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 VIET NAM SUGAR INDUSTRY 

• 41 Mills 

• Mills capacity: 
139,800 
ton/day 

• Plantation: 
280,000 Ha 

• Cane growers: 
337,000 
families 

 



Lợi ích của điện đồng phát bã mía tại Việt Nam 

• Các nhà máy đường sản xuất vào mùa nắng – là mùa thiếu hụt điện, thủy điện thiếu 

nước. 

• Giảm phát thải CO2: Theo ước tính của tổ chức đường thế giới ISO ,cứ mỗi tấn bã 

mía sẽ tiết giảm được 0,55 tấn CO2 phát thải.  

• Là nguồn phát phân tán (tại 41 nhà máy đường)  tại khu vực nông thôn: Giảm chi 

phí tổn thất điện do truyền tải từ nguồn trung tâm (theo báo cáo của EVN hiện tổn 

thất điện năng khoảng 9-10% ). Tại Ấn độ, 1MW từ điện bã mía tương đương  1,67 

MW từ nguồn tập trung nhiệt điện than. 

• Tiết kiệm tài nguyên hóa thạch, một tấn bã mía 50% ẩm tương đương 0,213 tấn dầu 

thô 

• Có thêm sản phẩm điện, các nhà máy đường có thêm thu nhập, tăng năng lực cạnh 

tranh, tạo thêm sự ổn định bền vững cho cây mía - loại cây trồng gắn với nông thôn 

xa và dân nghèo nhiều năm qua. 

• Chủ động và tiết kiệm : hạn chế chạy nhiệt điện dầu và mua điện Trung Quốc (năm 

2013, dự kiến thiếu nước phục vụ cho thủy điện, EVN sẽ phải chi tới 5.542 tỷ đồng 

để chạy nhiệt điện dầu và bỏ gần 5.000 tỷ đồng để mua điện Trung Quốc). 

 



Chính sách  hỗ trợ cho phát triển điện sinh 
khối ở Việt nam 

• Luật điện lực 2004, điều chỉnh 2012: hỗ trợ vốn và lãi suất cho các dự án phát điện từ NLTT tại nông 

thôn miền núi 

• Luật đầu tư 2005: ưu đãi đầu tư cho các dự án NLTT, tại các địa bàn ưu đãi đầu tư 

• Luật khuyến khích đầu tư trong nước 2003:  hỗ trợ và khuyến khích đầu tư tại các địa bàn ưu đãi đầu tư 

• Luật bảo vệ môi trường 2005: ưu đãi và hỗ trợ cho các dự án NLTT 

• Nghị định 04/2009/NĐ-CP về  ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường: ưu đãi hỗ trợ cho nhập 

khảu thiết bị NLTT và sản xuất NLTT. 

• Nghị định của Chính phủ số  151/2006/NĐ-CP  20/12 năm 2006 về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất 

khẩu  

• Nghị định số 61/2010/NĐ-CP: Các dự án điện đồng phát điện từ bã mía là dự án năng lượng tái tạo 

trong DANH MỤC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP ĐẶC BIỆT ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ 

• Quyết định Số: 1855/QĐ-TTg, 27/12/2007  Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 

• Quyết định Số 130/2007/QĐ-TTg, ngày 02/8/2007 về cơ chế  chính sách cho các dự án đầu tư theo cơ 

chế phát triển sạch (CDM) 

• Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21/7/2011(hay Tổng sơ đồ 7). Mục tiêu đến năm 2020 nguồn điện 

từ bã mía đồng phát điện tại các nhà máy đường sẽ đạt tổng công suất 500MW, và đến năm 2030 sẽ đạt 

mức 2000MW 

• Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 24/3/2014 về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại 

Việt Nam  
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Định hướng phát triển 

– Theo Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 24/3/2014 về cơ chế hỗ trợ phát 

triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam : các dự án điện sinh khối được 

thực hiện theo quy hoạch do Bộ Công Thương lập và phê duyệt; bên mua 

có trách nhiệm mua toàn bộ điện sinh khối được sản xuất, thông qua hợp 

đồng mua bán điện mẫu do Bộ Công Thương quy định; có các ưu đãi về 

vốn, tín dụng ưu đãi, thuế, đất đai.  

– Trên cơ sở này khuyến cáo các đơn vị nên triển khai các dự án đồng phát 

điện dưới hình thức dự án/pháp nhân độc lập để hưởng đầy đủ các ưu 

đãi.(thuế doanh nghiệp 10%, miễn thuế trong 5 năm đầu, giảm thuế trong 

một số năm tiếp theo v/v…..) 

– giá bán điện cho các dự án đồng phát nhiệt điện là 5,8 UScents/kWh được 

điều chỉnh theo tỷ giá VNĐ/USD, giá bán điện sinh khối được tính theo cơ 

chế chi phí tránh được. 

 



 
 41 NHÀ MÁY, TỔNG CÔNG SUẤT 

139.800 TMN 

 41  NGUỒN PHÁT TiỀM NĂNG TỔNG 

CÔNG SUẤT  >500MW PHÂN BỐ TẠI 

CÁC VÙNG NÔNG THÔN 

 TUY NHIÊN DO THIẾU CƠ CHẾ HỖ 

TRỢ, MỚI CHỈ CÓ 6 DỰ ÁN ĐỒNG 

PHÁT ĐiỆN BÃ MÍA NỐI LƯỚI VỚI 

TỔNG CÔNG SUẤT 76,5 MW 

 2 dự án CDM 

HiỆN TRẠNG ĐiỆN ĐỒNG PHÁT 
BÃ MÍA TẠI ViỆT NAM 



• Tổng mức đầu tư cho 6 dự án 50.000.000 USD cho 76,5 
MW, suất đầu tư bình quân 715.000 USD/MW 

• Hiện nay suất đầu tư khoảng trên dưới 1.000.000 
USD/MW  tùy theo xuất xứ và trình độ thiết bị 

Suất đầu tư các dự án 
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• Bình quân 30 Kwh/tấn 
mía 

• Dự án SBT có suất sinh 
năng lượng tốt nhất >50 
Kwh/tấn mía, nhưng vẫn 
kém xa mức của thế giới 

Suất sinh năng lượng của các dự án 
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CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM KHI TRIỂN KHAI 

• KỸ THUẬT & HIỆU 
QUẢ KINH TẾ 

• TRIỂN KHAI DỰ ÁN 

 



KỸ THUẬT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ 

• Tiết kiệm năng lượng trong nhà máy mía 

• Lựa chọn công nghệ và suất đầu tư 



Tiết kiệm năng lượng trong nhà máy 
mía 

• Năng lượng tiết kiệm trong nhà máy mía sẽ tăng thêm sản lượng điện phát ra 
lưới. 

• Tiềm năng tiết kiệm trong nhà máy mía còn rất lớn, có thể tiết giảm đến 25% 
tổng năng lượng tiêu thụ. Hiện Tiêu hao điện trong khoảng 35-40 kWH/tấn 
mía có thể giảm đến mức <30 kWH/tấn mía, tiêu hao hơi  trong khoảng 400-
500 kg hơi/tấn mía có thể giảm đến mức 300-400 kg,Tấn mía 

• Nên là ưu tiên 1 cho dự án điện đồng phát từ bã mía 
• Những khu vực có thể tiết giảm năng lượng bao gồm: CANE MILLING, STEAM 

GENERATION, POWER GENERATION , SUGAR PROCESSING, LIGHTING 
SYSTEM. 

• Các dự án tiết kiệm năng lượng thường có thời gian hoàn vốn trong khoảng 
1-2 ăm 

• Các giải pháp bao gồm: thay đổi thông số vận hành (giảm ẩm bã, giảm gió 
thừa, giảm xả đáy lò,…), chuyển đổi nguồn động lực điều khiển, công nghệ 
liên tục, trao đổi nhiệt trực tiếp với nguồn nhiệt thừa, bảo toàn chống thất 
thoát nhiệt 



Lựa chọn công nghệ và suất đầu tư 

Công nghệ Năng lượng điện 

có thể phát ra 

lưới 

Suất đầu tư 

Lò hơi turbin 

thấp áp 
Không đáng 

kể 

< 500.000 

USD/MW 
Lò hơi trung 

cao áp và 

turbin trích 

ngưng tụ 

(CEST – 

condensing 

extraction 

steam turbin) 

70-130 

Kwh/tc 

500.000 – 

1.500.000 

USD/MW 

Hệ thống khí 

hóa và turbin 

khí (GSTIG – 

gasifier sream 

ijected gas 

turbin) 

200-250 

Kwh/tc 

1000.000 – 

2.000.000 

USD/MW 



LỢI ÍCH CỦA LÒ HƠI - TURBIN ÁP LỰC CAO 
• Hầu hết các lò hơi tại các nhà máy đường đang hoạt động dưới mức 45 Kg/cm2 
• Mức áp lực càng cao, năng lương phát sinh càng lớn 



Lựa chọn công nghệ và 
suất đầu tư 

• Xác định nguồn gốc xuất xứ của thiết bị: Trung quốc, Ấn 
Độ, châu Âu, Nhật,.. 

• Xác định công suất tối ưu cho hoạt động trong vụ và 
ngoài vụ, 200-300 ngày/năm 

• Nguồn nhiên liệu phụ khi hoạt động ngoài vụ, khả năng 
hoạt động linh hoạt của hệ thống lò hơi (các phế phẩm 
nông nghiệp khác (trấu, lá mía, gỗ dăm,… hay than đá-  lò 
hơi single fuel hoặc multi-fuel) 

• Hệ thống tồn trữ và vận chuyển bã mía 
• Hệ thống cung cấp và xử lý nước 
• Các vấn đề môi trường 



TRIỂN KHAI DỰ ÁN 

• CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 

• CHUẨN BỊ DỰ ÁN 

• TRIỂN KHAI DỰ ÁN 
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A. CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 

1. LẬP QUI HOẠCH 

Tự thực hiện nếu đủ năng lực hay thuê tư vấn thực 

hiện lập qui hoạch. 

 Qui hoạch phát triển lưới điện của tỉnh, địa phương  

 Khảo sát lựa chọn điểm đấu nối 

• Cấp điện áp:220KV - 110KV - 35 KV - 22 KV 

• Công suất qui hoạch của lưới điện 

• Công suất hiện trạng của lưới điện 

• Khoảng cách từ điểm đấu nối đến nhà máy 
 



A. CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 

 Xác định tuyến đấu nối 

 Khảo sát đền bù giải phóng mặt bằng của tuyến 

cáp dự kiến xây lắp đường dây. 

 Chính sách của chính phủ, tỉnh về việc đầu tư 

đồng phát nhiệt điện  

(Quyết định 24/2014/QĐ-TTg ngày 24/3/2014) 
 

2. KẾT QUẢ 

Quyết định phê duyệt qui hoạch lưới điện tại điểm 

đấu nối của dự án do Bộ Công Thương cấp. 
 



B. LẬP DỰ ÁN 
1. ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN 

 Pháp nhân: có giấy phép hành nghề điện lực 

do cơ quan có thẩm quyền của điện lực cấp 

phù hợp với dịch vụ tư vấn. 

 Năng lực và kinh nghiệm trong tư vấn lập dự 

án chuyên ngành. 

  

2. MỤC TIÊU ĐẦU TƯ 

 Qui hoạch lưới điện đã được phê duyệt 

 Công suất đồng phát nhiệt điện  

 Thời gian phát điện lên lưới 

 



B. LẬP DỰ ÁN 
1. LỰA CHỌN HÌNH THỨC BÁN ĐiỆN 

 Điện sinh khối: bán toàn bộ điện sản xuất lên lưới, 

mua lại điện tự dùng. 

 Điện đồng phát: bán sản lượng điện dư lên lưới 

sau khi sử dụng tụ dùng từ tổng sản lượng điện 

sản xuất. 

2. PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ 

 Bổ sung thêm thiết bị vào hệ thống đồng phát sẵn 

có (SEC) 

 Đầu tư mới thiết bị cho hệ thống đồng phát (NHS) 

 Cải tạo nâng cấp thiết bị 

 Triển khai dự án CDM ? 

 
19 



Quy trình 18 tháng thực hiện dự án CDM tại Việt Nam 
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Cơ chế, chính 
sách và knh 
nghiệm phát 

triển điện gió tại 
Bình Thuận 

Sau khi HĐ ERPA 

với 

CRM đã được ký 

Và 

Đã nhận được đầy 

đủ 

tài liệu / công văn 

của dự án. 

Tháng thứ  

1 

Tháng thứ  

2 

Tháng thứ  

3 

Tháng thứ  

4 

Tháng thứ 

5 

Tháng thứ 

6 

Tháng thứ 

7 

Tháng thứ 

8 

Chuẩn bị PDD 

Lựa chọn 

và ký HĐ 

làm việc với 

DOE 

 

Lấy ý kiến 

cộng đồng 

lần 1 

 

Tiến hành 

Thẩm định 

tại dụ án 

Thực hiện báo cáo thẩm định  

Kiểm tra  

ĐGTĐMT 

Bắt đầu 

Thẩm định 

Thu thập tài liệu, 

công văn của dự án 

Xin thư phê duyệt (LOA) tại Việt Nam 

Các cuộc họp với DNA Việt Nam / Trả lời các thắc mắc từ 

DNA Việt Nam 

Nhận thư 

phê duyệt 

từ DNA 

Tháng thứ  

9 

Tháng thứ 

10 

Tháng thứ  

11 

Tháng thứ 

12 

Tháng thứ 

13 

Tháng thứ 

14 

Tháng thứ 

15 

Tháng thứ 

16 

Tháng thứ 

17 

Tháng thứ 
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Bản báo cáo Thẩm định cuối 

Tiến hành 

đăng ký 

CDM 

cho dự án 

Liên Hiệp Quốc tiến hành kiểm tra 

tính hoàn thiện 

của dự án CDM 

Lấy ý kiến cộng đồng 

lần 2 

(8 tuần) 

Hoàn 

thành việc 

Đăng ký 

CDM cho 

dự án 

Dự án bắt 

đầu 

hoạt động Xin thư phê duyệt 

từ UK hoặc nước 

thuộc Annex 1 

Đựơc cấp  

thư phê 

duyệt 

từ UK hoặc 

nước thuộc 

Annex 1 



B. LẬP DỰ ÁN 
3. LỰA CHỌN THIẾT BỊ 

 Xuất xứ thiết bị 

 Lò hơi: lò cao áp (áp suất từ 68 – 100 Mpa), nhiệt độ từ 
510 – 545oC, công suất: căn cứ theo mục tiêu đầu tư để 
xác định công suất, đơn nhiên liệu hay đa nhiên liệu 

 Turbine phát điện: Loại đối áp hay ngưng tụ trích, áp suất 
hơi thoát phù hợp cho sản xuất đường mía. Suất tiêu hao 
hơi thấp (5 - 6 kg hơi/KW), công suất: căn cứ theo mục 
tiêu đầu tư để xác định công suất. 

 Cung ứng Nhiên liệu: bã mía, trấu … (nhiên liệu sinh khối 
khác) 

 Thời gian xây lắp: 14 – 20 tháng 
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B. LẬP DỰ ÁN 

3. SUẤT ĐẦU TƯ 

Từ 600 – 1.500 USD/MW 

 Nguồn gốc và đặc tính thiết bị  

 Cấp điện áp đấu nối 

 Khoảng cách từ nhà máy đến điểm đấu nối 

 Lưu ý: Chủ đầu tư (bên bán điện) chịu trách nhiệm đầu tư, vận 
hành, bảo dưỡng đường dây và trạm biến áp tăng áp (nếu có) từ 
nhà máy điện của bên bán điện đến điểm đấu nối theo thỏa thuận 
đấu nối của bên mua điện (Mục 2 điều 7 của QĐ24/2014/QĐ-TTg) 

4. KẾT QUẢ 

Bản báo cáo đầu tư, IRR 15-20%, dự án CDM được 
phê duyệt? 

 



23 

C. TRIỂN KHAI DỰ ÁN 

1. ĐiỀU KIỆN KHỞI CÔNG 

 Đủ các hồ sơ và phù hợp với luật xây dựng, cụ thể 

 Phù hợp với điều 72 luật xây dựng 

 Giấy chứng nhận đầu tư 

• Quyết định phê duyệt qui hoạch lưới điện (Bộ 

Công Thương) 

• Chủ trương của UBND tỉnh về việc xây dựng nhà 

máy (UBND tỉnh) 

• Dự án đầu tư nhà máy đồng phát nhiệt điện (Đơn 

vị tư vấn lập) 

 Văn bản chấp thuận của bên mua điện 

 Văn bản thỏa thuận đấu nối 

 Báo cáo thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền về thiết kế xây dựng công trình của dự án. 
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C.  TRIỂN KHAI DỰ ÁN 
3.  ẢNH HƯỞNG ĐẾN TiẾN ĐỘ THỰC HiỆN 

 Pháp nhân của chủ đầu tư: 

• Thủ tục thành lập công ty nhiệt điện tách ra từ công ty  

đường (chậm ở  thủ tục này  dẫn đến nhiều thủ tục khác đi 

theo sẽ chậm hay vướng mắc) 

 Đền bù giải phóng mặt bằng 

• Thủ tục giao đất (tùy địa phương) 

• Thỏa thuận giá đền bù 

  Thủ tục: 

• Giao hàng trễ: đàm phán hợp đồng kéo dài, mở L/C chậm 

(hầu hết  đều vướng vào trường hợp này) 

• Lập và phê duyệt thiết kế - dự toán công trình 

• Giấy phép lao động của chuyên gia, công nhân nước ngoài 

• Xin giấy phép xây dựng (hầu hết đều thi công khi chưa có 

giấy phép xây dựng) 
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TRIỂN KHAI DỰ ÁN 

3. PHƯƠNG THỨC THỰC HiỆN 

 Theo trình tự thủ tục: rủi ro trễ tiến độ  

    Cần có thời gian thực hiện  

  

 Theo tiến độ xây lắp: rủi ro về thủ tục 

    Cần có mối quan hệ rộng và tốn chi phí 

      

 

Khuyến cáo: Thành lập pháp nhân của công ty 

nhiệt điện trước khi thực hiện các bước tiếp theo, 

kiểm soát tiến độ trong giai đoạn triển khai, tránh 

nguy cơ trễ tiến độ và vi phạm pháp luật 



Các kịch bản phát triển điện bã mía 

 Nếu có các điều kiện  phù hợp, ngành đường có thể hoàn thành chỉ 

tiêu 500 MW đến năm 2015 

Sản 

lượng 

mía (triệu 

tấn) 

Điện phát ra lưới 

mức 30Kwh/tc (hiện 

nay) 

Điện phát ra lưới 

mức 70Kwh/tc 

(khu vực) 

Điện phát ra lưới 

mức 130 Kwh/tc 

(tiên tiến thế giới) 

Sản lượng 

điện 

(GWH) 

Công suất 

phát (MW) 

Sản 

lượng 

điện 

(GWH) 

Công 

suất 

phát 

(MW) 

Sản 

lượng 

điện 

(GWH) 

Công 

suất 

phát 

(MW) 

16 (năm 

2015) 480  133 
 

1.120 

 

311 

 

2080 

 

577 

20 (năm 

2020) 600 166 
 

1400 

 

388 

 

2600 

 

722 



CẬP NHẬT TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ 
ĐiỆN BÃ MÍA 

TT TÊN  

CÔNG 

SUẤT 

Hiện hữu 

Tình trạng 

đầu tư 

Công suất 

sau đầu tư 

mở rộng 

1 
Công ty CP Bourbon Tây 

Ninh 
24 MW 

Đang đầu tư 

mở rộng 

34 MW 

2 Công ty CPNĐ Gia Lai 12 MW 
Đang đầu tư 

mở rộng 

34 MW 

3 Công ty CP Đường Ninh Hòa 9 MW 
Đang đầu tư 

mở rộng 

30 MW 

4 Nhà máy đường Cam Ranh 25 MW Giữ nguyên 25 MW 

5 Công ty CPMĐ Lam Sơn 12,5 MW Giữ nguyên 12,5 MW 

6 Công ty CPMĐ Sóc Trăng 6 MW Giữ nguyên 6 MW 

TỔNG CỘNG 88,5 MW 141,5 MW 



 CÁM ƠN 

locbhsugar74@yahoo.com 


