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TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH 

Luật điện lực năm 2005 đã được Bộ Công thương chủ trì việc sửa đổi từ năm 2011 với mong muốn khắc 

phục những bất cập hiện tại và đáp ứng có hiệu quả với tình hình phát triển mới của đất nước. Theo Luật 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2009, bản thảo số 2 của dự luật này đã được đăng trên trang thông 

tin điện tử của Bộ Công Thương để lấy ý kiến tham vấn của công chúng. Tuy nhiên cách tham vấn truyền 

thống này không mang lại hiệu quả vì trong báo cáo của Bộ Công thương chỉ thấy phản ánh quan điểm và 

ý kiến của các cơ quan chính phủ và tập đoàn nhà nước, tiếng nói và sự tham gia của người dân còn thiếu 

vắng trong tiến trình này. Khi bản thảo thứ 5 của dự luật này được trình lên Quốc hội để thảo luận vào kỳ 

họp tháng 5 năm 2012, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) và Liên minh Năng lượng (EA) 

cùng nhóm chuyên gia năng lượng độc lập đã tiến hành nghiên cứu các bản thảo luật, tài liệu liên quan, tổ 

chức tham vấn với các bên liên quan và phân tích để đưa ra những góp ý, khuyến nghị gửi tới Ủy ban 

Khoa học Công nghệ Môi Trường của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội về các nội dung cần được xem 

xét trong dự Luật này. Các khuyến nghị đưa ra phản ánh mối quan tâm, tiếng nói của người dân gửi tới các 

đại biểu Quốc hội nhằm bổ sung, sửa đổi và góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý của hoạt động điện 

lực, hướng tới phát triển ngành điện minh bạch, hiệu quả và bền vững. Các nội dung khuyến nghị chính 

tập trung vào: Tăng cường chất lượng, hiệu quả quy hoạch phát triển điện lực; Xây dựng thị trường điện 

lực cạnh tranh, minh bạch; Bảo vệ quyền lợi khách hàng sử dụng điện; Sử dụng năng lượng hiệu quả và 

phát triển năng lượng tái tạo; Chú trọng an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường trong phát triển điện lực.  

 

 

 

 



NỘI DUNG VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT 

SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC 

Luật Điện lực được Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 3 tháng 12 năm 2004, có hiệu lực từ 

ngày 1 tháng 7 năm 2005, qua gần 7 năm thực hiện đã được Bộ Công Thương đánh giá là đem lại nhiều 

kết quả tích cực. Tuy nhiên, do được ban hành trong thời điểm Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi 

cơ chế quản lý nền kinh tế theo hướng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nên đến nay trong 

điều kiện hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới, một số quy định của Luật Điện lực đã bộc lộ những bất 

cập, không còn phù hợp với các mục tiêu phát triển, phương thức quản lý, điều hành của ngành điện lực và 

sự phát triển chung của quốc gia. Vì vậy, trong quá trình thi hành đã có những khó khăn, vướng mắc giữa 

quy định của Luật với thực tế thực hiện. Những hạn chế, bất cập trong quá trình thi hành Luật Điện lực đã 

đặt ra một yêu cầu cấp bách là cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn hoạt động 

điện lực nói riêng và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Thực tế hiện nay cho thấy luật điện lực 

chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra và nhu cầu thực tế của sự phát triển kinh tế xã hội, cung vẫn thấp hơn 

cầu, còn nhiều điều chưa thật hợp lý, nhiều nội dung cần bàn thảo thêm, nhiều tồn tại cần sửa đổi, bổ sung, 

khắc phục.  

1. Thực trạng quy hoạch phát triển điện lực thời gian qua 

Quy hoạch đầu tư phát triển điện lực phải được 

xây dựng trên cơ sở các thông số đầu vào theo 

quy hoạch của các nguồn năng lượng sơ cấp và 

quy hoạch phát triển của các địa phương; đồng 

thời phải căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế 

xã hội quốc gia, tỷ lệ tăng trưởng GDP để dự báo 

nhu cầu phụ tải cho từng thời kỳ, từng giai đoạn 

của quy hoạch. Trong thời gian qua khi lập quy 

hoạch các phân ngành tiến hành không đồng bộ 

số liệu đầu vào, dự báo phụ tải chưa sát thực, 

chưa đủ độ tin cậy, nên quy hoạch chưa sát với 

yêu cầu thực tế. Bên cạnh đó, tiến độ lập và thẩm 

tra trình duyệt các quy hoạch chậm, chất lượng 

kém; chưa triển khai giám sát được tiến độ xây 

dựng công trình trong khâu thực hiện quy hoạch; 

chưa thể hiện được tầm nhìn chiến lược.  Hơn thế 

nữa, khâu lập và phê duyệt quy hoạch điện lực 

cấp địa phương còn chồng chéo, thời gian của 

quy hoạch điện lực địa phương quá ngắn gây khó 

khăn, lãng phí trong quá trình thực hiện dẫn đến 

chất lượng hiệu quả thực hiện các quy hoạch điện 

còn nhiều hạn chế.  

 

 

 

 



2. Sự cần thiết phát triển thị trường điện cạnh tranh ở Việt Nam 

Các chuyên gia nhận định rằng Việt Nam đang gặp khó khăn về phát triển điện, tụt hậu xa so với các nước 

trong khu vực. Nguyên do chủ yếu là do sự phát triển chậm chạp thị trường điện cạnh tranh. Cho đến nay 

EVN vẫn là tổ chức duy nhất độc quyền kinh doanh điện trong toàn quốc, chưa có sự cạnh tranh ở bất cứ 

hoạt động nào trong các khâu của ngành điện. Trong khi đó, những năm gần đây hoạt động của EVN kém 

hiệu quả thiếu minh bạch và mất dần lòng tin với khách hàng sử dụng điện.  

Từ khi Luật Điện lực có hiệu lực đến nay, chưa có hướng dẫn cụ thể để bảo đảm chính sách giá điện thực 

hiện theo cơ chế thị trường, chưa đáp ứng được mục tiêu từng bước hình thành thị trường điện cạnh tranh 

trong nước nhằm chuyển ngành điện sang thực hiện theo cơ chế thị trường. Luật quy định không chặt chẽ, 

thiếu điều kiện ràng buộc, chưa bảo đảm được những quyền hạn cần phải có của cơ quan điều tiết điện lực 

trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Phát triển thị trường điện cạnh tranh là xu hướng phát triển chung của các nước trên thế giới, là động lực 

cho hoạt động hiệu quả trong sản xuất kinh doanh điện và phát triển kinh tế xã hội.  

3. Hiện trạng về giá điện 

 

Về giá điện và cơ chế điều chỉnh giá điện, còn nhiều bất cập, vướng mắc, chưa đáp ứng được mục tiêu 

từng bước hình thành thị trường điện cạnh tranh trong nước nhằm chuyển ngành điện sang thực hiện theo 

cơ chế thị trường.  

Giá điện Việt Nam từ 2009 đến nay đã điều chỉnh tăng 5 lần và đều thể hiện sự bất hợp lý, không đúng 

thời điểm, chỉ tăng chưa có giảm mặc dù các yếu tố đầu vào thay đổi có tăng, có giảm. Các chuyên gia 

nhận định giá bán điện ban hành qua các kỳ điều chỉnh cũng chưa thuyết phục, không minh bạch, thiếu 

tính khoa học, không nhận được sự đồng thuận từ các nhà khoa học, quản lý, các nhà đầu tư và khách hàng 

sử dụng điện.Trong khi đó, qua các số liệu khảo sát cho thấy Việt Nam nằm trong số ít các nước có giá 

điện thấp trên thế giới. Sự mâu thuẫn này nằm ở chỗ biểu giá điện và sự định giá theo thời gian sử dụng 

chưa hợp lý, thiếu tính khoa học, gây ra những ý kiến trái chiều trong việc áp dụng giá điện mới và sự lãng 

phí điện năng tại các đơn vị sử dụng điện.  

Từ thực tế đó, đặt ra yêu cầu về các quy định và sự tham gia của các khách hàng sử dụng điện trong việc 

tham gia vào giám sát và quyết định điều chỉnh giá điện để đảm bảo tính đúng, tính đủ, công bằng, minh 

bạch. 

 



4. Vai trò mờ nhạt của phát triển Năng lượng tái tạo  

 

 

Thách thức thiếu điện của Việt Nam là rất lớn đặt ra câu hỏi lấy gì để bù đắp vào nguồn năng lượng thiếu 

hụt mà trước hết là điện năng cho giai đoạn này. Các chuyên gia và nhà khoa học đưa ra nhận định rằng 

phát triển năng lượng tái tạo là giải pháp hữu hiệu nhất mà Việt Nam cần phải tích cực, nghiêm túc đánh 

giá đưa ra các phương án phát triển phù hợp với nhu cầu và thực tế của Việt Nam. 

Theo báo cáo của Chương trình môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP), năng lượng tái tạo ngày càng khẳng 

định được vai trò và tầm quan trọng so với các nguồn năng lượng truyền thống như than đá, khí đốt, dầu 

mỏ và hạt nhân. Đặc biệt năm 2012, ngành năng lượng này đã có đà tăng trưởng rất ấn tượng. Nguồn năng 

lượng tái tạo chiếm đến ¼ công suất tiêu thụ năng lượng trên toàn thế giới và cung ứng 18% nguồn điện 

năng cho cả hành tinh trong năm 2009. Tại một số quốc gia, năng lượng tái tạo chiếm một phần quan trọng 

trong tổng số năng lượng cung cấp, bao gồm cả nhiệt năng và giao thông. Số hộ dân trên thế giới sử dụng 

máy nước nóng năng lượng mặt trời cũng ngày một tăng, ước tính khoảng 70 triệu hộ. Nguồn vốn đầu tư 

cho năng lượng tái tạo trong năm 2008 và 2009 chiếm hơn một nửa tổng số tiền đầu tư cho việc tạo ra các 

nguồn năng lượng mới trên toàn cầu. Tuy nhiên, Luật Điện lực hiện hành và các bản thảo trình Quốc hội 

cũng chưa thể hiện được cụ thể về quy hoạch phát triển nguồn điện sử dụng các dạng năng lượng mới, tái 

tạo; dự án nguồn điện sử dụng năng lượng mới; đặc biệt là chưa quy định cụ thể các cơ chế, chế độ, chính 

sách về khuyến khích đầu tư, giá điện để thực hiện các dự án sử dụng năng lượng mới, tái tạo cho phát 

điện, góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu biến đổi khí hậu. 

 

           



5. An toàn, an ninh và môi trường 

điện lực chưa được quan tâm đúng 

mức 

Đảm bảo an toàn, an ninh và môi trường 

điện lực là một vấn đề rất quan trọng và 

cấp thiết nhưng chưa được đề cập đến 

trong bản dự thảo mới nhất của Luật điện 

lực sửa đổi. Các văn bản pháp quy hiện tại 

còn thiếu chế tài xử phạt vi phạm hành 

lang lưới điện và các quy định về an toàn, 

an ninh và môi trường điện lực.  

Hiện nay hệ thống điện Việt Nam đã phát 

triển rộng khắp cả nước bao gồm đủ các 

loại nhà máy điện: nhiệt điện, thủy điện, 

đường dây và trạm siêu cao áp, điện từ 

năng lượng tái tạo và tương lai gần sẽ có 

thể có điện hạt nhân, nhiệt điện thông số 

hơi siêu cao áp. Hệ thống điện ngày càng mở rộng với tính liên kết cao đồng thời đã kết nối với hệ thống 

điện của các nước láng giềng nên đòi hỏi về sự an toàn của hệ thống cũng sẽ phức tạp hơn.  

Tính đến thời điểm này, Nhà nước ta đã có Pháp lệnh và Nghị định về: Công bố tình trạng khẩn cấp nhưng 

chưa đề cập cụ thể những sự cố lớn dẫn tới thảm họa điện lực. Trong khi đó, trên thế giới thời gian qua đã 

xảy ra những sự cố, thảm họa điện lực gây mất an ninh quốc gia, thảm họa môi trường và ảnh hưởng đến 

kinh tế xã hội như tại Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ... Thực tế ở nước ta, thời gian gần đây đã xuất hiện những 

tình huống, sự cố mất điện trên diện rộng, những nguy cơ đe dọa về an toàn, an ninh đập thủy điện (Sông 

Ba, sông Tranh 2) và một số sự cố vỡ đập dẫn tới những tổn thất về kinh tế và an sinh xã hội.  

 

 

 

 



CÁC KHUYẾN NGHỊ  

Để góp phần giải quyết những thách thức và tồn tại trên đây cũng như đảm bảo tính khả thi và hiệu quả 

thực hiện Luật điện lực sửa đổi trong thực tế, GreenID, Liên minh Năng lượng và các chuyên gia đề xuất 

các khuyến nghị sau đây cần được cân nhắc xem xét bổ sung vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật điện lực:  

1. Quy hoạch phát triển điện lực 

 Cần bổ sung thêm nội dung quy hoạch phát triển điện lực vùng vào trong điều 8 của Luật để 

đảm bảo phản ánh đúng thực tiễn phát triển và kịp thời đáp ứng nhu cầu năng lượng cho chiến lược 

phát triển kinh tế xã hội của một số vùng trong cả nước.  

 Cần nhấn mạnh tới tính phù hợp và đồng bộ của quy hoạch điện lực quốc gia với quy hoạch tổng 

thể phát triển năng lượng quốc gia thay vì đề cập quy hoạch năng lượng sơ cấp. 

 Cần có quy định về trách nhiệm trước pháp luật của các tổ chức trong việc lập và thực hiện quy 

hoạch điện lực. 

2. Thị trường điện lực và giá điện 

 Thực hiện mô hình thị trường điện cạnh tranh phải gắn liền với tái cấu trúc ngành điện.  

 Rút ngắn lộ trình phát triển thị trường điện cạnh tranh.  

 Việc điều chỉnh giá bán điện phải được thực hiện công khai, minh bạch có tăng, có giảm theo yếu 

tố đầu vào. Nhà nước sử dụng các biện pháp bình ổn giá bán điện phù hợp với quy định của pháp 

luật về giá. 

 Cần có quy định để hạn chế tối đa việc đưa ra nhiều loại mức giá khác nhau. Rút bớt số lượng các 

loại biểu giá điện. 

 Nhà nước bù giá cho các hộ nghèo, hộ chính sách, vùng sâu, vùng xa thông qua Qũy bình ổn giá, 

không để doanh nghiệp phải chịu. 

 Dịch vụ công Nhà nước chi trả không để doanh nghiệp phải gánh chịu. 

 Không tính phí điều tiết điện lực vào biểu giá phí điện.  

 

 

 

 

  
 

 

 



3. Đảm bảo sự tham gia bình đẳng và quyền lợi của 

khách hàng sử dụng điện  

 Bổ sung thêm một khoản về vai trò của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội trong việc xem xét thông qua 

quy hoạch phát triển điện lực quốc gia trước khi 

Thủ tướng phê duyệt. Điều này là hoàn toàn cần 

thiết và đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong quy 

trình phê duyệt quy hoạch điện lực các cấp. 

 Trong Luật cần có quy định về việc lấy ý kiến của 

Nhân dân với những công trình điện quan trọng 

có ảnh hưởng tới an ninh quốc gia và an sinh xã hội.  

 Bổ sung vào điều 46 một khoản về Quyền của người tiêu dùng trong việc tham gia giám sát điều 

chỉnh giá điện.  

 Quy định về quyền và nghĩa vụ bình đẳng giữa người bán điện và người tiêu dùng điện  

4. Chính sách phát triển điện lực, sử dụng hiệu quả và phát triển năng lượng tái tạo 

 Chính sách thúc đẩy phát triển nội địa hóa các thiết bị hiện đại trong điện lực và ưu đãi để đẩy 

mạnh việc khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo cho phát điện cần 

được cụ thể hơn trong khoản 3 và 4 của điều 4 chương 1 để làm định hướng phát triển cho ngành 

điện. 

 Cần bổ sung và nhấn mạnh về chính sách sử dụng hiệu quả điện trong cả chương 3 và điều 13 như 

đề xuất trong tài liệu gửi kèm vì trong thực tiễn sử dụng hiệu quả năng lượng sẽ mang lại nhiều lợi 

ích hơn và vẫn khuyến khích phát triển.  

 Năng lượng tái tạo: Chủ trương đẩy mạnh phát triển loại nguồn năng lượng này cho sản xuất điện 

đã được thể hiện rải rác trong một số điều luật. Tuy nhiên cần cụ thể hóa chủ trương này bằng các 

giải pháp chính sách cụ thể, khả thi, Quốc hội khóa 13 nên sớm đưa vào chương trình xây dựng 

luật dự án Luật phát triển và sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới ở Việt Nam, 

góp phần tiến tới xóa bỏ mọi rào cản để chuyên ngành này có vai trò xứng đáng giúp cho ngành 

năng lượng Việt Nam phát triển bền vững.  

5. An toàn, an ninh và môi trường điện lực 

 Đề nghị cần đổi tên chương 7 thành:  An toàn, an ninh và môi trường trong hoạt động điện lực 

và sử dụng điện và có các quy định chi tiết về các nội dung này theo 3 mục: an toàn điện lực; an 

ninh hệ thống điện lực và an ninh môi trường điện lực theo như góp ý chi tiết của GreenID  

 

 

 

 

Chi tiết báo cáo phân tích và khuyến nghị liên quan tới Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật điện lực 

được đăng tại website www.greenidvietnam.org.vn 

 

Tài liệu này được biên soạn và in ấn với sự hỗ trợ của  

Sida và ActionAid International Vietnam 

 

http://www.greenidvietnam.org.vn/

