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Tóm Tắt
Nghiên cứu này được GIZ triển khai nhằm hỗ trợ Bộ Công Thương đánh
giá khả năng áp dụng cơ chế đấu thầu để hỗ trợ phát triển điện gió ở
Việt Nam. Các phân tích trong báo cáo chỉ ra rằng chưa cần vội vã thực
hiện đấu thầu cho điện gió ở Việt Nam. Để thực hiện thành công cơ chế
này, trước tiên phải thiết lập được các điều kiện tiên quyết nhất định.
Việc chuyển hẳn sang cơ chế đấu thầu cho toàn bộ thị trường có thể
triển khai sớm nhất là vào năm 2022 hoặc thậm chí là 2025, sau khi đã
trải qua giai đoạn chuyển đổi với một số phiên đấu thầu thí điểm. Cơ chế
đấu thầu có thể chia thành đấu thầu không theo vị trí cho điện gió trên
bờ và đấu thầu theo vị trí xác định cho các dự án gần bờ và ngoài khơi.
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Các điều kiện khung và hiện trạng phát triển điện gió ở Việt Nam
Trong những năm qua, Việt Nam luôn giữ được tình hình và tốc độ phát triển kinh tế ổn định, dẫn
tới sự tăng trưởng đều đặn của ngành năng lượng. Ngành năng lượng của Việt Nam được đặc trưng
bởi tỷ lệ lớn các nhà máy thủy điện và các hệ thống sản xuất điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Các
nguồn năng lượng tái tạo (NLTT) chỉ mới gia nhập thị trường nhưng Việt Nam đã đặt ra mục tiêu
rất tham vọng về NLTT cho năm 2020 và 2030.
Định nghĩa của quốc tế về cơ chế đấu thầu cho NLTT

Đấu thầu NLTT là các hệ thống đấu giá cạnh tranh, trong đó các tài sản hoặc hàng hóa (ở đây
là quyền được bán sản lượng/công suất điện năng) được rao bán thông qua hoạt động đấu
thầu tổ chức công khai cho nhà thầu có tính cạnh tranh cao nhất:

Hình 1: Sơ đồ mô tả quy trình đấu thầu cho NLTT
(Nguồn: IET minh họa)

Trái với cách hiểu này của từ “đấu thầu”, các bên hữu quan ở Việt Nam đang sử dụng từ này (“đấu
thầu”) để mô tả việc đấu thầu các hàng hóa và dịch vụ được ngân sách nhà nước hỗ trợ (nghĩa là
các dự án đấu thầu thiết bị hoặc BOT), mà quốc tế gọi là mua sắm công.
Năng lượng gió ở Việt Nam chưa cấp thiết phải chuyển từ biểu giá FIT sang đấu thầu

Các nhà hoạch định chính sách có thể có nhiều lý do và mục tiêu khác nhau để hỗ trợ các công nghệ
NLTT. Nhiều mục tiêu trong đó có thể đạt được bằng cả các cơ chế đấu thầu hoặc biểu giá FiT. Tuy
nhiên, cả hai cơ chế hỗ trợ này đều có các ưu và nhược điểm riêng. Phân tích chỉ ra rằng các điều
kiện và động cơ cho việc áp dụng cơ chế đấu thầu (chẳng hạn như kiểm soát tốc độ tăng trưởng
nhanh của NLTT, mức giá cao quá mức của NLTT trong biểu giá FiT, hướng tới các thị trường cạnh
tranh) là chưa phù hợp và cấp bách đối với ngành năng lượng gió Việt Nam ở thời điểm hiện tại.
Bảng 1: Các mục tiêu chính sách liên quan đến các cơ chế hỗ trợ năng lượng tái tạo
(Nguồn: IET)
Các mục tiêu chính sách liên
quan đến các cơ chế hỗ trợ NLTT

Biểu
giá
FIT

1. Kiểm soát kế hoạch phát triển và
tốc độ khai thác năng lượng tái tạo

X

2. Mua điện với mức chi phí thấp

3. Giảm bớt rủi ro cho nhà đầu tư

Đấu
thầu

X

X

Đánh giá trong trường hợp của Việt Nam
Kiểm soát mức độ và tốc độ phát triển điện gió
hiện chưa phải là mục tiêu chính của Việt Nam.
Biểu giá FiT cho điện gió ở Việt Nam hiện tại
không rơi vào trường hợp cao quá mức.

Giảm thiểu rủi ro là yếu tố mang tính quyết
định ở các thị trường mới nổi như Việt Nam
(FiT là một cơ chế phù hợp)
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4. Giảm mức độ phức tạp và chi phí
hành chính

X

5. Chuyển dần sang mô hình thị
trường cạnh tranh
6. Đa dạng hóa các bên tham gia thị
trường

Tính phức tạp và chi phí hành chính cao của
cơ chế đấu thầu đòi hỏi phải có sự chuẩn bị kỹ
lưỡng (chẳng hạn như đào tạo cán bộ và tuyển
cán bộ mới)
X

X

Thị trường điện Việt Nam có đặc điểm là các
mức giá đã được xác định về mặt hành chính
và tính cạnh tranh về giá bị hạn chế; do đó cơ
chế biểu giá FiT là phù hợp với khung chính
sách tổng thể

Mục tiêu này không phải là một mục tiêu chính
sách quan trọng ở Việt Nam do đó ít có tính
liên quan

Cần thiết phải chỉ rõ rằng các điều kiện khung và các điều kiện tiên quyết cần có để thực hiện cơ chế
đấu thầu điện gió như phân tích trong tài liệu này có thể sẽ thay đổi khi áp dụng với trường hợp
của điện mặt trời. Chẳng hạn như do thời gian phát triển ngắn hơn nên các dự án điện mặt trời có
thể được xây dựng nhanh hơn và thị trường cũng có thể phát triển nhanh hơn nhiều so với điện
gió. Đồng thời, việc xác định một cách hành chính biểu giá FiT phù hợp cho điện mặt trời khó khăn
hơn so với điện gió do chi phí sản xuất điện mặt trời giảm mạnh mẽ trong những năm gần đây. Đó
là một số lí do tại sao việc triển khai đấu thầu cho điện mặt trời có thể khả thi trong những năm tới
đây (ví dụ 2020 hoặc 2021) trong khi việc thực hiện đấu thầu cho điện gió cần thiết phải chờ đến
tận năm 2022 hoặc 2025.
Các điều kiện tiên quyết để chuyển đổi từ cơ chế biểu giá FiT sang đấu thầu

Để có thể thực hiện thành công các vòng đấu thầu và đạt được mức giá NLTT tái tạo thấp, thị trường
phải đáp ứng được một số điều kiện tiên quyết. Các điều kiện này được tổng hợp trong bảng dưới
đây. Theo đó, với trường hợp của điện gió Việt Nam hiện tại, không kiến nghị chuyển ngay
lập tức từ cơ chế FiT sang đấu thầu do cần thời gian một vài năm tới để thiết lập được một
số điều kiện tiên quyết cho thị trường.
Bảng 2: Tổng hợp các điều kiện tiên quyết để chuyển đổi thành công sang đấu thầu
(Nguồn: IET)
Các điều kiện tiên quyết
để chuyển đổi thành công
sang đấu thầu
1.

Quy mô thị trường trong
nước đủ lớn

2.

Mức cạnh tranh cao

3.

Một khung chính sách và
thị trường hoàn thiện

4.

Tính rõ ràng về kế hoạch
phát triển thị trường
trong dài hạn

Phân tích cho điều kiện của Việt Nam
Quy mô thị trường điện gió ở Việt Nam hiện vẫn còn hạn chế. Đến nay,
mới chỉ có dưới 200 MW công suất được lắp đặt theo cơ chế FiT. Bên
cạnh đó, quy mô trung bình của các dự án cũng khá nhỏ. Việt Nam cần
có một thị trường với quy mô lớn hơn để nâng cao tính cạnh tranh dẫn
tới với mức giá thấp hơn.

Do một vài lí do, thị trường điện gió ở Việt Nam vẫn bị chi phối bởi một
số nhỏ bên tham gia. Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn chưa thực sự quan
tâm đến thị trường này, một phần là do mức độ tín nhiệm của EVN còn
hạn chế và khó làm cho các dự án có thể được ngân hàng cho vay. Một
mức độ cạnh tranh cao hơn sẽ dẫn đến các mức chào giá thấp hơn trong
các phiên đấu thầu trong tương lai ở Việt Nam.

Ở Việt Nam, một số đơn vị phát triển dự án điện gió cho biết vẫn chưa
có các quy trình được chuẩn hóa và tinh giản cho phát triển điện gió. Do
đó, rất cần thiết phải rà soát lại tất cả các quy trình thủ tục hành chính
(bao gồm minh bạch và cụ thể hóa các thủ tục đấu nối lưới điện) ở Việt
Nam trước khi áp dụng cơ chế đấu thầu.
Việt Nam đã có bước đi quan trọng đầu tiên thông qua việc xác định các
mục tiêu phát triển khai năng lượng gió đến năm 2030. Tuy nhiên, các
mục tiêu dài hạn hơn đến năm 2050 sẽ là tín hiệu rõ ràng hơn đối với
cộng đồng quốc tế, đồng thời, có thể giúp Việt Nam khai thác các lợi ích
về kinh tế-xã hội.
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Hình thức đấu thầu không quy định vị trí đối với điện gió trên bờ và đấu thầu theo vị trí
đối với các dự án gần bờ và ngoài khơi
Ở hầu hết các nước trên thế giới có áp dụng cơ chế đấu thầu đối với các dự án NLTT, đơn vị phát
triển dự án có thể tự do lựa chọn mảnh đất phù hợp nhất cho dự án điện gió của mình. Với hình
thức này, đơn vị phát triển dự án sẽ phải đối mặt với tất cả các rủi ro và trách nhiệm liên quan, như
mua quyền sử dụng đất, mở rộng lưới điện tới vị trí này, v.v… Tuy nhiên, hiện một số thể chế khác
đang bắt đầu triển khai hình thức đấu thầu trong đó mảnh đất mà dự án sẽ được phát triển đã được
chính phủ hoặc các cơ quan thẩm quyền địa phương chọn trước.
Hình thức đấu thầu theo địa điểm xác định sẵn này có thể phù hợp với khung quy định hiện nay ở
Việt Nam, trước hết là trong trường hợp của các dự án năng lượng gió gần bờ. Đối với loại dự án
điện gió này, chỉ có một số khu vực nhất định (vùng ven biển) là phù hợp để tiến hành phát triển
dự án và các mảnh đất này có thể được phát triển trước một cách tương đối dễ dàng bởi một cơ
quan chính phủ (ví dụ như công tác giải phóng mặt bằng, đo tốc độ gió, đấu nối lưới điện, cấp phép,
v.v.). Hình thức đấu thầu theo địa điểm đối với dự án điện gió gần bờ sẽ giảm rủi ro cho đơn vị phát
triển dự án và giúp giảm giá thành đề xuất trong đấu thầu, do các chi phí phát triển phần nào đã
được các cơ quan nhà nước chi trả trong quá trình chuẩn bị địa điểm.
Đối với các dự án năng lượng gió trên bờ, Chính phủ cũng có thể bắt đầu bằng cách phát triển một
số khu vực nhất định để tạo điều kiện cho các đơn vị phát triển xây dựng kinh nghiệm và chuyên
môn cho quy trình phát triển dự án ở Việt Nam. Tuy nhiên, trong dài hạn, hình thức đấu thầu không
theo vị trí sẽ là cơ chế phù hợp hơn vì các đơn vị phát triển dự án tư nhân thường nhanh và nhạy
bén hơn trong việc xác định các địa điểm dự án tốt nhất. Đồng thời, nhiều vị trí tốt có thể đã được
các đơn vị phát triển dự án tư nhân chiếm hữu từ trước và việc lấy lại quyền sử dụng những vị trí
đất này của họ sẽ là một thách thức về mặt pháp lý.

Mặt khác, cơ chế biểu giá FiT có thể nên tiếp tục được sử dụng cho loại hình dự án điện gió trên
bờ (do công nghệ cho loại hình này đã được phát triển khá chín muồi). Trong khi đó, cơ chế đấu
thầu có thể nên được áp dụng đối với các dự án năng lượng gió gần bờ, do đây là loại hình mới nên
việc tính toán chi phí cho các kiểu dự án này và thiết lập các mức giá FiT phù hợp sẽ khó khăn hơn.
Đấu thầu cho các dự án điện gió ngoài khơi hoặc gần bờ

Trên thế giới, nhiều quốc gia (chẳng hạn như Đan Mạch và Trung Quốc) đã và đang sử
dụng hình thức đấu thầu đối với các dự án năng lượng gió ngoài khơi (hoặc gần bờ) trong
khi vẫn tiếp tục đồng thời sử dụng cơ chế hỗ trợ biểu giá FiT cho các dự án năng lượng
gió trên bờ.
Một số lý do dưới đây giải thích vì sao các nhà hoạch định chính sách có thể ưu tiên áp
dụng hình thức đấu thầu đối với các dự án điện gió ngoài khơi hoặc gần bờ (Jacobs và các
cộng sự 2014a; Jacobs và các cộng sự 2014b).
Quy mô dự án:

Các dự án ngoài khơi và gần bờ thường có quy mô lớn (ví dụ như từ 50 MW trở lên). Các
đơn vị phát triển dự án quy mô lớn thường có khá năng chịu được các khoản chi phí hành
chính lớn hơn và tỷ lệ rủi ro cao hơn của hình thức đấu thầu.
Độ tin cậy về thông tin giá thành:

Năng lượng gió ngoài khơi và gần bờ là công nghệ chưa chín muồi (so với điện gió trên
bờ), nên có ít thông tin về chi phí của loại hình dự án này hơn. Do đó, khó có thể xác định
biểu giá FiT một cách hành chính cho năng lượng gió ngoài khơi/ gần bờ vì thiếu dữ liệu
quá khứ.
Độ sẵn sàng của đất phát triển dự án:

Các mảnh đất có sẵn cho các dự án gần bờ (và ngoài khơi) thường có hạn. Trong khi đó,
nhiều đơn vị phát triển dự án thường quan tâm đến các vị trí đất này vì các mảnh đất
này có các tài nguyên gió tương đối tốt. Do đó, việc thực hiện đấu thầu theo vị trí (xem
chương 6.2.3) đối với các khu vực này sẽ giúp đánh giá chi tiết hơn tiềm năng dự án.
Ngoài ra, tất cả các khu vực gần bờ đều thuộc quyền sở hữu của chính phủ (đất công) và
do đó việc thực hiện các phiên đấu thầu theo địa điểm là tương đối đơn giản.
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Các thách thức và rào cản hiện có đối với sự phát triển của năng lượng gió ở Việt Nam
Đối với bất kỳ cơ chế hỗ trợ nào, luôn có thể xác định được 3 tổ hợp hành động chính giúp thúc đẩy
nhanh và hiệu quả về chi phí hơn cho sự phát triển năng lượng gió ở Việt Nam. Thông qua các hoạt
động được đề xuất trong 3 tổ hợp này, các thiếu sót và hạn chế của hệ thống có thể được giải quyết.
Các hoạt động này giúp cho việc phát triển dự án điện gió ở Việt Nam trở nên ít tốn kém hơn và do
đó sẽ dẫn đến kết quả chào giá thấp hơn của các hồ sơ dự thầu (và kết quả là mức giá sản xuất thấp
hơn) của cơ chế đấu thầu trong tương lai.
Bảng 3: Tổng hợp đề xuất các tổ hợp hành động trung tâm để giải quyết các thách thức hiện có cho phát
triển các dự án điện gió ở Việt Nam
(Nguồn: eclareon)
Các tổ hợp
hành động
trung tâm

Các thách thức và rào
cản được xác định

Rà soát lại và
tinh giản các
thủ tục quy
trình hành
chính

 Các bước trong quy
trình đầu tư và phát
triển dự án chưa được
chuẩn hóa đầy đủ trong
khi các quy trình thủ
tục hành chính vẫn còn
phức tạp và các đơn vị
phát triển dự án còn
thiếu kinh nghiệm tại
Việt Nam

 Các quy hoạch phát
triển điện lực

 Đảm bảo về đất phát
triển dự án

 Công suất lưới điện và
đấu nối lưới điện

Đấu nối lưới
điện và cơ sở
Hạ tầng lưới
điện rõ ràng và
minh bạch

 Quy hoạch lưới điện

Các hành động cần thiết để tháo gỡ rào cản
 Tận dụng tài liệu “Các hướng dẫn đầu tư dự án điện
gió” với các phân tích về quy trình hiện tại để xác định
các lỗ hổng hoặc điểm cần khắc phục, cải tiến

 Công khai các quy trình đầu tư một cách rõ ràng, minh
bạch, dễ tiếp cận và dễ thực hiện, bao gồm biểu thời
gian và danh sách các cơ quan có thẩm quyền liên quan

 Thúc đẩy chia sẻ thông tin ở cấp độ quốc gia và quốc
tế - ví dụ như thông qua một cổng thông tin chính thức
 Cải cách luật quy hoạch hiện nay

 Chính phủ đã khởi xướng kế hoạch cải cách và các sáng
kiến rất triển vọng

 Thay đổi các điều kiện sơ tuyển liên quan đến sở hữu/
quyền sử dụng đất trong cơ chế đấu thầu đối với các
đơn vị phát triển dự án
 Một biên bản ghi nhớ về kế hoạch đền bù và tái định cư
nên được xem như là một yêu cầu đủ để có thể được
tham gia đấu thầu. Để bảo đảm được tiếp tục thực hiện
dự án sau thắng thầu, nhà phát triển cần phải cung cấp
được bằng chứng cho quyền sử dụng/ sở hữu đất chậm
nhất là 12 tháng sau khi được ký thỏa thuận mua bán
điện.


Đánh giá lại quy hoạch lưới điện hiện tại trên cơ sở
xem xét các mục tiêu phát triển công suất NLTT

 Cung cấp thông tin sơ bộ trực tuyến về hiện trạng lưới
điện, các điểm đấu nối hiện có và công suất của lưới
điện

 Trong trường hợp không thể chia sẻ các thông tin chi
tiết, ít nhất cũng cần chỉ ra tình trạng lưới điện thông
qua một hệ thống tín hiệu theo kiểu đèn giao thông
 Hợp tác chặt chẽ với Bộ Công Thương và các đơn vị vận
hành lưới điện để giới thiệu cơ chế đấu thầu và công
suất lưới điện cần thiết

 Nên bắt đầu triển khai từ mô hình đấu thầu theo địa
điểm để hạn chế các yêu cầu mở rộng tăng công suất
lưới điện đối với các đơn vị vận hành lưới
 Song song thực hiện quy hoạch lưới điện để chuẩn
bị cho hình thức đấu thầu không theo địa điểm trong
tương lai
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 Sự bão hòa ảo của quy
hoạch phát triển điện
lực

Mức tín nhiệm
của bên mua
điện và khả
năng xin vay
vốn của hợp
đồng mua bán
điện

 Áp dụng phương pháp tiếp cận theo cột mốc để xác
định các dự án phát triển thực và điều chỉnh quy hoạch
lưới điện theo các điều kiện thực tế
 Xây dựng một cơ chế để cập nhật và chia sẻ hiện trạng
phát triển dự án: chia sẻ thông tin và liên kết giữa cấp
trung ương và địa phương

 Cải thiện mức tín nhiệm  Phân tích kỹ các yếu tố dẫn đến xếp hạng tín dụng thấp
của bên mua điện
của EVN để chỉ ra các hạn chế

 Đánh giá và triển khai thực hiện các biện pháp để nâng
cao uy tín tài chính của EVN, từ đó cải thiện mức độ tín
nhiệm đối với EVN
 (a) Bao gồm các biện pháp ngắn hạn như các thỏa
thuận tài khoản ký quỹ để giải quyết rủi ro thanh toán,
minh bạch hơn trong hạch toán của EVN, v.v...

 (b) Bao gồm các biện pháp mang tính hệ thống hơn
như triển khai các mức giá điện phản ánh chi phí, giảm
trợ giá trong ngành điện, cải thiện quy hoạch hệ thống
điện dựa trên chi phí thấp nhất, v.v...

 Điều chỉnh hợp đồng
mua bán điện

 Đánh giá cho thấy sự bảo đảm của nhà nước đối với
hợp đồng mua bán điện của EVN có thể được cung cấp
hoặc bảo đảm thay bởi các nhà tài trợ quốc tế (ví dụ
như bảo đảm của Ngân hàng Thế giới)
 Thiết kế lại các điều khoản của Hợp đồng mua bán điện
tiêu chuẩn để tuân theo các yêu cầu về giảm thiểu rủi
ro
 Xác định rõ trách nhiệm của bên bán hoặc bên mua
trong từng trường hợp cụ thể như bắt buộc cắt nguồn,
chấm dứt hợp đồng, vận hành thử, v.v...

 Lập chỉ mục các khoản thanh toán hợp đồng mua bán
điện theo mức lạm phát trong tương lai, ví dụ theo chỉ
số giá tiêu dùng (CPI)

Đề xuất lộ trình triển khai đến năm 2025

Việc đưa vào và triển khai một cơ chế đấu thầu cho các dự án điện gió ở Việt Nam do đó chỉ được
khuyến nghị sau khi đã kéo dài thêm thời gian thực hiện cơ chế biểu giá điện FiT hiện nay đến
ít nhất là năm 2020. Sau đó, cần thiết phải có một thời kỳ chuyển đổi kéo dài từ 3-5 năm (20222025). Thời điểm cụ thể để bắt đầu triển khai được cơ chế đấu thầu cho toàn bộ thị trường sẽ tùy
thuộc vào thời gian cần thiết để chuẩn bị mặt bằng cho cơ chế đấu thầu theo vị trí. Có thể thấy là
nguồn vốn hỗ trợ từ các nhà tài trợ cho việc chuẩn bị này là cần thiết, nên quá trình này sẽ đòi hỏi
nhiều thời gian, có thể đến tận năm 2025 mới có thể thực sự triển khai cơ chế đấu thầu cho điện
gió trên quy mô toàn thị trường.
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Chỉ áp dụng cơ chế đấu thầu
Cơ chế
đấu thầu
Thí điểm đấu thầu theo vị trí dự án
Chuẩn bị địa điểm
Giai đoạn
chuẩn bị

Giai đoạn
chuyển tiếp

Chuẩn bị thực hiện đấu thầu

Kế hoạch
biểu giá FIT
hiện thời

Biểu giá
FIT sửa đổi

Trong quá trình chuyển đổi,
áp dụng giá FIT
cho các dự án hiện có

Biểu giá FIT

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Preliminary framework adjustment

Hình 2: Biểu thời gian dự kiến để thực hiện đấu thầu ở Việt Nam
(Nguồn: GIZ)
Tinh giản thủ tục hành chính (cần 36 tháng)

Tăng mức tín nhiệm của bên mua (cần 36-72 tháng)
Tinh giản hóa đấu nối lưới điện (cần 36 tháng)

Điều chỉnh chính sách FIT (theo địa điểm) (24 tháng)

Đào tạo nhân sự (ít nhất 12 tháng)

Hỗ trợ từ các
nhà tài trợ
trong việc
chuẩn bị địa
điểm (18-24
tháng)

Đánh giá đấu thầu
thí điểm
(6 tháng)
Vòng đấu thầu
đầu tiên Mời thầu
(3 tháng)

Chọn và mua đất (12-18 tháng)

Chuẩn bị thiết kế
đấu thầu chi tiết
(6 tháng)

Đo gió (12-18 tháng)

Mở rộng lưới điện (12-18 tháng)

Điều chỉnh khung sơ bộ

Vận hành đấu thầu
thí điểm
(3 tháng)

Phản hồi từ các ngành
công nghiệp về Văn kiện
trắng (3 tháng)

Vòng đấu thầu
đầu tiên Chọn thầu
(3 tháng)

Chuẩn bị địa điểm

Hình 3: Đề xuất lộ trình thực hiện đấu thầu ở Việt Nam
(Nguồn: IET)

Vòng đấu thầu đầu
tiên - Ký kết Hợp
đồng Mua bán điện
(3 tháng)

Thiết kế đấu thầu

Công bố
Văn kiện trắng
(3 tháng)

Triển khai

Tổng thời gian để thực hiện các bước được đề xuất kéo dài ít nhất từ 3 – 5 năm. Thời gian này là cần
thiết để 1). soạn thảo kỹ lưỡng và thẩm định các văn bản pháp luật liên quan đến cơ chế đấu thầu,
2). xác định và thành lập một cơ quan thích hợp phụ trách hoạt động đấu thầu, 3). để đào tạo cho
các cơ quan trung ương và địa phương về các yêu cầu của chương trình mới cũng như 4). để hoàn
thiện các quy định có liên quan về cơ chế đấu thầu.
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Các bước chuẩn bị và thực hiện đấu thầu
Để tiến hành chuẩn bị và thực hiện các vòng đấu thầu cho dự án điện gió ở Việt Nam, cần thực hiện
các bước sau đây:
•

Phối kết hợp với công tác thiết kế cơ chế đấu thầu cho năng lượng mặt trời

•

Lựa chọn/thành lập cơ quan phụ trách đấu thầu

•
•

Xây dựng và điều chỉnh thiết kế cơ chế đấu thầu cho phù hợp với điện gió

Xây dựng kế hoạch đào tạo và tài liệu đào tạo cho cơ quan phụ trách đấu thầu và các bên
liên quan khác
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Chương

01

Giới thiệu về nghiên cứu
Nghiên cứu này được GIZ triển khai nhằm hỗ trợ Bộ Công Thương đánh giá việc áp
dụng cơ chế đấu thầu để phát triển điện gió ở Việt Nam. Nghiên cứu hướng tới mục
tiêu cung cấp một cái nhìn toàn diện về các mô hình đấu thầu hiện có trên thế giới,
phân tích các điều kiện thị trường hiện nay ở Việt Nam và kiến nghị về cách thức và
thời điểm phù hợp có thể thực hiện một mô hình đấu thầu ở Việt Nam. Đồng thời,
nghiên cứu cũng phải xác định được các thách thức và đánh đổi có thể xảy ra khi
triển khai mô hình hỗ trợ mới.
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1.1 Bối cảnh
1.1.1 Sự cần thiết của cơ chế hỗ trợ năng lượng tái tạo mới
Mặc dù chi phí sản xuất điện của các công nghệ NLTT đã giảm đi đáng kể trong những năm gần đây,
NLTT phi truyền thống vẫn không được xem là có tính cạnh tranh về giá trong số các nguồn cung
điện năng. Khi các tổn thất về môi trường (ví dụ như phát thải CO2) chưa được tính vào trong chi
phí sản xuất điện thì giá thành sản xuất của NLTT thường cao hơn so với giá của các nguồn điện
truyền thống quy mô lớn. NLTT vì vậy không có sức hấp dẫn nhìn từ góc độ tài chính. Việc phát
triển các nguồn năng lượng tái tạo do đó cần dựa vào các chính sách hỗ trợ năng lượng của chính
phủ. Trước đây, trong giai đoạn đầu của quá trình thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, các quốc
gia thường sử dụng các công cụ hỗ trợ dựa trên định giá về mặt hành chính như biểu giá điện FIT
hoặc biểu giá thưởng FIP. Xu thế này có thể coi là làn sóng hỗ trợ thứ nhất– tập trung vào việc thúc
đẩy phát triển NLTT một cách “kỹ thuật” chứ không nhằm tạo ra một lộ trình tối ưu về kinh tế theo
thời gian1. Hiện nay, nhiều nước vẫn đang ưu tiên triển khai các chương trình hỗ trợ cho NLTT
thông qua việc các chính sách về biểu giá điện FIT hoặc FIP. Tuy nhiên, tại một số thị trường mới
nổi, chính phủ lại lựa chọn thúc đẩy ngay ngành NLTT thông qua các cơ chế đấu thầu được thực
hiện cho từng loại công nghệ NLTT cụ thể.

Một trong số các khía cạnh khó khăn nhất khi xây dựng một chính sách giá điện FIT thành công là
việc xác định đúng mức giá và điều chỉnh mức giá này theo thời gian khi có các thay đổi trên thị
trường và công nghệ. Đây đặc biệt là vấn đề đối với trường hợp của điện mặt trời, trong đó các mức
giá giảm rất nhanh và nằm ngoài tính toán dự đoán của các nhà hoạch định chính sách khi xây dựng
biểu giá điện FIT. Trong một số trường hợp, chi phí điện quy dẫn có thể giảm tới mức mà biểu giá
FIT đã tính toán duy trì trên mức giá thị trường trong một giai đoạn dài hơn dự tính. Thực tế này
dẫn tới việc đấu thầu2 - một cơ chế khác để thúc đẩy các nguồn NLTT – đang dần trở thành một xu
hướng toàn cầu, từ 7 quốc gia thực hiện cơ chế này trong năm 2005 đến hơn 60 quốc gia vào giữa
năm 20163. Dù vậy, biểu giá điện FIT vẫn là cơ chế hỗ trợ được sử dụng rộng rãi nhất, với gần 100
quốc gia đang áp dụng.

1.1.2 Phân biệt đấu thầu cho phát triển NLTT và các loại hình đấu thầu khác

Đấu thầu cho NLTT là các phiên đấu giá cạnh tranh, được mô tả ngắn gọn trong Hình 4 dưới đây:

Hình 4: Sơ đồ mô tả quy trình đấu thầu
(Nguồn: IET – tự xây dựng)

Theo định nghĩa, đấu thầu NLTT là cơ chế trong đó nhiều nhà thầu cạnh tranh nhau để được bù
(một phần) chi phí cho sản xuất một khối lượng điện (kWh) hoặc công suất điện (kW) nhất định.
Như vậy, so với cơ chế biểu giá điện FIT trong đó mức giá mua điện được tính toán và cố định một
1

Frank Seidel (2015), “Các chuỗi thảo luận của GIZ về Năng lượng tái tạo – Phần #06”

2

Từ “đấu giá” và “đấu thầu” sẽ được sử dụng thay thế cho nhau trong tài liệu này

3

IRENA (2017), “Đấu giá năng lượng tái tạo: Phân tích năm 2016”. IRENA, Abu Dhabi. ISBN 978-92-95111-09-7 (PDF)
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cách hành chính, cơ chế đấu thầu cạnh tranh được xem là có hiệu quả về kinh tế hơn và do đó đây là
một cách bền vững hơn để thúc đẩy NLTT. Các chi phí thực của từng dự án có thể được công khai và
sự hỗ trợ cần thiết có thể hạn chế xuống mức tối thiểu, giảm gánh nặng tài chính của chi phí chính
sách cho Chính phủ. Ngoài ra, khối lượng NLTT được khai thác sẽ được giữ ở một tốc độ phát triển
“có thể kiểm soát được” đối với nhiều loại năng lượng khác nhau. Điều này rất quan trọng đối với
công tác quản lý hệ thống điện (ví dụ quy hoạch lưới điện). Đây là điểm trái ngược với hệ thống
biểu giá điện FIT nơi mà giá được xác định trước và thị trường từ đó thiết lập khối lượng các nguồn
NLTT tương ứng. Nói ngắn gọn, đặc điểm then chốt của đấu thầu là chi phí để phát triển các nguồn
NLTT được xác định bởi thị trường, còn khối lượng NLTT cần được phát triển sẽ được quyết định
bởi các nhà hoạch định chính sách.
Trong những năm qua, đấu thầu điện NLTT đã lan rộng nhanh chóng khắp toàn cầu. Vào cuối năm
2016, hơn 60 quốc gia trên khắp thế giới đã áp dụng cơ chế đấu thầu này – tăng lên từ mức 7 quốc
gia trong năm 2005. Dù vậy, biểu giá điện FIT trên thế giới vẫn là cơ chế hỗ trợ được áp dụng phổ
biến nhất với 110 quốc gia sử dụng cơ chế này (REN21 2017). Thị trường NLTT lớn nhất thế giới
– Trung Quốc – chủ yếu sử dụng biểu giá điện FIT để hỗ trợ năng lượng gió trên bờ (và các dự án
năng lượng mặt trời)4. Tại các nước ASEAN, giá điện FIT cũng là cơ chế hỗ trợ quan trọng nhất
(USAID 2017).

Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng từ “đấu thầu” hiện đang được sử dụng ở Việt Nam khác với
cách hiểu quốc tế. Theo đó, từ này được sử dụng ở Việt Nam để chỉ việc đấu thầu hàng hóa và dịch
vụ do ngân sách nhà nước tài trợ (ví dụ đấu thầu thiết bị hoặc các dự án BOT). Hình thức này, các
thể chế quốc tế thường định nghĩa là mua sắm công.
Ở cấp độ quốc tế, đấu thầu được hiểu là hoạt động bán hàng được tổ chức công khai trong đó tài
sản hoặc hàng hóa được bán cho người chào giá cạnh tranh nhất, như mô tả trong Hình 4 ở trên.

1.1.3 Xem xét đấu thầu như một cơ chế hỗ trợ cho năng lượng gió ở Việt Nam

Với các lo ngại ngày càng gia tăng về biến đổi khí hậu và các tác động môi trường – xã hội của các
dự án năng lượng, chính phủ Việt Nam đã công nhận tầm quan trọng của các nguồn NLTT đối với
hệ thống điện năng, từ đó, cam kết các mục tiêu đầy tham vọng cho sự phát triển của các nguồn
NLTT. Đối với điện gió nói riêng, Quy hoạch điện VII sửa đổi (Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày
18/03/2016) đã yêu cầu nâng tổng công suất điện gió từ mức không đáng kể như hiện nay (160
MW) lên mức 6.000 MW vào năm 2030.

Hiểu được vai trò của chính sách hỗ trợ đối với việc thúc đẩy phát triển NLTT, Chính phủ Việt Nam
hiện đang áp dụng biểu giá điện FIT 7,8 cent/kWh đối với điện gió từ năm 2011. Tuy nhiên, mức
giá này có vẻ không mang lại lợi nhuận cho các đơn vị phát triển dự án và chủ đầu tư, dẫn đến việc
triển khai điện gió ở Việt Nam cho đến nay vẫn còn rất hạn chế.

Song song với việc điều chỉnh mức giá điện FIT để phù hợp với các điều kiện thị trường, Chính phủ cũng
xem xét các cơ chế hỗ trợ khác mà có thể góp phần phát triển điện gió ở Việt Nam và giúp ngành này
đạt được các mục tiêu của mình. Với mục tiêu tạo ra các nguồn phát điện mới trong khi vẫn bảo đảm sự
tin cậy và an ninh cung ứng điện với mức chi phí nhất nhất có thể, Chính phủ thấy cần thiết phải nghiên
cứu về cơ chế đấu thầu như một phương án lựa chọn khác trong chính sách hỗ trợ điện gió.

1.2 Các mục tiêu và phương pháp nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu này là hỗ trợ Chính phủ Việt Nam tìm hiểu khả năng thúc đẩy
phát triển năng lượng gió thông qua cơ chế đấu thầu.

Theo đó, báo cáo này sẽ giúp Chính phủ Việt Nam có cái nhìn tổng quan về các lợi ích và rủi ro của
cơ chế đấu thầu, các điều kiện tiên quyết để thực hiện thành công các vòng đấu thầu, các kiến nghị
về loại hình đấu thầu phù hợp (ví dụ đấu thầu theo vị trí và không theo vị trí), và một lộ trình phù
hợp để triển khai thành công một cơ chế đấu thầu đối với điện gió ở Việt Nam. Nghiên cứu áp dụng
phương pháp tiếp cận từng bước như mô tả dưới đây:
Với các cuộc đấu giá đang lan rộng khắp thế giới, một loạt các thuật ngữ khác nhau được sử dụng để chỉ về các cuộc
đấu giá này như cơ chế đấu giá, đấu giá ngược, đấu thầu cạnh tranh, mời chào cạnh tranh, và đơn giản là các cơ chế đấu
thầu. Báo cáo này sử dụng từ “đấu giá” như là một thuật ngữ phổ quát bao hàm nhiều kiểu đấu giá khác nhau này.
4
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Hình 5: Sơ đồ mô tả Quy trình nghiên cứu và phân tích
(Nguồn: eclareon)

Nhìn chung, mọi cơ chế đấu thầu đều cần xác định được 4 thông số thiết kế căn bản như trong Hình
6. Mỗi thông số này có thể được chia nhỏ thành các thông số nhỏ hơn, cho phép một Chính phủ tùy
chỉnh để xây dựng được cơ chế hỗ trợ cho phù hợp với các điều kiện và nhu cầu cụ thể của quốc
gia mình. Nội dung chi tiết về 4 thông số này và các phương án thiết kế tương ứng được trình bày
trong phụ lục đính kèm theo báo cáo này.

Hình 6: Tổng quan về các thông số thiết kế đấu thầu cơ bản
(Nguồn: eclareon)

Để có được bức tranh chính xác nhất về các điều kiện ở Việt Nam, báo cáo này được dựa trên kết
quả phỏng vấn các bên hữu quan trong suốt chuyến công tác hiện trường. Hình 7 dưới đây liệt kê
các đối tượng đã tham gia phỏng vấn.

Nội dung ghi chép chi tiết các cuộc phỏng vấn với các bên hữu quan được trình bày trong phần Phụ
lục đính kèm. Vai trò và quan điểm của các bên cũng như là các cơ hội và thách thức đối với họ khi
bắt đầu thực hiện một cơ chế hỗ trợ đấu thầu mới sẽ được trình bày trong Chương 2 khi phân tích
các điều kiện phát triển điện gió hiện nay ở Việt Nam.
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Hình 7: Danh sách các bên hữu quan được phỏng vấn để phục vụ nghiên cứu
(Nguồn: eclareon)

1.3 Bố cục của báo cáo
Báo cáo có bố cục như sau. Chương 1 trình bày khái niệm tổng quát về cơ chế đấu thầu NLTT cũng
như là phương pháp tiếp cận và các mục tiêu nghiên cứu. Chương 2 tập trung vào bối cảnh của Việt
Nam với cái nhìn tổng quan về các điều kiện khung và hiện trạng phát triển điện gió. Trong phần
này, không chỉ khung chính sách và pháp lý mà các bên hữu quan sẽ được phân tích tiềm năng khi
một cơ chế đấu thầu cho các dự án điện gió được triển khai ở Việt Nam. Chương 3 đánh giá khả
năng áp dụng mô hình đấu thầu để đạt được các mục tiêu chính sách cụ thể (so với giá điện FIT
hiện nay) và quan trọng hơn là đưa ra những cân nhắc cho bối cảnh hiện nay của ngành điện gió
ở Việt Nam. Bắt đầu từ Chương 4, báo cáo sẽ tập trung vào các yêu cầu và điều kiện tiên quyết để
thực hiện thành công các vòng đấu thầu cho năng lượng tái tạo. Dựa trên ví dụ của 3 quốc gia là
Đức, Trung Quốc và Nam Phi, nghiên cứu sẽ rút ra các bài học kinh nghiệm trong việc triển khai
cơ chế đấu thầu. Theo đó, các thách thức, tính sẵn sàng và khả năng áp dụng mô hình đấu thầu đối
với ngành điện gió Việt Nam sẽ được thảo luận trong Chương 5. Trong Chương 6, các kết quả phân
tích của Chương 4 và 5 sẽ được sử dụng để xây dựng Lộ trình triển khai cũng như đưa ra các kiến
nghị cho Việt Nam khi cân nhắc cơ chế đấu thầu như một công cụ để thúc đẩy hơn nữa sự phát
triển của điện gió.
2.

2.
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Chương
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Các điều kiện khung và hiện trạng
phát triển điện gió ở Việt Nam
Tình hình kinh tế và tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam rất ổn định trong
suốt những năm qua. Cơ cấu sản xuất năng lượng của Việt Nam có đặc trưng là
bao gồm tỷ lệ lớn các nhà máy thủy điện và các hệ thống sản xuất điện sử dụng
nhiên liệu hóa thạch. Các nguồn năng lượng tái tạo (NLTT) chỉ mới gia nhập thị
trường nhưng Việt Nam đã đặt ra mục tiêu rất tham vọng về NLTT cho năm 2020
và 2030. EVN – thành phần quan trọng nhất của thị trường năng lượng Việt Nam
- hiện chiếm tới 64% tổng công suất lắp đặt của cả nước, là người mua duy nhất
trên thị trường phát điện và có vai trò then chốt trong việc vận hành lưới điện
truyền tải và phân phối cũng như là điều độ lưới điện.
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2.1 Các điều kiện thị trường và tình hình phát triển điện gió ở Việt Nam
Theo đánh giá trong năm 2017, Việt Nam xếp thứ 15 trong số các nước đông dân nhất thế giới5
và đứng thứ 6 trong số các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất châu Á6. Theo đó, hệ
thống điện năng Việt Nam hiện phải đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện của hơn 96 triệu người và tốc
độ tăng GDP hàng năm là 6%. Đồng thời, hệ thống này đang phụ thuộc chủ yếu vào thủy điện và
nhiên liệu hóa thạch, và hiện đang phải đối mặt với các thách thức lớn về an ninh cung ứng khi tài
nguyên thủy điện và than đốt đang dần cạn kiệt. Sự xuất hiện của các nguồn NLTT mới do đó là
một xu hướng tất yếu đối với Việt Nam, đặc biệt là khi tính đến các điều kiện tự nhiên ưu đãi cho
các nguồn NLTT của đất nước.

2.1.1 Các mục tiêu chính sách và hiện trạng khai thác năng lượng gió ở Việt Nam

Hiểu được sự cần thiết và lợi ích của NLTT, trong đó có điện gió, đối với sự phát triển bền vững của
đất nước, chính phủ Việt Nam đã đặt ra mục tiêu nâng tổng công suất lắp đặt của điện gió lên 800
MW vào năm 2020 và lên 6.000 MW vào năm 2030. Mục tiêu này được xem là đầy tham vọng, vì
hiện nay chỉ có khoảng 200 MW điện gió đã được lắp đặt ở Việt Nam, gần như không đáng kể so
với tổng công suất phát điện lắp đặt gần 40 GW của cả nước7. Hình 8 dưới đây tổng hợp hiện trạng
các trang trại điện gió được lắp đặt ở Việt Nam, bao gồm thông tin về công suất, chủ đầu tư, loại
tua bin và năm lắp đặt.

Hình 8: Tổng hợp các Dự án điện gió ở Việt Nam đến năm 2017
(Nguồn: GIZ)

Cùng với các mục tiêu chính trị, chính phủ Việt Nam cũng đưa ra một số biện pháp hỗ trợ để thúc đẩy
sự phát triển các nguồn NLTT, bao gồm các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu,
phí sử dụng đất và ký quỹ dự án. Trên hết, chương trình hỗ trợ trọng tâm vẫn là giá điện FIT như
được thể hiện trong Hình 9. Tuy nhiên, đối với điện gió, mức giá điện FIT là 7,8 cent/kWh – được áp
dụng từ năm 2011 – được cho là quá thấp để có thể thúc đẩy sự phát triển của ngành này, làm cho thị
trường không phát triển được và không đạt được kỳ vọng của Chính phủ.
Chi phí tránh được cho dự án
NLTT quy mô nhỏ

2007

2008

2009

Biểu giá FIT cho Điện rác

Thông tư cho Điện sinh khối
và Điện rác

Biểu giá FIT cho Điện gió

2010

2011

2012

2013

2014

Thông tư cho Điện gió
Nhà máy
Năng lượng
Tái tạo
quy mô nhỏ

Gió

Sinh khối

Chất thải
rắn

2015

2016

Biểu giá FIT cho Điện sinh khối

Chi phí tránh được cho Thủy điện nhỏ

Mặt trời

Hình 9: Quá trình triển khai chương trình giá điện FIT hỗ trợ NLTT ở Việt Nam
(Nguồn: GIZ)
5

Nguồn: Worldometers (www.Wolrdometers.info)

6

Nguồn: So sánh quốc gia: GDP – Tốc độ tăng trưởng thực sự, CIA World Factbook, cia.gov

7

Nguồn: Báo cáo triển vọng ngành Năng lượng Việt Nam 2017, Cơ quan Năng lượng Đan Mạch
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Cụ thể hơn, từ năm 2011 cho đến nay, có khoảng 4.876 MW điện gió đã được chấp thuận để bổ
sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. So với con số công suất khổng lồ này, hiện mới chỉ
có 200 MW được lắp đặt tính đến cuối năm 2017. Một số dự án đã được phê duyệt (công suất lắp
đặt khoảng 45,7 MW) vẫn đang trong giai đoạn xây dựng và sẽ đi vào vận hành vào cuối năm 20188.
Nhiều dự án đã đăng ký khác vẫn đang vật lộn với giai đoạn xây dựng sơ bộ.

2.1.2 Quy trình phát triển dự án điện gió ở Việt Nam: tổng quan

Trong khi mức giá điện FIT thấp thường được xem là yếu tố chủ yếu trong việc hạn chế công suất
lắp đặt của điện gió cho đến nay ở Việt Nam, thì các hàng rào trong việc triển khai dự án điện gió
thực sự đến từ nhiều vấn đề khác nữa, ví dụ thiếu nguồn dữ liệu đáng tin cậy, thiếu nguồn nhân
sự có đủ trình độ, và quan trọng nhất là quy trình thủ tục đầu tư và xây dựng dự án phức tạp và
thiếu minh bạch. Phần này sẽ trình bày về quy trình cần thiết để phát triển một dự án điện gió ở
Việt Nam và điểm qua các khó khăn và thách thức mà chủ đầu tư dự án đang phải vật lộn trong hệ
thống quy định hiện nay.
Giai đoạn A

Giai đoạn B

Giai đoạn C

Chuẩn bị

Phát triển

Thực hiện

Lựa chọn địa
điểm

NC tiền
khả thi

Quyết định chủ trương đầu tư/
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

NC khả thi
Thiết kế kỹ
thuật

Giấy phép xây
dựng

Các thỏa
thuận/HĐ

Thiết kế
chi tiết

Quyền sử
dụng đất

Xây dựng

Huy động vốn

Giai đoạn E

Chú giải:
Quá trình
Xin phép/Thỏa thuận
với cơ quan có thẩm
quyền Việt Nam

Giải ngân

Kết thúc hoạt động/ Dừng
khai thác và tháo dỡ

Giai đoạn D
Vận hành và bảo dưỡng

Chứng nhận
vận hành

Vận hành thử

Giấy phép phát điện

Hình 10: Tổng quan về quy trình phát triển dự án điện gió ở Việt Nam
(Nguồn: Hướng dẫn đầu tư điện gió. Quyển 1: Phát triển dự án, GIZ 2016)

Hình 10 mô tả các giai đoạn trong một vòng đời dự án điện gió ở Việt Nam. Quy trình tổng quát này
trong thực tế có thể áp dụng cho tất cả các dự án điện gió trên thế giới. Tuy nhiên, trong khi các hoạt
động (ví dụ xây dựng sơ bộ, xây dựng, triển khai, vận hành và duy tu, ngừng hoạt động) là tính chất
vốn có một dự án điện gió, thì các loại giấy chứng nhận / thỏa thuận, hợp đồng được yêu cầu cũng
như các cơ quan có thẩm quyền trong suốt quá trình lại khác nhau giữa các nước và trong nhiều
trường hợp, là khác nhau giữa các tỉnh. Điều đó dẫn đến việc tiến độ thực hiện, sự chậm trễ, v.v… là
khác nhau giữa của các dự án.
Cụ thể, ở Việt Nam, số lượng giấy chứng nhận/thỏa thuận, hợp đồng cũng như là các cơ quan có thẩm
quyền liên quan trong suốt vòng đời dự án được tổng hợp trong Hình 11. Rõ ràng là, giai đoạn A –
Chuẩn bị sơ bộ dự án và giai đoạn B – Chuẩn bị chi tiết dự án yêu cầu gần 20 loại chứng nhận, thỏa
thuận và giấy phép từ rất nhiều các bên hữu quan/cơ quan thẩm quyền ở nhiều cấp khác nhau (ví
dụ cấp tỉnh, cấp bộ, v.v…). Kinh nghiệm từ các đơn vị phát triển dự án cho thấy quy trình xin tất
cả các thỏa thuận, chứng nhận, giấy phép này mất rất nhiều công sức và chi phí trong đó rủi ro cho
các chủ đầu tư/đơn vị phát triển dư án là rất cao. Đặc biệt, công việc giải phóng mặt bằng và đền
bù có thể mất nhiều năm với nguy cơ cao là dẫn tới gia tăng chi phí.
8

Nguồn: Bộ Công Thương, tháng 9/2017
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Hình 11: Các giấy tờ hành chính cần có trong quy trình phát triển dự án điện gió ở Việt Nam
(Nguồn: Hướng dẫn đầu tư điện gió. Quyển 1: Phát triển dự án, GIZ 2016)

2.2 Tổng quan về các bên hữu quan: Vai trò, gánh nặng và rủi ro trong cơ
chế đấu thầu
Như có thể thấy trong Hình 11, quy trình phát triển dự án điện gió ở Việt Nam có liên quan đến rất
nhiều bên tham gia thị trường, từ cấp địa phương đến cấp trung ương, từ lĩnh vực kỹ thuật đến
hành chính và chính sách. Các bên hữu quan chủ chốt này hiện đang thực hiện các vai trò và chức
năng khác nhau trong việc thiết kế thị trường và trong cơ chế biểu giá điện FIT. Bất cứ thay đổi gì
trong chương trình hỗ trợ, khuyến khích năng lượng tái tạo cũng sẽ tác động đến vai trò và nhiệm
vụ cũng như tạo ra thách thức đối với các lợi ích hiện có của họ.

Bảng dưới đây trình bày về các bên hữu quan chủ chốt của thị trường điện gió Việt Nam và tóm tắt
vai trò của họ trong cơ chế đấu thầu trong tương lai, đồng thời xác định các thay đổi cần thiết, gánh
nặng và rủi ro của các bên tham gia thị trường khi có thay đổi về cơ chế hỗ trợ.
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Bảng 4: Tổng quan về các bên tham gia thị trường, các chức năng và vai trò của họ trong cơ chế đấu thầu
tương lai
(Nguồn: eclareon dựa trên chuyến công tác hiện trường)
Bên hữu quan

Vai trò

Chức năng

Bộ Công Thương

Cơ quan chủ quản,
cung cấp khung hành
chính và chính sách
khuyến khích để
phát triển điện gió ở
Việt Nam

 Cơ quan phụ trách đấu thầu dự kiến

 Chịu trách nhiệm quyết định khi nào là thích hợp nhất để
thay đổi cơ chế hỗ trợ từ FIT sang đấu thầu
 Quyết định về các thông số của cơ chế đấu thầu tương lai

 Đề xuất việc lựa chọn cơ quan đấu thầu có đủ trình độ,
thẩm quyền trong tương lai

 Chịu trách nhiệm đề xuất, kiến nghị và chịu trách nhiệm
một phần trong việc tinh giản các thủ tục hành chính hiện
có đối với các dự án điện gió (cấp trung ương)
 Quản lý Quy hoạch phát triển điện quốc gia

 Phối hợp với các tỉnh thành, các đơn vị vận hành lưới điện
và cơ quan đấu thầu tương lai
Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

Thực hiện quản lý
nhà nước về quy
hoạch, đầu tư phát
triển và thống kê

 Đồng phụ trách quy hoạch lưới điện (cùng với Cục Điện
lực và Năng lượng tái tạo - EREA và EVN)
 Tham mưu về điều chỉnh luật quy hoạch

 Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương trong việc cấp
giấy chứng nhận, phê duyệt đầu tư trong ngành điện gió
 Quản lý các hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư trực
tiếp nước ngoài
 Điều phối và thực hiện quản lý nhà nước về ODA, vốn ưu
đãi của nhà tài trợ cho ngành điện gió

Bộ Tài chính

EVN

Các đơn vị vận
hành hệ thống
phân phối điện
(DSO)

Thực hiện quản
lý nhà nước về tài
chính, cung cấp cơ
chế tài chính và hỗ
trợ cho các dự án
điện gió
Đơn vị vận hành hệ
thống truyền tải điện
và tiện ích thuộc sở
hữu nhà nước, đơn
vị vận hành hệ thống
phân phối điện thông
qua các công ty con,
là người mua điện
duy nhất trên thị
trường bán buôn
Các công ty con của
EVN, vận hành lưới
điện phân phối

 Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp
luật về đầu tư và đấu thầu
 Quản lý, hướng dẫn và giám sát các ngân hàng trong nước
về hỗ trợ chính sách khuyến khích các dự án điện gió

 Quản lý ngân sách, các quỹ tài chính của nhà nước (nếu
có) về phát triển ngành điện gió
 Quản lý và phụ trách các quỹ và vốn vay của các nhà tài
trợ nước ngoài dành cho khuyến khích phát triển ngành
điện gió

 Đồng phụ trách quy hoạch lưới điện (cùng với EREA và
Bộ Công thương), tăng cường và mở rộng lưới điện cần
thiết cho các vòng đấu thầu theo/không theo vị trí
 Ký hợp đồng mua bán điện mẫu với dự án điện gió được
chọn trong tương lai từ cơ chế đấu thầu

 Đồng thời, là đối tượng hưởng lợi từ cơ chế hỗ trợ đấu
thầu với tư cách là đơn vị vận hành, triển khai các dự án
NLTT
 Chịu trách nhiệm về quy hoạch lưới điện, tăng cường và
mở rộng lưới điện ở cấp phân phối cần thiết cho các vòng
đấu thầu theo/không theo vị trí
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ERAV

Các cơ quan
thẩm quyền địa
phương (UBND
tỉnh, Sở Công
Thương,
Kế
hoạch và Đầu tư)

Các đơn vị phát
triển dự án

Cơ quan có thẩm
quyền theo quy định
cung cấp khung kỹ
thuật để phát triển
điện gió. Đồng thời,
phụ trách quá trình
tự do hóa thị trường
điện ở Việt Nam.

 Cơ quan phụ trách đấu thầu dự kiến

Phụ trách các thủ tục
hành chính cấp tỉnh
và các kế hoạch phát
triển điện gió cấp
tỉnh. Phối hợp với
các đơn vị vận hành
lưới điện trong quy
hoạch lưới điện.

 Chịu trách nhiệm tinh giảm các thủ tục hành chính hiện
nay cho ngành điện gió (cấp tỉnh)

Phát triển các dự án
điện gió

 Trong trường hợp được chọn là cơ quan đấu thầu có đủ
trình độ, thẩm quyền, thì sẽ tiếp quản thêm các chức năng
hành chính bổ sung, cần phải tăng cường nhân sự và đào
tạo nâng cao năng lực, thực hiện các quy trình đấu thầu
thực tế, cung cấp hợp đồng mua bán điện mẫu cho các
vòng đấu thầu.

 Chịu trách nhiệm phê duyệt và cấp phép dự án
 Quản lý các dự án phát triển điện cấp tỉnh

 Phối hợp với Bộ Công Thương, các đơn vị vận hành lưới
điện và cơ quan đấu thầu tương lai

 Sẽ đối mặt với rủi ro cao hơn trong cơ chế giá điện FIT,
đặc biệt là do thiếu tính đảm bảo sẽ được lựa chọn phát
triển dự án trong quy trình đấu thầu
 Phải đối phó và giải quyết các thách thức và rào cản tồn tại
trong mô hình tài chính được chọn cho cơ chế đấu thầu

 Gặp rủi ro trong việc không ước tính đủ thời gian và chi
phí cần thiết để thực hiện dự án, dẫn đến thiếu phương
tiện tài chính cho dự án

Các chủ đầu tư
và ngân hàng

Cấp kinh phí cho các
dự án điện gió

 Rủi ro trong việc chậm tiến độ thực hiện dự án hoặc thậm
chí hủy dự án do chậm trễ trong quy trình thủ tục hành
chính hoặc do quá trình hòa lưới điện hoặc do các rào cản
thị trường hiện nay
 Áp dụng các mô hình kinh doanh mới cho các dự án điện
gió trong cơ chế đấu thầu
 Đánh giá lại các tiêu chí cấp vốn trong cơ chế hỗ trợ mới

Bảng trên đây chỉ xem xét sơ qua các tác động và thay đổi đối với các bên hữu quan trong cơ chế
mới. Tùy theo phương án đấu thầu cuối cùng được áp dụng trong tương lai của Việt Nam đối với
ngành điện gió, và cơ quan hành chính có thẩm quyền được chọn cuối cùng, vai trò của các bên
tham gia thị trường trình bày trong bảng trên có thể thay đổi. Ngoài ra, các gánh nặng hoặc rủi ro
cụ thể của các bên hữu quan này có thể chịu tác động khác so với dự kiến. Vai trò và thay đổi của
các cơ quan có thẩm quyền sẽ được thảo luận sâu hơn trong phần kiến nghị của Chương 6.
3. 3.
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Chương

03

Giới thiệu về cơ chế hỗ trợ đấu
thầu
Các nhà hoạch định chính sách thường có các lý do và mục tiêu khác nhau khi hỗ
trợ các công nghệ năng lượng tái tạo. Do mọi cơ chế hỗ trợ đều có ưu điểm và
nhược điểm riêng của nó, nên việc lựa chọn một cơ chế phù hợp đòi hỏi rất nhiều
cân nhắc và đánh giá về bối cảnh cũng như các mục tiêu mà nó nên nhắm đến.
Trong những năm gần đây, đấu thầu đã lan rộng nhanh chóng trên toàn thế giới,
trở thành một xu hướng mới nổi của cơ chế hỗ trợ. Tuy nhiên, biểu giá điện (FIT)
- đã được áp dụng trên toàn thế giới trong nhiều thập kỷ - vẫn đang là cơ chế hỗ
trợ NLTT được sử dụng phổ biến nhất. Chương này tiến hành phân tích sâu về các
tác động và những điểm cần tính đến của việc thực hiện cơ chế đấu thầu khi cân
nhắc các mục tiêu và lựac chọn về chính sách. Cần lưu ý là Đấu thầu và Biểu giá
điện FIT không loại trừ lẫn nhau mà chúng hoàn toàn có thể được sử dụng song
song với nhau (ví dụ, áp dụng cơ chế đấu thầu cho điện gió gần bờ và biểu giá điện
FIT cho dự án điện gió trên bờ).
Phân tích các mục tiêu chính sách trong chương này cho thấy các yếu tố hàng đầu
thúc đẩy các thể chế quốc tế chuyển từ giá điện FIT sang cơ chế đấu thầu (bao gồm
mục tiêu giảm chi phí hỗ trợ mua điện NLTT và để kiểm soát tốc độ tăng trưởng
của thị trường) lại không phải là mối quan tâm chính của Việt Nam ở thời điện
hiện tại khi mà giá điện gió được coi là quá thấp và thị trường đang tăng trưởng
chậm hơn dự kiến. Điều này sẽ làm giảm áp lực cần phải triển khai ngay cơ chế
đấu thầu. Về lâu dài, Việt Nam có thể thực hiện cơ chế đấu thầu không theo vị trí
và cả cho các vị trí cụ thể (đặc biệt là trong trường hợp các dự án điện gió gần bờ).

31

3.1 Đạt được các mục tiêu chính sách: Đấu thầu và biểu giá điện FIT
Các cơ chế hỗ trợ đối với năng lượng tái tạo thường được xây dựng và triển khai dựa trên các mục
tiêu chính sách của quốc gia. Bên cạnh các mục tiêu chung về năng lượng (như là đảm bảo an ninh
năng lượng, cung cấp điện an toàn và tin cậy, đa dạng nguồn điện và dự án bảo vệ môi trường), còn
có các mục tiêu chính sách cụ thể khác, bao gồm:
Mục tiêu chính sách liên quan đến Cơ chế hỗ trợ năng lượng tái tạo
1. Kiểm soát kế hoạch phát triển và tốc độ khai thác năng lượng tái tạo
2. Mua điện với chi phí thấp

3. Giảm bớt rủi ro cho nhà đầu tư

4. Giảm mức độ phức tạp và chi phí hành chính

5. Chuyển dần sang mô hình thị trường cạnh tranh
6. Đa dạng hóa các bên tham gia thị trường

Các các mục tiêu chính sách này đều có thể đạt được thông qua cơ chế dựa trên đấu thầu cũng như
cơ chế biểu giá điện FIT. Nói chung, kinh nghiệm quốc tế cho thấy thiết kế chi tiết của cơ chế hỗ trợ
quan trọng hơn nhiều việc lựa chọn cơ chế hỗ trợ nào. Khi thiết kế chi tiết của một cơ chế (cả đầu
thầu lẫn biểu giá điện FIT), mọi yếu tố về thiết kế đều vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, mỗi thiết
kế đều phải được điều chỉnh theo chi tiết và đặc thù của từng hệ thống điện. Mặt khác, cả hai cơ chế
hỗ trợ này đều có những ưu điểm và nhược điểm cụ thể xét theo từng mục tiêu chính sách nêu trên.

3.1.1 Mục tiêu kiểm soát kế hoạch phát triển và tốc độ khai thác NLTT

Ở một số thị trường, tốc độ phát triển của năng lượng tái tạo dưới cơ chế hỗ trợ biểu giá FIT diễn
ra nhanh hơn nhiều so với dự kiến của chính phủ. Một ví dụ là trường hợp của nước Đức, dự định
triển khai 2 GW điện mặt trời vào năm 2011 tuy nhiên đã có hơn 7 GW được xây dựng. Tình trạng
phát triển vượt quá dự kiến và kế hoạch này chủ yếu xảy ra ở các thị trường đã khá chín muồi với
mức tiền điện hấp dẫn. Trong trường hợp của điện gió, đây không phải là vấn đề nổi cộm do thời
gian phát triển của dự án điện gió dài hơn nhiều so với trường hợp của điện mặt trời.
Mặt khác, có một số lựa chọn thiết kế cho cơ chế biểu giá điện FIT có thể giải quyết được vấn đề này.
Ở các nước đang phát triển, hầu hết giá điện FIT đều được đặt giới hạn, có nghĩa là chỉ cho phép
một lượng công suất lắp đặt NLTT nhất định mỗi năm (Mendonça, et al. 2009). Đồng thời, giải pháp
giảm FIT dần dần và điều chỉnh biểu giá theo định kỳ cũng có thể giúp giảm thiểu vấn đề phát triển
quá dự kiến này (Rickerson, et al. 2012).

Cơ chế đấu thầu về mặt lý thuyết cũng có thể giúp tránh vấn đề này: bằng cách đặt mua một lượng
điện gió nhất định, chính phủ có thể ngăn chặn việc thị trường phát triển quá nóng và quá nhanh.
Khi triển khai, Chính phủ sẽ nhắm đến một số lượng công suất lắp đặt nhất định hàng năm và chỉ
cho phép đấu thầu số lượng đã định này trong (một số) vòng đấu thầu.

Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ một số ít các vòng đấu thầu thành công trong việc ký kết được đủ toàn
bộ số lượng công suất mà họ đã đề ra. Các lý do khiến cho tỷ lệ hiện thực hóa dự án NLTT thấp bao
gồm: do tính cạnh tranh cao giữa các nhà thầu dẫn đến tính toán quá lạc quan về các chi phí liên
quan cũng như các giả định về hiệu suất, do không nhận thấy các trở ngại hoặc vướng mắc có thể
ảnh hưởng tiêu cực đến việc phát triển dự án, do sự không chắc chắn của quy định, do các khó khăn
để có được quyền tiếp cận lưới điện, v.v. Các vòng đấu thầu ở Châu Âu vào những năm 1990 hay
như các phiên đấu thầu gần đây ở Brazil có tỷ lệ hiện thực hóa rất thấp. Chỉ có ít hơn một nửa
số dự án trúng thầu (và đã ký kết) được thực hiện (del Río and Linares 2014; GIZ 2015).

Kinh nghiệm ở nhiều nước cho thấy giá bỏ thầu thấp là một vấn đề lớn đối với hầu hết các vòng
đấu thầu đã được thực hiện cho đến nay và có liên quan đến lưu ý nêu trên về tỷ lệ thực hiện dự án
thấp. Giá bỏ thầu thấp thường là do tính cạnh tranh cao trong đấu thầu và do “mục tiêu” phải thắng
thầu bằng bất kỳ giá nào của người tham gia. Hiện tượng này đôi khi được gọi là “lời nguyền đối
với người thắng cuộc”, khi mà đơn vị thắng thầu đã đề xuất giá rất thấp sẽ phải thực hiện dự án mà
không mang lại bất kỳ lợi nhuận nào. Chính vì vậy, để giảm thiểu nguy cơ về tỷ lệ hiện thực hóa dự
án thấp, có một số lựa chọn thiết kế cơ chế đầu thầu đóng vai trò rất quan trọng. Các lựa chọn này
bao gồm các thiết kế về tiêu chí sơ tuyển, bảo đảm nhận thầu và một số cơ chế khác (xem Phụ lục).
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Cân nhắc cho Việt Nam:
Kiểm soát việc khai thác điện gió hiện không phải là mục tiêu chính ở Việt Nam. Trên thực
tế, tốc độ triển khai các dự án đã chậm hơn dự kiến và có thể sẽ không đạt được mục tiêu
công suất lắp đặt do Chính phủ đề ra cho năm 2020. Cho tới khi ngành điện gió đã chín
muồi hơn và các quy trình thủ tục hành chính đã được xem xét tinh gọn hóa, việc kiểm
soát tăng trưởng của thị trường mới có thể trở thành một vấn đề cần được quan tâm. Điều
này có thể sẽ không xảy ra trước những năm 2020.

3.1.2 Mục tiêu mua điện với chi phí thấp
Cơ chế biểu giá điện FIT đôi khi bị chỉ trích vì đắt. Ấn tượng này chủ yếu là do giá điện FIT là cơ chế
hỗ trợ chính được sử dụng trong những năm 2000 - khi năng lượng tái tạo vẫn còn đắt hơn nhiều
so với hiện nay. Ví dụ, Pháp đã trả hơn 50 €cent/kWh cho điện mặt trời trên mái vào năm 2006
(Jacobs 2012). Tuy nhiên, mức giá điện FIT hiện nay đã xuống thấp hơn nhiều so với thời kỳ đó.
Chẳng hạn như trong năm 2016, Trung Quốc chỉ phải trả giá điện FIT là 5 €cent/kWh (0,42 Nhân
Dân tệ) cho nguồn điện mặt trời phân tán9.

Bên cạnh đó, một số báo cáo gần đây đã gợi ý rằng việc lựa chọn cơ chế thu mua (tức là chuyển từ
giá điện FIT sang đấu thầu) đang là yếu tố dẫn đến giảm giá năng lượng tái tạo (IRENA and CEM
2015). Điều này thực sự không đúng. Trên thực tế, các yếu tố liên quan đến công nghệ, thị trường,
quy định và thiết kế hợp đồng quan trọng hơn nhiều so với cơ chế thu mua (Agora 2018). Việc
chuyển từ giá điện FIT sang đấu thầu không nhất thiết sẽ dẫn đến giá điện thấp hơn.

Trong phạm vi nào đó, việc chuyển từ biểu giá điện FIT sang cơ chế đấu thầu thậm chí còn có thể
dẫn đến giá thành cao hơn. Tại Đức vào năm 2015 và 2016, các vòng đấu thầu ban đầu cho điện
mặt trời mang lại giá bỏ thầu cao hơn mức giá điện FIT được quy định theo chính sách dài hạn của
quốc gia. Sự không chắc chắn về quy định xung quanh việc chuyển đổi từ giá điện FIT sang đấu
thầu, kết hợp với việc nhiều nhà thầu không quen với quy trình đặt giá thầu mới đã dẫn đến kết
quả là giá thầu cao hơn trong các vòng đấu thầu đầu tiên. Điều tương tự cũng xảy ra ở nhiều quốc
gia khác trên thế giới (ví dụ, trong trường hợp các dự án thủy điện ở Ecuador). Tuy nhiên, những
trường hợp này thường không được công bố (và đôi khi thậm chí công chúng không hề biết đến)
do các phiên đấu thầu này thường bị chính quyền hủy bỏ.
Tuy vậy, cơ chế giá điện FIT lại có một điểm yếu đáng kể liên quan đến sự chênh lệch về thông tin
giữa cơ quan quản lý có trách nhiệm tính toán giá FIT với cộng đồng các đơn vị phát triển dự án là
đối tượng biết rõ về chi phí “thực tế” của thị trường. Sự chênh lệch về thông tin càng là một vấn đề
lớn đối với các công nghệ có tiềm năng giảm mạnh chi phí, cụ thể như điện mặt trời.

Trong khi đó, cơ chế đấu thầu có lợi thế đáng kể liên quan đến vấn đề thông tin này. Bằng cách yêu
cầu các đơn vị phát triển gửi giá thầu cho các dự án, các vòng đấu thầu thực sự có thể tạo đượcđộ
tin cậy dựa vào các thông tin được cung cấp bởi khu vực tư nhân. Ngoài ra, bằng việc triển khai
nhiều vòng đấu thầu liên tiếp (vài lần mỗi năm), đấu thầu là cách thức hiệu quả hơn để theo
dõi tiến triển thực tế của chi phí công nghệ.
Cân nhắc cho Việt Nam:
Giá điện FIT quá cao không phải là vấn đề tồn tại trong trường hợp điện gió ở Việt Nam.
Ngược lại, hầu hết những đơn vị phát triển dự án được phỏng vấn đều nhấn mạnh rằng
giá điện FIT cho điện gió hiện tại không đủ cao để tạo ra lợi nhuận. Do đó, hiện tại Việt
Nam không có áp lực phải chuyển từ giá điện FIT sang đấu giá nhằm giảm chi phí thu mua.

9

https://www.iea.org/policiesandmeasures/renewableenergy/
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3.1.3 Mục tiêu giảm bớt rủi ro cho các nhà đầu tư và thúc đẩy nhanh phát triển thị trường
Giá điện FIT thường được coi là cơ chế hỗ trợ có rủi ro thấp nhất đối với các nhà đầu tư. Rủi ro thấp
cho các nhà đầu tư thường dẫn đến chi phí tài chính thấp và từ đó dẫn tới chi phí phát điện thấp,
khiến thị trường hấp dẫn hơn. Vì giá điện FIT cung cấp đảm bảo cho đầu tư cao hơn và dài hạn
hơn cho các đơn vị phát triển và ngân hàng, nên nó được coi là một công cụ có hiệu quả thúc
đẩy thị trường phát triển cao hơn so với cơ chế đấu thầu.
Trong cơ chế đấu thầu, rủi ro đối với nhà đầu tư sẽ cao hơn, đặc biệt là trong giai đoạn phát triển
dự án. Do rủi ro không được nhận dự án vì không thắng thầu cao hơn, đấu thầu thường dẫn đến chi
phí tài chính cao hơn. Khi đơn vị phát triển được xác định là người thắng thầu và sau khi thỏa thuận
mua bán điện được ký kết, các vòng đấu thầu được cho là đảm bảo an toàn đầu tư tương đương với
cơ chế giá điện FIT do cả hai đều dẫn đến hợp đồng dài hạn cho sản lượng điện sản xuất ra.

Tùy thuộc vào thiết kế, đặc biệt là quy định về khoảng thời gian giữa các lần gọi thầu dự án cũng
như về quy mô công suất của từng đợt đấu thầu, cơ chế độ đấu thầu có thể chỉ có tác động đến sự
phát triển đúng hạn đối với thị trường điện gió chứ không mang tính dài hạn. Nếu đấu thầu chỉ
được tổ chức một lần duy nhất, thị trường đó sẽ không thu hút được sự chú ý lớn, đặc biệt là từ các
nhà đầu tư và đơn vị phát triển nước ngoài. Chỉ khi Chính phủ có kế hoạch dài hạn cho nhiều lần
gọi thầu trong vài năm thì mới có thể làm tăng sự quan tâm đến kế hoạch phát triển và thị trường
quốc gia. Ngoài ra, quy mô của mỗi vòng đấu thầu phải đủ lớn để các đơn vị phát triển có thể thích
ứng và tiến hành các thủ tục cần thiết của quy trình phát triển tại địa phương, nhờ đó mới phát huy
được hiệu quả đầu tư và tạo ra được một dự án kinh doanh khả thi.
Bên cạnh đó, để tham gia đấu thầu, nhà phát triển dự án sẽ cần nhiều thời gian và vốn đầu tư ban
đầu cho công tác chuẩn bị giá thầu phù hợp (bao gồm các quy trình xin giấy phép, lập kế hoạch chi
tiết, tiến hành đánh giá tài nguyên năng lượng gió, tiếp cận đất đai, đảm bảo tư vấn pháp lý tại địa
phương, v.v.). Những rủi ro gặp phải trong quá trình chuẩn bị thầu này là khá cao và có thể đóng vai
trò như một rào cản nghiêm trọng với nhiều nhà thầu tiềm năng, giảm tính cạnh tranh, cũng như
có khả năng tăng chi phí của các dự án năng lượng tái tạo.
Cân nhắc cho Việt Nam:

Đối với các thị trường điện gió mới nổi, chẳng hạn như Việt Nam, một trong những mục
tiêu chính sách quan trọng nhất là giảm bớt rủi ro của thị trường vì điều này sẽ giúp thu
hút các nhà đầu tư và giảm chi phí sản xuất điện. Do cơ chế đấu giá có tính rủi ro cao hơn
cho nhà đầu tư, và các đơn vị phát triển dự án, thị trường điện gió ở Việt Nam nên duy trì
cơ chế biểu giá điện FIT cho đến ít nhất là năm 2022. Như vậy, ngành điện gió Việt Nam sẽ
có đủ thời gian để hợp lý hóa các thủ tục hành chính, gia tăng quy mô thị trường và nâng
cao mức độ cạnh tranh.

3.1.4 Mục tiêu giảm mức độ phức tạp và chi phí hành chính
Giá điện FIT thường được công nhận cơ chế hỗ trợ với độ phức tạp và chi phí hành chính tương đối
thấp. Ngoại trừ việc phải tính toán mức thanh toán giá điện FIT và quản lý các hợp đồng mua bán
điện theo cơ chế giá FIT, không có gánh nặng lớn nào cho các nhà quản lý.
Việc chuyển từ cơ chế giá điện FIT sang đấu thầu sẽ làm tăng độ phức tạp của thủ tục hành
chính cũng như các chi phí liên quan. Thêm vào đó còn cần phải tiến hành tuyển dụng và đào
tạo cán bộ đảm trách các hoạt động gồm thiết kế khung chính sách đấu thầu, quản lý các vòng đấu
thầu khác nhau mỗi năm cũng như quản lý quy trình xét duyệt và lựa chọn dự án.
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Cân nhắc cho Việt Nam:
Đối với các thị trường điện gió mới nổi, chẳng hạn như Việt Nam, một trong những mục
tiêu chính sách quan trọng nhất là giảm bớt rủi ro của thị trường vì điều này sẽ giúp thu
hút các nhà đầu tư và giảm chi phí sản xuất điện. Do cơ chế đấu giá có tính rủi ro cao hơn
cho nhà đầu tư, và các đơn vị phát triển dự án, thị trường điện gió ở Việt Nam nên duy trì
cơ chế biểu giá điện FIT cho đến ít nhất là năm 2022. Như vậy, ngành điện gió Việt Nam sẽ
có đủ thời gian để hợp lý hóa các thủ tục hành chính, gia tăng quy mô thị trường và nâng
cao mức độ cạnh tranh.

3.1.5 Mục tiêu chuyển dần sang mô hình thị trường cạnh tranh
Giá điện FIT đôi khi bị cho là một cơ chế không tuân theo thị trường điện tự do và cạnh tranh. Ví
dụ, Ủy ban châu Âu nhiều năm qua đã lập luận rằng việc định giá một cách hành chính như trong
cơ chế FIT là không phù hợp với nguyên tắc của các thị trường bán buôn cạnh tranh ở châu Âu
(Jacobs 2014). Hướng dẫn mới nhất của EU về hỗ trợ nhà nước cho năng lượng đang yêu cầu các
quốc gia thành viên phải sử dụng các cơ chế tìm kiếm giá cạnh tranh làm khung hỗ trợ mặc định
(EU Commission 2014).
Cân nhắc cho Việt Nam:
Thị trường điện Việt Nam hiện đang ở giai đoạn sơ khởi của quá trình tự do hoá. Thị
trường bán buôn cạnh tranh chỉ vừa mới được đưa vào thí điểm từ năm 2015, và tới năm
2017 thì chỉ có các nhà sản xuất điện có công suất 50 MW mới cần bán 10% điện của mình
trên thị trường này. Tuy vậy, theo các quyết định số 37, 32 và 11 của Bộ Công Thương, cơ
chế thị trường cạnh tranh này không áp dụng cho các dự án năng lượng tái tạo.
Hiện tại, thị trường điện Việt Nam có đặc trưng là giá bán điện được quy định về mặt hành
chính cho hầu hết các đơn vị sản xuất điện. Chính vì vậy, cơ chế giá điện cố định FIT như
hiện tại là phù hợp với thiết kế tổng thể của thị trường.

Khi Việt Nam thực hiện thêm các bước tự do hoá thị trường và định giá cạnh tranh, việc
xem xét chuyển đổi từ giá điện FIT sang cơ chế đấu thầu là cần thiết. Dựa theo lộ trình tự
do hoá thị trường, một thị trường bán buôn cạnh tranh sẽ chỉ được đưa vào hoạt động đầy
đủ từ năm 2021.

Khi các nước tiến hành chuyển sang mô hình cạnh tranh hơn, giá điện FIT cố định dần được thay
thế bằng giá hỗ trợ cố định thêm vào giá điện (Feed-in-Premium) hoặc bằng cơ chế đấu thầu
(Winkler, et al. 2016). Cơ chế đấu thầu được coi là phù hợp hơn cả với logic của thị trường tự do vì
giá được xác định thông qua cạnh tranh.

3.1.6 Mục tiêu đa dạng hóa các đơn vị tham gia thị trường

Đối với các nhà đầu tư, việc tham gia đấu thầu mang đến nhiều rủi ro hơn so với cơ chế giá điện
FIT, chủ yếu là rủi ro trong giai đoạn phát triển dự án. Vì thế, việc chuyển từ giá điện FIT sang đấu
thầu thường bị chỉ trích bởi những đơn vị phát triển dự án có quy mô nhỏ, bao gồm các dự án thuộc
sở hữu của cộng đồng, các dự án NLTT do tư nhân tài trợ, vì họ không đủ nguồn lực để có thể chịu
được rủi ro cao của giai đoạn phát triển dự án. Trong cơ chế đấu thầu, người đề xuất dự án không
chắc chắn liệu cuối cùng anh ta có được trao hợp đồng hay không: kết quả là, khối lượng lớn công
việc phải chuẩn bị liên quan đến giai đoạn phát triển dự án (như đánh giá tài nguyên, thu mua đất,
xin giấy phép, v.v.) làm tăng đáng kể rủi ro tài chính cho các đơn vị thực hiện quy mô nhỏ.
Nhằm giảm thiểu rủi ro đầu tư cho các đơn vị phát triển dự án quy mô nhỏ, các nhà hoạch định
chính sách trên thế giới đã thực hiện nhiều phương án thiết kế khác nhau, chẳng hạn như (Jacobs,
Peinl et al. 2014):

35

 Các dự án nhỏ dưới quy mô nhất định (ví dụ như 1 MW) có thể được miễn trừ khỏi cơ chế
đấu thầu. Thay vào đó, các dự án này sẽ vẫn được hưởng cơ chế giá điện FIT (ví dụ như ở
Đức và một số quốc gia châu Âu khác);
 Các dự án quy mô nhỏ có thể nhận được hỗ trợ tài chính từ các nguồn quỹ công cho công
tác chuẩn bị tất cả các thủ tục quan trọng và tài liệu liên quan đến đấu thầu và sơ tuyển (ví
dụ như ở Ontario, Canada);

 Các dự án quy mô nhỏ chỉ phải đáp ứng các tiêu chí sơ tuyển về tài chính thấp hơn (hoặc
không có) của đấu thầu (ví dụ như ở Đức và Tây Ban Nha);
Cân nhắc cho Việt Nam:
Việc tăng cường sự tham gia của các đơn vị phát triển cỡ nhỏ, chẳng hạn như của các dự
án điện gió thuộc sở hữu của cộng đồng hiện không phải là mục tiêu chính sách quan trọng
ở Việt Nam. Tuy nhiên, khi chuyển từ biểu giá điện FIT sang cơ chế đấu thầu, các nhà phát
triển dự án trong nước sẽ có thể phải chịu tác động nghiêm trọng hơn so với các đơn vị
phát triển dự án nước ngoài – thường là những đơn vị có đủ nguồn lực và khả năng để
chịu rủi ro tốt hơn). Chính vì vậy, việc chuyển từ cơ chế giá điện FIT sang đấu thầu cần phải
được đánh giá cẩn thận, dựa trên xem xét các lợi ích kinh tế xã hội có thể bị mất do đẩy các
nhà phát triển dự án quốc gia ra khỏi thị trường.

3.1.7 Tóm tắt các Mục tiêu chính sách, Cơ chế hỗ trợ và Cân nhắc cho Việt Nam
Trong phần này, các mục tiêu chính sách và động lực chính thúc đẩy việc triển khai cơ chế hỗ trợ
điện gió dựa trên đấu thầu đã được phân tích. Tóm lại, các mục tiêu và động lực thúc đẩy chính
để thực hiện cơ chế đấu thầu được đánh giá là không liên quan hoặc không cấp thiết đối với
thị trường điện gió ở Việt Nam. Do đó, không cần phải chuyển ngay từ cơ chế biểu giá điện FIT
sang đấu thầu ở thời điểm hiện tại. Các nhà hoạch định chính sách có thể sẽ cần nhiều thời gian để
chuẩn bị đấu thầu một cách cẩn trọng và để cải thiện khung chính sách tổng thể ở Việt Nam trước.
Bảng 5: Tổng quan mục tiêu chính sách liên quan đến Cơ chế hỗ trợ năng lượng tái tạo
(Nguồn: IET)
Các mục tiêu chính sách liên Biểu
quan đến các cơ chế hỗ trợ NLTT giá FIT
1. Kiểm soát kế hoạch phát triển
và tốc độ khai thác năng lượng
tái tạo

X

2. Mua điện với mức chi phí thấp

X

3. Giảm bớt Rủi ro cho nhà đầu tư

X

4. Giảm mức độ phức tạp và chi phí
hành chính

X

5. Chuyển dần sang mô hình thị
trường cạnh tranh
6. Đa dạng hóa các bên tham gia thị
trường

Đấu
thầu

Kiểm soát mức độ và tốc độ phát triển điện gió
hiện chưa phải là mục tiêu chính của Việt Nam.
Biểu giá FiT cho điện gió ở Việt Nam hiện tại
không rơi vào trường hợp cao quá mức.

Giảm thiểu rủi ro là yếu tố mang tính quyết định
ở các thị trường mới nổi như Việt Nam (FiT là
một cơ chế phù hợp)
Tính phức tạp và chi phí hành chính cao của
cơ chế đấu thầu đòi hỏi phải có sự chuẩn bị kỹ
lưỡng (chẳng hạn như đào tạo cán bộ và tuyển
cán bộ mới)

X
X

Đánh giá trong trường hợp của Việt Nam

Thị trường điện Việt Nam có đặc điểm là các
mức giá đã được xác định về mặt hành chính và
tính cạnh tranh về giá bị hạn chế; do đó cơ chế
biểu giá FiT là phù hợp với khung chính sách
tổng thể
Mục tiêu này không phải là một mục tiêu
chính sách quan trọng ở Việt Nam do đó ít có
tính liên quan
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3.2 Thực hiện cơ chế hỗ trợ đấu thầu: Mô hình tiếp cận không quy định
vị trí hoặc theo vị trí cụ thể
Trong số các hạng mục thiết kế khác nhau của cơ chế đấu thầu, vị trí của các dự án được đấu thầu
thường là yếu tố đầu tiên được xem xét. Do sự phát triển của các dự án NLTT phụ thuộc rất nhiều vào
chất lượng của địa điểm xây dựng cũng như của công suất lưới điện tại chỗ, nên kết quả của cơ chế
hỗ trợ đấu thầu sẽ bị ảnh hưởng lớn bởi việc liệu vị trí dự án đấu thầu có được xác định trước hay
không. Trên thế giới, yếu tố thiết kế này là sự lựa chọn giữa hình thức đấu thầu không theo vị trí
với đấu thầu theo vị trí cụ thể. Trong nghiên cứu này, hai lựa chọn này đã được thảo luận chi tiết
với các bên liên quan trong chuyến khảo sát thực địa ở Việt Nam và từ đó được phân tích cụ thể hơn
cho bối cảnh thị trường điện gió Việt Nam. Các yếu tố và tùy chọn thiết kế cho cơ chế đấu thầu khác
được tóm tắt trong Phụ lục (Chương 8).

3.2.1 Đấu thầu không quy định vị trí

Ở hầu hết các nước trên thế giới có áp dụng cơ chế đấu thầu cho các công nghệ năng lượng tái tạo,
đơn vị phát triển dự án có thể tự do lựa chọn lô đất mà theo họ là thích hợp nhất để phát triển một
dự án điện gió. Trong trường hợp này, đơn vị phát triển dự án sẽ phải đối phó với tất cả các rủi ro
liên quan, chẳng hạn như mua quyền sử dụng đất, mở rộng lưới điện đến vị trí dự án, v.v.
Như đã mô tả ở trên, trong quá trình đấu thầu, các đơn vị phát triển dự án cần phải gửi một giá duy
nhất cho mỗi kilowatt-giờ điện. Giá này đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan trong suốt vòng đời
dự án. Chẳng hạn, một đơn vị đấu thầu có thể nói rằng toàn bộ dự án có thể được thực hiện với mức
giá 8,5 UScent/kWh. Ước tính này được tính trên tất cả các thành phần chi phí, bao gồm các chi phí
phát sinh trong giai đoạn phát triển dự án, giai đoạn xây dựng, chi phí liên quan đến vận hành và
bảo trì và chi phí ngừng hoạt động. Tựu chung lại, giá điện được đấu thầu sẽ cần tính đến các thành
phần chi phí và các rủi ro liên quan sau:
 Chi phí đo gió

 Chi phí thu mua đất

 Chi phí nâng cấp lưới điện hoặc đấu nối lưới điện
 Chi phí liên quan đến thủ tục hành chính

 Chi phí thiết bị (bao gồm chi phí vốn cho tài chính dự án)
 Chi phí vận hành và bảo trì
 Chi phí ngừng hoạt động

Đối với hình thức đấu thầu này, rõ ràng là một khung chính sách rõ ràng và minh bạch là rất
cần thiết để cho phép các đơn vị phát triển dự án ước lượng và tính toán được tất cả các chi
phí trên.

3.2.2 Đấu thầu theo vị trí cụ thể
Lý do chính để triển khai hình thức đấu thầu theo vị trí cụ thể là tiếp tục giảm chi phí triển
khai năng lượng tái tạo. Trong mô hình đấu thầu theo địa điểm cụ thể này, các lô đất có liên quan
đã được mua sẵn (hoặc quyền sử dụng đã được bảo đảm). Đối với các đơn vị phát triển, việc vị trí
đất cho dự án đã được khoanh vùng và chuẩn bị trước sẽ giúp tiết kiệm đáng kể các chi phí liên
quan đến xin cấp và thu mua đất. Thông thường, các vị trí đất này cũng đã được trang bị các thiết bị
để đánh giá tài nguyên năng lượng tái tạo như là cột đo tốc độ gió trong trường hợp của dự án điện
gió. Dữ liệu về tài nguyên tại địa điểm này sau đó có thể sẽ được cung cấp cho tất cả những đơn vị
đăng ký tham gia đấu thầu đủ điều kiện. Ngoài ra, các địa điểm được khoanh vùng trước cũng có
thể được sàng lọc trước theo các tiêu chí đánh giá tác động môi trường. Thêm vào đó, kết nối từ
lô đất tới đường dây truyền tải cũng thường được chuẩn bị sẵn, nhờ đó cũng có thể góp phần đẩy
nhanh quy trình phát triển dự án và giảm thiểu rủi ro trong quy trình cấp phép hoặc các nguyên
nhân gây chậm trễ tiến độ khác.
Một lý do nữa cho việc lựa chọn cơ chế đấu thầu theo vị trí cụ thể là nhằm khuyến khích triển khai
NLTT tại các địa điểm rất cụ thể. Ví dụ như, các nhà hoạch định chính sách có thể quan tâm đến
việc phát triển điện gió ở một khu vực xác định có tài nguyên rất tốt; hoặc họ có thể muốn phát
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triển dự án ở một khu vực nhất định đã có công suất lưới điện sẵn sàng; hoặc các nhà hoạch
định chính sách muốn phát triển dự án điện gió ở tất cả các vùng của đất nước (chứ không chỉ
ở các vùng có tài nguyên gió tốt nhất) và do đó các địa điểm cho đấu thầu được chuẩn bị trước có
vị trí ở tất cả mọi vùng nhằm tránh tập trung dự án NLTT ở các điểm nóng.
Như vậy, chính quyền hoặc các cơ quan chức năng địa phương sẽ xác định trước và sau đó chọn
trước vị trí đất nơi các dự án sẽ được phát triển. Trên thế giới, một số nước như Abu Dhabi, Saudi
Arabia, Ấn Độ, Morocco và Đan Mạch (trong trường hợp điện gió ngoài khơi) đã bắt đầu vận hành
loại hình đấu thầu này.

Tóm lại, đấu thầu theo vị trí cụ thể giúp giảm rủi ro cho đơn vị phát triển dự án vì chi phí
giải phóng mặt bằng, đo gió, đấu nối với lưới điện truyền tải và thậm chí một số thủ tục hành
chính nhất định được giảm/loại bỏ do các chi phí này được chính phủ chịu trách nhiệm. Điều
này giúp các đơn vị phát triển dự án dễ dàng tính toán (và cộng gộp) tổng chi phí vào giá thầu, như
được chỉ ra dưới đây. Trong cơ chế này, để tính toán giá thầu, người tham gia chỉ cần ước tính ba
thành phần chi phí sau đây:
 Chi phí thiết bị (bao gồm chi phí vốn cho tài chính dự án)
 Chi phí vận hành và bảo trì
 Chi phí ngừng hoạt động

Thay vào đó, các chi phí liên quan đến thu mua đất, đấu nối, v.v. này được chuyển sang cho cơ quan
chính phủ phụ trách việc chuẩn bị và vận hành các phiên đấu thầu theo vị trí cụ thể. Đây cũng là
lý do tại sao trên thế giới các vòng đấu thầu theo vị trí cụ thể thường có kết quả giá bỏ thầu
rất thấp (vì chỉ bao gồm ba chi phí như liệt kê ở trên). Ví dụ, vòng đấu thầu gần đây nhất của
Ấn Độ cho điện gió (và điện mặt trời) là hình thức đấu thầu cho các địa điểm được phát triển trước.

3.2.3 Ưu điểm và nhược điểm của đấu thầu không quy định vị trí và đấu thầu theo vị trí
cụ thể và hàm ý cho Việt Nam

Đấu thầu không quy định vị trí hiện đang là mô hình được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới. Ưu
điểm chính của hình thức này là tốc độ chuẩn bị và khai thác vị trí đất. Người ta thường lập luận
rằng với hàng trăm đơn vị phát triển dự án tư nhân tham gia thì việc thực hiện công tác xác định
các địa điểm dự án phù hợp sẽ nhanh và hiệu quả hơn so với việc chính quyền trung ương phải tự
triển khai.
Tuy nhiên, đặc biệt là ở các thị trường chưa phát triển chín muồi, đôi khi sẽ rất khó để các nhà phát
triển dự án có thể ước lượng và tính toán đúng chi phí cho đấu nối vào lưới điện, cho xin cấp phép
và thu mua đất cũng như cho các thủ tục hành chính khác. Những rủi ro này có thể được giảm nhẹ
trong cơ chế đấu thầu theo vị trí cụ thể. Khi xét đến các điều kiện cụ thể tại Việt Nam, việc đảm bảo
quyền sử dụng đất trong một khung thời gian cụ thể như đặt ra cho quy trình đấu thầu có thể sẽ là
một trở ngại khó khăn do các quy định phức tạp của quốc gia. Các đơn vị phát triển dự án thường
chỉ có chưa tới một năm để làm thực hiện quy trình này, do đây là một phần của “các điều kiện sơ
tuyển” để đủ tư cách tham gia đấu thầu (xem mục 8.1.4).
Bảng 6: Những ưu điểm và nhược điểm của mô hình đấu thầu không quy định vị trí
(Nguồn: IET)

Ưu điểm của mô hình Đấu thầu không quy định Nhược điểm của mô hình Đấu thầu không quy
vị trí
định vị trí
Triển khai nhanh: Số lượng lớn các đơn vị phát
triển dự án tham gia tìm và phát triển vị trí đất

Nguy cơ cao hơn cho đơn vị phát triển dự án (đặc
biệt là ở các thị trường chưa phát triển chín muồi)
Khó khăn trong việc đảm bảo quyền sử dụng đất
đúng thời hạn.

Trong trường hợp đấu thầu theo vị trí cụ thể, việc thiết lập các địa điểm được phê duyệt trước
có thể rất tốn thời gian và nguồn lực của cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm. Hình thức này
sẽ tạo ra gánh nặng lớn hơn cho hệ thống hành chính của Việt Nam. Rất có thể, Việt Nam cần thêm
vốn từ các tổ chức tài trợ cho quá trình chuẩn bị này. Điều này có thể làm kéo dài thêm thời gian
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để chuẩn bị thành công các vòng đấu thầu điện gió. Ngoài ra, nhiều đơn vị phát triển (đặc biệt là
các đơn vị phát triển trong nước) có thể đã tiếp cận trước và có quyền với lô đất nơi họ muốn phát
triển các dự án của họ. Đối với những đơn vị phát triển này, đấu thầu theo vị trí cụ thể không còn
thích hợp nữa.

Đấu thầu theo vị trí cụ thể có thể rất phù hợp với khung pháp lý hiện có ở Việt Nam, chủ yếu
trong trường hợp các dự án điện gió gần bờ. Đối loại dự án này, chỉ có một số hạn chế khu vực
là khả thi để phát triển dự án và các lô đất này có thể được chuẩn bị trước một cách tương đối dễ
dàng bởi một cơ quan Chính phủ (chẳng hạn như các công tác về bảo đảm đất đai, đo gió, đấu nối
lưới điện, cấp phép). Đấu thầu theo vị trí cụ thể cho điện gió gần bờ cũng sẽ giảm rủi ro cho đơn
vị phát triển dự án và từ đó giúp giảm giá thầu của các dự án, do chi phí đã được chi trả một phần
trong quá trình chuẩn bị địa điểm của các cơ quan nhà nước.

Đối với các dự án điện gió trên bờ, Chính phủ cũng có thể bắt đầu bằng cách chuẩn bị sẵn một số địa
điểm cho triển khai hình thức đấu giá theo vị trí, nhờ đó các nhà phát triển dự án tham gia có thể
thu thập thêm kinh nghiệm và hiểu biết về thị trường. Tuy nhiên, về lâu dài, đấu thầu không quy
định vị trí mới là hình thức đấu thầu phù hợp hơn vì các đơn vị phát triển dự án tư nhân có
khả năng xác định nhanh hơn các vị trí tốt nhất cho phát triển dự án. Đồng thời, nhiều vị trí
đất tốt có thể đã được các đơn vị phát triển dự án tư nhân sở hữu và việc lấy lại quyền sử dụng các
khu đất này từ họ có thể là thách thức về mặt pháp lý.
Thay vào đó, cơ chế biểu giá điện FIT có thể tiếp tục được sử dụng cho các dự án điện gió
trên bờ (loại công nghệ đã phát triển chín muồi hơn). Tuy nhiên, đối với các dự án điện gió gần
bờ, có thể nên áp dụng cơ chế hỗ trợ dựa trên đấu thầuvì việc tính chi phí và việc thiết lập mức giá
điện FIT cho loại dự án này là khó khăn hơn.
Bảng 7: Những ưu điểm và nhược điểm của mô hình đấu thầu theo vị trí cụ thể
(Nguồn: IET)
Ưu điểm của mô hình Đấu thầu theo
vị trí cụ thể

Nhược điểm của mô hình Đấu thầu
theo vị trí cụ thể

Giảm rủi ro cho các đơn vị phát triển dự án

Việc triển khai bị chậm trễ hơn (do các tổ chức
Chính phủ chuẩn bị địa điểm thường mất nhiều thời
gian hơn so với khu vực tư nhân)

Kết quả giá đấu thầu thấp hơn vì chi phí được chi
trả một phần trong quá trình chuẩn bị địa điểm

Gánh nặng cao cho hệ thống hành chính (thêm nhân
viên và ngân sách cần thiết để phát triển trước các
địa điểm)

Thuận lợi trong trường hợp lô đất đã thuộc sở hữu Các địa điểm đã được phát triển bởi tư nhân không
của Nhà nước
còn có thể được sử dụng nữa

3.3 Áp dụng kết hợp cơ chế giá điện FIT và cơ chế đấu thầu

Cần nhấn mạnh rằng biểu giá điện FIT và đấu thầu không loại trừ lẫn nhau. Trên thực tế, hai cơ chế
này có thể được kết hợp theo nhiều cách khác nhau để tận dụng lợi thế và giảm bớt nhược điểm
của nhau. Trong mục này, một số cách kết hợp hai cơ chế sẽ được trình bày như là các đề xuất để
đạt được các mục tiêu chính sách cụ thể.

3.3.1 Sử dụng đấu thầu để xác định mức giá điện FIT

Một số quốc gia đã sử dụng đấu thầu như là cách để xác định mức giá điện FIT. Từ giữa những năm
2000, Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm áp dụng đấu thầu như một cơ chế để xác định giá điện FIT.
Một loạt các vòng đấu thầu theo từng loại công nghệ cụ thể đã được triển khai và dựa trên kết quả
của những phiên đấu thầu này, các nhà hoạch định chính sách ở Trung Quốc đã có thể thiết lập
giá điện FIT dựa trên giá thị trường thực tế. Do Trung Quốc có diện tích lãnh thổ lớn cũng như có
những khác biệt đáng kể về tiềm năng tài nguyên năng lượng tái tạo giữa các khu vực, các giá điện
FIT khác nhau đã được thiết lập cho vùng khác nhau. Đây có thể coi là minh chứng cụ thể cho việc
sử dụng kết hợp một cách sáng tạo cơ chế đấu thầu và giá điện FIT, tận dụng được thế mạnh của
cả hai công cụ chính sách này.
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3.3.2 Áp dụng cơ chế đấu thầu cho điện gió ngoài khơi/gần bờ và cơ chế biểu giá điện FIT
cho điện gió trên bờ

Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ cũng sử dụng đấu thầu cho các công nghệ chưa chín muồi (là các
công nghệ mới được phát triển, không có đủ dữ liệu về chi phí phát triển dự án để tính toán giá
điện một cách mặt hành chính) trong khi vẫn tiếp tục sử dụng cơ chế giá điện FIT cho các công
nghệ chín muồi hơn. Đây là trường hợp ở Đan Mạch, nơi đấu thầu được sử dụng cho điện gió ngoài
khơi trong khi giá điện FIT được sử dụng cho điện gió trên bờ (Couture, et al. 2015). Phương pháp
tiếp cận tương tự cũng được sử dụng ở Trung Quốc.

Lý do chính cho lựa chọn là các công nghệ ít chín muồi hơn đang phát triển nhanh hơn (và giá có
thể giảm rất nhanh, điều này rất khó theo dõi trong cơ chế giá điện FIT). Hơn nữa, có ít thông tin
về chi phí hơn đối với các công nghệ chưa chín muồi, khiến cho các nhà hoạch định chính sách khó
có thể xác định giá về mặt hành chính như trong cơ chế biểu giá điện FIT.

3.3.3 Áp dụng đấu thầu cho các dự án quy mô lớn và cơ chế giá điện FIT cho các dự án
quy mô nhỏ

Hiện trên thế giới cũng đang có các thể chế sử dụng giá điện FIT cho các dự án quy mô nhỏ (ví dụ
như dưới 1 MW) và áp dụng đấu thầu cho các dự án quy mô lớn hơn. Hình thức này hiện đang được
thực hiện bởi một số quốc gia ở châu Âu, bao gồm cả Đức.
Phương pháp tiếp cận này rất hữu ích vì các dự án quy mô lớn hơn có khả năng chịu đựng được
các chi phí hành chính cao của đấu thầu dễ dàng hơn các dự án quy mô nhỏ. Đồng thời, các đơn vị
phát triển dự án quy mô lớn hơn thường gặp ít rủi ro hơn và do đó có thể xử lý tốt hơn các rủi ro
phát sinh trong quy trình đấu thầu.

3.3.4 Tóm tắt và cân nhắc cho Việt Nam

Trong trường hợp điện gió ở Việt Nam, giá điện FIT có thể tiếp tục được áp dụng cho các dự
án điện gió trên bờ (một công nghệ chín muồi). Tuy nhiên, cơ chế hỗ trợ dựa trên đấu thầu
có thể được áp dụng ngay cho các dự án điện gió gần bờ, vì việc tính chi phí cho các dự án
loại này và việc thiết lập mức giá điện FIT là khó khăn hơn.

3.4 Giai đoạn chuyển tiếp để chuyển từ giá điện FIT sang đấu thầu
Thay đổi từ cơ chế hỗ trợ này sang cơ chế hỗ trợ khác thường không nên thực hiện đột ngột và
ngay lập tức do sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến nhiều khía cạnh của thị trường cũng như hoạt động
của tất cả các bên liên quan. Thay vào đó, một giai đoạn chuyển tiếp giữa hai cơ chế là luôn cần
thiết và là yếu tố cực kỳ quan trọng để đảm bảo sự phát triển lành mạnh và sự thích ứng của ngành.

Giai đoạn chuyển tiếp phải phản ánh được khoảng thời gian cần thiết để phát triển dự án. Nói cách
khác, nếu phải mất ba năm để phát triển một dự án điện gió thì thời gian chuyển tiếp cũng phải là
ba năm. Lý do cho điều này là để tránh chi phí tổn thất cho các đơn vị phát triển đã bắt đầu triển
khai một dự án điện gió theo cơ chế trước đó/ hiện tại (ví dụ, giá điện FIT).
Nói chung, trong giai đoạn chuyển tiếp, cơ chế biểu giá cố định FIT cũ sẽ không còn được áp dụng
cho các dự án “mới” (ví dụ, các dự án chưa bắt đầu phát triển dự án). Đối với các dự án đã bắt đầu
tiến hành giai đoạn phát triển dự án, cần phải thực hiện một số sắp xếp để chuyển tiếp nhất định.
Lấy ví dụ của Vương quốc Anh khi chuyển từ cơ chế hỗ trợ theo hạn ngạch phát triển sang cơ chế
đấu thầu, giai đoạn chuyển tiếp được quy định là bắt đầu từ giữa năm 2014 và kết thúc vào tháng 3
năm 2017 (Anatolitis, 2017). Trong giai đoạn này, các đơn vị phát triển dự án “hiện tại” vẫn có thể
áp dụng quy định hiện hành về hạn ngạch hoặc lựa chọn tham gia cơ chế đấu thầu mới. Hai cơ chế
hỗ trợ được vận hành song song trong suốt giai đoạn chuyển tiếp.
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Nghĩa vụ hạn ngạch

Quyết định chấm dứt hệ thống hạn ngạch

Giai đoạn chuyển tiếp

Sử dụng song song
hạn ngạch trong đấu thầu
cho các dự án hiện có

Cơ chế đấu thầu

2012

2014

2016

Chỉ áp dụng cơ chế đấu thầu

2018

2020

Hình 12: Trình tự thời gian thực hiện đấu thầu điện gió ở Vương quốc Anh
(Nguồn: IET - soạn thảo riêng)

2022

2024

Tương tự, Đức cũng áp dụng một giai đoạn chuyển tiếp như vậy cho việc chuyển từ cơ chế FIT sang
đấu thầu vào năm 2017 cho trường hợp điện gió ngoài khơi. Vào năm 2021, đấu thầu sẽ trở thành
cơ chế hỗ trợ độc quyền cho điện gió ngoài khơi. Tổng cộng, thời gian chuyển tiếp sẽ là bốn năm.
Trong giai đoạn chuyển tiếp này, Đức sẽ thực hiện hai phiên đấu thầu chuyển tiếp vào tháng 4 năm
2017 và 2018. Trong các vòng đấu thầu này, chỉ các dự án “đang tồn tại” mới được phép tham gia,
tức là các dự án đã bắt đầu giai đoạn phát triển dự án theo chương trình giá điện FIT hiện tại.

Để được coi là dư án “đang tồn tại”, các nhà phát triển dự án cần phải chứng minh rằng họ đã xin
được một số giấy phép nhất định, cụ thể là những giấy phép cho các mốc quan trọng trong quá
trình phát triển dự án của Đức.
Biểu giá FIT

Biểu giá thưởng FIP cho các dự án mới

Đấu thầu chuyển tiếp

Hai cơ chế đấu thầu chuyển tiếp
cho các dự án hiện có

Cơ chế đấu thầu

2012

2014

2016

2018

2020

Hình 13: Trình tự thời gian thực hiện đấu thầu điện gió ngoài khơi ở Đức
(Nguồn: soạn thảo riêng dựa trên Anatolitis, V. và S. Steinhilber (2017))

Chỉ áp dụng cơ chế đấu thầu

2022

2024

Tóm lại, các giai đoạn chuyển tiếp này rất quan trọng đối để bảo đảm đầu tư cho các đơn vị
phát triển dự án tư nhân. Chuyển tiếp cũng giúp tránh được các chi phí bị tổn thất liên quan đến
phát triển dự án và do đó nên được triển khai tại Việt Nam.
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Chương

04

Các điều kiện tiên quyết để chuyển
đổi sang đấu thầu thành công: Bài
học quốc tế dành cho Việt Nam
Trong Chương này, các điều kiện tiên quyết để thực hiện thành công đấu thầu sau
đây sẽ được trình bày:
 Một thị trường quy mô đủ lớn
 Mức độ cạnh tranh cao

 Khung chính sách và thị trường chín muồi

 Sự rõ ràng về kế hoạch phát triển thị trường dài hạn

Các điều kiện tiên quyết này được thảo luận dựa trên nghiên cứu ba ví dụ điển
hình của các quốc gia áp dụng cả giá điện FIT và đấu thầu, là Trung Quốc, Nam Phi
và Đức. Những ví dụ này được xem xét với các điều kiện khung hiện có ở Việt Nam.
Các phân tích chỉ ra rằng các yếu tố đảm bảo thành công cho việc thực hiện cơ chế
đấu thầu vẫn chưa có ở Việt Nam.
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4.1 Mô tả các ví dụ quốc tế được nghiên cứu
Thực tiễn trên thế giới đã chỉ ra rằng việc thực hiện các vòng đấu thầu cạnh tranh cho năng lượng
tái tạo sẽ hiệu quả nhất khi một số điều kiện tiên quyết nhất định được đáp ứng. Các khía cạnh
quan trọng đó là:
Bảng 8: Các điều kiện tiên quyết để chuyển đổi thành công sang cơ chế đấu thầu
(Nguồn: IET)
Các điều kiện tiên quyết để chuyển đổi thành công sang cơ chế đấu thầu
1. Quy mô thị trường quốc gia đủ lớn
2. Mức độ cạnh tranh cao

3. Khung chính sách và thị trường chín muồi

4. Sự rõ ràng về kế hoạch phát triển thị trường dài hạn

Bên cạnh đó, năng lực của chính quyền cũng là yếu tố cần được xem xét. Một cách ngắn gọn, việc
quản lý chương trình hỗ trợ dựa trên đấu thầu đòi hỏi nhiều nhân lực hơn so với cơ chế biểu giá
điện FIT. Lý do là do quy trình lựa chọn của cơ chế đấu thầu phức tạp hơn. Tuy nhiên, rào cản này
có thể được khắc phục tương đối dễ dàng và do đó sẽ không được thảo luận cho từng ví dụ điển
hình dưới đây.

Ba nước Trung Quốc, Nam Phi và Đức đã sử dụng giá điện FIT và đấu thầu theo các cách khác nhau,
nhưng kinh nghiệm thực tiễn triển khai từ ba ví dụ này cho thấy cơ chế biểu giá điện FIT và cơ chế
đấu thầu không loại trừ lẫn nhau. Phân tích các ví dụ cũng cho thấy rằng không có một trình tự
logic nhất định cho việc áp dụng các cơ chế, chẳng hạn như không phải tất cả các nước đều chuyển
từ giá điện FIT sang đấu thầu ở một thời điểm nào đó.
Hình 14 dưới đây mô tả quá trình áp dụng và triển khai các cơ chế hỗ trợ NLTT ở ba nước được lấy
làm ví dụ nghiên cứu điển hình.
1990

Đức

Trung Quốc

Nam Phi

2000

2010

2015

Luật Bán điện Lên lưới (1991), được tăng cường bởi Luật NLTT (EEG),
bắt đầu đưa vào từ năm 2000
Sử dụng FIT như là một
công cụ ở cấp địa phương

Luật Đấu thầu cho
Năng lượng Tái tạo
phê chuẩn năm 2005
Rà soát lại
cơ chế FIT

Luật Đấu
thầu EEG
2017

Thông báo phê chuẩn FIT cho
Điện gió năm 2009
Chương trình Đấu thầu
các dự án Năng lượng Tái tạo
IPP (REIPPPP) năm 2011

Hình 14: Quy trình áp dụng cơ chế hỗ trợ NLTT ở Đức, Trung Quốc và Nam Phi
(Nguồn: IET)

44

Chi tiết việc thực hiện các cơ chế biểu giá điện FIT và đấu thầu tại các quốc gia này được tóm tắt
trong Bảng 9 dưới đây.
Bảng 9: Mô tả việc thực hiện cơ chế hỗ trợ RE ở ba nước được nghiên cứu
(Nguồn: IET)
Quốc gia

Quá trình áp dụng giá điện FIT và đấu thầu

Đức

Đức là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện cơ chế biểu giá điện
FIT. Đức đã áp dụng biểu giá điện FIT cho NLTT trong gần ba thập kỷ. Vào năm 1990,
giá điện FIT đầu tiên được đưa vào luật hỗ trợ giá điện năng lượng tái tạo (Jacobs and
Sovacool 2012; Jacobs 2012). Vào năm 2000, Luật Năng lượng Tái tạo – quy định về hỗ
trợ giá điện năng lượng tái tạo – được sửa đổi, theo đó, Đức quy định mở rộng phạm vi
hỗ trợ năng lượng tái tạo quốc gia và cũng đưa ra các thỏa thuận mua bán điện trong
20 năm.

áp dụng giá điện
FIT trong vài
thập kỷ và sau
đó chuyển sang
cơ chế đấu thầu
trong năm 2017

Trung Quốc

Đề phù hợp với hướng dẫn mới năm 2014 của Ủy ban Châu Âu về trợ cấp của các quốc
gia cho lĩnh vực bảo vệ môi trường và năng lượng (EU Commission 2014), Luật năng
lượng tái tạo của Đức lại được sửa đổi vào năm 2017, dẫn đến việc triển khai cơ chế
đấu thầu cạnh tranh cho các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn hơn (công suất hơn
500kW). Để thử nghiệm quy trình áp dụng cơ chế mới, một số phiên đấu thầu thí điểm
(đối với điện mặt trời trên mặt đất) đã được triển khai vào năm 2016. Trong khi đó,
các dự án quy mô nhỏ vẫn được hưởng cơ chế biểu giá điện FIT dựa theo giá bán đã
được tính toán một cách hành chính trước đó (Jacobs, 2015).

Trung Quốc là một mô hình nghiên cứu thú vị do nước này đã khai thác ưu điểm của cả
đấu thầu và giá điện FIT. Trên thực tế, Trung Quốc bắt đầu áp dụng cơ chế biểu giá điện
bắt đầu với các
cố định cho điện gió và các năng lượng tái tạo khác trong những năm 199010. Các nhà
chính sách tương hoạch định chính sách nước này cho rằng quá khó để xác định giá điện một cách hành
tự như giá điện
chính vì thiếu các dự án hiện có trong nước để có thông tin tính toán.
FIT ở cấp địa
phương trong
Do đó, các phiên đấu thầu được Trung Quốc tổ chức liên tục trong nhiều năm như một
những năm 1990,
cơ chế xác định giá11. Những vòng đấu thầu cạnh tranh liên tục này cho phép các nhà
sau đó chuyển
hoạch định chính sách sau đó thiết lập các tiêu chuẩn để đặt ra giá điện FIT mang tính
sang cơ chế đấu
hiệu quả về mặt kinh tế.
thầu trong một
vài năm (để xác
Kết quả là, Chính phủ Trung Quốc đã ban hành “Thông báo Cải thiện Giá điện FIT cho
định giá) và sau
đó quay lại với cơ Điện gió” vào năm 2009, trong đó đưa ra bốn mức giá điện FIT cụ thể theo vùng cho
chế biểu giá điện điện gió (Bảng 9). Mức giá FIT thay đổi theo tài nguyên gió của địa phương, vì tốc độ
gió ở các vùng trên toàn quốc khác nhau rất nhiều (tài nguyên gió càng lớn, mức hỗ
FIT
trợ càng thấp). Cụ thể, mức giá FIT dao động từ 0,51 đến 0,61 Y/kWh (≈0,07 đến 0,09
US$/kWh) (World Bank 2014). Bằng cách đặt giá điện FIT cụ thể theo địa điểm, Trung
Quốc cố gắng giảm lợi nhuận không mong muốn và cho phép việc khai thác điện gió
được phân bổ đồng đều hơn ở tất cả các vùng của đất nước.
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Nhìn chung, trường hợp của Trung Quốc nêu bật một lý do khác cho việc sử dụng đấu
thầu. Ngược lại với các thị trường chín muồi khác nơi đấu thầu được sử dụng để thu
mua điện gió quy mô lớn, Trung Quốc đã sử dụng đấu thầu như một cơ chế tìm giá và
sau đó lại chuyển về cơ chế giá điện FIT.

Ở cấp địa phương, Trung Quốc đã thiết lập các hệ thống về chia sẻ chi phí, mua bán bắt buộc và hoàn thuế. Nói cách khác,
đây là các chính sách có bản chất tương tự giá điện FIT. Tuy nhiên, các cơ chế này đã được các chính quyền địa phương
triển khai linh hoạt theo từng trường hợp, kết quả là có nhiều mức giá khác nhau của điện NLTT, từ 75 USD đến 197 USD/
MWh, giữa các khu vực khác nhau (IRENA và CEM 2015).

10

Phiên đấu giá điện gió trên bờ đầu được triển khai vào năm 2003, đặc biệt nhắm vào các dự án quy mô lớn (> 100MW).
Song song với đó, Luật Năng lượng Tái tạo Quốc gia của Trung Quốc được thông qua vào năm 2005 và có hiệu lực vào năm
2006. Luật này, bao quát một số công nghệ NLTT, bao gồm điện gió, ban đầu cố gắng thực hiện cơ chế giá điện FIT, nhưng
do một số bất đồng quan trọng giữa các bên liên quan chủ chốt trong việc xây dựng mức giá phù hợp, cơ chế giá điện FIT
vẫn phải dựa vào đấu giá trong những năm đầu tiên để xác định được mức giá phù hợp (Steinhilber 2016). Chính vì vậy,
bốn vòng đấu giá khác đã được tổ chức trong thời gian từ giữa năm 2003 đến 2009.

11
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Nam Phi bắt đầu chuẩn bị thực hiện giá điện FIT từ năm 2008. Cơ quan Năng lượng
Quốc gia Nam Phi (NERSA) đã đề xuất một cơ chế giá điện FIT với sự hỗ trợ của GIZ.
lập kế hoạch thực Giá điện FIT được NERSA tính toán lần đầu vào năm 200912. Sau đó, chương trình giá
hiện giá điện FIT điện FIT vấp phải một số ý kiến bất đồng dẫn đến nhiều chậm trễ trong giai đoạn xây
trong vài năm
dựng chính sách, bao gồm các quy định về mức giá FIT, khung pháp lý phù hợp, và các
nhưng sau đó lại rủi ro chính trị và tài chính nhận thấy được (Baker and Wlokas 2014).
thực hiện đấu
thầu trực tiếp
Đỉnh điểm là vào tháng 8 năm 2011, Kho bạc Quốc gia tuyên bố cơ chế giá điện FIT
là bất hợp pháp, dựa trên các đánh giá cho rằng “các mức giá được xác định trước là
không phù hợp với các quy tắc về hợp đồng mua sắm của Nam Phi” (Creamer 2011).
Kết quả là trong năm 2011, Nam Phi quyết định sẽ không thực hiện biểu giá điện FIT
nữa mà chuyển sang cơ chế đấu thầu. Một chương trình Đấu thầu nhà máy phát điện
độc lập cho Năng lượng Tái tạo (REIPPPP) đã được triển khai cho các đơn vị phát triển
và nhà đầu tư dự án cả trong và ngoài nước.
Trường hợp của Nam Phi cho thấy một ví dụ về thị trường điện gió cũng có thể được
phát triển bằng cách thực hiện cơ chế đấu thầu trực tiếp, mà không trải qua cơ chế
biểu giá điện FIT. Dù vậy, Chính phủ Nam Phi cũng đã thiết kế chương trình đấu thầu
theo hướng cung cấp một kế hoạch dài hạn cho các nhà đầu tư thông qua việc xác định
có 5 phiên đấu thầu trong vòng 5 năm từ khi bắt đầu đấu thầu. Ngoài ra, Chính phủ
cũng đã tuyên bố trước rằng Nam Phi dự tính xây dựng một thị trường lên đến 3.500
MW cho các dự án điện gió, tức là tạo ra tầm nhìn về một thị trường có quy mô trong
tương lai. Thêm vào đó, Nam Phi cũng cung cấp bảo lãnh Chính phủ cho hợp đồng mua
bán điện. Đồng thời, Chính phủ cũng xây dựng các quy trình thủ tục nhanh gọn và rõ
ràng cho phát triển điện gió, nâng cao tính hấp dẫn của thị trường, đặc biệt là đối với
các đơn vị phát triển nước ngoài.
Cuối cùng, cần phải nhấn mạnh rằng Nam Phi chỉ lựa chọn cơ chế đấu thầu sau 4 năm
thảo luận về chương trình giá điện FIT. Trong suốt giai đoạn thảo luận này, Chính phủ
đã có thể xác định được tất cả các rào cản hiện có cho việc phát triển dự án điện gió và
giải quyết các rào cản này trước khi đưa ra chương trình đấu thầu.

Cũng cần lưu ý rằng trong nhiều trường hợp ở các quốc gia khác, không thể đạt được mục đích
mua được năng lượng tái tạo với chi phí thấp hơn bằng cách chuyển từ cơ chế giá điện FIT sang
đấu thầu – dù đây thường là kỳ vọng và động lực để chính phủ thay đổi cơ chế hỗ trợ NLTT. Trong
một số phiên đấu thầu gần đây như ở Peru, Mexico và Ma-rốc, đấu thầu điện gió trên bờ đã mang
lại kết quả giá điện trong khoảng 2,7 USD $/kWh và 3,4 USD $/kWh13. Tuy nhiên, đó đều là kết quả
đạt được trong các điều kiện khung đặc biệt cụ thể. Ngược lại, đối với các nước không có các điều
kiện khung này, chi phí điện gió là cao hơn nhiều trong các vòng đấu thầu gần đây (Couture, Jacobs
et al. năm 2018 - sắp xuất bản).
12

Bảng 10: Giá điện FIT cho Điện gió trên bờ tại Trung Quốc (ctUSD/kWh và CNY/kWh)
(Nguồn: Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (2015)
2015

2016

2017

2018

I

0,08

0,07

0,07

0,07

II

0,08

0,08

0,08

0,07

[0,49]
[0,52]

[0,47]
[0,50]

[0,47]
[0,50]

[0,44]
[0,47]

Tuy nhiên, từ đó các điều kiện của khung quốc gia và quốc tế và các thông số đầu vào đã được thay đổi, bao gồm những
thay đổi trong giả định cơ bản về hiệu suất kinh tế (chi phí nợ, tỷ lệ lạm phát, tỷ giá hối đoái) (ví dụ, WACC từ 12% đến
9,8%). Do đó, giá điện được tính lại vào năm 2011. So với năm 2009, giá điện năm 2011 thấp hơn đáng kể, chủ yếu do chi phí
vốn giảm và công nghệ năng lượng tái tạo đã hoàn thiện hơn. Trong năm 2009, giá điện FIT cho điện gió được tính ở mức
8,21 €cent/kWh (1,25 ZAR/kWh). Năm 2011, giá cho điện gió được tính toán là 6,1 €cent/kWh (ZAR 0,938/kWh).
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Xem: Agora Energiewende (2017)
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III

0,09

0,09

0,09

0,08

IV

0,10

0,10

0,10

0,09

[0,56]

[0,54]

[0,61]

[0,60]

[0,54]

[0,51]

[0,60]

[0,58]

Trong các tiểu mục dưới đây, các yếu tố tiên quyết cho thành công của mỗi quốc gia sẽ được xem
xét và phân tích kỹ lưỡng.

4.2 Quy mô thị trường

Một thị trường đủ lớn sẽ góp phần làm giảm chi phí tổng thể của các dự án năng lượng tái tạo. Động
lực chính cho chi phí sản xuất thấp là từ các lợi thế về quy mô. Các dự án năng lượng tái tạo lớn hơn
thường được hưởng lợi từ quy mô lớn, giúp giảm chi phí sản xuất điện. Các chương trình đấu thầu
nà có kết quả chi phí thấp gần đây tại Mexico, Tây Ban Nha, Ả Rập Xê Út và một số nước khác có xu
hướng ưu tiên các dự án quy mô lớn (từ 100 MW đến 1 GW).
Nói cách khác, để tiến tới kết quả đấu thầu cạnh tranh thành công, ngành năng lượng tái tạo cần
phải đủ chín muồi và quy mô thị trường cần phải đủ lớn. Giá sản xuất thấp đạt được sau các vòng
đấu thầu trên toàn thế giới chủ yếu đạt được ở các thị trường với mục tiêu triển khai hàng năm
nhiều gigawatt. Đồng thời, các dự án chi phí thấp chủ yếu đạt được thông qua dự án quy mô lớn
do lợi thế quy mô của chúng (ví dụ, 100 MW và nhiều hơn nữa). Ba nước được lấy làm điển hình
nghiên cứu trong báo cáo này cũng là các thị trường có quy mô đáng kể.
Đức

Đức là một trong những thị trường năng lượng tái tạo hàng đầu trên toàn thế giới. Trong nhiều
năm, Đức là thị trường lớn nhất về điện gió (cho đến năm 2009) và điện mặt trời (cho đến năm
2012). Đến nay, Đức vẫn là thị trường lớn thứ ba về điện gió trên toàn thế giới. Tổng công suất lắp
đặt của điện gió tại Đức đã tăng lên 35GW vào cuối năm 2016. Riêng năm 2016, hơn 4,5 GW đã
được lắp đặt. Tổng cộng, hơn 28.000 nhà máy điện gió được đặt tại Đức.
Trung Quốc

Thị trường điện gió ở Trung Quốc hiện là lớn nhất trên thế giới. với tổng cộng 168,7 GW được lắp
đặt từ năm 1995 đến năm 2016. Chỉ riêng năm 2016, 23GW điện gió đã được lắp đặt, đưa Trung
Quốc vào vị trí dẫn đầu về công suất lắp đặt mới, Hoa Kỳ đứng ở vị trí thứ thứ hai với khoảng cách
khá xa (8,2 GW).14
Nam Phi

Cơ chế đấu thầu ở Nam Phi là một trong những chương trình có quy mô lớn nhất trên thế giới.
Chỉ trong bốn năm, riêng REIPPPP đã đạt tới 5.243 MW được chấp thuận. Công suất điện gió được
lắp đặt tăng từ 0 lên 3,36 GW chỉ trong 5 năm (trong đó 1,3GW đã được kết nối vào tháng 3 năm
2017). Ngoài ra, các dự án được thực hiện ở Nam Phi cũng có quy mô tương đối lớn. Một số vượt
quá 1,400MW công suất thu mua (IPP Office 2017) .
Bảng 11: Kết quả 04 vòng đấu thầu ở Nam Phi
(Nguồn: IET dựa trên (Văn phòng IPP 2017))

Vòng đấu thầu 1 Vòng đấu thầu 2 Vòng đấu thầu 3 Vòng đấu thầu 4
Ngày tháng

Số lượng người đấu thầu
được chọn

Công suất theo hợp đồng
14

Ngày 4 tháng
11 năm 2011

Ngày 5 tháng 3
năm 2012

Ngày 19 tháng
9 năm 2013

Ngày 18 tháng 8
năm 2014

1.425

1.040

1.457

2.205

28

19

http://www.gwec.net/wp-content/uploads/vip/GWEC_PRstats2016_EN_WEB.pdf
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Công suất điện gió theo
hợp đồng (MW)

Mức giá (ctUSD và ctZAR
per kWh)

649

9,63 ctUSD

(114 ctZAR)

559

7,60ctUSD

(90 ctZAR)

787

6,25 ctUSD
(74 ctZAR)

1.363

5,24ctUSD

(62 ctZAR)

So sánh với Việt Nam:
Các thị trường điện gió của Trung Quốc, Nam Phi và Đức đều có tính cạnh tranh cao. Do
quy mô thị trường lớn và với sự tham gia của các đơn vị phát triển dự án quốc tế, các phiên
đấu giá ở Đức và Nam Phi luôn được đăng ký quá nhiều (nghĩa là, lượng công suất điện gió
mà những đơn vị tham gia đấu thầu khác nhau chào giá lớn hơn nhiều so với lượng công
suất được Chính phủ đề ra cho đấu giá).
Vì nhiều lý do, thị trường điện gió ở Việt Nam vẫn bị chi phối bởi một số lượng hạn chế các
đơn vị thực hiện. Hiện sự quan tâm và tham gia của các nhà đầu tư quốc tế vẫn còn hạn
chế, một phần do mức độ tin cậy thấp của EVN và những khó khăn trong việc mang lại lợi
nhuận từ các dự án.

4.3 Mức độ cạnh tranh
Nếu thị trường không có đủ mức cạnh tranh, sẽ dễ dẫn tới các chiến lược và hành vi dẫn đến giá
cao của các đơn vị tham gia. Nếu không có đủ số lượng người đấu thầu trong một vòng đấu thầu
nhất định, sẽ không có kết quả mang tính cạnh tranh thực sự. Nếu có quá ít nhà thầu, rủi ro về các
hành vi thông đồng sẽ tăng lên đáng kể, dẫn đến kết quả giá cao hơn (tức là, ít cạnh tranh hơn)
(Kreiss, et al. 2017)
Đức

Thị trường điện gió của Đức là thị trường có tính cạnh tranh cao. Hàng trăm đơn vị phát triển dự
án điện gió đã hoạt động tại Đức trong ba thập kỷ qua (BWE 2016). Đức là một thị trường rất hấp
dẫn đối với các đơn vị phát triển dự án trong nước và quốc tế, là đất nước đứng thứ ba trên toàn
thế giới trong đánh giá của Ngân hàng Thế giới về tính hấp dẫn của các khung pháp lý cho năng
lượng tái tạo.15

Mức độ cạnh tranh cao của thị trường này cũng được phản ánh qua thực tế triển khai của tất cả các
vòng đấu thầu điện gió, trong đó số lượng đề xuất nộp thầu cho các dự án điện gió cao hơn nhiều so
với tổng số lượng công suất được đưa ra đấu thầu. Trong phiên đấu thầu điện gió đầu tiên, chỉ 800
MW được mua trong số 2.137 MW đã được chào giá. Trong phiên đấu thầu thứ hai, có tới 281 chào
giá, với tổng công suất lên đến 2.927 MW. Vòng đấu thầu thứ ba nhận được 210 chào giá, tương
đương 2.591 MW tổng công suất trong khi chỉ có 1.000 MW được đấu thầu và ký kết (hệ số 2,5).
Trung Quốc

Ngành điện của Trung Quốc đang dần chuyển đổi từ hệ thống tập trung sang hệ thống mở và cạnh
tranh hơn. Năm công ty sản xuất điện quốc doanh lớn (China Huaneng, China Guodian, China
Datang, China Huadian, và China Power Investment) đáp ứng khoảng một nửa nhu cầu điện của
quốc gia, trong khi nửa còn lại được cung cấp bởi các công ty thuộc chính phủ địa phương, các công
ty bán tư nhân và tư nhân (Lucas, et al. 2013).
Tuy nhiên, ngành điện gió ở Trung Quốc lại mang tính cạnh tranh lớn hơn nhiều. với một số lượng
lớn các đơn vị phát triển dự án quốc gia và quốc tế đã đầu tư vào thị trường điện gió Trung Quốc.
Tổng cộng, đã có hơn 100.000 tua-bin gió đấu nối lưới điện được lắp đặt tại Trung Quốc với tổng
công suất lắp đặt là 168,69 GW.
15

http://rise.esmap.org/scores
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Thị trường Nam Phi có đặc điểm là mức độ cạnh tranh cao. Nhiều đơn vị phát triển dự án quốc tế
đến Nam Phi do khung đầu tư hấp dẫn (hợp đồng mua bán điện mang lại lợi nhuận, thanh toán giá
điện dài hạn; an toàn đấu nối lưới điện; người mua đáng tin cậy), mỗi vòng đấu thầu có quy mô lớn
(1 đến 2 GW ở mỗi vòng), và triển vọng phát triển thị trường dài hạn.

Mức độ cạnh tranh cao của thị trường Nam Phi có thể thấy được thông qua số lượng đơn vị phát
triển dự án tham gia vào bốn vòng đấu thầu đã được triển khai. Văn phòng IPP đã nhận được 460
hồ sơ dự thầu và chỉ có 102 dự án được chọn (tổng cộng trên tất cả các vòng đấu thầu vào tháng 9
năm 2016) (Ngobeni 2016).
Tuy nhiên, giá của các dự án điện gió chỉ bắt đầu giảm sau vòng đấu thầu đầu tiên (với 649 MW
điện gió). Trên thực tế, trong suốt vòng đấu thầu đầu tiên, hầu hết các hồ sơ dự thầu đều rất gần với
giá điện FIT đã được thảo luận trước đó - mức giá được đặt là giá trần trong vòng đấu thầu đầu tiên.
So sánh với Việt Nam:

Các thị trường ở cả ba nước được nghiên cứu là tương đối lớn. Trung Quốc là thị trường
điện gió lớn nhất trên thế giới, Đức là thị trường lớn thứ ba. Nam Phi đã thiết lập một thị
trường điện gió lớn bằng cách công bố bốn vòng đấu giá liên tục ngay từ khi bắt đầu, do
đó thu hút cộng đồng phát triển dự án điện gió quốc tế.

Ngược lại, thị trường điện gió ở Việt Nam vẫn còn tương đối nhỏ. Cho đến nay, chỉ có dưới
200 MW công suất được lắp đặt theo cơ chế giá điện FIT. Ngoài ra, quy mô dự án trung
bình là tương đối nhỏ. Chỉ có một dự án có công suất 99 MW (Bạc Liêu), 5 dự án điện gió
khác ở Việt Nam có công suất từ 6 đến 30 MW.

4.4 Độ chín muồi của thị trường và khung chính sách
Trong cơ chế đấu thầu, mỗi đơn vị phát triển dự án cần phải ước tính tổng chi phí dự án ngày từ
khi bắt đầu. Để tính được tổng chi phí này, đơn vị phát triển dự án cần phải có kiến thức và thông
tin tốt về các khía cạnh sau:
 Hiểu biết về tài nguyên gió (tính sẵn có của dữ liệu về điện gió, bao gồm các số đo tại chỗ)
 Hiểu biết về đấu nối lưới điện/chi phí nâng cấp

 Hiểu biết về thủ tục hành chính và chi phí liên quan
 Hiểu biết về chi phí đất đai

 Hiểu biết về chi phí thiết bị

 Hiểu biết về chi phí vận hành và bảo trì trong suốt thời gian dự án

Trong một thị trường chín muồi, các loại thông tin này là có sẵn cho các đơn vị phát triển dự án,
một phần là do họ đã thu thập được thông tin dựa trên dự án trước đó.

Ngoài ra, các nhà hoạch định chính sách quốc gia cũng cần phải thiết lập được một khung chính
sách ổn định và minh bạch, chủ yếu bao gồm các thủ tục hành chính đã được hợp lý hóa và các quy
tắc đấu nối lưới điện rõ ràng (Lucas, et al. 2013).
Đức

Đức có khung chính sách rất minh bạch và ổn định. Bản đồ điện gió đầu tiên được phát triển vào
những năm 1990 và được liên tục cập nhật. Quy trình đấu nối lưới điện được quy định rất rõ
ràng trong luật năng lượng tái tạo. Chi phí có thể được các đơn vị phát triển dự án dễ dàng ước
tính khi bắt đầu dự án. Các thủ tục hành chính khác (ví dụ, Đánh giá Tác động Môi trường) cũng
rõ ràng, minh bạch và có thể dự đoán được chi phí và thời gian. Sau gần 30 năm triển khai điện
gió ở Đức, thị trường có rất nhiều dữ liệu về chi phí thiết bị và chi phí vận hành và bảo trì các
nhà máy điện gió.
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Trung Quốc
Trung Quốc bắt đầu thúc đẩy các công nghệ năng lượng tái tạo vào cuối những năm 1990. Trong hai
thập kỷ qua, khung chính sách đã được tinh chỉnh và các thủ tục hành chính được hợp lý hóa. Ở Trung
Quốc, các đơn vị phát triển dự án điện gió đã có cơ hội phát triển hàng trăm dự án, nhờ đó có nhiều
kinh nghiệm với các thủ tục hành chính và đấu nối lưới điện cũng như thu được các kinh nghiệm liên
quan đến chi phí vận hành và bảo trì điển hình của các dự án điện gió. Đồng thời, những người vận
hành lưới điện và các tổ chức liên quan khác ở Trung Quốc cũng thu được kinh nghiệm và hợp lý hóa
các quy trình liên quan trong suốt thời gian qua. Dữ liệu về chi phí thiết bị cũng có sẵn ở Trung Quốc
do thị trường sản xuất quốc gia lớn (Wang, et al. 2016).
Đấu giá điện gió ngoài khơi Trung Quốc

Các cuộc đấu giá điện gió ngoài khơi ở Trung Quốc bắt đầu vào năm 2011 với một chương
trình nghị sự tương tự như đã được thực hiện với điện gió trên bờ: sử dụng đấu giá như
một cơ chế xác định giá (Lucas, et al. 2013). Các nhà hoạch định chính sách đã xác định
giá điện FIT trong năm 2014 dựa trên kết quả của các vòng đấu giá trước đó. Mức giá FIT
được thiết lập ở mức 0,85 CNY ($0,13)/kilowatt giờ, với việc lắp đặt giàn thủy triều trên
0,75 CNY/kWh ($0,12). Đến cuối năm 2016, đã có 833 MW điện gió ngoài khơi (Yang
2014) được lắp đặt.

Nam Phi
Mặc dù Nam Phi không áp dụng giá điện FIT trước khi giới thiệu đấu thầu, ba năm thảo luận và
phát triển chính sách từ năm 2008 đến năm 2011 là rất quan trọng để thiết lập một môi
trường chính sách minh bạch và ổn định.

Trong những năm đó, việc đo đạc tiềm năng gió được triển khai, các thủ tục hành chính và quy
trình đấu nối lưới đã được làm rõ và nhiều đơn vị phát triển dự án đã được bảo đảm đất đai để thực
hiện các dự án điện gió ở giai đoạn sau. Thêm vào đó, nhiều đơn vị quốc tế với kinh nghiệm về phát
triển và chi phí của dự án điện gió tại nhiều quốc gia khác đã đến tham gia vào thị trường Nam Phi.
So sánh với Việt Nam:

Trung Quốc và Đức đã thúc đẩy công nghệ năng lượng tái tạo trong nhiều thập kỷ và do đó
có một thị trường chín muồi và một khung chính sách rõ ràng và minh bạch. Thị trường
Nam Phi tuy non trẻ hơn nhưng trong các năm từ 2008 đến 2011 (chuẩn bị cho cơ chế
biểu giá điện FIT), các quy trình và quy định quan trọng đã được thiết lập giúp hợp lý hóa
các quy trình thủ tục hành chính.
Ở Việt Nam, một số nhà phát triển dự án điện gió cho rằng vẫn chưa có quy trình được tiêu
chuẩn và hợp lý hóa cho phát triển dự án điện gió. Do đó, chúng tôi đề xuất cần phải thực
hiện quy chuẩn và hợp lý hóa tất cả các thủ tục hành chính trước khi giới thiệu cơ chế hỗ
trợ dựa trên đấu giá.

4.5 Thị trường có tầm nhìn dài hạn
Thị trường của một quốc gia sẽ chỉ phát triển nếu các nhà hoạch định chính sách có quan điểm
rõ ràng, dài hạn về sự phát triển của cơ cấu phát điện, trong đó bao gồm các mục tiêu rõ ràng để
triển khai công nghệ năng lượng tái tạo và điện gió. Việc có đồng thời các mục tiêu ngắn hạn (ví dụ,
các mục tiêu hàng năm cho đến năm 2025) và các mục tiêu dài hạn (ví dụ, các kịch bản phát triển
ngành điện cho đến năm 2050) là rất hữu ích cho việc phát triển thị trường.
Đức

Luật năng lượng tái tạo của Đức quy định rằng mỗi năm ít nhất 2,5 GW điện gió sẽ được đấu thầu.
Đây được coi là bảo đảm quy hoạch rõ ràng cho phát triển ngành điện gió.
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Đồng thời, Đức cũng đưa ra các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho các nguồn năng lượng
tái tạo trong ngành điện. Chẳng hạn, đến năm 2025, 40-45% sản lượng điện cần phải được cung
cấp từ năng lượng tái tạo. Con số này sẽ tăng lên 55 đến 60% vào năm 2035 và ít nhất là 80% vào
năm 2050.
Trung Quốc

Các nhà hoạch định chính sách ở Trung Quốc cũng đưa ra chỉ dẫn rõ ràng về hướng phát triển
của thị trường. Kế hoạch Phát triển Điện gió 5 năm lần thứ 13 (2016-2020) được Cơ quan Quản
lý Năng lượng Quốc gia thông qua vào tháng 11/2016 đã thiết lập các mục tiêu cụ thể cho việc
triển khai điện gió cho đến năm 2020. Kế hoạch này dự tính công suất đấu nối lưới điện là 205 GW
cho điện gió trên bờ và 5 GW cho điện gió ngoài khơi. Như một phần của Hiệp định Paris, Trung
Quốc cũng cam kết giảm các-bon trong ngành điện trong thời gian dài. Trong NDC được trình lên
UNFCCC vào tháng 9 năm 2016, Trung Quốc dự tính lượng phát thải các-bon lên đến đỉnh điểm vào
năm 2030 và nhằm giảm cường độ CO₂ xuống từ 60% đến 65% so với mức năm 2005 (được đo là
phát thải CO₂ trên một đơn vị GDP). Cuối cùng, NDC cũng cam kết đạt 20% nhiên liệu phi hóa thạch
trong tiêu thụ năng lượng sơ cấp vào năm 2030.
Nam Phi

Nam Phi đã đệ trình Kế hoạch Tài nguyên Tích hợp cho ngành điện trong năm 2010. Kế hoạch bao
gồm các kịch bản đến năm 2030, chỉ ra các kế hoạch bổ sung công suất cho từng công nghệ. Kế
hoạch đề ra rằng 42% công suất phát điện mới, hoặc hơn 17.000 MW, sẽ được cung cấp bởi năng
lượng tái tạo vào năm 2030. Hiện tại, Nam Phi đang xây dựng Kế hoạch Tài nguyên Tích hợp mới,
bao gồm cả việc quy hoạch công suất cho đến năm 2050.
So sánh với Việt Nam:

Đức và Trung Quốc đã thiết lập các mục tiêu rất rõ ràng, dài hạn cho năng lượng tái tạo
và phát triển điện gió trong những thập kỷ tới. Tương tự, Nam Phi đã phác thảo việc triển
khai NLTT cho đến năm 2030.

Việt Nam đã thực hiện bước quan trọng đầu tiên bằng cách xác định các mục tiêu triển
khai điện gió cho đến năm 2030. Tuy nhiên, mục tiêu dài hạn đến năm 2050 sẽ mang lại
các chỉ dẫn và cam kết phát triển rõ ràng hơn cho cộng đồng điện gió quốc tế, đồng thời
cũng có thể giúp Việt Nam khai thác các lợi ích kinh tế xã hội (ví dụ, thông qua tạo việc làm
trong ngành sản xuất trong nước).

4.6 Tóm tắt các Điều kiện tiên quyết và Cân nhắc cho Việt Nam
Chương này đã đưa ra những so sánh chi tiết về thực trạng và các điều kiện khung của thị trường
điện gió Việt Nam với ba thị trường điển hình khác được nghiên cứu, từ đó phân tích các điều kiện
tiên quyết để có thể áp dụng thành công cơ chế đấu thầu. So sánh được tóm lược trong Bảng 12
bên dưới.
Bảng 12: So sánh các thị trường về các yếu tố để thực hiện thành công đấu thầu
(Nguồn: IET)
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Các phân tích và so sánh trên có hàm ý quan trọng đối với Việt Nam, như tóm tắt trong Bảng 13.
Trong ngắn hạn, việc chuyển đổi ngay lập tức từ giá điện FITs sang đấu thầu không được
khuyến cáo vì nên thiết lập trước một số điều kiện tiên quyết trong những năm tới.
Bảng 13: Tóm tắt các Điều kiện tiên quyết và Hàm ý cho Việt Nam
(Nguồn: IET)
Các điều kiện tiên quyết
để chuyển đổi sang đấu
thầu thành công:

Hàm ý cho Việt Nam

1.

Quy mô thị trường quốc
gia đủ lớn

Quy mô thị trường điện gió ở Việt Nam hiện vẫn còn hạn chế. Đến
nay, mới chỉ có dưới 200 MW công suất được lắp đặt theo cơ chế
FiT. Bên cạnh đó, quy mô trung bình của các dự án cũng khá nhỏ.
Việt Nam cần có một thị trường với quy mô lớn hơn để nâng cao
tính cạnh tranh dẫn tới với mức giá thấp hơn.

2.

Mức độ cạnh tranh cao

Do một vài lí do, thị trường điện gió ở VN vẫn bị chi phối bởi một số
nhỏ bên tham gia. Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn chưa thực sự quan
tâm đến thị trường này, một phần là do mức độ tín nhiệm của EVN
còn hạn chế và khó làm cho các dự án có thể được ngân hàng cho vay.
Một mức độ cạnh tranh cao hơn sẽ dẫn đến các mức chào giá
thấp hơn trong các phiên đấu thầu trong tương lai ở Việt Nam.

3.

Thị trường chín muồi
và khung chính sách

Ở Việt Nam, một số đơn vị phát triển dự án điện gió cho biết vẫn chưa
có các quy trình được chuẩn hóa và tinh giản cho phát triển điện gió.
Do đó, rất cần thiết phải rà soát lại tất cả các quy trình thủ tục
hành chính (bao gồm minh bạch và cụ thể hóa các thủ tục đấu
nối lưới điện) ở Việt Nam trước khi áp dụng cơ chế đấu thầu.

4.

Sự rõ ràng về phát triển
thị trường dài hạn

Việt Nam đã có bước đi quan trọng đầu tiên thông qua việc xác định
các mục tiêu phát triển khai năng lượng gió đến năm 2030. Tuy
nhiên, các mục tiêu dài hạn hơn đến năm 2050 sẽ là tín hiệu rõ
ràng hơn đối với cộng đồng quốc tế, đồng thời, có thể giúp Việt
Nam khai thác các lợi ích về kinh tế-xã hội.
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Chương

05

Khả năng áp dụng đấu thầu cho
ngành điện gió Việt Nam - những
thách thức hiện có
Để trả lời câu hỏi, liệu cơ chế đấu thầu cho các dự án điện gió có thể được áp dụng
ở Việt Nam hay không, cần phải xét đến nhiều khía cạnh. Những phân tích chính
của Chương 4 đã chỉ rõ, thị trường quy mô đủ lớn, có mức độ cạnh tranh cao, thị
trường và khung chính sách chín muồi cũng như sự rõ ràng về kế hoạch phát triển
thị trường dài hạn là các điều kiện tiên quyết cho việc triển khai chế độ đấu thầu.

Tuy nhiên, bên cạnh việc cung cấp các điều kiện khung như yêu cầu, thị trường
còn cần phải giải quyết các thách thức hiện tại để có thể giúp phát triển các dự
án điện gió trong các trường hợp nhất định. Để đạt được mục đích này, trong bối
cảnh của Việt Nam, ba nhóm hành động cần được giải quyết để đảm bảo sự hấp
dẫn của thị trường điện gió được nâng cao hơn trước khi đưa vào áp dụng cơ chế
đấu thầu. Các nhóm hành động này cụ thể là 1) hợp lý hóa các thủ tục hành chính,
2) đề ra các quy tắc đấu nối lưới điện rõ ràng minh bạch và đảm bảo cơ sở hạ tầng
lưới điện và 3) tăng độ tin cậy của người mua.
Chương này trình bày khái quát tất cả các thách thức được xác định có liên quan
đến việc triển khai một cơ chế đấu thầu cho thị trường điện gió Việt Nam và từ đó
đề xuất các hành động để khắc phục những thách thức đó.
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5.1 Tính sẵn sàng cho đấu thầu của thị trường Việt Nam
Xem xét các phân tích của báo cáo này cùng với cân nhắc về tính phức tạp của việc giới thiệu một cơ
chế hỗ trợ mới, việc thay đổi ngay lập tức cơ chế hỗ trợ từ mô hình biểu giá điện FiT hiện tại sang
đấu thầu cho các dự án điện gió ở Việt Nam không nên được khuyến khích trong vòng ít nhất 2-3
năm tới. Một số khía cạnh và yếu tố cần phải được xem xét và giải quyết trước khi đề xuất thay đổi
cơ chế và từ đó có thể được triển khai thành công để thúc đẩy ngành điện gió trong nước.
Ở giai đoạn này của thị trường Việt Nam (chưa thực sự chín muồi), việc mở rộng thời hạn áp dụng
cơ chế biểu giá điện FiT hiện tại cho tới sau năm 2020 sẽ là bước thích hợp nhất để cho phép các
dự án mới có thể được phát triển theo giá điện FiT. Khoảng thời gian 2 năm còn lại (2018-2020) là
không đủ để thực hiện một dự án điện gió mới. Đồng thời, hướng đi này sẽ cho phép đủ thời gian
giải quyết các điều kiện tiên quyết cần có khi thay đổi cơ chế hỗ trợ, như tạo ra quy mô thị trường
đủ lớn, mức độ cạnh tranh thị trường cao, sự chín muồi của thị trường và khung chính sách.
Việc giảm thuần túy mục tiêu công suất được đã xác định chính xác để chuyển đổi từ mô hình giá
điện FIT sang cơ chế đấu thầu sẽ bỏ qua ba điều kiện tiên quyết còn lại và sẽ có kết quả là một
quy trình sai lệch. Do đó, quy mô thị trường cần đạt tới ít nhất từ 500 đến 1.000 MW để phù hợp
cho việc bắt đầu thí điểm vòng đấu thầu đầu tiên, nếu ba điều kiện tiên quyết khác cũng được giải
quyết đồng thời. Do mục tiêu phát triển điện gió của Chính phủ hiện tại là 800 MW vào năm 2020,
ngưỡng này cũng có thể là một mốc quan trọng để đánh dấu thời điểm chuyển đổi hoặc thay đổi
cơ chế hỗ trợ.
Dựa trên giả định này, việc kéo dài giai đoạn áp dụng biểu giá điện FIT cho Việt Nam sẽ là rất phù
hợp. Thời gian này cho phép thêm nhiều đơn vị phát triển dự án bổ sung được kinh nghiệm về cơ
chế chính sách phát triển điện gió Việt Nam cùng với các quy trình và yêu cầu vốn có, đồng thời
tăng quy mô thị trường về công suất lắp đặt, hiện chỉ đạt khoảng 200 MW.

Bên cạnh đó, kéo dài thời gian thực hiện giá điện FIT sẽ cho phép các chính quyền địa phương có
thêm kiến thức và kinh nghiệm trong việc giải quyết, thẩm định cũng như cấp phép cho các dự án
điện gió. Các tổ chức tài chính và ngân hàng trong nước có thể có thêm kinh nghiệm trong việc tài
trợ các dự án năng lượng tái tạo và các đơn vị tư vấn trong nước sẽ có thể nâng cao năng lực của
họ trong việc cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho các đơn vị phát triển dự án. Cuối cùng, giai đoạn kéo
dài của FIT cũng có thể được Chính phủ sử dụng để đánh giá và hợp lý hóa các quy trình hiện có
cho phát triển điện gió, tạo ra một quy trình chuẩn hóa hơn giúp các đơn vị phát triển trong nước
và quốc tế có thể dễ dàng thực hiện theo.

Hơn nữa, số lượng đơn vị thực hiện, hoạt động trong thị trường điện gió Việt Nam sẽ được tăng
lên, tạo ra một mức độ cạnh tranh thị trường cao hơn, đây là điều kiện tiên quyết cho một mô hình
dựa trên cạnh tranh như cơ chế đấu thầu.

Cuối cùng, kéo dài thêm giai đoạn áp dụng giá điện FIT cũng cho Chính phủ thời gian rà soát những
thách thức phát sinh, cụ thể là hợp lý hóa thủ tục hành chính, đề ra các quy tắc kết nối lưới điện rõ
ràng và minh bạch và đảm bảo cơ sở hạ tầng cần thiết, tăng độ tin cậy của người mua và cải thiện
các vấn đề liên quan đến hợp đồng mua bán điện. Trong các mục dưới đây, các thách thức này sẽ
được trình bày và phân tích kỹ để từ đó đưa ra đề xuất cho các nhóm hành động tiềm năng giúp giải
quyết các rào cản tạo ra từ các thách thức đó. Các hành động được đề xuất cũng là đầu vào cho các
khuyến nghị về việc chuẩn bị và triển khai thực hiện của cơ chế đấu thầu trong Chương 6.

5.2 Nhóm hành động 1: Hợp lý hóa quy trình và thủ tục hành chính
5.2.1 Xác định các thách thức & Đề xuất hành động xử lý

Liên quan đến các thủ tục hành chính, có thể xác định được ba thách thức đáng kể sau đây trong
bối cảnh Việt Nam.
5.1.1.1 Thiếu một quy trình phát triển dự án được chuẩn hóa và Quy trình thủ tục hành chính phức
tạp & Sự thiếu kinh nghiệm của các đơn vị phát triển

Thủ tục dễ thực hiện, rõ ràng, cụ thể và được hợp lý hóa là tài sản vững chắc cho bất kỳ quốc gia
nào khi xét về tính hấp dẫn của thị trường dành cho các nhà đầu tư trong nước và đặc biệt là cho
các đơn vị phát triển và nhà đầu tư quốc tế trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Đối với các thị trường
năng lượng tái tạo mới nổi, thường thấy là quy trình và thủ tục hành chính rất phức tạp và được
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thiết lập ban đầu dựa trên quy trình cho xây dựng dự án năng lượng hóa thạch rồi sau đó được áp
dụng sang dự án năng lượng tái tạo chứ không được xây dựng dựa theo tính chất của dự án NLTT
ngay từ đầu, và do đó đôi khi bỏ qua các yêu cầu đặc trưng của dự án năng lượng công nghệ tái tạo.

Một số bên liên quan đã đề cập đến những thách thức trong bối cảnh khung pháp lý và thủ tục hành
chính hiện tại của Việt Nam cho các dự án điện gió. Các vấn đề được nêu ra bao gồm một mặt là quy
trình phát triển các dự án điện gió không rõ ràng theo một khung tiêu chuẩn xác định; mặt khác,
các bên liên quan cũng cho rằng khung pháp lý hiện tại quá phức tạp và cần được cải tiến.
Về vấn đề đầu tiên, lo ngại của các đơn vị phát triển trong nước và quốc tế có sự khác biệt. Các đơn
vị phát triển quốc tế trình bày rằng Việt Nam không có một quy chuẩn nào về quy trình thủ tục
hành chính cho phát triển dự án điện gió được xác định và mô tả rõ ràng, dẫn tới kết quả là mỗi dự
án hiện đang được phát triển theo quy trình riêng lẻ và khác nhau. Trong khi đó, các đơn vị phát
triển trong nước đặc biệt nhấn mạnh rằng quy trình phát triển không đủ rõ ràng để họ có thể ước
tính được tất cả chi phí liên quan và thời gian cần thiết để ước tính được giá điện gió khi tham gia
vào cơ chế đấu thầu.

Việc không có một quy trình thủ tục rõ ràng trong các thị trường năng lượng tái tạo mới nổi là rào
cản điển hình và dẫn đến hạn chế tiềm năng phát triển của một thị trường đó, xét về tính hấp dẫn
đối với các nhà đầu tư và đơn vị phát triển quốc tế, những người rất coi trọng các quy trình rõ ràng
và được hợp lý hóa, cho phép họ dễ dàng sao chép lại quy trình của việc triển khai dự án ở một
quốc gia cụ thể, giúp họ phát huy lợi thế về quy mô phát triển.

Đối với cơ chế hỗ trợ đấu thầu trong tương lai, vấn đề này còn có tác động lớn hơn đối với toàn bộ
hệ thống, vì việc tính toán sai chi phí hoặc ước tính không đúng thời gian phát triển dự án sẽ ngay
lập tức dẫn đến giá điện bỏ thầu sai lệch, thường là quá thấp. Trong những trường hợp này, các
dự án trúng thầu có khả năng thất bại cao do không đủ kinh phí. Đặc biệt trong các thị trường đấu
thầu mới nổi, các vòng đấu thầu đầu tiên thường chứng kiến xu hướng điều này. Tại Ấn Độ, vòng
đấu thầu đầu tiên của Phái đoàn Năng lượng Mặt trời Quốc gia JNNSM đã kêu gọi được 500 MW
các dự án năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, 150 MW trong số đó cuối cùng đã bị thất bại không thể
hiện thực hóa, chủ yếu là do của các đơn vị phát triển dự án không có đủ kiến thức và kinh nghiệm
với thị trường Ấn Độ và các thủ tục cần thiết, dẫn tới giá bỏ thầu quá thấp để đảm bảo thực hiện
được dự án.
Đề xuất hành động:

Đặc điểm điển hình của một thị trường mới nổi với các quy trình thủ tục chưa được rà soát
cho hợp lý hóa cũng như tiêu chuẩn hóa không nên lý do cho các thiếu sót của thị trường
mà trái lại, đây nên là động lực để Chính phủ chủ động kiểm tra rà soát lại hiện trạng và sửa
đổi cấu trúc và thủ tục hiện có để đảm bảo các yếu tố đặc trưng của dự án năng lượng tái tạo
được tính đến và giải quyết chính xác trong các thủ tục và yêu cầu của thủ tục hành chính.

Để hợp lý hóa bất cứ quy trình nào, yêu cầu đầu tiên là phải hiểu rõ về thực trạng. Nghĩa
là, các Chính phủ cần thiết phải rà soát và sắp xếp các quy trình hiện tại của họ để có được
một bức tranh rõ ràng về những điểm mà thủ tục quá phức tạp, quá dài và/hoặc chi phí
quá nặng đối với việc triển khai hiệu quả một dự án NLTT.

Hướng dẫn đầu tư điện gió:

Về phương diện này, hoạt động có tầm nhìn xa mà Bộ Công Thương và GIZ đã thực hiện trong Cuốn
Hướng dẫn đầu tư điện gió cần phải được hoan nghênh và nhấn mạnh ý nghĩa. Bản hướng dẫn này
đã trình bày một cách toàn diện các quy trình thủ tục hiện có để triển khai dự án điện gió tại Việt
Nam, từ ý tưởng dự án đầu tiên, tới quy trình thủ tục cho xây dựng dự án và cuối cùng là vận hành
và bảo dưỡng dự án. Các nhà đầu tư và đơn vị phát triển trong nước và quốc tế, có thể hiểu được
những yêu cầu hiện tại khi thực hiện một dự án điện gió ở Việt Nam; biết được cần phải liên hệ và
làm việc với các cơ quan hành chính nào và các chi phí liên quan và thời gian tương ứng để có thể
triển khai dự án thành công.
Việc xuất bản Cuốn Hướng dẫn đầu tư điện gió tại Việt Nam là điểm khởi đầu lý tưởng cho công
tác phân tích toàn diện về những điểm cần sửa đổi và hợp lý hóa trong các thủ tục và yêu cầu hành
chính liên quan.
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Với Cuốn Hướng dẫn đầu tư điện gió, Chính phủ Việt Nam có lợi thế cạnh tranh rõ ràng so với các
quốc gia khác chưa thực hiện rà soát kỹ lưỡng các thủ tục hiện có. Hiện tại, lợi thế này nên được
khai thác để giải phóng tài nguyên thiên nhiên tuyệt vời của đất nước thông qua việc cung cấp một
quy trình thủ tục hành chính nhanh gọn cho các đơn vị phát triển dự án năng lượng tái tạo, đặc biệt
là trong lĩnh vực điện gió.

Cuốn Hướng dẫn đầu tư điện gió tạo điều kiện cho việc đánh giá những thủ tục nào quá phức tạp,
quá mất thời gian hoặc quá tốn kém để thực hiện dự án hiệu quả cũng như để so sánh với các thị
trường điện gió quốc tế khác. Khía cạnh này rất có ý nghĩa, đặc biệt là với các nhà đầu tư và các
đơn vị phát triển quốc tế do họ không tập trung vào một thị trường duy nhất mà có có thể phân
tích và so sánh tất cả các thị trường quốc tế mà họ có dự án. Theo đó, họ sẽ chọn những thị trường
một mặt có điều kiện tài nguyên tự nhiên tốt nhưng đồng thời cũng phải có thủ tục tinh gọn để cho
phép thực hiện các dự án nhanh chóng và hiệu quả.
5.1.1.2 Các quy hoạch phát triển điện lực

Quá trình công nghiệp hóa mạnh mẽ của Việt Nam trong những năm qua đã thúc đẩy nhu cầu năng
lượng nói chung và điện năng nói riêng tăng cao. Tiêu thụ điện dự kiến sẽ tăng từ 8 đến 12% mỗi
năm đến năm 2020. Nhu cầu này là do sử dụng điện trong công nghiệp và dân cư tăng. Theo ước
tính, cần bổ sung công suất 4.000 MW mỗi năm từ nay cho đến năm 2020 để có thể đáp ứng nhu
cầu đó.

Đối với sự phát triển của ngành năng lượng, Chính phủ đề ra các quy hoạch phát triển điện lực
cấp quốc gia và cấp tỉnh. Các quy hoạch này dự báo tăng trưởng nhu cầu và vạch ra yêu cầu phát
triển chung của ngành điện để đáp ứng được nhu cầu trong mười năm tới. Ngoài ra, các kế hoạch
này cũng sẽ đảm bảo việc gia cố và mở rộng lưới điện cần thiết để có thể bắt kịp với sự phát triển
của các nhà máy điện bổ sung, đặc biệt là các dự án năng lượng tái tạo phân tán. Ngày 18/3/2016,
Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Phát triển Điện lực Việt Nam giai đoạn
2011 - 2020 với tầm nhìn đến năm 2030. Quy hoạch chính thức này nhằm mục đích đảm bảo an
ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước với giả
định tăng trưởng GDP trung bình khoảng 7,0% trong giai đoạn này.
Trong thực tế, mọi dự án năng lượng mới phải đăng ký, trước khi xây dựng và vận hành, để được
đưa vào quy hoạch phát triển điện lực cấp quốc gia và cấp tỉnh. Cụ thể, các dự án có công suất trên
30 MW phải được đưa vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và các dự án có công suất dưới
30 MW phải được đưa vào Quy hoạch phát triển điện lực cấp tỉnh. Chỉ sau khi đã được chấp thuận
bổ sung vào trong các quy hoạch, dự án đó mới có thể bắt đầu được triển khai. Tuy nhiên, quá trình
này là bước tiêu tốn thời gian cho các đơn vị phát triển, kéo dài thời gian thực hiện tổng thể của
các dự án. Các đơn vị phát triển cần lập kế hoạch cho dự án của mình với giai đoạn tiền phát triển
thậm chí còn dài hơn, do đó cũng làm tăng chi phí thực hiện. Trong bối cảnh của cơ chế đấu thầu
trong tương lai, vấn đề này thậm chí còn có tác động lớn hơn: các đơn vị phát triển sẽ phải đăng
ký để được đưa vào quy hoạch phát triển điện lực tại thời điểm mà họ không thể chắc chắn rằng
dự án của mình cuối cùng cũng có được chọn sau kết quả đấu thầu hay không. Nói cách khác, họ
sẽ phải dành thời gian và tiền bạc cho một quy trình, mà trong trường hợp xấu nhất, không đem
lại kết quả.
Có được quy hoạch đầy đủ về phát triển ngành cũng như về các cơ sở hạ tầng liên quan đến lưới
điện và các trạm biến áp bắt buộc là mục tiêu chính đáng của Chính phủ và phương thức lập kế
hoạch mang tính dự báo trước là đúng đắn. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu việc bổ sung quy
hoạch có nên áp dụng cho từng các dự án riêng lẻ không hay nên là quy hoạch chung ở quy mô địa
phương và/hoặc tỉnh mà vẫn đủ để đảm bảo sự hài hoà cho phát triển tổng thể của ngành.
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Đề xuất hành động:
Chính phủ Việt Nam đã xác định hệ thống kế hoạch phát triển điện lực hiện tại là kho tàng
tiềm năng để phát triển ngành điện gió ở Việt Nam. Do đó, chính phủ Việt Nam đã có một
sáng kiến dưới dạng cải cách luật quy hoạch hiện hành, đây là bước khởi đầu đầy hứa hẹn
để giảm thiểu tác động của quy hoạch ngành đến đến sự phát triển của dự án. Cải cách
nhằm mục đích đơn giản hóa các yêu cầu đưa các dự án vào kế hoạch phát triển điện lực.
Dự kiến, các tỉnh sẽ chỉ phải khai báo tổng công suất MW dự kiến sẽ được bổ sung vào
lưới điện mà không cần thông tin chi tiết về từng dự án được đưa vào kế hoạch phát triển
điện lực quốc gia/tỉnh. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tải trọng của các đơn vị
phát triển ở nhiều nơi. Các bước pháp lý bổ sung cần thiết để đưa ra quyết định cải cách
đã được thực hiện cũng áp dụng cho các kế hoạch phát triển điện lực, nhưng chính phủ đã
nhận thức về những thách thức hiện có.
5.1.1.3 Bảo đảm đất cho phát triển dự án
Việc đảm bảo đất đai dành cho phát triển các dự án điện gió là một thách thức chính khác cần được
giải quyết ở Việt Nam. Vấn đề này đặc biệt là rào cản đối với các dự án trên bờ mà cần phải đàm phán
với các chủ đất tư nhân về điều kiện mua lại đất của các khu vực này. Đường bờ biển của Việt Nam,
khu vực có thể được sử dụng cho các dự án gần bờ, là đất thuộc sở hữu nhà nước, do đó có thể giúp
vấn đề đất đai đối với các đơn vị phát triển của loại hình dự án này trở nên dễ dàng hơn.
Đối với những trường hợp cần phải tiến hành đàm phán mua đất với các chủ đất tư nhân, các đơn
vị phát triển dự án chia sẻ rằng quá trình này cực kỳ tốn thời gian và tốn kém (xem thêm phụ lục 8.2
về các cuộc phỏng vấn trong chuyến khảo sát thực địa của nghiên cứu). Họ cũng cho rằng, dù việc
xây dựng đơn vị phụ trách riêng cho dự án là nên có, thì quá trình này cũng làm kéo dài thêm quá
trình mua và bảo đảm đất. Thêm vào đó, chi phí bồi thường cho các chủ đất là rất khác nhau, tùy từng
trường hợp, từng dự án, khiến cho việc dự toán trước chi phí của phát triển dự án là rất khó khăn.

Đối với cơ chế đấu thầu, vấn đề đất đai này sẽ càng thách thức hơn: các đơn vị phát triển sẽ phải bảo
đảm đất tại một thời điểm khi mà họ không chắc chắn dự án của họ liệu có được chọn sau kết quả của
đấu thầu. Do đó, đơn vị phát triển sẽ phải tiến hành quá trình đảm bảo về đất đai, với tất cả các chi
phí liên quan, mà không có bất kỳ đảm bảo nào rằng chi phí cuối cùng sẽ được bù đắp bằng việc thực
hiện và vận hành dự án (tức là trúng thầu). Do chi phí bồi thường đất đai rất cao, gánh nặng tài chính
này có thể là rất đáng kể. Ngoài chi phí bồi thường đất, rủi ro cho các đơn vị phát triển còn đến từ quá
trình giải phóng mặt bằng chậm trễ, có thể khiến dự án bỏ lỡ thời hạn cuối cùng.
Đề xuất hành động:

Khi xét đến các vấn đề liên quan tới thủ tục hành chính và sơ tuyển của cơ chế đấu thầu
trong tương lai, gánh nặng về bảo đảm đất phát triển dự án có thể được giảm bớt bằng
cách điều chỉnh các tiêu chí sơ tuyển quan trọng đối với các đơn vị phát triển có thể tham
gia chương trình đấu thầu. Chẳng hạn như điều kiện để được tham gia đấu thầu có thể nên
chấp nhận biên bản ghi nhớ được ký giữa đơn vị phát triển và chính quyền địa phương về
kế hoạch bồi thường và tái định cư cho lô đất phát triển mà không yêu cầu việc thực hiện
thu hồi đất. Yêu cầu sơ tuyển quan trọng phải bao gồm nghĩa vụ chứng minh đơn vị phát
triển thắng thầu đã thực hiện đầy đủ việc thu hồi đất trong 12 tháng gần đây nhất sau khi
ký kết hợp đồng mua bán.
Thông qua cách tiếp cận này, đơn vị phát triển sẽ không bị buộc phải thực hiện việc thu
hồi đất đầy đủ trước khi được xác nhận rằng dự án của họ được chọn trong quá trình đấu
thầu. Tuy nhiên, thông qua biên bản ghi nhớ, đơn vị phát triển có thể chứng minh rằng họ
thực sự quan tâm đến việc quy trình phát triển dự án. Các thỏa thuận bồi thường giữa chủ
đất và đơn vị phát triển trong trường hợp không thể thực hiện thu hồi đất có thể được yêu
cầu bổ sung, để trang trải chi phí của chủ đất.
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5.2.2 Tổng quan về kết quả phân tích
Bảng 14 dưới đây tóm tắt các phân tích chính cho nhóm hành động “Hợp lý hóa quy trình thủ tục
hành chính”, bao gồm 3 thách thức:
Bảng 14: Tóm tắt kết quả phân tích cho nhóm hành động “Quy trình quản trị được hợp lý hóa”
(Nguồn: eclareon)
Xác định các thách thức của nhóm
hành động
Các bước trong quy trình đầu tư và phát
triển dự án chưa được chuẩn hóa đầy
đủ trong khi các quy trình thủ tục hành
chính vẫn còn phức tạp và các đơn vị
phát triển dự án còn thiếu kinh nghiệm
tại Việt Nam
Các quy hoạch phát triển điện lực
Đảm bảo về đất phát triển dự án

Đề xuất hành động để giải quyết các thách thức
được xác định
 Tận dụng tài liệu “Các hướng dẫn đầu tư dự án điện gió” với
các phân tích về quy trình hiện tại để xác định các lỗ hổng
hoặc điểm cần khắc phục, cải tiến
 Công khai các quy trình đầu tư một cách rõ ràng, minh bạch,
dễ tiếp cận và dễ thực hiện, bao gồm biểu thời gian và danh
sách các cơ quan có thẩm quyền liên quan
 Thúc đẩy chia sẻ thông tin ở cấp độ quốc gia và quốc tế - ví
dụ như thông qua một cổng thông tin chính thức

 Cải cách luật quy hoạch hiện nay
 Chính phủ đã khởi xướng kế hoạch cải cách và các sáng kiến
rất triển vọng

 Thay đổi các điều kiện sơ tuyển liên quan đến sở hữu/
quyền sử dụng đất trong cơ chế đấu thầu đối với các đơn vị
phát triển dự án
 Một biên bản ghi nhớ về kế hoạch đền bù và tái định cư
nên được xem như là một yêu cầu đủ để có thể được tham
gia đấu thầu. Để bảo đảm được tiếp tục thực hiện dự án
sau thắng thầu, nhà phát triển cần phải cung cấp được bằng
chứng cho quyền sử dụng/ sở hữu đất chậm nhất là 12
tháng sau khi được ký thỏa thuận mua bán điện.

5.3 Nhóm hành động 2: Thủ tục đấu nối lưới điện rõ ràng và minh
bạch và Đảm bảo cơ sở hạ tầng lưới điện
5.3.1 Xác định các thách thức & Đề xuất hành động xử lý
Đối với nhóm hành động “Thủ tục đấu nối lưới điện rõ ràng minh bạch và đảm bảo cơ sở hạ tầng
lưới điện”, ba thách thức lớn đã được xác định.
5.3.1.1 Công suất lưới điện & Đấu nối lưới điện

Thách thức chính cho phát triển điện gió ở Việt Nam chính là thiết kế lưới điện theo kiểu cũ và công
suất lưới điện cuối cùng. Tương tự như các thị trường khác trên thế giới, thiết kế lưới điện của
Việt Nam vẫn theo như cách tiếp cận cũ, chủ yếu tập trung và nhắm đến các trung tâm tiêu thụ lớn
của đất nước. Các cơ sở phát điện được xây dựng gần các trung tâm tiêu thụ và chủ yếu được kết
nối thông qua lưới điện phân phối. Theo thiết kế kiểu này, hệ thống chỉ cần có một số ít đường dây
truyền tải điện. Cùng với sự phát triển theo tiềm năng của thủy điện, Việt Nam cũng đã có một số
thay đổi nhỏ trong thiết kế lưới điện. Tuy vậy, thiết kế sửa đổi này cũng chỉ phải xây dựng bổ sung
thêm một số đường dây để kết nối nhà máy thủy điện lớn với các trung tâm tiêu thụ. Hơn nữa, thủy
điện còn là loại hình nguồn phát điện khá ổn định.
Để đồng hành với những nỗ lực phát triển điện mặt trời không ổn định và đặc biệt là tiềm năng
điện gió của Việt Nam, các yêu cầu đối với thiết kế và công suất của lưới điện đang đòi hỏi phải có
những thay đổi đáng kể. Cụ thể, nhiều nhà máy sản xuất NLTT có quy mô nhỏ, vừa và lớn đang cần
phải được đấu nối vào lưới điện. Đặc biệt là đối với các trang trại điện gió, do vị trí của các cơ sở này
thường ở các khu vực hẻo lánh, thường không có kết nối với các lưới phân phối đủ mạnh, chưa kể
đến kết nối với lưới điện truyền tải. Theo thiết kế lưới điện kiểu cũ, các khu vực này chỉ cần được
cung cấp khối lượng điện nhỏ do tiêu thụ không đáng kể hơn và chưa bao giờ được dự đoán và
chuẩn bị cho một nguồn phát điện lớn.
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Đối mặt với thực tế hiện nay, EVN với tư cách là đơn vị vận hành lưới truyền tải (TSO) và các công
ty con – chịu trách nhiệm vận hành lưới điện phân phối - cần phải đánh giá lại lưới điện hiện có và
thực hiện các công tác tăng cường và mở rộng lưới điện để đáp ứng yêu cầu. Theo ước tính, Việt
Nam sẽ cần công suất bổ sung 4.000 MW mỗi năm cho đến năm 2020 để đáp ứng nhu cầu mới cũng
như cho phép đấu nối vào và vận hành công suất năng lượng tái tạo mới trên lưới điện. Trong giai
đoạn 2014-2020, ước tính cần khoảng 12,4 tỷ US$ vốn đầu tư cho các công trình lưới điện cần thiết.
EVN cũng đã cung cấp lộ trình thực hiện việc tăng cường và mở rộng lưới điện cho lưới điện truyền
tải cho đến năm 2030.
Bảng 15: Tổng quan về kế hoạch mở rộng hệ thống truyền tải giai đoạn 2016 - 2030
(Nguồn: Báo cáo Thường niên của Tập đoạn Điện lực Việt Nam 2016)
Loại

Đơn vị

Trạm biến áp 500 kV

MVA

Đường dây 220 kV

km

Trạm biến áp 220 kV
Đường dây 500 kV

MVA

km

2016 – 2020

2021 – 2025

2026 - 2030

26.700

26.400

23.550

7.488

4.076

3.435

34.966
2.746

33.888
3.592

32.750
3.714

Các kế hoạch tương tự cũng đã được phát triển bởi 5 đơn vị vận hành hệ thống phân phối (DSO),
để củng cố và mở rộng lưới điện phân phối.

Thách thức đối với việc tăng cường và mở rộng lưới truyền tải cũng như lưới điện phân phối bao
gồm khoảng trống/ chênh giữa thời gian thực hiện các công trình cải tạo lưới so với thời gian phát
triển các dự án năng lượng tái tạo mới. Thách thức đầu tiên là tăng cường và mở rộng lưới phải
theo kịp với tiến độ triển khai năng lượng tái tạo – vốn có thời gian thực hiện ngắn hơn, để đảm
bảo rằng công suất phát của các dự án này có thể được kết nối kịp thời với lưới điện để có thể phát
điện. Đặc biệt, để phát triển hơn nữa tiềm năng điện gió gần bờ, các công trình tăng cường và mở
rộng lưới điện lớn cần được khởi động. Trang trại điện gió lớn nhất Việt Nam hiện tại (Công Lý Bạc Liêu) với công suất lắp đặt 99 MW, hiện đang được đấu nối với đường dây 110 kV. Các đường
dây 220 kV cần được bổ sung để đảm bảo phát triển hơn nữa điện gió ở các khu vực ven biển.
Ngoài ra, các đơn vị phát triển cần được cung cấp thông tin công khai về tình hình lưới điện và các
điểm đấu nối lưới điện có sẵn, để đảm bảo rằng thiết kế dự án của họ và việc nối lưới là khả thi.
Đề xuất hành động:

Thực trạng công suất lưới điện tại Việt Nam đã được Bộ Công Thương và EVN xác định là
yếu tố quan trọng đối với việc phát triển hơn nữa công suất năng lượng tái tạo. Trong Báo
cáo Thường niên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVN đang cung cấp thông tin cập nhật
hàng năm liên quan đến việc phát triển lưới điện theo kế hoạch. Các ấn phẩm tương tự
cũng được 5 DSO cung cấp cho mạng lưới phân phối của họ. Tất cả các ấn phẩm cần được
đánh giá lại để kiểm tra xem sự phát triển mạnh mẽ của công suất năng lượng tái tạo mới
theo dự báo có được phản ánh và xem xét đầy đủ trong các kế hoạch về lưới hay không.
Khác biệt về thời gian thực hiện các dự án phát triển lưới điện và dự án năng lượng tái tạo
cần phải được chú ý đặc biệt.
Ngoài ra, liên quan đến tính sẵn có của thông tin về các điểm đấu nối lưới điện tiềm năng
và công suất của chúng, chúng tôi khuyến nghị nên cung cấp dữ liệu trực tuyến cho tất cả
các đơn vị phát triển NLTT tiềm năng để cho phép họ có thể xây dựng thiết kế về nối lưới
cho dự án một cách chính xác.

Trong trường hợp đơn vị vận hành lưới điện không thể công bố thông tin chi tiết như trên,
có thể áp dụng phương pháp tiếp cận đơn giản hơn theo tín hiệu đèn giao thông. Các vùng
mà lưới điện cung cấp đủ công suất đấu nối sẽ có màu xanh lá cây. Các khu vực không có
đủ công suất sẽ được đánh dấu màu đỏ. Các khu vực màu vàng có thể cung cấp một phần
công suất, nhưng sẽ cần yêu cầu đánh giá riêng lẻ đối với từng dự án. Thông qua cách tiếp
cận này, các đơn vị phát triển ít nhất sẽ có hiểu biết chung về tình hình lưới điện và có thể
điều chỉnh thiết kế đấu nối cá nhân của họ một cách tương ứng.
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5.2.2.2 Quy hoạch lưới điện
Quy hoạch lưới điện là yếu tố trung tâm cho việc phát triển năng lực tái tạo trên quy mô lớn. Tùy
thuộc vào thiết kế ban đầu của lưới điện phân phối và truyền tải, việc thực hiện quy hoạch và phát
triển lưới điện mớicó thể chỉ cần tiến hành sau khi một vài GW từ các cơ sở sản xuất NLTT đã được
nối lưới và phát điện hoặc trong các trường hợp khác, quy hoạch lưới điện có thể là yêu cầu phát
sinh ngay từ đầu, đặc biệt là khi công suất điện gió lớn hơn cần được kết nối ở các vùng sâu vùng
xa của đất nước nơi mà không có trung tâm tiêu thụ hoặc phát điện nào trước đây.
Cần thiết phải thực hiện công tác tăng cường và mở rộng cơ sở hạ tầng lưới điện trước khi đưa
vào triển khai một cơ chế đấu thầu, nhằm đảm bảo rằng các dự án được lựa chọn trúng thầu có thể
được thực hiện trong thời gian tới và không phải đợi cho đến khi có thêm công suất lưới điện. Các
yêu cầu đối với quy hoạch và phát triển lưới điện sẽ khác nhau đối với mô hình đấu thầu không quy
định vị trí và mô hình đấu thầu theo vị trí.

Theo cơ chế đấu thầu không quy định vị trí, tương tự như cơ chế FIT, công tác lập bản đồ và đánh
giá một cách toàn diện công suất và hạn chế của lưới điện hiện tại sẽ cần phải được thực hiện sớm
hơn so với theo cơ chế đấu thầu theo vị trí. Trong cơ chế này, các đơn vị phát triển dự án thường
tự do lựa chọn những địa điểm cung cấp nguồn năng lượng gió tốt nhất. Do đó, một ước tính chính
xác về công tác gia cố lưới điện và mở rộng lưới điện được yêu cầu chỉ ở một mức độ nhất định và
có thể được định hướng tốt nhất dọc theo các khu vực có tiềm năng tài nguyên gió cao nhất trong
cả nước.
Chính phủ và các đơn vị vận hành lưới điện cần phải ước tính và lập kế hoạch tăng cường và mở
rộng lưới điện cần thiết để đảm bảo rằng các dự án được lựa chọn của quá trình đấu thầu có thể
được thực hiện và kết nối mà không bị vấn đề đấu nối làm cho chậm trễ. Các đơn vị phát triển dự
án thường ước tính giá chào thầu được cung cấp trên mỗi kWh trên giả định rằng dự án sẽ được
triển khai ngay lập tức và được nối lưới ngay. Bất kỳ sự chậm trễ do không đủ điểm kết nối hoặc do
không đủ công suất lưới sẽ ảnh hưởng đến cơ cấu chi phí dự kiến của dự án, làm cho dự án thậm
chí chịu thua lỗ, trong trường hợp xấu nhất. Đặc biệt là với mô hình đấy thầu không quy định vị trí,
cần có sự tham vấn rất chặt chẽ giữa chính phủ, cơ quan phụ trách đấu thầu và các đơn vị vận hành
lưới để xử lý được hài hoà tất cả các bước chuẩn bị của quá trình đấu thầu.

Đối với mô hình đấu thầu theo vị trí, việc quy hoạch lưới điện và công tác tăng cường và mở rộng
lưới theo sau có thể được thực hiện dễ dàng hơn đáng kể. Các khu vực được cho phép đấu thầu đã
được lựa chọn trước, cho phép đơn vị vận hành lưới đánh giá tình hình lưới và thiết kế cũng như
thực hiện tất cả các công việc cần thiết trước khi bắt đầu gọi thầu diễn ra. Tuy nhiên, tùy thuộc vào
vị trí của khu vực, các công trình tăng cường và mở rộng lưới cũng có thể là một quá trình tốn kém
và kéo dài, đòi hỏi phải có sự hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan đấu thầu và đơn vị vận hành lưới điện
để triển khai hài hòa các bước chuẩn bị.
Đề xuất hành động:

Sự phối hợp và trao đổi chặt chẽ giữa Bộ Công Thương và EVN, cũng như với các DSO
trong quá trình lập kế hoạch cho một cơ chế đấu thầu mới là điều kiện bắt buộc, để đảm
bảo đạt được các mục tiêu chính sách với một tình trạng lưới điện đầy đủ. Cần đặc biệt lưu
ý là quyết định về việc áp dụng mô hình đấu thầu không quy định vị trí hay mô hình theo
vị trí sẽ có tác động khác nhau lên quy hoạch phát triển lưới điện.
Xét tới tình hình lưới hiện tại của Việt Nam, chúng tôi nhấn mạnh đề xuất việc triển khai
áp dụng mô hình đấu thầu theo vị trí khi mới bắt đầu. Theo đó, EVN và các DSO có thể xác
định sơ bộ những khu vực có khả năng cung cấp đủ công suất nối lưới, tức là các khu vực
có thể quy định cho đấu thầu theo vị trí. Hơn nữa, ngay cả khi một số địa điểm được xác
định cho đấu thầu không cung cấp đủ năng lực lưới, thì việc tăng cường và mở rộng lưới
cũng sẽ chỉ bị giới hạn ở những khu vực nhất định này.
Việc lập kế hoạch tăng cường và mở rộng lưới cho các khu vực khác có thể được thực hiện
song song, để chuẩn bị và hướng tới việc áp dụng một cơ chế đấu thầu không quy định vị
trí trong tương lai.
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5.2.2.3 Độ bão hòa ảo của Quy hoạch phát triển điện
Những thách thức phát sinh từ thực trạng của các Quy hoạch phát triển điện như đã nêu trong
phần 5.2.2.2 cũng ảnh hưởng đến các quy hoạch về lưới điện. Nếu một dự án đã được chấp thuận
bổ sung vào quy hoạch phát triển điện, nhưng không được chọn sau quy trình đấu thầu, thì quy
hoạch sẽ có nguy cơ bị bão hòa ảo, tức là quy hoạch tính đến các biện pháp tăng cường và mở rộng
cơ sở hạ tầng cần thiết cho một dự án mà dự án đó cuối cùng lại không được chỉ định cho xây dựng.
Kết quả là, quy hoạch phản ánh sai tình hình phát triển. Trong trường hợp chỉ có một dự án bị phân
bổ sai, vấn đề này không gây ra ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, xét theo tốc độ tăng trưởng dự kiến cho
mặt trời và gió cho đến năm 2020 và năm 2030, hiện tượng có thể trở thành một vấn đề liên quan
đến vài nghìn MW, dẫn đến đầu tư không cần thiết hoặc sai lệch trong cơ sở hạ tầng.
Hành động đề xuất:

Mặc dù Luật Quy Hoạch đã được sửa đổi, theo hướng giảm bớt tác động các yêu cầu đối
với đơn vị phát triển dự án năng lượng gió, nhưng vấn đề về quy hoạch lưới điện sai lệch
gây ra bởi độ bão hòa ảo của kế hoạch phát triển điện vẫn chưa được giải quyết.

Thách thức này có thể được giải quyết bằng cách tiếp cận theo các cột mốc quan trọng, tức
là một hệ thống trong đó các dự án phải hoàn thành được các bước phát triển nhất định
trong một khoảng thời gian quy định để có thể được tiếp tục nằm trong quy hoạch phát
triển điện.

Nếu dự án không hoàn thành các mốc quan trọng trong thời gian dự kiến sẽ bị loại bỏ khỏi
quy hoạch và do đó mất quyền tiếp tục phát triển dự án. Trường hợp không tuân thủ được
các mốc quan trọng nhưng không phải do lỗi của đơn vị phát triển dự án, đơn vị chức năng
có thể đặc cách gia hạn thời gian thực hiện cho dự án đó.
Cách tiếp cận theo các mốc quy định sẽ giúp đảm bảo tiến độ của các dự án đồng thời giúp
xác định được các dự án không được triển khai một cách nghiêm túc mà chỉ xin được đưa
vào quy hoạch phát triển điện lực vì lý do đầu cơ, tức là nhằm mục đích bán lại dự án với
giá cao cho các đơn vị phát triển dự án khác.
Cách tiếp cận theo mốc quy định này cũng sẽ đảm bảo rằng quy hoạch lưới điện chỉ cần xem
xét đến những dự án thực sự được xây dựng và sau đó sẽ bổ sung công suất vào hệ thống.

5.3.2 Tổng quan về kết quả phân tích

Bảng 16 dưới đây tóm tắt các kết quả phân tích trọng tâm cho nhóm hành động liên quan tới “Thủ
tục đấu nối lưới điện rõ ràng và minh bạch và đảm bảo cơ sở hạ tầng lưới điện”, tương ứng với 3
thách thức:
Bảng 16: Tóm tắt các kết quả phân tích trọng tâm cho nhóm hành động “Thủ tục đấu nối lưới điện rõ ràng
và minh bạch và đảm bảo cơ sở hạ tầng lưới điện”
(Nguồn: eclareon)
Xác định các thách thức của nhóm
hành động

Đề xuất hành động để giải quyết các thách thức được xác
định

Công suất lưới điện và đấu nối lưới
điện

 Đánh giá lại quy hoạch lưới điện hiện tại trên cơ sở xem xét
các mục tiêu phát triển công suất NLTT
 Cung cấp thông tin sơ bộ trực tuyến về hiện trạng lưới điện,
các điểm đấu nối hiện có và công suất của lưới điện
 Trong trường hợp không thể chia sẻ các thông tin chi tiết, ít
nhất cũng cần chỉ ra tình trạng lưới điện thông qua một hệ
thống tín hiệu theo kiểu đèn giao thông

61

Quy hoạch lưới điện

Sự bão hòa ảo của quy hoạch phát
triển điện lực

 Hợp tác chặt chẽ với Bộ Công Thương và các đơn vị vận hành
lưới điện để giới thiệu cơ chế đấu thầu và công suất lưới điện
cần thiết
 Nên bắt đầu triển khai từ mô hình đấu thầu theo địa điểm để
hạn chế các yêu cầu mở rộng tăng công suất lưới điện đối với
các đơn vị vận hành lưới
 Song song thực hiện quy hoạch lưới điện để chuẩn bị cho hình
thức đấu thầu không theo địa điểm trong tương lai
 Áp dụng phương pháp tiếp cận theo cột mốc để xác định các
dự án phát triển thực và điều chỉnh quy hoạch lưới điện theo
các điều kiện thực tế
 Xây dựng một cơ chế để cập nhật và chia sẻ hiện trạng phát
triển dự án: chia sẻ thông tin và liên kết giữa cấp trung ương
và địa phương

5.4 Nhóm hành động 3: Mức tín nhiệm của bên mua và khả năng xin
vay vốn của Hợp đồng mua bán điện
Nhóm hành động “Mức tín nhiệm của bên mua và khả năng xin vay vốn của Hợp đồng mua bán
điện” nhằm giải quyết hai thách thức đã được xác định trong bối cảnh Việt Nam sau:

5.4.1 Xác định các thách thức & Đề xuất hành động xử lý
5.1.1.1 Mức tín nhiệm của bên mua

Hợp đồng mua bán điện (PPA) nói chung là một hợp đồng giữa hai bên, một là đơn vị sản xuất
điện (bên bán) và một là đơn vị tìm mua điện (bên mua). Hợp đồng mua bán điện xác định tất cả
các thỏa thuận thương mại để tiến hành mua bán điện giữa hai bên, bao gồm các điều khoản về
thời điểm dự án bắt đầu hoạt động thương mại, lịch trình giao điện, phạt khi giao thiếu điện, điều
khoản thanh toán và chấm dứt. Hợp đồng mua bán điện là thỏa thuận chính giúp xác định doanh
thu và khả năng tín dụng của một dự án sản xuất điện và do đó được coi là cơ sở chính cho tài
chính dự án.
Trong bất kỳ hợp đồng dài hạn nào, người bán sản phẩm sẽ gặp rủi ro là người mua không thể
thanh toán cho hàng hóa. Rủi ro còn gọi là rủi ro đối tác này cũng có thể xảy ra đối với các đơn
vị sản xuất năng lượng tái tạo trong bất kỳ thỏa thuận mua bán điện dài hạn nào. Do đó, điều tối
quan trọng là bên mua điện tái tạo có cơ sở tài chính vững chắc.

Công nghệ năng lượng tái tạo có đặc trưng là chi phí cố định cao và cần phải được đầu tư trước
từ đầu. Điều này làm cho các dự án điện NLTT như gió và mặt trời rất nhạy cảm với những thay
đổi trong chi phí vốn. Tùy thuộc vào quy mô của dự án và mức độ tin cậy của bên mua và tình
hình phát triển của ngành năng lượng ở từng quốc gia cụ thể, các công cụ thanh khoản ngắn hạn
(ví dụ: thiết lập tài khoản tín chấp), cơ sở thanh khoản và/ hoặc bảo lãnh có chủ quyền ( từ chính
phủ hoặc nhà tài trợ quốc tế) sẽ được yêu cầu bổ sung trong nghĩa vụ thanh toán của bên mua.

Trong bối cảnh sản xuất điện gió ở Việt Nam, Hợp đồng mua bán điện được ký kết giữa đơn vị
phát triển/ vận hành dự án và EVN, với tư cách là người mua. Các đơn vị phát triển dự án quốc tế
nhấn mạnh rằng trong bối cảnh mà EVN có xếp hạng tín dụng thấp, sẽ dẫn đến tình trạng là Hợp
đồng mua bán điện của EVN không có khả năng xin vay vốn từ các nguồn quốc tế.
Có một số giải pháp giúp nâng cao mức tín nhiệm của EVN và độ tin cậy của Hợp đồng mua bán
điện. Các biện pháp ngắn hạn có thể bao gồm một quy trình kiểm toán minh bạch hơn (để các
đơn vị phát triển dự án quốc tế và người cho vay có thể đánh giá đầy đủ tình hình tài chính của
EVN) hoặc thành lập một tài khoản tín chấp ECROW (nghĩa là EVN thanh toán vào tài khoản này
trước 6 hoặc 12 tháng khoản thanh toán cho IPP để giảm rủi ro thanh toán hợp đồng).
Đồng thời, cần có nhiều can thiệp về cơ chế để cải thiện tình hình tài chính của EVN trong dài
hạn. Các giải pháp bao gồm việc giảm trợ cấp trong ngành điện và thiết lập các mức thuế phản
ánh đúng chi phí sản xuất điện hơn cho tất cả người tiêu dùng. Bên cạnh đó, các khoản trợ cấp
chéo trong hệ thống điện của Việt Nam cũng cần được giảm bớt.
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Các đơn vị phát triển dự án quốc tế tại Việt Nam cũng nhấn mạnh rằng, bảo lãnh nhà nước của
chính phủ Việt Nam sẽ giúp khắc phục tình trạng hiện tại, đảm bảo rằng đơn vị phát triển dự án
sẽ nhận được tất cả các khoản thanh toán như thỏa thuận cho lượng điện sản xuất trong toàn bộ
thời gian được xác định theo hợp đồng. Ngoài ra, bảo lãnh cũng có thể được cung cấp từ các nhà
tài trợ quốc tế (ví dụ: World Bank). Các đơn vị phát triển dự án quốc tế giải thích rằng trong một
số cơ chế nhất định, việc xin vay vốn cho các dự án điện gió từ các tổ chức tài chính quốc tế là rất
khó. Họ chỉ ra rằng hiện trạng điện gió Việt Nam hiện nay có mức công suất lắp đặt thấp là hệ quả
của vấn đề này trong khi điều kiện tự nhiên lại rất thuận lợi.
Các đơn vị phát triển dự án quốc gia không hoàn toàn chia sẻ quan điểm này. Tuy nhiên, họ cũng
nhấn mạnh rằng họ chủ yếu tìm kiếm nguồn tài chính từ các tổ chức tài chính trong nước, những
đơn vị mà không mấy quan ngại về tính tin cậy của Hợp đồng mua bán điện cũng như mức tín
nhiệm của EVN.
Hành động đề xuất:

Mức tín nhiệm của người mua là điều kiện tiên quyết cho tính hấp dẫn của một thị trường
năng lượng tái tạo, đặc biệt là đối với các khoản đầu tư nước ngoài. Nếu tính tới các mục
tiêu phát triển NLTT của chính phủ Việt Nam và khả năng đầu tư hạn chế của các ngân
hàng trong nước (xem phụ lục mục 8.2.4), thì Việt Nam sẽ rất cần các khoản đầu tư từ
nước ngoài. Mức xếp hạng tín nhiệm quốc tế thấp của EVN có thể được giải quyết thông
qua nhiều giải pháp khác nhau (bao gồm các biện pháp ngắn hạn, thay đổi cơ cấu và bảo
lãnh).
Cần phải thực hiện phân tích kỹ lưỡng với sự phối hợp giữa các ngân hàng quốc tế lớn để
xác định các yếu tố đặc biệt ảnh hưởng đến xếp hạng tín dụng thấp của EVN, từ đó chỉ ra
và giải quyết những hạn chế này.
5.4.1.2 Khả năng xin vay vốn của hợp đồng mua bán điện
Bên cạnh mức tín nhiệm của bên mua, khả năng xin vay vốn của các dự án điện gió ở Việt Nam cũng
bị ảnh hưởng tiêu cực bởi 6 điểm chính sau đây. Xử lý các yếu tố này có thể góp phần làm giảm rủi
ro cho đầu tư vào lĩnh vực năng lượng gió (theo GIZ, Hướng dẫn Đầu tư Điện gió ở Việt Nam; các
khuyến nghị về cải thiện chính sách và quy định, tháng 6/2016):
1. Rủi ro thanh toán: Hợp đồng có cấu trúc ví dụ như “Nhận hoặc Thanh toán” hay “Nhận và
Thanh toán” giảm thiểu rủi ro trong trường hợp người mua bao tiêu điện không thể sử dụng điện
sản xuất từ cơ sở. Hợp đồng Mua Bán Điện Mẫu của EVN không tạo ra niềm tin cho nhà Phát triển
rằng người mua điện bao tiêu sẽ trả tiền trong trường hợp cắt giảm (điện dư).

2. Thay đổi trong Luật hoặc thay đổi về Thuế: Hợp đồng Mua Bán Điện cần định nghĩa rõ ràng
sự phân bổ rủi ro khi luật hay thuế thay đổi và có thể ảnh hưởng đến dòng tiền của dự án. Nguy
cơ đối diện với rủi ro này được giảm thiểu cho các nhà Phát triển được xem là đặc biệt quan trọng
trong trường hợp bên mua bao thầu điện thuộc khu vực công như EVN.

3. Bất khả kháng: Trong trường hợp các sự kiện ngoài tầm kiểm soát của bên sản xuất điện hay
bên mua bao thầu điện ngăn chặn một trong hai bên thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng Mua Bán
Điện, trường hợp này được coi là bất khả kháng. Giới hạn của các sự kiện bất khả kháng, thủ tục
chia sẻ rủi ro, và ngày tháng dự kiến chấm dứt phải được quy định trong hợp đồng. Các nhà đầu tư
quốc tế chia sẻ rằng các trường hợp bất khả kháng do EVN cung cấp là chưa đầy đủ.

4. Rủi ro tranh chấp: Các nhà Đầu tư mong muốn giảm thiểu nguy cơ tranh chấp bằng việc quy
định một cơ quan trung lập quốc tế làm trọng tài, đặc biệt trong các Hợp đồng Mua Bán Điện Mẫu
với bên mua điện thuộc khu vực công như EVN. Mặc dù có thể chấp nhận việc quy định các tổ chức
thuộc khu vực công yêu cầu Hợp đồng Mua Bán Điện phải tuân theo các quy định pháp lý trong
nước, việc có trọng tài quốc tế để phân xử là một tiêu chuẩn cần thiết. Các nhà Đầu tư quốc tế chia
sẻ rằng các quy định quản lý tài chính trong Hợp đồng Mua Bán Điện của EVN là chưa đầy đủ. Việt
Nam đã ký Hiệp định TPP gần đây, trong đó chỉ ra các yêu cầu về trọng tài quốc tế.

63

5. Chấm dứt Hợp đồng và Thanh toán: Hợp đồng Mua Bán Điện cần xác định các trường hợp
được chấp nhận chấm dứt hợp đồng cũng như quy trình chấm dứt. Trong trường hợp chỉ có một
người mua duy nhất trên thị trường, như tại Việt Nam, nhà Phát triển/nhà Đầu tư sẽ bị bỏ lại mà
không có bên mua điện thay thế trong trường hợp chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp này Hợp
đồng Mua Bán Điện của EVN nên quy định quyền chấm dứt hạn chế.
6. Xác minh khả năng thanh toán của bên mua điện: Hợp đồng Mua Bán Điện ràng buộc bên
mua phải thanh toán. Các nhà đầu tư sẽ đòi hỏi bằng chứng về mức độ tin cậy của bên mua, và
trong trường hợp bên mua không thể chứng minh một cách đầy đủ khả năng thanh toán, quá trình
hoạt động/ kinh doanh và khả năng thanh khoản ngắn hạn, thì Hợp đồng Mua Bán Điện có thể cần
thêm các bằng chứng về khả năng thanh toán thông qua: Thư Tín dụng, Bảo lãnh … để có thể xin
tài trợ.
Đề xuất hành động:
Mức tín nhiệm của người mua là điều kiện tiên quyết cho tính hấp dẫn của một thị trường
năng lượng tái tạo, đặc biệt là đối với các khoản đầu tư nước ngoài. Nếu tính tới các mục
tiêu phát triển NLTT của chính phủ Việt Nam và khả năng đầu tư hạn chế của các ngân
hàng trong nước (xem phụ lục mục 8.2.4), thì Việt Nam sẽ rất cần các khoản đầu tư từ
nước ngoài. Cần phải thực hiện phân tích kỹ lưỡng với sự phối hợp giữa các ngân hàng
quốc tế lớn để xác định các điều khoản và điều kiện nào của Hợp đồng mua bán điện cần
được cải thiện, đặc biệt là về trách nhiệm của bên mua.

5.4.2 Tổng quan về kết quả phân tích
Bảng 17 dưới đây tóm tắt các kết quả phân tích trung tâm cho nhóm hành động liên quan đến “Mức
tín nhiệm của bên mua và khả năng xin vay vốn của Hợp đồng mua bán điện”, bao gồm 2 thách thức
chính:
Bảng 17: Tóm tắt các kết quả phân tích cho nhóm hành động “Mức tín nhiệm của bên mua và khả năng xin
vay vốn của Hợp đồng mua bán điện”
(Nguồn: eclareon)
Xác định các thách thức của
nhóm hành động

Đề xuất hành động để giải quyết các thách thức được xác định

Cải thiện mức tín nhiệm của bên
mua điện

 Phân tích kỹ các yếu tố dẫn đến xếp hạng tín dụng thấp của EVN để
chỉ ra các hạn chế
 Đánh giá và triển khai thực hiện các biện pháp để nâng cao uy tín
tài chính của EVN, từ đó cải thiện mức độ tín nhiệm đối với EVN
 (a) Bao gồm các biện pháp ngắn hạn như các thỏa thuận tài khoản
ký quỹ để giải quyết rủi ro thanh toán, minh bạch hơn trong hạch
toán của EVN, v.v...
 (b) Bao gồm các biện pháp mang tính hệ thống hơn như triển khai
các mức giá điện phản ánh chi phí, giảm trợ giá trong ngành điện,
cải thiện quy hoạch hệ thống điện dựa trên chi phí thấp nhất, v.v...

Điều chỉnh hợp đồng mua bán
điện

 Đánh giá cho thấy sự bảo đảm của nhà nước đối với hợp đồng mua
bán điện của EVN có thể được cung cấp hoặc bảo đảm thay bởi các
nhà tài trợ quốc tế (ví dụ như bảo đảm của Ngân hàng Thế giới)

 Thiết kế lại các điều khoản của Hợp đồng mua bán điện tiêu chuẩn
để tuân theo các yêu cầu về giảm thiểu rủi ro
 Xác định rõ trách nhiệm của bên bán hoặc bên mua trong từng
trường hợp cụ thể như bắt buộc cắt nguồn, chấm dứt hợp đồng,
vận hành thử, v.v...

 Lập chỉ mục các khoản thanh toán hợp đồng mua bán điện theo
mức lạm phát trong tương lai, ví dụ theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
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5.5 Tóm tắt các thách thức hiện tại và đề xuất hành động
Bảng 18 dưới đây tóm tắt các thách thức đã xác định trong ba tổ hợp chính, cùng với tổng quan về
các nhóm hành động được đề xuất để giải quyết các thách thức đó:
Bảng 18: Tóm tắt các tổ hợp hành động trung tâm cho các dự án năng lượng gió ở Việt Nam để giải quyết
những thách thức hiện tại
(Nguồn: eclareon)
Các tổ hợp
hành động
trung tâm

Các thách thức và
rào cản được xác
định

Các hành động cần thiết để tháo gỡ rào cản

Rà soát lại và
tinh giản các
thủ tục quy
trình hành
chính

 Các bước trong
quy trình đầu tư
và phát triển dự án
chưa được chuẩn
hóa đầy đủ trong
khi các quy trình
thủ tục hành chính
vẫn còn phức tạp
và các đơn vị phát
triển dự án còn
thiếu kinh nghiệm
tại Việt Nam

 Tận dụng tài liệu “Các hướng dẫn đầu tư dự án điện gió” với
các phân tích về quy trình hiện tại để xác định các lỗ hổng
hoặc điểm cần khắc phục, cải tiến
 Công khai các quy trình đầu tư một cách rõ ràng, minh bạch,
dễ tiếp cận và dễ thực hiện, bao gồm biểu thời gian và danh
sách các cơ quan có thẩm quyền liên quan

 Thúc đẩy chia sẻ thông tin ở cấp độ quốc gia và quốc tế - ví
dụ như thông qua một cổng thông tin chính thức
 Cải cách luật quy hoạch hiện nay

 Các quy hoạch phát  Chính phủ đã khởi xướng kế hoạch cải cách và cácsáng kiến
triển điện lực
rất triển vọng
 Đảm bảo về đất
phát triển dự án

Đấu nối lưới
 Công suất lưới
điện và cơ sở hạ
điện và đấu nối
tầng lưới điện
lưới điện
rõ ràng và minh
bạch
 Quy hoạch lưới
điện

 Sự bão hòa ảo của
quy hoạch phát
triển điện lực

 Thay đổi các điều kiện sơ tuyển liên quan đến sở hữu/
quyền sử dụng đất trong cơ chế đấu thầu đối với các đơn
vị phát triển dự án
 Một biên bản ghi nhớ về kế hoạch đền bù và tái định cư
nên được xem như là một yêu cầu đủ để có thể được tham
gia đấu thầu. Để bảo đảm được tiếp tục thực hiện dự án
sau thắng thầu, nhà phát triển cần phải cung cấp được bằng
chứng cho quyền sử dụng/ sở hữu đất chậm nhất là 12
tháng sau khi được ký thỏa thuận mua bán điện.
 Đánh giá lại quy hoạch lưới điện hiện tại trên cơ sở xem xét
các mục tiêu phát triển công suất NLTT

 Cung cấp thông tin sơ bộ trực tuyến về hiện trạng lưới điện,
các điểm đấu nối hiện có và công suất của lưới điện

 Trong trường hợp không thể chia sẻ các thông tin chi tiết, ít
nhất cũng cần chỉ ra tình trạng lưới điện thông qua một hệ
thống tín hiệu theo kiểu đèn giao thông
 Hợp tác chặt chẽ với Bộ Công Thương và các đơn vị vận
hành lưới điện để giới thiệu cơ chế đấu thầu và công suất
lưới điện cần thiết

 Nên bắt đầu triển khai từ mô hình đấu thầu theo địa điểm
để hạn chế các yêu cầu mở rộng tăng công suất lưới điện đối
với các đơn vị vận hành lưới
 Song song thực hiện quy hoạch lưới điện để chuẩn bị cho
hình thức đấu thầu không theo địa điểm trong tương lai
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 Áp dụng phương pháp tiếp cận theo cột mốc để xác định
các dự án phát triển thực và điều chỉnh quy hoạch lưới điện
theo các điều kiện thực tế

Mức tín nhiệm
của bên mua
điện và khả
năng xin vay
vốn của hợp
đồng mua bán
điện

 Xây dựng một cơ chế để cập nhật và chia sẻ hiện trạng phát
triển dự án: chia sẻ thông tin và liên kết giữa cấp trung
ương và địa phương

 Cải thiện mức tín  Phân tích kỹ các yếu tố dẫn đến xếp hạng tín dụng thấp của
nhiệm của bên
EVN để chỉ ra các hạn chế
mua điện
 Đánh giá và triển khai thực hiện các biện pháp để nâng cao
uy tín tài chính của EVN, từ đó cải thiện mức độ tín nhiệm
đối với EVN
 (a) Bao gồm các biện pháp ngắn hạn như các thỏa thuận
tài khoản ký quỹ để giải quyết rủi ro thanh toán, minh bạch
hơn trong hạch toán của EVN, v.v...

 (b) Bao gồm các biện pháp mang tính hệ thống hơn như
triển khai các mức giá điện phản ánh chi phí, giảm trợ giá
trong ngành điện, cải thiện quy hoạch hệ thống điện dựa
trên chi phí thấp nhất, v.v...

 Đánh giá cho thấy sự bảo đảm của nhà nước đối với hợp
đồng mua bán điện của EVN có thể được cung cấp hoặc bảo
đảm thay bởi các nhà tài trợ quốc tế (ví dụ như bảo đảm của
Ngân hàng Thế giới)

 Điều chỉnh hợp  Thiết kế lại các điều khoản của Hợp đồng mua bán điện tiêu
đồng mua bán
chuẩn để tuân theo các yêu cầu về giảm thiểu rủi ro
điện
 Xác định rõ trách nhiệm của bên bán hoặc bên mua trong
từng trường hợp cụ thể như bắt buộc cắt nguồn, chấm dứt
hợp đồng, vận hành thử, v.v...

 Lập chỉ mục các khoản thanh toán hợp đồng mua bán điện
theo mức lạm phát trong tương lai, ví dụ theo chỉ số giá tiêu
dùng (CPI)
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Chương

06
Khuyến nghị

Theo như các phân tích về điều kiện khung và tình hình thực tế ở trên, việc áp dụng cơ chế
đấu thầu cho các dự án điện gió ở Việt Nam được khuyến cáo chỉ nên thực hiện sau khi đã gia
hạn thời gian áp dụng mô hình FIT hiện tại ít nhất là 2 năm nữa. Thời gian triển khai thêm
này của mô hình FIT này nên được sử dụng để giải quyết các thách thức và hạn chế hiện có và
để chuẩn bị cho việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của một cơ chế đấu thầu thành công. Sau đó,
việc áp dụng cơ chế đấu thầu theo địa điểm cụ thể có thể là giai đoạn sơ bộ để cuối cùng sẽ
thực hiện áp dụng cơ chế đấu thầu không quy định vị trí cho năng lượng gió trên cả nước. Lộ
trình được đề xuất sẽ cho biết việc triển khai một mô hình đấu thầu nên thực hiện theo từng
bước như thế nào. Ngoài ra, chương này cũng trình bày thông tin về cơ chế quản lý đấu thầu
tương lai liên quan đến cơ quan đấu thầu có thẩm quyền, năng lực cần có và những yêu cầu
về công tác chuẩn bị.

Trong phân tích trình bày ở trên, mốc thời gian hợp lý để bắt đầu một cơ chế đấu thầu nên
trong khoảng thời gian 2022-2025. Mốc thời gian này cũng sẽ cho Việt Nam đủ thời gian để
phát triển và thẩm định thấu đáo các tài liệu pháp lý đối với chế độ đấu thầu, để chuẩn bị sẵn
các khu vực dành cho đấu thầu trong trường hợp áp dụng mô hình đấu thầu theo vị trí, để xác
định và thành lập cơ quan phù hợp chịu trách nhiệm về hoạt động đấu thầu, đào tạo các cấp
có thẩm quyền quốc gia và địa phương về những yêu cầu của hệ thống mới cũng như cải tiến
những quy định chung liên quan với chế độ đấu thầu.
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6.1 Lộ trình thực hiện đấu thầu
Đấu thầu là một cơ chế phức tạp và thay đổi tùy thuộc vào từng bối cảnh và điều kiện thị trường.
Chính vì vậy, việc áp dụng cơ chế đấu thầu cần được tiến hành dần dần từng bước một, với sự đánh
giá cẩn trọng, thường xuyên và điều chỉnh kịp thời. Về lộ trình đưa cơ chế đấu thầu vào thực hiện ở
Việt Nam, cần thiết phải có một giai đoạn quá độ chuyển từ FIT sang cơ chế đấu thầu để hỗ trợ tất
cả các bên tham gia thích ứng với cơ chế mới, cũng như đảm bảo sự phát triển trơn tru và mạnh mẽ
thị trường. Nói cách khác, Chính phủ nên chia quá trình thực hiện thành các giai đoạn khác nhau,
trong đó có thể áp dụng những phương pháp và quy mô thị trường khác nhau. Ví dụ, Việt Nam có
thể bắt đầu đấu thầu theo địa điểm cụ thể hoặc các địa điểm thí điểm và sau đó chuyển sang đấu
thầu không quy định địa điểm ở giai đoạn sau. Một phương án khác cũng có thể là thực hiện đấu
thầu địa điểm cụ thể cho các dự án năng lượng gió gần bờ và đấu thầu không quy định địa điểm cho
các dự án năng lượng gió trên bờ.

6.1.1 Lộ trình tổng quát với các giai đoạn cụ thể

Tương tự như kinh nghiệm của các nước khác, với hệ thống FIT hiện có, Việt Nam sẽ cần có giai
đoạn chuyển tiếp giữa FIT và đấu thầu trong đó các nhà phát triển/nhà đầu tư có thể có đủ thời
gian và chuẩn bị để làm danh mục đầu tư và phát triển dự án của họ thích nghi với cơ chế hỗ trợ
mới. Trước và song song với quá trình này thì cần có giai đoạn chuẩn bị liên tục trong đó các vấn đề
về thủ tục hành chính, nguồn nhân lực, quy hoạch phải được cải tiến để tương thích với hệ thống
mới. Sau đó là giai đoạn thí điểm để giúp trang bị thông tin và kinh nghiệm về hệ thống mới cho tất
cả các bên tham gia (v.d. các cơ quan của chính phủ trung ương, các chính quyền tỉnh, ngân hàng,
nhà đầu tư/nhà phát triển). Cuối cùng, khi tất cả những điều kiện tiên quyết được coi là đã đạt, sẽ
triển khai giai đoạn áp dụng cơ chế đấu thầu trên toàn quốc. Lộ trình tổng quát với các mốc thời
gian của các giai đoạn này được thể hiện trong Hình 15 dưới đây.
Chỉ áp dụng cơ chế đấu thầu

Cơ chế
đấu thầu
Thí điểm đấu thầu theo vị trí dự án
Chuẩn bị địa điểm
Giai đoạn
chuẩn bị

Giai đoạn
chuyển tiếp

Chuẩn bị thực hiện đấu thầu

Kế hoạch
biểu giá FIT
hiện thời

Biểu giá
FIT sửa đổi

Trong quá trình chuyển đổi,
áp dụng giá FIT
cho các dự án hiện có

Biểu giá FIT

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Hình 15: Thời gian dự kiến để giới thiệu cơ chế đấu thầu tại Việt Nam (nếu có)
Nguồn: GIZ (tự xây dựng)

6.1.2 Lộ trình chi tiết cho giới thiệu và triển khai đấu thầu
Khi chia nhỏ các giai đoạn đề xuất ở trên, các bước tiếp theo và các mốc thời gian tương ứng được
xác định (Bảng 19) và từ đó đưa ra lộ trình chi tiết như trong Hình 16.
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Bảng 19: Các bước tuần tự và các mốc thời gian cho thực hiện đấu thầu tại Việt Nam
Giai
đoạn

Giai
đoạn
chuẩn
bị

Bước

Thời gian thực hiện ước tính

 Hợp lý hóa các thủ tục hành
chính

Các bước cần thiết yêu cầu cho giai đoạn này được trình bày
trong Phần 5.2. Đây là quá trình dài hạn (khoảng 3 năm)
và phải được bắt đầu càng sớm càng tốt. Nó có thể vận hành
song song với các bước bổ sung của giai đoạn chuẩn bị.

 Hợp lý hóa đấu nối lưới điện
(đấu nối lưới điện rõ ràng và
minh bạch và hạ tầng cơ sở)
 Mức tín nhiệm của bên mua
và khả năng vay vốn của
HĐMBĐ

 Thành lập cơ quan đấu thầu
và đào tạo nhân sự

Giai
đoạn
 Điều chỉnh chính sách FIT
chuyển
tiếp
 Chọn và chuẩn bị đất
 Đo gió

 Mở rộng lưới điện đến lô đất
đã chọn

Giai
 Chuẩn bị thiết kế đấu thầu
đoạn
chi tiết (bao gồm cả tài liệu
thí
ngắn)
điểm
– đấu
thầu
theo vị
trí
 Công bố Văn kiện trắng về
thiết kế đấu thầu

 Phản hồi từ các bên liên
quan và tổng hợp các ý kiến

Các bước cần thiết yêu cầu cho giai đoạn này được trình bày
trong Phần 5.3. Đây là quá trình dài hạn (khoảng 3 năm)
và phải được bắt đầu càng sớm càng tốt. Nó có thể vận hành
song song với các bước bổ sung của giai đoạn chuẩn bị.
Các bước cần thiết yêu cầu cho giai đoạn này được trình bày
trong Phần 5.4. Đây là quá trình dài hạn (khoảng 6 năm)
và phải được bắt đầu càng sớm càng tốt. Nó có thể vận hành
song song với các bước bổ sung của giai đoạn chuẩn bị.
Được trình bày trong phần 6.1.3.1 dưới đây. Yêu cầu ít nhất
là 1 năm để đầu tiên xác định và thành lập cơ quan đấu thầu
được ủy quyền, và sau đó đào tạo nhân sự của nó.

Được trình bày trong phần 6.1.3.2 dưới đây. Nó áp dụng cho
các dự án đã được phê duyệt cho phát triển trong thời gian
cuối của giai đoạn FIT hiện có nhưng cần thời gian để phát
triển / xây dựng trước khi áp dụng đấu thầu.

Được trình bày trong phần 6.1.3.3 dưới đây. Lựa chọn và mua
tiềm năng đất có thể khá mất thời gian (thường là 1 năm
hoặc lâu hơn).
Được trình bày thêm trong phần 6.1.3.4 dưới đây. Để làm cho
dự án điện gió khả thi về mặt ngân hàng, thì việc đo gió tại địa
điểm cần thời gian ít nhất là 1 năm.

Được trình bày thêm trong phần 6.1.3.5 dưới đây. Mở rộng
lưới điện có thể thực hiện đồng thời với đo gió tại địa điểm và
mất ít nhất là 1 năm hay lâu hơn.

Dựa vào các phần tử thiết kế của đấu thầu và các phương án
được phác thảo trong Phụ lục 8, các nhà làm chính sách ở Việt
Nam cần chuẩn bị thiết kế đấu thầu chi tiết cho năng lượng
gió. Đề xuất là công bố thiết kế đấu thầu chi tiết (gồm cả giải
thích các phương án thiết kế riêng) trong một tài liệu ngắn
(gọi là “Văn kiện trắng”). Chuẩn bị thiết kế đấu thầu chi tiết và
đạt được thỏa thuận giữa tất cả các cơ quan và các bộ tham
gia có thể mất 1 năm. Văn kiện trắng này thường chỉ bao gồm
thông tin trực tiếp liên quan đến thiết kế đấu thầu riêng biệt.
Các bước cải thiện khung chính sách tổng thể (xem Chương
5) thường không được đưa vào.

Văn kiện trắng có thể được sử dụng làm cơ sở cho quá trình
tham vấn với công nghiệp năng lượng gió và những bên liên
quan khác. Loại tham vấn công cộng này với ngành công
nghiệp và các cơ quan tham gia khác đã được chứng minh là
rất có lợi. Ở giai đoạn đầu, sự hiểu biết quan trọng từ ngành
công nghiệp có thể được đưa vào thiết kế chính sách (v.d.
thông tin về thời gian trung bình để đặt mốc cho phát triển
dự án điện gió ở Việt Nam). Quá trình tham vấn mất khoảng
3 tháng.

Phản hồi từ quá trình tham vấn công cộng cần được đưa vào
thiết kế đấu thầu cuối cùng. Những thay đổi cuối cùng cần có
sự hợp tác giữa các cơ quan và các bộ khác nhau. Bước này
cần thời gian khoảng 3 tháng.
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 Vận hành đấu thầu thí điểm
để thử nghiệm mục đích

 Đánh giá đấu thầu thí điểm
và tiến hành các sửa đổi khả
thi

 Vòng đấu thầu đầu tiên – Mời
đề xuất

Thực
hiện
cơ chế
đấu
thầu

 Vòng đấu thầu đầu tiên –
Chọn thầu

 Vòng đấu thầu đầu tiên – Ký
hợp đồng mua bán điện

Nhiều nước trên thế giới cũng đã thực hiện đấu thầu thí điểm
để thử nghiệm các mục đích. Đề xuất thực hiện ít nhất một
hoặc hai đấu thầu thí điểm để cho phép tất cả các bên tham
gia lấy kinh nghiệm với khung hỗ trợ mới này. Ví dụ, Việt Nam
có thể thực hiện những đấu thầu thí điểm cho các dự án điện
gió gần bờ – trong khi các dự án điện gió trên bờ vẫn giữ trong
chương trình FIT nhiều năm. Việc thực hiện một hoặc hai đấu
thầu thí điểm cần ít nhất là 6 tháng (đến 1 năm), phụ thuộc
vào thời gian đấu thầu và năng lực tổ chức và chọn người
thắng thầu.
Công suất của đấu thầu thí điểm phải là đủ cao để thu hút sự
quan tâm từ các nhà phát triển dự án quốc tế. Tuy nhiên, nó
không thể quá lớn vì lý tưởng là công suất chào phải lớn hơn
công suất đấu thầu. Công suất mục tiêu sẽ có thể nằm trong
dải 100-500 MW, nhưng cần nghiên cứu thêm để đặt giá trị
chính xác.
Những bản chào giá trong các cuộc đấu thầu thí điểm cần
được đánh giá cẩn thận và cải tiến nếu cần. Thiết kế đánh giá
cũng có thể cần được sửa đổi. Đối với bước này cần khoảng
6 tháng.

Đầu tiên mời các nhà thầu sẽ dựa vào thiết kế đấu thầu cuối
cùng. Việc mời nhà thầu có thể bắt đầu với quá trình yêu cầu
năng lực (RfQ) (những nhà thầu quan tâm cần chứng minh
rằng năng lực tài chính hoặc vật chất của họ đáp ứng một mức
nhất định). Cửa sổ RfQ thường được mở một tháng. Tiếp theo,
yêu cầu nộp đề xuất (RfP) được một cơ quan chính phủ có
trách nhiệm ban hành. Những nhà phát triển dự án quan tâm
thường có 6 tháng để chuẩn bị các đề xuất của họ. Tổng cộng,
quá trình này cần thời gian từ 6 đến 7 tháng.

Khi một cơ quan chính phủ có trách nhiệm đã nhận được các
bản chào, chúng cần được đánh giá cẩn thận, kiểm tra các tiêu
chuẩn sơ tuyển, giá và tiêu chuẩn lựa chọn tiềm năng khác.
Quá trình lựa chọn phải là rất minh bạch để giảm rủi ro vì hối
lộ. Tùy thuộc vào độ phức tạp của các tiêu chí lựa chọn (xem
tiêu chí đánh giá và quá trình đánh giá trong Phụ lục 8), bước
này mất từ 3 đến 6 tháng.
Người mua điện sẽ ký hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) với
nhà phát triển dự án điện gió, bao gồm giá đã được xác định
trong quá trình đấu thầu. Điều quan trọng là xây dựng HĐMBĐ tiêu chuẩn hóa để đẩy nhanh quá trình. Nếu có HĐMBĐ
tiêu chuẩn hóa thì quá trình này thường mất ít hơn 6 tháng.
Sau khi ký HĐMBĐ, các nhà phát triển dự án có thể đưa dự án
đến kết luận tài chính và bắt đầu xây dựng trang trại điện gió.
Thông thường thời gian từ khi ký HĐMBĐ đến khi nối dự án
đã hoàn thành vào lưới điện là 3-4 năm.

Quá trình trên được minh họa trong Hình 16 dưới đây.
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Preliminary framework adjustment

Tinh giản thủ tục hành chính (cần 36 tháng)

Tăng mức tín nhiệm của bên mua (cần 36-72 tháng)
Tinh giản hóa đấu nối lưới điện (cần 36 tháng)

Điều chỉnh chính sách FIT (theo địa điểm) (24 tháng)

Đào tạo nhân sự (ít nhất 12 tháng)

Hỗ trợ từ các
nhà tài trợ
trong việc
chuẩn bị địa
điểm (18-24
tháng)

Đánh giá đấu thầu
thí điểm
(6 tháng)
Vòng đấu thầu
đầu tiên Mời thầu
(3 tháng)

Chọn và mua đất (12-18 tháng)

Chuẩn bị thiết kế
đấu thầu chi tiết
(6 tháng)

Đo gió (12-18 tháng)

Mở rộng lưới điện (12-18 tháng)

Điều chỉnh khung sơ bộ

Vận hành đấu thầu
thí điểm
(3 tháng)

Vòng đấu thầu
đầu tiên Chọn thầu
(3 tháng)

Chuẩn bị địa điểm

Phản hồi từ các ngành
công nghiệp về Văn kiện
trắng (3 tháng)
Vòng đấu thầu đầu
tiên - Ký kết Hợp
đồng Mua bán điện
(3 tháng)

Hình 16: Đề xuất lộ trình thực hiện đấu thầu ở Việt Nam
(Nguồn: IET)

Thiết kế đấu thầu

Công bố
Văn kiện trắng
(3 tháng)

Triển khai

6.1.3 Giải thích các bước thực hiện

Trong phần này, các bước quan trọng trong Bảng 19 sẽ được giải thích chi tiết để hiểu rõ hơn.
6.1.3.1 Thành lập cơ quan đấu thầu và đào tạo nhân sự

Để áp dụng một cơ chế hỗ trợ mới như đấu thầu đòi hỏi phải có sự chuẩn bị chu đáo về mặt thời
gian tiền chuẩn bị, sự làm quen của các bên tham gia thị trường với cơ chế mới và đào tạo nhân sự
quản lý về những yêu cầu mới và các bước thủ tục.

Đầu tiên cần thành lập một cơ quan mới (đứng độc lập hoặc thuộc một bộ hoặc một tổ chức khác).
Ít nhất cần 1 năm để thực hiện quá trình lập quy hoạch rất phức tạp để đưa ra chế độ đấu thầu
mới này. Tổ chức lại chức năng quản trị đối với cơ quan đấu thầu mới cũng cần thêm thời gian mà
chính phủ phải cân nhắc cẩn thận. Độ phức tạp của thủ tục này không được đánh giá quá thấp và
phải được thực hiện rất nghiêm chỉnh vì nó sẽ có tác động lớn đến thiết kế chế độ đấu thầu và sự
thành công của công cụ hỗ trợ này.
Về mốc thời gian phải tính đủ thời gian trước khi bắt đầu vòng đấu thầu thực sự thứ nhất, cho phép
các đối tượng tham gia thị trường, đặc biệt là các nhà phát triển dự án tự làm quen với hệ thống đấu
thầu mới, những yêu cầu liên quan và các mốc thời gian. Đặc biệt đối với hệ thống đấu thầu, nhà đầu
tư cần phải hiểu rõ tất cả những yêu cầu và các bước phát triển liên quan để có thể ước tính đúng chi
phí đầu tư và thời gian phát triển yêu cầu để cuối cùng trình bày đủ giá chào thầu / kWh.

Cuối cùng, nhân sự cho cơ quan đấu thầu mới cũng như tất cả các cơ quan liên quan cần được đào
tạo chi tiết và kỹ lưỡng về chức năng chung của chế độ đấu thầu, các bước thủ tục liên quan và các
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yêu cầu đặc biệt để đảm bảo họ đã hiểu rõ và thực hiện thủ tục đấu thầu mà không gây ra các lỗi
pháp lý có thể dẫn đến hủy bỏ quy trình và phải bắt đầu gọi thầu lại.
6.1.3.2 Điều chỉnh khung FIT hiện có trong giai đoạn chuyển tiếp: Giá FIT theo địa điểm và giảm giá
FIT theo quy trình

Thay vì chuyển ngay sang đấu thầu, Việt Nam cũng có phương án điều chỉnh thêm cơ chế FIT. Việt
Nam có thể bắt đầu bằng điều chỉnh FIT trong các năm tới và sau đó sẽ chuyển sang chế độ đấu
thầu vào những năm 2020.
Có hai đặc điểm thiết kế quan trọng của FIT đối với điện gió mà Việt Nam chưa thực hiện là:
 Giá FIT theo địa điểm

 Giảm giá FIT theo quy trình

Nhằm tính đến chất lượng và nguồn tài nguyên điện gió ở các địa điểm khác nhau, một số nơi đã áp
dụng mô hình giá điện FIT theo từng vùng cụ thể. Cách tiếp cận này đặc biệt phổ biến ở các nước có
lãnh thổ rộng và có sự khác biệt đáng kể về điều kiện khí tượng, ảnh hưởng đến việc sản xuất điện
tại các vùng khác nhau (ví dụ, tốc độ gió). Trong trường hợp năng lượng gió, ví dụ, dự án tại các địa
điểm có gió tốt sẽ nhận được một mức biểu giá điện FIT thấp hơn so với các dự án tại các địa điểm
ít gió. Bằng cách này, lợi nhuận quá cao cho các đơn vị sản xuất tại các địa điểm “chất lượng cao” có
thể giảm bớt đồng thời các nhà sản xuất tại các địa điểm “chất lượng thấp” có thể đạt được ngưỡng
lợi nhuận nhất định. Theo đó, cơ chế biểu giá điện FIT sẽ kìm hãm bớt động lực của các nhà phát
triển dự án chỉ tập trung tìm kiếm các vị trí có gió tốt nhất, từ đó đảm bảo hiệu quả tổng thể của cơ
chế hỗ trợ (Jacobs, 2012).
Ví dụ, Trung Quốc đã ấn định biểu giá điện FIT cho bốn vùng khác nhau, dựa trên việc xem xét tài
nguyên gió tốt hơn ở phía bắc của đất nước (xem Phần 4.1). Một ví dụ khác là Pháp. Ở đây, sự khác
biệt về biểu giá FIT theo vị trí được thực hiện lần đầu tiên vào năm 2001. Biểu giá điện được phân
biệt theo giờ tải đủ của nhà máy điện gió tại một địa điểm nhất định. Tại Pháp, việc thanh toán biểu
giá điện được đảm bảo trong thời gian 15 năm. Trong mười năm hoạt động đầu tiên, tất cả các nhà
sản xuất điện gió đều nhận được cùng một mức giá cố định. Trong giai đoạn này, sản lượng và thời
gian tải đủ của các nhà máy điện gió được đo đạc. Sau đó, các kết quả đo này sẽ là cơ sở để tính toán
thanh toán biểu giá điện trong năm năm hoạt động cuối cùng. Để tính toán giá trị trung bình trong
khoảng thời gian mười năm, những năm có kết quả tốt nhất và kém nhất được loại trừ khỏi tính
toán. Việc thanh toán biểu giá điện có thể thay đổi từ 2,8 đến 8,2 €cent/kWh, tùy thuộc vào số giờ
tải hàng năm. Thông tư của Chính phủ ấn định một số giá trị tham chiếu nhất định (2400, 2800 và
3600 giờ tải đầy đủ). Giữa các giá trị tham chiếu đó, việc thanh toán biểu giá điện được tính toán
thông qua phép nội suy tuyến tính (xem bảng 12).
Bảng 20: Doanh thu theo vị trí đối với điện gió tại Pháp (đất liền)
(Nguồn: IET dựa trên luật FIT của Pháp từ năm 2006)
Thời gian vận hành tham chiếu
hàng năm
Bằng và thấp hơn 2400 giờ

Từ 2400 đến 2800 giờ

2800 giờ

Từ 2800 đến 3600 giờ

Bằng và lớn hơn 3600 giờ

Biểu giá cho 10 năm vận hành
đầu tiên (€cent/kWh)

Biểu giá cho 5 năm vận hành
tiếp theo (€cent/kWh)

8.2

8.2

8.2

8.2

8.2

8.2

Nội suy tuyến tính

6.8

Nội suy tuyến tính
2.8

Một số quốc gia cũng sử dụng cái gọi là “Giảm giá FIT theo quy trình” để giảm dần biểu giá hỗ trợ
điện cho phù hợp với tiến bộ về công nghệ. Tóm lại, sự suy giảm biểu giá điện là việc giảm biểu giá
hỗ trợ điện tự động hàng năm. Thông qua suy giảm biểu giá hàng năm, nhà lập pháp cố gắng tính
đến các thay đổi từ tiến bộ kỹ thuật, quy mô nền kinh tế, hợp lý hóa và tiềm năng học hỏi của một
công nghệ nhất định. Suy giảm biểu giá điện cũng kích thích các nhà đầu tư đẩy nhanh quá trình
lập kế hoạch, bởi vì khi các nhà máy điện được kết nối với lưới điện càng sớm, thì khoản thanh toán
biểu giá điện sẽ càng cao hơn.

8

7,8
7.6
7,4

2040

2039

2038

2037

2036

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

6,8

2020

7

2019

7,2
2018

Tỷ giá FIT (cent M / kWh)
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Năm vận hành biểu giá FIT và thời hạn hợp đồng

Hình 17: Ví dụ về mức FIT cho các dự án điện gió trong bờ giảm dần theo cơ chế giảm dần đều (do giá công
nghệ giảm)
(Nguồn: IET - xây dựng riêng)

Do quy chế về biểu giá điện hỗ trợ thường không được sửa đổi hàng năm mà là theo định kỳ sau
một số năm nhất định, Chính phủ sẽ giảm biểu giá điện, việc tự động điều chỉnh mức giá trong thời
gian đó sẽ có ý nghĩa quan trọng. Bằng cách này, Chính phủ có thể tránh được những thay đổi liên
tục đối với văn bản pháp luật do phải chạy theo cải tiến công nghệ. Mức giảm giá FIT thường thay
đổi cho phù hợp với độ chín muồi của từng công nghệ. Những công nghệ với một đường cong cải
tiến tương đối dốc thì thường có tiềm năng cao cho cải tiến công nghệ, và do đó thường có tỷ lệ
suy giảm biểu giá điện cao (ví dụ như điện mặt trời). Các công nghệ lâu đời hơn, như năng lượng
gió, thường có tỷ lệ suy giảm thấp hơn hoặc không có suy giảm. Suy giảm biểu giá điện FIT chỉ ảnh
hưởng đến các dự án mới, vì các cải tiến công nghệ không ảnh hưởng đến các dự án đã đi vào hoạt
động.

Đức là quốc gia đầu tiên thực hiện thiết kế FIT giảm dần này. Ví dụ, với hệ thống năng lượng của
Đức vào đầu những năm 2000, mức suy giảm giá điện gió được áp dụng là 1% và suy giảm giá năng
lượng mặt trời là 5% cho đến năm 2004. Trong năm 2008, tỷ lệ suy giảm vẫn giữ nguyên đối với
năng lượng gió trên đất liền nhưng tăng đối với năng lượng mặt trời (do tiềm năng giảm chi phí
cao hơn). Trong cùng năm đó, tỷ lệ giảm 5% được áp dụng cho năng lượng gió ngoài khơi (Jacobs,
2009; Jacobs, 2012).
Bảng 21: Ví dụ về mức giá suy giảm theo Luật biểu giá FiT của Đức năm 2009
(Nguồn: IET dựa trên (Jacobs, 2012))
Công nghệ NLTT

Mức giá suy giảm hàng năm

Năng lượng điện gió ngoài khơi

5 % (từ năm 2015 trở đi)

Năng lượng điện mặt trời

8–10 % (phụ thuộc vào quy mô)

Năng lượng điện gió đất liền

1%

6.1.3.3 Chuẩn bị địa điểm cho đấu thầu: Lựa chọn và thu hồi đất

Việc phát triển trước các địa điểm cho đấu thầu theo vị trí bao gồm ba bước chính:
-

Lựa chọn và thu hồi đất

-

Đấu nối lưới điện (và có thể nâng cấp lưới)

-

Đo gió

Như đã đề cập ở trên, các bước này tương đối tốn thời gian và đòi hỏi nguồn lực tài chính và nhân
lực bổ sung. Rất có thể, Chính phủ cũng cần thêm các nguồn tài trợ bên ngoài cho quá trình này.
Việc thu xếp và có được nguồn tài chính này có thể mất thêm hai năm nữa.
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Việc lựa chọn đất có thể do các cơ quan công quyền của quốc gia hoặc vùng miền thực hiện. Số liệu
nguồn gió đóng vai trò thiết yếu đối với việc chọn địa điểm. Ở giai đoạn này, bản đồ gió dựa vào số
liệu GIS là đủ thông tin cho quá trình lựa chọn ban đầu. Chỉ ở giai đoạn sau mới thực hiện đo gió tại
địa điểm. Một thông số quyết định quan trọng khác là tính sẵn có của công suất của hệ thống điện.
Những nhà làm chính sách cần cố gắng cân bằng giữa sử dụng công suất của lưới truyền tải hiện có
và mở rộng lưới điện đến khu vực có tốc độ gió tốt nhất. Cơ quan chính phủ có trách nhiệm hoặc sẽ
mua đất16 hoặc bảo lãnh quyền sử dụng đất cho thời hạn từ 20 đến 30 năm. Lựa chọn đất và việc
mua đất có thể mất khá nhiều thời gian (thường là một năm hoặc lâu hơn).
6.1.3.4 Chuẩn bị địa điểm cho đấu thầu: Đo gió

Trong trường hợp đấu thầu theo địa điểm, các địa điểm có đo gió tại chỗ hiện có đủ điều kiện thì
có thể được chọn ngay cho đấu thầu và số liệu gió sẽ có thể cung cấp cho các nhà thầu. Nếu chưa
có số liệu gió, việc đo gió sẽ được một cơ quan Chính phủ thực hiện. Cần nhấn mạnh rằng tất cả các
bên muốn tham gia vào quá trình đấu thầu phải nhận được số liệu đo gió tại thời điểm bắt đầu đấu
thầu. Đây là một thông số quan trọng để tính tổng chi phí của dự án và giá chào cho của một kWh
điện. Để làm cho dự án điện gió khả thi về mặt vay vốn, cần số liệu đo gió tại địa điểm ít nhất là 12
tháng. Trong các thị trường đang nổi như Việt Nam thậm chí cần thời gian đo gió dài hơn.
6.1.3.5 Chuẩn bị địa điểm cho đấu thầu: Đấu nối lưới điện (và có thể nâng cấp lưới)

Trong trường hợp đấu thầu địa điểm riêng, một cơ quan của chính phủ cũng sẽ chịu trách nhiệm tổ
chức kéo dài lưới điện - nếu cần thiết - nâng cấp lưới điện để nối với nhà máy điện gió tại địa điểm
đã chọn. Tùy thuộc vào địa hình và tốc độ mở rộng lưới điện ở Việt Nam, sự kéo dài lưới truyền tải
có thể mất một năm hoặc lâu hơn. Việc mở rộng lưới điện cần thực hiện song song với đo gió tại
địa điểm đó.

6.1.4 Tổng quan về mốc thời gian của lộ trình đề xuất

Trong ba năm tới, chính sách hiện hành và môi trường pháp lý cần được tinh chỉnh, bao gồm các
rà soát rút gọn các thủ tục hành chính, quy trình nối lưới, tăng mức tín nhiệm của bên mua và hiệu
chỉnh thiết kế của cơ chế FIT.
Các bước khác bao gồm đào tạo nhân sự (một năm hoặc lâu hơn), lập sách văn kiện trắng về đấu
thầu (ít nhất 6 tháng), phản hồi từ ngành (3 tháng) và chạy thử nghiệm (9 tháng).

Giả sử bắt đầu chuẩn bị đấu thầu vào năm 2018 và giả định rằng các mốc thời gian được chỉ định
cho từng bước ở trên sẽ được đáp ứng, giai đoạn đấu thầu thí điểm có thể bắt đầu vào năm 2021
và phiên đấu thầu đầy đủ đầu tiên vào năm 2023. Vì việc chuẩn bị các địa điểm sẽ yêu cầu tài trợ
bổ sung, nên mốc thời gian có thể được chuyển trở lại năm 2025.
Đối với các cuộc đấu thầu cụ thể theo vị trí thí điểm, cần tối thiểu hai đến ba năm để chọn và thu
thập các thửa đất có liên quan (tùy thuộc vào việc có sẵn nguồn lực tài chính và nhân lực cần thiết
hay không). Thời gian cần thiết phụ thuộc phần lớn vào năng lực của cơ quan chính phủ chịu trách
nhiệm cho việc chuẩn bị địa điểm. Trong trường hợp thiếu nhân sự và thiếu năng lực tài chính, quy
trình này có thể dễ dàng mất nhiều thời gian hơn (ví dụ: 2025).

6.2 Quản lý đấu thầu

Liên quan đến việc quản lý và hệ thống đấu thầu cho điện gió trong tương lai ở Việt Nam, một số
vấn đề phải được tính đến. Trong đó, vấn đề đầu tiên và quan trọng nhất liên quan đến sự lựa chọn
về cơ quan đấu thầu có thẩm quyền trong tương lai và năng lực của nó. Ngoài ra, phạm vi triển khai
của cơ chế đấu thầu cũng như sự tương tác giữa các cơ quan quản ly hành chính liên quan ở các
cấp khác nhau cũng cần được xác định. Cuối cùng, cũng cần phải xác định các bước chuẩn bị đối với
quy trình triển khai thực tế của một cơ chế đấu thầu.

6.2.1 Lựa chọn cơ quan đấu thầu & xác định năng lực cần có

Một quyết định trọng tâm quan trọng nhất cho việc triển khai cơ chế đấu thầu điện gió ở Việt Nam
là xác định được cơ quan quản lý có thẩm quyền phụ trách các vấn đề liên quan đến cơ chế đấu
thầu và các năng lực cần thiết mà cơ quan này cần có.
16

Trong trường hợp họ chưa có đất riêng.
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Trong các cơ chế đấu thầu điện gió khác nhau hiện có trên toàn thế giới, cần nhấn mạnh rằng
không có một cơ quan sẵn có nào được lựa chọn ngay làm cơ quan có thẩm quyền trong tương
lai phụ trách cơ chế đấu thầu. Trái lại, tùy theo điều kiện và hoàn cảnh của các nước, cơ quan này
thường được xây dựng từ nhiều các cơ quan chức năng khác nhau.
Đối với năng lực cần cần có của cơ quan quản lý đấu thầu mới này, các khía cạnh sau đây cần phải
được xem xét:

 Cơ quan mới này phải được trao đầy đủ các thẩm quyền để có thể thực sự triển khai quy
trình đấu thầu; bao gồm tất cả các bước chuẩn bị hành chính cũng như thẩm quyền được
chọn ra các đơn vị thắng thầu cuối cùng. Nếu như các thẩm quyền này trước đây thuộc các
cơ quan hành chính khác nhau, thì đối với cơ chế đấu thầu, chúng cần phải được chuyển
giao và tập trung vào cơ quan quản lý đấu thầu mới. Quá trình này có thể đòi hỏi thời gian
chuẩn bị đáng kể cũng như yêu cầu một số thay đổi trong pháp lý và quy định. Do đó, Chính
phủ cần phải bắt đầu quá trình này càng sớm càng tốt trước thời điểm dự kiến bắt đầu
triển khai cơ chế đấu thầu.
 Liên quan đến Hợp đồng mua bán điện, một phương án tốt nhất là cơ quan đấu thầu trong
tương lai sẽ có vai trò là bên mua đối với sản lượng điện NLTT từ các dự án được lựa chọn
và phát triển theo cơ chế đấu thầu. Theo cách này, tính trung lập của quy trình đấu thầu và
của cơ quan đấu thầu có thể được đảm bảo.

 Tuy nhiên, đặc biệt là ở các thị trường NLTT mới nổi và chưa được tự do hóa, vai trò bên
mua thường là của tập đoàn điện lực quốc gia và/ hoặc đơn vị vận hành lưới điện, vốn là
các công ty nhà nước. Theo cấu trúc thị trường này, cơ quan đấu thầu mới sẽ có ít khả năng
được thực hiện vai trò bên mua đối với điện NLTT. Trong trường hợp này, cơ quan mới nên
được trao quyền soạn thảo Hợp đồng mua bán điện như là thỏa thuận tiêu chuẩn và đơn
vị mua điện/điều hành lưới sẽ phải ký kết và tuân theo hợp đồng này với đơn vị phát triển
dự án mà không được sửa đổi hay bổ sung cho hợp đồng mẫu. Nói cách khác, tính pháp lý
và các điều kiện khung trong hợp đồng mua bán điệnlà do một cơ quan trung lập cung cấp
và phải được các bên tham gia thị trường tôn trọng. Phương án này cũng có thể đảm bảo
rằng các dự án được lựa chọn thông qua đấu thầu sẽ được thực hiện mà không có bất kỳ
sự chậm trễ nào, đảm bảo cho tính đúng đắn trong các tính toán về tài chính của các đơn
vị phát triển dự án.

Từ các vấn đề được nêu trên đây, cần phải nhấn mạnh rằng một số cơ quan chức năng hiện tại đã
có sẵn một số năng lực và/ hoặc chức năng mà cơ quan quản lý cơ chế đấu thầu trong tương lai cần
có, do đó những đơn vị này có đủ điều kiện hơn những cơ quan khác để trở thành cơ quan quản
lý mới. Từ góc độ này, cần lưu ý đặc biệt đến các Cục là cơ quan quản lý và điều hành hiện có của
ngành năng lượng. Nói chung, đơn vị quản lý đấu thầu cần phải có tính độc lập cao trong hệ thống
thị trường và phải có năng lực triển khai và thực thi khung pháp lý cho thị trường năng lượng. Do
đó, cơ quan điều tiết hoặc phụ trách chính sách có thể là thực hiện vai trò là cơ quan đấu thầu. Tuy
nhiên, tùy thuộc vào năng lực thực tế hiện có, các cơ quan này vẫn có thể cần phải được bổ sung
thêm các chức năng mới, cho phép nó vận hành được toàn bộ cơ chế đấu thầu.
Ngoài ra, cơ quan đấu thầu mới cũng có thể cần phải tăng thêm nhân sự (một cách đáng kể) để
thực hiện được tất cả các chức năng của cơ quan đấu thầu mới.

6.2.2 Cơ chế đấu thầu quy mô toàn quốc và Cơ chế theo cấp tỉnh

Các cơ chế đấu thầu có thể được áp dụng trên quy mô toàn quốc hoặc chỉ ở cấp tỉnh. Mỗi lựa chọn
đều có lý do phù hợp. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ các thị trường khác trên thế giới đã chỉ ra rằng
việc áp dụng cơ chế đấu thầu ở cấp tỉnh thường dẫn đến kết quả là các nhà đầu tư và đơn vị phát
triển dự án, đặc biệt là từ nước ngoài, phải đối mặt với các chính sách chắp vá. Trong trường hợp
của Việt Nam, lựa chọn này có thể dẫn tới 64 cơ chế và khung quy định khác nhau, tương ứng với
64 tỉnh thành. Việc các chính sách và quy định quá đa dạng và khác nhau sẽ làm giảm đáng kể tính
hấp dẫn của thị trường quốc gia, vì nó không còn là một thị trường duy nhất theo quan điểm phát
triển dự án, mà sẽ tương đương như có tới 64 thị trường khác nhau, trong trường hợp Việt Nam.
Một đơn vị phát triển dự án sẽ phải tự làm quen với tất cả các quy định khác nhau này và sẽ phải
điều chỉnh quy trình phát triển dự án riêng theo từng tỉnh. Do đó, các ước tính về mức giá cần thiết
cho sản xuất mỗi kWh sẽ phải được điều chỉnh cho từng trường hợp.
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Ngược lại, một cơ chế đấu thầu áp dụng trên toàn quốc sẽ cho phép các đơn vị phát triển dự án
(quốc tế) làm quen với một quy trình thủ tục thống nhất (nếu có thể cũng thống nhất về quy trình
thủ tục hành chính) và từ đó nâng cao được hiệu quả phát triển thông qua việc thực hiện cùng quy
trình này trong các phiên đấu thầu khác nhau. Tuy nhiên, theo lựa chọn này, áp dụng một cơ chế
trên phạm vi cả nước, cũng không loại trừ các phiên đấu thầu theo địa điểm cụ thể trong đó tập
trung vào dự án tại các địa điểm ở một số tỉnh nhất định. Mặt khác, quy mô áp dụng trên toàn quốc
cho mô hình đấu thầu không quy định vị trí cũng không đảm bảo rằng tất cả các tỉnh cuối cùng đều
có dự án điện gió phát triển tại địa phương. Trên thực tế, phát triển điện gió tốt nhất sẽ thường tập
trung ở những tỉnh có tiềm năng gió tốt nhất.
Trong trường hợp không thể triển khai một khung thủ tục hành chính thống nhất cho cơ chế đấu
thầu áp dụng trên toàn quốc, do chênh lệch về năng lực giữa các tỉnh, những tỉnh cung cấp các thủ
tục chặt chẽ và hợp lý nhất về điện gió sẽ nhận được sự phát triển mạnh nhất, ngay cả khi họ không
sở hữu nguồn tài nguyên gió tốt nhất.

6.3 Các bước tiếp theo để chuẩn bị và thực hiện đấu thầu:

Để tiến hành chuẩn bị và triển khai cơ chế đấu thầu dự án điện gió ở Việt Nam, cần thực hiện các
bước sau:
-

Phối kết hợp với công tác thiết kế cơ chế đấu thầu cho năng lượng mặt trời
Xây dựng và điều chỉnh thiết kế cơ chế đấu thầu cho phù hợp với điện gió
Lựa chọn/thành lập cơ quan phụ trách đấu thầu

Xây dựng kế hoạch đào tạo và tài liệu đào tạo cho cơ quan phụ trách đấu thầu và các bên liên
quan khác

6.3.1 Phối kết hợp với công tác thiết kế cơ chế đấu thầu cho năng lượng mặt trời

Việt Nam hiện đang xem xét việc thực hiện đấu thầu cho cả năng lượng gió và năng lượng mặt trời.

Các điều kiện khung và các điều kiện tiên quyết cho việc thực hiện đấu thầu điện gió được phân
tích trong báo cáo này có thể có một số điểm khác so với khi áp dụng cho trường hợp điện mặt
trời. Điển hình là thời gian phát triển dự án của điện mặt trời ngắn hơn nhiều so với điện gió. Do
đó, các dự án điện mặt trời có thể được phát triển nhanh hơn và thị trường cũng có thể phát triển
nhanh hơn nhiều. Đồng thời, đối với điện mặt trời, việc xác định mức biểu giá điện theo cách hành
chính cũng khó khăn hơn, do chi phí công nghệ giảm rất mạnh trong những năm qua. Đây là một
số lý do tại sao việc thực hiện đấu thầu cho năng lượng mặt trời có thể khả thi trong những năm
tới (ví dụ: 2020 hoặc 2021) trong khi việc thực hiện đấu thầu gió nên chờ đến những năm muộn
hơn (2022-2025).

Tuy nhiên, cũng có một số khía cạnh có thể kết hợp hài hòa khi thực hiện đấu thầu cho cả hai công
nghệ, chẳng hạn như:
-

Phương pháp tiếp cận tương tự về tần suất và thời gian triển khai các vòng đấu thầu (ví dụ: 3
phiên đấu thầu mỗi năm trong ít nhất 4 năm liên tiếp).
Áp dụng cùng phương pháp trong thiết lập cơ chế phạt thầu và bảo đảm nhận thầu
Các yêu cầu tương tự về năng lực tài chính để tham gia đấu thầu

Các yêu cầu tương tự về giấy tờ, cơ sở pháp lý dự án để tham gia đấu thầu

Phối hợp và liên quan chặt chẽ giữa hai loại năng lượng đối với công tác khai thác và mở rộng
công suất lưới hiện có
…

Do đó, các phương án triển khai đấu thầu cho năng lượng mặt trời (chẳng hạn như với sự hỗ trợ từ
Ngân hàng Thế giới) và đấu thầu cho năng lượng gió (với sự hỗ trợ từ GIZ) tại Việt Nam cần được
điều phối và kết hợp tốt. Quá trình phối hợp này cần được sớm thực hiện để tránh trường hợp áp
dụng các phương pháp tiếp cận hoàn toàn khác nhau cho hai công nghệ ở giai đoạn đầu.
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6.3.2 Xây dựng và điều chỉnh thiết kế cơ chế đấu thầu cho phù hợp với điện gió
Thiết kế chi tiết và điểu chỉnh cho triển khai vòng đấu thầu điện gió thường mất khoảng sáu tháng.
Công tác này có thể bắt đầu ngay lập tức và sẽ bao gồm các khía cạnh sau:
-

Quy hoạch chi tiết khối lượng điện gió sẽ được đấu thầu và tần suất các vòng đấu thầu
Lập chi tiết về các tiêu chí tiền thẩm định (đấu thầu sớm so với đấu thầu muộn)

Phân tích chi tiết về cách thức đưa “quyền sử dụng đất” vào quy định về yêu cầu năng lực để
được tham gia đấu thầu cho các dự án điện gió
Các khuyến nghị chi tiết cho quá trình thẩm định đấu thầu và tiêu chí thẩm định
…

Để xác định được các khía cạnh này, bắt buộc phải có các cuộc họp thường xuyên với đại diện của
MOIT và cơ quan đấu thầu chịu trách nhiệm. Cũng có thể kết hợp việc trao đổi bàn bạc với các nhà
hoạch định chính sách với kế hoạch đào tạo cho họ (được thảo luận dưới đây).

6.3.3 Lựa chọn/ thành lập cơ quan chịu trách nhiệm quản lý đấu thầu

Bước đầu tiên, một cơ quan chức năng chịu trách nhiệm quản lý cơ chế đấu thầu năng lượng gió
(và năng lượng mặt trời) cần được xác định hoặc thậm chí cần được thành lập mới. Cơ quan này
nên bao gồm các nhân sự có kinh nghiệm phong phú với ngành, cả về khía cạnh kỹ thuật và quản
lý. Do đó, các cơ quan/ đơn vị hiện đang xử lý các nhiệm vụ liên quan đến phát triển ngành điện gió
nên được xem xét trước tiên. Ở Việt Nam, EREA và ERAV là các cơ quan phù hợp nhất có thể cung
cấp chuyên môn và nhân sự có thẩm quyền để thành lập cơ quan đấu thầu.

6.3.4 Lập kế hoạch đào tạo và tài liệu đào tạo cho cơ quan đấu thầu có trách nhiệm và các
bên tham gia khác

Để triển khai được quá trình chuyển đổi suôn sẻ từ chương trình biểu giá điện hỗ trợ FIT hiện tại
sang cơ chế đấu thầu cho điện gió, tất cả các bên tham gia có liên quan và có trách nhiệm cần phải
được đào tạo trước.
Đầu tiên, nhân sự của cơ quan chức năng quản lý đấu thầu cần phải được đào tạo để quản lý được
cơ chế đấu thầu điện gió (và điện mặt trời) trong tương lai. Sau đó, các bên liên quan khác (ví dụ
như, các ngân hàng địa phương, nhà đầu tư, đơn vị phát triển dự án, tư vấn) ở Việt Nam cũng cần
phải có các kiến thức về đấu thầu dự án điện gió.

Trong các nội dung đào tạo, việc xây dựng năng lực cho các bên liên quan có thể tập trung vào các
khía cạnh chính sau sau:
-

Tập huấn về các đặc điểm của thiết kế đấu thầu nói chung

Tập huấn về các yêu cầu tiền thẩm định năng lực tài chính và hồ sơ để được tham gia đấu thầu
Tập huấn về quá trình thẩm định các hồ sơ thầu và quy trình lựa chọn dự án
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Chương

08
Phụ lục

Trong Phụ lục này, các yếu tố và thiết kế đấu thầu quan trọng nhất được trình bày: Xác định
giá (trả theo giá bỏ thầu hay định giá thống nhất), định dạng đấu thầu (giá thầu kín so với giá
giảm dần), sản phẩm đấu thầu và tiền thẩm định. Ngoài ra, các quy chế phạt thầu tiềm năng
và bảo đảm nhận thầu trong các vòng đấu thầu điện gió cũng được mô tả, cùng với các tiêu
chí đánh giá và quy trình đánh giá thầu. Các yếu tố thiết kế đấu thầu bổ sung không được thảo
luận chi tiết trong phần chính của báo cáo cũng sẽ được liệt kê ở cuối.

83

8.1 Các yếu tố thiết kế đấu thầu & các tùy chọn
Trước khi thực hiện đấu thầu, các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam cần lựa chọn các đặc điểm
và lựa chọn thiết kế đấu thầu khác nhau.
Những yếu tố và tùy chọn quan trọng nhất được đưa vào phụ lục này, bao gồm:
 Định giá: Giá bỏ thầu và giá đồng nhất

 Định dạng đấu thầu: đấu thầu kín và giá giảm dần
 Sản phẩm đấu thầu
 Tiền thẩm định

 Phạt thầu và bảo đảm nhận thầu

 Tiêu chí đánh giá: đấu thầu chỉ dựa trên giá và đấu thầu đa tiêu chí
 Quy trình đánh giá

 Các yếu tố thiết kế đấu thầu bổ sung

8.1.1 Định giá: theo giá bỏ thầu và theo giá đồng nhất
Có hai phương pháp xác định giá chính trong khi thiết kế đấu thầu:

Theo giá bỏ thầu: thông qua đấu thầu kín hoặc đấu thầu động (xem 8.1.2 bên dưới), trong đó giá
có thể tăng hoặc giảm dần, các nhà thầu sẽ nhận được được giá mua đúng như giá bỏ thầu thực tế
của họ. Hầu hết các nước sử dụng phương pháp này để xác định giá.

Giá đồng nhất: Tại đây, giá của dự án bỏ giá cao nhất mà được cơ quan quản lý chấp nhận cho trúng
thầu - được gọi là “giá trúng thầu” – sẽ được áp dụng là giá mua cho tất cả các dự án được nhận
thầu. Nói cách khác, tất cả các nhà thầu của một vòng đấu thầu đều nhận được cùng một mức giá
này. Cơ chế này tương tự như tại các thị trường bán buôn điện cạnh tranh, nơi người tham gia nhận
được giá thanh toán bù trừ của thị trường.

8.1.2 Định dạng đấu thầu: Đấu thầu thầu kín và giá giảm dần

Giống như tên gọi, trong đấu thầu thầu kín, chỉ bao gồm một vòng, đề xuất giá thầu được nộp trong
“phong bì dán kín”. Do đó, các nhà thầu thường bị ràng buộc bởi các điều khoản và giá mà họ đề
xuất. Thông thường, đấu thầu kín được trả theo giá bỏ thầu, có nghĩa là các nhà thầu trúng thầu
nhận được giá mà họ đề xuất. Trong quá trình đấu thầu, đường cong tổng hợp các gói thầu được
tạo ra bởi cơ quan đấu thầu cho đến khi đạt được tổng công suất (MW) xác định. “Đấu thầu kín” là
thuật ngữ đề cập đến việc các nhà thầu khác không có thông tin về giá thầu của đối thủ cạnh tranh
của họ và nhà thầu không thể điều chỉnh giá thầu trong các vòng tiếp theo. “Đấu thầu kín” hiện là
hình thức đấu thầu năng lượng tái tạo phổ biến nhất, một phần do tính phức tạp về hành chính của
hình thức tương đối thấp. Cuối cùng, đấu thầu kín có thể được coi là phù hợp nhất trên thị trường
với nhiều nhà thầu và rủi ro xung đột cao.

Theo đấu thầu động, theo hình thức giá giảm dần, cơ quan đấu thầu sẽ đặt ra một mức giá trần và
kêu gọi đấu thầu. Sau đó, cơ quan này sẽ xem xét có bao nhiêu nhà thầu (và tương ứng với, có bao
nhiêu MW công suất) sẵn sàng lên sàn với mức giá trần niêm yết. Cơ quan phụ trách đấu thầu sau
đó sẽ dần dần giảm giá thông qua nhiều bước liên tiếp cho đến khi tổng sản lượng điện cung cấp
(GWh) bằng với lượng mà cơ quan đấu thầu nhắm tới (sản lượng mục tiêu này có thể hoặc không
cho người tham gia đấu thầu biết). Theo cơ chế đấu thầu giá giảm dần này, nhà thầu thường nhận
được mức giá đồng nhất. Hình thức đấu thầu này phù hợp nhất ở các thị trường có tính cạnh tranh
cao và có sẵn lượng lớn thông tin về chi phí công nghệ NLTT.

8.1.3 Sản phẩm đấu thầu

Một vấn đề quan trọng liên quan đến thiết kế đấu thầu đó là sản phẩm được đem ra đấu thầu. Hầu
hết các cơ chế đấu thầu trên thế giới yêu cầu các nhà thầu tham gia chào giá kilowatt-giờ (đơn vị
phát triển cần được trả bao nhiêu €/kWh để thực hiện dự án điện gió của mình). Trong trường hợp
này, cơ cấu thanh toán sẽ giống như trong cơ chế mức biểu giá điện cố định FIT hiện đang được sử
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dụng tại Việt Nam. Một số quốc gia sử dụng các sản phẩm đấu thầu khác, chẳng hạn như giá cho
công suất lắp đặt (€/kW).

8.1.4 Tiền thẩm định

Một trong những cách chính để cải thiện mức giá thực hiện dự án là có các yêu cầu tiền thẩm định
đối với đơn vị tham gia đấu thầu. Hai khía cạnh chung cần yêu cầu tiền thẩm định bao gồm:

1) Yêu cầu tiền thẩm định về năng lực tài chính: thường dưới dạng tiền đặt cọc thầu hoặc bảo hiểm
thầu mà đơn vị tham gia đấu thầu phải nộp trước cho cơ quan quản lý và sẽ được hoàn lại khi
hoàn thành dự án nếu được trúng thầu hoặc ngay khi nhà thầu không được chọn (xem phần “Phạt
thầu” và “Bảo đảm nhận thầu” dưới đây); phần đặt cọc này thường được đặt ở mức 5%-10% chi
phí đầu tư của dự án hoặc doanh thu lâu dài dự kiến (Kreiss và các cộng sự 2017). Bảo hiểm giá
thầu thường được định nghĩa là giá trị nhất định cho mỗi công suất thầu (ví dụ: 50 € cho mỗi kW).
2) Yêu cầu tiền thẩm định về hồ sơ: thường xem xét về đất đai được bảo đảm, kế hoạch xây dựng,
xin giấy phép xây dựng, đánh giá tác động môi trường đạt yêu cầu, đảm bảo về nối lưới, ....
Bảng dưới đây cung cấp tổng quan về các yêu cầu khác nhau:
Bảng 22: Tổng quan về các yêu cầu tiền thẩm định
(Nguồn: IET)
Yêu cầu tiền thẩm định về tài chính

Yêu cầu tiền thẩm định về hồ sơ

Bảo lãnh dự thầu

Năng lực kỹ thuật và tài chính

Tiềm lực tài chính

Chứng minh tài chính (thư bảo lãnh ngân hàng)

Tiếp cận và nối lưới

Giấy phép và quyền sử dụng đất

Để có đủ điều kiện tham gia đấu thầu, các đơn vị cần phải thỏa mãn các yêu cầu tiền thẩm định: các
yêu cầu tiền thẩm định nghiêm ngặt có thể đảm bảo rằng các nhà thầu có năng lực tốt và khả thi
để thực hiện các dự án được đề xuất. Tuy nhiên, nếu yêu cầu tiền thẩm định quá cao có thể có tác
động tiêu cực đến số lượng nhà thầu có thể tham gia và do đó làm giảm mức độ cạnh tranh chung
của phiên đấu thầu, dẫn đến tăng giá. Vì vậy, trong quá trình thiết lập các yêu cầu tiền thẩm định,
các nhà hoạch định chính sách cần phải tìm sự cân bằng hợp lý giữa vấn đề đảm bảo việc thực hiện
dự án thành công mà không hạn chế cạnh tranh.

8.1.5 Phạt thầu và bảo đảm nhận thầu

Bảo đảm nhận thầu là một công cụ đặc biệt để không chỉ đảm bảo một quá trình đấu thầu công
bằng và đáng tin cậy mà còn để xác nhận sức khỏe tài chính của các nhà thầu và tính khả thi thực
sự của các dự án. Bảo đảm nhận thầu có thể được coi là khoản đặt cọc được yêu cầu trước giai đoạn
đấu thầu để đảm bảo và xác nhận khả năng của đơn vị phát triển dự án thực sự hoàn thành được
dự án nếu được trúng thầu. Thông thường, bảo đảm nhận thầu đại diện cho một tỷ lệ phần trăm
của giá của hợp đồng. Nó thường được hoàn trả ngay khi đơn vị phát triển dự án không nhận được
hợp đồng, hoặc sau khi các hợp đồng được ký kết trong trường hợp trúng thầu. Một số quốc gia
cũng đã thực hiện các bảo đảm xây dựng – khoản đặt cọc chỉ được hoàn trả sau khi các công trình
xây dựng của dự án đã được hoàn thành.
Như vậy, bảo đảm nhận thầu tồn tại để thể hiện cam kết từ phía đơn vị phát triển dự án. Điều này
cũng giúp bên mua (và người lập kế hoạch của hệ thống) có một sự đảm bảo nhất định rằng dự án
sẽ được thực hiện và điện năng sẽ được chuyển giao. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách cần
phải ghi nhớ rằng ngay cả khi áp dụng phạt thầu và bảo đảm nhận thầu, không phải tất cả các dự
án đều sẽ được thực hiện thành công. Giả sử tỷ lệ hiện thực hóa là 80%, các nhà hoạch định chính
sách cần đặt ra mức cho đấu thầu là 120 MW công suất để sau này có thể có được 100 MW lắp đặt
thực tế.
Tuy nhiên, một số khía cạnh chính cần phải được xem xét tại thời điểm xác định các yêu cầu về bảo
đảm nhận thầu như là một công cụ hỗ trợ đấu thầu năng lượng tái tạo. Thứ nhất, số tiền gửi bởi các
nhà thầu là rất quan trọng để có được các tác động mong muốn: nếu quá cao, chi phí rủi ro sẽ tăng
lên và loại bớt những người tham gia tiềm năng. Ngược lại, mức bảo hiểm quá thấp sẽ dẫn đến tỷ lệ
thực hiện dự án thành công thấp hơn. Thứ hai, quy định này không chỉ là một bằng chứng về tiềm
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lực tài chính mà còn để xác định các hình phạt thầu nếu một dự án không được hoàn thành trong
khung thời gian đã thỏa thuận.

Các yếu tố trọng tâm để đảm bảo một quá trình đấu thầu thành công là phạt thầu để tránh bỏ thầu
quá thấp. Tuy nhiên, cần cẩn thận vì nếu phạt thầu quá cao có thể dẫn đến hình thành rào cản cho
các đơn vị tham gia và dẫn đến sự thiếu cạnh tranh của vòng đấu thầu.
Bảng 23: Bảo đảm nhận thầu và phạt thầu tương tự như năng lượng gió ở một số quốc gia được lựa chọn
(Nguồn: IET dựa trên (EWEA 2015; Wigand, et al. 2016))
Brazil

Đan Mạch
(ngoài khơiAnholt)

Đức (EEG
2017)

Italy (vòng đấu Hà Lan
thầu với giá
thấp nhất)

Bảo đảm nhận Có
thầu như một
phần của yêu Đầu tiên: 1% chi
cầu tiền thẩm phí dự án
định?
Thứ hai: 5%

Có

Có

Có

Không

Không

Loại trừ khỏi
SDE + trong ba
năm, hoặc hình
phạt tài chính
10% giá trị dự
án cho các dự
án> 400 triệu €

Thời gian thực 3 năm
hiện

Gần 32 tháng

FIP sẽ được
giảm 0,5% mỗi
tháng chậm trễ.
Sau 24 tháng,
FIP bị rút và
bảo đảm nhận
thầu được giữ
lại.

Phạt thầu khác

Từ 13.4 đến
53.7 triệu €
phụ thuộc
vào thời gian
chậm trễ

Hỗ trợ giảm
Chấm dứt hợp
giá
đồng sau 12
tháng chậm trễ.
Các hình phạt
khác cho việc
sản xuất thiếu
hoặc dư thừa khi
nhà máy được
hòa lưới.

30€/kW

30 tháng

5% chi phí đầu
tư dự kiến khi
áp dụng; sau đó
10%

28 tháng

3-4 năm

8.1.6 Tiêu chí đánh giá: Đấu thầu chỉ dựa trên giá và đấu thầu đa tiêu chí
Hầu hết các đấu thầu NLTT chọn người chiến thắng chỉ dựa trên yếu tố giá được bỏ thầu. Trong các
phiên đấu thầu chỉ giá này, nhà thầu có giá thầu thấp nhất được chọn.

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều quốc gai đưa các yếu tố ngoài giá vào trong quá trình đánh giá chấm
thầu tổng thể. Loại đấu thầu thứ hai này đôi khi được gọi là đấu thầu “đa tiêu chí” (Ecofys 2016;
Held et al. 2014). Theo cách này, các nhà hoạch định chính sách có thể nhắm tới mục tiêu các yếu
tố ngoài giá cụ thể trong quá trình đánh giá, chẳng hạn như vị trí dự án, tác động môi trường, nội
địa hóa hoặc chất lượng kỹ thuật của các hồ sơ dự thầu (các thành phần được sử dụng, vận hành
và bảo trì, v.v.). Do đó, việc sử dụng nhiều tiêu chí có thể được coi là một cách để đảm bảo rằng đấu
thầu kết quả trong dự án chất lượng cao, được chấp nhận tại địa phương, thay vì chỉ phân bổ hợp
đồng cho người đề xuất dự án có chi phí thấp nhất.
Mặc dù phiên đấu thầu thường sử dụng giá làm tiêu chí đánh giá duy nhất trong việc chọn giá thầu,
một số nơi dựa vào một loạt tiêu chí không phải về giá. Các tiêu chí ngoài giá có thể được sử dụng
để nhắm vào một loạt các mục tiêu chính sách khác nhau. Ví dụ, một số nơi cũng bắt đầu đưa vào
các tiêu chí lựa chọn khác dựa trên các mức “nội địa hóa” khác nhau trong dự án đề xuất (ví dụ: sản
xuất mô-đun mặt trời trong nước), cũng như môi trường hoặc các tiêu chuẩn khác, ví dụ đề cập
đến nguồn cung cấp từ các nguồn nước bền vững trong trường hợp các dự án năng lượng mặt trời
tập trung (CSP) (GIZ 2015).

8.1.7 Quy trình đánh giá

Để giảm thiểu rủi ro tham nhũng trong quá trình đánh giá, một số nước đã thành lập các ủy ban để
lựa chọn các dự án. Ví dụ, ở California, ủy ban đánh giá thầu phải bao gồm các đại diện từ cơ quan
hành chính nhà nước, cơ quan quản lý, cũng như các cá nhân đáng tin cậy từ các học viện hoặc
những bên liên quan khác. Điều này giúp giảm nguy cơ thiên vị trong quá trình lựa chọn dự án.
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Quá trình lựa chọn một dự án thực tế mang tính quan trọng so với thiết kế đấu thầu: đặc biệt là khi
nói đến đấu thầu đa tiêu chí, ủy ban lựa chọn có quyết định đáng kể trong việc lựa chọn một dự án
này hay dự án khác; điều này ít rủi ro hơn trong đấu thầu chỉ dựa trên yếu tố giá.

Trong trường hợp đấu thầu đa tiêu chí, quy trình đánh giá thầu phải dựa trên các tiêu chí rõ ràng,
tính theo điểm. Một yếu tố nữa có thể cải thiện kết quả lựa chọn thầu là thiết kế quy trình đánh giá
thầu (trong trường hợp đấu thầu kín) theo cách mà mỗi cá nhân hoặc người đại diện chịu trách
nhiệm đánh giá cùng một phần của từng hồ sơ dự thầu được gửi. Theo cách này, một cá nhân xem
xét cùng một phần của tất cả các đề xuất (ví dụ như phần kỹ thuật của đề xuất) và phân bổ điểm
số mà không thấy phần còn lại của đề xuất dự án hoặc biết người đặt giá thầu là ai. Sau đó, tất cả
điểm số có thể được tổng hợp và giá thầu có thể được xếp hạng theo điểm số điểm tổng cộng của
dự án. Cách này có ưu điểm là kết quả của quá trình đánh giá khách quan hơn, đồng thời đảm bảo
tính nhất quán cao hơn trong điểm số được đưa ra, vì mỗi cá nhân hoặc đại diện phát triển chuyên
môn trong việc đánh giá thành phần giá thầu cụ thể đó.

8.1.8 Các yếu tố thiết kế đấu thầu bổ sung

Bên cạnh các yếu tố thiết kế và các tùy chọn được thảo luận ở trên, một số yếu tố bổ sung có thể
được đính kèm trong phiên đấu thầu, bao gồm:
 Xác định rõ ràng thời gian thực hiện điển hình và các mốc quan trọng cho phát triển dự án
điện gió ở Việt Nam (xem bảng 10 & 11).
 Giá trần (giới hạn trên của giá từ các nhà thầu) để đạt được chi phí thấp triển khai và tránh
lợi nhuận bất ngờ trong trường hợp tính cạnh tranh hạn chế;
 Lịch trình đấu thầu rõ ràng (tần suất các vòng đấu thầu trong những năm tới);

 Thiết kế đấu thầu không dựa trên công nghệ (trong trường hợp Việt Nam muốn thúc đẩy
cạnh tranh giữa các công nghệ NLTT khác nhau hoặc công nghệ phát điện nói chung).

Các tùy chọn thiết kế này sẽ không được thảo luận thêm vì nó nằm ngoài phạm vi của báo cáo này.
Khi Việt Nam tiến gần hơn đến việc thực hiện đấu thầu, chi tiết thêm về các tùy chọn thiết kế này
cần được bổ sung.

8.2 Tóm tắt các cuộc phỏng vấn các bên liên quan trong chuyến đi
thực địa khởi động dự án

Trong chuyến đi thực địa để chuẩn bị cho báo cáo này, một loạt các cuộc phỏng vấn với các bên liên
quan trên thị trường Việt Nam đã được tiến hành vào tháng 11/2017 để phản ánh chính xác tình
hình điện gió trong nước hiện nay và đánh giá tác động dự kiến của việc áp dụng cơ chế đấu thầu
điện gió đối với từng bên tham gia trên thị trường.
Phần dưới đây liệt kê các bên liên quan được phỏng vấn cùng với bản tóm tắt về tình hình thị
trường theo cung cấp của các bên liên quan:

8.2.1 EVN

EVN, với tư cách là đơn vị vận hành trung tâm của lưới điện, nhìn chung ủng hộ
việc áp dụng cơ chế đấu thầu, đặc biệt với mục đích đem lại sự minh bạch về chi
phí và tạo ra khả năng cạnh tranh giữa các bên liên quan trên thị trường. Tuy
nhiên, EVN cũng nhận thấy một số điểm quan trọng cần phải được giải quyết trước
khi một chương trình hỗ trợ dựa trên đấu thầu có thể được thực hiện tại Việt Nam:

 FIT hiện tại cho dự án điện gió là 7,8 cent/kWh không đủ hấp dẫn đối với các đơn vị phát
triển dự án. Do đó, giả định rằng mức giá FIT hiện tại quá cao không phải là vấn đề thực tế,
cần kêu gọi một cơ chế, chẳng hạn như đấu thầu, để giảm giá thông qua đấu thầu ngược.
Ngược lại, cần có một cuộc thảo luận để thậm chí có thể nâng mức biểu giá điện FIT để nâng
cao sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam.

 Kinh nghiệm hiện tại của các đơn vị phát triển dự án và nhà đầu tư dự án điện gió quốc gia
và quốc tế là không đủ để đưa ra một cơ chế đấu thầu. Hiện nay, chỉ có khoảng 200 MW
các dự án điện gió đã được phát triển, mỗi dự án đều được phát triển theo quy trình riêng.
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 Trước khi có thể đưa ra một cơ chế đấu thầu, khuôn khổ pháp lý lớn hơn cần được sửa đổi
để giải quyết vấn đề hiện tại như bảo đảm đất đai hoặc bổ sung các dự án vào quy hoạch
phát triển điện lực. Ngoài ra, quy địch về nối lưới hiện tại sẽ cần được phân tích và sửa đổi
thêm.
 EVN có những lo ngại đáng kể liên quan đến việc tăng cường và mở rộng lưới điện cần thiết
cho việc kết nối và vận hành các công trình điện gió mới. Đặc biệt là thời gian cần thiết để
xây dựng các đường dây và trạm biến áp mới là một mối quan tâm lớn và cần phải được
lên kế hoạch cẩn thận đồng thời với việc giới thiệu một cơ chế hỗ trợ mới. Hơn nữa, câu hỏi
về các chi phí liên quan cho việc tăng cường và mở rộng cần được giải quyết. Thêm vào đó,
cần phải thảo luận sâu hơn về cơ chế chi phí. Các đơn vị phát triển dự án dự án nên đóng
góp vào chi phí cho việc kết nối lưới điện, tương ứng với việc tăng cường lưới điện vốn có
hoặc mở rộng để kết nối và vận hành dự án mới trên lưới điện.
 Ngoài ra, EVN cũng chỉ ra thực tế là không có thông tin công khai nào cho các đơn vị phát
triển dự án về tính khả dụng của lưới điện và các điểm nối lưới tiềm năng, cản trở hoạt
động các đơn vị phát triển dự án.
 EVN đang cố gắng để có một khu vực thí điểm cho đấu thầu, ví dụ cho một tỉnh hoặc một
số địa điểm được xác định trước trong cả nước để cho phép không chỉ các đơn vị phát triển
dự án mà cả cơ quan quản lý có được kinh nghiệm thực hiện dưới cơ chế hỗ trợ mới này.

8.2.2 Các đơn vị phát triển dự án quốc tế
Các đơn vị
phát triển
dự án
quốc tế

Các đơn vị phát triển dự án quốc tế được phỏng vấn cực kỳ miễn cưỡng đối với việc
giới thiệu một cơ chế đấu thầu ở giai đoạn này ở thị trường năng lượng điện gió
Việt Nam. Các lập luận của họ bao gồm các yếu tố sau:

Các đơn vị phát triển dự án quốc tế tin rằng thị trường năng lượng gió Việt Nam
hiện đang không được phát triển đầy đủ do ảnh hưởng của mức FIT hiện tại để cho
phép một sự thay đổi về cơ chế hỗ trợ. Họ nhận thấy mức FIT là quá thấp. Theo ý
kiến của họ, chỉ khi dự án được xây dựng ở khu vực có tiềm năng gió lớn, gần với điểm kết nối lưới
và với tỷ lệ CAPEX thấp, mức biểu giá điện FIT hiện tại mới tạm đủ. Đối với các trường hợp khác,
mức hiện tại không đủ hấp dẫn, cũng thể hiện ở tỷ lệ thực hiện thấp của các dự án điện gió theo
giá FIT tại Việt Nam.

Các thách thức hiện nay sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến sự phát triển dự án điện gió ở Việt Nam theo
một chương trình đấu thầu. Những thách thức này bao gồm:
Bảo đảm đất đai

Quá trình đảm bảo đất cho dự án điện gió có thời gian rất dài và tốn kém và thường sẽ không được
hoàn thành trước cho việc tham gia vào một phiên đấu thầu. Các dự án thường phải tạo ra một
Công ty phục vụ mục đích đặc biệt (SPV), theo đó tiếp tục kéo dài thời gian cần cho quá trình.
Các đơn vị phát triển dự án trong nước và quốc tế không có đủ nghiệm với phát triển dự án điện
gió ở Việt Nam.

Thủ tục tại Việt Nam để phát triển các dự án điện gió vẫn phức tạp và tốn thời gian và thường được
bị địa phương hóa, dẫn đến việc các đơn vị phát triển dự án sẽ phải thực hiện các bước quy trình
khác nhau theo vùng. Trong trường hợp này, các đơn vị phát triển dự án không thể ước tính được
trước các chi phí, theo như yêu cầu trong cơ chế đấu thầu.
Khả năng vay vốn của Hợp đồng mua bán điện

Các đơn vị phát triển dự án quốc tế nhận thấy Hợp đồng mua bán điện được cung cấp cho các dự
án năng lượng gió, do EVN ký, là không thể vay vốn được, khiến tài chính cho các dự án năng lượng
gió ở Việt Nam trở nên khó khăn. Lập luận chính cho tình trạng này là mức tín nhiệm thấp của EVN
đối với quốc tế. Cần có bảo lãnh của nhà nước Việt Nam để vượt qua rào cản này, nhưng cho đến
bây giờ vẫn chưa có cơ chế này.

Đồng thời, lãi suất cho các dự án điện gió ở Việt Nam rất cao và các ngân hàng địa phương vẫn đang
dần quen với loại dự án này. Cho đến bây giờ, chỉ có hỗ trợ tài chính truy đòi 100%. Không có dự
án nào được tài trợ thông qua các ngân hàng địa phương theo mô hình không truy đòi. Ngay cả các
đơn vị phát triển dự án quốc tế lớn cũng không sẵn sàng chấp nhận rủi ro về họ.
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Trong hoàn cảnh hiện tại, các đơn vị phát triển dự án quốc tế đang xin gia hạn FIT sau năm 2020
(khung pháp lý hiện hành), để đảm bảo rằng các dự án điện gió mới cũng có thể được hưởng lợi từ
FIT. Thời gian còn lại là 2 năm (2018-2020) sẽ không đủ để thực hiện dự án điện gió mới tại Việt
Nam. Ngoài ra, các đơn vị phát triển dự án đang xin tăng nhẹ mức giá FIT, để nâng cao sức hấp dẫn
của thị trường năng lượng gió Việt Nam. Chỉ thông qua các biện pháp này, có thể lập kế hoạch đáng
tin cậy dài hạn, đồng thời cung cấp các điều kiện tốt hơn cho tài trợ dự án, nhờ đó nâng cao niềm
tin của các nhà đầu tư và đơn vị phát triển dự án quốc tế trong thị trường năng lượng gió Việt Nam.
Ở giai đoạn chín muồi hơn của thị trường, việc giới thiệu một cơ chế đấu thầu cho các dự án điện
gió dường như là khả thi theo quan điểm của các đơn vị phát triển dự án quốc tế; tuy nhiên, bắt đầu
theo mô hình đấu thầu theo vị trí cụ thể có thể được coi là bước đầu tiên, để cho phép phát triển
trước các địa điểm được chọn thông qua chính phủ, do đó giúp giảm bớt quá trình cho các đơn vị
phát triển dự án. (xem chương 6).

8.2.3 Các đơn vị phát triển dự án trong nước
Các đơn vị
phát triển
dự án trong
nước

Các đơn vị phát triển dự án dự án trong nước được phỏng vấn nhìn chung bày tỏ
sự quan tâm đến cơ chế đấu thầu cho các dự án điện gió ở Việt Nam; tuy nhiên họ
cũng chỉ ra rằng với kiến thức hạn chế về công nghệ điện gió, tương ứng với sự
phức tạp của quy trình phát triển điện gió ở Việt Nam thì các đơn vị tham gia sẽ
không thể đưa ra ước tính chi phí cho phát triển dự án, như theo yêu cầu trong
quy trình đấu thầu.

 Các đơn vị phát triển dự án trong nước cho rằng họ sẽ không thể ước tính tổng chi phí cho
một dự án phát triển điện gió ở Việt Nam trong các trường hợp hiện tại. Đặc biệt, việc đảm
bảo đất đai và các chi phí liên quan để đền bù cho chủ sở hữu đất ban đầu sẽ khác nhau rất
nhiều do đó không thể có ước tính chi phí một cách đáng tin cậy.
 Các đơn vị phát triển dự án dự án trong nước cũng chỉ ra rằng các thủ tục hiện có và khung
pháp lý sẽ cần phải sửa đổi để nâng cao tính hấp dẫn của thị trường Việt Nam. Thủ tục hiện
tại quá phức tạp và rườm rà để thực hiện dự án một cách hiệu quả.

8.2.4 Ngân hàng địa phương
Ngân hàng
địa phương

Ngân hàng địa phương được phỏng vấn nhìn chung bày tỏ sự quan tâm đến cơ
chế đấu thầu cho các dự án điện gió ở Việt Nam; tuy nhiên, nhấn mạnh rằng thị
trường năng lượng gió Việt Nam có thể chưa sẵn sàng để thay đổi cơ chế hỗ trợ
sang hình thức đấu thầu. Các lập luận của họ như sau:


Về tài chính cho các dự án điện gió ở Việt Nam, ngân hàng địa phương nhấn
mạnh sự quan tâm mạnh mẽ của các tổ chức tài chính địa phương đối với công nghệ này;
tuy nhiên, họ cũng chỉ ra rõ ràng rằng các tổ chức tài chính Việt Nam còn thiếu kinh nghiệm
với các dự án năng lượng gió và vẫn đang trong quá trình học tập. Họ có nhiều kiến thức
trong việc tài trợ cho các dự án thủy điện; tuy nhiên, các dự án năng lượng gió có tính chất
là các công nghệ không ổn định và do đó các yêu cầu khác nhau, kể cả trên khía cạnh tài
chính.

 Theo các điều kiện hiện tại về điện gió ở Việt Nam, các ngân hàng địa phương sẽ chỉ chấp
nhận cơ chế cho vay có truy đòi các dự án điện gió Ngoài ra, các ngân hàng địa phương sẽ
chỉ chấp nhận đơn xin vay, trong đó dự án ít nhất cũng có thể cung cấp giấy chứng nhận đầu
tư điện lực. Tuy nhiên, điều này là mâu thuẫn với khái niệm của cơ chế đấu thầu, trong đó
nguyên tắc tài chính phải được sắp xếp trước kết quả cuối cùng của quá trình đấu thầu, do
đó là một điều kiện không đảm bảo. Đây sẽ là vấn đề đối với các ngân hàng địa phương ở
giai đoạn này. Yêu cầu đối với các đơn vị phát triển dự án năng lượng gió do các ngân hàng
địa phương đặt ra sẽ mâu thuẫn với các yêu cầu của chính phủ về cơ chế đấu thầu, ít nhất
là về thời điểm, nơi các đơn vị phát triển dự án phải trình bày các hồ sơ, thường là các giấy
phép có quan hệ phụ thuộc với nhau (ví dụ như đơn vị phát triển phải nộp cho ngân hàng
giấy chứng nhận đầu tưcho ngân hàng trước khi đấu thầu; trong khi các đơn vị phát triển
dự án sẽ chỉ nhận được giấy chứng nhận nếu thành công trong quá trình đấu thầu).
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 Về kinh nghiệm của các đơn vị phát triển dự án trong nước và quốc tế với công nghệ năng
lượng gió, tương ứng với yêu cầu của thị trường năng lượng gió Việt Nam, ngân hàng địa
phương nêu bật rằng sự thiếu kinh nghiệm của các đơn vị phát triển dự án địa phương với
công nghệ gió cũng như sự thiếu kinh nghiệm của các đơn vị phát triển dự án quốc tế với
quy trình thủ tục ở Việt Nam là những thách thức trọng tâm, đặc biệt là trong bối cảnh của
một cơ chế đấu thầu trong tương lai. Các đơn vị phát triển dự án sẽ không thể ước tính
chính xác chi phí trả trước cho việc phát triển dự án ở Việt Nam, đủ để đảm bảo rằng họ đặt
một giá thầu thích hợp trong một quá trình đấu thầu. Do đó, giá thầu có thể là quá thấp, dẫn
đến kết quả là các dự án thất bại do không đủ phương tiện tài chính.
 Ngân hàng địa phương không chia sẻ quan điểm rằng Hợp đồng mua bán điện, được ký bởi
EVN đối với các dự án điện gió là không thể vay vốn do tính tin cậy thấp của EVN. Họ nhấn
mạnh rằng việc tin tưởng vào các tổ chức nhà nước và các DNNN, như đối với EVN, là điều
đương nhiên đối với các ngân hàng địa phương.

 Ngân hàng địa phương ước tính rằng chỉ có một trong số 10 ngân hàng Việt Nam địa
phương có thể đủ khả năng cấp tài chính cho 200 MW các dự án điện gió trong danh mục
đầu tư của mình, tổng cộng tối đa là lên tới 2.000 MW. Cần có các khoản đầu tư nước ngoài
để bổ sung năng lực tài chính.

8.2.5 Cơ quan điều tiết (ERAV)

Cơ quan
điều tiết

Cục điều tiết điện lực nhìn chung ủng hộ việc giới thiệu một cơ chế đấu thầu cho
dự án điện gió; tuy nhiên cũng bày tỏ sự hoài nghi về vấn đề liệu có thể đưa ra ngay
một cơ chế như thế ở Việt Nam hiện tại:

 Cơ quan quản lý nhìn chung hoan nghênh việc áp dụng cơ chế đấu thầu cho các
dự án điện gió, nhưng họ cũng nêu ra rằng khung pháp lý hiện hành không hỗ
trợ cho cơ chế này.

 ERAV cũng bày tỏ mối quan ngại về tính sẵn sàng của cơ sở hạ tầng lưới điện. Tóm lại, cơ
quan quản lý kêu gọi EVN bày tỏ quan điểm của họ về việc áp dụng đấu thầu và tính sẵn
sàng của cơ sở hạ tầng lưới điện cho cơ chế này. Ngoài ra, ERAV cũng kêu gọi cải cách cơ
chế về chi phí cho các công trình tăng cường và mở rộng lưới điện và kêu gọi sự tham gia
của các đơn vị phát triển dự án đối với chi phí cho các công tác.
 Cơ quan quản lý đã chỉ ra rằng có thể nên bắt đầu với đấu thầu theo địa điểm cụ thể, để
giảm bớt quy trình cho các đơn vị phát triển dự án và chỉ bắt đầu với đấu thầu không theo
vị trí ở giai đoạn sau. Ban điều hành thường bày tỏ lo ngại rằng năm 2019 có thể là quá
sớm để giới thiệu cơ chế đấu thầu cho điện gió ở Việt Nam, vì chính quyền và quy hoạch
lưới điện liên quan bắt buộc có thể không được chuẩn bị/ phát triển đầy đủ để giới thiệu
cơ chế mới.

8.2.6 Cơ quan thẩm quyền tỉnh
Cơ quan
thẩm quyền
tỉnh

Các cơ quan thẩm quyền cấp tỉnh được phỏng vấn bày tỏ sự quan tâm đến cơ chế
đấu thầu cho điện gió ở Việt Nam; tuy nhiên, tất cả các cơ quan chức năng của tỉnh
nhấn mạnh rằng một kế hoạch như vậy không thể áp dụng ở giai đoạn này của thị
trường nhưng sẽ là một lựa chọn cho tương lai. Các lập luận được đưa ra về vấn đề
này như sau:

 Cơ quan thẩm quyền cấp tỉnh chỉ ra rằng mức FIT hiện tại có thể quá thấp để thu hút các
khoản đầu tư lớn vào thị trường điện gió Việt Nam. Do đó, vấn đề chính sẽ không phải là
chi phí cho nhà nước. Trong những trường hợp này, việc giới thiệu một cơ chế đấu thầu,
nhằm mục đích chủ yếu là giảm chi phí sẽ không giải quyết được tình hình thị trường đầy
đủ. Giá không phải là vấn đề.
 Cơ quan thẩm quyền cấp tỉnh cũng chỉ ra rằng quá trình bảo đảm đất rất phức tạp và tốn
kém và sẽ là một thách thức chính cho các đơn vị phát triển dự án, đặc biệt nếu việc bảo
đảm phải được thực hiện trước khi đấu thầu. Tương tự, các quy hoạch phát triển điện cũng
là rào cản đối với các đơn vị phát triển dự án theo cơ chế đấu thầu. Các đơn vị phát triển
dự án sẽ phải thực hiện việc bổ sung dự án của họ vào quy hoạch, ngay cả khi có thể không
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được trúng thầu cuối cùng. Đầu tư của họ cho giai đoạn tiền phát triển dự án có thể bị mất
trong trường hợp xấu nhất; các quy hoạch cũng có thể bao gồm các dự án mà cuối cùng
không được lựa chọn theo cơ chế đấu thầu. Tuy nhiên, chính quyền tỉnh cũng cho rằng với
việc sửa đổi luật quy hoạch đang diễn ra và có thể giảm thiểu tác động của vấn đề này.

 Cơ quan thẩm quyền cấp tỉnh cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường và mở rộng cơ
sở hạ tầng lưới điện một cách toàn diện để đảm bảo rằng các dự án năng lượng gió bổ sung
có thể được kết nối và vận hành trên lưới điện.
 Cuối cùng, cơ quan thẩm quyền cấp tỉnh đã bày tỏ rằng cần có sự phối hợp tốt giữa Bộ Công
Thương và chính họ trong việc hỗ trợ thêm quy trình phát triển điện gió tại Việt Nam. Chỉ
có một sự hiểu biết chung giữa các cấp hành chính khác nhau mới có thể đảm bảo rằng
năng lượng gió có thể được hỗ trợ và phát triển theo cách tốt nhất có thể.
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