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Là chương trình hợp tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam và GIZ, ESP có mục
tiêu góp phần thực hiện chiến lược giảm phát thải khí nhà kính và chiến lược tăng
trưởng xanh của Việt Nam, thông qua việc đẩy mạnh khung chính sách cho phát
triển năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng nhằm thúc đẩy đầu tư tư nhân, và
nâng cao năng lực chuyên môn cũng như năng lực quản lý của các tổ chức
và các bên liên quan.
Một số dự án đã và đang được triển khai trong
Chương trình:

•

Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng
(4E): 2015 - 2023

•

Lưới điện Thông minh cho Năng lượng Tái tạo và
Hiệu quả Năng lượng (SGREEE): 2017 - 2021

•

Bảo vệ Khí hậu thông qua Phát triển Thị trường
Năng lượng Sinh học Bền vững ở Việt Nam
(BEM): 2019 - 2023

•

Điện mặt trời mái nhà trong ngành Thương mại
và Công nghiệp (CIRTS): 2021 - 2025

•

Hệ thống Sản xuất Tích hợp Nuôi trồng Thủy sản
và Năng lượng Mặt trời cho Hiệu quả Sử dụng
nguồn Tài nguyên (SHRIMPS): 2019 - 2023

•

Năng lượng sạch, Giá cả hợp lý và An ninh
năng lượng cho khu vực Đông Nam Á (CASE):
2020 - 2024

•
•

Chương trình Phát triển Dự án (PDP): 2011 - 2023
Hỗ trợ Mở rộng Quy mô Điện gió tại Việt Nam
(DKTI WIND): 2014 - 2018

Chương trình đã và đang phối hợp chặt chẽ với
Bộ Công Thương, thực hiện các Mục tiêu
Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc trong lĩnh
vực Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng.

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Từ năm 2009, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ đã hỗ trợ Chính phủ Việt Nam
thực hiện mục tiêu thúc đẩy năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng. Năm 2013,
Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ (ESP) được phát triển thành một trong ba lĩnh
vực ưu tiên hợp tác giữa hai chính phủ.
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Lĩnh vực hoạt động

Các dự án của Chương trình Hỗ trợ
Năng lượng GIZ (ESP) hoạt động
trong ba lĩnh vực sau:
•
•
•

Hoàn thiện Khung pháp lý và chính sách
Nâng cao Năng lực
Hợp tác Công nghệ

Việc thực hiện cùng lúc ba lĩnh vực hoạt động này trong các dự án sẽ
góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành năng lượng Việt Nam.
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Lĩnh vực Hoạt động 2
Nâng cao Năng lực

Lĩnh vực Hoạt động 3
Hợp tác Công nghệ

Khi thị trường còn non trẻ, việc tăng
cường kiến thức về các công nghệ
năng lượng tái tạo và hiệu quả năng
lượng cũng như cách thức phát triển
các dự án liên quan là điều cần thiết.
Do đó, các hoạt động nâng cao năng
lực cho đối tác và bên liên quan
thông qua các khóa đào tạo/tập huấn,
hội thảo và tham quan học tập nhằm
tích lũy kiến thức và kinh nghiệm.

Các hoạt động hợp tác công nghệ
có mục tiêu kép. Thứ nhất là thúc
đẩy chuyển giao công nghệ bằng
việc chia sẻ kinh nghiệm lâu năm
của Đức về năng lượng tái tạo và
hiệu quả năng lượng cho Việt Nam.
Thứ hai là tạo điều kiện xây dựng
mối quan hệ đối tác giữa các trường
đại học và công ty tư nhân của Việt
Nam và Đức.
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Lĩnh vực Hoạt động 1
Hoàn thiện Khung pháp lý và
chính sách
Lĩnh vực hoạt động này nhằm khắc phục
các rào cản đối với đầu tư trong nước
và quốc tế vào thị trường Việt Nam, tạo
sân chơi bình đẳng cho mọi đối tượng
tham gia chuỗi giá trị, đẩy mạnh phát
triển năng lượng tái tạo theo hướng chú
trọng vào chất lượng, và tạo sự cạnh
tranh cho lĩnh vực năng lượng tái tạo và
hiệu quả năng lượng. Các hoạt động của
Chương trình hướng đến các nhà hoạch
định chính sách và khu vực tư nhân, cho
phép kết hợp toàn diện các cơ chế ưu đãi
chính sách áp dụng với đầu tư tư nhân.
Bên cạnh đó, Chương trình cung cấp các
giải pháp giám sát và điều chỉnh chính
sách hỗ trợ của các cơ quan nhà nước
có thẩm quyền hướng tới mục tiêu phát
triển năng lượng bền vững.
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Cơ quan tài trợ và Đối tác
Cơ quan tài trợ
Cơ quan tài trợ chính của Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ (ESP) là Bộ Hợp tác Kinh tế và
Phát triển CHLB Đức (BMZ).
Các cơ quan tài trợ khác bao gồm Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân CHLB
Đức (BMU), Bộ Kinh tế và Năng lượng CHLB Đức (BMWi), Bộ Giáo dục và Nghiên cứu CHLB Đức
(BMBF), và Liên minh châu Âu (EU).

Đối tác của Chương trình
Cơ quan chủ quản và Đối tác chiến lược:

Bộ Công Thương Việt Nam (MOIT)
Cơ quan thực hiện chính:

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (EREA)
Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững (DEESD)
Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV)
Quốc hội Việt Nam (NA)
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
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Dự án

Mục tiêu chính của Giai đoạn I (2015 - 2018) là phát triển
các điều kiện về pháp lý, quy định và thể chế cũng như năng
lực, nhằm thúc đẩy đầu tư vào năng lượng tái tạo và hiệu
quả năng lượng. Ngoài ra, giai đoạn I còn có thêm một Hợp
phần về Chuẩn bị Sẵn sàng Tài chính Khí hậu (CF Ready)
do USAID và Chính phủ Séc đồng tài trợ.
Mục tiêu của Giai đoạn II và Giai đoạn III (2018 - 2023):
Cải thiện các điều kiện tiên quyết để phát triển năng lượng
tái tạo và tăng cường hiệu quả năng lượng cho các đối tác
chính trong khối nhà nước và ngành năng lượng.

Dự án Năng lượng Tái tạo
và Hiệu quả Năng lượng
(4E): 2015 - 2023
Cơ quan tài trợ:
Bộ Hợp tác Kinh tế
và Phát triển CHLB Đức (BMZ)
Đối tác dự án:
Đối tác chiến lược:
Bộ Công Thương Việt Nam (MOIT)
Cơ quan thực hiện:
Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo
(EREA)
Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển
Bền vững (DEESD)

Các hoạt động nổi bật bao gồm:
Hoàn thiện Khung pháp lý và chính sách
• Phát triển cơ chế hỗ trợ mở rộng quy mô phát triển của năng lượng
tái tạo và hiệu quả năng lượng
• Đánh giá tiềm năng quốc gia về điện mặt trời và sinh khối
• Phát triển cơ sở dữ liệu hiệu quả năng lượng

Nâng cao Năng lực
• Tổ chức các khóa đào tạo cho các nhà hoạch định chính sách,
nhà phát triển và nhà đầu tư dự án về năng lượng tái tạo và
hiệu quả năng lượng
• Bồi dưỡng tại chỗ cho các công ty tư vấn địa phương và công
ty năng lượng chủ chốt
Hợp tác Công nghệ
• Hỗ trợ chuyển giao công nghệ năng lượng tái tạo và hiệu quả
năng lượng cho đối tác Việt Nam
• Tổ chức các chuyến trao đổi học tập và sự kiện kết nối giữa
các công ty Việt Nam và Đức
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Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Ngành
Năng lượng Việt Nam - EU (EVEF): 2018 - 2021
Dự án “Hỗ trợ Kỹ thuật Ngành Năng lượng Việt Nam EU” do Liên minh châu Âu và Cộng hòa Liên bang Đức
đồng tài trợ được thực hiện trong khuôn khổ Giai đoạn II
của Dự án 4E.
Dự án EVEF cùng với Hợp phần cải cách ngành (SRC)
có giá trị 100 triệu Euro nằm trong Chương trình Hỗ trợ
Chính sách Ngành Năng lượng (ESPSP) được Bộ Công
Thương và EU ký kết vào tháng 12/2017.
Mục tiêu của dự án là góp phần tăng cường quản lý nhà
nước trong ngành năng lượng, nhằm thúc đẩy sự chuyển
đổi sang một lộ trình phát triển năng lượng bền vững hơn
tại Việt Nam. Dự án cũng sẽ góp phần xây dựng khung
pháp lý cần thiết để Việt Nam thực hiện cam kết giảm
phát thải khí nhà kính có liên quan đến các hoạt động
năng lượng trong bối cảnh các Đóng góp do quốc gia tự
quyết định (NDC) của Việt Nam.
Bên cạnh các hoạt động nổi bật của Dự án 4E, Dự án
EVEF bao gồm các hợp phần sau:
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập
trang web của EVEF tại http://energyfacility.vn/

?

Hợp phần 1:
Thực hiện Hỗ trợ Kỹ thuật dựa trên nhu cầu của Bộ Công
Thương và các đơn vị không thuộc Bộ Công Thương trong
các mảng năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng, cơ sở dữ
liệu năng lượng Việt Nam và tiếp cận điện năng

Hợp phần 2:
Ban Thư ký Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG)
Xem thêm tại http://vepg.vn/

Hợp phần 3:
Giám sát công tác triển khai Hợp đồng cải cách ngành

Hợp phần 4:
Các hoạt động mang tính xuyên suốt
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Dự án Lưới điện Thông minh cho
Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả
Năng lượng (SGREEE)
Dự án Lưới điện Thông minh cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả
Năng lượng (SGREEE) đang hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện
Lộ trình Lưới điện Thông minh, hướng tới thúc đẩy hiện đại hóa và tự
động hóa hệ thống truyền tải và phân phối điện quốc gia.
Với sự tài trợ của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Đức, dự án đang
phối hợp chặt chẽ với Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam nhằm hỗ trợ
các chuyên gia ngành năng lượng Việt Nam phát triển hệ thống Lưới
điện Thông minh, ví dụ: số hóa và tăng tính linh hoạt của hệ thống
cấp điện, trong đó cho phép một tỷ trọng lớn các nguồn năng lượng
tái tạo được hòa lưới và hỗ trợ tốt hơn hiệu quả năng lượng.

Thời gian thực hiện: 07/2017 - 12/2021
Cơ quan tài trợ
Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển CHLB Đức
(BMZ)
Sáng kiến Công nghệ Khí hậu Đức (DKTI)
Đối tác dự án:
Đối tác chiến lược: Bộ Công Thương Việt
Nam (MOIT)
Cơ quan thực hiện: Cục Điều tiết Điện lực
Việt Nam (ERAV)
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Các hoạt động tiêu biểu của dự án bao gồm:

Hoàn thiện Khung pháp lý và
chính sách

Nâng cao Năng lực

Hợp tác Công nghệ

• Tư vấn chiến lược về phát triển hệ
thống điện trong tương lai và thực
hiện đối thoại toàn ngành với các bên
liên quan

• Thành lập một Mạng lưới Kiến thức
về công nghệ lưới điện thông minh
cho các chuyên gia ngành năng
lượng tại Việt Nam. Xem thêm thông
tin tại: http://smart-grid.vn/

• Thúc đẩy ứng dụng công nghệ lưới
điện thông minh hiện đại

• Hỗ trợ xây dựng các quy định, trong
đó trọng tâm là việc hòa lưới các
nguồn năng lượng tái tạo, việc linh
hoạt và số hóa hệ thống điện bằng
công nghệ thông minh

• Tổ chức các khóa đào tạo về công
nghệ lưới điện thông minh, vận hành
hệ thống điện tiên tiến và lập quy
hoạch trong đó năng lượng tái tạo
chiếm tỷ trọng lớn

• Tăng cường nghiên cứu ứng dụng và
phát triển, ví dụ: kiểm tra tính khả
thi đối với cấu hình hệ thống công
nghệ thông minh trong phòng thí
nghiệm
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Dự án gồm ba lĩnh vực hoạt động chính:

Hoàn thiện Khung pháp lý và
chính sách
• 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, cụ thể là ở
cấp tỉnh
• 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

Nâng cao Năng lực

Hợp tác Công nghệ

• Nâng cao năng lực cho doanh nghiệp
tư nhân để triển khai việc thiết kế
và phát triển các dự án đầu tư năng
lượng sinh khối

• Hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác công
nghệ cũng như kết nối các doanh
nghiệp, viện nghiên cứu và các
trường đại học Việt Nam và quốc
tế về sử dụng nguồn sinh khối cho
sản xuất điện và nhiệt

• Nâng cao năng lực các tổ chức tài
chính trong nước để huy động cấp
vốn thực hiện các dự án đầu tư năng
lượng sinh khối
• Hỗ trợ 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
• Nâng cao năng lực cho các đơn vị
nhà nước
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Thời gian thực hiện: 04/2019 - 03/2023
Cơ quan tài trợ:
Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và
An toàn Hạt nhân CHLB Đức (BMU)
Đối tác dự án:
Đối tác chiến lược: Bộ Công Thương
Việt Nam (MOIT)
Cơ quan thực hiện: Cục Điện lực và
Năng lượng Tái tạo (EREA)

Dự án Bảo vệ Khí hậu thông qua
Phát triển Thị trường Năng lượng
Sinh học Bền vững ở Việt Nam (BEM)
Mục tiêu của Dự án Bảo vệ Khí hậu thông qua Phát triển Thị trường
Năng lượng Sinh học Bền vững ở Việt Nam 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 chuyên môn và năng lực 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.
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Thời gian thực hiện: 02/2021 - 01/2025
Cơ quan tài trợ
Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển CHLB Đức (BMZ)

Dự án Điện mặt trời mái nhà trong
ngành Thương mại và Công nghiệp
(CIRTS)
Dự án Điện mặt trời mái nhà trong ngành Thương mại và Công nghiệp
(CIRTS) hướng tới góp phần cải thiện các điều kiện tiền đề cho sự phát
triển bền vững của thị trường này. Trọng tâm của Dự án là điều chỉnh
các quy định pháp lý và quy chuẩn kỹ thuật, nâng cao năng lực của các
bên liên quan chính và cải thiện cơ sở dữ liệu của EVN.
Dự án sẽ hỗ trợ thực hiện và kỳ vọng đạt được các mục tiêu liên quan
đến năng lượng đề ra trong Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của
Việt Nam, Quy hoạch Điện VII điều chỉnh và Chiến lược quốc gia về
tăng trưởng xanh, cũng như các kế hoạch hành động liên quan để hoàn
thành các chiến lược này.

Đối tác dự án
Đối tác chiến lược: Bộ Công Thương Việt Nam (MOIT)
Cơ quan thực hiện:
Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo (EREA)
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
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Dự án tập trung vào
ba lĩnh vực hoạt động chính:

Hoàn thiện Khung pháp lý
và chính sách
• Phân tích các điểm cần cải thiện
trong các quy tắc và tiêu chuẩn kỹ
thuật về hòa lưới điện các dự án điện
mặt trời mái nhà
• Khuyến nghị áp dụng kinh nghiệm
thực tiễn quốc tế phù hợp với bối
cảnh Việt Nam
• Hỗ trợ nhóm công tác kỹ thuật làm
rõ nhu cầu cập nhật các quy tắc, tiêu
chuẩn và quy định

Nâng cao năng lực
• Nâng cao năng lực vận hành của
EVN về quản lý kỹ thuật và hành
chính nhằm điều chỉnh các hoạt động
kinh doanh điện trong bối cảnh điện
mặt trời mái nhà trong ngành thương
mại và công nghiệp phát triển mạnh
• Tăng cường khả năng tiếp cận kiến
thức và dịch vụ về điện mặt trời mái
nhà công nghiệp và thương mại cho
các bên liên quan nhằm đảm bảo các
vấn đề về an toàn và chất lượng

Cải thiện cơ sở thông tin
• Xác định tiềm năng điện mặt trời
mái nhà trong ngành thương mại và
công nghiệp, phát triển các kịch bản
nhằm tối ưu hóa nguồn lực
• Vận dụng kinh nghiệm quốc tế liên
quan đến các mô hình kinh doanh
điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam
• Tư vấn điều chỉnh kế hoạch kinh
doanh giúp EVN đảm bảo hoạt động
kinh doanh bền vững
• Hoạt động đổi mới (ví dụ: các sự
kiện hợp tác phát triển phần mềm và
phần cứng, các cuộc thi)
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Dự án gồm ba giai đoạn:

Giai đoạn 1: Phát triển
các hệ thống SHRIMPS

Giai đoạn 2: Thí điểm lắp đặt
nhà máy SHRIMPS

Giai đoạn 3: Giám sát, đánh giá
và chuyển giao kỹ thuật

• Nghiên cứu những kỹ thuật sản xuất
triển vọng nhất và phát triển ý tưởng
cho các giai đoạn sau, trong đó có
xem xét sản lượng điện mặt trời

• Đặt nhà máy thí điểm với công suất
lắp đặt khoảng 100kW� tại khu đất
của công ty tôm ở tỉnh Bạc Liêu

• Giám sát nhà máy thí điểm nhằm
đảm bảo độ tin cậy của việc lắp đặt
điện mặt trời ở khu nuôi trồng thủy
sản và làm mô hình này để tham
khảo cho Việt Nam và các quốc gia
khác

• Nghiên cứu khả năng chịu tải của
các khu nuôi trồng của công ty tôm
tại Việt Nam và đưa ra các giải pháp
cần thiết để gia cố kết cấu các khu
nuôi trồng
• Nghiên cứu và đánh giá (i) việc xây
dựng và kết nối lưới điện của nhà
máy thí điểm cũng như nâng cấp bên
trong nhà máy và giảm việc đầu tư
từ bên ngoài, (ii) nền tảng pháp lý
nhằm làm rõ các vấn đề liên quan
đến sử dụng đất

• Sử dụng nhà máy thí điểm để áp
dụng hệ thống tích hợp nuôi trồng
thủy sản và điện mặt trời (Aqua-PV)
trong sản xuất tôm giống bằng quy
trình biofloc, qua đó đánh giá được
tiềm năng của việc lồng ghép này

• Chuyển giao các hệ thống AquaPV cho các doanh nghiệp vừa và
nhỏ ở khu vực ĐBSCL, đặc biệt
chú trọng đến điều kiện xã hội và
tình hình kinh tế của khu vực này
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Thời gian thực hiện: 08/2019 - 05/2023
Cơ quan tài trợ
Bộ Giáo dục và Nghiên cứu CHLB Đức (BMBF)
Đối tác dự án:
Cơ quan thực hiện
Viện Nghiên cứu Năng lượng Mặt trời Fraunhofer
(ISE)
Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ
Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
Viện Johann Heinrich von Thünen
SMA Sunbelt Energy GmbH
Suntrace GmbH
Viện Năng lượng Việt Nam
Một công ty lớn về sản xuất tôm tại Việt Nam
Đối tác liên kết
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
tỉnh Bạc Liêu

Dự án Hệ thống Sản xuất Tích hợp
Nuôi trồng Thủy sản và Năng lượng
Mặt trời cho Hiệu quả Sử dụng nguồn
Tài nguyên (SHRIMPS)
Dự án SHRIMPS hướng tới góp phần giảm thiểu lượng nước ngọt
tiêu thụ và nước thải phát sinh, giảm phát thải CO2 và các nguồn gây
ô nhiễm, tăng khả năng phục hồi của các nông trại nuôi tôm trước ảnh
hưởng của biến đổi khí hậu. Đồng thời, dự án cũng sẽ cải thiện tình
hình kinh tế của các vùng nông thôn khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, thúc đẩy các phương
pháp nuôi tôm bền vững và tạo nền tảng chuyển giao kiến thức quốc tế
và liên ngành.
Dự án SHRIMPS kết hợp việc nghiên cứu nuôi trồng thủy sản và công
nghệ điện mặt trời nhằm xác định các thách thức và cơ hội của việc tích
hợp, cũng như tìm hiểu sâu hơn về việc lồng ghép và ảnh hưởng lẫn
nhau của hai lĩnh vực.
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Dự án bao gồm năm hoạt động chính:

Nghiên cứu và Bằng chứng
• Xác định và giải quyết các khoảng
trống trong nghiên cứu và các
bằng chứng còn thiếu của quá trình
chuyển dịch năng lượng tại khu vực
Đông Nam Á
• Tổng hợp các bằng chứng hiện có
nhằm nâng cao hiểu biết về chuyển
dịch năng lượng
• Nghiên cứu và cung cấp bằng chứng
và dữ kiện mới nhằm hỗ trợ việc
đưa ra các quyết định trong lĩnh vực
năng lượng

Đối thoại (đối với các chủ thể nằm
ngoài ngành năng lượng)
• Xác định các vấn đề và các chủ thể
công không thuộc lĩnh vực năng
lượng nhưng chịu ảnh hưởng bởi các
vấn đề liên quan tới quá trình chuyển
dịch năng lượng
• Hỗ trợ đối thoại công khai và quyền
sở hữu đối với các tác động lâu
dài, đồng lợi ích gắn với quá trình
chuyển đổi năng lượng và tham vọng
về chính sách khí hậu

Hỗ trợ Kỹ thuật (đối với các chủ
thể thuộc lĩnh vực năng lượng)
• Đào tạo cho cán bộ của các viện
nghiên cứu năng lượng và các nhà
hoạch định chính sách về các vấn
đề liên quan đến chuyển dịch năng
lượng (về mặt kỹ thuật và quy định
pháp luật)
• Cung cấp dữ liệu, thông tin chất
lượng nhằm phục vụ cho đối thoại
về chuyển dịch năng lượng giữa
các bên liên quan trong ngành năng
lượng
• Hỗ trợ việc trao đổi kiến thức giữa
các bên liên quan trong ngành năng
lượng

Tạo sự minh bạch và Xây dựng
danh sách các bên liên quan
• Liên tục xây dựng danh sách các bên
liên quan nhằm hỗ trợ công tác điều
phối
• Thiết kế nền tảng kiến thức nhằm
tạo điều kiện chia sẻ thông tin và
duy trì kiến thức chuyên môn

Thông tin truyền thông
• Phát triển các hoạt động truyền
thông xoay quanh quá trình chuyển
dịch năng lượng trong khu vực Đông
Nam Á để cung cấp cho công chúng
các thông tin về thách thức, khó
khăn và lợi ích của quá trình này

• Xây dựng mạng lưới bền vững các
chuyên gia cố vấn năng lượng ở
Đông Nam Á
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Thời gian thực hiện: 03/2020 - 02/2024
Cơ quan tài trợ
Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn
Hạt nhân CHLB Đức (BMU)
Đối tác dự án:
Trong khu vực:
Agora Energiewende
Viện NewClimate
Tại Việt Nam:
Quốc hội Việt Nam
Sáng kiến về Chuyển dịch năng lượng
Việt Nam (VIET)
Tại các quốc gia khác:
Viện Nghiên cứu Năng lượng (IESR) tại
Indonesia
Viện Khí hậu và Đô thị bền vững (ICSC) tại
Philippines
Viện Nghiên cứu Năng lượng (ERI) và Viện
Nghiên cứu Phát triển Thái Lan (TDRI)

Dự án Năng lượng sạch, Giá cả hợp lý
và An ninh năng lượng cho khu vực
Đông Nam Á (CASE)
Dự án Năng lượng sạch, Giá cả hợp lý và An ninh năng lượng cho khu
vực Đông Nam Á (CASE) nhằm mục đích hỗ trợ các quốc gia đối tác
tại Đông Nam Á trong quá trình chuyển dịch năng lượng để thiết lập
một hệ thống năng lượng bền vững, đáng tin cậy với giá cả hợp lý cho
người dân, đồng thời gia tăng quyết tâm chính trị để thực hiện Hiệp định
Paris về biến đổi khí hậu. Thông qua phương pháp tiếp cận toàn diện,
bao gồm các tổ chức khối nhà nước, tư nhân và các tổ chức nghiên cứu,
dự án CASE sẽ góp phần thực hiện chuyển đổi ngành năng lượng tại
Thái Lan, Indonesia, Philippines và Việt Nam theo hướng chuyển dịch
năng lượng dựa trên bằng chứng.
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Chương trình Phát triển Dự án (PDP)
Chương trình Phát triển Dự án (PDP) là một chương trình dự án vùng
tại Đông Nam Á và tiểu vùng Sahara Châu Phi, được ủy quyền và tài
trợ bởi Bộ Kinh tế và Năng lượng CHLB Đức (BMWi) trong khuôn khổ
sáng kiến các Giải pháp Năng lượng Đức, nhằm hỗ trợ các công ty Đức
thiết lập quan hệ đối tác thành công và phù hợp với bối cảnh tại các thị
trường nước ngoài.
Trong điều kiện tại Việt Nam, PDP cung cấp chuỗi các dịch vụ, cho cả
các công ty Đức và công ty trong nước. Các dịch vụ bao gồm chia sẻ
thông tin, thiết lập thông tin liên lạc, hỗ trợ cho các dự án kiểu mẫu và
quảng bá, tăng cường nhận thức và các dịch vụ tư vấn cho các điều kiện
kinh doanh hiện hành. Tại các quốc gia có sự hiện diện của cơ quan xúc
tiến thương mại nước ngoài của Đức, ví dụ như Phòng Thương mại Đức
(AHK), PDP hợp tác chặt chẽ và đóng góp các kinh nghiệm chuyên môn
về năng lượng cũng như trong lĩnh vực phát triển. Điều này mang lại
hiệu quả nhằm thúc đẩy các mạng lưới xúc tiến ngoại thương và hợp tác
phát triển.

Thời gian thực hiện: 2011 - 2023
Cơ quan tài trợ
Bộ Kinh tế và Năng lượng CHLB Đức (BMWi)
Đối tác dự án:
Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại
Việt Nam (GIC/AHK)
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Dự án gồm ba hợp phần:
Hợp phần 1
Chia sẻ thông tin và xây dựng hệ thống thông tin liên lạc
Mục tiêu của hợp phần này là cung cấp thông tin cho các công ty Đức về thị
trường nước ngoài cũng như để thông tin cho các đối tác tiềm năng tại các quốc
gia mục tiêu về các lợi ích của công nghệ năng lượng tái tạo và các sản phẩm cũng
như dịch vụ của Đức. Hợp phần này cũng hỗ trợ quan hệ đối tác song phương
thông qua việc tạo điều kiện hình thành các đầu mối thông tin liên lạc.
Hợp phần 2
Các dự án mẫu và nâng cao năng lực
Mục đích của hợp phần này là nhằm đưa các sản phẩm và dịch vụ từ Đức vào các dự án mẫu
tại các quốc gia mục tiêu. Hợp phần bao gồm các hoạt động như phát hiện và đánh giá các cơ
hội kinh doanh, hỗ trợ phát triển các dự án phát điện tại chỗ cho các ngành công nghiệp địa
phương và nâng cao năng lực cho các nhà phát triển dự án, chẳng hạn thông qua Tuần lễ đào
tạo về Năng lượng Mặt trời tại Đức.
Hợp phần 3
Quản lý các điều kiện khung
Đầu tư vào năng lượng tái tạo cần có các điều kiện khung pháp lý hấp dẫn. Một phần mục tiêu
đặt ra của PDP trong việc tư vấn chính sách là chuẩn bị các phân tích và báo cáo chính sách đối
với những chủ đề hiện tại, tư vấn mục tiêu liên quan đến các quy trình ra quyết định hiện hành
hội thảo dành cho các nhà hoạch định và nhân viên và tham gia các chuyến thăm của phái đoàn
cũng như các cuộc gặp gỡ song phương giữa nhà đầu tư và các cấp ra quyết định.
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Kết quả
Xây dựng cơ chế hỗ trợ phát
triển năng lượng tái tạo, cụ thể
là biểu giá FIT cho điện gió,
điện mặt trời, điện sinh khối và
điện rác.

Xác định được tiềm năng tiết kiệm
điện từ 246 đơn vị tiêu thụ điện
trọng điểm; nếu thực hiện thành công,
lượng điện tiết kiệm sẽ giúp đáp ứng
nhu cầu sử dụng điện hàng năm cho

210.000 hộ gia đình.

Thúc đẩy khu vực tư nhân đầu tư vào các
nhà máy điện gió, với tổng công suất lắp
đặt là 377 MW tính đến tháng 12/2019,
ước tính cung cấp điện sạch cho khoảng

264.000 hộ gia đình.

3.860

học viên đến từ các cơ quan nhà nước và
khu vực tư nhân đã tham gia và chia sẻ kinh
nghiệm từ các khóa tập huấn do Chương
trình ESP cung cấp trong giai đoạn

2016 – 2019.

21

Giảm phát thải 690.000 tấn CO2 tương
đương nhờ các hoạt động của Chương
trình ESP (con số này tương đương với
việc vận hành 132.900 chiếc ô tô con
mỗi năm)

Sự hợp tác thành công giữa các doanh nghiệp Đức và doanh nghiệp
Việt Nam đã giúp nhiều dự án điện mặt trời ở Việt Nam được lắp đặt như:
Nhà máy điện mặt trời công suất 330 MWp của Tập đoàn BIM,
tỉnh Ninh Thuận
Nhà máy điện mặt trời công suất 850 kWp của Nhà máy Cát Tường,
tỉnh Long An
Dự án điện mặt trời áp mái công suất 308 kWp tại Emergent Cold
Việt Nam, tỉnh Bắc Ninh
Nhà máy điện mặt trời công suất 150 kWp tại nhà máy Esquel,
tỉnh Bình Dương
Nhà máy điện mặt trời công suất 22 kWp tại Tập đoàn Việt Úc,
tỉnh An Giang
Việc hợp tác này sẽ tiếp tục cho ra mắt các dự án khác trong thời
gian tới.

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Ban Thư ký Nhóm Đối tác Năng
lượng Việt Nam (VEPG) đã đưa
40 khuyến nghị chính sách ra
thảo luận và thực hiện.

Xây dựng nền tảng mở đầu tiên về Lưới điện
Thông minh tại Việt Nam: http://smart-grid.vn/.
Trung tâm Chia sẻ Kiến thức bao gồm một
cộng đồng các chuyên gia được gắn kết trên
Facebook
https://www.facebook.com/groups/smartgridvn/
để các thành viên trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm liên
quan đến các giải pháp của Lưới điện Thông minh, các
ứng dụng và xu hướng tại Việt Nam và trên thế giới.

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ
Phòng 042A, Tầng 4, Tòa nhà Coco,
14 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội,
Việt Nam
T + 84 (0) 24 39 41 26 05
F + 84 (0) 24 39 41 26 06
E: office.energy@giz.de
W: www.giz.de/viet-nam
www.gizenergy.org.vn
FB: www.facebook.com/gizenergysupportprogramme

