng an toàn, 
nghiên cứu công bố năm 2017 của Mark Z. Jacobson cùng các đồng 
nghiệp ở ĐH Stanfford (Mỹ), ĐH Berkeley (Mỹ), ĐH Berlin (Đức) và ĐH 
Aarhus (Đan Mạch) đã xây dựng một lộ trình năng lượng cho 139 quốc 
gia có dữ liệu thô về năng lượng trên thế giới.

100%
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Lộ trình này kêu gọi cung cấp điện từ gió, nước 
và năng lượng mặt trời cho tất cả các lĩnh vực 
sử dụng năng lượng (điện, giao thông, điều 
hòa nhiệt độ, công nghiệp, nông nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy sản). Theo đó, nếu thực hiện đầy đủ lộ 
trình này vào năm 2050 thế giới sẽ tránh được mức tăng 
nhiệt 1,5oC so với thời kỳ tiền công nghiệp và nguy cơ 
hàng triệu người chết do ô nhiễm không khí hàng năm; 
tạo ra hàng chục triệu việc làm mới; giảm chi phí năng 
lượng cho xã hội; giảm nhu cầu điện; giảm sự gián đoạn 
điện; và tăng cường tiếp cận năng lượng trên toàn thế 
giới. Lộ trình thiết lập chuyển đổi 80% vào năm 2030 và 
100% vào năm 2050.

139 QUỐC GIA

NĂNG LƯỢNG 
DỰ KIẾN

Chuyển dịch 100% năng lượng tái tạo cho mọi mục đích
(Điện, giao thông vận tải, điều hòa nhiệt độ, công nghiệp)

Sử dụng năng lượng tái tạo thay cho nhiên liệu đốt và cải thiện
hiệu quả năng lượng giúp giảm thiểu nhu cầu năng lượng

Điện mặt trời hộ gia đình
14,89%

Tấm PV trên các tòa nhà 
thương mại hoặc

công trình nhà nước
11,58%

Năng lượng sóng biển
0,58%

Năng lượng địa nhiệt
0,67%

Thủy điện
4%

Tua- bin thủy triều
0,06%

Nhà máy điện mặt trời
21,36%

Nhà máy điện mặt trời
tập trung
9,72%

Điện gió trên đất liền
23,52%

Điện gió ngoài khơi
13,62%

TẠO RA 52 TRIỆU VIỆC LÀM MỚI
MẤT ĐI 27,7 TRIỆU VIỆC LÀM KHÁC

Nhu cầu năng lượng 
năm 2050 với các nguồn 

năng lượng thông 
thường

Biên dịch: PanNature

Nhu cầu năng lượng năm 2050 
với năng lượng tái tạo

Thế giới cần một lộ trình chuyển đổi 
năng lượng

Theo các nhà nghiên cứu, mức độ nghiêm trọng 
của vấn đề ô nhiễm không khí, khí hậu và vấn đề an 
ninh năng lượng trên toàn thế giới đòi hỏi phải có 
sự chuyển đổi nhanh chóng và ngay lập tức các cơ 
sở  hạ tầng sang sử dụng 100% năng lượng sạch, tái 
tạo, không phát thải. Hiện nay, mỗi năm thế giới có 
4-7 triệu ca tử vong sớm và hàng trăm triệu ca bệnh 
tật do ô nhiễm không khí. Khi nguồn cung nhiên 
liệu hoá thạch giảm và giá cả tăng lên, bất ổn kinh 
tế, xã hội và chính trị có thể xảy ra nếu không kịp 
thời phát triển các cơ sở hạ tầng năng lượng thay 
thế. 
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Lộ trình này không phải là dự báo mà là một đề 
xuất kết hợp sản xuất năng lượng NLTT theo quy 
mô quốc gia và hướng đến giải quyết phần lớn các 
vấn đề về biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí và an 
ninh năng lượng trên thế giới. Tuy nhiên, các nhà 
nghiên cứu cũng khẳng định rằng sự kết hợp các 
nguồn NLTT mà nghiên cứu đề xuất không phải là 
duy nhất, bởi vì nhiều sự kết hợp NLTT khác cũng 
có thể mang lại hệ thống sản xuất, phân phối, lưu 
trữ và sử dụng năng lượng ổn định với chi phí thấp.

Các nghiên cứu trước đây đã xác định rằng việc 
chuyển đổi năng lượng toàn thế giới sang 100% 
NLTT cho tất cả các mục đích là khả thi về mặt kinh 
tế và kỹ thuật, song các rào cản chính nằm ở khía 
cạnh xã hội và chính trị. Nghiên cứu này sử dụng 
phương pháp thống nhất để đánh giá tính khả thi 
về mặt kinh tế của việc chuyển đổi, với công nghệ 
chủ yếu hiện nay và một vài công nghệ đang phát 
triển. 

Cụ thể, nghiên cứu ước tính nhu cầu điện trung bình 
vào năm 2050 cho 139 quốc gia trước và sau khi tất 
cả các ngành sử dụng năng lượng được thay thế 
bằng NLTT. Sau đó, nghiên cứu thực hiện phân tích 
nguồn NLTT với nhiều bộ dữ liệu ở mỗi quốc gia và 
sử dụng nó nhằm xác định một trong nhiều mô hình 
phối hợp sản xuất điện sạch và tái tạo có thể đáp 
ứng nhu cầu hàng năm. Các nhà máy sản xuất điện 
hầu hết sử dụng công nghệ năng lượng mặt trời, 
gió, thủy điện, địa nhiệt khả thi về mặt thương mại, 
ngoại trừ hai công nghệ mà nghiên cứu cho rằng 
chưa được sử dụng rộng rãi là thủy triều và sóng 
biển, vốn chỉ được lắp đặt với số lượng nhỏ ở một số 
quốc gia. Tương tự như vậy, hầu hết các công nghệ 

điện mà nghiên cứu đề xuất thay thế cho các công 
nghệ nhiên liệu hoá thạch đã được thương mại hóa 
trên quy mô lớn ngày nay (ví dụ, bơm nhiệt để sưởi 
ấm không khí và đun nóng nước, bếp từ, xe điện, lò 
nung cảm ứng …), nhưng một số vẫn đang được 
thiết kế để sử dụng cho mục đích thương mại (ví 
dụ máy bay vận hành bằng điện, máy bay sử dụng 
song song pin tế bào nhiên liệu hydro và điện). Sau 
đó, nghiên cứu dựa vào phân tích trước đó để ước 
tính năng lượng lưu trữ bổ sung cần thiết để cân 
bằng cung - cầu theo năm. Cuối cùng, nghiên cứu 
ước tính diện tích đất đai, mặt nước và không gian 
giãn cách cần có cho kịch bản kịch bản NLTT, chi phí 
năng lượng, chi phí thiệt hại do ô nhiễm không khí, 
chi phí khí hậu cũng như số lượng việc làm được tạo 
ra và mất đi cho kịch bản NLTT so với nguồn năng 
lượng thông thường. 

Triển vọng chuyển đổi năng lượng 
theo lộ trình tới 2050

Giảm nhu cầu khi chuyển đổi sang NLTT

Bảng 1 cung cấp kịch bản có thể xảy ra với nhu cầu 
sử dụng năng lượng thông thường và NLTT của 
các quốc gia năm 2050. Đây là năng lượng được 
sử dụng để cung cấp các dịch vụ như sưởi ấm, làm 
mát, ánh sáng, giao thông vận tải. Số liệu này đã 
loại trừ thất thoát trong quá trình sản xuất và truyền 
tải điện, nhiên liệu nhưng bao gồm cả nguồn năng 
lượng tự cung trong khai khoáng, giao thông vận 
tải và tinh chế nhiên liệu hoá thạch. Tất cả có thể sử 
dụng NLTT trực tiếp, một số phương tiện giao thông 
vận tải sử dụng hydro được sản xuất từ hệ thống 
điện của NLTT.

Bảng 1. Phụ tải sử dụng cuối cùng của năng lượng thông thường 2012, 2050 và 100% năng lượng tái tạo 
năm 2050 theo từng ngành của 139 quốc gia

Kịch bản Tổng 
phụ tải 
sử dụng 
cuối 
cùng 
(GW)

Tỷ 
lệ % 
năng 
lượng 
dân 
dụng

Tỷ lệ % 
năng 
lượng 
cho 
thương 
mại

Tỷ lệ % 
năng 
lượng 
cho công 
nghiệp

Tỷ lệ % 
năng 
lượng 
cho 
giao 
thông 
vận 
tải

Tỷ lệ % 
năng 
lượng cho 
nông-
lâm-ngư 
nghiệp

Tỷ lệ % 
phụ tải 
năng 
lượng 
khác

(a) 2050 
Thay 
đổi tỷ lệ 
% phụ 
tải  do 
tỷ trọng 
NLTT cao 
hơn

(b) 2050 Thay 
đổi tỷ lệ % 
phụ tải do 
loại bỏ năng 
lượng cho 
khai thác/vận 
chuyển/chế 
biến khoáng 
sản và năng 
lượng sinh 
học…

(c) 2050 
Thay đổi tỷ 
lệ % phụ 
tải do tăng 
hiệu suất

Tổng 
tỷ lệ % 
thay đổi 
về phụ 
tải năm 
2050 do 
chuyển 
đổi NLTT

Năng lượng thông 
thường 2012

12.100 22,4 8,10 38,7 27,4 2,13 1,37

Năng lượng thông 
thường 2050

20.600 20,4 8,08 37,3 31,0 1,87 1,34

NLTT 2050 11.800 25,7 11,2 42,1 16,0 2,85 2,15 - 23,0 -12,7 - 6,89 - 42,5
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Cột cuối cùng cho thấy tổng phần trăm giảm phụ 
tải sử dụng cuối do chuyển sang NLTT với giả định 
phương thức sử dụng năng lượng  không thay đổi, 
dưới các tác động do (a) hiệu suất chuyển đổi năng 
lượng cao hơn so với đốt nhiên liệu hóa thạch; 
(b) loại bỏ tự cung năng lượng cho khai thác, vận 
chuyển và/hoặc tinh chế than, dầu, khí đốt, nhiên 
liệu sinh học, năng lượng sinh học và uranium; và (c) 
giả định tăng hiệu quả sử dụng năng lượng do tác 
động của các chính sách vượt ra ngoài phương thức 
sử dụng năng lượng thông thường.

Trong năm 2012, phụ tải sử dụng năng lượng cho 
tất cả các mục đích tiêu dùng của 139 quốc gia ~2,1 
TW1, trong đó 2,4 TW (19,6%) là nhu cầu điện. Nếu 
phương thức sử dụng năng lượng không thay đổi, 
nhu cầu sử dụng năng lượng cho tất cả các mục đích 
có thể tăng lên 20,6 TW vào năm 2050. Quá trình 
chuyển đổi tới 100% NLTT vào năm 2050 làm giảm 
phụ tải năng lượng tại 139 quốc gia khoảng 42,5%, 
xuống còn 11,8 TW, trong đó tỷ lệ giảm nhiều nhất ở 
ngành giao thông vận tải. Khi sử dụng điện từ NLTT 
tăng lên thì sử dụng nhiên liệu thông thường sẽ 

1. TW (terrawat) = 1.000.000 MW. 
 GW (gigawat) = 1.000 MW.

giảm xuống. Mức gia tăng năng lượng điện ít hơn 
nhiều so với mức giảm nhu cầu năng lượng khí đốt, 
chất lỏng và nhiên liệu rắn – tương đương là ~ 23%, 
12,6% và 6,9%, tổng cộng là 42,5%. Như vậy, NLTT 
không chỉ thay thế trực tiếp nhiên liệu hóa thạch 
mà còn là một biện pháp nâng cao hiệu suất và 
giảm nhu cầu năng lượng.

139 quốc gia cần gần 2 tỷ nhà máy và thiết bị phát 
điện mới

Bảng 2 tóm tắt số lượng nhà máy điện NLTT cần 
thiết cho 139 quốc gia vào năm 2050 cho tất cả các 
mục đích sử dụng năng lượng. Số lượng máy phát 
điện được đưa ra sau khi tính toán năng lượng thất 
thoát trong quá trình truyền tải, phân phối và bảo 
trì máy phát điện; cũng như sự cạnh tranh giữa các 
tua-bin gió do thất thoát động năng. Các con số này 
giả định rằng tất cả năng lượng của một quốc gia 
được tạo ra và sử dụng ở mức trung bình hàng năm, 
bỏ qua sự chuyển giao năng lượng xuyên biên giới 
xảy ra trong thực tế.  

Trang trại gió ở Ninh Thuận 
Ảnh: Hoàng Chiên/PanNature
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Bảng 2. Số lượng, công suất, diện tích và không gian giãn cách của các nhà máy NLTT hoặc các thiết bị cần thiết để 
đáp ứng nhu cầu sử dụng trung bình hàng năm của 139 quốc gia

Công nghệ năng lượng Công suất 
của nhà 
máy hoặc 
thiết bị 
(MW)

Tỷ lệ phần trăm 
phụ tải  năm 
2050 đáp ứng tất 
cả các mục tiêu 
sử dụng năng 
lượng

Công suất các 
nhà máy, thiết 
bị hiện có và 
các nhà máy, 
thiết bị mới 
(GW)

% công suất 
đã lắp đặt 
năm 2015

Số lượng nhà 
máy và thiết bị 
mới cần cho 139 
quốc gia

Tỷ lệ phần trăm 
diện tích đất đai, 
mái che cho các 
nhà máy và thiết 
bị mới của 139 
nước

Phần trăm diện 
tích không gian 
giãn cách giữa 
các nhà máy và 
thiết bị mới của 
139 nước

Công suất trung bình năm

Gió trên bờ 5 23,50 8.330 5,04 1.580.000 0,00002 0,9240

Gió ngoài khơi 5 13,60 4.690 0,26 935.000 0,00001 0,5460

Thiết bị sóng biển 0,75 0,58 307 0,00 410.000 0,00018 0,0086

Nhà máy địa nhiệt 100 0,67 96 13,05 839 0,00023 0,0000

Nhà máy thủy điện 1300 4,00 1.060 100,00 0 0,00000 0,0000

Tua-bin thủy triều 1 0,06 31 1,79 30.100 0,00001 0,00009

Tấm PV trên mái dân 
dụng

0,005 14,90 9.280 0,76 1.840.000.000 0,04030 0,0000

Tấm PV trên các tòa nhà 
thương mại hoặc công 
trình Nhà nước

0,1 11,60 7.590 1,16 75.000.000 0,03280 0,0000

Nhà máy năng lượng 
mặt trời

50 21,40 12.630 0,53 251.000 0,12800 0,0000

Nhà máy năng lượng 
mặt trời công nghệ hội 
tụ (CSP)

100 9,72 2.150 0,23 21.000 0,05270 0,0000

Tổng công suất trung 
bình

100 46.200 3,76 1.919.518.000 0,255 1,480

Công suất trung bình cho 
diện tích xây dựng mới 

0,181 0,924

Phủ đỉnh/dự trữ

CSP bổ sung 100 5,83 1.290 0,00 12.900 0,032 0,000

Nhiệt mặt trời 50 4.640 8,98 84.400 0,005 0,000

Địa nhiệt 50 70 100,00 0 0,000 0,000

Tổng phủ đỉnh/dự trữ 5 6.000 8,11 97.300 0,037 0,000

Tổng cộng 52.200 4,26 1.919.616.000 0,291 1,480

Tổng xây dựng  mới 0,218 0,924

Bảng trên cho thấy 4,26% công suất vào năm 2050 
để đảm bảo hệ thống NLTT 100% trong số 139 quốc 
gia đã được lắp đặt vào cuối năm 2015. Các nước gần 
đạt 100% là Tajikistan (76,0%), Paraguay (58,9%), Na 
Uy (35,8%), Thụy Điển (20,7%), Costa Rica (19,1%), 
Thụy Sĩ (19,0%), Georgia (18,7%), Montenegro 
(18,4%) và Iceland (17,3%). Trung Quốc (5,8%) đứng 
thứ 39 và Hoa Kỳ (4,2%) đứng thứ 52.

139 quốc gia sẽ cần thêm 1.919.616.000 nhà máy và 
thiết bị mới để đạt mục tiêu chuyển đổi 100% năng 
lượng tái tạo vào năm 2050. Tổng diện tích đất đai 

hoặc mặt nước cần thiết cho 139 quốc gia chiếm 
~ 0,22% diện tích đất đai của 139 quốc gia, phần 
lớn là để lắp đặt hệ thống tấm PV. Con số này chưa 
tính đến việc giảm diện tích từ việc loại bỏ cơ sở hạ 
tầng năng lượng hiện tại, bao gồm diện tích để khai 
thác, vận chuyển và tinh chế nhiên liệu hóa thạch, 
uranium, và để trồng, vận chuyển, tinh chế các loài 
thực vật phục vụ cho sản xuất năng lượng sinh học. 
Không gian giãn cách cần thiết giữa các tua-bin gió 
ngoài khơi chiếm khoảng 0,92% diện tích đất đai 
của 139 quốc gia. 
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2. Chi phí sản xuất điện quy dẫn (LCOE) là chi phí cho mỗi đơn vị năng lượng trong toàn bộ vòng đời trung bình của một công nghệ, bao gồm 
chi phí đầu tư ban đầu, nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng, vận hành và ngừng hoạt động. Khái niệm này được dùng để miêu tả chi phí sản xuất 
trung bình của 1kWh điện, và so sánh chi phí sản xuất ví dụ như giữa điện gió, điện khí hoặc điện hạt nhân và điện mặt trời. Chi phí sản xuất 
điện quy dẫn thường không bao gồm các chi phí ngoại biên như thiệt hại đối với sức khỏe con người (ví dụ hen xuyễn), sinh kế và môi trường 
(lũ lụt và hạn hán do biến đổi khí hậu) do các phương pháp sản xuất điện cụ thể nào đó gây ra. (Nguồn: GreenID, 2016)

trung bình hàng năm cộng với công suất đỉnh và cơ 
sở hạ tầng lưu trữ điện cho 139 quốc gia là khoảng 
124,7 nghìn tỷ USD cho 49,9 TW công suất lắp đặt 
mới cần thiết (khoảng 2,5 triệu đô la/ MW). Con 
số này sẽ là khoảng 2,7 triệu USD/MW với nguồn 
điện thông thường. Ngoài ra, NLTT không chịu chi 
phí nhiên liệu như năng lượng thông thường. Chi 
phí sản xuất năng lượng quy dẫn (LCOE)2 có thể giải 
thích cho các yếu tố này cộng với chi phí vận hành, 
bảo trì, chi phí truyền tải, phân phối và lưu trữ.

LCOE ở kịch bản 2050, tính theo trọng số với tất cả 
các nhà máy phát điện của các quốc gia, là 9,78¢/ 
kWh đối với điện thông thường và 8,86¢ /kWh đối 
với NLTT cho tất cả các nguồn năng lượng, không 
bao gồm chi phí chạy phủ đỉnh và dự trữ. Như vậy, 
tiết kiệm chi phí kinh doanh năm 2050 do chuyển 
từ điện thông thường sang NLTT vào khoảng 115 
USD người/năm (tính theo thời giá 2013). Ước tính 
thêm 0,8¢/kWh đối với điện từ  NLTT cho phủ đỉnh 
và dự trữ trong ngành điện thông thường bán lẻ; 
và chi phí kinh doanh ước tính khoảng 9,66 ¢/ kWh 
đối với điện từ NLTT, chúng ta có thể tiết kiệm thêm 
được khoảng 85USD/người/năm khi bán lẻ NLTT so 
với chỉ bán lẻ điện thông thường.

Giảm chi phí năng lượng 

Tổng chi phí vốn đầu tư của hệ thống NLTT 2050 (bao 
gồm vốn, đất đai, vận hành, bảo trì, lưu trữ, nhiên 
liệu, truyền tải và chi phí ngoại biên) cho công suất 

Cung-cầu về năng lượng dự kiến tại 139 quốc gia

Diện tích thế giới
5.101,1 triệu km2

Năng lượng gió ngoài khơi
653.200

Thuỷ triều &
sóng biển

10.350

Diện tích 
đất đai toàn cầu
144,6 triệu km2

Diện tích đất đai
119,7 triệu km2
(139 quốc gia)

Hydro
0

Tấm PV & điện mặt
 trời tập trung 

260.500

Địa nhiệt 
276

Năng lượng gió 
trên đất liền

1.105.000

Tấm PV 
trên mái nhà

87.410
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Giảm chi phí ô nhiễm và các lợi ích 
khác

Các chi phí tránh được do giảm tỷ lệ tử vong do ô 
nhiễm không khí ở mỗi quốc gia được định lượng 
dựa trên nồng độ PM2.5 và O3 theo mô hình 3D 
toàn cầu trên 139 nước kết hợp với nguy cơ tử vong. 
Kết quả sau đó sẽ tính đến mức gia tăng dân số, 
tăng nguồn phát thải, tăng cường kiểm soát khí 
thải vào năm 2050. Theo đó, chuyển đổi sang 100% 
NLTT ở 139 nước có khả năng giảm được khoảng 4,6 
triệu ca tử vong sớm do ô nhiễm không khí/ năm 
hiện tại và khoảng 3,5 triệu ca/năm vào năm 2050. 
Từ đó giảm được khoảng 23 nghìn tỷ USD/ năm chi 
phí thiệt hại do ô nhiễm không khí và giảm được 
khoảng 28,5 tỷ USD / năm cho chi tiêu chống lại ấm 
lên toàn cầu vào năm 2050. 

Chuyển đổi năng lượng còn hứa hẹn tạo ra 24,3 
triệu công việc mới vĩnh viễn, toàn thời gian; giúp 
ổn định giá năng lượng; trong khi chỉ sử dụng đất 
đai ở mức tối thiểu; tạo điều kiện cho các nước sản 
xuất năng lượng đáp ứng mức tiêu thụ trung bình 
hàng năm; tăng khả năng tiếp cận với năng lượng 

Theo Báo cáo “Kịch bản bền vững cho ngành điện 
Việt Nam - Tầm nhìn đến năm 2050” của Quỹ Quốc 
tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) và Liên minh Năng 
lượng Bền vững Việt Nam (VSEA) xuất bản năm 
2016, tới năm 2050, năng lượng tái tạo có thể đáp 
ứng 100% nhu cầu điện của Việt Nam, đồng thời 
giảm được đáng kể lượng khí thải các-bon độc hại 
có liên quan tới biến đổi khí hậu. Báo cáo đã phân 
tích tổng quát về tình hình của ngành điện quốc 
gia trong bối cảnh tổng thể của ngành năng lượng 
đồng thời đưa ra các kịch bản phát triển mà Việt 
Nam có thể lựa chọn cho chiến lược phát triển tới 
năm 2050. 

Báo cáo đưa ra ba đề xuất: Kịch bản Phát triển thông 
thường, Kịch bản Phát triển Năng lượng bền vững 
và Kịch bản Phát triển Năng lượng bền vững Tối ưu.  
Kịch bản Phát triển thông thường dựa vào nguyên 
liệu hoá thạch và các công nghệ lạc hậu, không hiệu 
quả, gây ra nhiều khí thải. Hai Kịch bản Phát triển 
Năng lượng bền vững đều cho thấy tới năm 2050, 
trên phương diện kỹ thuật và kinh tế, năng lượng 
tái tạo có thể đáp ứng ít nhất từ 81% đến 100% nhu 
cầu điện quốc gia; đồng thời giúp giảm tới 80% 
lượng khí thải các-bon. Theo đánh giá của Báo cáo, 
nếu sử dụng năng lượng hiệu quả và tận dụng được 
nguồn năng lượng tái tạo phong phú, Việt Nam có 
thể: 1/Giảm được sự phụ thuộc vào nhiên liệu hoá 
thạch hoặc nhập khẩu than; 2/Đảm bảo giá điện ổn 
định trong các thập niên tới; 3/Tạo thêm việc làm; 
4/Tăng cường hợp tác với các quốc gia trong khu 
vực; và 4/Giảm các tác hại lên môi trường và xã hội.

Chi tiết Báo cáo tham khảo tại: 
http://bit.ly/btcs530 

phân tán lên tới 4 tỷ người trên toàn thế giới hiện 
đang bị thiếu năng lượng; và phi tập trung hóa 
nhiều nguồn năng lượng trên thế giới, do đó giảm 
rủi ro của sự gián đoạn hệ thống quy mô lớn do sự 
cố máy móc hoặc khủng bố. Cuối cùng, sự chuyển 
đổi mạnh mẽ trên toàn thế giới sang NLTT đề xuất 
ở đây có thể giúp tránh nhiệt độ toàn cầu tăng hơn 
1,5oC so với mức năm 1870. 

Cuối cùng, nghiên cứu nhấn mạnh rằng, mặc dù tồn 
tại các rào cản xã hội và chính trị, chuyển đổi sang 
100% NLTT sử dụng các công nghệ hiện có là khả thi 
về mặt kỹ thuật và kinh tế 

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Jacobson, M.Z. et al. (2017). 100% Clean and Renewable  
Wind, Water, and Sunlight All-Sector Energy Roadmaps for 
139 Countries of the World. Joule, 1(1), pp.108–121. Nguồn: 
http://bit.ly/btcs529.

Ảnh: Phạm Huyền/PanNature
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TƯƠNG LAI
của nguồn tài nguyên 
năng lượng phân tán

PanNature biên dịch

Các nguồn năng lượng phân tán sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc 
cung cấp năng lượng carbon thấp một cách thông minh và linh hoạt. Một 
nghiên cứu mới đã phát triển công cụ lập kế hoạch liên ngành (cross-dis-
ciplinary) cho thấy năng lượng phân tán sẽ mang lại hiệu quả. 

Ảnh: Trịnh Lê Nguyên/PanNature
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Hệ thống năng lượng đang trải qua quá 
trình chuyển đổi sâu sắc: một số mô 
hình cũ trở nên mờ nhạt và các tầm 
nhìn mới cần được phát triển để đối mặt 

với những thách thức mà biến đổi khí hậu, sự khan 
hiếm tài nguyên và đô thị hoá sẽ mang lại trong 
một, hai thập kỷ tới. 

Nhu cầu điện dự kiến tăng ở mức chưa từng có, đặc 
biệt ở các nước đang phát triển, nơi mà các siêu 
đô thị đóng một vai trò đầu tầu cho sự phát triển 
của khu vực này. Ngoài ra, để thực hiện Thỏa thuận 
Khí hậu Paris, các thành phố và các cơ sở hạ tầng 
đang được kêu gọi giảm lượng khí thải carbon. Sự 
gia tăng chia sẻ các nguồn năng lượng tái tạo phân 
tán (Distributed renewable energy - DER) sẽ đóng 
vai trò quan trọng để đạt được mục tiêu này. Trên 
thực tế, các cơ sở hạ tầng điện năng trong nhiều 
thập kỷ với mô hình sản xuất và phân phối dựa 
trên nhiên liệu hóa thạch một cách cứng nhắc đã 
được thay thế bằng một mô hình mới và linh hoạt 
nhờ hợp nhất và phân tán các nguồn nguồn năng 
lượng tái tạo. Các mô hình năng lượng phân tán 
mới hiện đang ngày càng được sự chú ý trong các 
tài liệu nghiên cứu, phần nhiều cũng nhờ vào các 
cơ sở hạ tầng ngày càng được số hóa. Điều này giúp 
dữ liệu trở nên dồi dào và cung cấp khả năng kiểm 
soát chưa từng có đối với sự ổn định của mạng lưới, 
ngay cả trong trường hợp có những xáo trộn và đứt 
đoạn tương tác với người tiêu dùng. Trong khi đó, 
bản thân người tiêu dùng cũng tích cực tương tác 
hơn, trở thành một phần không thể tách rời của hệ 
thống phân phối điện và được gọi là "nhà sản xuất 
kiêm tiêu dùng" (prosumers). 

Bất chấp những bước tiến này, sự kết hợp của các 
yếu tố vô hình (chẳng hạn như ảnh hưởng của hành 
vi tiêu dùng), sự thiếu hụt cung và thiếu các mô 
hình quản lý phù hợp đang hạn chế sự phát triển 

toàn diện của các hệ thống phân phối điện phân 
tán. Theo một nghiên cứu của Đại học Stanford 
(Hoa Kỳ), những hạn chế này có thể khắc phục bằng 
cách xây dựng hệ thống hỗ trợ quá trình ra quyết 
định. Theo đó, hệ thống này sẽ đi sâu vào hướng 
triển khai toàn diện DER bằng cách tích hợp các yếu 
tố phức hợp về xã hội-kỹ thuật trong một mô hình 
khung liên ngành để quy hoạch cơ sở hạ tầng và 
phát điện phân tán.

Thông qua giới thiệu mô hình ReMatch, các nhà 
nghiên cứu đã phát triển một công cụ lập kế hoạch 
mới kết hợp kỹ thuật, dữ liệu khoa học và hành vi 
người tiêu dùng để nghiên cứu một cách có hệ 
thống việc triển khai DER. Mô hình ReMatch sau 
đó được áp dụng cho nghiên cứu tình huống với sự 
tham gia của 10.000 khách hàng ở California, Hoa 
Kỳ.

Ưu điểm của ReMatch là cấu trúc của nó dựa trên 
năm thành phần tích hợp: phân tích cơ sở hạ tầng 
từ dưới lên (bottom-up), mô tả hành vi người tiêu 
dùng dựa vào dữ liệu và hệ thống quản lý nhu cầu, 
mô hình hóa sự thiếu ổn định dựa trên các kịch bản, 
tối ưu hóa việc lập kế hoạch và vận hành. Với cách 
tiếp cận liên ngành, năm thành phần này có thể giải 
quyết được số lượng lớn hồ sơ người tiêu dùng và 
các giải pháp hạ tầng, từ mô hình hòn đảo thuần 
túy (trong đó người tiêu dùng hoàn toàn bị cô lập 
khỏi lưới điện chính) đến mô hình kết nối mạng 
lưới điện thuần túy (nơi người tiêu dùng không có 
khả năng tự sản xuất điện). Các hệ thống lưu trữ 
và các nguồn năng lượng tái tạo khác nhau cũng 
được xem xét, đồng thời các cơ sở hạ tầng được khai 
thác, xây dựng dần dần và được hạn chế khi có trở 
ngại về địa hình ở mỗi khu vực. Với cách tiếp cận xây 
dựng lũy tiến này, ReMatch khác biệt với cách tiếp 
cận phổ biến trong các tài liệu khi các cơ sở hạ tầng 
được xây dựng đồng thời.
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Hành vi tiêu dùng được mô hình hóa với cách tiếp 
cận dựa trên dữ liệu, trên cơ sở phân tích điện kế 
thông minh, giúp cung cấp các hồ sơ tiêu dùng 
khác nhau và được kết hợp một cách hợp lý với các 
hồ sơ và quy mô phát điện. Khả năng kết hợp người 
tiêu dùng và cơ sở hạ tầng này là đặc điểm quan 
trọng của khung ReMatch, khiến việc ứng dụng nó 
có thể mang lại những kết quả thú vị cho cả các nhà 
khai thác mạng lưới điện phân phối và người tiêu 

dùng. Nghiên cứu của Đại học Stanford cho thấy 
rằng việc xây dựng cơ sở hạ tầng DER làm giảm gần 
50% chi phí quy dẫn của điện (tức là giá trị hiện tại 
ròng của đơn vị điện trong suốt thời gian sản xuất). 
Kết quả này là do mức giảm đáng kể chi phí hoạt 
động so với mức cơ sở không lắp đặt DER. Hơn nữa, 
giảm chi phí vận hành sẽ giúp tiết kiệm chi phí tổng 
thể (trên 60%), trong khi việc thực hiện quản lý nhu 
cầu điện cũng có những tác động mang tính tổng 
hợp giúp tiết kiệm thêm. Theo kết luận của các nhà 
nghiên cứu, điều quan trọng là thiết kế các chương 
trình thông minh phù hợp cùng các chính sách mục 
tiêu và ưu đãi nhằm giúp cân bằng nhiều kiểu người 
tiêu dùng khác nhau trong các kế hoạch phát triển 
DER trên nền tảng lưới điện hiện có. Với các chính 
sách này, sự phối hợp tối ưu của người tiêu dùng có 
thể được lựa chọn để trở thành một phần của các 
mô hình tiện ích mới nổi như một cộng đồng “nhà 
sản xuất kiêm tiêu dùng” có tổ chức.

Tập trung vào vai trò của các “nhà sản xuất kiêm tiêu 
dùng”, nghiên cứu của Đại học Stanford đã làm sáng 
tỏ viễn cảnh hấp dẫn cho tương lai của hệ thống 
phân phối điện năng. Hệ thống này có lẽ đang dần 
chuyển hướng sang mô hình tiện ích công dân, cho 
phép trao đổi ngang hàng nguồn điện từ các nguồn 
tái tạo, như bước đầu tiên của một thị trường năng 
lượng phân tán sâu rộng hơn. Việc áp dụng các công 
nghệ chuỗi khối (blockchain) hiện nay tạo điều kiện 
cho việc kinh doanh điện trong một thị trường phi 
tập trung, minh bạch và an toàn. Các nghiên cứu 
tình huống gần đây đã khai thác vai trò của công 
nghệ chuỗi khối đối với xe điện. Đồng thời, một 
loại tiền tệ kỹ thuật số mới (NRGcoin), dựa trên các 
giao thức chuỗi khối, đã được đưa vào thương mại 
năng lượng tái tạo trong các lưới điện thông minh. 
Những tiến bộ này nhanh chóng tạo ra một mạng 
lưới điện tương lai ngày càng thách thức mô hình 
thông thường mà các tiện ích và nhà hoạch định 
chính sách đã vận hành trong nhiều thập kỷ. Những 
người tham gia thị trường sẽ buộc phải tìm ra một 
vai trò mới và khác biệt phụ thuộc vào các khung 
quy định và các cơ chế thị trường mới để tận dụng 
đầy đủ tiềm năng của DER. Điều này có nghĩa là các 
thị trường năng lượng trong tương lai sẽ rất khác 
với những gì chúng ta từng trải nghiệm từ trước đến 
nay 

Nguồn: Facchini, A., 2017. Distributed energy 
resources: Planning for the future. Nature Energy, 2, 
p.17129. Truy cập tại: http://bit.ly/btcs537 

Năm 2017, một hệ thống điện mặt trời độc lập cung cấp điện và nước 
sạch đã được lắp đặt tại thôn Ea Rớt, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh 
Đắk Lắk. Hệ thống tích hợp này có công suất lắp đặt 6,24kWp, sử dụng 
các tấm pin năng lượng mặt trời nhằm cung cấp điện sinh hoạt cho 
người dân và điện cho hệ thống lọc nước tinh khiết RO. Theo công suất 
thiết kế, hệ thống có thể sản xuất 20kWh/ngày, đáp ứng đủ nhu cầu 
thắp sáng cho khoảng 20 hộ gia đình và cung cấp từ 700-1000 lít nước 
sạch mỗi ngày cho người dân trong thôn. Hệ thống cung cấp điện và 
nước sạch sử dụng năng lượng mặt trời này có tuổi thọ 20 năm với tổng 
giá trị đầu tư khoảng 500 triệu đồng. Đây là công trình được lắp đặt 
trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ sự tham gia của các bên liên quan và 
các giải pháp năng lượng bền vững trong phát triển năng lượng tại Việt 
Nam” do Trung tâm Sáng tạo Xanh (GreenID) phối hợp với các đối tác 
tại tỉnh Đắk Lắk thực hiện.

Mô hình điện mặt trời tại thôn Ea Rớt, xã Cư Pui, huyện K rông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Hệ thống lọc nước tinh khiết RO bằng điện từ năng lượng mặt trời tại thôn Ea Rớt, 
xã Cư Pui, huyện K rông Bông, tỉnh Đắk Lắk
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Theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ban hành 
ngày 11/4/2017, dự án điện mặt trời là dự án 
sản xuất điện từ các tấm pin năng lượng mặt 

trời theo nguyên lý biến đổi từ quang năng thành điện 
năng. Quy hoạch phát triển điện mặt trời bao gồm quy 
hoạch phát triển điện mặt trời quốc gia, quy hoạch phát 
triển điện mặt trời cấp tỉnh và hai quy hoạch này được 
lập một lần cho giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn đến 
năm 2030 và được điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết. 
Từ các giai đoạn sau đó, quy hoạch phát triển điện mặt 
trời được lồng ghép vào Quy hoạch phát triển điện lực 
cấp tỉnh và Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Quy 
hoạch phát triển điện mặt trời chỉ áp dụng cho các dự 
án nối lưới, không áp dụng cho các dự án điện mặt trời 
trên mái nhà. 

Tổ chức, cá nhân tham gia phát triển các dự án điện mặt 
trời được ưu đãi về vốn đầu tư, thuế và đất đai, cụ thể: 
được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu 
để tạo tài sản cố định cho dự án; miễn, giảm thuế thu 
nhập doanh nghiệp; miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất, tiền thuê mặt nước theo quy định hiện hành; 
được tạo điều kiện thu xếp quỹ đất để thực hiện các dự 
án điện mặt trời. 

Một số chính sách mới ban hành 
trong quý II năm 2017

Giá mua điện dự án điện mặt trời 
nối lưới tại điểm giao nhận điện 
là 2.086 đồng/kWh (chưa bao 
gồm thuế giá trị gia tăng, tương 
đương 9,35 cent/kWh). Giá bán 
điện được điều chỉnh theo biến 
động của tỷ giá đồng/USD và 
giá này chỉ áp dụng cho các dự 
án nối lưới có hiệu suất của tế 
bào quang điện (solar cell) lớn 
hơn 16% hoặc module lớn hơn 
15%. Đối với dự án trên mái nhà 
(được lắp đặt trên mái hoặc gắn 
với công trình xây dựng), được 
thực hiện cơ chế bù trừ điện 
năng (net-metering) sử dụng hệ 
thống công tơ hai chiều. Trong 
một chu kỳ thanh toán, lượng 
điện phát ra từ dự án trên mái 
nhà lớn hơn lượng điện tiêu 
thụ sẽ được chuyển sang chu kỳ 
thanh toán kế tiếp. Khi kết thúc 
năm hoặc khi kết thúc hợp đồng 
mua bán điện, lượng điện phát 
dư sẽ được bán cho bên mua 

điện với giá bán điện như quy định đối với dự án 
điện mặt trời nối lưới.

Việc mua bán điện được thực hiện thông qua hợp 
đồng lập theo mẫu do Bộ Công Thương ban hành. 
Thời hạn hợp đồng là 20 năm kể từ ngày vận hành 
thương mại. Sau 20 năm, hai bên có thể gia hạn thời 
gian hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới theo quy định 
pháp luật.

Các nội dung về cơ chế nêu trên có hiệu lực từ ngày 
01/6/2017 đến ngày 30/6/2019. Sau khoảng thời 
gian này, Bộ Công Thương tiếp tục đề xuất cơ chế 
khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời. 
Đối với các dự án chưa có trong danh mục của Quy 
hoạch phát triển điện mặt trời và Quy hoạch phát 
triển điện lực đã được phê duyệt, Bộ Công Thương 
xem xét, phê duyệt bổ sung quy hoạch các dự án 
điện mặt trời có quy mô công suất nhỏ hơn hoặc 
bằng 50 MW, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
bổ sung quy hoạch các dự án điện mặt trời có quy 
mô công suất lớn hơn 50 MW 

Chi tiết Quyết định xem tại 
http://bit.ly/btcs538 

Cơ chế khuyến khích phát triển 
các dự án điện mặt trời
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Kiên quyết loại bỏ, dừng các dự án, 
công trình thủy điện không hiệu quả

Tại Chỉ thị 04/CT-BCT về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước và chấp hành quy 
định của pháp luật về thủy điện, ban hành ngày 7/4/2017, Bộ Công Thương yêu cầu 
Tổng cục Năng lượng phối hợp với các địa phương rà soát, quy hoạch thủy điện, kiên 

quyết loại bỏ, dừng các dự án, công trình thủy điện không hiệu quả, không đảm bảo an toàn, 
có ảnh hưởng xấu tới chế độ dòng chảy, môi trường và đời sống người dân, đặc biệt khu vực 
miền Trung – Tây Nguyên. 

Bên cạnh đó, Tổng cục cần chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện đúng, đầy đủ các quy 
định về vận hành hồ chứa và quản lý an toàn đập; rà soát quy trình vận hành đơn hồ để sửa 
đổi, bổ sung cho phù hợp với đặc thù hồ chứa và hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội và điều 
kiện hạ du, đảm bảo hiệu quả phát điện, cấp nước cho hạ du vào mùa cạn và cắt/giảm/làm 
chậm lũ trong mùa lũ.

Riêng Cục Điều tiết Điện lực, cần kiểm tra duy trì điều kiện cấp phép hoạt động điện lực đối 
với chủ đầu tư công trình thủy điện, có hình thức xử lý nghiêm đối với chủ đầu tư không thực 
hiện việc trồng rừng thay thế, chi trả dịch vụ môi trường rừng; không tuân thủ quy định pháp 
luật về quản lý, vận hành an toàn hồ chứa và đập thủy điện, đồng thời tổ chức giám sát, kiểm 
tra việc thực hiện đảm bảo dòng chảy tối thiểu và điều tiết cấp nước hạ du của các hồ chứa 
thủy điện theo quy định.

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao nhiệm vụ tăng cường 
công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, chất lượng công trình, vận hành hồ chứa thủy điện 
theo thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn tại địa phương, các chuyên 
gia, cơ quan tư vấn chuyên ngành có năng lực phù hợp trong công tác tổ chức lập, thẩm tra, 
thẩm định các quy hoạch, dự án đầu tư, thiết kế công trình, quy trình vận hành hồ chứa và 
kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các dự án thủy điện 

Chi tiết Chỉ thị xem tại:  http://bit.ly/btcs552 

Ảnh minh họa: Hoàng Chiên/PanNature
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Phê duyệt Chương trình REDD+ 
đến năm 2030

Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy 
thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon và quản lý bền vững tài nguyên 
rừng (Chương trình REDD+) đến năm 2030 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết 

định 419/QĐ-TTg ngày 5/4/2018.

Mục tiêu của Chương trình là đến năm 2020 sẽ góp phần giảm phát thải khí nhà kính 
thông qua các hoạt động REDD+, nâng cao độ che phủ rừng toàn quốc lên 42% và diện 
tích các loại rừng đạt 14,4 triệu ha. Giai đoạn 2021 – 2030 sẽ ổn định diện tích rừng tự 
nhiên đến 2030 ít nhất bằng diện tích đã đạt được tại năm 2020 và tăng độ che phủ rừng 
toàn quốc lên 45%, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia đến năm 2030 giảm 8% tổng 
lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường (BAU) theo cam kết 
tại Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, mức đóng góp có thể tăng lên 25% khi nhận 
được hỗ trợ quốc tế.

Chương trình được thực hiện trên phạm vi toàn quốc, từ năm 2017 đến hết năm 2030, ưu 
tiên vào các khu vực là điểm nóng về mất rừng và suy thoái rừng, vùng chịu tác động của 
biến đổi khí hậu và có tiềm năng tăng trữ lượng các-bon rừng. Trong đó, các hoạt động 
chính bao gồm rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng rừng và đất rừng đảm bảo mục tiêu 
16,24 triệu ha đất sử dụng cho mục đích lâm nghiệp vào năm 2020; hỗ trợ sản xuất nông 
nghiệp, ngư nghiệp bền vững và không gây mất rừng, suy thoái rừng; cải thiện quản trị 
rừng và cải thiện sinh kế cho người dân sống trong và gần rừng; đánh giá và nhân rộng 
các mô hình kinh doanh rừng năng suất cao và rừng gỗ lớn; thí điểm, đánh giá và nhân 
rộng mô hình quản lý rừng tự nhiên bền vững; bảo vệ, bảo tồn và phục hồi rừng… 

Chi tiết Quyết định xem tại: http://bit.ly/btcs539 

Ảnh: PanNature
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Tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 
sẽ bị cảnh cáo, phạt tiền hoặc tước quyền sử dụng giấy phép thăm dò, khai thác 
khoáng sản từ 1 đến 12 tháng. Trong đó, mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước là 250 triệu đồng đối với cá nhân, 500 
triệu đồng đối với tổ chức; mức phạt tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực khoáng sản là 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân còn bị áp dụng một hoặc nhiều hình 
thức xử phạt bổ sung như: (i) tước quyền sử dụng giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng 
tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; giấy phép hành nghề khoan nước dưới 
đất; giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản từ 01 tháng đến 24 tháng; (ii) đình chỉ hoạt 
động lập, thực hiện đề án, dự án về tài nguyên nước; đình chỉ hoạt động thăm dò, khai 
thác tài nguyên nước, thăm dò, khai thác khoáng sản từ 01 tháng đến 12 tháng; (iii) tịch 
thu tang vật, mẫu vật là khoáng sản, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc 
phục hậu quả như: (i) buộc thực hiện đầy đủ biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi 
trường, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; khắc phục tình trạng hạn hán, lũ lụt, thiếu nước; 
(ii) buộc thực hiện việc trám lấp giếng, các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, 
các giải pháp phục hồi môi trường khu vực khai thác; (iii) buộc xử lý, khắc phục sự cố sụt, 
lún đất hoặc sự cố bất thường khác; (iv) buộc thực hiện đúng quy trình vận hành hồ chứa; 
(v) buộc khắc phục các thiệt hại đối với các hành vi vi phạm gây ra lũ, lụt ảnh hưởng đến 
hoạt động sản xuất và sinh hoạt của nhân dân ở hạ du hồ chứa; (vi) buộc thực hiện các 
giải pháp phục hồi đất đai, môi trường… 

Trên đây là các quy định nằm trong Nghị định 33/2017/NĐ-CP được Thủ tướng Chính phủ 
ban hành ngày 3/4/2017 và chính thức có hiệu lực từ 20/5/2017.

Chi tiết Nghị định xem tại: http://bit.ly/btcs540 

Phạt tối đa 2 tỷ đồng 
nếu vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
tài nguyên nước & khoáng sản 

Khai thác khoáng sản trái phép tại Lâm Bình, 
Tuyên Quang - Ảnh: PanNature
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Quyết định 452/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 12/4/2017 chỉ 
rõ đến năm 2020 sẽ xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao FGD (được thu hồi từ khói lò 
đốt của các nhà máy nhiệt điện) và thạch cao PG (được thải ra từ các nhà máy hóa 

chất, phân bón) làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công 
trình xây dựng đạt khoảng 52% tổng lượng tích lũy (khoảng 75 triệu tấn, bao gồm 56 
triệu tấn tro, xỉ nhiệt điện; 2,5 triệu tấn thạch cao FGD; 16,5 triệu tấn thạch cao PG). 

Trong đó, tro, xỉ nhiệt điện sẽ được làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng khoảng 14 
triệu tấn, thay thế một phần sét để sản xuất clanhke xi măng khoảng 8 triệu tấn, thay thế 
một phần sét để sản xuất gạch đất sét nung khoảng 7 triệu tấn; làm phụ gia khoáng cho 
sản xuất bê tông và gạch không nung khoảng 2 triệu tấn; làm vật liệu san lấp mặt bằng 
công trình, hoàn nguyên mỏ và làm đường giao thông khoảng 25 triệu tấn. Đối với thạch 
cao FGD, làm phụ gia điều chỉnh thời gian đông kết cho xi măng khoảng 1,5 triệu tấn; làm 
nguyên liệu sản xuất tấm thạch cao xây dựng khoảng 1 triệu tấn. Đối với thạch cao PG, 
làm phụ gia điều chỉnh thời gian đông kết cho xi măng khoảng 3 triệu tấn; làm nguyên 
liệu sản xuất tấm thạch cao xây dựng khoảng 1,5 triệu tấn; làm vật liệu san lấp mặt bằng 
công trình, hoàn nguyên mỏ và làm đường giao thông khoảng 12 triệu tấn.

Trên đây là mục tiêu của Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy 
nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và 
trong các công trình xây dựng, được phê duyệt tại Quyết định 452/QĐ-TTg. 

Ngoài việc đề ra mục tiêu cụ thể, Đề án cũng lưu ý các chủ cơ sở phát thải, chủ đầu tư 
các dự án đầu tư xây dựng và các cơ quan chủ quản quản lý nhà máy nhiệt điện, hóa 
chất, phân bón có trách nhiệm lập đề án xử lý và tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao trình Bộ Công 
Thương phê duyệt, đảm bảo yêu cầu đến năm 2020 diện tích bãi thải không quá 2 năm 
sản xuất trung bình. Trường hợp tro, xỉ, thạch cao FGD, thạch cao PG không thể xử lý, sử 
dụng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng hoặc sử dụng trong các công trình xây 
dựng thì được xử lý như chất thải rắn không thể tái chế 

Chi tiết Quyết định xem tại http://bit.ly/btcs541 

Đến 2020 sẽ xử lý, sử dụng 75 triệu tấn 
tro, xỉ, thạch cao để sản xuất vật liệu 
xây dựng 

Bãi thải Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân - Ảnh: PanNature
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Phạm vi Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đến năm 2030 - theo 
Quyết định số 438/2017/QĐ-TTg - vẫn bao gồm bốn huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, 
Yên Minh và Quản Bạ thuộc tỉnh Hà Giang, diện tích tự nhiên khoảng 232.606 ha, 

dân số dự báo đến năm 2020 vào khoảng 320 - 325 nghìn người và đến 2030 khoảng 370 
- 375 ngàn người; quy mô khách du lịch đến 2020 đạt khoảng 0,7 - 0,8 triệu lượt khách/
năm và 2030 đạt khoảng 1 - 1,1 triệu lượt khách/năm.

Đến năm 2030, Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn sẽ được định hướng 
phát triển không gian, định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và thực hiện các 
giải pháp bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, khu vực này cũng tiến hành quy hoạch xây 
dựng bốn đô thị kiêm trung tâm du lịch, gồm: thị trấn Đồng Văn quy hoạch thành trung 
tâm du lịch văn hóa lịch sử; thị trấn Mèo Vạc thành trung tâm du lịch khoa học, mạo hiểm 
và thương mại cửa khẩu; thị trấn Yên Minh thành trung tâm du lịch sinh thái, đô thị xanh; 
thị trấn Tam Sơn thành trung tâm du lịch, vui chơi giải trí. 

Chiến lược phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn được chia làm 
3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (đến năm 2020), thực hiện các dự án hạ tầng cải thiện đường giao 
thông tiếp cận đến Cao nguyên đá Đồng Văn, mở rộng cung cấp nước sạch địa phương 
đảm bảo vệ sinh và các hạ tầng thiết yếu khác; Giai đoạn 2 (2020 - 2025) mở rộng các sản 
phẩm du lịch sinh thái, du lịch khoa học và du lịch mạo hiểm. Giai đoạn 3 (2025 - 2030) 
tăng cường tham gia tiếp xúc thị trường và quản lý; phát triển các sản phẩm du lịch phức 
hợp, tăng cường thị trường các sản phẩm du lịch địa phương.

Với các chương trình, lĩnh vực ưu tiên đầu tư, địa phương sẽ không xem xét các dự án có 
tác động tiêu cực, ảnh hưởng tới môi trường cảnh quan tự nhiên, đặc biệt đối với khu vực 
cảnh quan sông Nho Quế và Mã Pì Lèng 

Chi tiết Quyết định xem tại: 
http://bit.ly/btcs542 

Tham khảo thêm danh mục một số văn bản chính sách tài nguyên - môi trường nổi 
bật Quý II năm 2017 tại: http://bit.ly/btcs554 

Quy hoạch xây dựng công viên địa chất 
toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đến 2030

Cao nguyên đá Đồng Văn - Ảnh: PanNature
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Sau khi khởi công xây dựng thủy điện Xayaburi năm 2012, Chính phủ Lào mới đây tuyên bố sẽ tiếp tục xây đập Don 
Sahong vào cuối năm 2015 và đang chuẩn bị cho thủy điện Pak Beng – đập thủy điện dòng chính thứ ba trong số 11 
con đập dự kiến sẽ được xây dựng trên dòng chính Hạ nguồn khu vực Mê Công. Ngoài 7 công trình đập dòng chính 
đã hoàn thành trên phía thượng nguồn của Trung Quốc, 11 con đập dự kiến xây dựng ở Hạ Lưu sông Mê Công tại Lào 
và Campuchia được đánh giá sẽ gây ra những tác động nghiêm trọng đối với khu vực, đặc biệt là Đồng Bằng sông 
Cửu Long, vốn nằm ở cuối nguồn con sông này. Thủy điện - mặc dù vẫn được coi là một nguồn năng lượng tái tạo – 
song với các dự án dòng chính trên sông Mê Công, thủy điện đang phá vỡ sự nguyên vẹn của dòng sông và được coi 
là nhân tố có thể tạo ra nhiều thay đổi về xã hội, kinh tế, địa chính trị và hợp tác phát triển trong khu vực. 

Xin được giới thiệu một số ấn phẩm của Trung tâm Con người và Thiên nhiên cùng một số 
nghiên cứu của các đơn vị khác về chủ đề này được đăng trên trang web của Trung tâm.

Tham khảo tại: http://bit.ly/btcs543

Tham khảo tại: http://bit.ly/btcs546

Tham khảo tại: http://bit.ly/btcs544

Tham khảo tại: http://bit.ly/btcs548

Tham khảo tại: http://bit.ly/btcs545

Tham khảo tại: http://bit.ly/btcs549 

Sông Mê Công bao lâu nay là nơi nương tựa của người dân sống trong lưu vực 
Ảnh: Dương Văn Thọ/PanNature




