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* Cơ quan Hợp tác phát triển Đức GIZ (The Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit) được thành lập từ ngày 01/01/2011. GIZ là sự sáp nhập của ba tổ chức 
chuyên môn lâu đời là Cơ quan phát triển Dịch vụ Đức (DED), Cơ quan Hợp tác Kỹ 
thuật Đức (GTZ) và Cơ quan Phát triển Năng lực quốc tế Đức (Inwent). Với vai trò là 
một doanh nghiệp trực thuộc CHLB Đức, GIZ hỗ trợ Chính phủ Đức đạt được các mục 
tiêu trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế cho phát triển bền vững. GIZ cũng tham gia vào hoạt 
động giáo dục quốc tế trên toàn cầu.  
 
Các hoạt động của Dự án đề cập trong nghiên cứu này được triển khai trước khi Cơ quan 
Hợp tác phát triển Đức GIZ được chính thức hình thành, Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Đức 
GTZ được đề cập đến như một tổ chức riêng biệt thể hiện các hoạt động trước năm 2011.  
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Thùy Dung vì những góp ý về quy trình đầu tư và bố cục đề án, anh Nguyễn Ninh Hải vì 
giúp đỡ nhiệt tình trong việc cập nhật các văn bản pháp quy liên quan và cung cấp thông 
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điện nối lưới đầu tiên ở Việt Nam; các tác giả các bài trình bày liên quan tại các hội nghị, 
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như là đồng tác giả của đề án này. 
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1.    MỞ ĐẦU 

Tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam đã dẫn đến nhu cầu điện tăng cao. Trong giai đoạn 1998-
2009, điện sản xuất (bao gồm nhập khẩu) tăng từ 21.5 tỷ kWh lên 87.02 tỷ kWh, điện 
thương phẩm từ 17.7 tỷ kWh lên 74.8 tỷ kWh và công suất lắp đặt từ 5.000 MW lên 
18.480 MW, đạt tốc độ tăng trung bình năm theo thứ tự 13%, 14.6% and 12%. Là một 
nền kinh tế mới nổi, nhu cầu điện của Việt Nam trong thời gian tới (từ năm 2010 đến 
2030) sẽ tiếp tục tăng mạnh. Theo dự báo của Viện Năng Lượng, nhu cầu điện có thể tăng 
từ 87 tỷ kWh năm 2009 lên đến 570 tỷ kWh năm 2030, với tốc độ tăng trung bình 
10%/năm.1 

Để đáp ứng được nhu cầu tăng nhanh này, Chính phủ Việt Nam quyết định sử dụng 
nguồn năng lượng tái tạo nhiều hơn nữa. Quyết định số 1855/QD-TTg ngày 27/12/2007 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Phát triển Năng lượng Quốc gia của Việt 
Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050, đặt mục tiêu tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo 
lên khoảng 3% tổng năng  lượng thương mại sơ cấp vào năm 2010; 5% năm 2020 và 11% 
năm 2050. 

Chính phủ cũng cam kết thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo thông qua việc ban hành 
một số cơ chế, chính sách ưu đãi như ưu đãi về sử dụng đất, hỗ trợ thuế và biểu giá chi 
phí tránh được. Tuy nhiên, cho đến nay, những gì đạt được còn ở mức khá khiêm tốn. Ví 
dụ, điện gió, một công nghệ năng lượng tái tạo quan trọng, chỉ mới được triển khai ở 
vùng sâu, vùng xa. Đến tháng 3/2011, mới chỉ có 20 tua-bin gió với công suất 1,5 
MW/tua-bin được lắp đặt, trong đó 12 tổ máy được đưa vào hoạt động và phát điện lên 
lưới quốc gia. Nguyên nhân là do thiếu cơ chế chính sách cụ thể và hiệu quả. 

Trước thách thức này và đánh giá cao tầm quan trọng của năng lượng gió, Bộ Công 
Thương (MoIT), cơ quan quản lý nhà nước về năng lượng đã đề nghị Bộ Môi Trường, 
Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân (BMU), CHLB Đức giúp xây dựng khung pháp 
lý cho điện gió nối lưới. Theo đó, dự án “Xây dựng Khung pháp lý và Hỗ trợ Kỹ thuật 
cho Điện gió Nối lưới ở Việt Nam”, đã được thành lập với sự tài trợ của BMU và được 
GTZ, nay là GIZ (Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit = Tổ chức Hợp tác 
Quốc tế Đức) phối hợp với MoIT thực hiện (gọi tắt là Dự án Năng lượng Gió GIZ/MoIT). 
Bản thảo khung chính sách cho phát triển điện gió đã được hoàn thành gần đây và đang 
được đệ trình lên chính phủ để phê duyệt. 

Nhằm cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân quan tâm về khung 
chính sách này và các thông tin khác về ngành điện gió ở Việt Nam, Dự án Năng lượng 
Gió GIZ/MoIT tiến hành biên soạn cuốn sổ tay thông tin về ngành năng lượng gió. Ngoài 
thông tin về bản thảo khung chính sách, cuốn sách này còn cố gắng cung cấp các thông 
tin quan trọng khác ví dụ như tiềm năng năng lượng gió, quy trình đầu tư các dự án điện 
gió, phân tích cơ hội phát triển điện gió như một dự án CDM, các khả năng tài chính, các 
rào cản hiện có khi phát triển dự án điện gió cũng như các thông tin về các dự án đầu tư 

                                                      
1 Stakeholders Meeting on “Technical assistance for power development plan VII in Vietnam”. Hanoi Horison Hotel, 3 
august 2010. 
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và dự án hỗ trợ liên quan đang được triển khai. Phần phụ lục với danh sách các công ty tư 
vấn về điện gió, các nhà cung cấp tua-bin gió, các công ty xây dựng, lắp đặt… cũng có 
thể bổ ích đối với bạn đọc, đặc biệt các nhà đầu tư điện gió tiềm năng. 

Để hỗ trợ bạn đọc trong việc tiếp cận các thông tin này, cuốn sổ tay sẽ được đưa lên trang 
web của Dự án tại www.windenergy.org.vn và sẽ được cập nhật thường xuyên. Các nghị 
định, thông tư, quyết định và hướng dẫn được đề cập trong cuốn sổ tay sẽ đưa lên trên 
cùng địa chỉ để độc giả tham khảo để có bức tranh hoàn chỉnh hơn về lĩnh vực này. 

Cuốn sổ tay này được chia thành 5 phần. Phần I trình bày cơ sở và mục tiêu của cuốn sổ 
tay. Phần II giới thiệu các thông tin liên quan đến khung chính sách cho năng lượng tái 
tạo, bao gồm thông tin về các cơ quan liên quan đến phát triển năng lượng tái tạo, các 
mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo phân chia theo công nghệ, về cơ chế hỗ trợ cho 
phát triển năng lượng tái tạo và phân tích triển vọng phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt 
là điện gió. Phần III tập trung đặc biệt vào điện gió, bao gồm các thông tin từ tiềm năng, 
hiện trạng khai thác đến quy trình đầu tư. Bên cạnh đó, các khả năng tài chính và triển 
vọng áp dụng CDM để phát triển điện gió cũng được đề cập đến. Phần IV đưa ra kết luận 
rút ra từ đánh giá ở các chương trên. Phần V là phần phụ lục cung cấp địa chỉ cần thiết 
khi phát triển điện gió ở Việt Nam. 
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2 KHUNG PHÁP LÝ CHO NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 

2.1 Cơ cấu quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện và năng lượng tái tạo 

Theo luật tổ chức chính phủ, Chính phủ và Thủ tướng chính phủ ban hành các nghị định, 
quy định và cơ chế quản lý các hoạt động năng lượng, phê duyệt chiến lược và quy hoạch 
phát triển năng lượng và quyết định các chính sách về giá năng lượng, các dự án có quy 
mô lớn hoặc có tầm quan trọng đặc biệt. 

Bộ Công Thương là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực năng lượng, có nhiệm vụ: (i) 
trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách phát 
triển, quy hoạch quốc gia cho từng phân ngành năng lượng trên phạm vi cả nước; (ii) Ban 
hành thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định và quyết định của Chính phủ và Thủ tướng 
chính phủ; (iii) Ban hành các tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc thẩm quyền; 
(vi) Quản lý, điều tiết hoạt động năng lượng và sử dụng năng lượng; (v) Tổ chức lập biểu 
giá điện bán lẻ và nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách về giá điện trình Thủ tướng 
Chính phủ quyết định; (vi) Quyết định khung giá phát điện, bán buôn điện, phí truyền tải 
- phân phối điện và phí các dịch vụ phụ… 

Vụ Năng lượng thuộc Bộ Công Thương là đơn vị giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực 
hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp năng lượng và thực thi pháp luật đối với 
các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm: dầu mỏ, khí 
đốt, sản xuất điện năng, sử dụng năng lượng nguyên tử, năng lượng mới, năng lượng tái 
tạo.v.v.... Trong lĩnh vực điện lực và năng lượng tái tạo, Vụ Năng lượng có trách nhiệm: (i) 
trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt: quy hoạch phát triển điện lực các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương; công bố danh mục các công trình điện thuộc quy hoạch phát 
triển điện lực để kêu gọi đầu tư xây dựng và quản lý việc thực hiện; quy hoạch bậc thang 
thủy điện, quy hoạch năng lượng mới và năng lượng tái tạo quốc gia và tại các địa 
phương; (ii) tổ chức chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ về quản lý và phát triển hệ thống 
điện truyền tải, phân phối; (iii) tổ chức chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch 
và quản lý đầu tư phát triển điện hạt nhân; (iv) tổ chức chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ 
về quy hoạch và khuyến khích đầu tư phát triển năng lượng tái tạo.  

Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) trực thuộc Bộ Công Thương là đơn vị giúp Bộ 
trưởng Bộ Công Thương thực hiện điều tiết hoạt động điện lực bao gồm (i) cấp phép hoạt 
động điện lực; (ii) thẩm tra khung giá phát điện, bán buôn điện, phí truyền tải điện, phí phân 
phối điện, các phí dịch vụ do các đơn vị điện lực lập để Bộ phê duyệt ban hành; (iii) trình Bộ 
trưởng Bộ Công Thương ban hành quy định về lập, thẩm định, lấy ý kiến, trình duyệt giá 
bán lẻ điện; (iv) tổ chức biên soạn các quyết định, quy định, hướng dẫn có liên quan đến thiết 
lập và quản lý các hoạt động của thị trường điện lực cạnh tranh v.v.. 

Ở cấp địa phương, Sở Công Thương đóng vai trò tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực 
hiện chức năng quản lý nhà nước về năng lượng bao gồm điện, năng lượng tái tạo. Sở Công 
Thương chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Công 
Thương. Sở Công Thương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển 
điện lực, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh. 



 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Cơ cấu quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện và năng lượng tái tạo 

Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) là đơn vị chính hoạt động trong lĩnh vực điện lực. 
EVN sở hữu phần lớn công suất các nguồn phát điện, nắm giữ toàn bộ khâu truyền tải, 
vận hành hệ thống điện, phân phối và kinh doanh bán lẻ điện. Trong khâu phát điện, hiện 
tại EVN đang sở hữu hoặc nắm cổ phần chi phối 71% tổng công suất đặt toàn hệ thống., 
Phần còn lại được sở hữu bởi các Tổng công ty/tập đoàn nhà nước (Tập đoàn Dầu khí 
Việt Nam, Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, 
Tổng công ty Sông Đà…), các nhà đầu tư nước ngoài (theo hình thức BOT: Xây dựng, 
Vận hành, Chuyển giao) và các nhà đầu tư tư nhân trong nước khác (theo hình thức IPP: 
Nhà máy điện độc lập). Các nhà máy này bán điện cho EVN qua hợp đồng mua bán điện 
dài hạn.  

EVN được tổ chức theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con với hội đồng quản trị, tổng 
giám đốc với các khối chức năng chính: (i) khối phát điện, (ii) trung tâm điều độ hệ thống 
điện quốc gia, (iii) công ty mua bán điện, (iv) khối truyền tải, (v) khối phân phối điện, và 
(vi) khối các đơn vị tư vấn, trường học.  

2.2 Các mục tiêu, chính sách phát triển năng lượng tái tạo tại Việt nam 

Các mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo được đề cập đến trong ba văn bản sau:  

- Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 
1855/QD-TTg ngày 27/12/2007. 

Chính phủ 

Bộ Công Thương 
(MoIT) 

Cục Điều tiết Điện 
lực VN (ERAV)  

Sở công thương 
các tỉnh (DoIT)  

EVN  Đơn vị ngoài EVN  
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- Quy hoạch phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 2006-2015 có xét đến năm 
2025, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 110/2007/QĐ-
TTg ngày 18 tháng 7 năm 2007 (gọi tắt là Tổng sơ đồ 6). 

- Dự thảo Chiến lược và Quy hoạch Phát triển Năng lượng Tái tạo tại Việt Nam đến 
năm 2015 tầm nhìn 2025.  

Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đề ra chiến lược phát triển cho ngành năng 
lượng, bao gồm: than, dầu, khí, điện và năng lượng tái tạo đến năm 2020, tầm nhìn đến 
năm 2050 do vậy là tài liệu quan trọng đóng vai trò định hướng phát triển cho toàn ngành 
năng lượng. Quan điểm về phát triển năng lượng được xác định như sau: “Phát triển đồng 
bộ và hợp lý hệ thống năng lượng: điện, dầu khí, than, năng lượng mới và tái tạo, trong đó 
quan tâm phát triển năng lượng sạch, ưu tiên phát triển năng lượng mới và tái tạo. Phân 
bố hợp lý hệ thống năng lượng theo vùng, miền; cân đối từ khâu thăm dò, khai thác, chế 
biến; phát triển đồng bộ các hệ thống dịch vụ và tái chế. (Điều 1, d)”.  

Định hướng phát triển năng lượng tái tạo được xác định như sau:  

Về điều tra quy hoạch: các dạng năng lượng mới và tái tạo chưa được đánh giá đầy đủ, bởi vậy 
cần có kế hoạch và đầu tư thích đáng vào điều tra để có thêm số liệu, tiến tới quy hoạch, phân 
vùng các dạng năng lượng này để có kế hoạch đầu tư, khai thác hợp lý. Lập các tổ chức chuyên 
trách, thuộc nhiều thành phần kinh tế khác nhau để điều tra, xây dựng quy hoạch, kế hoạch. Thực 
hiện tuyên truyền, tổ chức nghiên cứu, chế thử và triển khai rộng khắp trên toàn lãnh thổ.  

- Tăng cường tuyên truyền sử dụng các nguồn năng lượng mới và tái tạo để cấp cho các khu vực 
vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Xây dựng cơ chế quản lý để duy trì và phát triển các nguồn 
điện ở những khu vực này.  

- Lồng ghép sử dụng năng lượng mới và tái tạo vào chương trình tiết kiệm năng lượng và các 
chương trình mục tiêu quốc gia khác như chương trình điện khí hóa nông thôn, trồng rừng, xóa 
đói giảm nghèo, nước sạch, VAC… 

- Khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng các cơ sở thích hợp để sản xuất, lắp ráp, sửa chữa các 
loại thiết bị năng lượng mới như đun nước nóng, thủy điện nhỏ, động cơ gió, hầm khí sinh vật… 
ở những nơi có điều kiện. Hợp tác mua công nghệ của các nước đã phát triển để lắp ráp các thiết 
bị công nghệ cao như pin mặt trời, điện gió… từng bước làm phù hợp và tiến tới lắp ráp, chế tạo 
trong nước.  

- Hỗ trợ đầu tư cho các chương trình điều tra, nghiên cứu, chế tạo thử, xây dựng các mô hình trình 
diễn sử dụng năng lượng mới và tái tạo; ưu đãi thuế nhập thiết bị, công nghệ mới, thuế sản xuất, 
lưu thông các thiết bị; bảo hộ quyền tác giả cho các phát minh, cải tiến kỹ thuật có giá trị.  

- Cho phép các cá nhân, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước phối hợp  đầu tư khai thác nguồn 
năng lượng mới và tái tạo trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. 

Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia cũng đề ra các mục tiêu phát triển năng lượng 
tái tạo (Bảng 1) và đưa ra danh sách các loại công nghệ ưu tiên phát triển để đạt được các 
mục tiêu trên, đó là thủy điện và điện gió và cũng như sử dụng các phụ phẩm hoặc phế 
phẩm nông nghiệp, theo thứ tự ưu tiên). 
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Bảng 1: Mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo được đề ra trong chiến lược phát 
triển năng lượng quốc gia tính theo tỷ lệ phần trăm của tổng lượng tiêu thụ năng 

lượng sơ cấp 

 Mục tiêu 

Phát triển năng lượng tái tạo 

- 2010: 3% 

- 2020: 5% 

- 2050: 11% 

Tổng sơ đồ 6 cụ thể hóa các mục tiêu và quan điểm của chiến lược năng lượng quốc gia 
cho ngành điện. Vì năng lượng tái tạo được sử dụng chủ yếu để sản xuất điện nên Quy 
hoạch này cũng xem xét đến quan điểm và mục tiêu của năng lượng tái tạo trong Chiến 
lược năng lượng quốc gia. Điều này được đề cập đến trong Tổng sơ đồ 6 như sau: 

-  Khuyến khích phát triển các loại công nghệ năng lượng tái tạo nhỏ và phi tập trung thông qua 
việc áp dụng biểu giá “Chi phí tránh được” 

Các dạng năng lượng tái tạo có thể được phát triển bao gồm: hệ thống lai ghép (diesel-pin mặt 
trời, diesel – thủy điện nhỏ, diesel – năng lượng gió), hệ thống thủy điện nhỏ, hệ thống điện mặt 
trời, điện gió, khí sinh học, … 

Những vùng thích hợp cho việc ứng dụng công nghệ NLTT bao gồm các vùng không thể nối lưới 
điện quốc gia (như hải đảo, miền núi, v.v); và chi phí đấu nối vào lưới điện quốc gia cao hơn chi 
phí  sử dụng hệ thống điện từ NLTT và thời gian chờ để nối lưới kéo dài; các vùng nơi có nguồn 
NLTT và cách xa lưới điện quốc gia, ở những nơi có địa hình miền núi phức tạp, mật độ dân cư 
thấp không có hoặc ít các hoạt động thủ công. 

Tổng sơ đồ 6 cũng đề cập đến các công nghệ có thể phát triển và mức độ phát triển (Bảng 
2). Theo đó, tổng công suất năng lượng tái tạo đến năm 2025 sẽ là 2.267 MW, tương đương 
với 2,7% công suất lắp đặt của toàn hệ thống. Tính theo điện năng thì tỉ lệ của năng lượng 
tái tạo thấp hơn, tương đương 1,8% điện năng phát của hệ thống do hệ số công suất của các 
công nghệ năng lượng tái tạo nhìn chung thấp hơn các công nghệ truyền thống. 

Các dạng năng lượng tái tạo dự kiến phát triển gồm thủy điện nhỏ và điện gió với công 
suất lắp đặt đến năm 2025 lần lượt là 1.767MW và 500 MW. Các dạng năng lượng tái tạo 
khác như năng lượng sinh khối và địa nhiệt chưa được xem xét. 

Bảng 2: Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo 

 2006 2010 2015 2020 2025 

Thủy điện nhỏ (bằng hoặc 
dưới 30 MW) 

275 GWh 1.657 GWh 3.528 GWh 5.242 GWh 5.905 GWh 

83 MW 467 MW 1.067 MW 1.467 MW 1.767 MW 

Gió và các dạng khác 
0 GWh 0 GWh 647 GWh 895 GWh 1.776 GWh 

0 MW 0 MW 200 MW 250 MW 500 MW 

Tổng cộng 
275 GWh 1.657 GWh 4.175 GWh 6.137 GWh 7.681 GWh 

83 MW 467 MW 1.267 MW 1.717 MW 2.267 MW 
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Dự thảo Chiến lược và Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo của Việt nam đến 
năm 2015 tầm nhìn 2025 là văn bản đầu tiên đề cập cụ thể đến các vấn đề về năng lượng 
tái tạo. Hai câu hỏi chính được nêu ra trong nghiên cứu này là: (i) các nguồn năng lượng 
tái tạo có thể đóng góp như thế nào (ii) các chính sách phải được đề ra như thế nào để sử 
dụng các dạng năng lượng này một cách hiệu quả. 

Để trả lời cho câu hỏi đầu tiên, hai kịch bản đã được xác định: kịch bản cơ sở và kịch bản 
cao. Kịch bản cơ sở (Bảng 3) phản ánh các mục tiêu được đề ra trong chính sách năng 
lượng quốc gia, trong khi kịch bản cao (Bảng 4) giả định một mục tiêu phát triển năng 
lượng tái tạo cao hơn. 

Bảng 3: Công suất các nguồn năng lượng tái tạo giai đoạn 2009 – 2025 (KB cơ sở) 

STT NLTT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 

1 Thủy điện nhỏ 1.140 1.166 1.256 1.349 1.476 1.584 1.642 1.988 2.454 

2 NL sinh khối 157,7 165,7 207,7 229,7 234,7 247,7 316,2 380,7 395,7 

3 Khí sinh học 0 0.5 1 2 3,5 7 8 11 12 

4 Điện mặt trời 1,654 1,654 1,654 1,654 1,654 1,654 2,65 3,25 3,25 

5 Điện gió 9 89,5 89,5 89,5 109,5 109,5 217 443 493 

6 Địa nhiệt 0 0 0 0 18 36 51 214,1 239,1 

7 Nhiên liệu SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Thủy triều 0 0 0 0 0 0 0 5 15 

9 Rác thải SH 7,4 11,9 11,9 15,4 15,9 15,9 20,4 47,4 97,4 

 
Tổng cộng 

(MW) 
1.315 1.435 1.568 1.687 1.859 2.002 2.257 3.093 3.709 

Bảng 4: Công suất các nguồn năng lượng tái tạo giai đoạn 2009 – 2025 (KB cao) 

STT NLTT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 

1 Thủy điện nhỏ 1.195 1.222 1.402 1.594 1.721 1.930 1.988 2.684 3.249 

2 NL sinh khối 157,7 170,7 197,7 219,7 234,7 247,7 316,2 400,7 462,7 

3 Khí sinh học 0 0,5 1 2 3.5 7 8 11 12 

4 Điện mặt trời 1,654 1,654 1,654 1,654 1,654 1,654 2,65 3,25 3,25 

5 Điện gió 9 89,5 89,5 89,5 109,5 109,5 217 484 556 

6 Địa nhiệt 0 0 0 0 18 36 51 214,1 259,1 

7 Nhiên liệu SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Thủy triều 0 0 0 0 0 0 0 5 15 

9 Rác thải SH 7,4 11,9 11,9 15,4 15,9 15,9 20,4 57,4 232,4 

 Tổng cộng 
(MW) 

1.371 1.496 1.703 1.922 2.104 2.348 2.603 3.859 4.790 

Các chính sách cho năng lượng tái tạo đã được đề ra trong nghiên cứu này như sau:  

• Điện của các nhà sản xuất năng lượng tái tạo sản xuất có nối lưới hợp lệ sẽ được 
các công ty phân phối điện mua theo biểu giá chi phí tránh được do Bộ Công 
Thương tính toán và công bố hàng năm. 
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• Các nhà sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo hợp lệ sẽ được hưởng lợi từ 
hợp đồng mua bán điện chuẩn không đàm phán do Bộ Công Thương ban hành, 
trên cơ sở đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật cho nối lưới. 

• Quỹ phát triển năng lượng tái tạo được đề xuất thành lập sẽ cung cấp hỗ trợ cho 
các nhà sản xuất điện năng lượng tái tạo có nối lưới đủ tiêu chuẩn. Mức hỗ trợ và 
quyết định hỗ trợ sẽ được đưa ra trên cơ sở các đề xuất cạnh tranh minh bạch phù 
hợp với các nguyên tắc thị trường do Luật Điện lực quy định. 

Tuy nhiên kế hoạch phát triển này ngay cả đối với kịch bản phát triển cao được các 
chuyên gia và các nhà đầu tư đánh giá là “khiêm tốn”. Ví dụ điện gió, được xác định 
trong kịch bản là 550 MW đến năm 2025 trong khi tổng công suất của tất cả các dự án 
điện gió đang được triển khai đã vượt mức 3.000 MW. Theo đánh giá, đây có thể là lý do 
vì sao chiến lược này dù đã trình lên Thủ tướng Chính phủ khá lâu nhưng vẫn chưa được 
phê duyệt. Một chiến lược phát triển năng lượng tái tạo mạnh mẽ hơn đang được mong 
đợi, đặc biệt trong bối cảnh quốc gia đang ngày càng quan tâm đến vấn đề an ninh năng 
lượng và môi trường. 
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2.3 Các ưu đãi và cơ chế hỗ trợ năng lượng tái tạo hiện hành 

Các ưu đãi và cơ chế hỗ trợ năng lượng tái tạo được thể hiện qua một số quyết định và 
quy định được tóm lược trong bảng dưới đây. 

Tên các quyết định và quy 
định 

Các ưu đãi và cơ chế hỗ trợ phát triển NLTT chính 

Luật Điện lực số 28/2004/QH11 
được Quốc hội thông qua ngày 
03 tháng 12 năm 2004 

 

- Khuyến khích khai thác và sử dụng các dạng năng lượng 
mới và tái tạo để sản xuất điện. Các nhà máy điện từ NLTT 
sẽ được hưởng các ưu đãi về đầu tư, biểu giá điện và các ưu 
đãi thuế quan.  

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng mạng 
lưới điện và các trạm phát điện sử dụng năng lượng tại chỗ, 
năng lượng mới và tái tạo để cung cấp điện cho nông thôn, 
miền núi và hải đảo. 

- Hỗ trợ của Chính phủ 

+   Hỗ trợ về vốn đầu tư  

+   Hỗ trợ về lãi suất cho vay đầu tư  

+   Các ưu đãi về thuế 

- Bộ Tài chính chịu trách nhiệm, phối hợp với Bộ Công 
Thương trong việc hướng dẫn thi hành các chính sách hỗ trợ 
này. 

Quyết định số 1855/QD-TTg 
ngày 27 tháng 12 năm 2007 của 
Thủ tướng Chinh phủ phê duyệt 
Chiến lược phát triển NL quốc 
gia của Việt Nam đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2050 

Chính phủ khuyến khích phát triển và sử dụng năng lượng mới 
và tái tạo; cung cấp hỗ trợ tài chính cho các chương trình điều 
tra, nghiên cứu, sản xuất thử và xây dựng mô hình thí điểm sử 
dụng năng lượng mới và tái tạo, ưu đãi thuế nhập khẩu các thiết 
bị và công nghệ sử dụng năng lượng mới và tái tạo, thuế sản 
xuất và thuế lưu thông các thiết bị.  

Quyết định số 130/2007/QD-
TTg ngày 02 tháng 08 năm 
2007 của Thủ tướng Chính phủ 
về một số cơ chế, chính sách tài 
chính đối với dự án đầu tư theo 
cơ chế phát triển sạch (dự án 
CDM) 

Các dự án CDM và sản phẩm từ các dự án này sẽ được hưởng 
các ưu đãi sau: 

- Thuế: Dự án CDM được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng 
hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án, hàng hoá 
nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước 
chưa sản xuất được nhập khẩu để phục vụ sản xuất; Được 
hưởng mức thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi  

- Tiền sử dụng đất: Dự án CDM được miễn, giảm phí sử dụng 
đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật hiện hành 

- Trợ giá: Sản phẩm của dự án CDM có thể nhận được trợ giá 
từ Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam 

- Hỗ trợ vốn đầu tư: theo Nghị định số 151/2006/ND-CP 

Nghị định số 151/2006/ND-CP 
ngày 20 tháng 12 năm 2006 của 
Chính phủ về tín dụng đầu tư và 
tín dụng xuất khẩu của Nhà 
nước và Nghị định số 
106/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 
9 năm 2008 của Chính phủ về 

- Nhà đầu tư dự án xây dựng nhà máy điện từ gió; nhà máy 
phát điện sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo; nhà máy 
thủy điện nhỏ, với công suất nhỏ hơn hoặc bằng 50MW 
thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội hết sức khó khăn 
có thể vay tối đa 70% tổng mức vốn đầu tư của mỗi dự án từ 
Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) trong thời hạn tối đa 
12 năm với lãi suất cho vay bằng lãi suất trái phiếu Chính 
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Tên các quyết định và quy 
định 

Các ưu đãi và cơ chế hỗ trợ phát triển NLTT chính 

sửa đổi, bổ sung một số Điều 
của Nghị định số 151/2006/ND-
CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 
của Chính phủ về tín dụng đầu 
tư và tín dụng xuất khẩu của 
Nhà nước   

phủ kỳ hạn 5 năm cộng thêm 1%/năm với đồng tiền cho vay 
là đồng Việt Nam. 

- Chính phủ có thể cung cấp bảo lãnh vay trong trường hợp 

các nhà đầu tư phải vay vốn từ các tổ chức tài chính khác 

Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 
được Quốc hội thông qua ngày 
29 tháng 11 năm 2005 và Nghị 
định số 108/2006/NĐ-CP ngày 
22 tháng 9 năm 2006 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của 
Luật Đầu tư. 

Quy định ưu đãi về thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế 
nhập khẩu thiết bị, thuế thu nhập từ chuyển giao công nghệ.   

Quy định về thời hạn sử dụng đất, miễn giảm tiền thuê đất. 

Quy định về chuyển lỗ 

Quy định về khấu hao nhanh 

Nghị định 87/2010/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 8 năm 2010 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Thuế 
xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

Hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án năng 
lượng tái tạo được miễn thuế nhập khẩu. 

 

Nghị định số 124/2008/NĐ-CP 
ngày 11 tháng 12 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật thuế thu nhập doanh 
nghiệp 

Dự án năng lượng tái tạo được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập 
doanh nghiệp như sau: 

+ Thuế suất:  Được hưởng thuế suất 10% trong thời hạn 15 
năm; có thể kéo dài đến đến 30 năm trong trường hợp dự án có 
quy mô lớn, công nghệ cao hoặc mới cần đặc biệt thu hút đầu 
tư. 

+ Miễn thuế, giảm thuế: Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế 
phải nộp trong 9 năm tiếp theo. 

Quyết định số 18/2008/QD 
BCT do Bộ trưởng Bộ Công 
Thương ban hành ngày 18tháng 
07 năm 2008 Quy định về biểu 
giá chi phí tránh được và Hợp 
đồng mua bán điện mẫu áp 
dụng cho các nhà máy điện nhỏ 
sử dụng năng lượng tái tạo.  

Công ty điện lực phải mua điện theo biểu giá chi phí tránh được 
và sử dụng  hợp đồng mua điện mẫu khi mua điện của các nhà 
máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo 

Thông tư số 97/2008/TT-BTC 
do Bộ Tài chính ban hành ngày 
28 tháng 10 năm 2008 hướng 
dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ 
của nhà nước đối với việc đầu 
tư phát triển điện ở nông thôn, 
miền núi và hải đảo.  

Ngoài việc tuân thủ các quy định khác, chủ dự án có thể vay 
một phần vốn đầu tư với mức vay, điều kiện, lãi suất vay, thời 
hạn hoàn vốn và xử lý rủi ro theo những điều kiện ưu đãi hơn 
các khoản vay thương mại khác  
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Tên các quyết định và quy 
định 

Các ưu đãi và cơ chế hỗ trợ phát triển NLTT chính 

Luật Bảo vệ Môi trường số 
52/2005/QH11 được Quốc hội 
thông qua ngày 29 tháng 11 
năm 2005 

Các tổ chức và cá nhân đầu tư phát triển và sử dụng năng lượng 
sạch, năng lượng tái tạo và sản xuất những sản phẩm thân thiện 
với môi trường sẽ được hưởng những ưu đãi của Chính phủ về 
thuế, hỗ trợ vốn đầu tư, ưu đãi về sử dụng đất cho việc đầu tư 
xây dựng nhà xưởng sản xuất. 

Nghị định số 04/2009/ND-CP 
ngày 14 tháng 01 năm 2009 của 
Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ 
hoạt động bảo vệ môi trường 

Các dự án sản xuất năng lượng tái tạo nhận được các ưu đãi sau 
đây:  

- Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp  

- Miễn thuế nhập khẩu cho máy móc, thiết bị, phương tiện, 
dụng cụ, vật liệu nhập khẩu phục vụ cho việc sản xuất 

- Miễn phí bảo vệ môi trường 

- Được khấu hao nhanh gấp 1,5 lần mức khấu hao theo chế độ 
hiện hành. 

Hộp 1 dưới đây tóm tắt lại các ưu đãi cho phát triển năng lượng tái tạo trên. Cụ thể, trong 
quá trình triển khai dự án, các dự án năng lượng tái tạo sẽ được miễn thuế nhập khẩu, 
thuế giá trị gia tăng, và hỗ trợ về vốn đầu tư. Trong giai đoạn vận hành dự án, chủ dự án 
được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn phí sử dụng đất, hưởng mức khấu hao 
nhanh và được bán điện cho hệ thống theo biểu giá chi phí tránh được. 

 

Hộp 1: Tóm tắt các ưu đãi hỗ trợ cho các dự án năng lượng tái tạo 

Giai đoạn phát triển dự án: 

• Thuế nhập khẩu: Hàng hóa dùng để hình thành tài sản cố định cho các dự án NLTT sẽ 
được miễn thuế nhập khẩu  

• Ưu đãi về vốn đầu tư: chủ đầu tư dự án NLTT có thể vay đến 70% tổng mức vốn đầu tư 
từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) với lãi suất cho vay bằng lãi suất trái phiếu 
Chính phủ kỳ hạn 5 năm cộng thêm 1%/năm 

Giai đoạn vận hành: 

• Thuế thu nhập doanh nghiệp:  

a. Thuế suất: 10% trong thời hạn 15 năm, có thể kéo dài đến 30 năm 

b. Miễn thuế 4 năm đầu tiên, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo 

• Mức khấu hao nhanh 

• Giá mua điện: áp dụng biểu giá chi phí tránh được 

• Phí sử dụng, thuê đất: miễn phí  

• Phí bảo vệ môi trường: miễn phí 

 

Tuy nhiên, các ưu đãi này không phân biệt loại công nghệ sử dụng. Nói một cách khác, 
các ưu đãi này sẽ được áp dụng như nhau cho tất cả các loại công nghệ năng lượng tái 
tạo, không phân biệt chi phí sản xuất2. Điều này sẽ dẫn đến việc công nghệ này có thể trở 
                                                      
2Thật ra biểu giá chi phí tránh được được điều chỉnh theo mùa và thời gian và như thế cũng khác nhau cho các loại công 
nghệ nhưng mức khác biệt này không nhiều và do đó không đủ cho nhiều công nghệ năng lượng tái tạo khác nhau. 
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lên khả thi, trong khi một số khác thì không. Thật ra, như thể hiện trong Hình 2, chỉ có 
những dự án thủy điện nhỏ là có thể khả thi phát triển với quy định hiện hành. 

Thông tư liên Bộ số 58/2008/TTLT-BTC-BTN&MT và thông tư 204/2010/TTLT-BTC-
BTN&MT sửa đổi bổ sung Thông tư số 58, hướng dẫn việc thực hiện trợ giá cho các dự 
án NLTT theo Quyết định số 130/2007/QD-TTg ngày 02/08/2007 của Thủ tướng Chính 
phủ. Tuy nhiên để có thể nhận được phần hỗ trợ này từ Chính phủ, các dự án phải là dự 
án CDM và như thế thì phải tuân thủ theo các quy định và quy trình phức tạp mất nhiều 
thời gian. Ngay cả nếu các điều kiện này được đáp ứng thì Quỹ Bảo vệ Môi trường, đơn 
vị được Chính phủ chỉ định để cung cấp hỗ trợ cho các dự án NLTT cũng không có khả 
năng thực hiện được nhiệm vụ này do nguồn kinh phí hạn chế. Theo tính toán, nguồn 
kinh phí hiện nay của Quỹ Bảo vệ Môi trường không đủ để duy trì hỗ trợ cho một dự án 
điện gió có công suất 30 MW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2: Chi phí sản xuất điện trung bình theo công nghệ so với mức chi phí tránh được 
trong khoảng từ 4 đến 4,5 US cent/kWh  

Tương tự, Quỹ phát triển Khoa học & Công nghệ được thành lập theo Nghị định 
122/2003/NĐ-CP, ngày 22 tháng 10 năm 2003 với ngân quĩ 200 tỷ đồng chỉ đáp ứng một 
phần nhu cầu phát triển nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực, mà không thể hỗ trợ cho 
các dự án năng lượng. 

Do vậy, để có thể đạt được mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển năng lượng quốc 
gia, cần có một cơ chế hỗ trợ mới và hiệu quả. Trước thách thức này và đánh giá cao tầm 
quan trọng của năng lượng gió, Bộ Công Thương đã đề nghị Bộ Môi Trường, Bảo tồn 
Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân (BMU), CHLB Đức cộng tác cùng xây dựng khung 
pháp lý cho điện gió nối lưới. Kết quả là dự án “Xây dựng Khung pháp lý và Hỗ trợ Kỹ 
thuật cho Điện gió Nối lưới ở Việt Nam”, đã được thành lập với sự tài trợ của BMU và 
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GIZ  phối hợp với MoIT thực hiện (gọi tắt là Dự án Năng lượng Gió GIZ/MoIT). Kết quả 
của sự hợp tác này được trình bày ở phần tiếp theo. 

2.4 Triển vọng phát triển năng lượng tái tạo 

Triển vọng phát triển của NLTT dự kiến đến từ 2 phía. Ở phía cầu là triển vọng về một 
kịch bản phát triển NLTT mạnh mẽ hơn. Cho nội dung này, Quy hoạch phát triển điện lực 
Việt Nam giai đoạn 2011-2020 có xét đến 2030 (Tổng sơ đồ 7) đang được Viện Năng 
lượng xây dựng sẽ được thảo luận. Ở phía chính sách là triển vọng của một cơ chế hỗ trợ 
tốt hơn cho điện gió. Cho nội dung này, dự thảo khung chính sách cho điện gió nối lưới sẽ 
được phân tích, thảo luận. 

Tổng Sơ đồ 7 đang được Viện Năng lượng xây dựng, với bản dự thảo cuối cùng được 
hoàn thành gần đây. Bản quy hoạch này đề ra các dự án nguồn điện và lưới cần phát triển 
để đáp ứng nhu cầu điện được dự báo. Do nhu cầu điện tăng cao trong khi các dạng năng 
lượng hóa thạch đã được khai thác ở mức tối đa, đề án này đã có chú trọng đặc biệt tới 
nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng gió. Năng lượng tái tạo đã được hoạch 
định ở một mức phát triển cao hơn tất cả các nghiên cứu trước đây. Cụ thể, năng lượng tái 
tạo được đặt mục tiêu 4.900 MW vào năm 2030 trong đó thủy điện nhỏ là 2.400 MW, 
điện gió là 2.100 MW và sinh khối là 400 MW. 

Vì điện gió được đặt ở mức phát triển cao hơn và được xem như một nguồn NLTT quan 
trọng cho Việt Nam, Bộ Công Thương đang phối hợp tích cực với Dự án Năng lượng Gió 
GIZ/MoIT trong việc thiết lập khung chính sách hỗ trợ cho điện gió nối lưới tại Việt 
Nam. Bản dự thảo về khung chính sách hỗ trợ này đã được hoàn thiện mới đây và đã 
được trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt3. Các hỗ trợ cho các dự án điện gió theo 
khung chính sách này bao gồm:  

a.  Ưu đãi về giá: điện sản xuất từ gió sẽ được Tập đoàn Điện lực Việt nam mua với 
giá cố định là 1.317 VND/kWh (∼ 6,8 US cent/kWh). Bên cạnh đó các nhà đầu tư sẽ 
nhận thêm 185 VND/kWh (∼1 US cent/kWh) trợ giá từ Ngân sách nhà nước. Thời 
gian hỗ trợ là 20 năm tính từ ngày công trình đi vào vận hành phát điện. 

b.  Ưu đãi đầu tư: dưới hình thức vốn vay ưu đãi với mức vay lên đến 80% vốn đầu tư 
của dự án. 

c.  Hỗ trợ về thuế: 

o Thuế nhập khẩu: miễn thuế nhập khẩu với máy móc, thiết bị, phương tiện, 
dụng cụ, vật liệu sử dụng trực tiếp cho đầu tư xây dựng công trình điện gió 
nối lưới. 

o Thuế thu nhập doanh nghiệp:  

� Ưu đãi về thuế suất: Doanh nghiệp đầu tư các dự án điện gió được 
áp dụng thuế suất thu nhập doanh nghiệp ưu đãi 10% cho cả đời dự 
án. 

                                                      
3
 Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý đầu tư dự án điện gió, được Bộ Công Thương tổ 

chức công bố và để thu nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu vào ngày 31 tháng 8 năm 2010. 



 21

� Ưu đãi về miễn và giảm thuế: Các dự án điện gió được miễn thuế 
trong 4 năm đầu tiên kể từ ngày dự án đưa vào vận hành thương 
mại, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo. 

d.  Các hỗ trợ khác:  

o Phí bảo vệ môi trường: miễn phí 

o Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất: miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong 
toàn bộ đời dự án. 

o Nối lưới: EVN chịu trách nhiệm đầu tư đường dây dẫn từ trạm biến áp của 
các nhà sản xuất điện gió tới lưới điện quốc gia.  

Các ưu đãi và hỗ trợ sẽ được xem xét điều chỉnh 5 năm/lần. Trong trường hợp có biến 
động lớn ảnh hưởng đến giá điện, Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem 
xét điều chỉnh cho phù hợp. 
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3 NĂNG LƯỢNG GIÓ TẠI VIỆT NAM 

3.1 Tài nguyên gió 

Với đường bờ biển dài hơn 3.000km và nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, Việt 
Nam được cho là có tiềm năng rất lớn về gió. Tuy nhiên, cũng như trường hợp của nhiều 
nước đang phát triển, việc đánh giá tiềm năng gió tại Việt Nam chưa được tiến hành. 

Nguồn dữ liệu tiềm năng gió của Việt Nam được thu thập từ 150 trạm khí tượng thủy văn. 
Tốc độ gió hàng năm đo được tại các trạm này là tương đối thấp, trong khoảng từ 2 đến 3 
m/s trong đất liền (Hình 3). Khu vực ven biển tốc độ gió cao hơn, trong khoảng từ 3 đến 5 
m/s. Ở khu vực đảo, tốc độ gió trung bình lên tới 5 đến 8 m/s4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3: Sơ đồ mạng lưới các trạm khí tượng thủy văn thực hiện đo gió 

Dựa vào nguồn dữ liệu từ các trạm khí tượng thuỷ văn một số đánh giá về tiềm năng gió 
đã được tiến hành. Ví dụ, Viện Năng Lượng đã xem xét những trạm có tốc độ gió trung 
bình năm bằng 3 m/s và trên cơ sở khảo sát, đo đạc chi tiết địa hình tại các địa điểm này 
cùng với đánh giá cơ sở hạ tầng, Cơ quan này đã có những kết luận sơ bộ về tiềm năng 

                                                      
4 Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), Tổng sơ đồ điện khí hóa nông thôn Việt Nam. 
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năng lượng gió của Việt Nam5. Nghiên cứu do Shimizu et al (1996)6cũng được thực hiện 
dựa trên các dữ liệu gió này và đưa ra kết luận rằng một số miền duyên hải Việt Nam có 
tốc độ gió trung bình năm lên đến 8-10 m/s. 

Tuy nhiên dữ liệu gió do các trạm khí tượng thủy văn cung cấp, mặc dù có tính dài hạn, 
nhưng được cho là không đáng tin cậy để đánh giá tiềm năng năng lượng gió trên diện 
rộng: vì các trạm khí tượng thủy văn này được đặt ở trong thành phố hoặc thị trấn, việc đo 
gió được tiến hành ở độ cao 10m và dữ liệu chỉ được đọc 4 lần/ngày. 

Trong năm 2001 Ngân hàng Thế giới tài trợ xây dựng bản đồ gió cho 4 nước – 
Campuchia, Lào, Thái lan và Việt Nam – nhằm hỗ trợ phát triển năng lượng gió cho khu 
vực7. Bản nghiên cứu này, với dữ liệu gió lấy từ trạm khí tượng thủy văn cùng với dữ liệu 
lấy từ mô hình mô phỏng MesoMap, đưa ra ước tính sơ bộ về tiềm năng gió ở Việt Nam 
tại độ cao 65m và 30 m cách mặt đất, tương ứng với độ cao trục của các tua-bin gió nối 
lưới cỡ lớn và tua-bin gió nhỏ được lắp đặt ở những vùng có lưới mini độc lập. Dữ liệu 
khí tượng thủy văn do Viện Khí tượng và Thủy văn Quốc gia Việt Nam (VNIHM) và Cục 
Quản lý Hải dương học và Khí tượng Quốc gia Mỹ (NOAA) cung cấp. NOOA, từ năm 
1994 đã có kết nối với 24 trạm khí tượng thuỷ văn ở Việt Nam để thu thập dữ liệu thuỷ 
văn. 

Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới chỉ ra rằng Việt Nam là nước có tiềm năng gió lớn 
nhất trong bốn nước trong khu vực: hơn 39% tổng diện tích của Việt Nam được ước tính 
là có tốc độ gió trung bình hàng năm lớn hơn 6 m/s ở độ cao 65 m, tương đương với tổng 
công suất 512 GW. Đặc biệt, hơn 8% diện tích Việt Nam được xếp hạng có tiềm năng gió 
rất tốt (Bảng 5 và Hình 4). 

Bảng 5: Tiềm năng gió của Việt Nam ở độ cao 65 m so với mặt đất 

Tốc độ gió trung 
bình 

Thấp 

< 6 m/s 

Trung bình 

6-7 m/s 

Tương đối cao 

7-8 m/s 

Cao 

8-9 m/s 

Rất cao 

> 9 m/s 

Diện tích (km2) 197.242 100.367 25.679 2.178 111 

Diện tích (%) 60,60% 30,80% 7,90% 0,70% >0% 

Tiềm năng (MW)  401.444 102.716 8.748 452 

Nguồn:: TrueWind Solutions, 2000. Bản đồ tài nguyên gió Đông Nam Á 
 

 

 

 

 

                                                      
5Viện Năng lượng(IE), 2006, Quy hoạch tổng thể phát triển năng lượng giai đoạn 2006-2015 có xét đến 2025 
6Yukimaru Shimizu et al., 1996. Các báo cáo nghiên cứu về Các nguồn Năng lượng Tái tạo tại Châu Á: Tài nguyên 
Gió ở Châu Á, Tự nhiên và Xã hội, tập 3, trang 261-269, 1996 
7TrueWind Solutions, 2000. Bản đồ tài  nguyên gió cho Khu vực Đông Nam Á, LLC, New York. 
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Hình 4: Bản đồ tài nguyên gió Việt Nam 

Tuy nhiên, bản đồ gió của Ngân hàng Thế giới được nhiều chuyên gia đánh giá là quá lạc 
quan và có thể mắc một số lỗi trầm trọng do tiềm năng gió được đánh giá dựa trên 
chương trình mô phỏng. Thực vậy, so sánh ở bảng 6 ở dưới cho thấy số liệu đo gió thực tế 
do Tập đoàn Điện lực Việt nam EVN thực hiện nhìn chung thấp hơn nhiều số liệu tương 
ứng từ bản đồ gió của Ngân hàng Thế giới. 
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Bảng 6: So sánh vận tốc  gió trung bình của EVN và Bản đồ gió thế giới 

STT Địa điểm Vận tốc gió trung bình ở độ cao 65 
m trên mặt đất (m/s) 

  EVN8 WB 
1.1 Móng Cái, Quảng Ninh 5,80 7,35 
1.2 Van Lý, Nam Định 6,88 6,39 
1.3 Sầm Sơn, Thanh Hóa 5,82 6,61 
1.4 Kỳ Anh, Hà Tĩnh 6,48 7,02 
2.1 Quảng Ninh, Quảng Bình 6,73 7,03 
2.2 Gio Linh, Quảng Trị 6,53 6,52 
2.3 Phương Mai, Bình Định 7,30 6,56 
2.4 Tu Bong, Khánh Hòa 5,14 6,81 
3.1 Phước Minh, Ninh Thuận 7,22 8,03 
3.2 Đà Lạt, Lâm Đồng 6,88 7,57 
3.3 Tuy Phong, Bình Thuận 6,89 7,79 
3.4 Duyên Hải, Trà Vinh 6,47 7,24 

Nghiên cứu của tập đoàn điện lực Việt nam EVN về Đánh giá tài nguyên gió cho sản 
xuất điện9 là nghiên cứu chính thức đầu tiên về tài nguyên năng lượng gió của Việt Nam. 
Theo đó, dữ liệu gió sẽ được đo đạc cho một số điểm lựa chọn (tại các điểm đo trên Bảng 
6), sau đó sẽ được ngoại suy lên thành dữ liệu gió mang tính đại diện khu vực bằng cách 
lược bỏ tác động của độ nhám bề mặt, sự che khuất do các vật thể như toà nhà và sự ảnh 
hưởng của địa hình. Dữ liệu gió mang tính khu vực này sau đó được sử dụng để tính toán 
dữ liệu gió tại điểm khác bằng cách áp dụng quy trình tương tự nhưng theo chiều ngược 
lại. Trên cơ sở dữ liệu đó, đề án còn xem xét đến các yếu tố ảnh hưởng (khoảng cách đấu 
nối với hệ thống điện, địa hình, khả năng vận chuyển thiết bị, sự chấp nhận của cộng 
đồng và các vấn đề liên quan đến sử dụng đất và môi trường…). Hình 5 bên dưới thể hiện 
các địa điểm đã được kiểm tra.10 

                                                      
8 Tốc độ gió do EVN đo được ở độ cao 20, 40 và 50/60m trên mặt đất tùy thuộc vào tính sẵn sàng của cột đo. Để có thể 
so sánh các dữ liệu này với dữ liệu của Ngân hàng Thế giới ở độ cao 65 m, công thức ngoại suy dưới đây đã được áp 
dụng  
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Trong đó z là độ cao so với mặt đất, Vr là tốc độ gió tại độ cao tham chiếu Zr so với mặt đất, V(z) là tốc độ 
gió tại độ cao Z, và α là hệ số mũ có giá trị phụ thuộc vào độ ráp của địa hình  
9 Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 2007. Đánh giá tài nguyên gió cho sản xuất điện.  
 

10 Nghiên cứu chọn ra 12 điểm, 4 điểm cho mỗi miền (Nam, Trung và Bắc) để tiến hành đo gió trong 1 năm. Thêm vào 
đó nghiên cứu lựa chọn dữ liệu tại các điểm đã được các nhà đầu tư kiểm tra dữ liệu gió như Móng Cái, Đảo Quan Lạn 
(Quảng Ninh); Phà Rung, Đồ Sơn (Hải Phòng); Cửa Tùng (Quảng Trị); đảo Lý Sơn  (Quảng Ngãi); Tu Bông, Văn Linh 
(Khánh Hòa); Phương Mai (Bình Định); Ninh Phước, Cà Nà (Ninh Thuận); Tuy Phong, Hồng Thái, và  Lương Sơn 
(Bình Thuận). 
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Hình 5: Địa điểm đặt các trạm đo gió của EVN và các chủ đầu tư khác 

Bằng cách làm như vậy, nghiên cứu đã xác định được các điểm thích hợp cho sản xuất 
điện gió tương đương với công suất 1.785 MW (Bảng 7). Miền Trung có tiềm năng gió 
lớn nhất với 880 MW tập trung chủ yếu tại 2 tỉnh Quảng Bình và Bình Định, tiếp đến là 
miền Nam với 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. 

Bảng 7: Tiềm năng kỹ thuật của năng lượng gió tại Việt Nama 

STT Miền Tiềm năng kỹ 
thuật (MW) 

1 Bắc 50 
2 Trung 880 
3 Nam 855 
 Tổng cộng 1.785 

a: Địa điểm với vận tốc gió trung bình hàng năm tương đương hoặc lớn hơn 6 
m/s ở độ cao 60 m so với mặt đất  

 

Hiển nhiên, việc ước tính công suất tiềm năng MW này chưa được hoàn thành do quy mô 
của dự án cũng như nguyên tắc tập trung vào các tỉnh duyên hải miền trung. Ngay cả như 
vậy, cũng hoàn toàn có khả năng là nhiều vị trí có tiềm năng gió tốt chưa được phát hiện 
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và do vậy cần phải có các nghiên cứu sâu rộng hơn để có được bức tranh đầy đủ hơn về 
tiềm năng năng lượng gió của Việt Nam. 

Năm 2007, Bộ Công Thương với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới đã tiến hành đo gió 
tại 3 điểm góp phần vào xác định tiềm năng gió ở Việt Nam. Chương trình được Tư vấn 
quốc tế AWS TruePower và GPCo phối hợp với Công ty tư vấn điện 3 (PECC3) tiến 
hành trong 2 năm. Kết quả đo đạc này và các số liệu khác đã được Bộ Công Thương sử 
dụng để cập nhật atlas gió cho Việt Nam, đơn vị thực hiện là AWS TruePower - tiền thân 
là TrueWind Solutions - cũng là đơn vị xây dựng atlas cho 4 quốc gia trong đó có Việt 
Nam năm 2001. Bản đồ tài nguyên gió và Bảng tổng hợp kết quả đánh giá cho độ cao 80 
mét được thể hiện theo thứ tự ở Hình 6 và Bảng 8. So với kết quả của nghiên cứu cũ, kết 
quả đánh giá của nghiên cứu lần này thận trọng hơn nhiều. Ví dụ, đối với tốc độ gió lớn 
hơn 8 m/s nghiên cứu cũ đưa ra diện tích có thể phát triển chiếm 2289 km2 trong khi 
nghiên cứu mới đưa ra con số là 21 km2, đó là chưa kể đến sự chênh lệch về độ cao làm 
kết quả có thể thêm khác biệt - độ cao của nghiên cứu cũ là 65 m và nghiên cứu mới là 80 
m. 

Dự kiến, Bộ Công Thương sẽ công bố sản phẩm này dưới dạng bản đồ gió trực tuyến, 
tương tác để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong việc lựa chọn địa điểm. 

Bảng 8: Tóm lược tiềm năng năng lượng gió tại độ cao 80 m theo atlas tài nguyên gió 
mới 

Tốc độ gió trung 
bình 

< 4 m/s 4-5 m/s 5-6 m/s 6-7 m/s 7-8 m/s 8-9 m/s > 9 m/s 

Diện tích (km2) 95.916 70.868 40.473 2.435 220 20 1 

Diện tích (%) 45.7 33.8 19.3 1.2 0.1 0.01 0 

Tiềm năng 
(MW) 

956.161 708.678 404.732 24.351 2.202 200 10 

Nguồn: AWS Truepower, 2011. Wind resource atlast of Vietnam. 463 New Karner Road, Albany, 
New York 12205 

Dự án Năng lượng Gió GIZ/MOIT với trọng tâm là xây dựng khung chính sách và hỗ trợ 
kỹ thuật cho điện gió nối lưới gần đây cũng quyết định bổ sung ngân sách để tiến hành 
đánh giá tiềm năng gió. Theo đó, 13 địa điểm sẽ được lựa chọn để đo gió trong vòng ít 
nhất 1 năm. Ba cột đo gió hiện có của Bộ Công Thương sẽ được tái sử dụng cho chương 
trình đo đạc này. Dự án cũng xem xét tới yêu cầu xây dựng lại atlas gió khi chương trình 
khảo sát tiềm năng gió kết thúc. Dự kiến chương trình đo gió này sẽ bắt đầu trong quý 2 
năm 2011. 

Trong khi chưa có đánh giá chính thức về tiềm năng gió của Việt Nam, một số tổ chức đã 
đưa ra ước tính riêng của mình dựa trên tình hình phát triển thực tế ở các địa phương, dao 
động trong khoảng từ 10.000 – 20.000 MW. 
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Hình 6: Bản đồ tài nguyên gió của Việt Nam tại độ cao 80 m 
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3.2 Hiện trạng khai thác năng lượng gió 

Bảng 9 cho thấy hiện trạng khai thác và sử dụng năng lượng gió cho phát điện ở Việt 
Nam. Tổng công suất lắp đặt tính đến tháng 2/2011 khoảng 19 MW. Dự án của Công ty 
cổ phần năng lượng tái tạo (REVN) hiện có 12 tua-bin đã được nối lưới, với công suất 1,5 
MW/tua-bin ở Bình Thuận được coi là dự án lớn nhất Việt Nam. 

Tua bin gió 800 kW được lắp đặt ở đảo Bạch Long Vĩ là của Tây Ban Nha, được đưa vào 
vận hành năm 2004 nhưng đang phải ngừng hoạt động do trục trặc về kỹ thuật. Dự án 
được chính phủ Việt Nam tài trợ và do Tổng đội Thanh niên Xung phong tại địa phương 
thực hiện. 

Tua-bin gió 30 kW ở xã Hải Thịnh do NEDO, Nhật Bản tài trợ hiện cũng không hoạt 
động do độ cao lắp đặt tua-bin thấp dẫn đến bị che lấp bởi cây cối và các công trình xung 
quanh. 

Bảng 9: Hiện trạng khai thác năng lượng gió ở Việt Nam 

Ứng dụng 
Công suất  

(Wp) 
Số lượng 

Thời gian đưa 
vào vận hành 

Khu vực lắp đặt 

Tua-bin gió loại gia 
đình 

100-200 
Khoảng  
1.000 

Kể từ năm 1999 
Khu vực ven biển miền 

Trung 

Hệ lai ghép tua-bin gió 
– máy phát diesel 

30.000 1 1999 
Xã Hải Thịnh, Huyện Hải 

Hậu, Tỉnh Nam Định 

Hệ lai ghép tua-bin gió 
– pin mặt trời 

2.000 1 2000 
Huyện Đắc Hà, Tỉnh  Kon 

Tum 

Tua-bin gió loại lớn 
cho hải đảo 

800.000 1 2004 Đảo Bạch Long Vĩ 

Tua-bin gió nối lưới 1.500.000 12 
5 tua-bin năm 

2009; 7 tua-bin 
đầu năm 2011 

Tuy Phong, Bình Thuận 

Nguồn: (IE, 2007) 

Các tua-bin nhỏ quy mô gia đình (100 − 200 W tới 500 W) vận hành tốt hơn do được bảo 
dưỡng thường xuyên. Đơn vị chính sản xuất tua-bin gió loại này là Trung tâm Năng 
lượng Tái tạo và Thiết bị Nhiệt (RECTERE) thuộc Trường đại học Bách Khoa Thành phố 
Hồ Chí Minh. Đến nay RECTERE đã chế tạo và đưa vào sử dụng hơn 900 tua-bin, trong 
đó khoảng 100 chiếc được lắp đặt tại hai làng thuộc tỉnh Khánh Hoà và khoảng 50 chiếc 
được lắp đặt tại một làng thuộc huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. 

Một đơn vị sản xuất tua-bin gió lọai nhỏ nữa là Viện Năng Lượng. Viện Năng Lượng 
được Bộ Công Thương giao nhiệm vụ nghiên cứu, triển khai ứng dụng các tua-bin gió có 
công suất 150 W để áp dụng cho các hộ dân cư vùng sâu, vùng xa. Đến nay, Viện đã chế 
tạo và đưa vào sử dụng khoảng 30 tua-bin gió loại này. Gần đây, năm 2002, Viện đã chế 
tạo và đưa vào vận hành tua-bin gió công suất 3,2 kW. 
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3.3 Các dự án điện gió đang được triển khai 

Ngoài nhà máy điện gió của công ty REVN tại tỉnh Bình Thuận với 20 tua-bin đã được 
lắp đặt thành công trong đó 12 tua-bin đã được đưa vào vận hành, còn rất nhiều dự án 
điện gió khác đang được triển khai ở những giai đoạn khác nhau. Tại Ninh Thuận, hiện 
đang có 9 nhà đầu tư, cả trong nước và nước ngoài, đã đăng ký phát triển hơn 1.000 MW 
điện gió. Tại Bình Thuận, tình hình đầu tư còn nhộn nhịp hơn với 10 nhà đầu tư đăng ký 
phát triển 1.541 MW. Bảng 10 bên dưới mô tả tình hình phát triển các dự án điện gió ở 
từng tỉnh ở thời điểm tháng 7/2010. 

Bảng 10: Các dự án điện gió đang được triển khai  

Tỉnh 
Số lượng 
nhà đầu 

tư 

Số Dự 
án 

Công suất 
lắp đặt 
(MW) 

Hiện trạng 

    IR IP TD UC IO 
Bình Định 2 2 51  2    
Phú Yên 1 1 50 1     

Lâm Đồng 2 2 70 2     
Ninh Thuận 9 13 1.068 8 4 1   

Bình Thuận 10 12 1.541 6 4 1  1 

Bà Rịa-Vũng Tầu 1 1 6  1    
Tiền Giang 1 1 100 1     

Bến Tre 2 2 280 2     
Trà Vinh 1 1 93 1     
Sóc Trăng 4 4 350 4     
Bạc Liêu 1 1 99  1    

Cà Mau 2 2 300 2     

Tổng cộng 36 42 3.906 27 12 2 0 1 

Hiện trạng: IR = Báo cáo đầu tư 11; IP = Dự án đầu tư; TD = Thiết kế kỹ thuật; C = đang xây 

dựng; IO = đang vận hành 

Nguồn: PECC3 

Tổng cộng, có 42 dự án gió với tổng công suất 3.906 MW đang được triển khai ở những 
giai đoạn khác nhau. Quy mô trung bình của dự án là 95 MW với số lượng dự án có công 
suất từ 50 đến 100 MW chiếm tỉ lệ lớn nhất, 38%, sau đó là dự án với công suất hơn 100 
MW với 26%. Một phần ba số lượng dự án có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài với 
tổng công suất lắp đặt là 1.366 MW, hay 12 dự án trong số 42 dự án. Các nhà đầu tư nước 
ngoài đến từ Đức, Canada, Thụy Sĩ và Agentina. 

Tuy nhiên, ngoài dự án của công ty REVN đã được đưa vào vận hành và là một trường 
hợp đặc biệt, tất cả các dự án khác đều đang ở giai đoạn lập kế hoạch chờ chính sách hỗ 
trợ cụ thể từ Chính phủ. Hiện nay, mức giá khoảng 4 US cent/kWh mà EVN trả cho điện 

                                                      
11 Báo cáo đầu tư tương đương với nghiên cứu tiền khả thi; Dự án đầu tư = nghiên cứu khả thi 
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gió là không đủ để các nhà đầu tư thực hiện dự án. Tương tự như vậy, mức giá theo chi 
phí tránh được cũng thấp hơn nhiều giá yêu cầu của các nhà đầu tư từ 1.800-2.500 
VND/kWh. 

3.4 Quy hoạch phát triển điện gió ở Việt Nam 

Theo Luật Điện lực, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm tổ chức lập và phê duyệt quy 
hoạch phát triển điện gió quốc gia; UBND các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương tổ 
chức lập quy hoạch phát triển điện gió địa phương, trình Hội đồng Nhân dân cùng cấp 
thông qua trước khi trình Bộ Công Thương phê duyệt. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có 
quy hoạch điện gió cấp quốc gia được thực hiện. Nghiên cứu của Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam (EVN) chỉ dựa vào các số liệu đo gió tại 12 địa điểm trong thời gian một năm, nên 
có quy mô và chất lượng chưa phù hợp và do đó chưa được Bộ Công Thương phê duyệt 
như là quy hoạch điện gió quốc gia.  

Ở cấp tỉnh, Bình Thuận là tỉnh đầu tiên lập quy hoạch điện gió12. Nghiên cứu được thực 
hiện trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư đến Bình Thuận đặt vấn đề khảo sát nghiên cứu đầu 
tư phát triển điện gió. Vì chưa có quy hoạch nên tỉnh chỉ có thể chấp thuận về mặt chủ 
trương. Nhà đầu tư phải tự xin thỏa thuận bổ sung quy hoạch. Mặt khác, tỉnh Bình Thuận 
cũng muốn xác định lại những vị trí đất đã chấp thuận cho các nhà đầu tư khảo sát và 
những vị trí tiềm năng khác để làm căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất, giúp chính quyền 
địa phương chủ động trong việc bố trí đất, tăng hiệu quả sử dụng đất.  

Do đó nghiên cứu này giải quyết những vấn đề sau:  

(i) Xác định khu vực đất phù hợp cho phát triển điện gió,  

(ii) Ra quyết định giành đất cho phát triển điện gió,  

(iii) Tránh quy hoạch trùng lặp,  

(iv) Hỗ trợ đầu tư cho các nhà phát triển điện gió bằng việc đưa các dự án đã được 
tỉnh chấp thuận về mặt chủ trương vào quy hoạch. 

(v) Khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên và đáp ứng nhu cầu điện cho phát 
triển kinh tế xã hội của tỉnh.  

Phù hợp với những điều trình bày ở trên, dự kiến khoảng 1.000 MW điện gió đến năm 
2015 và 3.700 MW đến năm 2020 sẽ được phát triển ở Bình Thuận. Quy hoạch này đã 
được Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận thông qua và đã được trình lên Bộ Công 
Thương để phê duyệt đưa vào Tổng sơ đồ 7. 

Nghiên cứu này được thực hiện với sự cộng tác của Dự án Năng lượng Gió GIZ/MoIT. 
Các trợ giúp gồm chuyển giao phương pháp luận lập quy hoạch, cung cấp phần mềm GIS, 
đào tạo về sử dụng GIS để lập quy hoạch điện gió, phương pháp luận đánh giá tác động 
môi trường và kiểm tra chất lượng nghiên cứu. 

                                                      
12 Công ty cổ phần tư vấn điện 3. Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bình thuận giai đoạn 2009-2015 có xét 
đến 2020 
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Với sự thành công của nghiên cứu này, dự án điện gió GIZ/MoIT đang cộng tác với Công 
ty Tư vấn điện 3 (PECC3) soạn tài liệu hướng dẫn lập quy hoạch điện gió để nhân rộng 
phương pháp luận đã được xác lập đến các tỉnh có tiềm năng gió khác. Bộ Công Thương 
và nhiều tỉnh đang rất cần tài liệu hướng dẫn này để quản lý và chỉ đạo. Thực tế, PECC3 
đã được một số tỉnh như Ninh Thuận, Phú Yên và Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu lập quy 
hoạch điện gió. 

3.5 Thủ tục đầu tư 

Các dự án điện gió có thể được đầu tư thông qua các hình thức Xây dựng – Kinh doanh – 
Chuyển giao (BOT), Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh (BOO) hoặc các hình thức khác 
theo quy định của pháp luật Việt nam. Quyết định số 30/2006/QĐ-BCN ngày 31 tháng 8 
năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, nay là Bộ Công Thương, quy định chi tiết trình 
tự đầu tư cho các dạng đầu tư này. Tuy nhiên, đối với điện gió, do chưa có quy hoạch 
phát triển điện gió cấp quốc gia và cấp tỉnh nên các chủ đầu tư phải tự đi tìm địa điểm và 
tiến hành đánh giá tiềm năng gió trước do vậy quy trình đầu tư được bổ sung các bước 
này. Dưới đây là quy trình đầu tư chi tiết. 

Bước Hoạt động Đối tác 

 Lựa chọn địa điểm  

 

 

 

 

 

 

 

Các bước thực hiện như sau: 

a. Nhà đầu tư tiềm năng nghiên cứu các số liệu đã có (atlas gió, số 
liệu từ các trạm khí tượng, những nghiên cứu về năng lượng gió 
đã có, ảnh vệ tinh từ Google Earth, ...) để tìm ra những khu vực có 
tiềm năng gió tốt. Nhà đầu tư có thể tham vấn tư vấn địa phương 
về các vị trí tiềm năng. Trên cơ sở đó, nhà đầu tư đến làm việc với 

các cơ quan trong tỉnh, thường là UBND tỉnh và Sở Công Thương 
để trao đổi về tính khả thi của địa điểm cũng như các địa điểm 

tiềm năng khác.  

b. Nhà đầu tư tiến hành khảo sát thực địa: đánh giá địa hình, hạ tầng 

cơ sở và khoảng cách đến lưới điện của địa điểm.  

c. Trên cơ sở kết quả khảo sát sơ bộ, nhà đầu tư đăng ký với UBND 
tỉnh cho phép thực hiện nghiên cứu đánh giá tiềm năng gió và xác 
định cơ hội đầu tư cho địa điểm đề xuất. Hồ sơ xin phép gồm (i) 
công văn đề nghị của nhà đầu tư, (ii) thông tin cơ bản về nhà đầu 

tư, (iii) các thông tin sơ bộ về nội dung nghiên cứu. 

d. Nhà đầu tư nhận thư chấp thuận địa điểm cho nghiên cứu đánh giá 
tiềm năng gió và xác định cơ hội đầu tư . Hoạt động nghiên cứu 
đánh giá tiềm năng và xác định cơ hội đầu tư phát triển dự án điện 
gió gồm: (i) thực hiện đo gió trong thời gian liên tục tối thiểu là 
12 tháng, và (ii) lập báo cáo đầu tư dự án.  

 

 

Ủy ban Nhân dân 
tỉnh và Sở Công 
thương 

 

 

 

 

 

Ủy ban Nhân dân 
tỉnh   

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư  

Sở Công Thương 
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 Đánh giá tiềm năng gió   

 

Nhà đầu tư tiến hành lắp dựng một hoặc nhiều cột đo với các cảm biến 
tốc độ gió, hướng gió, nhiệt độ, áp suất ... được lắp đặt ở các độ cao 

khác nhau tại địa điểm được chấp thuận để đánh giá tiềm năng gió. 

 

 Lập Báo cáo đầu tư và xin bổ sung dự án vào Quy hoạch phát triển 
điện lực 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong trường hợp số liệu đo gió cho thấy tiềm năng gió tốt, nhà đầu tư 

có thể triển khai lập báo cáo đầu tư để đề xuất dự án, xin bổ sung dự án 
vào quy hoạch phát triển điện lực và cho phép đầu tư dự án.  

Hồ sơ Báo cáo đầu tư xây dựng công trình điện gió bao gồm: (i) công 
văn đề nghị của chủ đầu tư; (ii) thông tin cơ bản về chủ đầu tư; (iii) sự 
cần thiết phải đầu tư xây dựng công trình; (iv) mô tả dự án; (v) các giải 
pháp thực hiện; (vi) đánh giá tác động môi trường; (vii) tổng mức đầu 
tư của dự án; (viii) toàn bộ kết quả đo đạc và đánh giá tiềm năng gió; 
(ix) văn bản chấp thuận mua điện của tập đoàn điện lực Việt Nam 
(EVN); (x) ý kiến của UBND tỉnh về địa điểm, diện tích đất sử dụng.    

Đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quy hoạch và cho phép đầu 

tư của Thủ tướng Chính phủ (Dự án thuộc nhóm A có chi phí đầu tư 
trên 1.500 tỷ đồng), trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

báo cáo đầu tư hợp lệ, Bộ Công Thương thẩm tra và báo cáo Thủ 
tướng phê duyệt bổ sung quy hoạch và cho phép đầu tư dự án. Đối với 
dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quy hoạch và cho phép đầu tư của 
Bộ Công Thương, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ báo 
cáo đầu tư hợp lệ, UBND tỉnh thẩm tra và báo cáo Bộ Công Thương về 
việc phê duyệt bổ sung. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ Hồ 
sơ báo cáo đầu tư hợp lệ từ tỉnh, Bộ Công Thương sẽ có ý kiến về việc 
phê duyệt bổ sung quy hoạch dự án. 
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 Lập dự án đầu tư  

 

 

 

Sau khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép đầu tư, chủ đầu tư tổ 
chức lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình 
điện gió. Hồ sơ dự án đầu tư gồm phần thuyết minh và phần thiết kế cơ 
sở trong đó đấu nối với lưới điện quốc gia, thiết bị đo lường, điều 
khiển, đàm phán giá điện thực hiện theo thỏa thuận với Tập đoàn Điện 

lực Việt nam.  

Bộ Công Thương có ý kiến về thiết kế cơ sở của các dự án nhóm A; Sở 

Công thương có ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án nhóm B và C 

Chủ đầu tư sẽ quyết định đầu tư trên cơ sở kết quả thẩm định thiết kế 
cơ sở 

 

 

Bộ Công Thương 

Sở Công Thương 

EVN 
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 Ký hợp đồng mua bán điện với EVN  

 

 

 

Chủ đầu tư đàm phán và ký kết Hợp đồng mua bán điện với EVN. Đây 
là bước tiếp nối của các bước đã thực hiện ở trên bao gồm: (i)chấp 

thuận mua điện, được thực hiện trong giai đoạn lập báo cáo đầu tư;  (ii) 
thỏa thuận đấu nối, (iii) đàm phán, ký kết thỏa thuận giá điện, và (iv)  

thỏa thuận về đo lường và điều khiển được thực hiện trong giai đoạn 
lập dự án đầu tư. 

Đối với dự án có công suất lắp đặt nhỏ hơn 30 MW thì giá điện và hợp 
đồng mua bán điện sẽ thực hiện theo quyết định số 18/2008/QĐ-BCT 
ngày 18 tháng 7 năm 2008 trong đó giá mua điện có thể áp dụng theo 
biểu giá chi phí tránh được Bộ Công Thương công bố hàng năm và sử 
dụng hợp đồng mua bán điện mẫu. 

 

 

 

EVN 

 Thực hiện dự án   

 

 

 

Chủ đầu tư lập, tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế 

bản vẽ thi công và tổng dự toán trên cơ sở dự án đầu tư được duyệt. 
Chủ đầu tư chỉ được phép khởi công dự án khi đã có ít nhất thiết kế kỹ 
thuật hạng mục khởi công được duyệt và đã thu xếp đủ vốn cho công 
trình. 

Thực hiện dự án đầu tư phải tuân thủ các quy định về giấy phép xây 

dựng, lựa chọn nhà thầu, quản lý thi công, hình thức quản lý dự án, 
hợp đồng thanh quyết toán theo quy định hiện hành.  

 

Trên đây là quy định hiện hành, với việc quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình 
điện gió đang được soạn thảo, dự kiến sẽ có thay đổi trong quy trình đầu tư. Thứ nhất, về 
danh mục dự án, ngoài các dự án cho chủ đầu tư tự đề xuất, hàng năm Bộ Công Thương 
và UBND các Tỉnh lập danh mục dự án kêu gọi đầu tư căn cứ vào quy hoạch điện gió 
được phê duyệt. Việc lựa chọn nhà đầu tư công trình điện gió căn cứ theo danh sách các 
nhà đầu tư đăng ký. Đối với dự án có tổng công suất lắp đặt dưới 50 MW, UBND Tỉnh 
công bố danh mục và tổ chức lựa chọn chủ đầu tư phát triển dự án và trình Bộ Công 
Thương phê duyệt kết quả. Đối với dự án có tổng công suất lắp đặt trên 50 MW, Bộ Công 
Thương công bố danh mục và tổ chức lựa chọn chủ đầu tư phát triển dự án, trình Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt. Thứ hai, về giá bán điện và hợp đồng mua bán điện với 
EVN. Giá bán điện cho EVN sẽ theo giá cố định như mô tả ở mục 2.4 với hợp đồng mua 
bán điện mẫu do Bộ Công Thương ban hành. Các ưu đãi khác ngoài giá cũng được mô tả 
ở mục 2.4. 

3.6 Các điều kiện và thủ tục đấu nối vào lưới điện 

3.6.1 Những điều kiện đấu nối vào lưới điện 

Luật Điện lực, được Quốc Hội phê duyệt năm 2004 quy định các nhà máy điện được đấu 
nối vào lưới điện quốc gia. Chương VI: Quyền hạn và trách nhiệm của các công ty điện 
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và các hộ tiêu thụ điện, Điều 39 quy định các nhà vận hành nhà máy điện có quyền nối 
các nhà máy điện của mình vào lưới điện quốc gia với điều kiện thỏa mãn các các điều 
kiện và các quy định kỹ thuật về đấu nối lưới điện. 

Thông tư số 32/2010/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết điều kiện và thủ tục đấu nối vào lưới điện phân phối. Chương V mục 1 xác định 
điểm đấu nối lưới, mục 2 quy định các điều kiện đấu nối. Quyết định số 18/2008/QĐ-
BCT quy định các yêu cầu về nối lưới áp dụng cho các nhà máy điện NLTT nhỏ. 

Theo đó, điểm đấu nối là điểm nối vào lưới điện phân phối hiện tại của bên mua điện 
được thỏa thuận giữa bên mua và bên bán điện, tuân theo quy hoạch phát triển điện lực đã 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp phương án đấu nối vào cấp 
điện áp 110kV hoặc đấu nối nhà máy điện không phù hợp với quy hoạch phát triển điện 
lực được duyệt, chủ đầu tư có phương án có đề nghị đấu nối phải lập hồ sơ báo cáo 
UBND cấp tỉnh để trình Cục Điều tiết Điện lực (ERAV) thẩm định trình lên Bộ trưởng 
Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực tỉnh. 

Bên bán chịu trách nhiệm đầu tư, vận hành và bảo dưỡng hệ thống lưới điện và máy biến 
thế từ nhà máy điện của bên bán đến điểm đấu nối với lưới điện của bên mua theo các 
tiêu chuẩn và quy định của pháp luật. 

3.6.2 Thủ tục đấu nối lưới điện  

Để thực hiện đấu nối lưới điện, cần có thỏa thuận đấu nối với EVN – nhà vận hành lưới 
điện và là bên mua điện. Để đạt được thỏa thuận này, nhà đầu tư phải trình EVN: (i) hồ sơ 
đề nghị đấu nối, (ii) sơ đồ nguyên lý các thiết bị điện chính sau điểm đấu nối, (iii) tài liệu 
kỹ thuật về trang thiết bị dự định đấu nối, thời gian dự kiến hoàn thành dự án, số liệu kinh 
tế - kỹ thuật của dự án đấu nối. Trong vòng 30 ngày từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, EVN  
sẽ xem xét, thẩm định phương án đấu nối. Nếu 2 bên thống nhất, trong vòng 10 ngày làm 
việc kể từ ngày lãnh đạo EVN phê duyệt kết quả thẩm định phương án đấu nối, EVN có 
văn bản thỏa thuận phương án đấu nối. 

3.6.3 Quy định về đấu nối theo dự thảo quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình 

điện gió  

Dự thảo quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình điện gió quy định ưu đãi hơn cho 
nhà đầu tư điện gió trong vấn đề nối lưới. Theo đó, EVN có trách nhiệm đầu tư đường 
dây dẫn điện từ trạm điện của nhà sản xuất điện gió tới hệ thống điện quốc gia. Ngoài ra, 
dự thảo này còn quy định cụ thể EVN có trách nhiệm ưu tiên huy động và mua toàn bộ 
điện năng được sản xuất từ các công trình điện gió nối lưới. 

3.7 Các nhà cung cấp tua-bin gió ở Việt Nam 

Một số các nhà chế tạo tua-bin gió bao gồm GE, Vestas, Gamesa, Nordex, Furhlaender, 
IMPSA, Sany… đã cho thấy sự quan tâm của họ đối với thị trường điện gió của Việt 
Nam. Tuy nhiên, ngoài Furhlaender và GE có các hoạt động cụ thể, các công ty khác mới 
chỉ thể hiện sự quan tâm bằng việc tổ chức các cuộc gặp gỡ với các nhà phát triển điện 
gió và tham dự các hội chợ thương mại liên quan. 
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Furhlaender (có trụ sở tại Đức) đã cung cấp 20 tua-bin gió loại FLMD77 công suất 
1,5MW/tua-bin cho REVN. Ngoài ra, Fuhrlaender được cho là đã ký các biên bản ghi nhớ 
về cung cấp tua-bin với một số nhà đầu tư điện gió khác. 

Như một bước chuẩn bị để nắm bắt thị trường, Fuhrlaender thông báo đang xây dựng một 
nhà máy chế tạo tua-bin gió ở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Nhà máy này sẽ chế 
tạo cánh tua-bin và lắp ráp tua-bin. Diện tích đất cho nhà máy đã được tỉnh Bình Thuận 
cấp. 

GE đã có một nhà máy sản xuất tua-bin gió với vốn đầu tư 61 triệu USD ở Hải Phòng, 
thành phố cảng ở miền Bắc. Trong giai đoạn đầu, nhà máy sẽ sản xuất các bộ phận của 
tua-bin gió để  chuyển đến các cơ sở sản xuất của mình trên khắp thế giới. Tuy nhiên, GE 
cũng quan tâm đến thị trường trong nước. Gần đây, công ty thông báo đã đạt được thỏa 
thuận cung cấp tua-bin gió cho Thuận Nhiên Phong, một dự án điện gió ở tỉnh Bình 
Thuận có tổng công suất là  50 MW. 

IMPSA, nhà sản xuất tua-bin gió của Argentina cũng đang hoạt động tích cực ở Việt 
Nam. Theo truyền thống, IMPSA không chuyên về chế tạo tua-bin gió. Họ mới mở rộng 
sang lĩnh vực kinh doanh này gần đây để đáp ứng nhu cầu tua-bin gió đang tăng trên thị 
trường, đặt biệt ở Brazil. IMPSA đã ký hợp đồng hợp tác chiến lược về phát triển điện gió 
ở Việt Nam với PetroVietnam, một công ty dầu khí lớn trong nước. Họ đã cùng nhau 
nhận được diện tích đất hơn 5.000 ha ở Bình Thuận và có kế hoạch phát triển khoảng 600 
MW công suất điện gió sử dụng các tua-bin gió của IMPSA. Hai bên đang thực hiện một 
dự án trình diễn - một hệ thống cung cấp điện cho đảo Phú Quý, cách tỉnh Bình Thuận 
khoảng 60 km với công suất 6 MW. 

Các nhà sản xuất tua-bin gió của Trung Quốc gần đây thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến 
thị trường điện gió Việt Nam. Đầu tiên là Aventis và tiếp theo là Sany và Shanghai 
Electric… đã mở văn phòng đại diện ở Việt Nam để nắm bắt các động thái của thị trường. 
Mặc dù các nhà chế tạo Trung Quốc chào bán các tua-bin gió giá rẻ, họ vẫn đảm bảo hiệu 
suất tương đương hoặc thậm chí tốt hơn các tua-bin của các nhà cung cấp phương Tây. 
Với cách tiếp cận như vậy, e rằng, thị trường Việt Nam sẽ tràn ngập các tua-bin gió của 
Trung Quốc như đã xảy ra đối với các nhà máy nhiệt điện. Điều này có thể xẩy ra khi 
nhìn vào quá trình tính giá điện của Bộ Công Thương làm cơ sở cho việc xây dựng cơ chế 
hỗ trợ. Thực tế, cơ sở tính giá điện đối với điện gió đã lấy các tua-bin gió của Trung Quốc 
làm công nghệ tham khảo.  

Hiện nay, các nhà phát triển có thể chọn mua cột tua-bin gió từ các nhà sản xuất trong 
nước. Tính đến tháng 7 năm 2010 đã có ba nhà sản xuất cột tua-bin gió. REVN, chủ đầu 
tư 20 tua-bin gió đầu tiên là nhà sản xuất cột mới nhất và là công ty 100% vốn Việt nam. 
REVN sẽ chế tạo cột tua-bin gió để đáp ứng nhu cầu của mình và xuất khẩu. Trên thực tế, 
trong giai đoạn 1, REVN đã sử dụng cột của chính họ cho 15 tua-bin sau. Hai nhà sản 
xuất khác (VINA HALLA Heavy Industries và CS Wind Tower) xuất khẩu toàn bộ các 
sản phẩm của họ. 
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3.8 Các khả năng cung cấp tài chính 

Vì chưa có giá hỗ trợ phù hợp cho điện gió nên các nhà phát triển điện gió rất khó vay tiền 
từ các ngân hàng. Tuy nhiên, ngay cả khi các dự án điện gió có khả thi về mặt tài chính, thì 
hiện tại không phải ngân hàng nào cũng có khả năng cho các dự án vay tiền. Với quy mô 
công suất đặc trưng của một nhà máy điện gió trong khoảng 50-100 MW, khoản vay sẽ 
nằm trong khoảng 80-160 triệu USD13 - gần bằng vốn điều lệ của hầu hết các ngân hàng 
thương mại14. Do đó, khả năng chỉ có thể là từ các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng 
Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản  
(JBIC), Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) và các ngân hàng khác. Thường thì các ngân hàng 
này chỉ cung cấp tài chính cho nhà phát triển dự án như EVN và các công ty nhà nước 
nhưng trong một số trường hợp họ cũng cung cấp vốn vay cho khu vực tư nhân. Ví dụ, dự 
án hiện nay của Ngân hàng Thế giới – Dự án phát triển NLTT trị giá 318 triệu USD, có một 
hợp phần cung cấp vốn cho dự án NLTT với công suất không quá 30 MW thông qua các 
ngân hàng thương mại. Việc cung cấp tài chính dự kiến bắt đầu vào năm 2010. 

ADB cũng có một số công cụ tài chính cho các dự án NLTT. Các công cụ này bao gồm 
cho vay (nhà nước và tư nhân), đồng cấp vốn, bảo lãnh và trợ giúp kỹ thuật (cho việc lập 
báo cáo đầu tư). Cho đến nay, ADB chưa cung cấp tài chính cho các dự án điện gió ở Việt 
Nam nhưng được báo cáo là đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trị giá 600.000 USD cho Công ty 
Cổ phần Điện gió Thuận Bình, một công ty con của EVN. Công ty này đã xác định được 
ba địa điểm tiềm năng để phát triển điện gió bao gồm Phú Lạc (50 MW), Vĩnh Hảo (60 
MW) thuộc tỉnh Bình Thuận và Lợi Hải (100 MW) thuộc tỉnh Ninh Thuận 15. 

KfW có một số chương trình cung cấp tài chính trong đó có chương trình Hoạt động Bảo 
vệ Khí hậu và Môi trường (IKLU). Dự án thuộc IKLU ở Việt Nam bao gồm thủy điện 
vừa và nhỏ/năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng được chia làm hai giai đoạn. Giai 
đoạn 1 sẽ tập trung vào nhà máy thủy điện vừa và nhỏ có công suất đến 20 MW với 
khoản vay với lãi suất đặc biệt đến 50 triệu USD. Nếu giai đoạn 1 thành công, chương 
trình sẽ mở rộng (2010/2011) đến các loại NLTT khác bao gồm cả năng lượng gió. Cho 
mục tiêu này, mới đây KfW đã cử một đoàn công tác đến Việt Nam để tìm hiểu về triển 
vọng phát triển điện gió. Đề tài thảo luận trong chuyến công tác gồm công tác đánh giá 
tiềm năng gió và triển vọng về việc ban hành khung pháp lý cho năng lượng gió ở Việt 
Nam16. 

Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) cũng có nhiều chương trình tài chính cho các dự 
án NLTT bao gồm cho vay trung và dài hạn, cho vay lại các khoản vốn ODA của chính 
phủ. Gần đây, VDB đã ký một hợp đồng ODA trị giá 40 triệu USD với chính phủ Nhật 
Bản để cho vay lại. Ba mươi triệu USD từ khoản vay này sẽ dành cho các dự án tiết kiệm 

                                                      
13Vốn góp yêu cầu là 20% của chi phí dự án  
14

Chính phủ hiện đã yêu cầu các ngân hàng thương mại tăng vốn điều lệ của mình lên 3.000 tỷ đồng (khoảng 150 triệu 
USD) nhưng có đến 20 ngân hàng không thể thỏa mãn yêu cầu này. 
15 Edvard M Baardsen, 2009. Diễn đàn quốc tế về phát triển điện gió ở Việt Nam. ADB và Năng lượng tái tạo  
16Nguồn nội bộ 
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năng lượng, phần còn lại sẽ cho các dự án NLTT. Thời hạn cho vay là 20 năm với 5 năm 
ân hạn. Lãi suất vay USD ước tính vào khoảng 5,4%/năm. 

Khả năng cung cấp tài chính tiếp theo là từ Quỹ Dragon Capital, một tập đoàn đầu tư tài 
chính ở Việt Nam. Dragon Capital mới thành lập Quỹ Phát triển sạch Mekong 
Bhahmaputra với 100 triệu USD để đầu tư vào các dự án tiết kiệm năng lượng và NLTT. 
Tùy thuộc vào loại dự án, quỹ này có thể cấp vốn đến 7 triệu USD. Mục đích của Quỹ là 
có chỉ số IRR trong khoảng 15-20%. 

Bảng 11 trình bày tóm tắt các khả năng cung cấp tài chính. Có thể thấy gói tài chính của 
Ngân hàng Thế giới là lớn nhất. Gói tài chính của KfW cũng hấp dẫn. Tuy nhiên, các gói 
tài chính này chỉ có thể cấp cho dự án khả thi về mặt tài chính và kinh tế. Do thực tế  
chưa có chính sách hỗ trợ cho điện gió nên tạm thời các gói tài chính chưa thực sự có ý 
nghĩa với các nhà phát triển điện gió. Khi có cơ chế hỗ trợ đủ hấp dẫn cho điện gió thì 
khả năng tài chính cho các dự án điện gió còn mở rộng hơn.  

Bảng 11: Khả năng cung cấp tài chính cho các dự án điện gió 

Cơ quan tài chính Công cụ cung cấp tài chính Ghi chú 

Ngân hàng Thế giới Cho vay lại vốn ODA 

 

- Đối tượng: Chỉ những dự án 
NLTT có công suất nhỏ hơn 30MW  

- Khoản vay có được chấp nhận hay 
không phụ thuộc vào tính khả thi 
của dự án và do đó phụ thuộc vào 
thời gian và mức độ hấp dẫn của 
các chính sách hỗ trợ được hình 
thành và đưa vào áp dụng.   

ADB - Cho vay 

- Cơ quan đồng cung cấp tài 
chính  

- Bảo lãnh 

- Hiện chưa có hỗ trợ đầu tư cho 
năng lượng tái tạo  

- Ngân hàng đang cam kết hỗ trợ kỹ 
thuật trị giá 600.000 USD cho EVN 
để lập báo cáo đầu tư 

KfW Sáng kiến bảo vệ môi trường và 
khí hậu (IKLU) 

- Có thể cho vay đến 50 triệu USD 

- Giai đoạn I tập trung vào các dự 
án thủy điện vừa và nhỏ  

- Giai đoạn 2, 2010/2011 sẽ xem xét 
các dự án điện gió  

VDB Cho vay lại vốn ODA 10 triệu USD đã sẵn sàng cho các 
dự án NLTT vay  

Dragon Capital Đồng cung cấp tài chính Có thể cung cấp đến 7 triệu USD 
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3.9 Hiện trạng và triển vọng áp dụng CDM cho phát triển điện gió 

Điện gió có thể phát triển thành các dự án CDM. Phần này đề cập đến trình tự phát triển 
dự án loại này, đặc biệt trong bối cảnh của Việt Nam. Cơ chế CDM, khung pháp lý liên 
quan đến CDM ở Việt Nam, chu trình dự án CDM và  một số thảo luận về triển vọng phát 
triển dự án điện gió như là dự án CDM ở Việt Nam sẽ được trình bày cụ thể dưới đây. 

3.9.1 Nghị định thư Kyoto và cơ chế CDM 

Nghị định thư Kyoto tập hợp các nghĩa vụ ràng buộc các nước công nghiệp (trong Nghị 
định gọi là các nước thuộc Phụ lục I) giảm phát thải khí nhà kính (KNK) của họ với tỷ lệ 
trung bình là 5,2% dưới mức phát thải năm 1990 cho giai đoạn cam kết 2008-2012. Nghị 
định này đã được phê duyệt tại Kyoto vào tháng 12 năm 199717. 

Nghị định thiết lập ba cơ chế hợp tác, được thiết kế để giúp đỡ các nước thuộc Phụ lục I 
giảm chi phí thực hiện mục tiêu giảm phát thải qua việc cắt giảm phát thải ở các nước 
khác thấp hơn so với ở nước họ. Đó là Cơ chế thực hiện chung (JI), Cơ chế phát triển 
sạch (CDM) và Mua bán phát thải. 

Trong khi hai cơ chế đầu cho phép các nước thuộc Phụ lục I có cơ hội giảm phát thải ở 
các nước công nghiệp khác thì cơ chế CDM cho phép họ thực hiện ở các nước đang phát 
triển (các nước ngoài Phụ lục I). Theo cơ chế này, các doanh nghiệp ở các nước công 
nghiệp đầu tư vào các công nghệ tiên tiến ở các nước đang phát triển.  Đường phát thải cơ 
sở có công nghệ thấp hơn ở các nước đang phát triển cho thấy đầu tư như vậy sẽ tạo ra 
tiềm năng giảm phát thải CO2 lớn hơn là đầu tư tương tự ở các nước thuộc Phụ lục I. Đổi 
lại, các nước thuộc Phụ lục I sẽ có lợi ích dưới dạng giảm phát thải CO2 khi so sánh với 
đường cơ sở của nước chủ nhà. 

Để tham gia vào CDM, tất cả các bên (các nước thuộc và không thuộc Phụ lục I ) phải 
đáp ứng ba yêu cầu sau: (i) tham gia tự nguyện; (ii) thành lập cơ quan thẩm quyền quốc 
gia về CDM, (iii) phê chuẩn Nghị định thư Kyoto. 

3.9.2 Khung pháp lý CDM ở Việt Nam  

Việt Nam đã phê chuẩn Công ước khung tế liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCC) 
ngày 16 tháng 11 năm 1994 và Nghị định thư Kyoto ngày 25 tháng 9 năm 2002. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) được chỉ định làm cơ quan đầu mối quốc gia về 
UNFCC và thực hiện Nghị định thư Kyoto ở Việt Nam. Sau đó MONRE chỉ định Vụ 
Hợp tác Quốc tế (ICD) làm Cơ quan Thẩm quyền Quốc gia (DNA) từ tháng 3/2003 đến 
tháng 4/2008. Vào tháng 3/2008, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu được 
thành lập và cục này bắt đầu đảm nhận vai trò làm DNA của Việt Nam từ tháng 5/2008 
thay cho Vụ Hợp tác Quốc tế. 

Ban điều hành và tư vấn quốc gia về CDM của Việt Nam (CNECB) được thành lập vào 
tháng 4/2003 với 12 đại diện từ 10 bộ và cơ quan của chính phủ. Chức năng chính của 

                                                      
17UNEP, 2004. Thông tin và hướng dẫn về CDM  
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CNECB gồm tư vấn cho MONRE về các chính sách liên quan đến phát triển, thực hiện và 
quản lý các hoạt động CDM cũng như tham gia quá trình thẩm định và đánh giá các văn 
kiện dự án (PDD) được nộp lên để phê duyệt. Sau đó CNECB được thay thế bằng Ban chỉ 
đạo quốc gia Việt Nam về UNFCC và Nghị định thư Kyoto vào ngày 4/7/2007 với 16 đại 
diện từ 15 bộ và cơ quan chính phủ.  

Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều tài liệu pháp lý và hướng dẫn về thực hiện 
UNFCC và Nghị định thư Kyoto. Trong đó có các tài liệu liên quan đến CDM trong 
khuôn khổ Nghị định thư Kyoto là: 

1. Chỉ thị số 35/2005/CT-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc tổ chức thực hiện Nghị định thư Kyoto thuộc Công ước chung của Liên hợp 
quốc về biến đổi khí hậu, trong đó hướng dẫn các bộ và các cơ quan chính phủ cũng 
như UBND tỉnh/thành phố thực hiện CDM một cách hiệu quả; 

2. Quyết định số 47/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định thư Kyoto thuộc Công 
ước chung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu giai đoạn 2007-2010; 

3. Quyết định số 130/2007/QD-TTg ngày 02/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ về 
một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch;  

4. Thông tư số 12/2010/TT-BTNMT ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ tài nguyên 
Môi trường quy định việc xây dựng, cấp thư xác nhận, cấp thư phê duyệt dự án theo 
Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto; 

5. Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BTC-BTN&MT ngày 04 tháng 7 năm 2008 
của Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều 
của Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về 
một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch; 

6. Thông tư liên tịch số 204/2010/TTLT-BTC-BTN&MT sửa đổi, bổ sung một số nội 
dung của Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BTC-BTN&MT hướng dẫn thực hiện 
một số điều của Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng 
Chính phủ về một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế 
phát triển sạch. 

3.9.3 Chu trình dự án CDM  

Phần 3.9.2 trình bày tính hợp lệ đối với Việt Nam khi tham gia CDM. Đây là quy định về 
điều kiện tham gia ở phạm vi quốc gia. Ở mức dự án, để được chấp nhận, dự án phải thỏa 
mãn hai tiêu chí quan trọng là tính bổ sung và phát triển bền vững. 

+ Tính bổ sung 

-  Tính bổ sung về mặt môi trường: Điều 12 của Nghị định thư quy định rằng dự án phải tạo 
ra sự “giảm phát thải tăng thêm vào so với trường hợp không có hoạt động của dự án”.  
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- Tính bổ sung về mặt tài chính: Dự án phải chứng minh rằng nếu không có doanh thu từ 
CDM thì dự án không khả thi về mặt tài chính.  

+ Phát triển bền vững  

- Dự án phải tuân thủ tiêu chí phát triển bền vững của quốc gia.  

- Dự án phải tuân thủ các chiến lược phát triển của các ngành liên quan và của chính 
quyền địa phương.  

Chu trình dự án của một dự án CDM là như sau:  

 

CÁC BÊN THAM GIA DỰ ÁN HOÀN THÀNH VĂN KIỆN DỰ ÁN (PDD) 

PDD được lập theo yêu cầu của Ban điều hành CDM. PDD sẽ mô tả hoạt động của dự án, 
phương pháp luận đường cơ sở đề xuất và các bên tham gia dự án. PDD cũng phải giải thích 
cách đáp ứng yêu cầu về tính bổ sung và cách giám sát giảm phát thải.  

 

CƠ QUAN THẨM QUYỀN QUỐC GIA BAN HÀNH THƯ PHÊ CHUẨN  

DNA khẳng định phê duyệt dự án CDM vì các mục tiêu của Nghị định thư Kyoto và rằng dự án 
hỗ trợ DNA đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.  

 

CƠ QUAN TÁC NGHIỆP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THẨM ĐỊNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN  

DOE thẩm định PDD để khẳng định rằng hoạt động của dự án đáp ứng các yêu cầu sau:  

• Sự tham gia là tự nguyện và các bên đã thành lập DNA đối với CDM; 

• Các nước không thuộc Phụ lục I tham gia dự án là các bên của Nghị định thư Kyoto; 

• Các quan điểm của bên tham gia đã được xem xét;  

• Những ảnh hưởng môi trường đã được phân tích;  

• Phương pháp luận đường cơ sở và kế hoạch giám sát là phù hợp và tuân thủ với những phương 
pháp luận đường cơ sở và kế hoạch giám sát đã được Ban điều hành CDM phê duyệt; 

• PDD bao gồm các phương án giám sát, kiểm tra và báo cáo; và  

• Hoạt động dự án phù hợp với tất cả các yêu cầu khác đối với các dự án CDM. 

Sau khi mời và xem xét các nhận xét của bên tham gia về PDD, DOE sẽ quyết định xem có thực 
hiện thẩm định dự án hay không.  

 

ĐĂNG KÝ VỚI  BAN ĐIỀU HÀNH  

Việc đăng ký sẽ được tự động tiến hành trong vòng 8 tuần sau khi DOE đã nộp yêu cầu lên Ban 
điều hành CDM, trừ phi một bên tham gia dự án hoặc ba thành viên của Ban điều hành CDM đề 
nghị xem xét lại những yêu cầu về thẩm định.  
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GIÁM SÁT CỦA CÁC BÊN THAM GIA DỰ ÁN  

Các bên tham gia dự án được yêu cầu thực hiện kế hoạch giám sát trong PDD. Kế hoạch này yêu 
cầu: 

• Thu thập và lưu trữ tất cả các số liệu cần thiết cho đo đạc và ước tính các phát thải hoặc thu 
giữ KNK; 

• Xác định và phân bổ những phát thải cho dự án;  

• Đánh giá tác động môi trường; và  

• Thực hiện các quy trình đảm bảo chất lượng và kiểm soát đối với giám sát và tính toán giảm phát 
thải KNK (có thể sử dụng các thủ tục giảm sát đơn giản hóa đối với các dự án CDM quy mô nhỏ).  

 

KIỂM TRA VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN TÁC NGHIỆP ĐƯỢC CHỈ 
ĐỊNH  

DOE tiến hành kiểm tra định kỳ và xác nhận bằng văn bản mức giảm phát thải. Quá trình này 
yêu cầu DOE: 

• Công bố các báo cáo giám sát;  

• Tính toán lượng giảm phát thải khí nhà kính tăng thêm;  

• Đảm bảo dự án tuân thủ các quy tắc của PDD và CDM; và 

• Hoàn thành báo cáo kiểm tra xác nhận lượng giảm phát thải KNK, và báo cáo chứng nhận lên 
Ban điều hành CDM để xác nhận dự án thực tế đã đạt được lượng giảm phát thải đó.  

 

BAN ĐIỀU HÀNH CDM  PHÁT HÀNH CÁC CHỨNG CHỈ GIẢM PHÁT THẢI (CER)  

Ban điều hành CDM sẽ tự động phát hành các CER trong vòng 15 ngày từ khi nhận được báo 
cáo chứng nhận (trừ phi có yêu cầu xem xét lại). Các CER sẽ được phát hành bằng đăng ký điện 
tử và được ban điều hành duy trì.  

Người quản lý bộ phận đăng ký của Ban điều hành CDM sẽ: 

• Phát hành các CER và phân phối chúng cho các bộ phận đăng ký quốc gia và/hoặc vào tài 
khoản của các bên tham gia dự án như được yêu cầu trong báo cáo nêu trong PDD; và 

• Giảm phần được chia để chi trả chi phí quản lý và các chi phí thích ứng.  

3.9.4 Triển vọng áp dụng CDM đối với phát triển điện gió  

Theo cơ chế CDM thông thường, các dự án điện gió riêng lẻ có thể đăng ký là các dự án 
quy mô nhỏ sử dụng phương pháp giám sát và đường cơ sở AMS-I.D (đối với các dự án 
có công suất nhỏ hơn 15 MW) hoặc như các dự án có quy mô bình thường sử dụng 
phương pháp đường cơ sở và giám sát ACM002.  

Thực tế, đã có dự án điện gió được đăng ký là dự án CDM ở Việt Nam. Đó là dự án số 
2228: Nhà máy điện gió số 1 – Bình Thuận 30 MW đã được đăng ký ngày 6/4 /2009. Dự 
án có 20 tua-bin gió công suất lắp đặt của mỗi tua-bin là 1,5 MW. Bên tham gia dự án là 



 43

Công ty REVN. Đây là dự án đầu tiên kiểu này đăng ký ở Việt Nam và đã chứng minh 
được tính bổ sung bằng phân tích đầu tư. 

Một trong những rào cản lớn nhất ở Việt Nam cản trở sự thẩm định thành công các dự án 
CDM là thiếu một đường cơ sở tổng hợp cho hệ thống điện quốc gia mà nguyên nhân của 
nó là thiếu nguồn số liệu chính thức. Bởi vì các tính toán chủ yếu dựa vào số liệu trong 
Tổng sơ đồ Phát triển Điện, trong khi các số liệu này không sát thực tế. Vì quy hoạch này 
hay được điều chỉnh theo xu hướng phát triển của ngành công nghiệp điện của Việt Nam 
nên có nhiều phiên bản, dẫn tới mỗi nhà phát triển dự án có hệ số phát thải cơ sở riêng 
của mình. Điều này khiến cơ quan tác nghiệp được chỉ định (DOE) hiểu lầm khi thẩm 
định các dự án CDM khác nhau ở Việt Nam vì các hệ số phát thải cơ sở khác nhau mặc 
dù chúng dựa trên cùng một nguồn số liệu18. Tuy nhiên, vấn đề này gần đây đã được giải 
quyết. Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu đã tổ chức tính toán hệ số phát thải 
và đã phê duyệt nó trong thông báo chính thức vào ngày 26/3/2010. 

Ngoài ra, Chính phủ Việt Nam đã ban hành một số các văn bản pháp lý và những hướng 
dẫn về CDM (như đã trình bày trong phần 3.9.2) tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án 
CDM. Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg quy định một số ưu đãi cho CDM, bao gồm ưu 
đãi thuế, phí sử dụng đất và trợ giá. Thông tư số 10/2006/TT-BTNMT hướng dẫn phát 
triển các dự án CDM. 

Hiện nay có hơn 10 nhà phát triển dự án CDM, trong đó có một số rất có năng lực có thể 
giúp thực hiện thành công các dự  án CDM (xem phụ lục I). 

Mặc dù công ước Kytoto sẽ hết hiệu lực năm 2012 nhưng nhìn chung, triển vọng phát 
triển áp dụng CDM sau năm 2012 vẫn rất tích cực vì hoạt động ứng phó với biến đổi khí 
hậu ngày càng trở nên mạnh mẽ làm thúc đẩy thị trường CO2. 

Với những thực tế này, cùng với việc Bộ Công Thương đang phối hợp với GIZ để hoàn 
thiện khung pháp lý cho điện gió nối lưới, thì việc phát triển các dự án điện gió thành các 
dự án CDM ở Việt Nam là rất có triển vọng. 

                                                      
18Chiến lược và Quy hoạch phát triển NLTT của Việt Nam đến năm 2015 tầm nhìn 2025 
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3.10 Các khó khăn hiện tại khi đầu tư phát triển điện gió ở Việt Nam 

Tuy nhiên, có một số rào cản đối với phát triển năng lượng gió quy mô lớn ở Việt nam. 
Các rào cản này đã được trình bày tại một số hội thảo và các cuộc phỏng vấn với các nhà 
đầu tư tiềm năng, trong đó một số đã được trình bày ở phần trên. Bảng 12 đưới đây tóm 
tắt những rào cản này. 

Bảng 12: Những rào cản đối với phát triển năng lượng gió ở Việt Nam 

Nhóm rào cản Các rào cản Ghi chú 

Thị trường  Thiếu thông tin tin cậy 
về tiềm năng năng lượng 
gió  

Việc đo gió đã được thực hiện ở hơn 20 điểm nhưng 
rất khó đánh giá chất lượng của những số liệu này. 
Số liệu từ các trạm khí tượng và atlas gió của WB là 
không đủ tin cậy.  

Một số số liệu gió do Bộ Công Thương thực hiện 
với sự hỗ trợ của các nhà tài trợ quốc tế như WB… 
nhưng không thể tiếp cận số liệu chi tiết ngay cả 
cho mục đích nghiên cứu.  

Kinh tế và tài 
chính  

Giá thành cao  Giá này tăng cao trong các năm gần đây do giá 
nguyên vật liệu đầu vào để sản xuất tua-bin gió 
tăng mạnh và sự mất cân đối giữa cung và cầu đối 
với tua-bin gió - nhu cầu đối với sản phẩm này tăng 
mạnh trong khi cung không được cải thiện nhiều  

 Vốn đầu tư ban đầu 
tương đối lớn 

Suất đầu tư nằm trong dải 1.800 - 2.000 $/kW. 

 Khó khăn trong việc tiếp 
cận với nguồn tài chính  

 

Có nguồn tín dụng từ các tổ chức tài chính quốc tế 
nhưng ở mức hạn chế và được cấp trên cơ sở tính 
khả thi của dự án. Đối với một khoản vay lớn, phải 
có sự bảo lãnh của chính phủ.  

Những ngân hàng thương mại trong nước còn nhỏ 
và một ngân hàng thì không thể cung cấp đủ tài 
chính cho dự án điện gió. Hơn nữa, phần lớn các 
ngân hàng trong nước còn thiếu kinh nghiệm trong 
việc đánh giá và thẩm định các dự án NLTT. 

Kỹ thuật Thiếu các đơn vị tư vấn 
có chuyên môn và nhân 
lực có chuyên môn sâu 
về năng lượng gió  

Tua bin gió ở đảo Bạch Long Vĩ, được phát triển 
với tư vấn trong nước đã ngừng hoạt động do thiếu 
nhân sự có kỹ năng và phụ tùng thay thế, bảo 
dưỡng. 

PECC3 là nhà tư vấn hàng đầu về phát triển năng 
lượng gió, nhưng mới chỉ hoạt động ở mảng đánh 
giá tài nguyên gió và lập báo cáo đầu tư. 

 Cơ sở hạ tầng kém Bao gồm đường xá, cầu và các phương tiện vận tải 
phục vụ việc vận tải và lắp đặt các tua-bin gió và 
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Nhóm rào cản Các rào cản Ghi chú 

các thiết bị khác.  

Đối với trường hợp của REVN, phải mất hơn hai 
tháng để vận chuyển 5 tua-bin gió ở khoảng cách 
200 km từ cảng biển Phú Mỹ về địa điểm dự án. 
Ngoài ra, do không có cần cẩu phù hợp để lắp dựng 
tua-bin gió ở Việt Nam nên REVN đã phải tự mua 
cần cẩu ở nước ngoài. Tất cả những khó khăn này 
đều dẫn đến tăng chi phí đầu tư của dự án, ảnh 
hưởng đến tính khả thi của dự án. 

 Không có công nghệ 
trong nước   

Tua-bin gió và các thiết bị liên quan khác đều phải 
nhập khẩu. Việt Nam sản xuất cột cho cho tua-bin, 
nhưng các nhà máy sản xuất đều là 100% vốn nước 
ngoài và 100% sản phẩm là dành cho xuất khẩu.  
REVN đang trong giai đoạn xây dựng nhà máy sản 
xuất cột cho riêng mình nhưng phải đến cuối năm 
2010 mới có thể cho ra sản phẩm đầu tiên.  

Nhà máy GE ở Hải Phòng vừa xây dựng xong,  
mới bắt đầu đi vào hoạt động. 

Tổ chức Không có quy hoạch  Tại các tỉnh, tình trạng ai đến trước sẽ nhận được 
dự án rất phổ biến. Do đó, các nhà đầu tư có xu 
hướng giữ chỗ trước, rồi mới thực hiện dự án. Điều 
này khiến những nhà đầu tư đến sau rất khó tìm 
được địa điểm phù hợp.  

Vì điện gió chưa được quy hoạch chính thức nên 
địa điểm có thể bị thu hồi lại cho các họat động 
khác khi đang trong quá trình đánh giá.  

Các dự án điện gió ở Bình Thuận là những ví dụ cụ 
thể về sung đột sử dụng đất. Phần lớn các dự án 
được chấp thuận nằm trong vùng có tiềm năng titan 
do vậy không thể triển khai được. 

 Thiếu phối hợp  Nhiều cơ quan có thẩm quyền tham gia vào NLTT 
dẫn đến khó khăn trong việc điều phối.  

Chưa phân định rõ trách nhiệm giữa địa phương và 
trung ương 

 Chính sách và cơ chế hỗ 
trợ năng lượng gió chưa 
đủ mạnh 

+ Thiếu cơ chế chính sách cụ thể có hiệu quả 

+ Quyết định số 18/2008/QĐ-BCT của Bộ Công 
Thương quy định về biểu giá chi phí tránh được và 
hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án NLTT 
có công suất lắp đặt nhỏ hơn 30 MW, không làm 
cho các dự án năng lượng gió có khả năng thực 
hiện nếu không có hỗ trợ thêm. 

+ Thông tư liên bộ số 58/2008/TTLT-BTC-
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Nhóm rào cản Các rào cản Ghi chú 

BTN&MT và Thông tư 204/2010/TTLT-BTC-
BTN&MT sửa đổi một số nội dung của Thông tư 
liên bộ số 58 đưa ra cơ chế hỗ trợ nhưng dường 
như không khả thi, cả về cơ chế thực thi và nguồn 
quĩ cho việc hỗ trợ. 

+ Đối với các dự án lớn hơn 30 MW, việc thương 
thảo hợp đồng mua bán điện và giá bán điện giữa 
chủ dự án và EVN rất phức tạp và kéo dài. Vị thế 
đàm phán giữa hai bên không tương xứng do vai 
trò độc quyền mua cũng như quy mô của EVN so 
với nhà đầu tư tư nhân cũng là một trở ngại cho 
quá trình này. 

Dự án điện gió của REVN phát lên lưới từ tháng 9 
năm 2009 những đến tháng 1 năm 2011 vẫn chưa 
thỏa thuận được giá bán điện với EVN. Bộ Công 
Thương mới đây có quyết định tạm tính giá mua 
điện 6 US cent/kWh cho REVN và EVN chịu trách 
nhiệm chi trả 19. 

                                                      
19Thông tin nội bộ 
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4 TÓM TẮT VÀ KẾT LUẬN 

Mục tiêu của cuốn sổ tay này là cung cấp thông tin về ngành năng lượng gió ở Việt Nam. 
Chính vì thế, các nghị định, quyết định và hướng dẫn liên quan đến phát triển năng lượng 
tái tạo và đặc biệt năng lượng gió đã được xem xét. Ngoài ra, kinh nghiệm thực tế từ dự 
án điện gió đầu tiên cũng được thu thập qua các cuộc phỏng vấn với các cá nhân và cơ 
quan liên quan. Từ việc phân tích, đánh giá này, có thể rút ra một số những điểm đáng lưu 
ý về thị trường điện gió Việt Nam như sau: 

Tiềm năng gió cao 

- Việt nam có tiềm năng gió tương đối tốt, khoảng từ 10.000 – 20.000 MW. 

- Hai tỉnh có tiềm năng tốt nhất là Bình Thuận và Ninh Thuận. Tuy nhiên, các tỉnh 
cao nguyên như Lâm Đồng và Gia Lai cũng đang trở thành những địa điểm đáng 
chú ý.  

Chính phủ hỗ trợ   

- Chính phủ tỏ ra rất quan tâm đến phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió 
do nhu cầu điện tăng cao, đối mặt với vấn đề an ninh năng lượng cũng như các 
vấn đề về môi trường. 

- Chính phủ cũng cho thấy cam kết phát triển năng lượng tái tạo thông qua việc ban 
hành một số chính sách ưu đãi về sử dụng đất, hỗ trợ thuế và ban hàh biểu giá chi 
phí tránh được. 

- Bộ Công Thương đang cộng tác với GIZ xây dựng khung chính sách phát triển 
điện gió trong đó đề xuất mức giá mua điện khoảng 7,8 US cent/kWh cho thời hạn 
20 năm cho các dự án điện gió kèm theo các ưu đãi về thuế và sử dụng đất khác. 
Tháng 8/2010, Bộ Công Thương đã tổ chức một cuộc hội thảo về quy định này để 
lấy ý kiến của các bên. Bản thảo cuối cùng đã được sửa đổi và đệ trình Thủ tướng 
phê duyệt. 

Thị trường đang được hình thành 

- Tính đến tháng 2/2011, 20 tua-bin với công suất 1,5 MW/tua-bin đã được lắp 
dựng thành công ở Bình Thuận trong đó 12 tua-bin đã đi vào vận hành, phát điện 
lên lưới điện quốc gia. 

- Hơn 30 dự án với công suất hơn 3.000MW đang trong giai đoạn chuẩn bị, một số 
đã nhận được giấy phép đầu tư. 

- Một số nhà phát triển điện gió và các nhà cung cấp tua-bin có tên tuổi trên thế giới 
đã có mặt ở Việt Nam như GE, Gamesa, Nordex, Fuhrlaender, Vestas, IMPSA…. 
GE đã có nhà máy sản xuất tua-bin với tổng vốn đầu tư là 61 triệu USD ở Hải 
Phòng. Fuhrlaender, nhà cung cấp tua-bin cho trang trại gió đầu tiên ở Việt Nam 
cũng cam kết mở nhà máy sản xuất cánh tua-bin và lắp ráp tua-bin ở Bình Thuận.   
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- Các tổ chức tài chính quốc tế cũng quan tâm đến lĩnh vực năng lượng tái tạo ở 
Việt Nam thông qua các chương trình nâng cao năng lực và tạo dựng thị trường. 

Các rào cản có thể vượt qua được   

- Phát triển điện gió ở Việt Nam hiện vẫn có những rào cản bao gồm thiếu dữ liệu 
gió tin cậy, thiếu ngành công nghiệp phụ trợ trong nước và nhân công có tay nghề 
cao. Tuy nhiên, những rào cản này là phổ biến đối với một thị trường mới, có thể 
từng bước vượt qua được một khi có chính sách hỗ trợ thích hợp. 

Tham gia thị trường lúc này đã đúng thời điểm?   

Như đã trình bày ở trên, dự thảo về khung chính sách cho điện gió đã được hoàn thành và 
đã được trình lên Thủ tướng để phê duyệt. Mặc dù, giá hỗ trợ cho điện gió đưa ra trong 
bản dự thảo này vẫn còn chưa đủ hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, nhưng nó sẽ được điều 
chỉnh nếu thực tế cho thấy còn thấp. Điều đó là tự nhiên vì các chính sách đưa ra là để đạt 
được mục tiêu nào đó, trong trường hợp này là phát triển điện gió.    

Có thể cần một thời gian nữa trước khi “cơ chế phù hợp” được xây dựng, thông qua và áp 
dụng, tuy nhiên, mọi thứ cho đến nay vẫn đi đúng hướng. Đối với ai quan tâm, bây giờ có 
thể là thời điểm thích hợp để lựa chọn địa điểm và tiến hành đo gió. Nếu bắt đầu bây giờ, 
thì khi việc đo gió kết thúc, có thể đã có cơ chế hỗ trợ phù hợp, và như vậy kế hoạch đầu 
tư của họ có thể là hợp lý. 
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5 TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Các chiến lược và quy hoạch năng lượng quốc gia 

1) Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2050. 

2) Dự thảo chiến lược và quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến 
năm 2015 có xét đến năm 2025. 

3) Quyết định số 110/QĐ-TTg ngày 18/7/2007 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt 
Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2006-2015 có xét đến 2025. 

4) Quy hoạch tổng thể phát triển năng lượng giai đoạn 2006-2015 có xét đến 2025. 

5) Dự thảo quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2011-2020 có xét đến 2030. 

Cơ chế, chính sách ưu đãi 

6) Quyết định số 130/2007/QD-TTg ngày 02/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ về 
một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển 
sạch.  

7) Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BTC-BTN&MT ngày 04 tháng 7 năm 2008 
của Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số 
điều của Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính 
phủ về một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát 
triển sạch. 

8) Thông tư liên tịch số 204/2010/TTLT-BTC-BTN&MT sửa đổi, bổ sung một số 
nội dung của Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BTC-BTN&MT hướng dẫn 
thực hiện một số điều của Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của 
Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư 
theo cơ chế phát triển sạch. 

9) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý đầu tư dự án điện gió, 
ngày 31 tháng 8 năm 2010. 

10) Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 
2005. 

11) Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

12) Nghị định số 151/2006/ND-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu 
tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 

13) Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 151/2006/ND-CP ngày 20 tháng 12 
năm 2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 

14) Nghị định số 04/2009/ND-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ 
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hoạt động bảo vệ môi trường 

15) Thông tư số 97/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 28/10/2008 hướng 
dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với việc đầu tư phát triển điện ở 
nông thôn, miền núi và hải đảo. 

16) Quyết định số 18/2008/QD BCT do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành ngày 
18/07/2008 Quy định về biểu giá chi phí tránh được và hợp đồng mua bán điện 
mẫu áp dụng cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo.. 

17) Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh 
nghiệp. 

18) Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

19) Nghị định 122/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về thành 
lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia. 

Thủ tục đầu tư 

20) Quyết định số 30/2006/QD-BCN ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ 
Công nghiệp về quản lý đầu tư xây dựng các dự án điện độc lập. 

21) Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng  02  năm 2009 của Chính phủ về 
quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 

Các quy định chuyên ngành điện 

22) Luật Điện lực số 28/2004/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 
2004 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2005. 

23) Thông tư số 32/2010/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ Công Thương 
quy định hệ thống điện phân phối. 

24) Quyết định số 02/2007/QĐ-BCN ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ 
Công nghiệp về việc ban hành Quy định yêu cầu kỹ thuật trang thiết bị đo đếm 
điện năng đối với các nhà máy điện. 

25) Quyết định số 1704 /QĐ-EVN-TTĐ ngày 28/6/2005 của Tổng giám đốc Tập 
đoàn điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục mua bán 
điện giữa Tổng công ty điện lực Việt nam và Chủ đầu tư các dự án nhà máy điện 
độc lập. 

Các quy định khác 

26) Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 
tháng 11 năm 2005.  

27) Nghị định 80/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường. 
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28) Chỉ thị số 35/2005/CT-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị định thư Kyoto thuộc Công ước chung của 
Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.  

29) Quyết định số 47/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định thư Kyoto thuộc 
Công ước chung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu giai đoạn 2007-2010. 

30) Thông tư số 12/2010/TT-BTNMT ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài nguyên 
Môi trường quy định việc xây dựng, cấp thư xác nhận, cấp thư phê duyệt dự án 
theo Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto.  

Các tài liệu tham khảo khác 

31) UNEP, 2004. CDM information and guidebook. 

32) TrueWind Solutions, 2000. Bản đồ tài  nguyên gió cho Khu vực Đông Nam Á. 
LLC, New York. 

33) Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bình thuận giai đoạn 2009-2015 có xét đến 
2020. 

34) Báo cáo tổng kết Tập đoàn điện lực Việt Nam năm 2007. 

35) AWS Truepower, 2011. Wind resource atlast of Vietnam. 463 New Karner Road, 
Albany, New York 12205. 
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6 PHỤ LỤC 

Phụ lục I: Các địa chỉ cần thiết 

1. Các Bộ và Cơ quan liên quan 

- Văn phòng Chính phủ 

01 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội 

Tel: (84-4) 080 43100 

Fax: (84-4) 080 44130 

Website: www.chinhphu.vn 

- Bộ Công Thương (MoIT) 

54 Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Tel: (84-4) ) 22202222 

Fax: (84-4) 22202528 

Website: www.moit.gov.vn 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) 

2 Hoàng Văn Thụ, Hà Nội 

Tel: (84-4) 08044589 

Fax: (84-4) 38234453 

Website: www.mpi.gov.vn 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (MoNRE) 

83 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 

Tel: (84-4) 38343911 

Fax: (84-4) 37736892 

Website: www.monre.gov.vn 

- Bộ Tài chính (MoF) 

28 Trần Hưng Đạo, Hà Nội 

Tel: (84-4) 22202828 

Fax: (84-4) 22208091 

Website: www.mof.gov.vn 

- Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) 

11 Khuất Duy Tiến, Hà Nội 

Tel: (84-4) 22147474 

Fax: (84-4) 35543008 

Website: www.erav.vn 
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- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 

18 Trần Nguyên Hãn, Hà Nội 

Tel: (84-4) 22201371 

Fax: (84-4) 22201369 

Website: www.evn.com.vn 

 

2. Các đơn vị tư vấn 

- Viện Năng lượng (IE) 

6 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội 

Tel: (84-4) 8529310-8523730 

Fax: (84-4) 8523311 

Website: www.ievn.com.vn 

- Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) 

Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 

Tel:  (84-8) 8544270 – 8543028 

Fax: (84-8) 8541208 

Website: www.pecc1.com.vn 

- Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) 

32 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tel:  (84-8) 9308621-9307906 

Fax: (84-8) 9307408 

Website: www.pecc2.com.vn 

- Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 3 (PECC3) 

32 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tel:  (84-8) 9307385 – 9307483 

Fax: (84-8) 9307938  

Website: www.pecc3.com.vn 

- Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 4 (PECC4) 

11 Hoàng Hoa Thám, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. 

Tel:  (84-58) 823780 

Fax: (84-8) 824208 

Website: www.pecc4.com.vn 
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- Công ty CTV INGENIERIE VIETNAM 

Tầng 7, Tòa nhà New Center, số 27, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

Tel:  (84-4) 35569396 

Fax: (84-8) 35569396 

Dịch vụ cung cấp: Thiết kế, thẩm tra móng cho tua bin gió và điện mặt trời 

- Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện gió Việt Nam 

11/118 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội 

Tel:  (84-4) 85876926 

Fax: (84-8) 73835198 

Dịch vụ cung cấp: Tư vấn phát triển các dự án điện gió 

 

3. Các đơn vị cung cấp thiết bị và công nghệ năng lượng tái tạo 

- VINA HALLA Công nghiệp nặng 

Khu công nghiệp My Xuân B1, Quận Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Tel: (84-64) - 393 2345 

Fax: (84-64) - 393 2352 

Dịch vụ cung cấp: Sản xuất cột cho tua-bin gió 

- CS Wind Tower  

Khu công nghiệp Phú Mỹ 1 IZ, Phường Phú Mỹ, Quận Tân Thành, Bà Rịa-Vũng 
Tàu. 

Tel: (84-64) - 3921612 

Fax: (84-64) –3921615 

Website: www.cswindtower.com 

Dịch vụ cung cấp: Sản xuất cột cho tua-bin gió 

- Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Việt Nam (REVN) 

Tầng 6, Tòa nhà số 9, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội 

Tel: (84-4) - 35146997 

Fax: (84-4) - 3514 7006 

Dịch vụ cung cấp: Sản xuất cột cho tua-bin gió và cho thuê cẩu để lắp dựng tua-
bin gió 
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4. Các công ty sản xuất và xây lắp  

Một số công ty sản xuất và xây lắp ở trong nước có thể đảm đương nhiều phần việc 
trong xây dựng nhà máy điện gió. Địa chỉ của một số công ty được cung cấp dưới 
đây: 

- Công ty Lắp Máy Lilama 45-1 

140 Điện Biên Phủ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Tel: (84-8) 8203017 

Fax: (84-8) 8202942 

Dịch vụ cung cấp: Sản xuất các cấu kiện, kết cấu thép tấm mỏng;dịch vụ vận tải 
và lắp dựng (có cần cẩu 150 tấn). 

- Công ty Lắp Máy Việt Nam  

124 Minh Khai, Hà Nội 

Tel: (84-4) 8633067 

Fax: (84-8) 8638104 

Dịch vụ cung cấp: Sản xuất các cấu kiện, kết cấu thép tấm mỏng;dịch vụ vận tải 
và lắp dựng. 

- Công ty Kết cấu Thép MITSUI Thăng Long (MTSC) 

Xam Long, Xã Ninh So, Huyện Thương Tín, Tỉnh Hà Tây 

Tel: (84-4) 6860112 

Fax: (84-8) 6860107 

E-mail: mtsc-gd@hn.vnn.vn 

Dịch vụ cung cấp: Sản xuất các cấu kiện, kết cấu thép tấm mỏng. 

- Công ty Chế tạo Thiết bị và Đóng tầu Hải Phòng (Lisemco) 

Km số 6 đường quốc lộ số 5, Phường Hồng Bàng, Hải Phòng 

Tel: (84-31) 850119 

Fax: (84-31) 850120 

E-mail: lisemco@hn.vnn.vn 

Dịch vụ cung cấp: Sản xuất các cấu kiện, kết cấu thép tấm mỏng; dịch vụ vận tải 
và lắp dựng (có cần cẩu 150 tấn và 500 tấn). 

- Công ty Đóng tàu Bạch Đằng 

 Phan Đình Phùng, Hồng Bàng, Hải Phòng 

Tel: (84-31) 842782 

Fax: (84-31) 842282 

E-mail: lisemco@hn.vnn.vn 

Dịch vụ cung cấp: Sản xuất các cấu kiện, kết cấu thép tấm mỏng; dịch vụ vận tải 
và lắp dựng (có cần cẩu 150 tấn và 500 tấn). 
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- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bưu điện  

 Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 

Tel: (84-4) 38611974 

Fax: (84-4) 38611511 

Dịch vụ cung cấp: Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng. Là nhà thầu 
xây lắp công trình nhà máy điện gió Thuận Nhiên Phong công suất 50 MW. 

- Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây lắp Điện 5 

 104 Trần Tân, tp Hồ Chí Minh 

Tel: (84-8) 38124867 

Fax: (84-8) 38124910 

Dịch vụ cung cấp: Xây lắp các công trình điện. Là nhà thầu xây lắp công trình nhà 
máy điện gió Tuy Phong của chủ đầu tư công ty REVN công suất 30 MW. 

 

5. Các đơn vị vận tải các thiết bị siêu trường, siêu trọng 

- Công ty GEMADEPT 

Tòa nhà Gemadept, Số 6 Lê Thánh Tông, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

ĐT: (84-8) 38236236 

Fax: (84-8) 38235236 

Website: www.gemadept.com.vn 

6. Các cơ quan liên quan đến CDM 

- Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Môi trường (RCEE) 

33, Trung Yên 9, Cầu Giấy, Hà Nội 

ĐT: (84-4) 3786 8592  

Fax: (84-4) 3786 8593 

Website: www.rcee.org.vn 

Dịch vụ cung cấp: Phát triển các dự án CDM 

- Công ty Tư vấn Môi trường và Năng lượng Việt Nam (VNEEC) 

Phòng 1210, Tòa nhà 18T2, Đường Lê Văn Lương, Hà Nội, Việt Nam 

ĐT: (84-4) 2214 8810  

Fax: (84-4) 6281 273 

Website: www.eec.vn 

Dịch vụ cung cấp: Phát triển các dự án CDM 
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- Carbon Resource Management 

Phòng 701, Tòa nhà Van Hoa, số 51 đường Kim Mã, Hà Nội, Việt Nam 

ĐT: (84-4) 37368232 

Fax: (84-4) 37368233 

Website: www.carbonresource.com 

- Cục Khí tượng, Thủy văn và Biến đổi Khí hậu 

8 Pháo Đài Láng, Hà Nội 

Tel: (84-4) 37759430 

Fax: (84-4) 37759382 

Website:www.dmhcc.gov.vn 

- Quĩ Bảo vệ Môi trường 

Tầng 6, Tòa nhà LOD, 38 Trần Thái Tông, Hà Nội 

Tel:  (84-8) 39427443 

Fax: (84-8) 39426329 

Website: www.vepf.vn 

 

7. Các đơn vị khác 

- Trung tâm Số liệu Khí tượng Thủy văn 

83 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 

Tel: (84-4) 38356616 

Fax: (84-4) 38356616 

Dịch vụ cung cấp: Cung cấp số liệu gió và các số liệu liên quan từ các trạm khí 
tượng thủy văn. 

- Công ty Thiết bị Môi trường và Khí tượng Thủy văn 

62/23 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 

Tel: (84-4) 32660233 

Fax: (84-4) 38355699 

Dịch vụ cung cấp: Cung cấp cột và thiết bị đo gió và các thiết bị liên quan. 

- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nam Kinh 

B9 Khu Qui hoạch Chợ Hạnh Thông Tây, Quang Trung, F11, Quận Gò Vấp, tp 
Hồ Chí Minh 

Tel: (84-4) 944321368 

Dịch vụ cung cấp: Cung cấp cột và thiết bị đo gió và các thiết bị liên quan. 
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Phụ lục II: Phân loại đầu tư 20 

Loại dự án đầu tư xây dựng công trình Nhóm A Nhóm B Nhóm C 

Các dự án đầu tư xây dựng công trình: thuộc 

lĩnh vực bảo vệ an ninh, quốc phòng có tính 

chất bảo mật quốc gia, có ý nghĩa chính trị - xã 

hội quan trọng; sản xuất chất độc hại, chất nổ; 

hạ tầng khu công nghiệp 

Không kể 

mức vốn 

  

Các dự án đầu tư xây dựng công trình: công 

nghiệp điện, khai thác dầu khí, hoá chất, phân 

bón, chế tạo máy, xi măng, luyện kim, khai 

thác chế biến khoáng sản, các dự án giao thông 

(cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, 

đường quốc lộ), xây dựng khu nhà ở.. 

Trên 1.500 tỷ 

đồng 

 

 

Từ 75đến 

1.500 tỷ 

đồng 

 

 

Dưới 75tỷ 

đồng 

 

 

Các dự án đầu tư xây dựng công trình: thuỷ lợi, 

giao thông (khác ở điểm I - 3), cấp thoát nước 

và công trình hạ tầng kỹ thuật, kỹ thuật điện, 

sản xuất thiết bị thông tin, điện tử, tin học, hoá 

dược, thiết bị y tế, công trình cơ khí khác, sản 

xuất vật liệu, bưu chính, viễn thông. 

Trên 1.000 tỷ 

đồng 

 

 

Từ 50 đến 

1.000 tỷ 

đồng 

 

 

Dưới 50 tỷ 

đồng 

 

 

Các dự án đầu tư xây dựng công trình: công 

nghiệp nhẹ, sành sứ, thuỷ tinh, in, vườn quốc 

gia, khu bảo tồn thiên nhiên, sản xuất nông, 

lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, chế biến 

nông, lâm, thuỷ sản 

Trên 700 tỷ 

đồng 

 

 

Từ 40đến 

700 tỷ đồng 

 

 

Dưới 40tỷ 

đồng 

 

 

Các dự án đầu tư xây dựng công trình: y tế, 

văn hoá, giáo dục, phát thanh, truyền hình, xây 

dựng dân dụng khác (trừ xây dựng khu nhà ở), 

kho tàng, du lịch, thể dục thể thao, nghiên cứu 

khoa học và các dự án khác 

Trên 500 tỷ 

đồng 

 

Từ 30đến 

500 tỷ đồng 

 

Dưới 30tỷ 

đồng 

 

 
 
 
 
 

                                                      
20Nghị định số 12/2009/ND-CP, 2009 ngày 10 tháng  02  năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng công trình 
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Phụ lục III: Bản đồ hiện trạng hệ thống điện Việt Nam21 

                                                      
21 Báo cáo tổng kết Tập đoàn điện lực Việt Nam năm 2007 
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