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Giới thiệu chungG 

Quy hoạch phát triển điện lực 8 (PDP8) là một trong những bản quy hoạch kết cấu hạ tầng  

quan trọng của quốc gia. Bản Quy hoạch này được xây dựng dựa trên các nghiên cứu đa chiều 

với mục đích bảo đảm sự phát triển hệ thống điện trong ngắn và dài hạn cho từng vùng và toàn bộ 

quốc gia với độ tin cậy cao và mức chi phí phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế, xã hội quốc gia 

đồng thời hạn chế tối đa tác động xấu đến môi trường.  

Theo điều 12 Luật Quy hoạch có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2019 về việc tham gia ý kiến về  

hoạt động Quy hoạch, nhóm các chuyên gia nêu trên xin có một số ý kiến đóng góp nhằm  

hoàn thiện bản quy hoạch PDP8 như sau:  

 Bản Quy hoạch nên làm rõ hơn và lượng hóa từng tiêu chí lựa chọn/xếp hạng kịch bản  

phát triển nguồn: 

• Bổ sung tiêu chí đánh giá kịch bản nguồn bao gồm độ linh hoạt hệ thống (dải công suất 

vận hành, yêu cầu phải phát (must-run), thời gian và tốc độ tăng giảm công suất của 

nguồn điện đặc biệt là nhiệt điện than và nhiệt điện khí) khi có sự tham gia của các nguồn 

năng lượng tái tạo biến thiên, tính đa dạng của các nguồn năng lượng đầu vào của hệ 

thống nguồn điện.  

• Bổ sung tiêu chí về khả năng tiếp cận tài chính đầu tư phát triển nguồn điện.  

• Nên làm rõ hơn tỷ lệ Pmax (công suất cực đại)/Công suất lắp đặt để đánh giá hiệu quả 

chi phí đầu tư nguồn điện (trong dự thảo đang đề xuất tỷ lệ này khoảng 60%-65%) và  

bổ sung tiêu chí hoặc yêu cầu về dự phòng công suất cho hệ thống.  

 Cân nhắc tiến hành phân tích độ nhạy đối với các kết quả tính toán cơ cấu nguồn điện:  

• Biến động thông số giá nhiên liệu đầu vào trong quá khứ nhằm giảm yếu tố bất định của 

kết quả mô hình hóa. Phương pháp đánh giá, quy hoạch nguồn nào (quy hoạch trung và 

dài hạn) là phù hợp nếu giá nhiêu liệu nhập khẩu thay đổi và không thể dự báo chính xác 

trong tương lai.  

• Xu thế giảm chi phí đầu tư đối với năng lượng tái tạo, tích trữ năng lượng như thủy điện 

tích năng và pin lưu trữ (trong dự thảo mới chỉ đề cập đến xu thế giảm chi phí đầu tư của 

công nghệ điện gió ngoài khơi).  
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 Cân bằng cung - cầu nội vùng, giảm truyền tải xa liên vùng: 

• Nên đặt mục tiêu phát điện theo nguồn ở từng giai đoạn đồng thời tập trung giải quyết bài 

toán cân bằng cung-cầu theo vùng để giảm chi phí đầu tư cho hệ thống truyền tải  

liên vùng;  

• Nên xây dựng chương trình phát triển nguồn theo nhu cầu đối với từng loại nguồn  

(thủy điện, nhiệt điện, năng lượng tái tạo ...) theo từng vùng và từng giai đoạn thay vì đưa 

ra danh mục từng dự án nguồn với vị trí và công suất cụ thể.  

• Cần đưa ra hạn mức công suất, điện năng đối với từng vùng theo phân vùng  

hệ thống điện.  

 Vấn đề về phát triển lưới điện truyền tải: 

• Nên đưa các tiêu chí kỹ thuật cụ thể để đảm bảo yêu cầu về vận hành an toàn và hiệu 

quả hệ thống truyền tải điện;  

• Cần xem xét, đánh giá về khả năng huy động nguồn vốn và hiệu quả đầu tư cho lưới điện 

truyền tải và đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư phát triển hệ thống lưới điện.  

• Với quy mô triển khai ở phạm vi rộng khắp toàn quốc, việc phát triển hệ thống lưới điện 

truyền tải cần được xem xét tính khả thi và kết hợp hài hòa với các quy hoạch phát triển 

khác của quốc gia. 

 Cần tính toán đầy đủ chi phí môi trường và các chi phí ngoại sinh khác cho các nguồn phát 

điện trong hệ thống. 

 Nên bổ sung lộ trình quy hoạch cảng biển phục vụ cho phát triển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) 

và năng lượng tái tạo (đặc biệt là điện gió ngoài khơi). 

 Nên bổ sung yếu tố thị trường phát điện cạnh tranh đối với nhà máy, cụm nhà máy theo  

các loại hình năng lượng sơ cấp khác nhau trong chương trình phát triển nguồn điện.  

 Cần đồng bộ với Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, Quy hoạch sử dụng đất và Quy hoạch 

không gian biển. 

Các ý kiến nêu trên sẽ được trình bày chi tiết trong phần tiếp theo của bản đóng góp ý kiến này.  
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Đề xuất bổ sung tiêu chí đánh giá  

kịch bản nguồn 

Kết quả tính toán kịch bản nguồn1 có đưa ra năm (05) tiêu chí so sánh lựa chọn kịch bản phát triển 

nguồn trong PDP8 gồm: (i) Khả năng đáp ứng các chỉ tiêu chính sách, (ii) Chi phí toàn hệ thống, 

(iii) Mức phát thải khí CO2, (iv) Khối lượng xây dựng lưới truyền tải và (v) Vấn đề đa dạng hóa 

nguồn điện. Các tiêu chí này mặc dù đã bao gồm các khía cạnh cơ bản để đánh giá kịch bản phát 

triển nguồn, tuy nhiên với sự chuyển dịch về cơ cấu nguồn cũng như sự phát triển nhanh chóng 

của các công nghệ sản xuất điện thì cần còn có thêm ba (03) tiêu chí đánh giá sau: (i) Độ linh hoạt 

hệ thống; (ii) Khả năng tiếp cận nguồn tài chính và (iii) Yêu cầu về dự phòng công suất lắp đặt.  

Xin được diễn giải các tiêu chí này như sau:  

1.1. Độ linh hoạt hệ thống  

Với xu hướng chuyển dịch năng lượng hiện nay, hệ thống điện đang dần thay đổi từ sản xuất tập 

trung, quy mô lớn dựa trên các nguồn điện truyền thống sử dụng nhiên liệu hóa thạch đi cùng hệ 

thống truyền tải và phân phối một chiều đến người tiêu dùng sang hệ thống phi tập trung, vận hành 

linh hoạt phù hợp với việc phát triển các nguồn điện từ năng lượng tái tạo (NLTT). Trong bối cảnh 

đó, khả năng vận hành linh hoạt là một trong các tiêu chí quan trọng bậc nhất để đảm bảo hệ thống 

cung cấp điện một cách đầy đủ, ổn định và an toàn.  

Yêu cầu khả năng vận hành hệ thống linh hoạt tỷ lệ thuận với  

tỉ trọng NLTT biến thiên - VRE (gió và mặt trời) trong hệ thống.  

Khi điện gió và mặt trời chiếm khoảng 10 - 20% tổng sản lượng 

điện thì tính linh hoạt có ý nghĩa quyết định đến sự vận hành ổn 

định và an toàn của hệ thống. Hệ thống với độ linh hoạt thấp có 

thể dẫn đến các quyết định cắt giảm công suất phát điện từ các 

nguồn điện tái tạo hoặc gây ra sự cố mất điện đột ngột, cả hai 

trường hợp này đều dẫn đến tổn thất về mặt kinh tế. Do vậy, tiêu 

chí đánh giá độ linh hoạt của hệ thống là yếu tố cần được đưa vào khi xây dựng và so sánh các 

kịch bản phát triển nguồn điện.  

Hệ thống có tỷ trọng VRE càng lớn thì càng đòi hỏi độ linh hoạt cao. Mức độ cắt giảm VRE thấp là 

một chỉ số đáng tin cậy để đánh giá thị trường điện và khả năng thành công của việc tích hợp VRE. 

Nói cách khác tỷ lệ cắt giảm công suất phát từ nguồn VRE cao cho thấy chỉ số linh hoạt trong hệ 

thống điện thấp. Tích hợp tối đa điện năng sản xuất từ VRE lên hệ thống nhưng vẫn phải đảm bảo 

 

1 Hội thảo 1- trang slide số 35, bài trình bày số 4 về “Năng lượng sơ cấp thông số đầu vào và kết quả chương trình phát triển  
nguồn điện. 

1 
 

Độ linh hoạt của hệ thống 

là tốc độ đáp ứng tức thời 

của hệ thống điện đối với 

các quyết định vận hành 

hệ thống đảm bảo cân 

bằng cung – cầu. 
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độ ổn định và tin cậy cấp điện là một bài toán khó khi mà các quy định về trách nhiệm dự báo sản 

lượng điện phát từ phía các nhà máy điện NLTT chưa được luật hóa ở Việt Nam. 

Do vậy, cần xây dựng tiêu chí hoạt động của các nhà máy điện để đảm bảo khả năng vận hành 

linh hoạt hệ thống điện, bao gồm:  

 Đảm bảo khả năng vận hành linh hoạt với chi phí hợp lý ngay cả trong chế độ phụ tải  

cực tiểu, có nghĩa là hệ thống điện có khả năng điều phối với mức phụ tải cực tiểu thấp 

(dispatchable generation). Trong đó, các nhà máy điện phải có khả năng “bám lưới” có  

dải công suất vận hành rộng, yêu cầu công suất phải phát (must-run capacity) của các  

nhà máy thấp đặc biệt đối với nhiệt điện than và đuôi hơi của các nhà máy nhiệt điện khí 

và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). 

 Tốc độ tăng và giảm công suất phát đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu biến động của phụ tải 

(fast and steep ramping). 

 Thời gian khởi động và tích hợp nguồn phát điện thay thế ngắn (short start-up times). 

Ngoài ra, độ linh hoạt hệ thống còn có thể được đánh giá thông qua khả năng lưu trữ (storage), 

quản lý và phát triển hạ tầng lưới (grid management and infrastructure), quản lý nhu cầu (demand-

side management). Các yếu tố liên quan đến các vấn đề nêu trên được trình bày trong Hình 1.  

Hình 1: Các tiêu chí đánh giá độ linh hoạt của hệ thống  

 

1.2. Tỉ lệ Pmax (Công suất cực đại)/Công suất lắp đặt và  

dự phòng công suất đặt cho hệ thống  

Trong các năm 2017, 2018, 2019 tỷ lệ Pmax/Công suất lắp đặt của các nhà máy điện tương ứng 

khoảng 67,3%, 71,1%, 69,7%. Tuy nhiên, theo tính toán của PDP8 tại các năm 2025, 2030, 2035, 

2045 tỷ lệ này tương ứng là 59,8%, 64,7%, 60,9%, 59,5%, 56,2%. Với tỷ lệ Pmax/Công suất lắp đặt 

thấp dẫn đến nhu cầu về nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn điện tăng. 

• Dung lượng lưu trữ

• Thời gian lưu trữ

• Thời gian sạc và xả

• Tăng phụ tải trong giờ thấp điểm

• Chuyển phụ tải từ giờ cao điểm 
sang giờ thấp điểm

• Giảm phụ tải đỉnh

• Liên kết truyền tải liên vùng, 
liên quốc gia

• Tăng cường và mở rộng lưới

• Dự báo sản lượng VRE

• Điều độ thời gian thực

• Khả năng vận hành chế độ tải thấp 
nhất

• Khởi động nhanh chóng, ít tốn kém

• Tốc độ thay đổi công suất nhanh 
chóng

Các nguồn 
phát vận 
hành linh 

hoạt

Quản lý và 
phát triển 
hạ tầng 

lưới

Lưu trữ 
năng lượng

Tích hợp 
quản lý nhu 

cầu
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Để xác định tỷ lệ này cho phù hợp cần xem xét đến một số yếu tố sau: 

 Xác định tiêu chí, yêu cầu về tỷ lệ dự phòng công suất cho hệ thống, đặc biệt tỷ trọng VRE 

trong cơ cấu nguồn tương lai. 

 Dự báo dài hạn, đánh giá tương đối chính xác về thời gian vận hành công suất lớn nhất 

(Tmax) của VRE tại các khu vực khác nhau, trong đó có cần xem xét đến tiềm năng điện gió 

ngoài khơi có Tmax tương đối cao. 

 Dự báo, đánh giá về tần suất nước về của các hồ thủy điện có xem xét đến yếu tố  

biến đổi khí hậu. 

 Xem xét khả năng tăng Tmax của các nhà máy điện than, điện khí mới đưa vào vận hành; 

đưa yêu cầu cụ thể đối với  giá trị Tmax của các nhà máy điện than và LNG đầu tư  

xây dựng mới. 

1.3. Khả năng tiếp cận tài chính 

Trong những năm gần đây, ngành điện của Việt Nam đã có những bước đột phá trong việc  

nâng cao độ ổn định, tin cậy của hệ thống và khả năng tiếp cận điện năng của người dân. Việt Nam 

cũng đã phát triển thị trường phát điện cạnh tranh và đang nỗ lực thành lập thị trường bán buôn 

cạnh tranh vào năm 2021. 

Trong những thập kỉ gần đây, cơ cấu nguồn điện của Việt Nam chủ yếu dựa vào thủy điện,  

tiếp theo là điện khí và điện than. Tuy nhiên, điều kiện thủy văn những năm gần đây không thuận 

lợi, hạn hán và khô hạn bất thường xảy ra trên nhiều lưu vực sông, bên cạnh đó nguồn khí và than 

ngày càng cạn kiệt khiến Việt Nam phải dựa vào các nguồn nhiên liệu nhập khẩu để đáp ứng nhu 

cầu sử dụng điện đang tăng lên nhanh chóng. Công suất phát điện từ than nhập khẩu đóng vai trò 

chủ đạo trong bản Quy hoạch phát triển điện lực 7 (phê duyệt năm 2011), tuy nhiên, sau 10 năm 

triển khai quy hoạch này Việt Nam chỉ có thể triển khai được 22 nhà máy nhiệt điện than trên tổng 

số 61 nhà máy điện than đã đưa vào quy hoạch, với tổng công suất tương đương 16,4 GW, chiếm 

22% so với tổng công suất nhiệt điện than đã quy hoạch vào năm 2030 (75 GW).  

Nguyên nhân sâu xa của sự chậm trễ trong đầu tư phát triển các dự án nguồn điện than đã đưa 

vào quy hoạch chính là khả năng tiếp cận tài chính. Trước năm 2010, mô hình vốn tài chính cho 

ngành điện của Việt Nam chủ yếu dựa vào đầu tư công và được chủ trì thực hiện bởi ba Tập đoàn 

nhà nước là EVN, PVN và Vinacomin. Các Tập đoàn này được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi 

và được Chính phủ bảo lãnh vốn vay để phát triển các nhà máy điện than. Sau năm 2010, nguồn 

vốn này đang phải chịu áp lực ngày càng tăng từ các rào cản cả về kinh tế vĩ mô và tài khóa, đồng 

thời trên thực tế Việt Nam đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, do đó nguồn tài chính ưu 

đãi “cao” ngày càng khan hiếm. Bên cạnh đó do sức ép thực hiện các mục tiêu cắt giảm khí thải 

toàn cầu tại Hội nghị Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu năm 2015 (COP21), các định chế tài chính 

quốc tế và nhiều đối tác phát triển từ chối tài trợ cho các dự án điện than2. Trên thực tế, các đối tác 

phát triển như Ngân hàng thế giới (WB)3 và Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) đã tuyên bố không 

tài trợ xây dựng mới nhà máy nhiệt điện than. Gần đây nhất vào tháng 4 năm 2020, tập đoàn 

 

2 https://tuoitre.vn/dong-nam-a-dan-tu-bo-nhiet-dien-than-20191024093345129.htm 

3 Ngày 16 tháng 3 năm 2013, Ngân hàng thế giới đã tuyên bố hạn chế tài trợ cho các nhà máy than mới ở các nước đang phát 
triển. 

https://tuoitre.vn/dong-nam-a-dan-tu-bo-nhiet-dien-than-20191024093345129.htm
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Sumimoto Mitsui và Mizho của Nhật Bản (hai trong số các định chế tài chính cho vay nhiệt điện 

than hàng đầu thế giới) đã cập nhật chính sách cho vay mới của mình, theo đó hai tập đoàn này 

sẽ không cho vay để xây dựng các nhà máy nhiệt điện than mới. Tới đây, các công ty bảo hiểm 

quốc tế cũng sẽ không cung cấp các hợp đồng bảo hiểm cho nhà máy điện than xây mới.  

Năm 2019, đã có 17 công ty bảo hiểm quốc tế lớn nhất thế giới đã tuyên bố thanh lý hợp đồng bảo 

hiểm cho các nhà máy điện than. Nhóm công ty này kiểm soát 46% thị trường tái bảo hiểm và 9,5% 

thị trường bảo hiểm gốc(4). Chuỗi hành động từ các định chế tài chính và tập đoàn bảo hiểm đa 

quốc gia đã và sẽ tiếp tục ảnh hưởng không nhỏ đến tính khả thi trong việc triển khai xây dựng các 

nhà máy điện than theo quy hoạch phát triển điện lực. Do vậy, tiêu chí về khả năng tiếp cận tài 

chính sẽ cần được đưa vào khung đánh giá lựa chọn kịch bản nguồn điện trong PDP8, áp dụng 

cho tất cả các nguồn kể cả các dự án điện khí LNG.  

Khả năng tiếp cận tài chính nhằm xây dựng các nhà máy điện mới có thể khả thi hơn nếu vượt qua 

được các rào cản như: Chia sẻ rủi ro trong đầu tư (PPAs cho NLTT); Hỗ trợ của Chính phủ cho các 

dự án điện khí và những tác động tài khóa của nó (nợ tiềm ẩn); Khả năng chuyển đổi ngoại tệ;  

Phối hợp cộng sinh giữa điện và khí.  

Với việc bổ sung các tiêu chí nêu trên thì ngoài kịch bản đang được lựa chọn (KB1B), nên cân nhắc 

so sánh phân tích tính khả thi về tài chính của kịch bản “no_new_coal” và kịch bản NLTT “KB3”  

để đánh giá mức độ khả thi của PDP8.  

  

 

4   https://insureourfuture.co/2019scorecardnews/ 

Ghi chú: Nhà máy điện mặt trời Mũi Né, Bình Thuận. Bản quyền @VIET 

https://insureourfuture.co/2019scorecardnews/
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Mở rộng khoảng biến động giá 

trong phân tích độ nhạy 

Đối với phương pháp luận tối ưu hóa chi phí (least cost optimization) thì thông số đầu vào về giá 

nhiên liệu và suất đầu tư của từng loại công nghệ phát điện đóng vai trò cực kỳ quan trọng quyết 

định lựa chọn cơ cấu nguồn phát. Tuy nhiên, xu thế biến đổi giá nhiên liệu đầu vào trong tương lai 

rất khó dự đoán. Để giảm yếu tố bất định (uncertainty) trong kết quả đầu ra mô hình hóa, bản dự 

thảo PDP8 đã áp dụng phương pháp phân tích độ nhạy của mô hình với các thông số này.  

Trong kịch bản phân tích độ nhạy về giá LNG và giá than, khoảng 

biến động từ thời điểm hiện tại đến năm 2045 của LNG ở biên độ 

từ 10 - 12 USD/GJ và than từ 3 - 5 USD/GJ. Theo số liệu thống kê 

của Ngân hàng thế giới (WB)(5), trong vòng 25 năm trở lại đây giá 

than biến động với biên độ từ 0,89 - 4,3 USD/GJ. Đối với giá LNG4,  

biên độ biến động trong giai đoạn 1995-2019 là 2,8 - 15,2 USD/GJ. 

Biên độ dao động này lớn hơn so với khoảng giá trị hiện đang được 

sử dụng để phân tích độ nhạy trong bản dự thảo PDP8 (Hình 2 và Hình 3). Điều này cho thấy cần 

phải mở rộng phạm vi phân tích độ nhạy để thông số giá nhiên liệu đầu vào phản ánh được toàn 

diện hơn mức độ biến động giá nhiên liệu đã từng xảy ra trong quá khứ.  

Kịch bản phân tích độ nhạy về chi phí suất đầu tư nguồn trong  

bản dự thảo PDP8 đã cân nhắc đến tiềm năng giảm suất đầu tư 

của công nghệ điện gió ngoài khơi. Mức giảm dự kiến là 7%  

(2025 – 2029), 15% (2030 – 2039) và 25% (2040 – 2045) so với 

suất đầu tư trong Cẩm nang công nghệ 2019( 6 ), phù hợp với  

tiềm năng và xu thế phát triển của công nghệ này. Tuy nhiên,  

các công nghệ khác cũng nên được đưa vào để phân tích độ nhạy 

về suất đầu tư, chẳng hạn như pin lưu trữ. Trong tương lai, pin lưu trữ năng lượng công suất lớn 

sẽ đóng vai trò quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng, giúp tăng khả năng vận 

hành linh hoạt hệ thống điện(7). Báo cáo gần đây của NREL(8) đã chỉ ra chi phí của hệ thống pin lưu 

trữ lithium-ion quy mô lớn có thể giảm từ 30% đến 80% vào năm 2050 so với mức năm 2018.  

 

5 World Bank Commodity Price Data (the Pink Sheet). Annual prices, 1906 to present in nominal US dollars. Updated on July 02, 
2020. https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets 

6 Cẩm nang công nghệ 2019, suất đầu tư điện gió ngoài khơi được dự báo ở mức 2,36 M$/MWe cho năm 2020; 2,25 M$/MWe cho 
năm 2030 và 1,93 M$ cho năm 2050 

7 IRENA (2019), Innovation landscape brief: Utility-scale batteries, International Renewable Energy Agency 
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Sep/IRENA_Utility-scale-batteries_2019.pdf 

8 Cole, Wesley, and A. Will Frazier. 2019. Cost Projections for Utility-Scale Battery Storage. Golden, CO: National Renewable Energy 
Laboratory. NREL/TP-6A20-73222. 

2 

Kịch bản đánh giá độ 

nhạy nên cân nhắc các 

trường hợp với biến 

động giá nhiên liệu có 

phổ rộng hơn. 

 

Kịch bản đánh giá độ 

nhạy nên cân nhắc đánh 

giá sự thay đổi về suất 

đầu tư trong tương lai 

của hệ thống pin lưu trữ. 

https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Sep/IRENA_Utility-scale-batteries_2019.pdf
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Chính vì vậy, nên đưa pin lưu trữ vào trong kịch bản phân tích độ nhạy về chi phí suất đầu tư nguồn 

để có thể đánh giá một cách tổng hợp và hỗ trợ ra quyết định lựa chọn cơ cấu nguồn phát phù hợp 

nhất. 

Hình 2: Giá than trong quá khứ so với khoảng biến động giá  
đã sử dụng để phân tích độ nhạy trong dự thảo PDP8 

 

Hình 3: Giá LNG trong quá khứ so với khoảng biến động giá  
đã sử dụng để phân tích độ nhạy trong dự thảo PDP8 

 

  



                12 

 

 

 

Tối ưu hóa cân bằng cung - cầu  

nội vùng, giảm truyền tải liên vùng 

3.1. Tính toán tối ưu hóa cân bằng cung - cầu theo vùng  

Một ví dụ cụ thể để cho thấy cách tiếp cận bài toán cân bằng cung - cầu theo vùng có thể giúp giảm 

nhu cầu truyền tải điện trong khoảng cách xa là trường hợp phát triển điện gió ngoài khơi tại khu 

vực biển miền Bắc. Theo nghiên cứu được thực hiện gần đây bởi VIET9, khu vực biển miền Bắc 

(biển Hải Phòng và Quảng Ninh có tiềm năng phát triển khoảng 3 GW điện gió ngoài khơi trong giai 

đoạn 2025 – 2030). Trong giai đoạn này miền Bắc sẽ thiếu hụt nguồn cung, đặc biệt là trong thời 

điểm phụ tải đỉnh mùa khô khi các nhà máy thủy điện bị giảm sản lượng. Hệ thống nguồn sẽ phải 

đối mặt với 2 thách thức sau:  

 Nếu tiếp tục phát triển nhiệt điện than trong điều kiện tiềm năng thuỷ điện đã hết thì phải 

đối mặt với sự phụ thuộc vào nguồn cung nhiên liệu quốc tế, trong khi khả năng  

cung cấp than nội địa cho phát điện là hạn chế. Sự phụ thuộc này tiềm tàng rủi ro về  

an ninh năng lượng. 

 Nếu xây mới các tuyến truyền tải điện siêu cao áp để giải tỏa và truyền tải một lượng lớn 

sản lượng điện từ miền Trung hoặc miền Nam ra Bắc, sẽ phải đối mặt với khó khăn về đất 

đai, môi trường như đã đề cập ở trên và chi phí đầu tư rất lớn (khoảng 0,75 triệu USD/1km 

đường dây mạch kép 500 kV xoay chiều) cho trục đường dây truyền tải nguồn từ miền 

Nam ra miền Bắc. 

Để giải quyết hai thách thức nêu trên, có thể tính đến giải pháp phát triển điện gió ngoài khơi tại 

miền Bắc. Đây sẽ là giải pháp cải thiện đáng kể việc đảm bảo nguồn cung cho miền Bắc và giảm 

áp lực truyền tải cho đường dây Bắc - Nam. Bên cạnh đó việc phát triển điện gió ngoài khơi cũng 

sẽ tạo ra cơ hội thiết lập chuỗi cung ứng nội địa và phát triển các dịch vụ vận hành và bảo dưỡng 

nội địa sẽ tạo ra một lĩnh vực dịch vụ mới với nhiều công ăn việc làm, nâng cao khả năng tự chủ 

về năng lượng. 

Theo dự thảo PDP8, các dự án Tuabin khí hỗn hợp - LNG tiềm năng xây dựng hiện đang được 

đưa vào mô hình với vị trí theo vùng đã được xác định trước (PDP7 ĐC), mô hình sẽ chỉ lựa chọn 

quy mô phát triển để thỏa mãn được các điều kiện về đảm bảo nguồn cung và tối ưu hóa chi phí. 

Tuy nhiên, việc sử dụng các thông số đầu vào này trong mô hình tính toán least-cost có thể khiến 

mô hình bỏ qua việc tối ưu hóa cân bằng công suất theo vùng do các dự án đã được đặt sẵn vào 

từng vùng. Điều này có thể khiến chi phí truyền tải sẽ không được tối ưu hóa. Ngoài ra, có một số  

 

9 Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam. 2020. Tích hợp điện gió ngoài khơi vào hệ thống điện Việt Nam – Đánh giá kỹ 
thuật-kinh tế 

3 
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dự án nhiệt điện than được chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu đầu vào là LNG theo mô hình 

tuabin khí hỗn hợp nhưng vẫn giữ nguyên công suất lắp đặt hoặc lớn hơn như Bạc Liêu, Long An, 

Tân Phước, Vân Phong 2. Nên xem xét đưa các dự án này vào tính toán tối ưu hóa chi phí không 

chỉ về quy mô công suất mà còn về địa điểm xây dựng. Cách tiếp cận này có thể giúp giảm được 

chi phí truyền tải liên vùng và khai thác tốt hơn lợi thế tiềm năng của từng vùng. 

Theo PDP7 ĐC, các dự án nhiệt điện than được quy hoạch xây dựng tại khu vực Đông Nam Bộ 

nhằm mục đích đảm bảo cung cấp cho phụ tải khu vực miền Nam. Việc quy hoạch này được thực 

hiện trong bối cảnh NLTT chưa phát triển như hiện nay. Trong hai năm vừa qua,  

NLTT đã phát triển với tốc độ nhanh chóng, đặc biệt là ở khu vực Nam Trung Bộ và duyên hải  

Đông Nam Bộ với hơn 5 GW điện mặt trời và hơn 300 MW điện gió đã đi vào vận hành, ngoài ra 

còn có hàng chục GW điện gió và điện mặt trời đã được bổ sung vào quy hoạch. Như vậy, cần có 

sự đánh giá hiệu quả về mặt kinh tế giữa phương án xây dựng các nhà máy nhiệt điện tại khu vực 

Đông Nam Bộ và phương án phát triển NLTT tại khu vực này. 

3.2. Quy hoạch nguồn phi tập trung giảm truyền tải liên vùng 

Về nhu cầu điện, phụ tải tập trung ở khu vực Hà Nội, Đông Bắc Bộ, đồng bằng Sông Hồng,  

Bắc Trung Bộ, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ.  

Về nguồn cung cấp điện, ở Việt Nam mỗi vùng đều có những lợi thế riêng để phát triển các loại 

hình nguồn điện khác nhau. Thủy điện tập trung nhiều ở Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên; 

nhiệt điện than đã được xây dựng nhiều tại Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và  

Tây Nam Bộ; nhiệt điện khí và dầu chủ yếu tập trung ở Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và đang  

triển khai đầu tư xây dựng ở khu vực Nam Trung Bộ; điện mặt trời đã xây dựng tập trung tại  

Nam Trung Bộ, đang dự kiến phát triển ở khu vực Tây Nguyên và một số tỉnh miền Nam giáp biên 

giới Campuchia; điện gió trong đất liền đang được phát triển tại Bắc Trung Bộ (tại các khe núi trên 

dãy Trường Sơn), Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ; điện gió ngoài khơi với tiềm năng 

Ghi chú: Đường dây truyền tải 500kV khu vực trạm biến áp 500 kV Quảng Ninh. Bản quyền @VIET 
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lớn tại vùng biển từ Thái Bình đến Quảng Ninh, vùng biển từ Ninh Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu 

và vùng biển các tỉnh Tây Nam Bộ; các nhà máy sử dụng LNG đang dự kiến xây dựng tại nhiều 

tỉnh thành trên cả nước. Phụ lục 1. Bản đồ Tiềm năng các dạng nguồn điện thuộc các vùng kinh tế 

của Việt Nam trên đất liền - Mô tả tiềm năng phát triển nguồn điện của các vùng và đường truyền 

tải 500 kV hiện có, đang xây dựng và đã quy hoạch theo PDP7 ĐC. 

Trong bối cảnh chi phí xây dựng các nhà máy điện NLTT đang có xu hướng giảm,  

là một điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nguồn điện một cách phân tán, qua đó nên hướng đến 

thực hiện quy hoạch nguồn phi tập trung (decentralized planning). Nghĩa là các vùng có điều kiện 

để tự cân bằng cung - cầu một cách tối đa, các đường dây truyền tải chỉ mang ý nghĩa dự phòng 

và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống.  

Trong bài toán cân bằng cung - cầu nên tính đến một số yếu tố sau: 

 Nên đưa mục tiêu phát điện theo nguồn ở từng giai đoạn, đồng thời tập trung giải quyết 

bài toán cân bằng cung - cầu theo vùng để giảm chi phí đầu tư cho hệ thống truyền tải liên 

vùng. Không nên xây dựng chương trình phát triển nguồn dựa trên danh mục từng dự án 

với vị trí và công suất cụ thể. 

 Xem xét đưa ra hạn mức công suất, điện năng đối với từng vùng theo phân vùng của hệ 

thống điện.  

 Bổ sung tiêu chí nhu cầu truyền tải và chi phí truyền tải giữa các vùng xa nhau vào mô 

hình tính toán tối ưu hóa hệ thống (ví dụ từ Tây Nguyên đi thẳng ra Bắc Bộ, Nam Trung 

Bộ đi thẳng ra Bắc Bộ) 

3.3. Cơ cấu phát triển nguồn điện cần gắn liền với quản lý  

nhu cầu phụ tải 

Cuộc khủng hoảng năng lượng những năm 1970 đã kết thúc một thời kỳ giá năng lượng và  

mối quan hệ cung - cầu năng lượng tương đối ổn định trong một thời gian dài sau Thế chiến thứ 2. 

Từ sau giai đoạn này, các khái niệm về quản lý phía nhu cầu, lập quy hoạch phát triển với chi phí 

thấp nhất và hoạch định nguồn cung tích hợp đã xuất hiện. Các quy hoạch phát triển điện năng 

thường được xây dựng bằng phương pháp phân tích hệ thống tích hợp tối ưu hóa nguồn cung 

năng lượng và sử dụng hiệu quả năng lượng để giảm nhu cầu tiêu thụ điện năng trong tương lai. 

Bên cạnh đó, các dự báo trong quy hoạch phát triển điện năng hay năng lượng nói chung phải  

luôn phản ánh chính xác (nhất trong khả năng) dự báo tăng trưởng dân số và phát triển kinh tế. 

Một ví dụ điển hình cho việc triển khai quy hoạch phát triển nguồn năng lượng gắn liền sử dụng 

năng lượng hiệu quả là CHLB Đức với phương châm “Sử dụng năng lượng hiệu quả là yếu tố tiên 

quyết” (Efficiency First) trong các chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2050.  

Với mục tiêu giảm nhu cầu năng lượng tới 50% vào năm 2050, nước Đức hy vọng sẽ xây dựng 

được một hệ thống năng lượng bền vững chủ yếu dựa trên các nguồn điện tái tạo. Do vậy,  

nên đưa mục tiêu phát điện đi đôi với các chương trình tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng 

để giảm chi phí đầu tư cho hệ thống phát điện và truyền tải điện năng. 
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Các ý kiến đóng góp về phát triển 

lưới điện truyền tải 

Các vấn đề sau cần có giải pháp cụ thể trong quy hoạch phát triển lưới điện truyền tải:  

Phương pháp luận về quy hoạch phát triển lưới truyền tải. Cần bổ sung cân bằng cung cầu nội 

vùng (6 vùng) theo điều kiện tự nhiên (thời điểm mùa khô, mùa mưa → khả năng VRE phát điện 

cao/ thấp) để đánh giá được sự thừa, thiếu công suất, điện năng của từng vùng và làm yếu tố đầu 

vào để đề xuất phương án truyền tải liên vùng miền. Các dữ kiện về tính khả thi khi xây dựng các 

đường dây và trạm biến áp truyền tải cần được đưa vào như một bước bắt buộc để kiểm chứng 

kết quả đầu ra, hoặc có thể trở thành một trong các điều kiện biên khi thực hiện quy hoạch lưới. 

Gia tăng tính linh hoạt của lưới truyền tải phải được coi là điều kiện cần trong quy hoạch. Tính 

linh hoạt của lưới truyền tải phụ thuộc vào khả năng đáp ứng sự thay đổi của phương thức vận 

hành (ví dụ: tự động cô lập, xử lý sự cố, hay tự chuyển mạch để giảm quá tải) và phản ứng được 

với sự không chắc chắn của nguồn điện – phụ tải mà vẫn đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật với 

mức chi phí hợp lý, trong các khung thời gian khác nhau. 

Cần có giải pháp giảm xu hướng gia tăng dòng ngắn mạch. Ở một số khu vực Hà Nội và  

phụ cận, khu vực TP. HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ đã xuất hiện dòng ngắn mạch vượt 

ngưỡng 63 kA đối với lưới 500 kV (vượt quá ngưỡng chịu đựng của thiết bị chế tạo phổ biến).  

Hầu hết các vùng trừ Tây Nguyên và Nam Trung Bộ 1 đã xuất hiện dòng ngắn mạch vượt ngưỡng 

50 kA đối với lưới 220 kV. Cần có giải pháp hạn chế dòng ngắn mạch thông qua các phương pháp 

thiết kế hệ thống lưới điện truyền tải với cấu hình lưới phù hợp bao gồm thay đổi mô hình tích hợp 

lưới hiện hữu và tham khảo giải pháp thiết kế lưới truyền tải của các nước như Mỹ, Nhật Bản, 

Trung Quốc, Châu Âu, Thái Lan, Malaysia ...  

Bản Quy hoạch cần đề ra giải pháp thực hiện đồng bộ giữa nguồn và lưới đảm bảo mang lại 

lợi ích chung cho xã hội, cho ngành điện và các chủ đầu tư (cần xây dựng lộ trình phát triển lưới 

và đấu nối NLTT sau đó tích hợp vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia). Một câu hỏi đặt ra là 

khi chưa xác định được vị trí tương đối và quy mô công suất của các nhà máy điện sử dụng các 

nguồn năng lượng sơ cấp khác nhau, đặc biệt là nguồn điện gió và điện mặt trời, thì đâu là giải 

pháp lựa chọn tối ưu quy mô, giải pháp kỹ thuật của các đường dây truyền tải liên vùng? 

Dự thảo PDP8 đề xuất 6 mạch đường dây 500 kV AC trục liên kết Bắc - Nam, 13 mạch đường dây 

500 kV AC đấu nối các nhà máy điện Nam Trung Bộ về TP. Hồ Chí Minh và 4 mạch đường dây 

500 kV AC từ miền Tây Nam Bộ về TP. Hồ Chí Minh. Số lượng các mạch đường dây 500 kV AC 

như đề xuất là quá lớn, cần xem xét giải pháp trước mắt tiếp tục xây dựng một số mạch 500 kV AC  

phù hợp với tiến độ nguồn điện và trong giai đoạn sau khi đó nhu cầu công suất truyền tải tăng lên 

4 
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thì chuyển một số mạch đường dây 500 kV xoay chiều đã xây dựng hoặc đã có trong quy 

hoạch sang vận hành một chiều và đồng thời xây dựng 2 trạm chuyển đổi DC/AC 2 đầu. 

Vấn đề về nguồn vốn đầu tư lưới điện truyền tải. Trong giai đoạn 2016 - 2020, giá trị đầu tư 

thuần trong mỗi năm cho lưới điện truyền tải khoảng 12,7 - 14,3 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, dự thảo 

PDP8 đưa ra dự báo nhu cầu vốn đầu tư cho lưới truyền tải trong giai đoạn 2021 - 2030 là 865 nghìn 

tỷ đồng. Nguồn vốn đòi hỏi là rất lớn trong khi đó các tổ chức ngân hàng trong nước đã sắp hết 

hạn mức tín dụng cho ngành điện. Huy động và đảm bảo đủ nguồn vốn cho lưới điện truyền tải là 

một thách thức rất lớn để triển khai các dự án phát triển lưới điện mà bản Quy hoạch đề ra.  

Hiệu quả đầu tư đối với lưới điện truyền tải. Phí truyền tải hiện nay cho cả hệ thống chưa  

khả thi về mặt kinh tế để đầu tư lưới truyền tải nếu chỉ để phục vụ việc đồng bộ các nguồn NLTT 

với thời gian vận hành lớn nhất (Tmax) trong khoảng 1500h - 2500h. Chúng ta nên xem xét phương 

án tính phí truyền tải theo các mức khác nhau theo Tmax (Tmax càng thấp thì phí truyền tải càng cao). 

Cần bổ sung tiêu chí đánh giá giữa đầu tư hệ thống truyền tải điện quốc gia và hệ thống lưới 

truyền tải đấu nối một hoặc cụm nhà máy lên hệ thống lưới điện. Hệ thống truyền tải điện quốc 

gia mang tính xương sống, huyết mạch của hệ thống điện quốc gia, đóng vai trò đặc biệt quan trọng 

trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Do vậy, quá trình đầu tư và quản lý vận hành hệ 

thống này cần phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy trình và quy định nghiêm ngặt, chặt chẽ để đảm 

bảo chất lượng, tính đồng bộ về thiết bị, khả năng tích hợp đảm bảo an toàn, tin cậy trong quản lý 

vận hành. Để giảm gánh nặng về nguồn vốn cho ngành điện, cần có cơ chế khuyến khích đầu tư 

như đấu thầu giá truyền tải và đề ra lộ trình thực hiện xã hội hóa đầu tư một phần lưới điện truyền 

tải không thuộc trục xương sống. Thực hiện xây dựng lưới truyền tải theo quy hoạch:  

 Khối lượng lưới điện truyền tải thực hiện được trong giai đoạn 2016 - 2020 chỉ đạt trung 

bình khoảng 82% so với khối lượng trong PDP7 và PD7 ĐC. Khối lượng đầu tư lưới điện 

truyền tải được nêu trong dự thảo PDP8 là rất lớn, tăng hơn 3 lần so với khối lượng thực 

tế đã triển khai trong giai đoạn vừa qua. Do vậy, nên kết hợp đánh giá giữa yêu cầu, khả 

năng thực tế và những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện để đưa ra các 

phương án đầu tư lưới điện truyền tải sát với thực tế. 

 Quy hoạch phát triển điện lực không gắn với quy hoạch sử dụng đất trong đó có đất rừng, 

quy hoạch hạ tầng khác và đi kèm với cơ chế, khung chính sách về đền bù giải phóng mặt 

bằng bất cập là những khó khăn vướng mắc chủ đạo gây ách tắc, chậm tiến độ các dự án 

lưới truyền tải.  

 Thủ tục trình, duyệt các dự án lưới điện truyền tải còn rườm rà, qua nhiều cấp, đặc biệt là 

những dự án sử dụng vốn vay ODA, dự án nhóm A dẫn đến thời gian chuẩn bị dự án  

kéo dài. 

 Đánh giá khả năng mở rộng các công trình lưới điện truyền tải hiện hữu để đưa ra giải 

pháp khả thi đối với các đề xuất cải tạo, nâng cấp các công trình này. 

 

Những yếu tố bất lợi trong thực hiện quy hoạch hệ thống truyền tải điện quốc gia ở giai 

đoạn trước cần được xem xét, đánh giá để có được các giải pháp đảm bảo tính khả thi 

của quy hoạch tránh tình trạng quy hoạch treo. 
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Đề xuất tính toán đầy đủ  

chi phí ngoại sinh 

Quy hoạch phát triển nguồn điện theo phương pháp truyền thống đóng vai trò quan trọng trong việc 

xây dựng các quy định và định hướng quá trình phát triển của ngành năng lượng, với mục tiêu đảm 

bảo an ninh nguồn cung năng lượng quốc gia. Vài thập kỷ gần đây, nhiều quốc gia đã phi điều tiết 

thị trường điện, dẫn đến vai trò “tự quyết” của thị trường ngày càng được nâng cao, trở thành động 

lực cho sự cạnh tranh trong lĩnh vực phát triển nguồn năng lượng đầu vào cho hệ thống. Trong bối 

cảnh hiện tượng nóng lên toàn cầu và vấn đề ô nhiễm môi trường được quan tâm mạnh mẽ, nhiều 

quốc gia đã đưa ra những điều kiện chặt chẽ hơn với các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính 

trong quy hoạch điện và năng lượng dài hạn. Bên cạnh đó, nhiều nước đã tính toán cả chi phí môi 

trường, sức khỏe v.v. để đưa ra các kịch bản phát triển nguồn điện với tổng chi phí cho toàn xã hội 

là thấp nhất.  

Theo định nghĩa Chi phí ngoại sinh10 liên quan đến ngành điện gồm 2 nguồn chính là thuế phí sử 

dụng tài nguyên (không gian, tài nguyên đất, nước, khoáng sản, sinh vật, các loại nguồn năng 

lượng...) và thuế phí bảo vệ môi trường (xử lý khí thải, nước thải, và chất thải rắn). 

Dự thảo nghiên cứu Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) PDP8 đã đề cập đến nguồn tài nguyên 

quan trọng là sử dụng tài nguyên đất và nước. Tuy nhiên, do dự thảo quy hoạch PDP8 được nghiên 

cứu khi chưa có phê duyệt quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia 

và trong thời kỳ thuế tài nguyên được ưu đãi (tài nguyên đất, tài nguyên nước) hoặc chưa có (không 

gian, tài nguyên sinh vật, NLTT...) nên giá trị tài nguyên trong đầu tư phát triển nguồn điện và truyền 

tải điện chưa được phản ánh đầy đủ và có khả năng thay đổi nhiều trong kỳ.  

 

 

 

 

10 Định nghĩa chi phí ngoại sinh trong báo cáo hiện tại đang khác với slides ĐMC PP8 chia thành thuế và phí bắt buộc (gồm thuế TN 
nước, thuế đất, phí nước thải, phí DVMT rừng, phí thu gom, xử lý CTR/CTNH và phí truyền tải) và chi phí ngoại sinh ( gồm chi phí 
thiệt hại do ô nhiễm không khí, chi phí làm mất/giảm đa dạng sinh học, chi phí tái chế tấm pin mặt trời). 

5 

Để sử dụng hiệu quả tài nguyên sản xuất điện trong tương lai đặc biệt trong bối cảnh các 

qui hoạch cốt lõi nêu trên chưa được phê duyệt, cần bổ sung định mức sử dụng tài nguyên 

đất cho mỗi MW công suất lắp đặt của từng loại hình nguồn điện và cho mỗi 100 km đường 

dây truyền tải điện đối với từng cấp điện áp (500kV, 220kV...). 
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Dự thảo ĐMC PDP8 đã nêu một số thành phần chi phí ngoại sinh về bảo vệ môi trường và đã tham 

khảo mức chi phí xử lý phát thải CO2, NOx, SOx và bụi mịn PM2.5, chi phí xử lý tấm pin mặt trời khi 

kết thúc dự án, chi phí xử lý hóa chất trong pin tích năng. Đây là một điểm tiến bộ của ĐMC PDP8 

trong bối cảnh Việt Nam, tuy nhiên, còn chưa đầy đủ về thành phần ngoại sinh bảo vệ môi trường 

và việc tính chi phí ngoại sinh ở Việt Nam có sự khác biệt rất lớn với các quốc gia khác trên  

thế giới. 

Cụ thể trong dự thảo PDP8, dữ liệu chi phí ngoại sinh thành phần CO2 sử dụng làm đầu vào cho 

tính toán là 0,4 USD/tấn cho năm 201911 hay mức 5 USD/tấn (2021-2025), 8 USD/tấn (2026-2030) 

và 10 USD/tấn (2031-2045)12. Có thể thấy dữ liệu này thấp hơn rất nhiều so với một số giá trị đang 

được ước tính cho Việt Nam là 11-13 USD/tấn13 hay khoảng 25-30 USD/tấn14 ở khu vực EU. 

 

 

 

11 Slide trình bày PDP8 của MOIT 7/2020 

12 Slide trình bày ĐMC PDP8 của MOIT 8/2020 

13 Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với dịch vụ hấp thụ và lưu giữ  
các-bon của rừng”  
https://www.mard.gov.vn/Pages/hoi-thao-ve-thi-diem-chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung-doi-voi-dich-vu-hap-thu-va-luu--.aspx 

14 https://www.eex.com/en/market-data/environmental-markets/spot-market 

Để tiến tới tính đúng, tính đủ chi phí ngoại sinh và từng bước đưa vào giá thành điện năng, 

cần tiến hành thống kê toàn bộ các thành phần chi phí ngoại sinh về (i) sử dụng tài nguyên 

và (ii) bảo vệ môi trường liên quan đến sản xuất điện và truyền tải điện đồng thời phân 

tích độ nhạy về sự thay đổi (tăng, giảm, ưu đãi) mức thuế, phí tài nguyên trong từng giai 

đoạn của kỳ quy hoạch. 

 

Ghi chú: Tổ hợp năng lượng tái tạo Trung Nam – Thuận Bắc, Ninh Thuận. Bản quyền @ VIET 

https://www.mard.gov.vn/Pages/hoi-thao-ve-thi-diem-chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung-doi-voi-dich-vu-hap-thu-va-luu--.aspx
https://www.eex.com/en/market-data/environmental-markets/spot-market
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Lồng ghép quy hoạch  

cảng năng lượng 

Hiện nay, Việt Nam có 320 cảng chuyên dụng phân bổ dọc theo bờ biển, trong đó có 44 cảng biển 

lớn nằm ở Hải Phòng, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Sự phát triển hệ thống cảng biển  

Việt Nam là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế biển thông qua các dịch vụ vận tải 

biển và xuất nhập khẩu. Về quy mô cảng biển, chiều dài bến cảng toàn hệ thống đã tăng 4,4 lần so 

với năm đầu tiên thực hiện quy hoạch (năm 2000). Năng lực bến cảng được quan tâm đầu tư, nâng 

cấp cải tạo để tiếp nhận các tàu có trọng tải ngày càng lớn. Hầu hết các cảng tổng hợp, đầu mối 

khu vực, bao gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghi Sơn, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng 

Ngãi, Quy Nhơn, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An đã được 

đầu tư mới và cải tạo nâng cấp cho phép tiếp nhận tàu có trọng tải trên 30.000 DWT, phù hợp với 

xu thế phát triển của đội tàu biển thế giới. Tuy nhiên, nếu xét về cơ cấu, hệ thống của Việt Nam 

còn nhiều bất cập như thừa cảng nhỏ, thiếu cảng lớn, đầu tư chưa đúng trọng tâm, trọng điểm. 

Theo số liệu thống kê, trung bình mỗi tỉnh ven biển có gần 10 cảng, nhưng cả nước chỉ có khoảng 

10 cảng là có đủ điều kiện tiếp nhận tàu trọng tải cỡ trung bình của thế giới. Chất lượng cơ sở hạ 

tầng cảng của Việt Nam được xếp hạng thấp hơn so với các nước trong khu vực như Trung Quốc, 

Thái Lan và Ấn Độ(15). 

 

6.1. Cảng phục vụ phát triển nhiệt điện khí hóa lỏng (LNG) 

Theo kết quả tính toán các kịch bản trong dự thảo PDP8 đến năm 2045, tỉ trọng công suất phát 

trong hệ thống điện Việt Nam phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu từ thị trường quốc tế là khá đáng 

kể. Về nhiên liệu, Việt Nam đã nhập khẩu than cho các nhà máy điện từ cách đây vài năm và xu 

hướng này sẽ còn gia tăng trong những năm tới. Đồng thời, các dự án xây dựng nhà máy phát điện 

sử dụng khí hóa lỏng (LNG) cũng bắt đầu được triển khai và dự báo là xu hướng mới trong những 

thập kỉ tới, nhu cầu nhập khẩu LNG cho ngành điện cũng sẽ tăng lên hàng tỉ m3 một năm. Do vậy, 

cần xác định lộ trình phát triển, yêu cầu kỹ thuật của cơ sở hạ tầng cảng biển phục vụ cho nhu cầu 

của các nhà máy điện dùng LNG trong từng giai đoạn nhằm đảm bảo yếu tố khả thi về tài chính và 

tiến độ thi công. Đây cũng là điều kiện đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đồng thời giảm thiểu 

các tác động tiêu cực lên các hoạt động kinh tế, môi trường và xã hội khác ở khu vực ven biển.  

 

15 Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 2017 - 2018, Diễn đàn kinh tế thế giới 2017, được công bố tại 
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018, 

6 

https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
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Để đáp ứng nhu cầu sử dụng LNG của Việt Nam trong tương lai, cơ sở hạ tầng như hệ thống  

giao thông và phương tiện chuyên dụng phục vụ vận chuyển và lưu trữ, tái hóa khí dạng nhiên liệu 

này ngày càng cần được cải thiện và phát triển.  

Trong bối cảnh của Việt Nam, việc phát triển cảng LNG phục vụ cho sản xuất điện phụ thuộc rất 

nhiều vào thiết kế cấu trúc ngành. Theo kinh nghiệm quốc tế, thị trường khí cho nhiệt điện được 

vận hành thông qua vai trò tách biệt của Đơn vị cung cấp khí (SuppyCo) → Đơn vị vận chuyển khí 

(InfraCo – PV Gas) → Nhà máy nhiệt điện khí. Mô hình thị trường dạng này giúp phân định rõ ràng 

hơn vai trò, trách nhiệm và minh bạch hóa chi phí của các bên trong ngành khí. Chúng tôi cũng 

khuyến nghị rằng việc xây dựng và vận hành cảng LNG nên được thực hiện bởi một công ty con 

thuộc Đơn vị vận chuyển khí (Infraco), điều này sẽ giúp phân định rõ ràng hơn vai trò và chi phí 

cũng như tạo điều kiện để một bên thứ ba đầu tư vào các cảng này nếu mong muốn. Chia sẻ cơ 

sở hạ tầng của cảng khí LNG có thể làm giảm giá thành, tránh lãng phí tài nguyên biển hoặc xung 

đột lợi ích kinh tế với các ngành khác (diện tích khu vực bờ biển có thể sử dụng cho mục đích du 

lịch hoặc logistic) và tạo điều kiện cho việc phát triển một thị trường khí cạnh tranh trong  

tương lai. Việc tách biệt hạ tầng LNG với các hạ tầng khác có thể là động lực thúc đẩy cạnh tranh 

bằng cách tránh trợ cấp chéo giữa các cảng LNG và các thành phần khác trong chuỗi giá trị khí. 

Ghi chú: Cảng năng lượng Eimhaven – Hà Lan, ảnh từ https://www.groningen-seaports.com 
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6.2. Cảng phục vụ phát triển điện gió ngoài khơi 

Cảng năng lượng phục vụ phát triển điện gió ngoài khơi được chia làm hai loại, một là cảng sử 

dụng cho giai đoạn trước khi lắp đặt trang trại điện gió trong khi loại thứ hai là cảng cung cấp dịch 

vụ vận hành và bảo trì. Ngoài ra cảng phục vụ các trang trại điện gió gần bờ cũng có sự khác biệt, 

tiêu chí kỹ thuật áp dụng cho cảng cung cấp dịch vụ loại này ít nghiêm ngặt hơn vì kích thước 

(tuabin và nền móng) nhỏ hơn đáng kể.  

Cảng phục vụ cho giai đoạn lắp đặt cần chịu được tải trọng tương đương 100 động cơ điện gió 

(Wind turbine generators – WTGs) có công suất 10 MW mỗi năm. Cảng loại này sẽ phục vụ các 

công việc lắp ráp các phân đoạn của cột tháp điện gió thành một cột hoàn chỉnh, lưu trữ các tổ hợp 

Nacelles-Hub và lưu trữ các cánh quạt đơn. Kho lưu trữ cần cung cấp các dịch vụ thích hợp để tiếp 

nhận 2 tàu lắp đặt vào cùng một thời điểm, có khả năng chứa đến 6 WTGs hoàn chỉnh trên tàu, 

điều này cũng có nghĩa là diện tích và tải trọng khu vực cạnh cầu tàu của cảng phải bố trí được 

các bộ phận của 12 tuabin. Các yêu cầu tối thiểu đối với cảng phục vụ cho phát triển điện gió ngoài 

khơi được thể hiện trong Bảng 1. 

Bảng 1: Yêu cầu tối thiểu đối với cảng phục vụ nhập khẩu thiết bị điện gió 

Yêu cầu Cảng phục vụ xây dựng lắp đặt Cảng phục vụ vận hành và bảo trì 

Diện tích > 10 ha > 0,5 ha 

Độ sâu > 11m > 4m 

Chiều dài cầu tàu > 350m > 100m 

Khả năng chịu lực quay > 20 tấn/m2 > 5 tấn/m2 

Khả năng chịu trọng tải của 

thiết bị đầu cuối 
5 - 10 tấn/m2 5 tấn/m2 

Khác 
Có diện tích trọng lực cao  

dọc theo cầu quay 

Khoảng cách đến trạng trại  

gió ngoài khơi ngắn nhất 

Đánh giá sơ bộ hiện trạng hệ thống cảng biển của Việt Nam có thể thấy 7 cảng sau thích hợp đưa 

vào quy hoạch cảng sử dụng phát triển điện gió ngoài khơi nhưng cần phải nâng cấp để đáp ứng 

các yêu cầu kỹ thuật. Đó là: Cảng nhà máy đóng tàu Huyndai, Vinashin (vịnh Vân Phong), Cảng 

Vietsovpetro (Vũng Tàu), Tân Cảng - Cảng Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh), Cảng Tiên Sa (TP. Đà Nẵng), 

Cảng Hạ lưu PTSC (Vũng Tàu), Tân Cảng - Cái Mép (Bà Rịa). Các cảng này chủ yếu phải nâng 

cấp khả năng chịu lực khu vực bờ cảng và khu vực kho hàng hoặc chiều sâu cũng như chiều rộng 

của khu vực cảng.  
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Một số vấn đề khác 

7.1. Yếu tố thị trường đối với nhà máy/cụm nhà máy điện 

Đối với các nhà máy điện tham gia thị trường phát điện cạnh tranh, sản lượng và công suất phát 

của nhà máy điện tại các vị trí khác nhau sẽ được thị trường quyết định thông qua giá mua, bán 

điện và tùy thuộc vào nhu cầu huy động của hệ thống theo thực tế. Chi phí sản xuất điện của các 

nhà máy điện than, khí tự nhiên và LNG phụ thuộc nhiều vào chi phí nguyên liệu sơ cấp.  

Trong trường hợp chi phí nguyên liệu sơ cấp tăng dẫn đến chi chí sản xuất điện tăng và khi đó sản 

lượng điện bán ra trên thị trường sẽ giảm do bị cạnh tranh với loại hình nguồn điện khác dẫn đến 

giảm hiệu quả đầu tư của dự án. Trong trường hợp dự án có hiệu quả đầu tư thấp dẫn đến việc 

chưa hoặc không đầu tư các nhà máy, cụm nhà máy điện, điều này sẽ làm thay đổi các điều kiện 

ràng buộc trong bài toán quy hoạch nguồn điện. 

Vì vậy, ngoài chỉ tiêu về chi phí quy dẫn (Levelized cost), cần bổ sung chỉ tiêu liên quan đến  

thị trường (thị trường điện, thị trường năng lượng sơ cấp, thị trường về công nghệ...) trong  

bài toán quy hoạch nguồn để PDP8 sát với thực tế triển khai trong tương lai. 

7.2. Đồng bộ với Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội,  

Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch đô thị và Quy hoạch  

hạ tầng giao thông 

Là quy hoạch ngành cấp quốc gia, nên PDP8 phải đồng bộ hóa với các Quy hoạch quốc gia giai 

đoạn 2021- 2030 gồm Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy 

hoạch sử dụng đất quốc gia.  

Tuy nhiên, hiện bản dự thảo PDP8 yêu cầu phải có định hướng chuẩn xác và tính thực tiễn cao 

trong khi một số bản quy hoạch nền tảng nêu trên còn đang trong quá trình nghiên cứu hoặc chưa 

được phê duyệt. Chính vì vậy, việc phân tích và lựa chọn các quy hoạch cốt lõi để tích hợp vào 

tính toán dự báo chính xác nhu cầu điện năng quốc gia và khả năng hiện thực hóa các kịch bản 

phát triển nguồn điện và lưới điện cho giai đoạn quy hoạch cần được cân nhắc cẩn trọng hơn nhiều. 

Các đô thị, các khu công nghiệp gồm cả nhà máy sản xuất điện liên kết với nhau bằng mạng lưới 

hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (hệ thống đường giao thông, hệ thống lưới điện) và đều sử dụng đất  

của quốc gia. Sự tích hợp yêu cầu sử dụng đất của Quy hoạch phát triển điện lực với quy hoạch 

tổng thể, quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp và các quy hoạch ngành giao thông một 

cách đồng bộ và dài hạn sẽ tối ưu hoá sử dụng tài nguyên đất, tránh sử dụng đất đan xen,  

7 
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chồng chéo, phá vỡ các quy hoạch khác, giảm lãng phí nguồn tài nguyên, chi phí bồi thường, và 

hạn chế sự xáo trộn cuộc sống của người dân. 

Sự định hướng sử dụng đất cần được tích hợp đồng bộ trong PDP8 trong từng thời kỳ do nhu cầu 

phát triển công trình nguồn điện đáp ứng nhu cầu tăng công suất nguồn điện và xây dựng hạ tầng 

lưới điện. Lồng ghép Quy hoạch sử dụng đất quốc gia trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 

sẽ đồng thời tạo hành lang pháp lý về phát triển công trình nguồn điện và lưới điện một cách đồng 

bộ ở địa phương. 

Mục đích đảm bảo an ninh năng lượng dài hạn và giảm phát thải, việc sử dụng các nguồn NLTT 

như gió hay mặt trời ngày càng trở nên quan trọng. So với các nguồn phát điện truyền thống, do 

một số đặc tính riêng biệt của các dạng NLTT này đã khiến nhu cầu sử dụng đất hay không gian, 

hoặc trên đất liền hoặc trên biển, cho các nhà máy điện tái tạo là tương đối lớn. Vì vậy với tỷ lệ các 

nguồn NLTT dự kiến sẽ tăng đáng kể trong những thập kỷ tới, việc xem xét các quy hoạch chi tiết 

không gian - thời gian liên quan đến quy hoạch phát triển các nguồn năng lượng là rất cần thiết để 

đảm bảo sự phát triển hài hòa và bền vững giữa ngành điện/năng lượng và các ngành kinh tế, xã 

hội và quân sự của quốc gia. 
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Phụ lục 

Bản đồ Tiềm năng các dạng nguồn điện thuộc các vùng kinh tế của Việt Nam trên đất liền 
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Kịch bản phát triển 10 GW điện gió ngoài khơi đến năm 2030 

 

Nguồn: Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam. 2020. Đấu Nối Điện Gió Ngoài Khơi vào Hệ Thống Điện Việt Nam – Đánh giá kinh tế-kỹ thuật 
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