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Thực hiện các cam kết COP26 của Việt Nam

TÓM TẮT CHUNG

Tại hội nghị COP26 Việt Nam đã đưa ra các cam kết với một chương trình nghị sự đầy 
tham vọng nhằm xây dựng một nền kinh tế các-bon thấp bằng cách ngừng xây dựng các 
nhà máy sử dụng năng lượng than và chuyển đổi sang năng lượng sạch. Đây là một sự 
khác biệt đáng kể so với các kế hoạch năng lượng hiện nay và cũng là dấu hiệu cho thấy 
Việt Nam đã đưa ra quyết định chính trị để chuyển sang một cơ cấu năng lượng đa dạng 
hơn và ít sử dụng các-bon hơn. Thông qua việc này, Việt Nam cũng tạo ra cơ hội giảm 
thiểu các mối đe dọa đối với Đồng bằng sông Cửu Long bằng cách nhập khẩu điện từ 
Lào, loại trừ các đập thủy điện có rủi ro cao và ưu tiên nhập khẩu từ các nhà máy năng 
lượng mặt trời, gió và thủy điện ít có tác động.

Kế hoạch phát triển điện của Việt Nam đã đề xuất bổ sung hơn 40.000 MW điện than 
vào thập kỷ tới, và sự nỗ lực của Việt Nam trong việc không xây dựng nhà máy điện than 
mới sẽ đòi hỏi một sự thay đổi đáng kể đối với tổ hợp điện năng. Để có đủ nguồn cung 
này đòi hỏi phải đầu tư nhiều vào năng lượng tái tạo, gió và mặt trời. Việt Nam ghi dấu 
ấn tốt khi mở rộng quy mô năng lượng gió và mặt trời từ mức gần bằng 0 vào năm 2017 
lên đến gần 20.000 MW vào đầu năm 2022. Điều này là một thành công lớn cho đến 
nay, tuy nhiên dữ liệu từ Mêkông Infrastructure Tracker (tạm dịch: Cơ quan Theo dõi 
Cơ sở hạ tầng Mêkông) cho thấy việc phát triển mở rộng năng lượng mặt trời và gió của 
Việt Nam chủ yếu do nguồn tài chính trong nước. Với nguồn vốn đầu tư trong nước còn 
hạn chế, để Việt Nam có thể tiếp tục mở rộng năng lượng tái tạo đòi hỏi phải giải quyết 
những vấn đề liên quan đến thể chế và tích hợp lưới điện nhằm thu hút nguồn tài chính 
quốc tế.

Kế hoạch của Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu điện trong tương lai đó là tăng nhập 
khẩu năng lượng điện từ Lào. Điều này có thể được thực hiện theo những cách thúc đẩy 
hoặc đe dọa sự toàn vẹn của sông Mê Kông, con sông có vai trò nền tảng cho năng suất 
nông nghiệp và thủy sản đặc biệt trong khu vực, cũng như khả năng chống chịu với khí 
hậu ở đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Vấn đề nằm ở chỗ Việt Nam nên đầu tư 
hoặc mua điện từ những dự án đảm bảo các con sông vẫn chảy tự nhiên và tránh đầu tư 
vào các dự án thủy điện có khả năng gây tác động xấu đến môi trường. Một dự án thủy 
điện của Lào có khả năng gây tác động lớn đến môi trường là đập Sê Kông A, do công ty 
Sông Đà 6 của Việt Nam xây dựng. Đập này sẽ chặn dòng sông Sê Kông, là phụ lưu chính 
chảy tự nhiên cuối cùng của sông Mê Kông do đó sẽ dẫn đến tác động tiêu cực đến sản 
lượng cá trong khi đập thủy điện này chỉ có công suất 86 MW. Bằng cách lựa chọn một 
cách chiến lược các dự án thủy điện có tác động ít hơn đến môi trường hoặc các nhà máy 
khai thác năng lượng mặt trời và gió ở Nam Lào, Việt Nam vẫn có thể tăng nhập khẩu 
điện trong khi tránh được các tác động không cần thiết đến nông nghiệp và thủy sản.

Cơ hội tăng nhập khẩu năng lượng phi thủy điện ngày càng lớn. Việt Nam và Lào đã 
tiến hành đàm phán về thỏa thuận thương mại xuyên biên giới đầu tiên về năng lượng 
gió trong ASEAN, tạo tiền lệ cho thương mại trong khu vực về năng lượng mặt trời 
và gió khi Lưới điện ASEAN hình thành. Campuchia, Lào và Việt Nam có cơ hội phối 
hợp lập quy hoạch và đầu tư năng lượng để giúp cả ba nước này đạt được an ninh năng 
lượng, đồng thời giảm thiểu chi phí xã hội và môi trường. Một nghiên cứu của IUCN 
và Trung tâm Stimson về các lựa chọn năng lượng trên các lưu vực sông Sêkông-Sesan-
Srêpôk cho thấy hợp tác quốc tế về quy hoạch năng lượng là rất quan trọng để tối đa 
hóa lợi ích chung.1

Bản báo cáo này trình bày nghiên cứu về cách Việt Nam có thể thực hiện các cam kết 
năng lượng COP26 trong lĩnh vực điện, thông qua việc hỗ trợ chuyển đổi năng lượng tái 
tạo trong nước, chia sẻ bài học kinh nghiệm với các nhà hoạch định chiến lược ở Lào và 
phối hợp về thương mại điện năng nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường.  
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Thực hiện các cam kết COP26 của Việt Nam

CAM KẾT COP26 CỦA VIỆT NAM

Tại hội nghị COP26, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh cần đặt biến đổi khí 
hậu và quản lý môi trường làm trọng tâm của phát triển kinh tế. Thủ tướng Phạm Minh 
Chính đã ký một cam kết do Vương quốc Anh đứng đầu nhằm đẩy nhanh quá trình 
chuyển đổi năng lượng sạch và ngưng sử dụng than đá. Những cam kết này được xây 
dựng trong bối cảnh bùng nổ gần đây về năng lượng mặt trời và điện gió và nhu cầu đảm 
bảo khả năng cạnh tranh của Việt Nam trong một thế giới có năng lượng các-bon thấp 
và bền vững về môi trường là chìa khóa để thu hút đầu tư nước ngoài. Đảng Cộng sản 
Việt Nam đã thông qua một loạt nghị quyết góp phần định hướng quá trình này, cụ thể 
nhất là Nghị quyết số 55 được ban hành năm 2020 về “Định hướng Chiến lược Phát triển 
Quốc gia của Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045” tạo cơ sở pháp lý cho 
việc Việt Nam chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.

Việc Việt Nam cam kết không xây dựng các dự án điện than mới trừ những dự án đã 
và đang phát triển đòi hỏi phải có những thay đổi sâu rộng. Hiện nay, điện than chiếm 
khoảng 1/3 tổng công suất năng lượng và một số dự án đã và đang được xây dựng.2 Dự 
thảo Quy hoạch phát triển điện 8 vào tháng 10 năm 2021 đã đề xuất bổ sung 41.000 MW 
điện than vào năm 2030.3 Trong đó, chỉ 30.000 MW được tính vào các dự án hiện có 
hoặc đang xây dựng. Do đó, Việt Nam cần tìm 11.000 MW nguồn năng lượng điện thay 
thế không dùng than. Để có đủ nguồn cung này đòi hỏi phải đầu tư nhiều vào khí đốt tự 
nhiên, năng lượng tái tạo và nhập khẩu điện.

TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CAM KẾT TẠI COP26 ĐỐI VỚI TỔ HỢP ĐIỆN NĂNG CỦA VIỆT NAM 

Công suất lắp đặt năm 2020 được trích từ Cơ quan Theo dõi cơ sở hạ tầng Mêkông của Stimson. Dữ liệu về 
Công suất dự kiến năm 2030 PDP8 được trích từ dự thảo tháng 10 năm 2021 của Quy hoạch phát triển điện 
lực Việt Nam. Dữ liệu về Công suất dự kiến năm 2030 khi xem xét COP26 và công suất dự kiến năm 2030, 
loại bỏ 10 GW của các dự án điện than đã được lên kế hoạch nhưng chưa bắt đầu xây dựng kể từ tháng 1 năm 
2022 theo Cơ quan Theo dõi cơ sở hạ tầng Mêkông.

Năng lượng tái tạo có khả năng mở rộng đáng kể trong thập kỷ tới khi Việt Nam đã tăng 
công suất lắp đặt năng lượng mặt trời từ gần bằng không vào năm 2017 lên hơn 16,000 
MW vào cuối năm 2021. Các thách thức kỹ thuật bao gồm lưu trữ năng lượng, truyền 
tải và độ ổn định của lưới điện. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất trong việc tăng  nguồn 
vốn đầu tư chính là vấn đề thể chế - chính sách. Cho đến nay, Việt Nam đã thành công 
trong việc mở rộng năng lượng gió và mặt trời nhờ sự thúc đẩy bởi nguồn tài chính trong 
nước và khu vực, nhưng để tăng gấp đôi công suất đó sẽ đòi hỏi Việt Nam phải khai thác 
nguồn tài chính quốc tế. 

Khác Than Khí và Dầu Thủy điện Năng lượng tái tạo Nhập khẩu Lưu trữ

Công suất lắp đặt (2020)

Công suất dự kiến năm 2030  
(PDG8 tháng 10 năm 2021)
Công suất dự kiến năm 2030  
(Xem xét COP26)
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KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO Ở VIỆT NAM

Để đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, Việt Nam cần phải gia tăng 
mạnh mẽ công suất từ năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời và gió. Điều này 
sẽ đòi hỏi nguồn đầu tư đáng kể: Trong Kế hoạch phát triển Điện 8 của Việt Nam gần đây 
đã ước tính nhu cầu tài chính hàng năm là hơn 11 tỷ đô la, phần lớn trong số đó sẽ được 
dành cho năng lượng tái tạo.4 Từ trước đến nay, hầu hết tất cả các khoản đầu tư vào năng 
lượng tái tạo ở Việt Nam đều đến từ các nguồn trong nước và trong khu vực Châu á. Tuy 
nhiên, để duy trì mức độ mở rộng nhanh chóng cho năng lượng tái tạo phụ thuộc vào khả 
năng của Việt Nam trong việc mở rộng đầu tư quốc tế.

Việt Nam đã đạt được thành tựu đầy ấn tượng trong việc thu hút đầu tư từ khối tư nhân 
ở trong nước để nhanh chóng mở rộng quy mô năng lượng mặt trời, vượt xa các mục tiêu 
của Chính phủ. Mặc dù vẫn chưa rõ chính xác trong tương lai sẽ có bao nhiêu năng lượng 
mặt trời và gió được đưa vào trong Kế hoạch phát triển điện 8, nhưng có thế thấy rõ là hệ 
thống này đang gia tăng. 

MỤC TIÊU NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO Ở VIỆT NAM

Quy hoạch Phát triển Điện 7 (PDP7) không đề cập đến các mục tiêu công suất cụ thể cho sinh khối. Trong dự 
thảo PDP8 đầu tiên không có mục tiêu dung lượng cụ thể để lưu trữ năng lượng nhưng những nội dung này đã 
được đưa vào những bản cập nhật gần đây của PDP8.5 

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để đầu tư phát triển một lượng lớn năng lượng tái tạo để 
đạt được mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Hầu hết các dự án năng lượng tái 
tạo ở Việt Nam đều do các công ty trong nước phát triển. Theo dữ liệu từ Cơ quan Theo 
dõi hạ tầng cơ sở Mêkông cho thấy 58% các dự án năng lượng tái tạo ở Việt Nam được 
phát triển hoàn toàn bởi các công ty Việt Nam. 27% dự án khác được phát triển dựa trên 
hợp tác giữa một công ty Việt Nam với một đối tác quốc tế. Chỉ có 12% (tương ứng 13  
dự án) dự án được phát triển hoàn toàn do công ty nước ngoài.

Cũng theo thống kê của Theo dõi hạ tầng cơ sở Mêkông thì hầu hết các công ty nước 
ngoài tài trợ cho các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam đến từ các quốc gia ở Châu á  
đặc biệt là Thái Lan, Nhật Bản và Philippines. Các công ty của Trung Quốc hầu như 
không phải là đối tác phát triển hoặc nhà tài trợ dự án tại Việt Nam mà liên quan nhiều 
hơn đến các nước láng giềng như Campuchia và Lào.6

Công suất lắp đặt

Lưu trữ năng 
lượng sinh khối

Năng lượng  
mặt trời

Gió Tích trữ năng lượng  
(Pin/thủy điện)

PDP7 PDP8 (Bản dự 
thảo năm 2020) 

PDP8 (tháng 2 năm 
2021)

PDP8 (tháng 10 năm 
2021)
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NHỮNG THÁCH THỨC TRONG HUY ĐỘNG VỐN 
CHO NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Vấn đề ở chỗ các ngân hàng và các công ty của Việt Nam không có đủ năng lực tài chính 
để đầu tư, đáp ứng nhu cầu năng lượng trong tương lai. Mặc dù các văn bản pháp luật và 
chính sách của Việt Nam đóng vai trò rất tích cực trong lĩnh vực này, nhưng nguồn lực 
còn hạn chế trong khi vẫn cần hỗ trợ cho sự phát triển trên tất cả các lĩnh vực khác. Việt 
Nam chỉ có thể đạt được giảm phát thải ròng bằng “0” nếu huy động được nguồn tài trợ 
quốc tế. Điều này đòi hỏi cần có những cải cách trong chính sách đầu tư. Để nhận được 
sự hỗ trợ quốc tế, Việt Nam cần giải quyết những trở ngại về quy định sau:

•  Các điều khoản của Hợp đồng mua bán điện (PPA) không có ngân hàng bảo lãnh 
đối với các nhà máy điện quy mô lớn. Kể từ năm 2017, Việt Nam đã đưa ra biểu giá 
bán điện (FIT) cạnh tranh cho các dự án năng lượng mặt trời nhưng Hợp đồng Mua 
bán Điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đối với các dự án năng lượng mặt 
trời mang lại quá nhiều rủi ro cho các nhà đầu tư dự án. Theo đó, EVN có thể cắt giảm 
việc mua điện vào bất kỳ thời điểm nào trong một khoảng thời gian không xác định. 
Việc không có sự bảo đảm mua điện là không phù hợp với thông lệ quốc tế và làm cho 
nhiều nhà đầu tư quốc tế e ngại do rủi ro. Trong khi các công ty Việt Nam có thể giảm 
thiểu rủi ro bằng cách thu hút các bên liên quan quan trọng trong hệ thống chính trị 
theo những phương cách mà các công ty quốc tế không thể làm được.

•  Không đảm bảo về giá. Biểu giá bán điện 2017 của Việt Nam đã cung cấp một mức giá 
đảm bảo cho các dự án tại thời điểm bắt đầu vận hành và trong một khung thời gian cụ 
thể. Nhưng có 2 vấn đề: Biểu giá bán điện được điều chỉnh nhiều lần, điều này dẫn đến 
việc các nhà đầu tư thường có quá ít thời gian để đáp ứng đủ điều kiện nêu trong biểu 
giá mới, và đôi khi có những khoảng thời gian dài mà không có biểu giá chính thức. 
Cho dù việc sửa đổi giá định kỳ là điều dễ hiểu do thị trường năng lượng mặt trời của 
Việt Nam phát triển nhanh, nhưng sự không đảm bảo về việc biểu giá nào sẽ được áp 
dụng khi dự án bắt đầu vận hành là một rủi ro lớn. 

•  Thủ tục cấp phép rườm rà. Đăng ký một dự án mới thường liên quan đến nhiều cơ 
quan, ban ngành từ giai đoạn phê duyệt dự án ban đầu đến lúc tích hợp vào quy hoạch 
tỉnh, cho đến cấp phép đất đai, v.v. Quá trình này có thể gây khó khăn cho các nhà đầu 
tư quốc tế định hướng nếu không có các kết nối địa phương.

•  Hợp đồng mua bán trực tiếp giữa người bán và người mua trong khối tư nhân chậm 
được thực hiện. Vào năm 2020, Chính phủ đã làm rõ các chính sách về năng lượng 
mặt trời lắp đặt trên mái nhà, cho phép các công ty đầu tư vào năng lượng mặt trời để 
cắt giảm chi phí và đáp ứng các mục tiêu phát thải của doanh nghiệp.7 Đây là một bước 
quan trọng đầu tiên, nhưng chỉ riêng năng lượng mặt trời trên mái nhà là chưa đủ để 
đáp ứng các mục tiêu giảm carbon dài hạn, và nhiều công ty muốn mua năng lượng 
tái tạo trực tiếp từ các nhà sản xuất bên ngoài. Mặc dù Bộ Công Thương đã công bố 
kế hoạch thí điểm Đề án Hợp đồng mua bán điện trực tiếp vào năm 2019, nhưng việc 
thực hiện vẫn còn chậm.

Việt Nam đã thực hiện các bước để giải quyết những vấn đề này: vào tháng 1 năm 2022, 
Quốc hội đã thông qua Luật số 3 cho phép các công ty tư nhân có quyền đầu tư và vận 
hành đường dây tải điện.8 Điều này sẽ giảm bớt việc không chắc chắn và rủi ro liên quan 
đến việc kết nối năng lượng tái tạo với mạng lưới truyền tải. Bộ Công Thương đã công 
bố Đề án thí điểm kéo dài hai năm về Hợp đồng mua bán điện trực tiếp và đề án này bắt 
đầu từ năm 2022.9
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VẤN ĐỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG CHO CÁC HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN

Vấn đề Chi tiết

Không có qui định bắt buộc  
“Nhận hay Trả tiền”

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hiện là đơn vị tổng thầu duy nhất đối với 
lượng điện do các nhà sản xuất điện tại Việt Nam sản xuất. Các điều khoản 
trong Hợp đồng mua bán điện hiện nay không yêu cầu EVN mua điện, và vì vậy, 
nếu vì bất kỳ lý do gì mà EVN không thể mua điện - ví dụ, nếu họ cắt giảm sản 
lượng do quá tải lưới điện hoặc không thể sử dụng điện do bảo trì lưới điện - thì 
đơn vị phát triển dự án sẽ không có thị trường thay thế. Điều khoản “nhận hoặc 
trả” là thông lệ phổ biến và đảm bảo rằng người mua điện sẽ trả một khoản tiền 
nào đó, ngay cả khi họ không sử dụng điện - nhưng Hợp đồng mua bán điện 
năng lượng mặt trời lại không bao gồm điều khoản “nhận hoặc trả” . Điều này 
gây rủi ro cho nhà phát triển dự án.

Không có bảo lãnh của Chính 
phủ cho EVN

Trong quá khứ, EVN đã gặp phải các vấn đề về thu hồi chi phí và dòng tiền, do 
nhu cầu cung cấp điện với giá cả hợp lý cho người tiêu dùng, đồng thời quản lý 
việc bảo trì lưới điện và đầu tư vào các dự án phát điện và truyền tải điện mới 
để đáp ứng nhu cầu đang tăng nhanh. Trong khi EVN từ năm 2021 đã đạt được 
xếp hạng tín nhiệm tích cực, thì trong những năm trước đó, EVN đã phải chịu 
những tổn thất tài chính đáng kể và vấn đề tín nhiệm tín dụng. Hợp đồng mua 
bán điện không bao gồm bảo lãnh của Chính phủ cho các nghĩa vụ mua điện 
của EVN, có nghĩa là nếu EVN không trả được nợ vì bất kỳ lý do gì, Chính phủ 
Việt Nam cũng không đảm bảo rằng nhà đầu tư dự án sẽ được thanh toán tiền 
bán điện của họ. Điều này gây rủi ro cho nhà đầu tư dự án.

Hoàn trả giới hạn trong trường 
hợp dừng các hợp đồng mua 
bán điện

Trong trường hợp EVN chấm dứt Hợp đồng mua bán điện, trước đây Luật đã 
giới hạn nghĩa vụ bồi thường của EVN đối với giá trị sản lượng điện phát ra 
trong năm trước, đây là một khoản tương đối hạn chế khi so sánh với khoản nợ 
mà các chủ đầu tư phải gánh. Điều này có thể có vấn đề nếu Hợp đồng mua 
bán điện bị chấm dứt chỉ vài năm sau khi dự án đi vào hoạt động. Bản cập nhật 
năm 2019 cung cấp về một số khoản bồi thường và khả năng thiệt hại, nhưng 
gánh nặng tổn thất thuộc về bên phát triển dự án. Luật đặc biệt lưu ý rằng trong 
trường hợp bất khả kháng - một thuật ngữ pháp lý để chỉ một tình huống trong 
đó các tình huống bất khả kháng ngăn cản một bên thực hiện hợp đồng - mà một 
trong hai bên có một số biện pháp giảm nhẹ, nhưng luật cũng không đề cập đến 
các hành động của Chính phủ trong điều kiện bất khả kháng. Điều này có nghĩa 
là nếu EVN không có khả năng thanh toán do bất kỳ trường hợp bất khả kháng 
nào thì khả năng hoàn trả cho các nhà phát triển dự án sẽ hạn chế.

Nhà đầu tư chịu trách nhiệm về 
chi phí truyền tải.

Hợp đồng mua bán điện yêu cầu các nhà đầu tư dự án năng lượng tái tạo phải 
chịu trách nhiệm cho chi phí hòa lưới vào lưới điện quốc gia. Điều này không chỉ 
liên quan đến khoản đầu tư bổ sung vào cơ sở hạ tầng truyền tải mà còn liên 
quan đến các giấy phép và kết nối lưới điện cần thiết. Điều này phát sinh chi phí 
cho nhà đầu tư.

Lạm phát hoặc rủi ro hối đoái.

Hợp đồng mua bán điện không có chỉ số giá từ biểu giá FIT giống như Chỉ số 
giá tiêu dùng, điều này có thể dẫn đến rủi ro do lạm phát. Bản cập nhật Hợp 
đồng mua bán điện năm 2019 đã có các điều chỉnh đối với tỷ giá hối đoái VND / 
USD vào ngày lập hóa đơn.

Quy trình giải quyết tranh chấp 
của Chính phủ

Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào về Hợp đồng mua bán điện, Cục 
Năng lượng tái tạo thuộc Bộ Công Thương sẽ giải quyết các tranh chấp. Nếu 
tranh chấp không được giải quyết thì vụ việc sẽ được chuyển sang Cục Điều 
tiết điện lực Việt Nam và sau đó là Tòa án Việt Nam. Việc giải quyết tranh chấp 
do chính phủ quản lý này có thể được coi là quản lý một phần của EVN do EVN 
cũng là một cơ quan chính phủ. Một số Hợp đồng mua bán điện năng lượng 
mặt trời đã bao gồm các phương án thay thế.

Bảng tóm tắt nội dung từ các cuộc thảo luận với các bên liên quan trong khu vực tư nhân và dựa trên ý kiến 
của các chuyên gia pháp lý tại Norton Rose Fulbright, Akin Gump, Duane Morris Việt Nam và Jones Day.10
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TƯƠNG LAI CHO NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀ 
GIÓ Ở VIỆT NAM

Tầm quan trọng của cải cách thể chế đã trở nên rõ ràng hơn trong lĩnh vực năng lượng 
mặt trời và gió. Việt Nam đã lập dấu ấn trên toàn cầu khi áp dụng Biểu giá FIT vào năm 
2017, thu hút được nguồn đầu tư dồi dào. Vào năm 2017, Việt Nam hầu như không có 
điện mặt trời; đến năm 2021, con số này đã tăng lên hơn 16.000 MW.11 Điều này liên 
quan trực tiếp đến việc áp dụng FiT, bao gồm việc áp dụng biểu FiT cho năng lượng mặt 
trời trên mái nhà vào tháng 4 năm 2020 và giúp 9.500 MW hòa lưới điện  vào tháng 12 
năm 2021.12 Con số này tăng trưởng vượt qua mục tiêu năng lượng mặt trời của Việt 
Nam đến năm 2030, thúc đẩy Việt Nam trở thành thị trường năng lượng mặt trời lớn 
thứ ba toàn cầu vào năm 2020 và là đóng vai trò  lãnh đạo trong khu vực ASEAN về triển 
khai năng lượng mặt trời. 

CÔNG SUẤT NĂNG LƯỢNG ĐIỆN MẶT TRỜI LẮP ĐẶT TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2017 - 2021

Nguồn: Dữ liệu về công suất lắp đặt cho từng loại điện mặt trời được lấy từ Thống kê năng lượng tái tạo IRENA 
năm 2019 và 2020, trang web của EVN Solar, PV-Tech và Tập đoàn Đối tác Năng lượng Việt Nam.

Tuy nhiên, năng lượng gió được dự kiến sẽ đóng vai trò thúc đẩy trong giai đoạn tiếp theo 
của quá trình chuyển đổi năng lượng tái tạo của Việt Nam mà không phải năng lượng mặt 
trời. Bản báo cáo cuối cùng của PDP8 đã nâng mục tiêu năng lượng mặt trời và gió lên 50% 
nguồn cung cấp điện của Việt Nam vào năm 2045. Do điện gió và mặt trời không liên tục 
nên cần 18 GW điện gió vào năm 2030 và ước tính 42.7 GW điện gió lắp đặt trên bờ và 54 
GW ở ngoài khơi vào năm 2045.13 Việc mở rộng nhanh chóng này là khả thi về mặt kỹ thuật: 
Việt Nam có ít nhất 24 GW tiềm năng gió chất lượng cao trên bờ với tốc độ gió trung bình 
trên 6 m/giây và thêm 404 GW tiềm năng khác ở tốc độ gió thấp hơn 5-6 m/giây.14 Ngân 
hàng Thế giới ước tính tiềm năng gió ngoài khơi của Việt Nam là hơn 500 GW và có thể 
cung cấp nguồn điện năng tương đương lượng điện từ điện than hiện đang cung cấp nhờ có 
đường bờ biển dài và sức gió mạnh của gió mùa Đông Bắc.15 Năng lượng gió cũng có hệ số 
công suất cao hơn năng lượng mặt trời. Nhưng để tận dụng tiềm năng này sẽ đòi hỏi đầu tư 
lớn vì năng lượng điện gió hiện nay của Việt Nam chỉ đạt dưới 4 GW. 

Mặc dù năng lượng mặt trời đã thúc đẩy sự gia tăng năng lượng tái tạo gần đây của Việt 
Nam, nhưng thực tế sự quan tâm của chính phủ đối với năng lượng điện gió đã có từ 
trước năng lượng mặt trời. Quy hoạch phát triển điện 7 (PDP7) của Việt Nam được công 
bố vào năm 2010 với mục tiêu 1.000 MW vào năm 2020 và 6.200 MW vào năm 2030.16 

Biểu đồ này thể hiện tổng công suất lắp đặt năng lượng mặt trời tại Việt Nam theo thời gian và 
loại hình lắp đặt.

Quy mô

Điện mặt trời áp mái
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Vào tháng 6 năm 2011, Quyết định 37 của Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra biểu giá điện 
(FIT) cho điện gió là 0,078 đô la Mỹ/kWh cho hợp đồng 20 năm.17 Tuy nhiên, việc đầu tư 
vào các dự án điện gió chậm trở thành hiện thực. Chỉ có 135 MW điện gió được đưa vào 
hoạt động vào năm 2015, thấp hơn một nửa so với mục tiêu PDP7 cho năm 2020.18 Để 
đáp ứng với tình hình thực tế, bản PDP7 sửa đổi vào năm 2016 đã giảm mục tiêu điện gió 
xuống 800 MW vào năm 2020.19 Điều này trái ngược với năng lượng mặt trời khi có công 
suất tăng theo cấp số nhân sau khi biểu giá FIT đã được công bố vào năm 2017.

Vào đầu những năm 2010, Việt Nam đã đặt ra các mục tiêu về điện gió tương tự như 
Thái Lan và Philippines nhưng công suất lắp đặt đều thấp hơn 2 quốc gia này. Một sự 
khác biệt chính đó là biểu giá FIT thấp hơn: FIT của Philippines là 0,16 đô la Mỹ / kWh 
và FIT của Thái Lan là 0,15 đô la Mỹ/ kWh.20 Các biểu giá FIT cao hơn này đã giúp 
thành công trong việc kích thích đầu tư. Biểu giá của Việt Nam là quá thấp, đặc biệt là 
với lãi suất cao cho các dự án năng lượng tái tạo.21 Năm 2018, Quyết định số 39 đã tăng 
biểu giá FIT cho điện gió lên 0,085 đô la Mỹ / kWh cho gió trên bờ và 0,098 đô la Mỹ /
kWh cho gió ngoài khơi đối với các dự án đi vào vận hành trước ngày 1 tháng 11 năm 
2021.22 Điều này đã thu hút đầu tư: Công suất điện gió của Việt Nam đã tăng gấp 10 lần 
từ mức dưới 300 MW vào năm 2018 lên 3.980 MW vào tháng 11 năm 2022.23  

ĐIỆN GIÓ TẠI ASEAN, 2012–2021

Đã có tổng số 37 dự án khác với tổng công suất 2.500 MW không đưa vào vận hành được 
vào cuối tháng 10/2021.24 Tại nhiều dự án, nguyên nhân của sự chậm tiến độ này được 
cho là do có sự gián đoạn chuỗi cung ứng và giảm nguồn cung lao động, cũng như sự 
chậm trễ vận hành do đại dịch COVID. Mặc dù gần hoàn thành, nhưng các dự án này 
vẫn còn trong tình trạng lấp lửng vì các nhà đầu tư không tiếp tục hoàn thành dự án cho 
đến khi họ biết cấu trúc giá cả.

Tính đến giữa năm 2022, vẫn còn nhiều sự không chắc chắn về cơ cấu định giá trong 
tương lai cho cả gió trên bờ và ngoài khơi. Quyết định 39 chỉ ra rằng biểu giá FIT có thể 
được thay thế bằng hệ thống đấu giá ngược sau khi FIT hết hạn vào năm 2021, điều này 
sẽ thúc đẩy các nhà đầu tư cạnh tranh về giá. Một công văn gần đây của Bộ Công Thương 
đề xuất biểu giá FIT sẽ giảm dần theo thời gian cho đến năm 2023 nhưng chưa có quyết 
định nào được đưa ra.25 Sự thiếu rõ ràng này về giá cả và các điều khoản trong Hợp đồng 
mua bán điện có thể sẽ hạn chế đầu tư ngắn hạn hơn nữa.

Biểu đồ này cho thấy công suất gió được lắp đặt ở bốn quốc gia ASEAN từ năm 2012 đến năm 2021.  
Cho đến năm 2019, công suất gió của Việt Nam thấp hơn đáng kể so với công suất ở Philippines và Thái Lan
Nguồn: IRENA Renewables Statistics 2021; Điện lực Việt Nam; và tìm kiếm thông cáo báo chí cho các dự án điện 
gió quy mô nhỏ ở Thái Lan và Philippines vào năm 2021.

Năm 2018, Việt Nam 
thông qua Biểu giá mua 
điện mới cho điện gió
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THÁCH THỨC TRONG VIỆC TÍCH HỢP HỆ THỐNG 
LƯỚI ĐIỆN 

Việt Nam đã đạt được thành tích ấn tượng trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng 
tái tạo, nhưng việc phát triển nhanh chóng của năng lượng mặt trời và gió lại đang làm 
quá tải hệ thống lưới điện quốc gia. Trong các năm 2020 và 2021, đã có hơn 100.000 công 
trình năng lượng mặt trời trên mái nhà được lắp đặt và ít nhất 15 nhà máy năng lượng 
mặt trời quy mô lớn đã được kết nối vào lưới điện, khoảng 84 nhà máy điện gió đã hòa 
vào lưới điện. Hầu hết các dự án này đều tập trung ở một số tỉnh phía Nam và vượt quá 
khả năng hòa lưới điện cho các dự án này. Đây được xem là một rào cản chính trong việc 
mở rộng năng lượng tái tạo. Vào năm 2022, Trung tâm Điều phối Hệ thống điện Quốc 
gia của Việt Nam đã thông báo tạm dừng phê duyệt mới cho các dự án năng lượng mặt 
trời và gió.  Để đảm bảo đạt được mục tiêu năng lượng tái tạo của Việt Nam đạt mức 
50% năng lượng mặt trời và gió vào năm 2045, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phải 
nâng cấp quy hoạch và đầu tư lưới điện.

Năng lượng mặt trời và năng lượng gió khác với các nguồn điện truyền thống như than, khí 
đốt tự nhiên hoặc thủy điện ở một số điểm như nguồn điện truyền thống có thể sản xuất 
điện theo yêu cầu, nhưng năng lượng mặt trời và năng lượng gió là không liên tục. Khi chỉ 
có một vài nhà máy điện sản xuất năng lượng không liên tục và mức đóng góp vào lưới điện 
tổng thể ở mức thấp thì các đơn vị vận hành lưới điện không gặp quá nhiều khó khăn trong 
quản lý. Các đơn vị vận hành thường chia việc tham gia từ năng lượng tái tạo thành các giai 
đoạn và khi tỷ trọng năng lượng tái tạo của lưới điện tăng lên, các nhà vận hành lưới điện 
cần phải thực hiện các điều chỉnh để đảm bảo rằng lưới điện được vận hành trơn tru.

CÁC GIAI ĐOẠN THAM GIA CỦA NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 

Bảng này thể hiện 4 giai đoạn chung của tích hợp năng lượng tái tạo biến đổi, mô tả các tác động lên lưới điện 
và các tác động có khả năng xảy ra. Khả năng tích hợp năng lượng tái tạo biến đổi (VRE) của lưới điện sẽ  

Giai đoạn Nội dung Hành động % of VRE

Giai đoạn 1

Các dự án của VRE được 
kết nối với hệ thống lưới điện, 
nhưng các tác động chỉ tại 
điểm kết nối lưới điện. Không 
có tác động đáng chú ý đến hệ 
thống năng lượng.

Không cần thiết Thường từ 5% trở 
xuống.

Giai đoạn 2

Đủ các nhà máy điện VRE 
được kết nối vào lưới điện nên 
có sự khác biệt đáng kể giữa 
phụ tải điện kế hoạch và điện 
năng thực tế sản xuất từ VRE. 
VRE có một số tác động đến 
việc quản lý và vận hành lưới 
điện và hệ thống năng lượng.

Thay đổi vận hành để 
sử dụng VRE tốt hơn 
và trên cơ sở sử dụng 
các nguồn lực hiện có 
để tích hợp VRE một 
cách hiệu quả.

Thường từ 5-10%.

Giai đoạn 3

Lượng diện sản xuất từ VRE 
gây ra sự gián đoạn của hệ 
thống trong việc cân bằng 
cung và cầu, ảnh hưởng đến 
sự ổn định. VRE xác định cách 
thức vận hành với qui mô hệ 
thống năng lượng rộng hơn.

Đầu tư để tăng khả 
năng linh hoạt của hệ 
thống điện bổ sung. 
Giảm sản lượng VRE 
để duy trì sự ổn định.

Thường từ 10-25%.

Giai đoạn 4 và 
tiếp theo

Tại một số khoảng thời gian, 
VRE sản xuất gần như toàn bộ 
điện năng.

Thực hiện các thay đổi 
đáng kể về quy định và 
vận hành để đảm bảo 
tính ổn định của hệ 
thống. Yêu cầu VRE 
cung cấp các dịch vụ 
phụ trợ như lưu trữ pin, 
nguồn dự phòng, v.v.

Có thể bắt đầu với 
mức trên 20% công 
suất lắp đặt đối với 
lưới điện kém linh 
hoạt; thường trên 
30% đối với các lưới 
điện phát triển hơn
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phụ thuộc vào các thông số kỹ thuật, thông lệ quản lý, thực tiễn vận hành và thể chế, và các yếu tố thị trường 
khác - vì vậy không có tỷ lệ cụ thể về năng lượng tái tạo cho từng giai đoạn. Tuy nhiên, biểu đồ này hiển thị 
một số ví dụ ở các quốc gia tại mỗi giai đoạn và số liệu thống kê cụ thể.Chưa có quốc gia nào đạt đến Giai 
đoạn 5 hoặc 6, nhưng trong những năm tới, một số quốc gia có thể đạt đến điểm mà tại đó VRE bắt đầu cung 
cấp thặng dư hoặc thâm hụt tạm thời, đòi hỏi phải tích trữ trên quy mô lớn hơn.27

Năng lượng tái tạo của Việt Nam phát triển nhanh chóng với phần lớn năng lượng mặt 
trời được lắp đặt ở phía Nam. Hiện nay, năng lượng mặt trời chiếm khoảng 25% tổng công 
suất lắp đặt ở Việt Nam, nhưng có tới 42% công suất lắp đặt ở một số tỉnh phía Nam.28 
Trong khi một nửa dự án điện gió nằm ở các tỉnh Gia Lai, Ninh Thuận và Quảng Trị.  
Tuy nhiên, do bị cắt giảm, sản lượng điện từ nguồn năng lượng tái tạo chỉ đạt xấp xỉ 16%.29

BIỂU ĐỒ THÔNG TIN VỀ ĐIỆN GIÓ VÀ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 

Bản đồ này thể hiện số lượng dự án điện mặt trời đang vận hành (trái) và dự án điện gió (phải) tại mỗi tỉnh 
thành của Việt Nam tính đến tháng 5 năm 2022. Bản đồ điện mặt trời bao gồm tổng cộng 151 dự án điện mặt 
trời đang vận hành với công suất lắp đặt hơn 12.000 MW, không bao gồm các dự án năng lượng mặt trời áp 
mái. Bản đồ điện gió (bên phải). Bản đồ này thể hiện số lượng dự án điện gió đã vận hành thương mại một 
phần hoặc toàn bộ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại mỗi tỉnh tính đến ngày 1 tháng 11 năm 2021.30

Theo biểu đồ trên, Việt Nam đã nhanh chóng chuyển từ giai đoạn một của năng lượng 
tái tạo biến đổi - là giai đoạn mà năng lượng tái tạo chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng nguồn 
cung cấp năng lượng và có tác động hạn chế đến lưới điện — sang ít nhất là giai đoạn hai 
ở cấp quốc gia và giai đoạn ba ở một số vùng nơi mà nguồn năng lượng tái tạo có thể ảnh 
hưởng đến các hoạt động của lưới điện và phải đầu tư thêm vào cơ sở hạ tầng lưới điện.

Số dự án năng lượng mặt trời Số dự án điện gió
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Giống như nhiều quốc gia đang phát triển khác ở Châu á, Việt Nam từ trước đến nay ít 
đầu tư vào truyền tải điện. Thay vào đó, các nhà quy hoạch đã ưu tiên tài trợ cho phát 
điện để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng nhanh. Theo kế hoạch năm 2021 thì vốn đầu tư 
cho truyền tải điện ở Việt Nam bằng khoảng một phần tư so với Quy hoạch phát triển 
điện tầm nhìn 2045.31 

Hiện tại, các đường dây tải điện Bắc-Nam đã gần đạt đến công suất: Theo một nghiên 
cứu của Ngân hàng Thế giới cho thấy hệ thống truyền tải điện hiện có có thể tích hợp tới 
3,3 GW năng lượng tái tạo ở miền Nam Việt Nam, nhưng nguồn điện bổ sung này sẽ đòi 
hỏi đường dây tải điện và máy biến áp phải được nâng cấp.32 Với gần 20 GW tăng thêm 
từ việc mở rộng năng lượng mặt trời và gió đã vượt xa đáng kể khả năng tích hợp của 
lưới điện.

Các quy định mới đang tạo cơ hội cho tích hợp năng lượng tái tạo, trong đó có việc yêu 
cầu các nhà khai thác lưới điện ưu tiên sử dụng năng lượng mặt trời và năng lượng gió. 
Tuy nhiên, một số ràng buộc về kỹ thuật và quy định đang làm giảm tiến độ:

•  Không có kế hoạch rõ ràng để giải quyết tắc nghẽn lưới điện. Thời gian để xây dựng 
đường dây tải điện sẽ mất nhiều thời gian hơn so với việc xây dựng các trạm phát điện. 
Tuy nhiên, kết quả khảo sát năm 2020 của USAID thì Việt Nam chưa xác định được 
một kế hoạch đầu tư lưới điện rõ ràng để tích hợp năng lượng biến đổi.33 Do đó, EVN 
đang gặp mắc kẹt do bùng nổ về năng lượng mặt trời và gió chứ không phải lên kế 
hoạch đầu tư lưới điện. Vấn đề này phải được giải quyết nhanh chóng để hỗ trợ việc 
triển khai 100 GW điện mặt trời và điện gió mới trong nỗ lực của Việt Nam nhằm đạt 
mục tiêu phát thải ròng bằng “0”.

•  Dự báo về năng lượng biến đổi bị hạn chế. Việt Nam chưa thể dự báo một cách chắc 
chắn về sản xuất năng lượng tái tạo biến đổi dẫn đến hạn chế khả năng đáp ứng giữa 
cung và cầu. Cải thiện dự báo dựa trên thời tiết và số liệu lịch sử vận hành của nhà máy 
điện sẽ dễ dàng quản lý lưới điện hơn. 

•  Quy định liên quan đến lưới điện quốc gia lạc hậu. Việt Nam đã cập nhật cho một số 
quy định về lưới điện nhưng những quy định này chưa mang lại sự linh hoạt để thích 
ứng với những thay đổi thường xuyên về năng lượng biến đổi và thiếu các yêu cầu kỹ 
thuật cụ thể đối với nguồn năng lượng này.34 

•  Không khuyến khích các nguồn năng lượng khác bổ sung cho năng lượng biến đổi. 
Khi tỷ trọng cung cấp điện năng lượng tái tạo tăng lên, lưới điện sẽ được hưởng lợi từ 
việc triển khai các dịch vụ phụ trợ bao gồm việc pin lưu trữ và sử dụng các nguồn điện 
truyền thống được linh hoạt hơn, đặc biệt là các nhà máy điện khí có thể nhanh chóng 
điều chỉnh để bổ sung cho sản lượng năng lượng mặt trời và gió. Các hợp đồng mua 
bán điện truyền thống (PPAs) không cho phép vận hành linh hoạt. Việc điều chỉnh các 
điều khoản của PPA và thiết lập một biểu giá ưu đãi có thể khuyến khích việc lưu trữ và 
tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn điện truyền thống. 

•  Kết nối với các nước láng giềng bị hạn chế. Việt Nam có quan hệ thương mại về điện 
năng với các nước láng giềng Trung Quốc, Lào và Campuchia nhưng ở mức còn rất 
hạn chế. Việc cải thiện khả năng kết nối và tăng cường mua bán điện có thể cho phép 
mua điện từ Lào hoặc Campuchia khi năng lượng mặt trời và gió chưa được sản xuất ở 
Việt Nam, do đó giúp tối ưu hóa việc cung cấp điện ở cấp vùng.
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MỐI LIÊN HỆ GIỮA CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG 
TÁI TẠO VÀ BẢO TỒN SÔNG

Trong lúc việc phát triển và mở rộng năng lượng mặt trời và gió sẽ là yếu tố quan trọng 
giúp Việt Nam giảm tiêu thụ than và đáp ứng yêu cầu trong lộ trình thực hiện các cam 
kết tại COP26, thì việc tăng cường nhập khẩu điện từ các nước láng giềng là một giải 
pháp bổ sung. Trong Kế hoạch Phát triển Điện lực 8 của Việt Nam (PDP 8) ban hành 
tháng 4 năm 2022 đã đưa ra dự đoán lượng điện nhập khẩu sẽ tăng từ 572 MW vào năm 
2020 lên khoảng 4.000 MW vào năm 2025.35 Điều này sẽ tận dụng lợi thế của khu vực tập 
trung vào việc xây dựng Lưới điện ASEAN và cải thiện thương mại điện trong khu vực. 
Trong tương lai thì nguồn điện nhập khẩu vào Việt Nam phần lớn sẽ đến từ CHDCND 
Lào và có thể từ Campuchia. 

Trong hơn ba thập kỷ qua, các nước trong ASEAN đã có thảo luận về lợi ích của thương 
mại điện năng và một mạng lưới điện được kết nối với nhau nhiều hơn sẽ mang lại 
những lợi ích cấp khu vực. Từ năm 2012, Ngân hàng Phát triển châu Á đã đưa ra ước 
tính rằng thương mại điện năng sẽ giúp tiết kiệm tiền đầu tư vào năng lượng trên toàn 
Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng tới 200 tỷ đô la.36 Một nghiên cứu của IEA cho thấy 
nếu mạng lưới kết nối điện đa bên được cải thiện sẽ cho phép các nước ASEAN tích hợp 
các nguồn năng lượng thủy điện, mặt trời và gió tốt hơn do có kế hoạch phù hợp hơn 
dựa trên tình hình thời tiết.37  Điểm tích cực này đã được kiểm chứng tại các mạng lưới 
điện khu vực ở Mỹ, Trung Mỹ và châu Phi.

Cải thiện kết nối lưới điện có thể giúp xây dựng khả năng phục hồi cao hơn và hấp thụ 
lượng điện tái tạo biến đổi dư thừa. Ví dụ, việc kết nối lưới điện ngày càng tốt hơn sẽ cho 
phép các tỉnh ở miền Nam Việt Nam bán điện mặt trời dư thừa cho Lào hoặc Campuchia 
thay vì cắt giảm nó. Thêm vào đó, khi dự báo thời tiết cho thấy nhiều mây, miền Nam 
Việt Nam có thể linh hoạt hơn trong việc nhập khẩu thủy điện hoặc năng lượng mặt trời 
từ các khu vực không bị ảnh hưởng ở Lào hoặc Campuchia.

Tuy nhiên, cách thức Việt Nam tham gia thương mại điện năng với các nước láng giềng 
này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến việc phát triển các dự án thủy điện ở các quốc gia này. 
Phần lớn nguồn điện năng mà Việt Nam nhập khẩu từ Lào đến từ các đập thủy điện và 
các đập này có thể có tác động tiêu cực đáng kể đến hạ nguồn ĐBSCL của Việt Nam. Tuy 
nhiên, với tư cách là bên mua điện, Việt Nam có thể thay đổi quá trình xây dựng đập tại 
Lào và Campuchia để giúp cho sông Mêkông chịu ít tác động nhất từ các đập.

Hợp tác về thương mại năng lượng điện đóng vai trò rất quan trọng để bảo vệ Đồng 
bằng sông Cửu Long, nơi mà cung cấp 90% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam và phần 
lớn sản lượng trái cây và thủy sản. Đồng bằng sông Cửu Long có một vai trò quan trọng 
trong thị trường lương thực của quốc gia và khu vực; tuy nhiên, nông nghiệp và ngư 
nghiệp của vùng đồng bằng đang bị đe dọa bởi sự kết hợp các yếu tố như nước biển 
dâng, khai thác nước ngầm và tác động của các dự án ở thượng nguồn dẫn đến giảm 
lượng phù sa và chất dinh dưỡng từ sông Mêkông. Nếu không có hợp tác xuyên biên giới 
về quy hoạch và đầu tư về năng lượng, Việt Nam đứng trước rủi ro trong việc chuyển đổi 
thành công sang năng lượng tái tạo ở trong nước trong khi vẫn phải mua điện từ các dự 
án thủy điện ở Lào và điều này sẽ đe dọa trực tiếp đến vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Việt Nam đã có những hành động nhằm giảm bớt các mối đe dọa trong nước đối với 
Đồng bằng sông Cửu Long. Tháng 11 năm 2017, chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 
120, tạo cơ sở pháp lý cho việc giảm thâm canh sản xuất lúa gạo, đem lại nhiều lợi ích 
cho kinh tế - xã hội, và thích ứng với biến đổi khí hậu.38 Nghị quyết số 55 đã được thông 
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qua vào tháng 2 năm 2020 đã đề ra tầm nhìn về tích hợp năng lượng tái tạo trên quy mô 
lớn.39 Mặc dù Nghị quyết 55 và Nghị quyết 120 đề cập đến các vấn đề riêng biệt, nhưng 
các nghị quyết này có mối liên hệ mật thiết bởi vì những quyết sách của Việt Nam về 
năng lượng có thể củng cố hoặc làm suy yếu Nghị quyết 120.

LỊCH SỬ THƯƠNG MẠI ĐIỆN NĂNG Ở VIỆT NAM

•  Việt Nam đã nhập khẩu điện từ các nước láng giềng trong gần 20 năm để 
giúp giải quyết tình trạng thâm hụt điện trong nước, với nhập khẩu điện 
từ Trung Quốc bắt đầu từ năm 2004 và nhập khẩu điện từ Lào bắt đầu từ 
năm 2013. Trước đây, do nhu cầu an ninh năng lượng Việt Nam luôn nhập 
khẩu điện nhưng ở mức thấp. Mặc dù lượng điện nhập khẩu đã tăng theo 
thời gian và đạt đỉnh vào năm 2010 ở mức 5,6% so với tổng lượng điện cung 
cấp.40 Từ trước đến nay, kế hoạch nhập khẩu điện thường không trở thành 
hiện thực: PDP 7 của Việt Nam dự kiến lượng điện nhập khẩu sẽ chiếm 3,1% 
tổng lượng điện cung cấp vào năm 2020, nhưng con số này cuối cùng chỉ 
đạt 1,3%.41  Trong quy hoạch PDP 7 sửa đổi vào năm 2016 dự kiến nhập khẩu 
khoảng 1.554 MW vào năm 2030, chỉ chiếm 1,2% tổng lượng điện dự kiến.42

•  Trong khi phần lớn lượng điện nhập khẩu của Việt Nam đến từ Trung Quốc 
trong những năm gần đây, lượng điện nhập khẩu bổ sung trong tương lai sẽ 
phần lớn đến từ Lào. Điều này phản ánh những quan ngại về sự phụ thuộc vào 
Trung Quốc cũng như khát vọng trở thành “Cục pin của Đông Nam Á” của Lào 
thông qua việc xuất khẩu điện sang các nước láng giềng. Lào đã ký Biên bản 
Ghi nhớ với Thái Lan, Campuchia và Việt Nam để xuất khẩu hơn 18.000 MW 
đến năm 2030 trong đó ít nhất 5.000 MW sẽ xuất khẩu sang Việt Nam.

Tổng quan về thương mại điện ở các nước Lào, Campuchia và 
Việt Nam

Dữ liệu được lấy từ Báo cáo thường niên của EVN, Báo cáo thường niên của EDC và 
Báo cáo thống kê của EDL cho các năm có liên quan. Dữ liệu về các cam kết mua 
bán điện dựa trên các thông cáo báo chí và kế hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Nhập khẩu điện  
2016 - 2020

Kế hoạch nhập khẩu 
điện năm 2030 Các cam kết mua bán điện hiện tại

Campuchia 19.00%
30.80%

Campuchia có một Biên bản ghi nhớ để mua 2.900 MW 
điện từ Lào vào năm 2027. Campuchia trước đó đã ký 
một Biên bản ghi nhớ với Thái Lan để hỗ trợ mua bán 
điện với số lượng không xác định. Campuchia có PPA 
dài hạn với Việt Nam và lịch sử mua điện lâu dài.

Lào
29.80%

2.80% (Không có thông tin)

Lào hiện có Biên bản ghi nhớ để xuất khẩu 10.200 MW 
sang Thái Lan, lên tới 5.000 MW cho Việt Nam vào năm 
2030 và 2.900 MW cho Campuchia vào năm 2027. Đã 
có một số cuộc thảo luận về việc xuất khẩu điện lên tới 
300 MW cho Myanmar vào năm 2025, mặc dù cuộc đảo 
chính và cuộc nội chiến ở Myanmar có thể phá vỡ kế 
hoạch này.

Việt Nam
1.50%

1.30%

PDP7 sửa đổi năm 2016 
dự kiến   nhập khẩu chiếm 
1,2% tổng hỗn hợp điện, 
tương đương khoảng 
1.554 MW. PDP8 tăng 
vai trò nhập khẩu điện 
lên hơn 4.000MW vào 
năm 2025.

Năm 2016, Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ với Lào 
để nhập khẩu 1.000 MW điện vào năm 2020, 3.000 MW 
vào năm 2025 và 5.000 MW vào năm 2030. Việt Nam 
đã ký PPA cho 2.180 MW nhà máy điện. Thêm 2.086 
MW PPA hiện đang trong quá trình đàm phán và phê 
duyệt. Việt Nam đang xem xét tăng cường nhập khẩu 
điện từ Trung Quốc và nhập khẩu từ một số dự án tại 
Campuchia, nhưng chưa có Biên bản ghi nhớ mới nào 
được ký kết.
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Đến nay, đã có hơn 150 đập được xây dựng trên lưu vực sông Mêkông, trong đó có 13 
đập trên dòng chính bao gồm 11 đập ở Trung Quốc và 2 đập ở Lào.43 Phần lớn thủy điện 
của Lào được dùng để xuất khẩu sang các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam. Khi 
Việt Nam chuyển sang giảm dùng than và tăng nhập khẩu điện từ Lào, các quyết định 
của Việt Nam khi đầu tư và nhập khẩu điện từ dự án nào của Lào sẽ có tác động đến 
dòng chảy phù sa đến đồng bằng và sự di cư của cá.

Trong khi việc phê duyệt xây dựng từng dự án là quyết định của mỗi chính phủ, nguồn 
tài chính trong nước của Lào bị hạn chế. Việc dự án nào được quyết định xây dựng lại 
phụ thuộc vào sự quan tâm và quyết định của các nhà đầu tư ngoài nước. Điều này dẫn 
đến các quyết định thường được đưa ra trên cơ sở từng dự án riêng lẻ bởi các nhà đầu tư 
bên ngoài từ Thái Lan, Việt Nam và Campuchia ký hợp đồng mua bán điện và đầu tư vào 
các dự án độc lập. Trong khi Thái Lan và Campuchia đã xác định các dự án cụ thể tại Lào 
để nhập khẩu điện thì Việt Nam vẫn để ngỏ các lựa chọn của mình.

Lào đang xem xét nhiều dự án xây dựng trên lưu vực sông Sê Kông phía nam Lào với 
tổng công suất hơn 7.600 MW.44 Trong khi việc mua điện của Campuchia chủ yếu đến 
từ điện than và thủy điện, thì kế hoạch mua điện của Việt Nam ít rõ ràng hơn: Trong dự 
thảo PDP 8 của Việt Nam vào năm 2021 có một phụ lục danh sách các dự án tiềm năng 
tại Lào đang cân nhắc, xem xét bao gồm khả năng mua 1.667 MW thủy điện từ các đập 
trên dòng chính và phụ lưu của sông Sêkông trên dòng 3S.45  

ĐẬP SE KÔNG A VÀ SỰ KẾT NỐI

Dữ liệu về các vị trí đập được lấy từ Cơ quan Theo dõi Cơ sở hạ tầng Mêkông.

Vị trí đập Nhánh sông bị chia cắt

Dòng sông có nguy cơ bị chia cắt
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Đập Sêkông A xây dựng trên dòng chính và một phần phụ lưu sẽ có tác động nghiêm 
trọng đến ĐBSCL của Việt Nam và năng suất thủy sản toàn vùng Mêkông. Đập Sêkông A 
sẽ gây tác động nghiêm trọng đối với môi trường vì vị trí của nó trên dòng chính Sêkông 
gần với hợp lưu của sông Sesan và Srêpôk. Hai con sông này vốn đã mất đi sự kết nối 
với sông Mêkông sau khi Campuchia xây dựng thủy điện Hạ Sesan 2 vào năm 2018, và 
hiện nay sông Sêkông là nhánh sông chảy tự nhiên lớn nhất của dòng chính Mêkông và 
là nhánh sông quan trọng cho việc di cư, sinh sản và phục hồi của các loài cá. Nghiên 
cứu gần đây cho thấy rằng sau khi thủy điện Hạ Sê San 2 hoàn thành, nhiều loài cá với số 
lượng lớn hơn đang di cư lên thượng nguồn và xuống hạ lưu sông Sêkông.46 Vì một nửa 
số cá đánh bắt ở sông Mêkông là những loài cá di cư, nên việc duy trì dòng chảy tự nhiên 
của sông Sêkông là rất quan trọng đối với nghề cá và an ninh lương thực trong khu vực. 

Nếu được xây dựng, thủy điện Sêkông A sẽ chỉ sản xuất được 86 MW, một phần rất nhỏ 
điện năng so với tổng sản lượng cung cấp điện trong khu vực. Tuy nhiên, nó sẽ ngắt kết 
nối tất cả trừ 126 km đoạn nối với sông Mêkông trên tổng chiều dài 1.917 km, làm giảm 
lượng phù sa đến đồng bằng và do đó đe dọa sự thành công của Nghị quyết 120. Nó cũng 
sẽ làm suy yếu nghiêm trọng vai trò lãnh đạo và uy tín của Việt Nam vốn đã được thừa 
nhận rộng rãi trong vấn đề phát triển bền vững ở cấp khu vực và quy mô toàn cầu.

GIẢI PHÁP THAY THẾ CHO ĐẬP SÊKÔNG A

Đập Sê Kông A Dự án điện gió Dự án thủy điện Dự án năng 
lượng mặt trời Lưu vực sông 3S

Đập Sê Kông A nằm trên dòng chính của Đập Sê Kông A nằm trên dòng chính của 
sông Sê Kông, nhưng nằm gần nhiều dự sông Sê Kông, nhưng nằm gần nhiều dự 
án đập, năng lượng mặt trời và gió khác án đập, năng lượng mặt trời và gió khác 

đã được đề xuất có thể thay thế đập này.đã được đề xuất có thể thay thế đập này.
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Có rất nhiều dự án sản xuất điện thay thế khác mà Lào và Việt Nam có thể phát triển. 
Công suất phát điện rất nhỏ từ thủy điện Sêkông A có thể dễ dàng được thay thế bằng 
cách đầu tư vào năng lượng mặt trời và điện gió, xây dựng nhanh hơn và không có tác 
động đến sự kết nối giữa các nhánh sông, và ảnh hưởng đến vận chuyển phù sa và di cư 
của các loài cá. Quyết định đầu tư và mua điện của Việt Nam, Camphuchia và Thái lan từ 
các dự án độc lập của Lào sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc liệu hệ thống sông bị chia cắt 
hay không cũng như tính kết nối di cư tự nhiên của cá và vận chuyển phù sa của dòng 
sông. Nếu các nhà hoạch định chính sách lựa chọn đầu tư vào thủy điện với rủi ro thấp, 
thì có nhiều lựa chọn khác như: đã khoảng 30 dự án với tổng công suất lên đến 2.000 
MW đã được xác định trên các phụ lưu của sông Sêkông.47 Các đập này nằm ngoài dòng 
chính Sêkông và nằm ở thượng lưu trên hệ thống sông do đó sẽ có tác động đến hạ lưu ít 
hơn nhiều.

Campuchia, Lào và Việt Nam có thể bắt đầu hợp tác để sản xuất và thương mại năng 
lượng trong khu vực bên cạnh thương mại điện năng song phương. Quá trình chuyển 
đổi năng lượng tái tạo đang diễn ra cùng với các dự án năng lượng mặt trời và gió ở 
Việt Nam là cơ hội để điều chỉnh cơ cấu nguồn điện hỗn hợp trong khu vực, góp phần 
mang đến khả năng chống chịu tốt hơn, bền vững hơn khi đối mặt với biến đổi khí hậu 
và hạn hán.

Mở rộng phạm vi năng lượng tái tạo về mặt địa lý sẽ mang lại những lợi ích đáng kể cho 
Việt Nam: mạng lưới điện của Việt Nam đang chịu sự quá tải do tập trung nhiều dự án 
năng lượng mặt trời và gió ở một số tỉnh, điều này gây ra sự thay đổi lớn về sản xuất điện 
năng khi có ánh nắng mặt trời hoặc gió. Điều này gây ra những thách thức khi hòa lưới 
điện và dừng sản xuất điện như trước đây. Nhập khẩu điện từ Lào sẽ giảm thiểu rủi ro do 
thời tiết. Năng lượng mặt trời cũng giúp cân bằng việc phát điện theo mùa của các nhà 
máy thủy điện dựa trên dòng chảy cơ bản, vốn dĩ giảm đi trong mùa khô.

Năng lượng mặt trời và điện gió đang bùng nổ ở Lào. Gần đây, Việt Nam đã đàm phán 
thỏa thuận mua bán điện ngay từ giai đoạn đầu của dự án điện gió 600 MW ở Nam 
Lào. Một tập đoàn của Thái Lan, Trung Quốc và Singapore đang xem xét mở rộng 1.000 
MW của dự án điện gió này để xuất khẩu sang thị trường ASEAN.48 Hơn 50 dự án 
năng lượng mặt trời đang được nghiên cứu khả thi tại Lào với tổng công suất gần 8.000 
MW.49 Trong đó có nhiều dự án về điện mặt trời nổi trên các hồ chứa với lợi thế là tận 
dụng các đường truyền hiện có và hưởng lợi từ hiệu ứng làm mát của nước giúp tăng 
hiệu quả phát điện. Có 4 hồ chứa tại các nhánh sông sông Sêkông có thể triển khai điện 
mặt trời nổi, sẽ cho đạt đỉnh công suất vào mùa khô khi lượng điện từ thủy điện giảm 
mạnh. Đối với Lào, điều này sẽ có thêm lợi thế là giảm nhập khẩu điện trong mùa khô 
với giá đắt đỏ từ Thái Lan.50 

Việt Nam có nhiều cơ hội để nhập khẩu thêm điện từ Lào bằng cách tăng thu ngân sách 
của chính phủ và giảm thiểu tác động đến vận chuyển phù sa và thủy sản. Một tổ hợp 
năng lượng hỗn hợp đa dạng hơn và ít phụ thuộc vào thủy điện hơn cũng sẽ làm giảm 
tính dễ bị tổn thương do hạn hán kéo dài thường xuyên và xâm nhập mặn nhiều hơn mà 
nay đã trở thành hiện tượng bình thường mới ở Đồng bằng sông Cửu Long. 
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•  Việt Nam cần dừng tham gia vào xây dựng thủy điện Sêkông A và tiến hành mở 
rộng năng lượng mặt trời và điện gió vốn đã thực hiện thành công ở trong nước 
sang Lào để đáp ứng các mục tiêu bền vững theo các Nghị quyết 120 và 55. Khi công 
việc chuẩn bị xây dựng thủy điện Sêkông A được tiếp tục thì đồng nghĩa với việc cánh 
cửa cơ hội để giảm các tác động và rủi ro của đập Sêkông A đối với Đồng bằng sông 
Cửu Long và Biển Hồ đang bị thu hẹp lại. Có rất nhiều dự án khác có thể thay thế đập 
Sêkông A và Campuchia, Lào và Việt Nam có thể sử dụng khoảng thời gian ngắn ngủi  
này để hợp tác và đánh giá chiến lược các dự án này trên lưu vực sông Sêkông nhằm 
xác định hướng đi bền vững trong tương lai. Nếu Việt Nam từ chối mua điện thì ngay 
lập tức có thị trường điện thay thế là khó có thể xảy ra. Các công ty đầu tư và xây dựng 
của Việt Nam có nhiều kinh nghiệm với các dự án năng lượng mặt trời và gió trong 
nước, và chính phủ đã đưa ra các điều khoản về việc mua điện từ các dự án điện gió ở 
Lào. Việt Nam có thể vừa cung cấp hỗ trợ chiến lược trong việc xác định các giải pháp 
thay thế ưu tiên và đồng thời  đầu tư để giúp thực hiện  kế hoạch thay thế. Điều này  sẽ 
giúp Lào đạt được các mục tiêu về xuất khẩu và doanh thu, đồng thời đảm bảo đáp ứng 
nhu cầu điện cho thị trường ở Campuchia và Việt Nam thông qua nhập khẩu điện, và 
giữ cho dòng chính sông Sêkông chảy tự do.

•  Ủy ban sông Mêkông Quốc gia Việt Nam (VNMC) nên yêu cầu Lào tạm dừng xây 
dựng  Đập Sêkông A cho đến khi hoàn thành  các quy trình thông báo và xem xét 
của Ủy ban sông Mêkông Quốc tế. Đây là thời điểm khá nhạy cảm khi yêu cầu tạm 
dừng và để xem xét lại theo quy trình thông báo trước của MRC đối với các đập có 
tác động xuyên biên giới. Mặc dù MRC được biết đến là tổ chức có các quy trình đầy 
đủ về việc ra thông báo, tham vấn và phê duyệt cho các đập xây dựng trên dòng chính 
sông Mêkông, tuy nhiên MRC cũng có quy trình ra thông báo cho các đập xây dựng 
trên dòng nhánh  có tác động xuyên biên giới, và quy định này áp dụng với hệ thống 
sông Sêkông A. Ủy ban sông Mêkông Quốc gia của Việt Nam và Campuchia đều có 
lợi ích trong việc đảm bảo rằng dự án được thẩm định để xác định rõ ràng về các tác 
động xuyên biên giới, và việc này cũng tạo cơ hội để thảo luận về các phương án dự án 
thay thế.

•  Việt Nam phải giải quyết vấn đề tích hợp lưới điện để đảm bảo tiến độ hỗ trợ mục 
tiêu đã cam kết tại COP26. Ngay cả khi dừng phê duyệt dự án mới về năng lượng gió 
và năng lượng mặt trời, chính phủ cần phải đầu tư mạnh mẽ vào việc cải thiện hệ thống 
truyền tải và lưu trữ khi năng lượng tái tạo có hiệu quả về mặt kinh tế, đảm bảo việc 
tích hợp trơn tru nguồn năng lượng tái tạo trong tương lai. Cơ hội đầu tiên và dễ dàng 
nhất là ưu tiên tài trợ cho việc cải tạo lưới điện. EVN, đơn vị thuộc sở hữu nhà nước, đã 
duy trì độc quyền truyền tải điện trong thời gian dài. EVN cũng đã đầu tư rất nhiều vào 
năng lượng điện. Điều này dẫn đến có sự hạn chế về nguồn vốn để có thể giải quyết sự 
tắc nghẽn lưới điện trong khi điều này làm hạn chế việc mở rộng năng lượng mặt trời 
và gió. Việt Nam có thể dựa vào khu vực tư nhân để sản xuất điện, nhưng các khoản 
đầu tư ngắn hạn vào lưới điện sẽ phải được thực hiện bởi EVN trong khuôn khổ pháp 
lý hiện hành, và theo thời gian các dự án truyền tải đi vào thực tế. Tuy nhiên, vẫn có thể 
có cơ hội để mở các dự án cơ sở hạ tầng lưới điện cho khối đầu tư tư nhân để tháo gỡ 
các nút thắt khi chính phủ mở rộng chuyển giao sang vốn đầu tư tư nhân.
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•  EVN có thể làm việc với các nhà tài trợ quốc tế như Tập đoàn Tài chính Phát triển, 
Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và Xuất khẩu Tài chính Úc để xây dựng hệ 
thống truyền tải của Việt Nam nhằm quản lý lượng năng lượng điện công suất cao 
hơn. Những hạn chế về lưới điện đã khiến việc phát triển năng lượng mặt trời và gió 
ở Việt Nam đi vào bế tắc vào năm 2022. Việt Nam có thể tận dụng các nguồn tài trợ 
mới lớn hơn thông qua kế hoạch phục hồi sau Covid và quỹ tài chính xanh để giảm 
bớt điểm nghẽn này và duy trì quá trình chuyển đổi năng lượng tái tạo vốn đang được 
ngưỡng mộ và tránh những thách thức tương tự trong tương lai khi Việt Nam chạy đua 
tới mức phát thải carbon ròng bằng “0”. Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 
của Chính quyền Tổng thống Joe Biden là ưu tiên năng lượng sạch, nhưng Tập đoàn 
Phát triển Tài chính Hoa Kỳ vẫn chưa xác định được một dự án năng lượng tái tạo 
hàng đầu ở Đông Nam Á. Sau COP26, Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản đã công 
bố sáng kiến khử carbon cho các nền kinh tế mới nổi ở Đông Nam Á hướng tới mục 
tiêu phát thải ròng bằng “0”. Ngay cả Trung Quốc, trước đây là nhà tài trợ lớn cho các 
nhà máy điện than, vào tháng 3 năm 2022 đã ban hành hướng dẫn về việc xanh hóa 
Sáng kiến Vành đai và Con đường bằng cách hỗ trợ các dự án carbon thấp bao gồm 
năng lượng tái tạo và lưu trữ năng lượng.  Nếu thực hiện đúng các quy định của mình, 
Việt Nam có thể nhận được nguồn vốn đáng kể để thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng 
lượng tái tạo của mình.

•  Song song với việc giải quyết các vấn đề về tích hợp lưới điện, Chính phủ cần ban 
hành Hợp đồng mua bán điện sửa đổi rõ ràng và dài hạn để hấp dẫn các khoản đầu 
tư quốc tế. Việc tạm dừng các dự án mới về năng lượng mặt trời và gió và các vấn đề 
đang diễn ra với việc cắt giảm và tích hợp lưới điện sẽ không khuyến khích đầu tư ngắn 
hạn, nhưng sẽ giúp xác định một chính sách dài hạn để thu hút vốn đầu tư cho năng 
lượng mặt trời và gió. Cũng cần phải đảm bảo rằng các chính sách về cấp phép và định 
giá trong tương lai phải minh bạch, rõ ràng và khoảng thời gian dài hơi hơn để tránh 
sự không chắc chắn và thu hút các nhà đầu tư quốc tế. Khi nhu cầu điện tiếp tục tăng, 
các Hợp đồng mua bán điện có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu 
carbon trong lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam. Ngành công nghiệp là nguồn phát 
thải khí nhà kính lớn và nhiều công ty quốc tế muốn “xanh hóa” chuỗi cung ứng của 
họ và đáp ứng các mục tiêu phát thải carbon, và thường có nhiều tham vọng hơn so với 
mục tiêu chính thức của Việt Nam. Các Hợp đồng mua bán điện trực tiếp sẽ khuyến 
khích các công ty này đầu tư vào sản xuất năng lượng tái tạo của riêng họ và đồng thời 
giảm nhu cầu trên lưới điện quốc gia. Chính phủ nên xác định một lộ trình để mở rộng 
quy mô theo phương pháp tiếp cận DPPA đang thực hiện.

•  Cộng đồng quốc tế có thể hỗ trợ nâng cao năng lực và tài chính để giúp Việt Nam 
loại bỏ hoặc giảm bớt các rào cản. Mỹ có thể chia sẻ bài học từ kinh nghiệm tích hợp 
năng lượng gió lớn: Texas có hơn 30 GW và gió cung cấp hơn 20% điện năng ở ít nhất 
10 bang. Úc có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc quản lý năng lượng mặt 
trời trên mái nhà và kho lưu trữ pin quy mô lớn. Một điều khả thi nữa là không gian 
cho các dự án thí điểm để thử nghiệm lưu trữ năng lượng nối lưới. USAID trước đây 
đã đầu tư vào nhiều phương pháp tiếp cận này thông qua các chương trình như Năng 
lượng sạch Châu á. Sẽ rất có giá trị nếu như Mỹ đưa các chương trình được công bố gần 
đây như Chương trình Điện thông minh Đông Nam Á của USAID để hỗ trợ cho các 
quốc gia như Việt Nam, những quốc gia không chỉ đối mặt với các rào cản hiện tại mà 
còn đóng vai trò là nghiên cứu điển hình cho các quốc gia láng giềng khu vực ASEAN, 
nơi mà các hành động liên quan đến các vấn đề khí hậu còn tương đối chậm.
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