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Bảo vệ Khí hậu thông qua Phát triển Thị trường Năng 
lượng Sinh học Bền vững ở Việt Nam (BEM) 
Ngành Năng lượng tại Việt Nam

Nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh trong những năm 
qua là yếu tố chính khiến nhu cầu dùng điện của quốc gia 
tăng mạnh. Sản lượng điện hàng năm của Việt Nam đã 
tăng hơn hai mươi lần, từ 8,6 tỷ kWh năm 1990 lên hơn 
240 tỷ kWh năm 2019 với tỷ lệ tăng hàng năm khoảng 
10%, cao gần gấp đôi so với tốc độ tăng trưởng GDP.
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Quy hoạch phát triển điện VII
(điều chỉnh tháng 03/2016)

Sản lượng điện hàng năm và dự kiến đến năm 2030 của Việt Nam
Nguồn: Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia 2018, Quy hoạch Điện 
VII điều chỉnh năm 2016

Tổng công suất điện lắp đặt của Việt Nam đạt 55,4 GW vào 
cuối năm 2019, trong đó nguồn năng lượng chính là thủy 
điện (37%), than đá (36%) và khí tự nhiên (13%). Tính 
năm 2019, tỷ lệ điện từ các nguồn năng lượng gió, mặt 
trời và sinh khối chỉ chiếm khoảng hơn 9% trong tổng sản 
lượng điện.

Lĩnh vực Năng lượng sinh khối tại Việt Nam

Việt Nam có tiềm năng sản xuất năng lượng sinh khối 
lớn nhờ các nguồn tài nguyên sinh khối sẵn có từ các 
phế phẩm sau khi thu hoạch và sau khi chế biến các sản 
phẩm nông lâm, từ các loại phế thải như bã mía, rơm rạ, 
vỏ trấu, vỏ cà phê, vỏ dừa, mùn cưa, nhiều phụ phẩm nông 
nghiệp/công nghiệp khác và chất thải động vật. 

Nhằm thúc đẩy sản xuất điện sinh khối, Chính phủ Việt 
Nam đã ban hành nhiều chính sách và cơ chế hỗ trợ phát 
triển năng lượng sinh khối quan trọng. Theo Quy hoạch 
Điện VII điều chỉnh và Chiến lược Phát triển Năng lượng 
Tái tạo, Việt Nam đặt mục tiêu tăng tỷ lệ sản xuất điện sinh 
khối trong tổng sản lượng điện là từ 1% năm 2020 lên 
2,1% năm 2030 và lên tới 8,1% vào năm 2050. Năm 2015, 
Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 44/2015/TT-
BCT Quy định phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh 
được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự 
án điện sinh khối .

Tuy nhiên, công suất lắp đặt điện sinh khối ở Việt Nam 
hiện nay mới chỉ đạt 391 MW. Việc tăng công suất điện 
sinh khối ở quy mô vừa và lớn vẫn còn nhiều khó khăn 
chủ yếu do các nguyên nhân sau: 

•	 Các nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc tiếp cận 
thông tin và thiếu các chuyên gia có đủ kinh nghiệm 
để đánh giá hết tiềm năng và tính khả thi của các dự 
án điện sinh khối 

•	 Hạn chế về năng lực của các cơ quan quản lý địa 
phương trong việc lập quy hoạch và thực hiện các 
quy trình, thủ tục cấp phép kịp thời cũng như quy 
hoạch các vùng nguyên liệu 

•	 Hạn chế về năng lực của các tổ chức tài chính trong 
đánh giá các dự án điện sinh khối, và khó khăn trong 
việc tiếp cận các cơ chế tài chính 

•	 Thiếu kiến thức cập nhật về các công nghệ tiên tiến 
và hợp tác chuyển giao công nghệ nhằm thúc đẩy 
phát triển thị trường.

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ 

Từ năm 2009, với nguồn tài trợ từ Chính phủ Đức, GIZ đã 
và đang hỗ trợ Chính phủ Việt Nam đạt được những mục 
tiêu phát triển năng lượng tái tạo.
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Dự án Bảo vệ Khí hậu thông qua Phát triển Thị trường 
Năng lượng Sinh học Bền vững ở Việt Nam

Cơ quan tài trợ:
Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên và An toàn hạt nhân Liên bang Đức 
(BMU)

Ngân sách:
4 triệu Euro

Thời gian thực hiện:
Tháng 4/2019 – Tháng 3/2023

Đối tác chiến lược:
Bộ Công Thương Việt Nam (MOIT)

Cơ quan thực hiện:
Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo (EREA)

Mục tiêu của Dự án Bảo vệ Khí hậu thông qua Phát triển 
Thị trường Năng lượng Sinh học Bền vững ở Việt Nam 
(BEM) là cải thiện các điều kiện tiền đề cho việc sử dụng 
bền vững các nguồn tài nguyên sinh khối để sản xuất điện 
và nhiệt trong cả nước. Trọng tâm dự án là nâng cao năng 
lực lập quy hoạch, năng lực kỹ thuật chuyên môn và tài 
chính cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực năng lượng 
sinh khối nhằm thực hiện các dự án đầu tư đạt hiệu quả.

Dự án tập trung vào ba Lĩnh vực Hoạt động chính: 

1.	 Xây	dựng	Khung	chính	sách	

Mục tiêu của lĩnh vực hoạt động này là tạo điều kiện và hỗ 
trợ điều chỉnh khung chính sách về lập quy hoạch và cấp 
phép thực hiện các dự án năng lượng sinh khối, đặc biệt là 

ở cấp tỉnh. Dự án sẽ cập nhật/đánh giá nhu cầu của các cơ 
quan quản lý nhà nước liên quan, nhằm hỗ trợ phát triển 
năng lượng sinh khối, xây dựng các chiến lược quy hoạch 
phát triển nguồn năng lượng sinh khối ở địa phương và 
đưa ra các khuyến nghị cải thiện quy trình phê duyệt các 
dự án đầu tư năng lượng sinh khối.

2.	 Nâng	cao	Năng	lực

Dự án sẽ tăng cường năng lực cho khu vực tư nhân để 
triển khai xây dựng và cho các tổ chức tài chính để cấp 
vốn thực hiện các dự án đầu tư năng lượng sinh khối. Hoạt 
động của dự án bao gồm: thực hiện đánh giá nhu cầu về 
năng lực cho các đơn vị tư vấn năng lượng sinh khối, các 
nhà phát triển và nhà đầu tư; tư vấn thiết kế các tiêu chí 
đánh giá hiệu quả tài chính của các dự án đầu tư năng 
lượng sinh khối; và thiết kế cơ chế tài chính dựa theo nhu 
cầu cấp vốn cho các dự án năng lượng sinh khối và các 
nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA)/nguồn 
tài trợ thực hiện các biện pháp bảo vệ khí hậu.

3.	 Hợp	tác	Kỹ	thuật

Dự án thúc đẩy hợp tác công nghệ và kết nối các doanh 
nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp quốc tế, viện nghiên cứu 
và các trường đại học về sử dụng tài nguyên sinh khối cho 
sản xuất điện và nhiệt. Các hoạt động thực hiện bao gồm tổ 
chức các sự kiện kết nối, phân tích các phân ngành (trong 
ngành công nghiệp, nông nghiệp và chế biến thực phẩm), 
các chuyến đi học tập, trao đổi kinh nghiệm và các hội thảo, 
hội nghị chuyên đề.


