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Phát triển năng lượng trên thế giới:
Sao đổi ngôi

Video “Bùng nổ và thoái trào”
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NHIỆT ĐIỆN THAN 
2017

Giảm 62% công suất
trong giai đoạn khởi công so với

2016 

Giảm 48% công suất
trong giai đoạn chuẩn bị khởi công

so với 2016

Nguồn: CoalSwarm và Sierra Club, “Bùng nổ và Thoái trào 2017” 

Link: http://bit.ly/2ob5TLs
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Trung Quốc dừng 300.000MW ở tất cả giai
đoạn, giảm 85% cấp phép cho các nhà máy
mới

Ấn Độ tạm dừng 13.000MW

3/2016: dừng phê duyệt nhà máy mới tại 13 tỉnh, 
dừng khởi công tại 15 tỉnh
Cơ chế “đèn giao thông”: dừng cấp phép và xây
dựng tại 26 tỉnh

6/2016: Bộ Năng lượng đề xuất
các nhà đầu tư giảm kế hoạch
phát triển điện than 

4/2016: ban hành kế hoạch đóng cửa nhà máy cũ 12/2016: công bố bản dự thảo
Quy hoạch Năng lượng Quốc gia, 
tuyên bố không tăng thêm công
suất điện than tới 2027

9/2016: Hủy bỏ 15 dự án 13.000MW điện than tạm ngừng
xây dựng do các tổ chức tài chính
hạn chế đầu tư cho nhiệt điện
than

10/2016: Dừng các dự án “điện tự dùng nội tỉnh”

11/2016: Kế hoạch Năm năm lần thứ 13, giới hạn
công suất điện than ở mức 1.100.000MW

1/2017: hủy bỏ 85 nhà máy đang trong quy hoạch
và xây dựng tại 13 tỉnh
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Trung Quốc và Ấn Độ chiếm tới 86% công suất xây
dựng điện than toàn cầu từ 2006 đến 2016,

Chuyển biến giảm nhiệt điện than ở hai nước
này có tác động tới toàn cầu. 

Nguồn: CoalSwarm và Sierra Club, “Bùng nổ và Thoái trào 2017” 

Link: http://bit.ly/2ob5TLs
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Đóng cửa các nhà máy cũ bên cạnh giảm xây mới: 

 36.667 MW năm 2015 

 27.041 MW năm 2016

Biểu đồ: Công suất điện than cắt giảm theo năm, 2000–2016. (MW)

Nguồn: CoalSwarm và Sierra Club, “Bùng nổ và Thoái trào 2017” 

Link: http://bit.ly/2ob5TLs



Năng lượng tái tạo lên ngôi

2015: Bước ngoặt của phát triển năng lượng tái tạo
(NLTT)

- Công suất lắp đặt mới: NLTT vượt nhiên liệu hóa
thạch (NLTT chiếm 60% công suất lắp đặt mới)

- Đầu tư: NLTT (286 tỷ USD) gấp hơn hai lần nhiên
liệu hóa thạch (130 tỷ USD)

- Đầu tư của các nước đang phát triển cho NLTT 
(156 tỷ USD) cao hơn các nước phát triển (130 tỷ
USD)

- Tạo ra 8 triệu cơ hội việc làm trực tiếp và gián tiếp

Nguồn: Báo cáo REN21, 2016



Năng lượng tái tạo lên ngôi
Trung Quốc và Ấn Độ

Trung Quốc: 

 Tổng công suất NLTT: 480.000MW, chiếm 25% tổng công suất
phát điện cả nước

 Công suất điện mặt trời tăng 161% trong 2 năm 2012, 2013; tăng
thêm 3 lần vào 2020 => nhà đầu tư lớn nhất cho NLTT

 Điên gió: đứng thứ 3 sau điện than và thủy điện trong cơ cấu
nguồn điện quốc gia; 2 tua bin gió được lắp đặt mỗi giờ vào
năm 2015

 Điện mặt trời: lắp đặt 15.000MW vào năm 2015, chiếm 35% 
toàn cầu

Ấn Độ:

 Sản xuất 10.000MW NLTT trong vòng 3 năm

 Cách mạng năng lượng mặt trời, mức đấu giá thấp kỷ lục: 5 
cent/kWh

Nguồn: WWF China, “China’s Energy Future” (2017) 

CoalSwarm và Sierra Club, “Bùng nổ và Thoái trào 2017” . Link:  http://bit.ly/2ob5TLs



Năng lượng tái tạo lên ngôi

Nguồn: Báo cáo REN21 (2016)



Năng lượng tái tạo lên ngôi
Xu hướng giảm giá mạnh

 LCOE điện gió: giảm 14% trong giai đoạn 2009 – 2015 (từ
$96/MWh xuống còn $83/MWh)

 LCOE điện mặt trời: giảm 61% trong giai đoạn 2009 – 2015 (từ
$315/MWh xuống còn $122/MWh)

 Năm 2016: LCOE điện gió tiếp tục giảm xuống còn $40-50/MWh, 
điện mặt trời là $50-70/MWh

Nguồn: GreenID, “Đính chính những hiểu lầm về năng lượng tái tạo ở Việt Nam” (2016)

Chi phí công nghệ điện mặt trời và điện gió giảm nhanh (USD/MWh). Nguồn: IES và MKE, 2016



Năng lượng tái tạo lên ngôi
Xu hướng giảm giá mạnh

Nguồn: Viện chính sách Agora (Tháng 2, 2017)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

$
/M

w
h

PV Wind onshore

LCOE of Coal: 55$/MWh
LCOE of Coal: 51$/MWh

LCOE of Coal: 88$/MWh
LCOE of Coal: 99$/MWh

So sánh giá điện mặt trời, điện gió và LCOE của điện than ở 
các khu vực trên thế giới



Phát triển năng lượng ở Việt Nam
Tín hiệu tích cực

 11/2015: Chiến lược phát triển NLTT

 18/03/2016: Quy hoạch điện VII Điều chỉnh

 Cắt giảm 20GW điện than 

 Tăng 14GW năng lượng tái tạo

 Đặt mục tiêu riêng và rõ ràng cho điện mặt trời (12000MW vào 2030)

 20/09/2016: Bạc Liêu đề xuất rút nhiệt điện than Cái Cùng ra khỏi quy

hoạch

 22/11/2016: Quốc hội quyết định dừng 2 dự án điện hạt nhân

 01/2017: EVN đề xuất chuyển cụm nhiệt điện Tân Phước từ nguyên 

liệu than sang tua bin khí hóa lỏng nhập khẩu

 Dự thảo kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển NLTT và cơ chế hỗ

trợ điện mặt trời (FiT)



Phát triển năng lượng ở Việt Nam
Cần nhiều nỗ lực và HÀNH ĐỘNG KHẨN TRƯƠNG hơn nữa

Nhiệt điện than vẫn chiếm hơn
50% cơ cấu sản lượng điện vào
năm 2030 (QHĐ VII Điều chỉnh)

=> CÁC RỦI RO VỀ Ô NHIỄM 
MÔI TRƯỜNG, AN NINH 
NĂNG LƯỢNG, SỨC KHỎE 
CỘNG ĐỒNG, TÁC ĐỘNG 
TỚI DU LỊCH, NÔNG NGHIỆP 
VÀ NỀN KINH TẾ, ÁP LỰC 
HUY ĐỘNG TÀI CHÍNH, 
QUẢN LÝ BOT



Phát triển năng lượng ở Việt Nam
Cần nhiều nỗ lực hơn nữa

Nguồn tài chính cho điện than bị thắt chặt

Năm 2013 nhiều chính phủ và ngân hàng đa phương hạn chế đầu
tư cho nhiệt điện than:
 Nhóm Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển 

Châu Âu, Ngân hàng Đầu tư Châu Âu, Ngân hàng Đầu tư Bắc 
Âu

 Chính phủ Pháp, Anh và Mỹ

2015: Tuyên bố chung giữa Mỹ và Trung Quốc, siết chặt đầu tư
cho các dự án phát thải cao cả trong và ngoài nước

01/2017: Thỏa thuận OECD (Úc, Canada, Liên minh Châu Âu, 
New Zealand, Na-Uy, Thụy Sĩ và Mỹ) giới hạn hỗ trợ Tín dụng
xuất khẩu cho các dự án điện than công nghệ thấp (trường hợp
của Việt Nam, điều kiện cho vay là phải sử dụng công nghệ trên
siêu tới hạn)

Báo cáo “Bẫy Các-bon: Tài chính quốc tế cho than cản trở thỏa thuận Paris” (2016)

Link: http://bit.ly/2fPOh4x



Phát triển năng lượng ở Việt Nam
Cần nhiều nỗ lực hơn nữa

Tài chính cho nhiệt điện than ở Việt Nam:

• Nhà tài trợ chính: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc cung
cấp qua Cơ quan tín dụng xuất khẩu: Ngân hàng xuất
nhập khẩu Trung Quốc (China Eximbank), Ngân hàng
Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC), Ngân hàng xuất nhập
khẩu trung quốc Hàn Quốc (Korea Eximbank)

• 70% dự án điện than trong giai đoạn quy hoạch là dự án
BOT => Cơ hội cho các chủ đầu tư nước ngoài

• ĐI KÈM VỚI các khoản hỗ trợ tài chính: Hợp đồng thiết
kế, cung ứng thiết bị, xây dựng (EPC), công ăn việc làm
hỗ trợ cho doanh nghiệp của nước cho vay
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Cần nhiều nỗ lực hơn nữa

Chi phí leo thang của một nhà máy nhiệt điện than 600MW 

Nguồn: Lộ trình công nghệ IEA (3/2013), NESCAUM (2011)

Phun các-bon hoạt tính (giảm thủy ngân)
$3 triệu

Lọc bụi dạng túi (giảm bụi PM)
$100 triệu

Bộ khử chọn lọc có xúc tác (giảm Nox)
$300 triệu

Bộ khử lưu huỳnh (giảm SO2)
$400 triệu

Công nghệ trên siêu tới hạn
thêm $95 triệu

Công nghệ siêu tới hạn
thêm $130 triệu

Công nghệ dưới tới hạn
$770 triệu

Tổng: $1,8 tỷ



Lựa chọn năng lượng cho Việt Nam
Cần đột phá để hỗ trợ NLTT đa lợi ích

1. Tăng cường sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
trong mọi lĩnh vực hoạt động

2. Khẩn trương thực thi các chính sách khuyến khích cạnh
tranh lành mạnh và sự tham gia bình đẳng cả các thành
phần kinh tế trong xã hội để đầu tư ngay vào phát triển
NLTT và thúc đẩy tăng các nguồn vốn đầu tư cho NLTT 
=> Ưu tiên mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu đưa
18,000 MW điện gió và mặt trời

3. Tạm dừng đầu tư xây dựng các dự án nhiệt điện than 
mới cho tới khi có giải pháp đồng bộ và hiệu quả về
kiểm soát ô nhiễm, đồng thời đóng cửa các nhà máy
nhiệt điện than khi chúng đã hết thời gian khấu hao

4. Ưu tiên hỗ trợ các giải pháp NLTT độc lập thay vì mở
rộng lưới điện cho các cộng đồng chưa được nối lưới ở 
Việt Nam 



Sao đổi ngôi

Bao giờ xuất hiện ở Việt Nam?



Xin chân thành cám ơn
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ

Ngụy Thị Khanh // ntkhanh@greenidvietnam.org.vn

www.greenidvietnam.org.vn
Liên hệ: Phòng 707, tầng 7, tòa nhà Sunrise Building, 90 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

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

mailto:info@greenidvietnam.org.vnI

