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KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 

Năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả phải là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo an 

ninh năng lượng cho Việt Nam khi dừng điện hạt nhân. 

Ngày 22 tháng 11 năm 2016, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam biểu quyết 

dừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận với 92% phiếu đồng thuận. Đây là một quyết định sáng 

suốt và phù hợp với bối cảnh phát triển mới. Quyết định này sẽ có tác động như thế nào tới an 

ninh năng lượng quốc gia và các giải pháp thay thế?  

Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết “Giai đoạn đến năm 

2030, Chính phủ sẽ xem xét đầu tư thay thế các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận bằng các nhà 

máy nhiệt điện than có công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường và các nhà máy 

tua bin khí sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng nhập khẩu với tổng công suất khoảng 6.000 MW”. 

Theo Nghiên cứu mới đây của Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam, điện than không 

phải là một giải pháp thay thế phù hợp1. Khai thác và đốt than gây ra những tác động nghiêm 

trọng tới môi trường như ô nhiễm đất, nước và không khí. Các nhà máy nhiệt điện than là nguồn 

phát thải lớn nhất trong lĩnh vực năng lượng và là nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí. Tất 

cả các giai đoạn trong vòng đời sản xuất điện than từ khai thác, chế biến, vận chuyển, đốt và xử 

lý tro xỉ đều thải ra các chất gây ô nhiễm không khí bao gồm các loại bụi, khí độc (SO2, NOx, CO 

...) và các loại khí nhà kính (CO2, CH4 ...) và đặc biệt là PM2.5. Đây là mối nguy hại lớn cho sức 

khỏe của người dân, là nguyên nhân gây ra các bệnh không lây nhiễm như ung thư phổi, đột quỵ, 

bệnh tim do thiếu máu cục bộ, vv. Báo cáo của nhóm chuyên gia Harvard đã chỉ ra rằng điện than 

là nguyên nhân của 4.300 ca chết yểu năm 2011, đồng thời dự báo rằng con số này sẽ tăng lên 

21,100 nếu tất cả các nhà máy nhiệt điện than trong Quy hoạch điện VII được đưa vào vận hành.  

Vấn đề tro và xỉ thải của các nhà máy nhiệt điện than là bài toán chưa có lời giải. Hiện nay các 

nhà máy nhiệt điện than ở Việt Nam thải ra khoảng 15 triệu tấn tro xỉ hàng năm, trong đó mới chỉ 

có khoảng 10% được tái sử dụng. Đây là nguy cơ ô nhiễm môi trường lớn cần phải có giải pháp 

trước khi bổ sung thêm các nhà máy điện than mới.  

Bên cạnh đó, nhà máy nhiệt điện than cần một lượng nước lớn cho hệ thống làm mát. Trung bình 

cứ mỗi 3,5 phút một nhà máy nhiệt điện than 500MW sẽ hút lên một lượng nước đủ để chứa trong 

một bể bơi tiêu chuẩn Olympic (2.500 m3).  Sau quá trình làm mát nước được xả trở lại hồ, sông  

                                                           
1 http://greenidvietnam.org.vn/view-document/58099544a7f821a6318b456a 
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hoặc biển với nhiệt độ cao hơn nước đầu vào từ 5,6 – 11oC, phá hủy môi trường sống của cá và 

các loài thủy sinh.  

Những tác động của nhà máy nhiệt điện than đến môi trường và sức khỏe con người sẽ không thể 

giải quyết triệt để bằng các công nghệ tiên tiến hiện đại. Báo cáo mới đây nhất của Kiko Network 

vào ngày 14/11/2016 đã chỉ ra thất bại trên toàn cầu của công nghệ điện than hiện đại nhất - Chu 

trình hỗn hợp khí hóa phát điện (IGCC). Công nghệ này có thể giảm tối đa 20% lượng phát thải, 

nhưng lại có chi phí cao hơn 35% so với công nghệ truyền thống đồng thời rất phức tạp về mặt kỹ 

thuật. Câu chuyện điển hình của Mỹ, Tây Ban Nha, và Trung Quốc là minh chứng cho sự thất bại 

của những nỗ lực phát triển công nghệ này.  Nhiệt điện than sẽ không còn là loại hình sản xuất 

điện rẻ nếu áp dụng các công nghệ tiên tiến, trong khi đó vấn đề phát thải vẫn không thể giải quyết 

triệt để.  

Tăng sản xuất điện từ đốt than cũng gây ra tăng phát thải khí nhà kính, tác động nghiêm trọng tới 

Việt Nam, đặc biệt khi Việt Nam là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến 

đổi khí hậu. Thêm vào đó, nếu 2/3 lượng than cho sản xuất điện phụ thuộc vào nguồn than nhập 

khẩu sẽ dẫn đến mất tự chủ về kinh tế và đe dọa đến an ninh năng lượng.  

Xét về mặt tài chính, việc xây dựng thêm các nhà máy điện than sẽ đẩy Việt Nam tới nguy cơ về 

“tài sản ứ đọng” (stranded asset). Đó là khi các nhà máy nhiệt điện than được xây lên nhưng không 

được vận hành, hoặc vận hành không hết công suất. Trung Quốc là ví dụ điển hình của tình trạng 

này nơi mà các nhà máy nhiệt điện than chỉ được vận hành một nửa thời gian dự kiến. Ngoài ra, 

Trung Quốc đang đứng trước thách thức giải quyết khối tài sản ứ đọng trị giá 490 tỷ đô la Mỹ của 

các nhà máy nhiệt điện than sắp đi vào vận hành trong tương lai.2 Việt Nam có thể tránh được vết 

xe đổ của Trung Quốc bằng việc đầu tư vào năng lượng tái tạo ngay bây giờ. 

Cuối cùng, nhiệt điện than không phải là sự lựa chọn hợp thời khi nhiều nước trên thế giới đang 

ngừng xây mới và thậm chí đóng cửa các nhà máy điện than đang xây dựng và vận hành. Quốc 

gia láng giềng Trung Quốc trong tháng 10 vừa qua đã ra quyết định dừng 30 nhà máy điện than 

đang xây dựng với tổng công suất 17GW.3 Trước đó, vào tháng 9, tổng thống Pháp tuyên bố từ 

nay tới 2023 sẽ đóng cửa tất cả các nhà máy nhiệt điện than tại quốc gia này.4 Cùng với Pháp, các 

quốc gia như Phần Lan, Canada, Hà Lan, Úc, Đan Mạch, vv đều tuyên bố nỗ lực xóa bỏ điện than 

trong cơ cấu nguồn điện quốc gia từ nay cho tới 2030.5  

Cân nhắc những bất lợi của phương án trên, Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) 

và Liên minh Phòng chống các bệnh không lây nhiễm (NCDs-VN) cho rằng giải pháp thay thế tối  

                                                           
2 Carbon Tracker, 28 November 2016, Chasing the Dragon? China’s coal overcapacity crisis and what it means for 

investors. 
3 https://cleantechnica.com/2016/10/25/china-halts-construction-17-gw-coal-fired-plants/ 
4 http://www.independent.co.uk/news/world/europe/france-close-coal-plants-shut-down-2023-global-warming-climate-

change-a7422966.html 
5 https://www.newscientist.com/article/2113827-finland-set-to-become-first-country-to-ban-coal-use-for-

energy/#.WDb5ulccxHg.facebook 

https://www.theguardian.com/world/2016/nov/21/canada-coal-electricity-phase-out-2030 

https://www.newscientist.com/article/2113827-finland-set-to-become-first-country-to-ban-coal-use-for-energy/#.WDb5ulccxHg.facebook
https://www.newscientist.com/article/2113827-finland-set-to-become-first-country-to-ban-coal-use-for-energy/#.WDb5ulccxHg.facebook
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ưu, hiệu quả và rẻ nhất cho Việt Nam chính là sử dụng năng lượng hiệu quả và phát triển năng 

lượng tái tạo.  

Nguồn năng lượng bền vững và rẻ nhất luôn luôn là nguồn năng lượng không đòi hỏi phải sản 

xuất tức là các giải pháp sử dụng hiệu quả năng lượng. Những nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng 

Việt Nam có tiềm năng lớn để tiết kiệm năng lượng và sử dụng hiệu quả năng lượng. Đồng thời 

dự báo nhu cầu điện hiện được đánh giá là thiên cao hơn nhiều so với thực tế nhu cầu thực của 

nền kinh tế. Vì thế, dự báo nhu cầu điện sát thực tế là yêu cầu rất cần thiết để tránh lãng phí nguồn 

đầu tư vào việc xây dựng các nhà máy năng lượng mới và gây tổn hại đến môi trường. Theo 

GreenID, Việt Nam có thể giảm được 208 tỉ kWh vào năm 2030 so với Quy hoạch điện VII nếu 

có những biện pháp quản lý hiệu quả năng lượng, kết hợp với các dự báo nhu cầu năng lượng sát 

thực tế. Quản lý nhu cầu có thể giúp cắt giảm 30.000 đến 42.000 MW tổng công suất lắp đặt, 

trong đó bao gồm 20.000 – 32.000 MW công suất lắp đặt điện than và 10.000 MW điện hạt nhân 

vào năm 2030, trong khi vẫn hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu. Giải pháp này đồng thời giúp tiết 

kiệm tới 45 – 50 tỷ đô-la Mỹ đáng lẽ phải dành cho việc xây dựng các nhà máy điện mới. Thêm 

vào đó, tái cấu trúc mô hình phát triển theo tăng trưởng các-bon thấp sẽ góp phần không nhỏ giúp 

tăng khả năng thành công của các biện pháp sử dụng hiệu quả năng lượng.  

Do có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo từ mặt trời, sinh khối, và gió, … với công suất ước tính 

37,818 MW6 gần tương đương với công suất hiện tại của hệ thống điện quốc gia, Việt Nam hoàn 

toàn có thể chủ động được nguồn năng lượng trong nước, thoát khỏi việc bị phụ thuộc vào nhập 

khẩu năng lượng và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia thậm chí cả khi không có gió và ánh 

sáng mặt trời thì năng lượng vẫn được cung cấp đủ nhờ những tiến bộ trong công nghệ lưu trữ 

điện.  

Năng lượng tái tạo là một công nghệ tiến bộ, ít rủi ro, ít gây ra tác động xấu đến môi trường và 

sinh kế của người dân. Những công nghệ này tương đối đơn giản, nên có thể tạo ra nhiều việc làm 

mới cho những lao động có trình độ thấp ở vùng nông thôn, cũng như những lao động làm quản 

lý và các công việc liên quan đến sản xuất, lắp đặt và bảo trì hệ thống. Ví dụ, ở Đức, từ năm 2000, 

ngành năng lượng tái tạo đã tạo ra rất nhiều công việc ổn định, với khoảng 380.000 công việc so 

với 38.000 công việc trong ngành hạt nhân. Nhà máy điện năng lượng tái tạo có thể đưa vào vận 

hành nhanh hơn năng lượng than hay hạt nhân, vì thời gian xây dựng chỉ mất khoảng hai năm. 

Phát triển Năng lượng tái tạo giúp tạo ra chuỗi giá trị và ngành công nghiệp nội địa đồng thời phát 

triển các khu vực nông thôn, lồng ghép được với các mục tiêu phát triển nông thôn mới và chiến 

lược tăng trưởng xanh. Ví dụ, với kế hoạch phát triển 6000MW điện gió vào năm 2030 sẽ cung 

cấp điện cho 12,4 triệu người, giảm 3,4 triệu tấn CO2, tiết kiệm 17 triệu USD phí môi trường và 

thuế các bon, sử dụng ít nước hơn so với điện than 23l/MW so với 1616l/MW7.Theo kinh nghiệm 

từ các quốc gia khác cho thấy với các chính sách đúng đắn, năng lượng tái tạo đã thu hút được 

nhiều đầu tư đến từ các khu vực tư nhân hơn, trong khi năng lượng hạt nhân, hóa thạch đỏi hỏi 

nguồn đầu tư chủ yếu là từ nhà nước và trong một thời gian dài. Hiện nay, chi phí cho sản xuất  

                                                           
6Nguyễn Quốc Khánh, 2015 
7 Chương trình hỗ trợ Năng lượng Bộ Công thương/GIZ 
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năng lượng mặt trời và năng lượng gió trên thế giới có xu thế giảm mạnh (mới đây ở Dubai chỉ 

còn khoảng 670 đồng/1kWh)8 và sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới. 

Chúng tôi khuyến nghị Đảng và Chính phủ cân nhắc đẩy mạnh sử dụng năng lượng hiệu 

quả và phát triển năng lượng tái tạo - là trụ cột chính trong phát triển ngành năng lượng. 

Với các ưu điểm về công nghệ, lợi ích kinh tế, xã hội, môi trường, giá thành giảm nhanh và khả 

năng dễ dàng tiếp cận nguồn tài chính, đây sẽ là giải pháp tối ưu để thay thế cho điện hạt nhân ở 

Việt Nam./. 

------------------------------------------------ 

Thông tin liên hệ: 

Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) 

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)  

Phòng 707, tầng 7, Sunrise Building, 90 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội  

Bà Đỗ Minh Tâm, Điều phối Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam  

Điện thoại: 0915 558 690 | Email: mtam@greenidvietnam.org.vn   

  

Liên minh Phòng Chống các Bệnh Không Lây Nhiễm Việt Nam  

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD)  

Số 39, Ngõ 255 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội  

Bà Nguyễn Hồng Hạnh, Cán bộ truyền thông;  

Điện thoại: 0946261993; Email: hanh.nguyen@rtccd.org.vn  

-------------------------------------- 

Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) thành lập năm 2012 bao gồm 10 thành viên là các 

tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế hoạt động vì sự phát triển năng lượng bền vững của Việt 

Nam và khu vực Mekong thông qua thúc đẩy chính sách phát triển năng lượng bền vững, sử dụng năng 

lượng hiệu quả và các giải pháp năng lượng tái tạo, huy động các bên liên quan tham gia của vào quá trình 

xây dựng và thực thi các chính sách năng lượng bền vững góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững của 

quốc gia.   

  

Liên minh Phòng Chống Bệnh Không Lây Nhiễm Việt Nam (NCDs-VN) thành lập năm 2015, tính đến 

thời điểm hiện nay có 20 thành viên (trong đó có 15 hội và tổ chức nghiên cứu khoa học chăm sóc sức 

khỏe cộng đồng và y tế công cộng). NCDs-VN tập hợp các nguồn lực trong và ngoài nước quan tâm 

nghiên cứu và vận động phát triển chính sách của Việt Nam thúc đẩy mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng và 

các tổ chức có trong xã hội hành động dẫn đường bởi khoa học để giảm nguy cơ mắc, chết do các bệnh 

không lây nhiểm (NCDs); giúp Việt nam tuân thủ tốt các khuyến cáo do tổ chức y tế thế giới và đại hội 

đồng Liên hiệp quốc đã đưa ra liên quan tới ngăn chặn sự gia tăng gánh nặng bệnh không lây nhiễm trên 

toàn cầu.   

                                                           
8 http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-03/solar-developers-undercut-coal-with-another-record-set-in-dubai 


