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Theo Quy hoạch phát triển điện VII điều chỉnh, Việt Nam sẽ tăng sản lượng điện từ than lên 49,3 và 

53,2% tổng sản lượng điện năm 2020 và năm 2030. Việc phát triển nhiệt điện than theo lộ trình hiện 

nay, có thể đảm bảo nhu cầu điện tăng nhanh nhưng ẩn chứa những rủi ro lớn đối với an ninh nguồn 

nhiên liệu than và các tác động tiêu cực tới môi trường và xã hội. Bên cạnh đó, Việt Nam có tiềm 

năng lớn về nguồn năng lượng tái tạo và chi phí của các loại năng lượng này càng ngày càng cạnh 

tranh. Chính vì vậy lựa chọn giải pháp công nghệ năng lượng phù hợp để góp phần đảm bảo phát 

triển bền vững đang là yêu cầu bức thiết với Việt Nam.  

Tài liệu này sẽ cung cấp bức 

tranh tổng quan về các công 

nghệ lò hơi, các biện pháp 

giảm phát thải trong nhà máy 

nhiệt điện than, giá điện quy 

dẫn của các loại hình năng 

lượng và các quy chuẩn phát 

thải đang áp dụng ở Việt 

Nam so sánh với Trung Quốc 

và Nhật Bản. Từ kết quả 

nghiên cứu trên, nhóm tác giá 

đưa ra các khuyến nghị dưới 

đây với mong muốn các nhà 

hoạch định chính sách có thể lựa chọn giải pháp “thông minh nhất” cho phát triển năng lượng bền 

vững ở Việt Nam:  

1. Cần xem xét đầy đủ và công bằng khi tính toán chi phí giá điện từ các nguồn khác nhau vì 

nếu ước tính đầy đủ chi phí ngoại biên, nhiệt điện than có giá điện quy dẫn đắt hơn các 

nguồn năng điện tái tạo từ gió, sinh khối, và trang trại điện mặt trời.  

2. Ưu tiên hỗ trợ phát triển, ứng dụng công nghệ sản xuất điện từ năng lượng tái tạo mà Việt 

Nam có tiềm năng để bổ sung vào nguồn điện quốc gia và giảm bớt sự phụ thuộc vào nhiệt 

điện than.  

3. Ban hành quy định bắt buộc các nhà đầu tư phải sử dụng công nghệ sản xuất năng lượng 

tiên tiến, hiệu suất cao và ít phát thải các chất gây ô nhiễm ra môi trường;  

4. Nâng cấp các quy chuẩn phát thải áp dụng đối với nhiệt điện than tương đương với quy 

chuẩn của các nước xuất khẩu công nghệ này sang Việt Nam; 

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát có sự tham gia của cộng đồng đối với việc thực thi 

pháp luật và đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn của các nhà máy điện đang và sẽ 

vận hành trong thời gian tới ở Việt Nam.  

Sơ đồ 1: Sơ đồ bố trí nhà máy nhiệt điện đốt than 
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Nhà máy nhiệt điện đốt than sử dụng than làm nhiên liệu chính chạy lò hơi sinh hơi cung cấp cho 

tuabin/máy phát điện nhằm biến cơ năng thành điện năng. Sơ đồ 2 sau đây tóm tắt những công 

nghệ phổ biến về lò hơi và kiểm soát phát thải của nhà máy nhiệt điện than đang được ứng dụng ở 

Việt Nam. 

 

Sơ đồ 2: Công nghệ điện than hiện nay ở Việt Nam 

 

 CÔNG NGHỆ LÒ HƠI 

Bảng 1: Ưu – nhược điểm của công nghệ lò hơi 

Công nghệ Ưu điểm Nhược điểm 

Lò than phun 

(PC) 

- Có kinh nghiệm thiết kế, lắp đặt, vận hành. 

- Hiệu suất cao, khoảng 38% đối với thông số hơi cận tới 

hạn, 40-42% đối với thông số hơi siêu tới hạn và có thể 

đến 50%. 

- Công suất lên đến 2.000 MW/tổ máy. 

- Tuổi thọ cao, khoảng 30 – 40 năm, ít hỏng. 

- Than không cháy 

hết; 

- Phát thải nhiều 

NOx; 

- Tốn kém chi phí 

để nghiền than 

mịn. 

Lò tầng sôi 

tuần hoàn 

(CFB) 

 

- Đốt được nhiều loại nhiên liệu, nhiên liệu có nhiệt trị thấp 

(từ 2.000 kCal/kg) 

- Nhiên liệu cháy kiệt. 

- Ít phát thải khí NOx. 

- Lưu huỳnh đươc khử ngay trong buồng đốt. 

- Không cần đốt kèm dầu khi công suất xuống thấp đến 

40% so với 70% ở lò PC. 

- Công suất tổ máy 

hiện tại lớn nhất là 

300 MW. 

- Giá thành cao 

hơn lò PC cùng 

công suất 

Bên cạnh, hai loại hình lò than phun (PC) và lò tầng sôi tuần hoàn (CFB) một số loại công nghệ nhiệt 

điện than khác cũng đã và đang được nghiên cứu, thử nghiệm như: lò tầng sôi áp lực, công nghệ 

khí hóa than chu trình hỗn hợp; công nghệ than phun áp lực, công nghệ đốt than gián tiếp và công 

nghệ diesel than. 

Công nghệ điện than

Lò hơi

Lò than phun/ 
Lò tầng sôi
tuần hoàn

Thông số
hơi cận
tới hạn

Kiểm soát phát thải

Khí thải (Lọc bụi tĩnh điện–
ESP; Khử SOx – FGD; Khử

NOx - LNB/SCR)

Nước
thải

Chất thải rắn
(phương pháp
khử khô/ướt)
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Hộp 1: Hiện trạng công nghệ của các nhà máy nhiệt điện than 

 

 THÔNG SỐ HƠI 

Các thông số hơi đang được áp dụng 

hiện nay bao gồm: cận tới hạn (SC), siêu 

tới hạn (SSC) và trên siêu tới hạn (U-

SSC). Khi thông số hơi càng lớn thì hiệu 

suất càng lớn, càng đốt ít nhiên liệu và 

do đó giảm lượng phát thải. (bảng 2) 

 

 

 

 

 

Bảng 2: Định mức tiêu thụ nhiên liệu và phát thải CO2 theo thông số hơi 

 Hệ số phát thải CO2 

(Hiệu suất) 
Lượng than tiêu thụ 

Trên siêu tới hạn cải tiến 

(700oC) IGCC (500oC) 

670 – 740 g CO2/kWh 

(40 – 50%) 
290 – 320 g/kWh 

Trên siêu tới hạn 
740 – 800 g CO2/kWh 

(lên tới 45%) 
320 – 340 g/kWh 

Siêu tới hạn 
800 – 880 g CO2/kWh 

(lên tới 42%) 
340 – 380 g/kWh 

Cận tới hạn 
≥ 880 g CO2/kWh 

(lên tới 38%) 
≥ 380 g/kWh 

Nguồn: VBG, 2011 

Tại Việt Nam, 8 nhà máy nhiệt điện dùng công nghệ CFB  bao gồm: Mông Dương 1; Cẩm Phả 1, 2; Mạo 

Khê; Cao Ngạn; Sơn Động; An Khánh 1; Na Dương và Nông Sơn và 12 nhà máy dùng công nghệ PC gồm 

Mông Dương 2; Quảng Ninh 1, 2; Uông Bí mở rộng 1, 2; Hải Phòng 1, 2; Phả Lại 1, 2; Ninh Bình, Nghi 

Sơn 1, Vũng Áng 1, Vĩnh Tân 2, Formosa Đồng Nai, Duyên Hải 1 và Formosa Hà Tĩnh). Các nhà máy 

nhiệt điện than được quy hoạch đến năm 2030 trong QHĐ VII điều chỉnh cũng chỉ áp dụng công nghệ PC 

và CFB.  

 

 

Theo QHĐ VII điều chỉnh, đến năm 2030 Việt Nam sẽ có 22 nhà máy sử dụng thông số cận tới hạn với 

tổng công suất 15.177 MW, 22 nhà máy với tổng công suất 28.830 MW dự kiến sử dụng công nghệ siêu 

tới hạn và 5 nhà máy với công suất 7.200 MW dùng công nghệ trên siêu tới hạn. 

 

Photo: Internet 
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Sơ đồ 3: Sơ đồ bố trí hệ thống xử lý khí thải nhà máy nhiệt điện than 

 

 KHÍ THẢI 

Khí thải lò hơi của các nhà máy nhiệt điện than chủ yếu bao gồm các oxit lưu huỳnh (SOx), các oxit 

nitơ (NOx), CO2, và các hạt vô cơ như tro bay, bồ hóng, vật chất lơ lửng và các loại khí khác như thủy 

ngân, khí thải axit. Bảng 2 sau đây tóm tắt các biện pháp kiểm soát khí thải đang được áp dụng trên 

thị trường. 

Bảng 3: Các biện pháp kiểm soát khí thải 

Loại khí 

thải  
Công nghệ/Giải pháp 

Chi phí 

(triệu USD/600 MW) 
Hiệu suất (%) 

Bụi 
Lắng bụi tĩnh điện (ESP)  99,75 

Túi lọc 100 99,9 

SOx 

Sử dụng nhiên liệu chứa ít lưu huỳnh,   

Công nghệ FGD 300-500 90-99 

Công nghệ DSI phun chất hấp thụ khô 12 90 

NOx 

Khử chọn lọc có xúc tác (SCR) 60-120 90 

Khử chọn lọc không xúc tác (SNCR) 6-12 25-30 

Hệ thống tích hợp SNCR/SCR   

CO2 

Trộn 5-10% sinh khối vào nhiên liệu   

Nâng cao hiệu quả nhà máy   

Thu hồi và lưu trữ CO2 (CCS)   
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Hộp 2: Hiện trạng lắp thiết bị kiểm soát khí thải của nhà máy nhiệt điện than Việt Nam 

Mặc dù có quy định các nhà máy nhiệt điện than phải lắp đặt thiết bị lắng bụi tĩnh điện, nhưng vẫn 

có một lượng lớn tro bay phát tán ra môi trường nhưng theo ước tính một nhà máy nhiệt điện than 

công suất 1200 MW có lắp đặt ESP hiệu suất 99,75% thì lượng tro bay phát thải ra môi trường tương 

đương 7,6 tấn/ngày. Đây là con số không hề nhỏ và có nguy cơ ảnh hưởng tích luỹ tới môi trường và 

sức khỏe con người. Đối với những nhà máy chưa lắp đặt thiết bị khử SOx hoặc NOx thì con số này 

còn lớn hơn rất nhiều, gây ra nguy cơ tiềm ẩn về mưa a xít, kích ứng đường hô hấp, gia tăng các bệnh 

về phổi.  

Việt Nam đang áp dụng QCVN 22:2009/BTNMT, QCVN 05:2013/BTNMT; QCVN 19:2009/BTNMT 

và QCVN 20:2009/BTNMT cho khí thải công nghiệp nhiệt điện với các chỉ tiêu bụi tổng, NOx và SO2. 

Tuy nhiên, trong QCVN 20:2009/BTNMT và QCVN 19:2009/BTNMT, hầu hết các thông số đều không 

có TCVN hướng dẫn phương pháp phân tích dành cho khí thải công nghiệp cụ thể dẫn đến sự không 

đồng nhất giữa giới hạn quy định và giới hạn đo được. So sánh cho thấy quy chuẩn của Việt Nam 

ngoài việc kém chặt chẽ thì còn có giới hạn phát thải khí thải cao hơn hẳn so với Trung Quốc và Nhật 

Bản, đặc biệt gấp 7 lần quy chuẩn của Trung Quốc. 

Bảng 4. Giới hạn phát thải khí thải củaViệt Nam và một số nước (Đơn vị: mg/m3) 

Chỉ tiêu Việt Nam 
Trung 

Quốc 
Nhật Bản Châu Âu* Mỹ* 

Bụi  200 30 50 – 300  50 22,5 

NOx (tính theo NO2) 650 – 1000 100 – 200 200 – 300  200 – 500 117 

SO2 500  100 – 400  200 200 – 400  160 – 640  

*Nguồn: World Resources Institute, 2012 

 

 NƯỚC THẢI 
Có ba nguồn nước thải chính từ nhà máy nhiệt điện than là nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt 

và nước mưa chảy tràn. Ba nguồn nước này đều được xử lý riêng biệt với các công nghệ khác nhau, 

đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

Hiện nay tất cả các nhà máy nhiệt điện than tại nước ta đều đã được lắp đặt hệ thống lắng bụi tĩnh điện 

ESP với hiệu suất cao nhất đạt 99,75%. 

Công nghệ FGD xử lý SO2 bằng nước biển được áp dụng cho 3 nhà máy sát bờ biển là Vũng Áng 1, Duyên 

Hải 1 và Vĩnh Tân 2.  

Hải Phòng 1 và Hải Phòng 2 là 2 nhà máy đang áp dụng công nghệ LNB, và có 10 nhà máy đang áp dụng 

công nghệ SCR gồm Phả Lại 2, Uông Bí mở rộng, Quảng Ninh 2, Formosa Đồng Nai, Formosa Hà Tĩnh, 

Duyên Hải 1, Mông Dương 2, Nghi Sơn 1, Vĩnh Tân 2 và Vũng Áng 1. 

Nhà máy nhiệt điện Ninh Bình áp dụng phương pháp trộn 5% rơm với than đã cho thấy trộn sinh khối với 

than đã mang lại hiệu quả kinh tế cho nhà máy. 
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Hộp 3: Hiện trạng nguồn nước thải của nhà máy nhiệt điện than Quảng Ninh 

Hiện nay Việt Nam chưa có bộ quy chuẩn riêng về nước thải công nghiệp nhiệt điện mà tuân thủ 

QCVN 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp. Ngoài ra, QCVN 08:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng nước mặt và QCVN 09:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng nước ngầm cũng được đưa ra trong các Báo cáo đánh giá tác động môi trường để xem xét 

chất lượng nước thải sau xử lý. So sánh với Nhật Bản, giới hạn nồng độ các chất gây ô nhiễm của Việt 

Nam còn cao. Đặc biệt đối với tiêu chuẩn về thủy ngân và chì trong nước sinh hoạt sau khi đã được 

xử lý từ nước thải lần lượt cao gấp 10 – 20 lần và 10 – 50 lần so với quy chuẩn của Nhật Bản. Thực tế, 

chất lượng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải từ quá trình làm mát của một số nhà máy nhiệt điện 

có nhiệt độ rất cao và ô nhiễm chất rắn lơ lửng TSS, đặc biệt là dầu mỡ và các kim loại nặng như Fe, 

Cr(VI), Mn, Bo, Se...  

 

 CHẤT THẢI RẮN 
Chất thải rắn của quá trình đốt than bao 

gồm tro bay, xỉ than, xỉ đáy lò và sản phẩm 

khử SO2 trong khói thải (thạch cao). Một 

nhà máy công suất 1200 MW tiêu thụ trung 

bình 3 triệu tấn than cám 5/năm sẽ thải ra 

hơn 1 triệu tấn tro xỉ/năm. Phương pháp xử 

lý chất thải rắn được tổng hợp trong sơ đồ 4. 

Phương pháp tận dụng tro xỉ trong xây dựng là việc làm cần thiết hiện nay. Đặc biệt, việc sản xuất 

gạch không nung tiết kiệm năng lượng đến hơn 85% so với việc sản xuất gạch nung truyền thống từ 

Sơ đồ 4: Tổng quan phương pháp xử lý chất thải rắn 

Nhiệt độ nước tại khu vực tiếp nhận nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh cao hơn khoảng 

7,9-12,9oC so với nhiệt độ nước đầu vào. Sự tăng nhiệt độ sẽ gây nên hiện tượng sốc nhiệt ở các loài sinh 

vật trong hệ sinh thái và gia tăng sự hòa tan các hợp chất độc hại trong nước, gây mất cân bằng sinh thái. 

Đặc biệt, nhiệt độ nước cao còn có thể làm tổn hại các thảm cỏ biển, khu vực nuôi trồng thủy hải sản và 

làm suy giảm các hệ sinh thái nhạy cảm trong vùng ảnh hưởng.  

Nước sông Diễn Vọng tại khu vực tiếp nhận trực tiếp nước chảy từ nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh đang 

bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi các chất rắn lơ lửng TSS, chất hữu cơ BOD, COD, chất dinh dưỡng NH4+, 

đặc biệt là dầu mỡ và các kim loại nặng như Se, Cr(VI), Fe, Mn, Bo – hai loại ô nhiễm đặc trưng nhất của 

nhà máy nhiệt điện.  

Tháng 11/2011, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) phát hiện Công ty Cổ phần nhiệt 

điện Hải Phòng ở xã Tam Hưng - Thủy Nguyên để dầu mỡ chảy tràn tự do xuôńg hồ lắng chứa nước mặt 

phía sau công ty. Các loaị chất thaỉ độc haị này không hề được xử lý nhưng các máy bơm tổng công suất 

2.160 m3 vẫn bơm thẳng ra sông Bạch Đằng qua cửa xả số 2. Năm 2011 công ty không thực hiện việc giám 

sát môi trường theo quy định trong năm 2011, không thực hiện quy định về kê khai và nộp phí bảo vệ môi 

trường đối với nước thải, không có giấy phép xả thải, chưa có giấy phép khai thác tài nguyên nước mặt, rác 

thải nguy hại chưa được chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý. 
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đất sét. Ngoài ra, Thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số 121/2008/QĐ-TTg yêu cầu vật liệu 

không nung đến 2020 phải chiếm từ 30 - 40% tổng số vật liệu xây dựng trong cả nước, thể hiện một 

tiền đề quan trọng thúc đẩy phát triển vật liệu không nung trong tương lai. Đồng thời, Quyết định 

1696/QĐ-TTg quy định các Chủ đầu tư phải có biện pháp xử lý khối lượng lớn tro xỉ thải ra trong 

suốt vòng đời của nhà máy. 

 Hộp 4: Thu hồi và sử dụng tro,xỉ của nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam 

Hiện nay, nước ta đang sử dụng 2 giải pháp thải xỉ: thải xỉ khô và thải xỉ ướt. Tuy nhiên, phương 

pháp thải xỉ khô dễ phát tán bụi ra môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống của cư dân trong khu vực 

xung quanh nhà máy như đã xảy ra tại nhà máy điện Vĩnh Tân 2. Ngoài ra, phương pháp còn đòi hỏi 

một đội xe chở xỉ rất phức tạp và tốn kém. Bên cạnh đó, việc sử dụng tro xỉ ở Việt nam hiện nay được 

thực hiện một cách tự phát do tiêu chuẩn về sử dụng tro, xỉ, thạch cao cũng như quy định trong thiết 

kế cơ sở các nhà máy và quy mô các bãi tro xỉ vẫn chưa được ban hành trong năm 2015 như dự kiến.  

Việt Nam chưa có bộ quy chuẩn riêng về chất thải rắn công nghiệp nhiệt điện mà chỉ có Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại (QCVN 07:2009/BTNMT) nhưng quy chuẩn này cũng 

chưa quy định rõ mức hàm lượng giới hạn đối với từng loại chất thải cho từng phương pháp xử lý 

khác nhau. So sánh với Nhật Bản, quy chuẩn của Việt Nam còn thiếu sót về quy chuẩn cho chất thải 

và bãi chôn lấp, kiểm soát chất thải công nghiệp và các chất thải nguy hại. 

 

 ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG NGHỆ TỚI GIÁ ĐIỆN THAN 
Giá điện quy dẫn của các nhà máy nhiệt điện than phụ thuộc nhiều vào việc lựa chọn công nghệ, chi 

phí vốn đầu tư ban đầu và giá nhiên liệu than trong suốt quá trình vận hành; trong đó chi phí đầu tư 

công nghệ chiếm khoảng 30%. Mức chênh lệch về giá đầu tư của các loại hình công nghệ có thông số 

hơi khác nhau ước tính khoảng 10% trở lên. Cụ thể, lò hơi thông số siêu tới hạn có chi phí đầu tư cao 

hơn lò hơi thông số hơi dưới tới hạn 10-20% và thấp hơn chi phí đầu tư lò hơi thông số hơi trên siêu 

tới hạn 10%.  

Bảng 5: Chi phí giá điện quy dẫn của các nhà máy điện than 

 

Than nhập 
Than nội địa, nhà máy ở 

miền Bắc 

Than nội địa, nhà máy ở 

miền Nam 

Cận 

tới 

hạn 

Siêu 

tới 

hạn 

Trên 

siêu tới 

hạn 

Cận 

tới hạn 

Siêu 

tới hạn 

Trên 

siêu tới 

hạn 

Cận tới 

hạn 

Siêu 

tới 

hạn 

Trên 

siêu tới 

hạn 

LCOE (xu 

US/kWh) 

20,72-

23,45  

20,3-

23,48 

19,38-

22,44 

16,97-

19,69 

16,68-

19,85  

15,98-

19,04  

 17,9-

20,62 

17,57-

20,75  

16,75-

19,81 

Tại Việt Nam, một số nhà máy thu hồi chế biến tro bay và sản xuất gạch không nung từ tro xỉ: Phả Lại, 

Cao Cường, Ban Quản lý công trình Thủy điện Sơn La, Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình, Công ty CP 

Sông Đà Cao Cường. Sản phẩm tro bay đã được cung cấp cho các dự án thủy điện dùng bê tông đầm lăn 

như Sơn La, Bản Chát, Trung Sơn, Lai Châu và Sekaman (Lào). 
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Bảng 5 cho thấy chi phí giá điện quy dẫn của các nhà máy nhiệt điện than phun có thông số hơi trên 

siêu tới hạn thấp hơn so với các loại công nghệ cũ từ 5-7%. Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu cao nhưng 

nhờ nâng cao hiệu suất và giảm tiêu thụ nhiên liệu đầu vào mà những nhà máy nhiệt điện có thông 

số hơi trên siêu tới hạn cạnh tranh hơn các công nghệ cũ. Bên cạnh đó, cứ mỗi 10% hiệu suất công 

nghệ được cải thiện sẽ góp phần giảm 10% phát thải CO2 từ vận hành các nhà máy nhiệt điện than 

(CIAB, 2014). So sánh về mức độ phát thải khí nhà kính theo vòng đời dự án, các công nghệ NLTT 

chiếm ưu thế vượt trội so với công nghệ nhiệt điện than, kể cả khi nhiệt điện than lắp đặt thêm công 

nghệ thu – giữ các bon (sơ đồ 4) (IPCC, 2011).  

Mặt khác, việc lắp đặt 

các công nghệ xử lý 

chất thải cũng có thể 

làm tăng chi phí sản 

xuất điện quy dẫn 

LCOE của nhà máy 

nhiệt điện than lên tới 

9 xu USD, tương 

đương 2.000 đồng. 

Tăng chi phí không cố 

định khi đầu tư hệ 

thống thu giữ các bon 

làm giá điện quy dẫn 

của các nhà máy nhiệt 

điện than cũng tăng 

lên ở khoảng 0,03 – 0,06 USD/kWh. 

Nhiệt điện than cũng luôn ẩn giấu những tác động tiêu cực tiềm tàng tới môi trường, xã hội và sinh 

thái của địa phương. Nếu ước tính đầy đủ chi phí ngoại biên, nhiệt điện than có giá điện quy dẫn 

đắt hơn chi phí điện quy dẫn của các nguồn năng lượng tái tạo như gió, sinh khối, và điện mặt trời 

quy mô lớn.  

Bảng 6: Tổng hợp tính toán chi phí ngoại biên của các nguồn phát điện 

Đơn vị: Triệu USD/MWh 

 Than Dầu Khí 
Hạt 

nhân 

Sinh 

khối 

Thủy 

điện 

Mặt trời 

(PV) 
Gió 

RFF/ORNL 2,3 0,35-2,11 0,35  0,53 3 - - - 

Rowe và đồng 

nghiệp 
1,3-4,1 2,2 0,33  0,18 4,8 - - 0,02 

ExternE 27-202 40,3-148 
13,4–

53,8  
3,4–9,4 0–67 0–13  8,1 0–3,4 

NRC 2-126 - 
0,01–

5,78 
- - - - - 

Nguồn: REN 21, 2012 

Sơ đồ 4: Phát thải khí nhà kính theo vòng đời dự án của các công nghệ 

phát điện 
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Tại Việt Nam, các hoạt động khai thác than và sản xuất nhiệt điện than có tác động rất xấu tới môi 

trường ở phạm vi địa phương. Mức độ bụi trong không khí, nồng độ kim loại nặng và các chất ô 

nhiễm độc hại khác trong nước vượt quá tiêu chuẩn an toàn cho phép. Ước tính vào năm 2030 các 

nhà máy điện than của Việt Nam sẽ tạo ra khoảng 30 triệu tấn tro than cần được xử lý. Bên cạnh đó, 

các vấn đề tái địnhcư và sinh kế của người dân địa phương chưa được giải quyết một cách hợp lý. 

 

 

 

 TÍNH TOÁN ĐẦY ĐỦ CHI PHÍ ĐIỆN QUY DẪN CỦA NGUỒN 

ĐIỆN 

Cần xem xét đầy đủ và công bằng khi tính toán chi phí giá điện từ các nguồn khác nhau vì nếu ước 

tính đầy đủ chi phí ngoại biên, nhiệt điện than có giá điện quy dẫn đắt hơn các nguồn năng điện tái 

tạo từ gió, sinh khối, và trang trại điện mặt trời. Hơn nữa, giá điện từ pin mặt trời PV và gió hiện nay 

đang giảm mạnh, đặc biệt đã đạt mức 0,03 USD/kWh ở một số thị trường trên thế giới. Với sự phát 

triển của khoa học công nghệ hiện nay, giá điện của các loại hình năng lượng ngày càng giảm mạnh, 

dự báo sẽ rẻ hơn nhiều so với chi phí sản xuất điện từ than vào năm 2025. 

 GIẢI PHÁP THAY THẾ NHIỆT ĐIỆN THAN 

Sử dụng điện NLTT đang là xu thế chung của thế giới, góp phần vào giảm biến đổi khí hậu toàn cầu. 

Nhiều nước trên thế giới đang loại bỏ dần đầu tư cho nhiệt điện than và tăng đầu tư vào NLTT. Các 

nguồn điện sản xuất từ NLTT có ưu thế vượt trội so với nhiệt điện than nếu so sánh về tổng lượng 

phát thải khí nhà kính trong suốt vòng đời dự án. Với nguồn tiềm năng dồi dào của mặt trời, gió và 

sinh khối ở Việt Nam, NLTT có tiềm năng lớn cung cấp nguồn điện chi phí rẻ và sạch lên lưới điện 

quốc gia. Chính phủ và các Bộ Ban ngành cần có nghiên cứu khả thi, ban hành chính sách hỗ trợ 

phát triển nguồn điện thay thế nhiệt điện than 

 ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THAN 

Chính phủ cần ban hành quy định bắt buộc các nhà đầu tư phải sử dụng công nghệ sản xuất năng 

lượng tiên tiến, hiệu suất cao và ít phát thải các chất gây ô nhiễm ra môi trường. Để làm được điều 

này, cần thực hiện một số giải pháp sau:  

Khí thải của các nhà máy nhiệt điện chủ yếu từ khu vực lò hơi có chứa nhiều chất ô nhiễm đặc biệt là khí 

SO2, CO, NOx và bụi. Lượng khí thải này rất lớn, lên tới hàng nghìn m3/phút và có khả năng phát tán đi 

xa hàng trăm km đến các đô thị xung quanh, đặc biệt là các đô thị nằm trên hướng gió chính từ ống khói 

nhà máy. Đây là một trong những nguồn gốc gây ra ô nhiễm môi trường không khí khu vực đô thị (Báo 

cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2016). 

Điển hình, việc vận chuyển tro xỉ từ nhà máy ra bãi thải trong điều kiện gió xoáy đã gây ra cuộn bụi lớn 

phủ khắp 1 vùng 5km với mật độ dày như sương mù gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và ảnh 

hưởng đến đời sống của nhân dân trong khu vực vào quý 1 năm 2016. 
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• Quy định nhà máy đang quy hoạch và đang xây dựng, phải bắt buộc điều chỉnh công nghệ 

áp dụng công nghệ trên siêu tới hạn trở lên.  

• Xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn về than nhập và đưa thành quy định bắt buộc trong quá 

trình xét duyệt các dự án đầu tư. 

• Kiên quyết ngừng vận hành các nhà máy nhiệt điện than cũ công nghệ lạc hậu, hiệu suất thấp 

và đã hết vòng đời; 

• Lắp đặt bổ sung dây chuyền công nghệ xử lý chất thải đối với những nhà máy còn niên hạn 

sử dụng nhưng còn thiếu (hoặc có nhưng chưa đạt yêu cầu);  

 NÂNG CẤP QUY CHUẨN PHÁT THẢI 

 Đề xuất Nhà nước, đặc biệt là Bộ Tài nguyên và Môi trường cần thắt chặt các quy chuẩn chất thải 

dụng đối với nhiệt điện than tương đương với quy chuẩn của các nước xuất khẩu công nghệ này 

sang Việt Nam. Cụ thể: 

• Đưa ra TCVN hướng dẫn phương pháp phân tích chi tiết và đồng nhất giữa các phương pháp 

đánh giá trong QCVN 20:2009/BTNMT và QCVN 19:2009/BTNMT;  

• Nghiên cứu và ban hành quy định tiêu chuẩn kiểm soát chi tiết và nồng độ giới hạn từng chất 

thải được phân loại các kiểu nhà máy nhiệt điện, các loại lò hơi, tuabin và năm vận hành như 

hơi kim loại phát tát, tổng lượng phát thải cho phép...; 

• Xem xét và ban hành bộ quy chuẩn riêng về chất thải rắn công nghiệp nhiệt điện về ngưỡng 

chất thải nguy hại và cần quy định rõ mức hàm lượng giới hạn đối với từng loại chất thải cho 

từng phương pháp xử lý khác nhau; 

• Ban hành tiêu chuẩn và hướng dẫn về sử dụng tro, xỉ, thạch cao và các quy định trong thiết 

kế cơ sở các nhà máy để có phương án thu hồi và xử lý tro xỉ các nhà máy.  

 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT CÓ SỰ THAM GIA 

Bên cạnh việc thắt chặt các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn xả thải áp dụng đối với các nhà máy 

nhiệt điện than, cơ quan chính quyền cùng với cộng đồng cần tăng cường hợp tác trong công tác 

kiểm tra, kiểm soát và giám sát việc thực thi quy định pháp luật của các nhà máy này. Cụ thể như 

sau: 

• Tăng cường công tác giám sát việc áp dụng lắp đặt các thiết bị giảm phát thải, yêu cầu các 

nhà máy phải lắp đặt các trạm quan trắc chất lượng không khí để cập nhật và công bố công 

khai và thường xuyên;  

• Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát của Nhà nước để đảm bảo các nhà máy sau khi lắp 

đặt các thiết bị kiểm soát khí thải phải thực thi nghiêm túc;  

• Tăng cường phối hợp giữa cộng đồng và cơ quan chức năng trong công tác giám sát việc thực 

thi quy định xử lý nước thải và chất thải nguy hại của các nhà máy điện; 

• Tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội, người dân xung quanh nhà máy trong công tác 

quản lý và giám sát công tác kiểm soát phát thải của các nhà máy nhiệt điện than. 
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