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Ngành Năng lượng Việt Nam

Nền kinh tế tăng trưởng nhanh của Việt Nam là động lực 
chính làm nhu cầu sử dụng điện trên cả nước gia tăng 
nhanh chóng trong những năm qua. Sản lượng điện 
hàng năm của Việt Nam đã tăng gần ba mươi lần, từ 8,6 
TWh vào năm 1990 lên 240 TWh vào năm 2019.

Tổng công suất phát điện lắp đặt của Việt Nam năm 2019 
là 55,3 GW. Trong đó, thủy điện chiếm 37,3%, điện than 
chiếm 36,6% và khí tự nhiên chiếm 13,5% (không tính 
các nguồn nhập khẩu). Điện gió, điện mặt trời và điện 
sinh khối chiếm 9,7% (NLDC 2019).

Theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (QHĐ VII 
điều chỉnh, tháng 3/2016), Việt Nam đặt mục tiêu tăng 
đáng kể tỷ lệ năng lượng tái tạo trong sản xuất năng 
lượng. Số liệu về tổng tỷ lệ phần trăm sản xuất năng 
lượng cho năm 2020 và 2030 bao gồm cả thủy điện nhỏ.

Năng lượng Tái tạo (NLTT) & Hiệu quả 
Năng lượng (HQNL) tại Việt Nam

Việt Nam có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, bao 
gồm thủy điện, năng lượng mặt trời, gió, sinh khối và 
năng lượng từ chất thải. Theo Chiến lược phát triển 
năng lượng tái tạo của Việt Nam (REDS), năng lượng 
tái tạo sẽ đóng góp khoảng 38% trong tổng sản lượng 
điện quốc gia vào năm 2020, 32% vào năm 2030 và 
khoảng 43% vào năm 2050.

Nhờ có cơ chế thúc đẩy năng lượng mặt trời, Việt Nam 
đã chứng kiến sự bùng nổ của loại hình năng lượng 
này vào năm 2019. Tính đến tháng 6 năm 2019, công 
suất hoạt động của năng lượng mặt trời đạt 4,5 GW với 
hơn 70 dự án được phê duyệt. Tỉ trọng của năng lượng 
gió cũng tăng mạnh với công suất hoạt động tính đến 
tháng 6 năm 2019 là 0,45 GW (EVN, 2019).

Sau khi được Chính phủ Việt Nam phê duyệt, Chương 
trình hiệu quả năng lượng quốc gia của Việt Nam 
(VNEEP) đã được triển khai từ năm 2006. Đến năm 
2015, các hoạt động của VNEEP đã giúp hạn chế sử dụng 
16 triệu tấn dầu tương đương (TOE). Tỷ lệ tiết kiệm năng 
lượng đạt được của VNEEP1 (2006 - 2010) và VNEEP2 
(2012 - 2015) lần lượt là 3,39% và 5,65% (IE, 2016).

Vào tháng 3 năm 2019, Chính phủ đã phê duyệt 
VNEEP3 cho giai đoạn 2019-2030 với các mục tiêu 
giảm 5 - 7% tổng mức tiêu thụ năng lượng cuối cùng 
vào năm 2025 và 8-10% vào năm 2030 so với mức 
phát triển cơ bản.
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Dự án Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (Dự án 4E)

Mục tiêu chính của Dự án 4E là phát triển hơn nữa các điều kiện tiền đề về pháp lý, quản lý và thể chế cũng 
như các năng lực liên quan nhằm thúc đẩy đầu tư vào NLTT và HQNL.

Giai đoạn I (2015-2018): 3 triệu euro

·	 Ủy quyền thực hiện bởi Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế CHLB Đức (BMZ) 

·	 Hỗ trợ bởi Hợp phần Chuẩn bị sẵn sàng tài chính khí hậu do USAID và Cộng hòa Séc đồng tài trợ

Giai đoạn II (2018-2021): 12,16 triệu euro 

·	 Đồng tài trợ bởi Liên minh Châu Âu (EU) và BMZ

·	 Bao gồm việc thực hiện Hỗ trợ Kỹ thuật để triển khai Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Ngành Năng lượng Việt Nam - 
EU (EVEF)

Các lĩnh vực hoạt động trong Giai đoạn II bao gồm:

Xây dựng khung pháp lý và quản lý

 » Xây dựng các cơ chế hỗ trợ để tiếp tục mở 
rộng NLTT và HQNL

 » Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định 
cho các dự án điện mặt trời

 » Xây dựng hệ thống thông tin năng lượng của 
Việt Nam

Phát triển năng lực

 » Cung cấp các khóa tập huấn cho các nhà 
hoạch định chính sách, các nhà phát triển dự 
án và các nhà đầu tư

 » Phát triển nền tảng đối thoại chính sách giữa 
các bên liên quan khác nhau trong lĩnh vực 
năng lượng

Hợp tác công nghệ

 » Hỗ trợ chuyển giao công nghệ NLTT và HQNL 
cho Việt Nam

 » Tổ chức các chuyến nghiên cứu, khảo sát và sự 
kiện kết nối giữa các công ty Việt Nam và Đức

Hỗ trợ Kỹ thuật để triển khai Dự án EVEF bao gồm các 
hợp phần sau:

Hợp phần 1: Hỗ trợ Kỹ thuật dựa trên 
nhu cầu

Hợp phần 2: Ban Thư Ký của Nhóm Đối tác 
Năng lượng Việt Nam (VEPG)

Tìm hiểu thêm về VEPG tại website http://
vepg.vn/    

Hợp phần 3: Giám sát công tác triển khai 
Hợp đồng Cải cách Ngành

Hợp phần 4: Tổ chức các hoạt động mang 
tính xuyên suốt

Các thông tin thêm về Dự án EVEF được cung cấp tại 
website http://energyfacility.vn/  


