KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH
BẢN THIẾT KẾ CHO TƯƠNG LAI NĂNG LƯỢNG SẠCH CỦA VIỆT NAM
Hiện tại chính phủ Việt Nam đang chuẩn bị xây dựng Quy hoạch điện VIII (QHĐ VIII). Đây là cơ
hội để điều chỉnh cơ cấu nguồn điện giúp giảm ô nhiễm không khí đồng thời đảm bảo một lộ trình
phát triển năng lượng phù hợp với mục tiêu Thỏa thuận Paris. Với mong muốn đóng góp vào việc
xây dựng một cơ cấu nguồn điện giảm sự phụ thuộc vào than, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh
(GreenID) phối hợp với Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) và chuyên gia Nguyễn
Quốc Khánh đã tiến hành nghiên cứu phân tích tiềm năng đáp ứng nhu cầu năng lượng quốc gia,
tiếp cận theo hướng chi phí thấp nhất đồng thời xem xét tới tác động của ô nhiễm không khí và
phát thải các bon.
Nghiên cứu chỉ ra rằng sau năm 2020, Việt Nam không phải xây dựng thêm các nhà máy điện than
mới mà vẫn đảm bảo được hệ thống năng lượng an toàn và khả thi về kinh tế. Cắt giảm 30 GW
điện than và tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo là hướng đi đúng đắn để đáp ứng nhu cầu năng lượng
của Việt Nam trong tương lai và phù hợp với Thỏa thuận Paris.
Từ phân tích và mô hình hóa, nghiên cứu đưa ra những kết luận sau:
1. Việt Nam có tiềm năng cao về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả (SDNLTKHQ).
Từ nghiên cứu về dự báo nhu cầu điện tới năm 2030 do GreenID tiến hành năm 2015,
chúng tôi ước tính rằng nếu tiềm năng này được ưu tiên khai thác, Việt Nam có thể
giảm nhu cầu sản xuất điện khoảng 17.000 MW.1
2. Hiện tại giá nhiệt điện than rẻ hơn NLTT vì chưa bao gồm chi phí ngoại biên (là chi
phí môi trường, xã hội, sức khỏe). Thực tế, đây là chi phí có thực mà người dân và
chính phủ đang và sẽ phải gánh chịu chứ không phải nhà đầu tư. Nếu xem xét chi phí
này thì ngay tại thời điểm nghiên cứu năm 2017, tất cả các công nghệ NLTT đều trở
nên cạnh tranh hơn về chi phí so với các công nghệ nhiệt điện than. Xem hình dưới
đây:
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GreenID, 2014. Dự báo nhu cầu điện tới năm 2030.
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Ngay cả khi không tính đến chi phí ngoại biên, đến năm 2020 một số loại công nghệ năng
lượng tái tạo đã có thể cạnh tranh được với nhiệt điện than. Xem hình dưới đây:
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3. So sánh 6 phương án nghiên cứu thì kịch bản tối ưu nhất được đề xuất có cơ cấu nguồn
điện như sau:
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So với Quy hoạch điện VII điều chỉnh (QHĐ VII ĐC), kịch bản đề xuất đến năm 2030 tăng tỷ
trọng năng lượng tái tạo từ khoảng 21% lên khoảng 30%; tăng tỷ trọng nhiệt điện khí từ khoảng
14,7% lên khoảng 22,8%; giảm tỷ trọng của nhiệt điện than từ khoảng 42,6% xuống còn khoảng
24,4%.
4. Kịch bản đề xuất có thể mang lại những lợi ích sau cho Việt Nam:
i)
Tăng cường an ninh năng lượng do giảm tỷ lệ nhập khẩu than;
ii)
Không cần phải xây dựng thêm khoảng 30.000 MW nhiệt điện than vào năm
2030, tương đương với khoảng 25 nhà máy điện than;
iii)
Không phải huy động 60 tỷ đô la vốn đầu tư cho những dự án nhiệt điện than
này;
iv)
Không phải đốt khoảng 70 triệu tấn than/năm tương ứng với 7 tỷ đô la/năm
cho việc nhập khẩu nhiên liệu;
v)
Giảm phát thải 116 triệu tấn CO2/năm vào năm 2030 so với QHĐ VII ĐC,
đưa Việt Nam tới gần hơn với cam kết của Thỏa thuận Paris;
vi)
Giảm phát thải bụi và các chất ô nhiễm không khí và nguồn nước. Ước tính
kịch bản này sẽ giúp tránh được khoảng 7600 ca tử vong sớm so với QHĐ VII
ĐC.2
Các giả định trong nghiên cứu này thiên về an toàn và thận trọng. Nghiên cứu không đưa ra
những mục tiêu tham vọng và hướng tới một tương lai quá xa. Thay vào đó, đây là những mục
tiêu trong tầm tay và có thể thực hiện ngay hôm nay.
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Ước tính dựa vào báo cáo “Burden of disease from rising coal-fired power plant emissions in Southeast Asia” do
chuyên gia của đại học Harvard thực hiện.

Với những kết quả phân tích trên, báo cáo đưa ra kiến nghị:
1. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cần được lựa chọn là phương án ưu tiên đầu
tiên trước khi tính tới nhu cầu phát triển nguồn điện mới bởi đây sẽ là phương án tiết
kiệm nhất và phù hợp với điều kiện của Việt Nam hiện nay. Sử dụng năng lượng tiết
kiệm và hiệu quả cần được quy định thực hiện bắt buộc, thay vì chỉ dừng lại ở khuyến
khích như hiện tại đồng thời chính phủ cần đưa ra các chính sách ưu đãi để thúc đẩy
các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
2. Cần phát triển mạnh điện mặt trời trên mái nhà (PV) vì nó có thể làm giảm nhu cầu phụ
tải đỉnh, đặc biệt là ở các tỉnh phía Nam.
3. Chi phí ngoại biên cần được tính toán đầy đủ vào chi phí sản xuất điện để có đánh giá

công bằng hơn trong việc lựa chọn loại hình năng lượng cho tương lai.
4. Kiến nghị chính phủ và các cơ quan lập quy hoạch điện VIII xem xét phương án phát
triển nguồn điện theo kịch bản chúng tôi đề xuất:
a. Tăng công suất năng lượng tái tạo từ khoảng 27.000 MW (theo QHĐ VII ĐC) lên
32.000 MW (chiếm khoảng 30% tổng công suất).
b. Tăng công suất điện khí từ khoảng 19.000 MW (theo QHĐ VII ĐC) lên khoảng
24.000 MW (chiếm khoảng 22,8% tổng công suất).
c. Giảm công suất điện than năm từ khoảng 55.300 MW (theo QHĐ VII ĐC) xuống
còn khoảng 25.640 MW (chiếm khoảng 24% tổng công suất). Kết quả nghiên cứu
cũng chỉ ra rằng năm 2020 là năm đạt đỉnh của công suất điện than ở Việt Nam.
Hiện tại Việt Nam đang có cơ hội tốt để thực hiện điều này vì vẫn còn hơn 20 nhà
máy (tương ứng với khoảng 30.000 MW) được quy hoạch đi vào vận hành sau năm
2020 tới thời điểm này vẫn chưa được xây dựng.
5. Quá trình lập QHĐ VIII cần tiến hành tham vấn rộng rãi và huy động sự tham gia của
các bên liên quan, đặc biệt là các tổ chức khoa học xã hội và các chuyên gia độc lập để
đảm bảo phản ánh các góc nhìn và lợi ích tổng thể của toàn xã hội và nền kinh tế.
6. QHĐ cần được được rà soát hàng năm để bắt kịp tốc độ phát triển công nghệ và giảm
giá thành rất nhanh của năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời.

