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VỀ TỜ BÌA 

Bốn hình ảnh vệ tinh trên tờ bìa, được chụp trong khoảng 

thời gian từ tháng 4/2012 tớitháng 10/2016, cho thấy sự 

đình trệ của dự án nhà máy điện Cuttack KVK Nilachal tại 

bang Odisha, Ấn Độ. Báo cáo này cũng phản ánh hiện trạng 

đóng băng của nhiều công trình tại hơn 100 địa điểm ở 

Trung Quốc và Ấn Độ. (Ảnh: Google Earth) 

 
VỀ COALSWARM 

CoalSwarm là mạng lưới các nhà nghiên cứu toàn cầu nỗ 

lực xây dựng nguồn thông tin tổng hợp về tác động của 

than và các giải pháp thay thế. Hiện tại CoalSwarm đang 

xác định và lập bản đồ các dự án than (bao gồm các nhà 

máy điện than, mỏ than và cơ sở hạ tầng liên quan tới 

than) đang hoạt động và trong quy hoạch trên toàn thế 

giới. 

 
VỀ SIERRA CLUB 

Sierra Club là tổ chức môi trường quần chúng lớn nhất và 

có ảnh hưởng nhất tại Mỹ, với hơn 2,4 triệu thành viên và 

người ủng hộ. Bên cạnh những hoạt động nâng cao hiểu 

biết của người dân về giá trị của các nguồn tài nguyên 

thiên nhiên và di sản, Siera Club còn thúc đẩy năng lượng 

sạch, an toàn sức khỏe cộng đồng, bảo vệ động vật hoang 

dã, và bảo tồn các khu vực tự nhiên hoang dã thông qua 

các hoạt động với cộng đồng, giáo dục công chúng, vận 

động chính sách và trợ giúp pháp lý. 

VỀ HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHÀ MÁY ĐIỆN THAN TOÀN CẦU 

(THE GLOBAL COAL PLANT TRACKER) 

The Global Coal Plant Tracker là cơ sở dữ liệu trực tuyến 

được xây dựng nhằm xác định, lập bản đồ, mô tả và phân 

loại các nhà máy điện than đang vận hành và được quy 

hoạch từ 1/1/2010 (có công suất ≥30 MW). Hệ thống do 

CoalSwarm phát triển và đi kèm với trang wiki để cung cấp 

thông tin chi tiết của từng nhà máy. Hệ thống được thiết kế 

để hỗ trợ giám sát theo kinh độ. Để biết thêm chi tiết, xem 

Phương pháp giám sát tại EndCoal.org. 

 
CÁC TÁC GIẢ 

Christine Shearer là Nghiên cứu cao cấp tại CoalSwarm. Nicole Ghio là Điều 

phối chiến dịch cao cấp đại diện cho Chương trình Khí hậu Quốc tế của 

Sierra Club. Lauri Myllyvirta là nhà nghiên cứu cao cấp toàn cầu về năng 

lượng và ô nhiễm không khí tại Trung Quốc. Aiqun Yu là một nhà báo độc 

lập và nhà nghiên cứu tại CoalSwarm. Ted Nace là Giám đốc CoalSwarm.  

 

LỜI CẢM ƠN 

Chân thành cảm ơn Shen Xinyi và Yuan Baoyin tại văn phòng năng lượng 

Đông Á đã đóng góp các nghiên cứu rất có giá trị về từng nhà máy và chính 

sách tại Trung Quốc. Các báo cáo thực hiện bởi GreenID, CAN châu Âu, 

Sierra Club và Mạng lưới Kiko là những tài liệu bổ sung rất hữu ích.  

 

CẤP PHÉP SỬ DỤNG/BẢN QUYỀN 

Ấn phẩm này có thể được sao chép toàn bộ hoặc một phần dưới bất kì hình 

thức nào cho mục đích giáo dục và phi lợi nhuận mà không cần sự cho phép 

đặc biệt của chủ sở hữu quyền tác giả, với điều kiện có trích nguồn. Ấn 

phẩm này không được sử dụng để bán lại hoặc với mục đích thương mại mà 

không có sự cho phép bằng văn bản của người sở hữu quyền tác giả.  

Bản quyền © 3/2017 

Bởi CoalSwarm,  Sierra Club 
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CÁC PHÁT HIỆN CHÍNH 
 

Theo  một  khảo  sát  của  Hệ  thống  giám  sát  các  nhà  máy 

điện than toàn cầu của CoalSwarm, sau hơn một thập kỷ   

phát triển bùng nổ chưa từng có, công suất điện than của  

toàn thế giới đã giảm xuống vào năm 2016, chủ yếu do sự 

thay đổi về các chính sách và điều kiện kinh tế của Trung   

Quốc và Ấn Độ. Điều này diễn ra đối với nhà máy điện than ở 

các giai đoạn khác nhau, bao gồm quy hoạch- chuẩn bị xây 

dựng, khởi công xây dựng, và đang xây dựng. Các phát hiện  

chính: 

 
● Công suất điện than trong giai đoạn chuẩn bị xây 

dựng giảm 48%, giai đoạn khởi công xây dựng 

giảm 62%, và giai đoạn đang xây dựng giảm 19%. 

Đến tháng 1/2017, công suất điện than trong giai 

đoạn quy hoạch-chuẩn bị xây dựng là 570 GW, so 

với 1.090 GW vào tháng 1/2016. (Một tổ máy của 

nhà máy điện than điển hình có công suất là 500 

MW, hay 0,5 GW, và hầu hết các nhà máy 

thường có ít nhất hai tổ máy). 

 
● Tại Trung Quốc và Ấn Độ, 100 nhà máy với tổng 

công suất 68 GW đang trong tình trạng đình trệ 

thi công. Trên toàn thế giới, trong năm vừa qua 

số lượng dự án điện than đóng băng nhiều hơn 

số lượng khởi công. 

● Việc đóng cửa nhà máy điện than đang diễn ra 

với một tốc độ chưa từng có, với 64 GW ngừng 

hoạt động trong vòng hai năm qua, hầu hết tại 

các quốc gia Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ. 

 
● Giảm các nhà máy điện than trong quy hoạch sẽ 

tăng tính khả thi của cam kết giữ mức nóng lên 

toàn cầu dưới 2°C so với thời kì tiền công nghiệp. 

Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu (giữ cho mức 

tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở dưới mức 

dưới 2°C và nỗ lực giới hạn ở mức 1,5°C) vẫn có 

khả năng thực hiện được nhưng sẽ đòi hỏi nỗ lực 

đẩy nhanh hơn nữa tốc độ cắt giảm công suất 

của các nhà máy điện than đang vận hành, đặc 

biệt là tại các quốc gia phát thải lớn. 

 
● Bên cạnh những tín hiệu tích cực, thế giới cần nỗ 

lực hơn trong việc giảm số lượng các nhà máy 

điện than đang được phát triển ở Việt Nam, 

Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản và các quốc gia 

khác, đồng thời tiếp tục tăng cường nỗ lực giảm 

xây dựng các nhà máy điện than mới ở Trung 

Quốc và Ấn Độ. 
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ĐIỆN THAN ĐANG CHÌM XUỐNG 

 
Công suất điện than trên thế giới giảm đáng kể trong giai 

đoạn từ tháng 1/2016 đến tháng 1/2017. Như trình bày ở 

Bảng 1, công suất giảm đáng kể ở tất cả các nhóm, bao 

gồm giảm 48% trong nhóm các dự án tiền xây dựng, giảm 

62% đối với nhóm khởi công, giảm 19% đối với nhóm đang 

xây dựng, và giảm 29% đối với nhóm dự án đã hoàn thành. 

 
Nguyên nhân chính của sự thay đổi này là do chính quyền 

trung ương Trung Quốc đã ban hành những biện pháp 

mạnh mẽ chưa từng có để hạn chế phát triển các nhà máy 

điện than ở quốc gia này. Các dự án điện than ở các giai 

đoạn khác nhau với tổng công suất trên 300 GW đã phải 

ngừng triển khai sau khi chính phủ Trung Quốc ban hành 

Kế hoạch Năm năm lần thứ 13 (2016-2020). Trong số 300 

GW này có 55 GW thuộc những dự án đang trong quá 

trình xây dựng. Một tổ máy của nhà máy nhiệt điện than 

điển hình có công suất là 500 MW, hay 0,5 GW, và hầu hết 

các nhà máy thường có ít nhất hai tổ máy. 

 
Song song với chính sách của chính phủ Trung Quốc, Ấn Độ 

cũng trải qua một giai đoạn giảm phát triển điện than, chủ 

yếu do các ngân hàng hoặc các tổ chức cung cấp tài chính 

khác lưỡng lự trong việc cung cấp tài chính cho các dự án 

điện than. Hiện tại, 13 dự án điện than đang tạm ngừng, 

tương đương với 13 GW tài sản ứ đọng. 

 

Trung Quốc và Ấn Độ chiếm tới 86% công suất xây dựng 

điện than toàn cầu từ 2006 đến 2016, vì vậy chuyển biến 

giảm nhiệt điện than ở hai nước này có tác động tới toàn 

cầu. Kết thúc một giai đoạn bùng nổ xây dựng nhà máy 

điện than cũng là lúc mở ra khả năng ngừng điện than trên 

toàn cầu trong các thập kỷ tới, đây là điều kiện tiên quyết 

để hạn chế biến đổi khí hậu. 

 
Bên cạnh giảm xây mới các nhà máy điện than trong quy 

hoạch, thập kỷ vừa qua cũng chứng kiến số lượng nhà máy 

cũ bị đóng cửa tăng nhanh qua các năm, cắt giảm 36.667 

MW vào năm 2015 và 27.041 MW vào năm 2016 (Biểu đồ 

8). 

 
Nhằm đạt được các mục tiêu quan trọng về khí hậu, chúng 

ta cần tiến hành song song hai hoạt động dừng xây dựng 

các nhà máy điện than mới và đóng cửa các nhà máy đang 

vận hành. Để thực hiện được kế hoạch đó, 3 yếu tố quan 

trọng bao gồm (1) các công trình hiện đang dừng ở Trung 

Quốc và Ấn Độ không được tiếp tục trong tương lai, (2) 

tiếp tục giảm phát triển điện than trên toàn thế giới, nhu 

cầu điện được đáp ứng bởi năng lượng sạch nhiều nhất có 

thể, (3) các nước OECD kiên quyết thay thế các nhà máy 

điện than lâu năm bằng năng lượng sạch. 
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Bảng 1. Biến chuyển trong phát triển điện than toàn cầu từ tháng 1/2016 đến tháng 1/2017 (MW) 

 

 
1/2016 1/2017 Thay đổi 

Công bố 487.261 247.909 -49% 

Giai đoạn tiền cấp phép 434.180 222.055 -49% 

Cấp phép 168.230 99.637 -41% 

Công bố + Tiền cấp phép + Cấp phép 1.089.671 569.601 -48% 

Công trình khởi công (Trong vòng 12 tháng qua) 169.704 65.041 -62% 

Đang xây dựng 338.458 272.940 -19% 

Tạm dừng 230.125 607.367 164% 

Hoàn thiện (Trong vòng 12 tháng qua) 108.029 76.922 -29% 

Đóng cửa (Trong vòng 12 tháng qua) 36.667 27.041 -26% 

Đang vận hành 1.914.579 1.964.460 3% 

Ghi chú: Số liệu tổng hợp gồm các tổ máy có công suất từ 30 MW trở lên. Theo dữ liệu Platts WEPP (12/2016), các tổ máy có 

quy mô nhỏ hơn 30 MW có tổng công suất là 27.060 MW. 

 
Bảng 2. Nhà máy điện than trong quy hoạch chia theo khu vực, tháng 1/2017 (MW) 

 

Khu vực Chuẩn bị xây dựng Đang xây dựng Tạm dừng Đang vận hành 

Đông Á 167.083 161.146 451.059 1.020.335 

Nam Á 156.018 53.303 91.740 212.902 

Đông Nam Á 93.499 31.808 20.992 65.948 

Các quốc gia châu Âu 

không thuộc EU 

 
75.626 

 
2.640 

 
19.874 

 
49.929 

Châu Phi và Trung Á 49.842 12.838 8.595 50.529 

Á-Âu 9.156 980 2.200 62.914 

EU28 9.360 7.468 7.050 160.722 

Châu Mỹ Latinh 6.372 2.175 3.541 17.909 

Canada/Mỹ 1.295 582 1.000 296.300 

Australia/Newzeland 1.350 0 1.316 26.972 

Tổng 569.601 272.940 607.367 1.964.460 

Ghi chú: Số liệu tổng hợp gồm các tổ máy có công suất từ 30 MW trở lên. Theo dữ liệu Platts WEPP (12/2016), các tổ máy có 

quy mô nhỏ hơn 30 MW có tổng công suất là 27.060 MW. 
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Bảng 3. Quy hoạch điện than tại 30 quốc gia đứng đầu thế giới về phát triển điện than, tháng 1/2017 (MW) 

 

Quốc gia Chuẩn bị xây dựng Đang xây dựng Tổng hoạt động đang thực hiện Tạm dừng Đang vận hành 

Trung Quốc 134.480 145.573 280.053 441.749 921.227 

Ấn Độ 128.715 48.168 176.883 82.495 211.562 

Thổ Nhĩ Kỳ 66.852 2.640 69.492 17.654 16.362 

Indonesia 38.450 7.820 46.270 8.385 27.399 

Việt Nam 29.580 15.177 44.757 2.800 13.394 

Nhật Bản 17.343 4.256 21.599 0 44.078 

Ai Cập 17.240 0 17.240 0 0 

Bangladesh 15.685 275 15.960 3.935 250 

Pakistan 10.418 4.860 15.278 5.310 190 

Hàn Quốc 8.760 5.917 14.677 1.160 33.417 

Nam Phi 6.290 7.940 14.230 1.500 40.513 

Philippines 9.293 4.476 13.769 926 7.282 

Ba Lan 5.820 4.245 10.065 1.500 27.761 

Nga 8.706 180 8.886 700 48.435 

Thái Lan 7.306 600 7.906 600 5.457 

Mongolia 5.700 1.400 7.100 250 706 

Zimbabwe 6.480 0 6.480 1.200 980 

Myanmar 5.130 0 5.130 6.455 160 

Đài Loan 800 4.000 4.800 7.600 17.407 

Botswana 3.904 432 4.336 0 600 

Các tiểu Vương Quốc 

Ả Rập Thống nhất 

 
1.470 

 
2.400 

 
3.870 

 
0 

 
0 

Malaysia 0 3.600 3.600 0 10.008 

Malawi 3.520 0 3.520 0 0 

Bosnia & Herzegovina 3.500 0 3.500 500 2.065 

Campuchia 3.040 135 3.175 1.200 370 

Đức 2.020 1.100 3.120 660 53.060 

Serbia 2.900 0 2.900 320 4.294 

Chile 2.272 375 2.647 375 5.101 

Mozambique 2.600 0 2.600 1.620 0 

Nigeria 2.200 0 2.200 1.000 0 

Các quốc gia khác 19.127 7.371 26.498 17.473 472.382 

Tổng 569.601 272.940 842.541 607.367 1.964.460 

Ghi chú: Số liệu tổng hợp gồm các tổ máy có công suất từ 30 MW trở lên. Theo dữ liệu Platts WEPP (12/2016), các tổ máy có 

quy mô nhỏ hơn 30 MW có tổng công suất là 27.060 MW. 
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Bảng 4. Các nhà máy điện than khởi công và tạm dừng thi công, tháng 1/ 2017 (MW) 
 

 Khởi công năm 2016 Tạm dừng thi công 

(MW) (MW) 

Trung Quốc 35.240 55.500 

Ấn Độ 6.600 12.725 

Indonesia 5.815 350 

Pakistan 2.220 270 

Việt Nam 3.750 0 

United Arab Emirates 2.400 0 

Malaysia 2.000 0 

Nhật Bản 2.380 0 

Philippines 1.671 0 

Hàn Quốc 1.000 0 

Hy Lạp 660 0 

Mongolia 600 0 

Chile 375 0 

Botswana 300 0 

Jordan 30 0 

Toàn thế giới 65.041 68.845 

 
 
 

Bảng 5. Tình hình triển khai các nhà máy điện than theo khu vực, 2010–2016. 

 
 MW % 

 Đã triển khai Dừng Đã triển khai Dừng 

Đông Á 548.081 663.654 45% 55% 

Nam Á 178.040 531.597 25% 75% 

Đông Nam Á 67.202 76.677 47% 53% 

Các quốc gia châu Âu không thuộc EU 9.308 44.095 17% 83% 

Châu Phi và Trung Á 15.472 35.895 30% 70% 

Á-Âu 5.681 14.268 28% 72% 

EU28 25.140 91.574 22% 78% 

Châu Mỹ Latinh 9.875 20.416 33% 67% 

Canada/US 17.902 27.791 39% 61% 

Australia/NZ 144 7.606 2% 98% 

Tổng 876.845 1.513.573 37% 63% 

Ghi chú: Nhóm dự án “Đã triển khai” bao gồm các nhà máy đang xây dựng và đã hoàn thiện. Nhóm “Dừng” bao gồm các nhà 

máy đã bị hủy bỏ hẳn và tạm dừng. 
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GIAI ĐOẠN BÙNG NỔ Ở TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ ĐÃ ĐẾN 

HỒI KẾT 

Trong năm vừa qua, Ban Quản lý Năng lượng Quốc gia và 

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia của Trung Quốc đã 

ban hành một loạt quy định hạn chế mở rộng công suất 

điện than. Nhằm giảm sử dụng điện than, chính phủ Trung 

Quốc đã có những biện pháp cụ thể với các mốc quan 

trọng sau đây: 

● Tháng 3 năm 2016: Tạm dừng phê duyệt các nhà 

máy mới tại 13 tỉnh và khu vực, dừng khởi công 

các công trình ở 15 tỉnh và khu vực. Áp dụng cơ 

chế “Đèn giao thông” để dừng cấp phép và xây 

dựng dự án điện than ở 26 tỉnh và khu vực. Các 

dự án nằm trong diện ngoại lệ là các dự án tại 

những tỉnh nghèo và khu căn cứ cách mạng cũ. 

● Tháng 4 năm 2016: Ban hành kế hoạch đóng cửa 

các nhà máy điện than cũ. 

● Tháng 9 năm 2016: Hủy bỏ 15 dự án điện than. 

● Tháng 10 năm 2016: Dừng các nhà máy “điện tự 

dùng nội tỉnh” và giảm quy mô các nhà máy bán 

điện lên lưới quốc gia tại các cụm nhiệt điện 

than ở một số khu vực. Chính sách này không áp 

dụng cho công trình sưởi ấm khu dân cư cấp 

huyện và các khu vực khai thác than. 

● Tháng 11 năm 2016: Công bố Kế hoạch Năm năm 

lần thứ 13, giới hạn công suất điện than ở mức 

1.100 GW. 

● Tháng 1 năm 2017: Hủy bỏ 85 nhà máy đang 

trong giai đoạn quy hoạch và xây dựng tại 13 

tỉnh, và đưa ra giới hạn về lượng điện truyền tải 

lên lưới đối với nhà máy điện than ở một số khu 

vực nhất định. 

Mặc dù các chính sách được công bố khá phức tạp và có 

thể bị điều chỉnh, nhưng nhìn chung những chính sách này 

đã tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ trong con đường phát triển 

điện than của Trung Quốc. Sau khi sản lượng điện than 

thực tế của Trung Quốc đạt đỉnh vào năm 2013, con  

đường phát triển điện than của quốc gia này đã gặp phải 

nhiều nghi vấn trong vòng ba năm qua. Năm 2015 hệ số 

công suất trung bình của các nhà máy điện than giảm 

xuống dưới 50%, và tiếp tục giảm trong năm 2016. 

Theo một khảo sát được thực hiện bởi các nhà nghiên 

cứu, tổng công suất điện than được cấp phép xây dựng 

vào năm 2016 ở Trung Quốc là 22 GW, giảm 85% so với 

con số 142 GW của năm 2015. 

Tại Ấn Độ, tháng 6 năm 2016 Bộ Năng lượng đã tuyên bố 

rằng quốc gia này đã xây dựng đủ số lượng nhà máy nhiệt 

điện than để đáp ứng nhu cầu điện đến năm 2019, và đề 

xuất các nhà đầu tư giảm kế hoạch phát triển điện than 

của họ. Theo bản dự thảo Quy hoạch Năng lượng Quốc gia 

công bố vào tháng 12 năm 2016, ít nhất là tới năm 2027, 

Ấn Độ sẽ không cần tăng thêm công suất điện than ngoại 

trừ những dự án đang xây dựng. 

Lời kêu gọi của chính phủ về việc dừng mở rộng điện than 

cho thấy rằng trên thực tế nhu cầu điện không tăng nhanh 

bằng tốc độ mở rộng công suất (tăng từ 71.121 MW vào 

tháng 3 năm 2007 tới 211.562 MW vào tháng 1 năm  

2017), dẫn đến tình trạng giảm hệ số công suất và hiệu  

quả kinh tế đối với các đơn vị vận hành nhà máy điện than. 

Ngoài ra, Ấn Độ hiện đang tham gia vào cuộc cách mạng 

năng lượng mặt trời, với mức đấu giá thấp kỷ lục là Rs2,97 

(US$0.044) trên một KWh. Chính phủ đang đề xuất từ nay 

tới 2027 sẽ lắp đặt 215 GW năng lượng tái tạo (sinh khối, 

thủy điện nhỏ, năng lượng gió, hệ thống điện mặt trời 

phân tán, và quy mô nhà máy). Do công suất điện than 

vượt nhu cầu trong khi chi phí sản xuất năng lượng tái tạo 

giảm, nhiều nhà đầu tư rút vốn khỏi các dự án điện than. 

Theo Báo cáo Tình hình Tổng quan tháng 12 năm 2016 của 

Bộ Năng lượng cũng như các báo cáo bổ sung từ các nhà 

máy và hình ảnh thực tế, 31 tổ máy điện than ở 13 địa bàn 

với tổng công suất là 12.725 MW  đang phải tạm ngừng 

xây dựng, chủ yếu do nguồn tài chính cho dự án bị đóng 

băng. 
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HY VỌNG MỚI CHO MỤC TIÊU VỀ KHÍ HẬU 
 

Công suất điện than toàn cầu liên tục tăng trong thập kỷ 

vừa qua là căn nguyên của mối lo ngại về phát thải cacbon 

cao từ than và thời gian hoạt động kéo dài của các nhà 

máy điện than. Khả năng cao là hoạt động đốt than sẽ tiếp 

tục tăng trong vài thập kỷ tới đe dọa triển vọng ngăn chặn 

biến đổi khí hậu. 

Từ năm 2013, sản xuất điện than bắt đầu giảm trên toàn 

thế giới và hiện tại vẫn đang tiếp tục giảm. Mức độ giảm 

điện than – gần 50% mỗi năm – cho thấy xu hướng giảm 

sản xuất điện, tiến gần hơn tới các mục tiêu khí hậu và 

tránh được tình trạng tài sản ứ đọng. 

Tại Cancun vào năm 2010, các quốc gia đã đồng ý đưa mục 

tiêu giữ mức nóng lên toàn cầu dưới 2°C là một phần của 

Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu 

(UNFCCC). Sau đó tại Paris, quyết tâm này được nâng cao 

hơn nữa khi các quốc gia đồng thuận cam kết giữ cho trái 

đất nóng lên “không quá 2°C” và theo đuổi mục tiêu 1,5°C. 

Cam kết này có tính ràng buộc về pháp lý đối với các quốc 

gia đã ký vào thỏa thuận. Biểu đồ 1 cho thấy lượng phát 

thải cacbon dioxit từ các nhà máy được ghi nhận bởi Hệ 

thống giám sát các nhà máy điện than toàn cầu so với giới 

hạn phát thải cacbon của các nhà máy điện than do cơ 

quan Phân tích Khí hậu tính toán vào tháng 11 năm 2016, 

xem thêm báo cáo “Ý nghĩa của Hiệp định Paris về sử dụng 

than trong ngành năng lượng”. 

Như trình bày ở Biểu đồ 1, theo các Hiệp định về biến đổi 

khí hậu, phát thải cacbon dioxit từ các nhà máy điện than 

đến 2050 cần được hạn chế ở mức 125 Gt (Hiệp định Paris 

1,5°C) và 215 Gt (Hiệp định Cancun 2°C). Với tốc độ triển 

khai các dự án điện than từ năm 2010 (37%), ước tính phát 

thải từ các nhà máy đang vận hành, đang xây dựng hoặc 

sắp triển khai là 271 Gt
1
. Với ước tính như vậy thì phát thải 

của các nhà máy đang vận hành hoặc đang phát triển sẽ 

vượt qua hạn mức của cả hai Hiệp định Paris và Cancun. 

Như vậy cần phải đóng cửa một số nhà máy trước 40 năm 

và giảm tỉ lệ xây dựng các nhà máy mới. 

Để đạt được mục tiêu giảm nhiệt điện than nêu trên, 

chúng tôi đã xây dựng hai kịch bản dựa vào Hệ thống giám 

sát các nhà máy điện than toàn cầu, đặt ra các mốc dừng 

điện than cho các khu vực theo khuyến nghị của nghiên 

cứu Phân tích Khí hậu. Kết quả được trình bày trong Biểu 

đồ 2-5. Các kịch bản này được xây dựng với nỗ lực trả lời 

câu hỏi: Liệu mục tiêu của các hiệp định về khí hậu có thể 

 

1 
Tính toán này cũng xem xét tới kế hoạch ngừng hoạt 

động của các nhà máy hoặc giả định nhà máy vận hành 

trong vòng 40 năm. Các nhà máy đã vận hành hơn 40 năm 

đạt được không khi các dự án điện than được giám sát bởi 

Hệ thống giám sát các nhà máy điện than toàn cầu. 

Một năm trước đây, khi có 1.090 GW các dự án trong quy 

hoạch-chuẩn bị xây dựng và 338 GW đang xây dựng, thì 

triển vọng này có vẻ không khả quan. Nhưng hiện nay khi 

một loạt các dự án trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng bị 

cắt giảm và các công trình xây dựng bị đóng băng tại hơn 

100 địa bàn dự án, thì triển vọng này lại trở nên sáng sủa 

hơn. 

Nội dung chính của các kịch bản gồm: 
 

● Dự án đang thi công: Các dự án đang thi công và  

hoàn thiện. Tổng công suất của nhóm dự án này tại 

Trung Quốc là 145.573 MW, tại EU28 là 7.468 MW, tại 

các nước còn lại thuộc OECD là 13.183 MW, và ở 

những quốc gia khác là 103.419 MW. 

● Dự án ngừng thi công: Dự án bị dừng sẽ không tái xây 

dựng trong tương lai. Tổng công suất của các dự án 

thuộc nhóm này tại Trung Quốc là 55.500 MW, tại Ấn 

Độ là 12.725 MW, tại Indonesia là 350 MW, và tại 

Pakistan là 270 MW. (Xem Bảng 4.) 

● Dự án trong giai đoạn quy hoạch-chuẩn bị xây dựng: 

Các nhà máy trong quy hoạch-chuẩn bị xây dựng tại 

Trung Quốc và Ấn Độ sẽ không triển khai thi công. 

Như trình bày ở Bảng 3, nhóm này bao gồm 134.480 

MW tại Trung Quốc và 128.715 MW tại Ấn Độ. Ngoài 

Trung Quốc và Ấn Độ tỉ lệ xây dựng (phần trăm các dự 

án đề xuất được thi công) là 20%, so với 33% tỉ lệ 

trung bình từ 2010 đến 2016 (Bảng 6). Điều này có 

nghĩa là 61.422 MW các dự án đề xuất sẽ được xây 

dựng, trong khi đó 245.686 MW sẽ bị dừng. 

● Đóng cửa các nhà máy đang vận hành (theo kịch bản 

Cancun 2°C): Trung Quốc sẽ cắt giảm 15.000 MW điện 

than mỗi năm trong giai đoạn từ nay đến 2027, và 

38.200 MW mỗi năm trong giai đoạn sau cho tới 

2050. Các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu sẽ cắt 

giảm 7.089 MW mỗi năm trong giai đoạn từ nay tới 

2040; trong cùng giai đoạn đó, các nước còn lại thuộc 

OECD sẽ cắt giảm 19.389 MW. Tại các quốc gia khác 

trên thế giới, con số cắt giảm là 19.172 MW bắt đầu 

từ 2030 và kết thúc vào 2060. (Xem Biểu đồ 4). 

● Đóng cửa các nhà máy đang vận hành (theo kịch bản 

Paris 1,5°C): Trung Quốc cắt giảm 15.000 MW mỗi 

năm trong giai đoạn từ nay tới 2021, tiếp tục cắt giảm 

25.000 MW mỗi năm trong giai đoạn 2022 -2027, và 

61.914 MW mỗi năm trong giai đoạn 2028 -  2040.    Các 

 

được giả định sẽ vận hành thêm 5 năm nữa. Các thông tin 

khác về CO2 có thể được tìm thấy tại 

http://www.sourcewatch.org/index.php/Estimating_carbo 

n_dioxide_emissions_from_coal_plants 

http://www.sourcewatch.org/index.php/Estimating_carbo
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nước thuộc EU28 và OECD sẽ bắt đầu cắt giảm công 

suất điện than ngay từ bây giờ cho tới 2030. Công 

suất cắt giảm hàng năm là 12.147 MW đối với EU28 

và 33.238 MW đối với khối OECD. Ở những nước còn 

lại trên thế giới, tỉ lệ cắt giảm công suất hàng năm là 

29.716 MW từ 2030 đến 2050. (Xem Biểu đồ 5.) 

 

Mức độ khả thi của kế hoạch cắt giảm công suất điện than 

này như thế nào? Đối với kịch bản Cancun, tỉ lệ cắt giảm 

công suất toàn cầu giả định đến 2027 như sau: giảm 25 

GW mỗi năm tại OECD -  mức độ này tương đối khớp với 

xu hướng hiện tại (xem Biểu đồ 8); giảm 15 GW mỗi năm 

tại Trung Quốc – phù hợp với mục tiêu cắt giảm 100 GW 

công suất điện than đang vận hành do chính phủ Trung 

Quốc công bố. Biểu đồ 6 cho thấy, kịch bản Cancun đến 

2029 có thể đạt được mà không cần đóng cửa các nhà máy 

vận hành chưa tới 40 năm. Tuy nhiên những nhà máy này 

cần phải ngừng hoạt động sau 2030. 

Để đạt được mục tiêu của kịch bản Paris thì cần phải cắt 

giảm công suất điện than với tốc độ gấp đôi so với hiện tại, 

đây là một viễn cảnh lạc quan nhất. Cụ thể theo Biểu đồ 7, 

một loạt các nhà máy vận hành được 20 đến 30 năm cần 

phải đóng cửa trước 2028, đây cũng là một giả định lạc 

quan. 
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Bảng 6. Tình hình triển khai các nhà máy điện than: Ấn Độ và Trung Quốc so với toàn bộ các quốc gia khác, 2010-2016 

 

 
 

MW % 

 
Đã triển khai Dừng Đã triển khai Dừng 

Trung Quốc 521.014 644.794 45% 55% 

Ấn Độ 173.075 503.372 26% 74% 

Các quốc gia khác 182.756 365.407 33% 67% 

Tổng 876.845 1.513.573 37% 63% 

Ghi chú: Nhóm dự án “Đã triển khai” bao gồm các nhà máy đang xây dựng và đã hoàn thiện. Nhóm “Dừng” bao gồm các nhà 

máy đã bị hủy bỏ hẳn và tạm dừng. 

 
Biểu đồ 1. Ước tính phát thải cacbon dioxit của các nhà máy điện than đang vận hành, đang xây dựng và chuẩn bị xây dựng, 

so với mức phát thải giới hạn cho các nhà máy điện than theo Hiệp định Paris 1,5°C và Cancun 2°C. (Gt) 

 

Xanh da trời: Giới hạn phát thải cacbon cho điện than theo Hiệp định Paris và Cancun; Xanh lá cây: Phát thải cacbon của các nhà 

máy được đề xuất, theo Hệ thống giám sát nhà máy điện than toàn cầu – GCPT (giả định 37% số dự án này được thi công); Cam: 

Phát thải của các nhà máy đang xây dựng, theo GCPT; Đỏ: Phát thải của các nhà máy đang vận hành, theo GCPT (giả định: các 

nhà máy ngừng hoạt động theo đúng kế hoạch là sau 40 năm vận hành). 



BÙNG NỔ VÀ THOÁI TRÀO 

BÁO CÁO | THÁNG 3, 2017   12 COALSWARM / SIERRA CLUB / GREENPEACE 

 

 

 
 

Biểu đồ 2. Công suất điện than toàn cầu, 2017-2060, theo 

Kịch bản giảm than Cancun 2°C. (MW) 

 
Xanh da trời: Trung Quốc, đỏ: EU28, cam: OECD, xanh lá 

cây: các quốc gia còn lại. 

 

 
Biểu đồ 4. Công suất điện than cắt giảm theo vùng, 2017- 

2060, theo  Kịch  bản  giảm  than  Cancun 2°C. (MW) 

 
Xanh da trời: Trung Quốc, đỏ: EU28, cam: OECD, xanh lá 

cây: các quốc gia còn lại. 

Biểu đồ 3. Công suất điện than toàn cầu, 2017-2060, Theo 

Kịch bản giảm than Paris 1,5°C. (MW) 

 
Xanh da trời: Trung Quốc, đỏ: EU28, cam: OECD, xanh lá 

cây: các quốc gia còn lại. 

 

 
Biểu đồ 5. Công suất điện than cắt giảm theo vùng, 2017- 

2060, theo Kịch bản giảm than Paris 1,5°C. (MW) 

 
Xanh da trời: Trung Quốc, đỏ: EU28, cam: OECD, xanh lá 

cây: các quốc gia còn lại. 
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Biểu đồ 6: Công suất điện than cắt giảm toàn cầu (biểu đồ 

cột), 2017-2040, theo Kịch bản giảm than Cancun 2°C, so 

với cắt giảm theo thời gian vận hành của nhà máy (biểu 

đồ đường). (MW) 

 
Cột xanh: công suất điện than cắt giảm theo kịch bản 

Cancun. Đường màu đỏ: ngừng hoạt động các nhà máy 

vận hành trên 39 năm; đường màu cam: ngừng hoạt động 

các nhà máy vận hành trên 29 năm. 

 
Biểu đồ 8. Công suất điện than cắt giảm theo năm, 2000– 

2016. (MW) 

 
Nguồn: Platts WEPP, 2000-2009; Hệ thống giám sát nhà 

máy điện than toàn cầu 2010-2016. 

Biểu đồ 7: Công suất điện than cắt giảm toàn cầu (biểu đồ 

cột), 2017-2040, theo Kịch bản giảm than Paris 1,5°C, so 

với cắt giảm theo thời gian vận hành của nhà máy (biểu 

đồ đường). (MW) 

 
Cột xanh: công suất điện than cắt giảm theo kịch bản Paris. 

Đường màu đỏ: ngừng hoạt động các nhà máy vận hành 

trên 39 năm; đường màu cam: ngừng hoạt động các nhà 

máy vận hành trên 29 năm. Đường màu xanh: ngừng hoạt 

động các nhà máy vận hành trên 20 năm. 



BÙNG NỔ VÀ THOÁI TRÀO 

BÁO CÁO | THÁNG 3, 2017   14 COALSWARM / SIERRA CLUB / GREENPEACE 

 

 

 
 

10 ĐIỂM NÓNG NGOÀI TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ 
 

Như chỉ ra trong Bảng 3, các quốc gia ngoài Trung Quốc và 

Ấn Độ có 78.012 MW tổng công suất điện than trong giai 

đoạn xây dựng (tương đương 29% toàn thế giới) và 

307.108 MW trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng (tương 

đương 54% toàn thế giới). Trong khi hầu hết các dự án 

đang xây dựng sẽ được hoàn thành, các dự án trong giai 

đoạn chuẩn bị xây dựng lại là một vấn đề khác. Từ năm 

2010, trên toàn thế giới không tính Trung Quốc và Ấn Độ 

chỉ có 33% số lượng nhà máy điện than đề xuất được khởi 

công xây dựng, trong khi 67% bị dừng lại, (xem Bảng 6). 

Theo tỷ lệ triển khai trung bình của toàn cầu, từ nay tới 

năm 2030 sẽ có khoảng 114 GW công suất điện than đang 

trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng sẽ được thi công (không 

tính Trung Quốc và Ấn Độ). Với hai kịch bản nêu trên, 

chúng tôi giả định tỉ lệ triển khai sẽ thấp hơn - 20%, trong 

bối cảnh chi phí sản xuất năng lượng tái tạo đang giảm 

nhanh chóng đồng thời nguồn tài chính cho các dự án điện 

than đang ngày càng thắt chặt. Với tỷ lệ 20%, dự kiến sẽ có 

61 GW công suất các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị 

xây dựng sẽ được triển khai. 

Nếu nhìn vào các dự án trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng 

của từng quốc gia có thể thấy phần lớn những dự án này 

có tương lai khá mờ mịt. Điều này có nghĩa là tỉ lệ xây 

dựng toàn cầu nhiều khả năng sẽ giảm: 

● Thổ Nhĩ Kỳ: Với 66.852 MW trong giai đoạn chuẩn bị 

xây dựng, Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang là quốc gia có kế 

hoạch mở rộng nhiệt điện than lớn nhất (không tính 

Ấn Độ và Trung Quốc). Tuy nhiên, những dự án này 

đang phải đối mặt với phong trào phản đối mạnh mẽ 

của công chúng và thực tế nhiều dự án đã phải hoãn 

lại hoặc dừng hẳn. Kết quả là chỉ 13% các dự án trong 

quy hoạch được cấp phép đầy đủ, phản ánh tỉ lệ xây 

dựng trên thực tế khá thấp tại nước này. Cho dù Thổ 

Nhĩ Kỳ có quy hoạch điện than lớn, tuy nhiên tới nay 

mới chỉ có 4.168 MW thực sự đã hoàn thành xây 

dựng, và 2.640 MW đang được xây dựng. 

● Indonesia: Trong khi Indonesia có 38.050 MW trong 

giai đoạn quy hoạch chuẩn bị xây dựng, 25.440 MW 

trong số đó hiện mới đang trong giai đoạn thông báo, 

giai đoạn đầu tiên của một dự án và là giai đoạn mà 

các công trình bị hoãn hoặc hủy bỏ nhiều nhất. Trong 

năm vừa qua, chính phủ Indonesia đã điều chỉnh quy 

hoạch mười năm, lùi kế hoạch sản xuất hơn 7.000 

MW điện than sang giai đoạn sau. Với chi phí sản xuất 

năng lượng tái tạo ngày một giảm, sẽ có nhiều dự án 

điện than bị hoãn hoặc hủy bỏ trong tương lai. 

● Việt Nam: Tương tự như Indonesia, Việt Nam cũng 

đưa ra kế hoạch mở rộng nhiệt điện than đầy tham 

vọng và xác định phát triển điện than là hướng đi dài 

hạn. Tuy nhiên theo các tin tức gần đây, trong đó có 

công bố của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 1 

năm 2016, chính phủ Việt Nam sẽ “rà soát lại quy 

hoạch phát triển tất cả các nhà máy điện than và 

dừng phát triển các công trình điện than mới”, đây là 

động thái cho thấy chính sách giảm điện than của 

nước này. Vào tháng 3 năm 2016, Quy hoạch Phát 

triển điện lực quốc gia VII đã được điều chỉnh, hủy bỏ 

20.000 MW các nhà máy điện than mới được đề xuất. 

Ngoài ra vào tháng 9 năm 2016, đề xuất rút nhà máy 

điện than ra khỏi quy hoạch của tỉnh Bạc Liêu cũng 

nhận được sự ủng hộ và chấp thuận của Thủ tướng 

chính phủ. 

● Nhật Bản: Trong khi các nước OECD đang giảm dần 

điện than thì Nhật Bản lại là một ngoại lệ đi ngược với 

xu hướng này, tiếp tục phát triển một số lượng lớn 

các nhà máy điện than. Mặc dù chỉ xây dựng 1.950 

MW điện than trong năm năm qua, nhưng quốc gia 

này đang có tới 4.256 MW trong giai đoạn xây dựng 

và 17.243 MW trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng. Tuy 

nhiên Nhật Bản đang phải đối mặt với làn sóng gây áp 

lực lớn từ cả trong và ngoài nước về việc cam kết  

thực hiện các mục tiêu khí hậu quốc tế. Tháng 1 năm 

2017 chính phủ Nhật Bản đã hủy kế hoạch chuyển  

nhà máy điện Ako sang nhà máy đốt than. Đây là lần 

đầu tiên một dự án điện than trong giai đoạn phát 

triển bị ngừng lại tại nước này. Do đó, sự kiện này 

đánh dấu một mốc quan trọng. 

● Ai Cập: Trong vòng vài năm trở lại đây, Ai Cập đã bắt 

đầu xem xét xây dựng một số dự án điện than quy mô 

rất lớn, bao gồm trung tâm điện Ayoun Moussa 2.640 

MW, hơn 4.000 MW tại Hamarawein, và 4.000 MW  

tại Marsa Matruh. Tuy nhiên chỉ một số ít dự án được 

cấp phép hoặc phát triển, vì những dự án này không 

chỉ yêu cầu nguồn tài chính lớn cho xây dựng nhà máy 

mà còn cho cơ sở hạ tầng nhập khẩu than. Trong điều 

kiện tiềm năng năng lượng mặt trời khổng lồ của  

nước này, cộng với chi phí sản xuất năng lượng mặt 

trời giảm nhanh, những dự án này sẽ sớm bị thay thế 

bởi các dự án năng lượng sạch có chi phí rẻ hơn và 

thời gian xây dựng nhanh hơn. 

● Bangladesh: Trong khi cuộc tranh cãi về nhà máy điện 

Rampal vẫn chưa có hồi kết, do nhà máy đặt tại 

Sundarbans, một khu vực nhạy cảm về môi trường, 

một số các dự án khác vẫn đang trong giai đoạn đầu 

của quá trình quy hoạch. Vào tháng 11, một nghiên 

cứu chi tiết về hệ thống năng lượng của Bangladesh 

đã kết luận rằng năng lượng tái tạo sẽ là giải pháp 

thay thế sạch hơn và ít tốn kém hơn, có thể triển khai 

nhanh chóng hơn, và sẽ thu hút đầu tư tài chính quốc 
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tế mạnh mẽ. Khả thi về kinh tế của năng lượng tái tạo 

cùng với thắt chặt hỗ trợ tài chính cho điện than là cơ 

sở tin tưởng rằng quy hoạch điện than ở Bangladesh 

sẽ giảm trong tương lai. 

● Pakistan: Hiệp định Hành lang Kinh tế Trung Quốc- 

Pakistan, công  bố  vào  năm  2015, đã  đem  lại 46  tỉ đô 

la đầu tư vào cơ sở hạ tầng cho ngành năng lượng,     

bao gồm cấp vốn cho sáu nhà máy điện than mới. Là    

thị trường tiềm năng cho thiết bị điện than, Pakistan 

đang là cứu cánh cho các nhà sản xuất Trung Quốc     

vốn đang phải đối mặt với giảm nhu cầu của thị     

trường trong nước. Mặt khác, Pakistan đang phải đối 

mặt với tình trạng khó khăn về nguồn nước, điều này   

đã ảnh hưởng tới nhiều nhà máy được đề xuất và     

đang vận hành tại quốc gia láng giềng Ấn Độ. Ngoài ra 

Pakistan có tiềm năng rất lớn về năng lượng mặt trời. 

Thêm  vào  đó,  nông  dân  và  những  người  quan  tâm 

đến  tác  động  môi trường  và  cạnh  tranh  về  nguồn 

nước cũng đã nhiều lần phản đối điện than. 

● Philippines: Với hàng ngàn người thiệt mạng do 5  

trận siêu bão từ năm 2006, bao gồm những thiệt hại 

chưa từng có do cơn bão Yolanda gây ra, Philippines 

đã phải chứng kiến những tác động khốc liệt của biến 

đổi khí hậu. Phong trào môi trường ở nước này được 

các nhà thờ Công giáo ủng hộ, và cuộc trao đổi giữa 

nhà hoạt động môi trường Gian Lopez với Sở Tài 

nguyên và Môi trường Quốc gia đã đem lại hy vọng 

cho những người phản đối nhà máy điện than. Tuy 

nhiên, nước này vẫn còn rất nhiều nhà máy điện than 

đang trong quá trình phát triển. Những dự án này có 

được triển khai hay không phụ thuộc vào nguồn tài 

chính, mức độ phản đối của cộng đồng đối với các dự 

án như nhà máy Batangas và Altimoan, và tốc độ phát 

triển của năng lượng mặt trời. 

● Hàn Quốc: Phát thải bụi siêu nhỏ từ hàng loạt các 

công trình điện than tại Hàn Quốc, bao gồm trung  

tâm điện than lớn nhất thế giới Dangjin (6.040 MW), 

đã trở thành một vấn đề chính trị quan trọng ở nước 

này. Vào tháng 7 năm 2016 chính phủ Hàn Quốc đã 

công bố kế hoạch đóng cửa mười nhà máy điện than 

đang vận hành trước 2025 và hạn chế bổ sung thêm 

dự án mới vào danh sách các dự án được đề xuất hiện 

tại. Tương tự như Nhật Bản, Hàn Quốc đang phải đối 

mặt với áp lực của cộng đồng quốc tế để đẩy nhanh 

chuyển dịch từ năng lượng hóa thạch sang năng  

lượng tái tạo. 

● Thái Lan: Tuy Nga là nước có công suất điện than 

trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng nhiều hơn so với 

Thái Lan, nhưng phần lớn công suất mở rộng của Nga 

là do có thêm một nhà máy 8.000 MW được đề xuất 

tại tỉnh Amur, mà khả năng dự án này được phê 

duyệt ngày càng xa vời. Ở Thái Lan, nhà máy điện 

than Krabi đang phải đối mặt với phản đối gay gắt từ 

cộng đồng. Trong khi đó các nhà quy hoạch của Thái 

Lan tiếp tục đưa ba nhà máy điện than với công suất 

1.000 MW mỗi nhà máy vào kế hoạch cấp điện dài 

hạn của nước này. Tuy nhiên những dự án này đều 

không có nhiều tiến triển và đang gặp phải phản đối 

mạnh mẽ từ công chúng. 

 
Những quốc gia liệt kê trên chiếm 75% công suất điện than 

trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng (không tính Trung Quốc 

và Ấn Độ). 25% còn lại thuộc về 41 quốc gia, chủ yếu với 

các nhà máy mới đơn lẻ hoặc mở rộng các nhà máy đang 

vận hành. Ở những quốc gia có ít kinh nghiệm xây dựng 

nhà máy điện than, quá trình triển khai dự án diễn ra chậm 

hơn so với các quốc gia có nhiều kinh nghiệm. Vì vậy, 

những dự án như vậy càng dễ bị thay thế bởi năng lượng 

tái tạo đang ngày càng rẻ. 

 
KẾT LUẬN 

 
Lần đầu tiên kể từ khi giai đoạn bùng nổ điện than toàn 

cầu bắt đầu một thập kỷ trước, những biến chuyển trong 

tình hình phát triển năng lượng ở Đông Á và Nam Á – đặc 

biệt là chính sách hạn chế phát triển điện than của Trung 

Quốc và quan điểm không mở rộng nhiệt điện than trong  

ít nhất thập kỷ tới của Ấn Độ – đã mang lại nhiều hi vọng 

về khả năng đạt được các mục tiêu khí hậu toàn cầu và 

tránh được kịch bản biến đổi khí hậu tồi tệ nhất. Cần có 

nhiều nỗ lực hơn nữa và các quyết định đưa ra cần cẩn 

trọng hơn bởi chúng ta không còn nhiều cơ hội để sửa sai 

và làm lại, nhưng với những kết quả đạt được trong những 

năm qua, chúng ta hoàn toàn có lý do để hướng tới một 

tương lai lạc quan. 


