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EIA Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ
EVN Tập đoàn Điện lực Việt Nam
GDP Tổng sản phẩm quốc nội
IEA Cơ quan Năng lượng Quốc tế
IISD-GSI Chương trình Sáng kiến Trợ giá Toàn cầu
IPCC Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu
kWh Kilo-Watt giờ
MW Mega-Watt
NLHT Nhiên liệu hóa thạch
IMF Quỹ tiền tệ Quốc tế 
UNDP Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc 

Danh mục từ viết tắt
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Lời nói đầu

Để sống và tồn tại, con người cần rất nhiều năng lượng. Việc tìm ra và sử dụng các nguồn 
năng lượng bền vững, hiệu quả là điểm mấu chốt cho sự phát triển và thịnh vượng của mỗi 
quốc gia. Các nguồn năng lượng truyền thống như nhiên liệu hóa thạch và thủy điện đang 
dần cạn kiệt và thể hiện các tác động tiêu cực đối với môi trường và xã hội. Chính vì vậy, các 
nước phát triển và đang phát triển đang chuyển đổi mạnh mẽ sang năng lượng tái tạo. 

Tuy nhiên Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác vẫn đang phụ thuộc chủ yếu vào nhiên 
liệu hóa thạch. Việc lựa chọn giải pháp năng lượng bền vững cho tương lai đang gặp nhiều 
cản trở, trong đó không phải khó khăn về đầu tư công nghệ mà là các chính sách như trợ giá 
nhiên liệu hóa thạch. Trợ giá cho than, dầu, khí đốt để giá điện rẻ có thực sự mang lại lợi ích 
cho người dân, doanh nghiệp và chính phủ?

“Việc chúng ta bị phụ thuộc vào 
nhiên liệu hóa thạch cũng giống như 
tự đốt nhà mình vậy, và bình cứu hỏa 

duy nhất ta có trong tay chính là 
năng lượng tái tạo.” 

(Hermann Scheer -Chủ tịch Hội đồng 
Năng lượng Tái tạo Thế giới)
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Tài liệu Câu chuyện Năng lượng - Chúng ta hiểu gì về Năng lượng và Trợ giá nhiên liệu 
hóa thạch mong muốn cùng trò chuyện với người dân, giới trẻ, doanh nghiệp và các độc 
giả khác. Cuộc trò chuyện sẽ dẫn dắt người đọc qua các vấn đề an ninh năng lượng, tiềm 
năng năng lượng tái tạo và trợ giá nhiên liệu hóa thạch – để cùng hiểu, ý thức và đưa ra sự 
lựa chọn tích cực cho bản thân và đất nước. 

Tài liệu được xây dựng bởi Đào Thu Hiền, Đỗ Vân Nguyệt, Trần Đức Trung, Võ Thị Xuân Quyên, 
Đặng Thùy Dương, Hoàng Đức Minh, Koel Wrigley và các đồng nghiệp tại Trung tâm Sống 
và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn), dưới sự hợp tác của Liên minh Năng 
lượng Bền vững Việt Nam (VSEA) và chương trình Sáng kiến Trợ giá Toàn cầu (IISD-GSI). Tài 
liệu dựa trên các báo cáo nghiên cứu của Liên minh Năng lượng Bền vững Việt Nam (VSEA) 
và UNDP Việt Nam, cũng như nhiều tài liệu tham khảo về năng lượng và trợ giá nhiên liệu 
hóa thạch trên thế giới. Nhóm tác giả chân thành cảm ơn những nhận xét quý báu và đóng 
góp tích cực của các chuyên gia Tạ Thị Thanh Hương, Phạm Thị Liên Phương, Koos Neefjes, 
Đào Thị Thu Hằng, Phạm Thùy Dương, Trần Nguyên Anh Thư và Trịnh Thị Hòa. 

Chúng tôi hi vọng rằng các thông tin khoa học ngắn gọn và sinh động trong tài liệu này sẽ 
trở thành nguồn thông tin bổ ích cho các công dân Việt Nam, và mong muốn nhận được 
những ý kiến đóng góp để cùng chung tay thúc đẩy năng lượng bền vững ở Việt Nam.
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Phần 1:
Cùng hiểu về năng lượng
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Sử dụng năng lượng 

lãng phí, chưa hiệu quả

Năng lượng tái tạo 

sạch và dồi dào
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Mọi hoạt động hàng ngày của con người đều dùng đến năng lượng. 

1.1 Bạn biết gì về năng lượng?

Để đun nấu, chúng ta dùng củi, than, khí đốt hoặc điện để nấu nướng. Để đi lại, chúng ta 
dùng xăng, dầu hay điện để chạy xe cộ. Để sản xuất và sinh hoạt, các cá nhân và tổ chức phải 
dùng điện để thắp sáng, chạy máy móc…

Năng lượng chính là sức mạnh vật lí hay tinh thần giúp ta làm được bất cứ việc gì. Ở đây 
năng lượng vật lí được hiểu một cách đơn giản là khả năng làm thay đổi trạng thái hoặc di 
chuyển một vật. 

Năng lượng bao gồm nhiên liệu, điện năng, nhiệt năng thu được trực tiếp hoặc thông qua 
chế biến từ các nguồn tài nguyên năng lượng không tái tạo và tái tạo1. Điện năng (thường 
gọi tắt là điện) là một dạng năng lượng thứ cấp, được chuyển đổi từ các nguồn năng lượng 
sơ cấp như than đá, khí đốt, dòng nước, gió, mặt trời...

Về nguồn gốc, năng lượng có thể chia làm hai loại: năng lượng tái tạo và năng lượng không 
tái tạo (xem Hình 1).

 Năng lượng không tái tạo là các nguồn năng lượng phải mất một thời gian dài để 
hình thành. Hầu hết các nguồn năng lượng không tái tạo là nhiên liệu hóa thạch (than, 
dầu mỏ, khí tự nhiên) được hình thành nhờ sự phân hủy xác động thực vật qua hàng 
triệu năm. Năng lượng hạt nhân (sinh ra từ quặng phóng xạ uranium) cũng là năng 
lượng không tái tạo vì trữ lượng uranium trên Trái Đất là hữu hạn.

 Năng lượng tái tạo là các nguồn năng lượng có thể được tạo ra và bổ sung trong một 
thời gian ngắn. Chúng có thể không bao giờ cạn kiệt trong vòng vài tỉ năm nữa. Một số 
nguồn năng lượng tái tạo: từ Mặt Trời (quang điện), từ nước (thủy điện), từ gió (phong 
điện), từ các dòng nước nóng và magma trong lòng đất (địa nhiệt), từ thủy triều và 
ngay cả từ chất thải chăn nuôi và trồng trọt (như biogas).
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Hình 1. Các loại năng lượng

Việc đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng ổn định quyết định sự tồn tại, phát triển và chất 
lượng cuộc sống của con người. Có thể thấy rõ các vấn đề thiếu hụt năng lượng đang ảnh 
hưởng lớn tới kinh tế, xã hội của nhiều khu vực trên thế giới. 
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Chuyện gì đang xảy ra?

Việt Nam và thế giới đang đứng trước nguy cơ 
không đảm bảo về an ninh năng lượng khi mà nhu 
cầu tăng nhanh và những nguồn cung truyền thống 
đang dần cạn kiệt với tốc độ nhanh chóng. Bên cạnh 
đó, việc sản xuất và sử dụng nhiên liệu hóa thạch 
(NLHT) tạo ra tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi 
trường và xã hội.

An ninh năng lượng là 
sự đảm bảo năng lượng 
luôn sẵn có, đầy đủ, 
dưới nhiều dạng khác 

nhau, sạch và rẻ2.

1.2
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Thế giới hiện đang phụ thuộc rất nhiều vào nhiên liệu hóa thạch. Năm 2013, dầu mỏ, than 
đá và khí đốt cung cấp tới 87% tổng năng lượng tiêu thụ trên toàn cầu3. Còn ở Việt Nam, tỷ 
trọng các loại hình sản xuất điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch chiếm gần một nửa trong hệ 
thống điện quốc gia (xem Hình 2).

Tuy nhiên, những nguồn năng lượng truyền thống này đang dần cạn kiệt. Trên thế giới, với 
tốc độ khai thác và tiêu thụ như hiện nay, ước tính trữ lượng dầu mỏ chỉ còn đủ dùng cho 
53 năm, khí thiên nhiên còn khoảng 55 năm và than đá còn 113 năm4. Tại Việt Nam, nếu giữ 
nguyên tốc độ khai thác như hiện nay thì dầu mỏ chỉ còn 34 năm, khí thiên nhiên còn 63 
năm và đặc biệt than đá chỉ còn 4 năm5 (xem Hình 3). 

Hình 2. Tỷ trọng các loại hình sản xuất điện năng trong hệ thống điện Việt Nam
(Nguồn: Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, 2012)
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Hình 4. Nhu cầu năng lượng thế giới
(Nguồn: Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), 2012)

Hình 3. Dự báo trữ lượng dầu mỏ, khí đốt, than đá của thế giới và Việt Nam
(Nguồn: BP, 2014)

Nhu cầu năng lượng đang không ngừng tăng lên trên thế giới và tại Việt Nam. Cùng với 
quá trình tăng dân số, đô thị hóa và phát triển kinh tế, nhu cầu sử dụng năng lượng đã gia 
tăng mạnh mẽ trong những năm vừa qua. Trên thế giới, dự báo trong vòng 25 năm (2010-
2035) nhu cầu năng lượng sẽ tăng lên 1,35 lần6 (xem Hình 4). Còn ở Việt Nam, riêng về điện 
năng, nhu cầu sẽ tăng lên 7-8 lần trong vòng 20 năm (từ 100 tỉ kWh năm 2010 đến 695-834 
tỉ kWh vào năm 2030)7 (xem Hình 5). 
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Hình 5. Nhu cầu điện của Việt Nam giai đoạn 2010-2030
(Nguồn: Quy hoạch Điện VII)

Tình trạng cung không đủ cầu đe dọa an ninh năng lượng tại nhiều khu vực trên thế giới, 
trong đó có Việt Nam. Nguồn than trong nước không còn đủ cho sản xuất điện: ước tính cần 
nhập khẩu khoảng 10-12 triệu tấn vào năm 2020, 30-32 triệu tấn vào năm 2025 và khoảng 
50-65 triệu tấn vào năm 20308. Như vậy Việt Nam sẽ bị phụ thuộc vào nguồn cung cấp nhiên 
liệu của nước ngoài. Trong khi đó, giá nhiên liệu trên thị trường quốc tế liên tục biến động 
bởi tình hình kinh tế, chính trị, công nghệ… Hệ quả là vấn đề an ninh năng lượng quốc gia 
sẽ không còn được đảm bảo.

Bên cạnh đó, việc khai thác và sử dụng các loại NLHT, đặc biệt là than đang tác động nghiêm 
trọng đến môi trường và xã hội. 
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Than đang làm ô nhiễm bầu không khí chúng ta hít thở, nguồn nước chúng ta dùng và đất 
đai chúng ta sống. Quá trình khai thác và tiêu thụ than thải vào môi trường một lượng lớn 
khí CO2, NOx, SOx, các hạt bụi phân tử (PM 2,5), thủy ngân, nhiều kim loại nặng (chì, cadmium, 
asen…) và các chất độc hại khác9. Việc này không chỉ làm ô nhiễm môi trường mà còn tác 
động nghiêm trọng tới hệ sinh thái và sức khỏe con người.

Các chất NOx và SOx thải vào khí quyển là thành phần chính gây mưa axit, phá hoại mùa màng 
và làm hỏng các công trình xây dựng. Nước thải từ những mỏ than chứa axit và các chất gây 
ô nhiễm đất, từ đó còn làm ô nhiễm sông hồ, tác động tới hệ thủy sinh. Khai thác than bằng 
phương pháp lộ thiên còn xóa sổ hoàn toàn thảm thực vật và lớp đất mặt, gia tăng xói mòn 
đất, và làm mất đi nơi trú ngụ của nhiều sinh vật. Khai thác than bằng phương pháp hầm lò 
còn gây lún đất, ô nhiễm nước và nguy cơ xảy ra tai nạn hầm lò. Các biện pháp khai thác than 
hiện nay còn làm tổn thất tài nguyên do trình độ và công nghệ khai thác còn yếu10.
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Ô nhiễm không khí do than gây ra nhiều bệnh về tim và hô hấp, trong đó chứng viêm nhiễm 
đường hô hấp dưới, ung thư, đột quỵ và các bệnh tim mạch khác  nằm trong số các bệnh gây 
tử vong hàng đầu11. Tiếp xúc với bụi than trong thời gian dài có thể gây bệnh phổi đen với 
biểu hiện là viêm, xơ phổi và đôi khi là hoại tử; hiện vẫn chưa có cách chữa trị căn bệnh này. 

Còn việc khai thác dầu khí đang tạo ra nhiều vấn đề môi trường như ô nhiễm dầu với đất, 
không khí và nước, rò rỉ giếng khoan, dầu loang, đắm tàu và các sự cố tràn dầu, nguy cơ lún 
đất khi khai thác trên thềm lục địa. Ô nhiễm dầu gây tác hại nghiêm trọng và lâu dài đến hệ 
sinh thái, làm gián đoạn và ảnh hưởng tới các hoạt động đánh bắt hải sản, du lịch… Năm 
2013, vụ dầu loang ở Quy Nhơn, Bình Định đã làm ô nhiễm bờ biển với hơn 50 tấn váng dầu 
lẫn trong cát được thu gom và làm chết cá của nhiều hộ nuôi trồng thủy sản trong khu vực12.

Ở nhiều nơi, việc quản lý kém tài nguyên như than, dầu, khí còn là nguyên nhân của nghèo 
đói, tham nhũng và xung đột.  
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 Mỗi tỉ kWh điện sản xuất từ than ước tính gây ra 24,5 ca tử vong, 225 ca bệnh nghiêm trọng và 
hơn 13.000 các vấn đề sức khỏe khác13.

 Ô nhiễm không khí bởi các phân tử bụi nhỏ là một nguy cơ sức khỏe hàng đầu, đóng góp 1,2 
triệu ca tử vong sớm và làm mất 25 triệu năm tuổi thọ ở Trung Quốc năm 201014. 

 Tháng 4/2012, hơn chục hộ dân ở Đại Từ, Thái Nguyên đã bị vùi lấp do sạt lở bãi thải của mỏ than 
Phấn Mễ. Qua nhiều năm tồn lưu, lượng đất đá thải ra chất cao như núi trên diện tích khoảng 
3 hecta15. 

Bạn có biết:

Và việc đốt nhiên liệu hóa thạch 
là nguyên nhân chủ yếu gây ra 
nóng lên toàn cầu.
Kể từ thời kỳ tiền công nghiệp (khoảng 
từ năm 1850), con người đã sử dụng ngày 
càng nhiều NLHT, quá trình đó đã thải vào 
khí quyển ngày càng nhiều các chất khí gây 
hiệu ứng nhà kính, dẫn đến tăng nhiệt độ 
của Trái Đất. Đánh giá khoa học của Ủy ban 
Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC) cho 
thấy, việc sử dụng NLHT đóng góp 56,6% 
tổng lượng khí nhà kính do hoạt động của 
con người năm 200416. Tại Việt Nam, năng 
lượng cũng là lĩnh vực phát thải khí nhà kính 
nhiều nhất năm 2010 (chiếm 53,05% tổng 
lượng phát thải khí nhà kính quốc gia)17. 

Như vậy, đứng trước nguy cơ không đảm 
bảo an ninh năng lượng và các tác động môi 
trường, xã hội và khí hậu của NLHT, chúng ta 
cần tìm đến những giải pháp bền vững hơn.
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Có những giải pháp năng lượng nào?

Trước tình trạng cung không đủ cầu, chúng ta cần cắt giảm nhu cầu bằng cách sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; và tìm đến giải pháp mới là khai thác các nguồn năng 
lượng tái tạo.  

1.3
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Giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là sử dụng năng lượng một cách hợp lý, nhằm 
giảm mức tiêu thụ năng lượng, giảm chi phí năng lượng cho hoạt động của các phương tiện, 
thiết bị sử dụng năng lượng mà vẫn đảm bảo nhu cầu năng lượng cần thiết cho các quá trình 
sản xuất, dịch vụ và sinh  hoạt18.

Để tiết kiệm, có thể cắt giảm bớt nhu cầu sử dụng hay giảm thời gian sử dụng. Trong sinh 
hoạt, đó là việc tắt đèn và các thiết bị điện khi không sử dụng đến. Trong tiêu dùng, nên lựa 
chọn các thiết bị được dán nhãn năng lượng (cho biết mức tiêu thụ năng lượng, hiệu suất 
năng lượng…) để sử dụng ít điện năng nhất19. Trong sản xuất, cần giảm thất thoát năng 
lượng trong các quá trình vận hành và truyền tải. Trong quy hoạch và quản lí đô thị có thể 
ứng dụng những công nghệ cảm ứng thông minh, tối ưu và tự động hóa các hệ thống giao 
thông công cộng, chiếu sáng hay bố trí các khu vực hợp lý...

Để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, có thể áp dụng những công nghệ hay phương 
thức tiêu thụ ít năng lượng mà vẫn tạo ra hiệu quả cao, chẳng hạn như thay thế bóng đèn 
dây tóc bằng bóng đèn LED có hiệu năng cao gấp nhiều lần. 
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Hiện nay, hiệu suất sử dụng năng lượng của 
Việt Nam rất thấp. Theo thống kê về năng 
lượng quốc tế của Cơ quan Thông tin Năng 
lượng Hoa Kì, mức độ tiêu thụ năng lượng 
để sản xuất ra một đô la GDP của Việt Nam 
cao gấp gần 3 lần so với mức trung bình của 
thế giới và gấp nhiều lần so với cả các nước 
có nền kinh tế tương đương (Campuchia, 
Inđônêxia) và các nước công nghiệp lớn 
(Anh, Hoa Kì)20. (Xem Hình 6)

Trên thực tế, Việt Nam có rất nhiều tiềm năng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả. Một ví dụ là việc sử dụng 30.000 bộ bình nóng lạnh năng lượng mặt trời có thể tiết 
kiệm 60 triệu KWh mỗi năm22.Theo nghiên cứu gần đây của Trung tâm Phát triển Sáng tạo 
Xanh, nếu sử dụng năng lượng hiệu quả, Việt Nam có thể cắt giảm đến 12,34% nhu cầu tiêu 
thụ điện năng vào năm 203023. Con số này còn có thể lớn hơn nhiều nếu Việt Nam áp dụng 
các tiến bộ khoa học kỹ thuật giúp tiết kiệm năng lượng.

Hình 6. Mức độ tiêu thụ năng lượng cơ bản trên 
một đô la GDP 

(Nguồn: EIA, 2013)

Để sản xuất ra một đô la GDP, 
Việt Nam tiêu thụ năng lượng cao 
gấp gần 3 lần so với mức trung 
bình của thế giới và gấp nhiều 
lần so với các nước trong khu vực 
(Campuchia, Inđônêxia)21.

Bạn có biết:
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Giải pháp phát triển năng lượng tái tạo
Năng lượng tái tạo (còn gọi là năng lượng sạch, năng lượng mới) gồm có năng lượng mặt 
trời, năng lượng gió, năng lượng sinh khối và nhiên liệu sinh học, địa nhiệt, thủy triều…

Năng lượng mặt trời và năng lượng gió là hai nguồn tái tạo tiềm năng nhất với công nghệ 
đang phát triển nhanh chóng nên có thể khai thác ở nhiều quy mô và hình thức đa dạng (từ 
thiết bị cá nhân, cho hộ gia đình hay trên diện rộng). Nguyên 
liệu dùng trong sản xuất năng lượng tái tạo có thể tái chế 
(vật liệu chế tạo tấm pin mặt trời, cánh quạt điện gió…).

Phát triển năng lượng sinh học rất phù hợp với các nước 
nông nghiệp như Việt Nam, với các lợi thế: công nghệ sản 
xuất không quá phức tạp; tận dụng được phụ phẩm và phế 
thải trong nông, lâm nghiệp; tăng hiệu quả kinh tế nông 
nghiệp; không cần thay đổi cấu trúc động cơ và cơ sở hạ 
tầng hiện có; và giá thành cạnh tranh so với xăng dầu.

Nếu giữ nguyên nhu cầu tiêu thụ 
như hiện nay, một giờ chiếu sáng 
của Mặt Trời có thể cung cấp đủ 
năng lượng cho thế giới trong 
một năm24. 

Bạn có biết:
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Phát triển năng lượng tái tạo đã và đang trở thành một xu thế mạnh 
mẽ trên toàn thế giới, ở cả các nước phát triển và đang phát triển.
Hiện nay hầu hết các nước trên thế giới đều quan tâm đến phát triển năng lượng tái tạo. 
Tổng mức đầu tư vào năng lượng tái tạo toàn cầu năm 2013 đã đạt 214,4 tỉ đô la Mỹ, tăng 
gấp hơn 5 lần so với 10 năm trước (39,5 tỉ đô la Mỹ năm 2004)25. Trong các lĩnh vực, phát triển 
tăng nhanh nhất là điện mặt trời, kế đến là điện gió và nhiên liệu sinh học. Đi trước và có 
tỷ trọng năng lượng tái tạo cao là các nước phát triển Âu Mỹ và trong những năm gần đây, 
năng lượng tái tạo đã có những bước phát triển rất ấn tượng tại châu Á và ở các nước đang 
phát triển như Trung Quốc, Braxin, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Kenya, Costa Rica...

Ở châu Âu, năm 2013, các nguồn tái tạo chiếm 72% tổng công suất lắp đặt điện mới trong 
khu vực này26. Đan Mạch là quốc gia đứng đầu về công suất năng lượng tái tạo trên đầu 
người27. Ở nước Đức năm 2013, đã có 20 triệu người sử dụng 100% năng lượng từ nguồn tái 
tạo28, tương đương với gần một phần năm dân số Việt Nam. 

 Năm 2009, Trung Quốc đã 
vượt Hoa Kỳ để trở thành 
quốc gia có đầu tư lớn nhất 
vào năng lượng sạch29.

 Philippin đặt mục tiêu là 
đạt được tỉ lệ 50% năng 
lượng có nguồn gốc tái tạo 
vào năm 203030.

 Thái Lan đặt mục tiêu đạt 
được 25% tổng năng lượng 
tiêu thụ đến từ năng lượng 
tái tạo vào năm 202131. 

Bạn có biết:
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Năm 2009, Trung Quốc đã vượt Hoa Kỳ để trở thành quốc gia có đầu tư lớn nhất vào năng 
lượng sạch. Đến năm 2013, công suất điện tái tạo của Trung Quốc đã vượt mức tổng công 
suất điện từ nguồn hóa thạch và hạt nhân32. Theo phân tích của Cơ quan Năng lượng Tái 
tạo Quốc tế, Trung Quốc có thể đạt 26% tổng năng lượng có nguồn tái tạo vào năm 203033. 
Tại các nước có điều kiện kinh tế và địa lí tương đồng với Việt Nam, Philippin đặt mục tiêu là 
đạt được tỉ lệ 50% năng lượng có nguồn gốc tái tạo vào năm 203034, còn Thái Lan đặt mục 
tiêu đạt được 25% tổng năng lượng tiêu thụ đến từ năng lượng tái tạo vào năm 202135.

Không chỉ các quốc gia mà các tập đoàn kinh tế như Walmart, IKEA, Google, Apple, 
Facebook… đã sử dụng năng lượng mặt trời để vận hành cỗ máy sản xuất kinh doanh khổng 
lồ của mình và hiện đang đầu tư mạnh mẽ vào nguồn năng lượng tái tạo. 

Các loại hình năng lượng mới còn mang lại nhiều cơ hội nghiên cứu, đào tạo và việc làm, góp 
phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trong giai đoạn 2012-2013 thế giới có thêm 6,5 triệu 
việc làm từ lĩnh vực năng lượng tái tạo (nhiều nhất là sinh khối, rồi tới năng lượng mặt trời, 
gió, địa nhiệt và thủy điện nhỏ)36.

Tiềm năng năng lượng mặt trời, gió và sinh khối ở Việt Nam là rất lớn.
Tiềm năng dồi dào của năng lượng tái tạo là cơ hội cho Việt Nam phát triển hệ thống năng 
lượng quốc gia tự chủ mà không phụ thuộc vào nhập khẩu nước ngoài, và qua đó đảm bảo 
an ninh năng lượng quốc gia.

Về năng lượng mặt trời và năng lượng gió, Việt Nam có tiềm năng lớn để khai thác phục vụ 
cho các nhu cầu hàng ngày như đun, phơi, sấy... và sản xuất điện. Tổng số giờ nắng cao lên 
đến trên 2.500 giờ/năm, tổng lượng bức xạ trung bình hàng năm vào khoảng 230-250 kcal/
cm2 theo hướng tăng dần về khu vực miền Nam37 là cơ sở tốt cho phát triển các công nghệ 
năng lượng mặt trời. Bên cạnh đó, các nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (2001), Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam (2007) và Bộ Công thương (2007) đều cho thấy Việt Nam có tiềm năng gió 
rất lớn; thậm chí một số tổ chức đã đưa ra ước tính dựa trên tình hình phát triển thực tế của 
địa phương là 10.000 - 20.000MW38.
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Là một nước nông nghiệp, Việt Nam có tiềm năng rất lớn về nguồn năng lượng sinh khối. 
Một số dạng sinh khối có thể khai thác được ngay về mặt kỹ thuật cho sản xuất điện hoặc 
áp dụng công nghệ đồng phát năng lượng (sản xuất cả điện và nhiệt) là trấu ở đồng bằng 
sông Cửu Long, bã mía dư thừa ở các nhà máy đường, rác thải sinh hoạt ở các đô thị lớn, 
chất thải chăn nuôi từ các trang trại gia súc, hộ gia đình và chất thải hữu cơ khác từ chế biến 
nông-lâm-hải sản. Với nguồn trấu thải ra từ hàng nghìn nhà máy xay xát lúa, gạo, có thể xây 
dựng các nhà máy điện chạy bằng vỏ trấu với tổng công suất lên tới 70 MW – lớn hơn công 
suất thủy điện nhỏ (30 MW39). Bã mía do các nhà máy đường thải ra cũng thể cung cấp để 
sản sinh điện với tổng công suất khoảng 250 MW40. 

Tuy vậy, kế hoạch tương lai của Việt Nam lại phụ thuộc rất nhiều vào nhiệt điện than 
(chiếm 51,6% tổng công suất các nhà máy điện năm 2030) trong khi năng lượng tái tạo 
chỉ có vai trò rất khiêm tốn (9,4%)41. Vì sao Việt Nam lại chọn giải pháp này?

Hình 7. Định hướng nguồn điện Việt Nam đến năm 2030
(Nguồn: Quy hoạch điện VII)
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Những lợi thế và rào cản 
cho năng lượng mới?

Hình 8. Mức độ phát thải cacbon từ các nguồn sản xuất điện
(Nguồn: shrinkthatfootprint.com)

1.4
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Trong khi các loại năng lượng truyền thống chỉ còn hữu hạn và có nhiều 
hiểm họa thì những nguồn năng lượng mới lại sạch và rất dồi dào.
Trong các loại năng lượng truyền thống, nhiên 
liệu hóa thạch được coi là rẻ, đã được khai 
thác và sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên NLHT hiện 
nay rẻ là nhờ được trợ giá ở hầu hết các quốc 
gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trong 
khi đó, đây là loại năng lượng gây ra ô nhiễm, 
tác động tiêu cực tới sức khỏe, môi trường và 
khí hậu. Ngoài ra, nguồn NLHT còn đang sắp 
cạn kiệt và Việt Nam đã bắt đầu không còn 
đảm bảo nguồn cung cấp trong nước, đặc biệt 
là than.

Năng lượng hạt nhân được coi là mang lại 
hiệu suất cao và ổn định. Tuy nhiên chúng 
tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây thảm họa, tồn đọng 
chất thải phóng xạ, tác động tới sức khỏe, giá 
thành cao và nguồn nguyên liệu hữu hạn. Quá 
trình vận hành trong nhà máy điện hạt nhân 
đòi hỏi một sự đồng bộ vô cùng tuyệt đối, mà 
bất cứ một sai sót nào cũng có thể dẫn đến 
thảm họa (như nổ nhà máy Chec-nô-bưn, 
Ucraina năm 1986 hay sự cố nhà máy điện 
hạt nhân Fukushima, Nhật Bản sau trận động 
đất và sóng thần Tohoku năm 2011). Chất thải 
và bức xạ hạt nhân có thể tác động tới nhiều 
thế hệ như gây ra đột biến, các khuyết tật hay 
bệnh di truyền. Mặt khác, chi phí đầu tư cho 
một nhà máy điện hạt nhân lên tới hàng tỉ đô 
la và còn tăng gấp nhiều lần trong hàng chục 
năm xây dựng, còn nguồn nhiên liệu uranium 
có thể chỉ tồn tại chưa đầy một thế kỉ nữa42. 

Việc thay thế năng lượng 
phải được coi là một giải 
pháp toàn diện và thực 

chất để khắc phục đà suy 
giảm an ninh năng lượng, 

an ninh môi trường và tính 
bền vững trong phát triển 

năng lượng nói chung và 
điện lực nói riêng. 
(Tiến sĩ Nguyễn Văn Hanh) 
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Hình 9. Ưu nhược điểm của các loại năng lượng

• Ổn định
• Hiệu suất cao
• Rẻ

• Ổn định
• Hiệu suất cao
• Rẻ

• Dồi dào
• Không phát thải
• Hiệu quả cao

• Phát thải nhiều
• Hữu hạn
• Sắp cạn kiệt, phải 

nhập khẩu

• Hậu quả khó lường
• Phụ thuộc nguồn 

nhiên liệu hữu hạn

• Tác động đến môi 
trường sinh thái

• Gây lũ lụt và xói mòn
• Tiềm năng không 

còn nhiều

Ưu
 đ

iể
m

 N
hư

ợc
 đ

iể
m

Thủy điện được coi là sạch, có hiệu quả cao và không gây phát thải khí nhà kính. Tuy nhiên 
thủy điện lớn và các nhà máy thủy điện nhỏ nếu không được quản lí chặt chẽ vẫn có tác 
động tiêu cực tới môi trường sinh thái (chặt phá rừng, lũ lụt, xói mòn đất đai…) và ảnh 
hưởng nghiêm trọng tới đời sống dân cư trong khu vực xây dựng đập. Mặt khác trữ lượng 
thủy điện lớn của Việt Nam đã gần như khai thác hết43. 

Trong khi đó, mặt trời, gió và sinh khối là nguồn tài nguyên gần như vô tận, có khả năng 
đảm bảo an ninh năng lượng cho hầu hết các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Cho đến hàng 
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• Vô tận
• Không phát thải
• Giá thành ngày càng 

thấp
• Cơ động, nhiều công 

nghệ đang phát triển
• Tạo ra nhiều việc làm

• Vô tận
• Không phát thải
• Giá thành ngày càng 

thấp
• Cơ động, nhiều công 

nghệ đang phát triển
• Tạo ra nhiều việc làm

• Nguồn cung ổn định, 
có thể quy hoạch trên 
quy mô rộng

• Tận dụng chất thải 
nông nghiệp

• Rẻ

• Phụ thuộc vào điều 
kiện tự nhiên

• Đầu tư ban đầu cao

• Không ổn định
• Đầu tư ban đầu cao
• Phụ thuộc điều kiện 

tự nhiên và yêu cầu 
diện tích lớn

• Nguồn nhiên liệu phân 
bố không tập trung

• Phức tạp trong khâu 
vận chuyển và chứa trữ

• Hiệu suất không cao

tỉ năm nữa, Mặt Trời vẫn sẽ còn chiếu sáng, gió vẫn còn thổi… và chúng ta có thể khai thác 
năng lượng từ đó.

Phát triển năng lượng tái tạo sẽ đem lại tự chủ và đa dạng năng lượng không chỉ cho quốc 
gia, mà thậm chí còn có thể tự chủ cho địa phương. Bởi vì ánh sáng Mặt Trời và gió ở khắp 
nơi trên bề mặt Trái Đất nên các hệ thống năng lượng tái tạo sẽ là phi tập trung, chứ không 
phải ở dạng tập trung như nguồn cung cấp năng lượng truyền thống. Các hệ thống phi tập 
trung do địa phương quản lí có giá cả hợp lí, có thể cung cấp ổn định và đưa điện tới các hộ 
gia đình nhanh hơn điện than. 
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Hình 10. Những rào cản của năng lượng tái tạo

Nhưng năng lượng tái tạo chưa được đầu tư ở nhiều quốc gia do gặp 
phải nhiều rào cản.
Là một lĩnh vực mới với công nghệ đang trong thời kì thử nghiệm và phát triển, năng lượng 
tái tạo còn gặp phải những khó khăn liên quan tới chi phí đầu tư và giá thành sản xuất, cơ 
chế chính sách, tổ chức thực hiện và trình độ áp dụng công nghệ... 

Trong nhiều năm qua, rào cản chi phí đắt đỏ luôn được gắn với năng lượng mặt trời và gió. 
Trên thực tế, với sự phát triển ngày càng nhanh của công nghệ, giá năng lượng tái tạo đang 
ngày càng rẻ và có thể cạnh tranh với NLHT. Chi phí cho tấm pin năng lượng mặt trời năm 
1977 là 76,67 đô la/watt và năm 2013 là 0,613 đô la/watt (rẻ hơn 100 lần)44.  Ở Hoa Kì giá 
phong điện chỉ bằng một nửa điện than45. Chi phí đầu tư vào điện mặt trời và điện gió ở Ấn 
Độ nay đã rẻ hơn việc xây dựng các nhà máy điện than sử dụng nguồn nguyên liệu nhập 
khẩu46. Như vậy, chi phí đầu tư và công nghệ không còn là một rào cản lớn.
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Hình 11. Xu hướng giá của tấm pin năng lượng mặt trời silicon
(Nguồn:Bloomberg, New Energy Finance & pv.energytrend.com)

“Nếu chúng ta dồn tất cả công sức và nguồn lực vào việc tiếp tục 
khai thác nhiên liệu hóa thạch, chúng ta sẽ lỡ mất cơ hội để đầu 

tư vào năng lượng tái tạo.”
 (David Suzuki)
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Hiện nay, một trong những thách thức lớn nhất với năng lượng tái tạo là cơ chế chính 
sách. Thực tế là năng lượng tái tạo không được ưu tiên hỗ trợ như NLHT. Năm 2013, trên thế 
giới NLHT nhận được trợ giá cao gấp bốn lần so với năng lượng tái tạo47. Tại Việt Nam, theo 
chuyên gia của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức, giá mua điện thấp là rào cản lớn nhất làm 
cho nhiều dự án điện tái tạo không triển khai được48, và khi mức giá không đủ sức hấp dẫn 
thì sẽ không thu hút được nhà đầu tư.

 Ở Mexico và Trung Quốc, khi không có trợ giá thì chi phí cho các tấm pin năng lượng mặt trời bằng 
hoặc rẻ hơn điện truyền thống.

 Đầu tư vào điện gió ở Việt Nam hiện nay đang phải chịu lỗ do nhà nước quy định giá đầu vào thấp (7,8 
cent/kWh50) mà giá thành sản xuất thì cao (10 – 12 cent/kWh)51. Giá điện gió trên bờ tham khảo ở Trung 
Quốc, Ấn Độ là 6-11 cent/kWh, điện gió xa bờ ở châu Âu là 14-19 cent/kWh52.

 Trên thế giới, tổng ngân sách trợ giá cho nhiên liệu hóa thạch đang gấp 4 lần so với năng lượng tái tạo, 
và cao hơn 4 lần ngân sách đầu tư cho sử dụng năng lượng hiệu quả53. 

Bạn có biết:

Hình 12. Xu hướng giá điện tái tạo và điện có nguồn gốc 
hóa thạch

Nếu không có trợ giá thì 
đầu tư cho năng lượng 
mặt trời hay năng lượng 
gió có thể bằng hoặc rẻ 
hơn điện truyền thống (ví 
dụ như điện dân dụng ở 
Chile, Thổ Nhĩ Kì, Australia, 
Đức và điện công nghiệp 
ở Mexico và Trung Quốc)49. 
Và nếu tính tới những tác 
động môi trường, xã hội 
và nguy cơ khủng hoảng 
năng lượng, giá thực sự 
của NLHT sẽ ngày càng 
đắt đỏ. 
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Phần 2:
Cùng hiểu về trợ giá 
nhiên liệu hóa thạch
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Trợ giá NLHT 

không mang lại lợi ích 

như mong đợi

Cải cách để thúc đẩy kinh tế

xã hội, môi trường 

phát triển bền vững
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Trợ giá nhiên liệu hóa thạch 
là gì?

Trợ giá nhiên liệu hóa thạch được định nghĩa là “bất kỳ can thiệp nào của chính phủ làm 
giảm giá NLHT xuống dưới mức thực tế khi không có can thiệp đó”54. 

Trợ giá NLHT có thể được thực hiện trong khâu sản xuất và khâu tiêu thụ. 

• Trợ giá tiêu thụ có thể bao gồm các khoản trợ giá trực tiếp cho các sản phẩm xăng, dầu 
và điện; các biện pháp kiểm soát giá và miễn giảm thuế; các quỹ bình ổn giá; cũng như 
ưu đãi của Nhà nước về kết cấu hạ tầng cung cấp năng lượng. 

• Trợ giá sản xuất có thể bao gồm miễn giảm thuế cho việc thăm dò; hỗ trợ hoạt động 
nghiên cứu và phát triển trong khai thác nhiên liệu hóa thạch; tiếp cận ưu đãi các nguồn 
tài chính và các nguồn lực khác; các biện pháp kiểm soát giá; hay hạn chế trách nhiệm 
pháp lý đối với các loại hình rủi ro nhất định55. 

2.1

“Trong 3 thứ trợ giá - Thực phẩm, Năng lượng và 
Phân bón - thì trợ giá cho năng lượng (hóa thạch) 
là điều sai lầm nhất... Nếu chúng ta phải cắt bỏ 
trợ cấp thì nên bắt đầu với nhiên liệu hóa thạch.”

(Jairam Ramesh – Bộ trưởng Bộ Phát triển Nông thôn Ấn Độ)
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Hình 13. Giá điện ở Việt Nam so với các nước khác 
(Nguồn: UNDP, 2014 trích từ IEA, 2013)

Hình 14. Trợ cấp tiêu thụ ước tính đối với các nhiên 
liệu hóa thạch ở Việt Nam giai đoạn 2007-2012 

(Nguồn: UNDP, 2012 & IEA, 2014)

Các khoản trợ giá NLHT phổ biến ở Việt Nam là trợ giá gián tiếp, hỗ trợ và ưu tiên cho các nhà 
sản xuất và phân phối năng lượng, chủ yếu là doanh nghiệp nhà nước. Các hình thức trợ giá 
bao gồm: các biện pháp kiểm soát về giá, trợ giá nguyên liệu đầu vào, các ưu đãi về thuế, vay 
vốn đầu tư, kết cấu hạ tầng, hay việc thực thi qui định bảo vệ môi trường và xã hội yếu kém… 
Bên cạnh đó là một phần nhỏ trợ giá trực tiếp tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách.

Việt Nam có trợ giá cho 
NLHT hay không? 
Nếu so sánh với các nước trong khu 
vực cũng như nhiều nước phát triển 
thì giá điện của Việt Nam khá thấp 
(xem Hình 13). Giá điện bình quân ở 
Việt Nam là 7 cent/kWh vào năm 2013 
và nếu so sánh với Philippin, một 
nước có trình độ phát triển tương 
đương và không có trợ giá NLHT thì 
giá điện là trên 20 cent/kWh trong 
năm 2011-201256. Trong năm 2012, 
giá bán lẻ điện cho hộ tiêu dùng ở 
Trung Quốc là gần 8, ở Mỹ là gần 12, 
Liên minh Châu Âu gần 20, và ở Nhật 
Bản khoảng 26 cent/kWh57.

Dựa trên sự khác biệt của giá năng 
lượng ở Việt Nam và trên thế giới, theo 
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) 
và Chương trình Phát triển Liên Hợp 
Quốc (UNDP), hàng năm Việt Nam 
trợ cấp cho NLHT từ 1,2 tỉ đô la Mỹ 
đến 4,49 tỉ đô la Mỹ trong giai đoạn 
2007-201258 (xem Hình 13). Con số này 
tương đương với hỗ trợ hơn 800.000 
đồng/nguời trong năm 201259.
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 Nhà nước quy định giá mua và bán điện đối với tất cả các đối tượng mua bán điện trên thị trường 
điện lực60.

 Trả lời: Đúng. Quy định mức giá là một hình thức kiểm soát giá, dẫn tới cạnh tranh không 
lành mạnh giữa các bên mua bán điện hoặc các loại hình cung cấp điện khác nhau (từ nhiên 
liệu hóa thạch, từ nguồn tái tạo).

 Hàng chục nghìn tỉ vốn vay ưu đãi đổ vào Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN): Năm 2013, EVN 
được Chính phủ phê duyệt vay vượt mức 15%, 25% và cho phép miễn thẩm định đối với Hợp 
đồng EPC Cảng than Duyên Hải61; vay bảo lãnh 6.200 tỉ đồng cho dự án Nhà máy Nhiệt điện 
Duyên Hải 3 (bên cạnh 15.900 tỉ đồng đã vay từ các ngân hàng nhà nước)62. 

 Trả lời: Đúng. Các khoản vay vượt mức có thể được dùng cho các hoạt động sản xuất khác. 
Các khoản vay được nhà nước bảo lãnh là các khoản vay trong đó rủi ro được nhà nước bảo 
hiểm. Tất cả các chi phí này đều được trích từ nguồn ngân sách nhà nước.

 Nhà máy nhiệt điện có công nghệ lạc hậu, có nhiều lần phải dừng lò hơi và hệ thống lọc bụi tĩnh 
điện, làm phát sinh khói thải tới các khu vực dân cư xung quanh – mà không có biện pháp kiểm 
soát và xử lí thích hợp63.

 Trả lời: Đúng. Không áp dụng các biện pháp xử lí môi trường cần thiết là gián tiếp hỗ trợ các 
nhà máy nhiệt điện về chi phí môi trường và xã hội. 

 Hỗ trợ tiền điện trực tiếp cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội bằng tiền mặt, trích từ nguồn 
Ngân sách Nhà nước64. 

 Trả lời: Đúng. Đây là một trong số ít những nguồn trợ giá trực tiếp cho người dân ở Việt Nam. 
Trong các dự án đầu tư về năng lượng từ nước ngoài vào Việt Nam, chỉ 3,83% ngân sách được 
sử dụng trực tiếp để hỗ trợ người tiêu dùng65.

HỎI ĐÁP:
Theo bạn những hành động sau đây có phải trợ giá không?

?

?

?

?

!

!

!

!
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Trợ giá NLHT có lợi không?

Mục tiêu cơ bản của trợ giá năng lượng là: (i) đảm bảo người nghèo, người có thu nhập dưới 
chuẩn được tiếp cận với năng lượng và nhiên liệu; (ii) bảo vệ người tiêu dùng khỏi tác động 
từ biến động giá cả thế giới; và (iii) thúc đẩy tăng trưởng kinh tế qua việc phát triển các 
ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng. 

Tuy nhiên trợ giá NLHT đang tạo ra nhiều tác động không mong muốn đi ngược lại các mục 
tiêu trên:

(i) Trợ giá có hỗ trợ người nghèo?

 Trên thực tế, trợ giá NLHT thường có lợi hơn cho người giàu và nhóm người có thu 
nhập cao. Lí do là vì phần lớn mọi người, không phân biệt thu nhập và tình hình kinh 
tế, nhận lượng tiền trợ giá như nhau cho mỗi đơn vị năng lượng họ sử dụng, mà người 
giàu thì thường có nhu cầu sử dụng điện và xăng dầu cao hơn người nghèo.

(ii) Trợ giá có bảo vệ người tiêu dùng về mặt kinh tế, xã hội và môi trường? 

 Trợ giá NLHT tạo nên “bình ổn ảo”: Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở Việt Nam là một hình 
thức “trả trước” cho phần tăng giá xăng trong tương lai, điều này không những không 
đem lại lợi ích gì cho người tiêu dùng mà còn góp phần gia tăng lạm phát66.

(iii) Trợ giá có thúc đẩy tăng trưởng kinh tế qua việc phát triển các ngành công nghiệp sử 
dụng nhiều năng lượng?

 Trợ giá NLHT đã tạo ra một giá năng lượng “ảo”, thấp hơn so với giá thành sản xuất thực 
tế. Điều này vô tình khuyến khích việc sử dụng năng lượng không hiệu quả, làm gia 
tăng nhu cầu năng lượng (bao gồm cả việc nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch) và đe dọa 
an ninh năng lượng quốc gia. 

 Trợ giá NLHT dẫn tới tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa khai thác và sử dụng 
năng lượng có nguồn gốc hóa thạch so với năng lượng tái tạo.

2.2
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• Trợ giá NLHT tạo 
nên gánh nặng cho 
ngân sách nhà nước, 
nguồn thu nhà nước 
thấp đi (giá thấp, không có lợi nhuận) và mức nợ gia 
tăng, nguy cơ tham nhũng và lạm dụng quỹ trợ giá.

Như vậy, trợ giá có vẻ đem lại lợi ích trước mắt cho người tiêu 
dùng, nhưng về lâu dài thì trợ giá NLHT tỏ ra không bền vững cả 
về mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Đặc biệt, trợ giá NLHT ảnh 
hưởng tiêu cực tới môi trường và sức khỏe người dân do tiếp tục 
sử dụng và phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Các quốc gia duy 
trì trợ giá NLHT đang dành ưu tiên không đúng chỗ cho nguồn 
năng lượng ô nhiễm và sắp cạn kiệt, đồng thời đánh mất nguồn 

lực cần thiết để chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Khi có trợ giá NLHT
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 Trung bình chỉ 7,2% lợi ích từ trợ giá NLHT đến với 20% 
những người nghèo nhất, trong khi 20% nhóm người 
giàu nhất nhận được tới 42,8% lợi ích từ trợ giá67. 

 3 tập đoàn lớn của Nhà nước nhận được nhiều trợ giá 
nhiên liệu hóa thạch nhất ở Việt Nam là Tập đoàn Công 
nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Dầu 
khí Quốc gia Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
ghi nhận mức lỗ 15 tỉ đô la Mỹ năm 2012, chiếm gần 
một phần tư tổng số nợ của các tập đoàn nhà nước 
trong năm68.

Bạn có biết?

Khi không có trợ giá NLHT
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Có nên cải cách trợ giá 
NLHT không?

Nếu tất cả các quốc gia trên thế giới đều tính đúng giá của năng lượng, thì sẽ làm giảm 23% lượng khí 
thải cacbon, giảm 63% số trường hợp tử vong do ô nhiễm không khí liên quan tới nhiên liệu hóa thạch 
và tăng nguồn thu của nhà nước thêm một khoản tương đương 2,6% GDP70. 

Bạn có biết?

Nghiên cứu gần đây của Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) khẳng định rằng việc tính chính xác giá 
cả năng lượng sẽ tạo ra cơ hội tăng trưởng kinh tế, tăng nguồn thu thuế và đem lại các lợi 
ích to lớn về môi trường và sức khỏe. Nếu tất cả các quốc gia trên thế giới đều tính đúng 
giá của năng lượng, thì sẽ làm giảm 23% lượng khí thải cacbon, giảm 63% số trường hợp tử 
vong do ô nhiễm không khí liên quan tới nhiên liệu hóa thạch và tăng nguồn thu của nhà 
nước thêm một khoản tương đương 2,6% GDP69. Đã đến lúc cần thay đổi chính sách tính giá 
năng lượng, trong đó cần phản ánh rõ các chi phí kinh tế, môi trường và xã hội của từng 
loại năng lượng!

Cải cách trợ giá NLHT là cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững:

2.3

 Về kinh tế, giảm gánh nặng lên ngân sách nhà nước, thúc đẩy đầu tư và sử dụng năng 
lượng hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trung và dài hạn cho đất nước.

 Về xã hội, góp phần cải thiện tính công bằng cho người nghèo và người thu nhập thấp 
trong xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh quốc gia.

 Về môi trường, giảm các nguy cơ và tác động nguy hại tới môi trường và sức khỏe con 
người, góp phần đáng kể vào việc kiểm soát biến đổi khí hậu trên toàn cầu.
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Hình 15. Ô nhiễm không khí sẽ giảm 23% nếu tính đúng giá của NLHT 
(Nguồn: IMF, 2010)

Khi chưa tính đúng giá NLHT 
(Khi có trợ giá)

Khi tính đúng giá NLHT
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2.4

Các quốc gia cải cách trợ giá 
NLHT như thế nào?

Trước tác động tiêu cực của trợ giá NLHT, nhiều quốc gia trên thế giới đã nỗ lực cải cách trợ 
giá. Tháng 9 năm 2009, lãnh đạo các quốc gia trong Nhóm 20 (nhóm các nền kinh tế lớn bao 
gồm 19 quốc gia và liên minh châu Âu) đã thỏa thuận cắt giảm trợ cấp NLHT và thúc đẩy cam 
kết này tại diễn đàn hợp tác kinh tế khu vực và các hội nghị phát triển bền vững và biến đổi 
khí hậu trên thế giới. 

Trong thời gian gần đây, nhiều nước châu Á đã thực hiện các hành động cụ thể để cắt giảm 
trợ giá NLHT, điển hình như:

 Tháng 3 năm 2013, Indonesia tăng giá xăng dầu lên 22-44% và giá điện lên 15%71.

 Tháng 4 năm 2014, Iran tăng giá xăng lên 75%, tăng giá dầu 40% và khí đốt 32%72.

 Tháng 12 năm 2014, Malaysia chấm dứt việc trợ cấp cho mặt hàng xăng RON95 và dầu 
diesel73.

Để quá trình cải cách trợ giá thành công, Chương trình Sáng kiến Trợ giá Toàn cầu (IISD-GSI) 
đã khuyến nghị các nước Đông Nam Á lưu ý tới ba nội dung: điều chỉnh đúng giá năng 
lượng, quản lí tác động do cải cách và lôi kéo sự ủng hộ của xã hội.

Các loại năng lượng cần được định giá chính xác, trong đó giá phải tính toán và phản ánh 
đầy đủ các chi phí về kinh tế, xã hội và môi trường. Để điều chỉnh đúng giá NLHT, các quốc 
gia có thể tiến hành dỡ bỏ trợ cấp NLHT theo một lộ trình giảm dần, hoặc mạnh tay cắt giảm 
hoàn toàn trợ cấp. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy các nước cải cách theo lộ trình giảm dần 
thường thành công hơn các nước tiến hành cắt giảm trợ cấp một lần. 

 Cải cách không đơn thuần là tăng giá cố định mà cần phải có các hành động hướng 
tới một cơ chế định giá dựa vào thị trường. Thúc đẩy một thị trường năng lượng cạnh 
tranh và hiệu quả sẽ giúp giảm giá năng lượng cùng lúc với quá trình gỡ bỏ trợ cấp.

 Cải cách trợ giá có thể bắt đầu bằng việc gỡ bỏ các khoản hỗ trợ kém hiệu quả hay ít có 
lợi cho người nghèo, thay vào đó có các biện pháp hỗ trợ phù hợp để đảm bảo người 
nghèo tiếp cận tốt với năng lượng.

2.4
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 Áp dụng mức thuế cần thiết (như thuế cacbon, phí môi trường…) với NLHT là một cân 
nhắc quan trọng.

Để quản lí tác động do cải cách gây ra, các quốc gia cần có các biện pháp đảm bảo an 
sinh xã hội, tăng cường sử dụng năng lượng hiệu quả và có các nguồn cung thay thế. Kinh 
nghiệm quốc tế cho thấy cải cách thành công phụ thuộc vào việc thực hiện các biện pháp 
giảm thiểu tác động. Ví dụ:

 Năm 2010, khi Iran thực hiện cải cách trợ giá, tiền hỗ trợ trực tiếp cho khoảng 80% dân 
số đã được chuyển vào tài khoản của người dân74. Iran cũng cam kết chuyển 3 tỉ đô la Mỹ 
trong tổng số 7 tỉ đô la Mỹ cắt giảm được từ trợ giá để chi dùng cho y tế và giáo dục75.

 Chính phủ Ghana đã đưa ra một loạt các biện pháp hỗ trợ nhóm người dễ bị tổn thương 
nhất: giảm học phí tại các trường tiểu học và trung học công lập, tăng cường xe buýt 
công cộng, tăng cường hỗ trợ y tế ở các vùng nghèo khó, tăng lương tối thiểu, và đầu 
tư vào điện khí hóa nông thôn76.

 Năm 2013, Chính phủ Peru khởi động chương trình hỗ trợ lắp đặt điện mặt trời miễn 
phí cho khoảng 2 triệu người dân nghèo nhất77.

Để xây dựng và lôi kéo sự ủng hộ từ các bên liên quan, cần nâng cao nhận thức và huy động 
sự tham gia từ chính phủ, các cơ quan ban ngành cho tới người dân, doanh nghiệp. Việc dỡ 
bỏ trợ cấp là không dễ dàng và thường vấp phải sự hoài nghi và phản đối của công chúng. 
Chính vì vậy, cả chuyên gia, cán bộ nhà nước và người dân, doanh nghiệp đều cần thấu hiểu 
được lợi ích và lộ trình cải cách trợ giá NLHT:

 Thảo luận với các bên liên quan ngay từ bước đầu của cải cách, nhờ vậy các vấn đề khi 
thực hiện có thể được phát hiện và xử lý từ sớm, tăng tính minh bạch và cả nhận thức 
của các bên liên quan về lợi ích cải cách. Ví dụ: Năm 2010, Chính phủ Malaysia đã tiến 
hành một cuộc thăm dò toàn quốc qua điện thoại di động về thái độ công chúng đối 
với việc cải cách trợ giá NLHT, đồng thời mời các bên liên quan tham dự những “ngày 
công khai” để cung cấp thông tin về cải cách78. 

 Cung cấp các bằng chứng rõ ràng về lợi ích cải cách đồng thời với việc sắp xếp lộ trình 
cải cách hợp lý. Càng nhiều thông tin được cung cấp cho công chúng, sự giám sát và 
ủng hộ từ phía công chúng càng mạnh mẽ. Ví dụ: Chính phủ Indonesia đã cho treo các 
biểu ngữ lớn tại các cửa hàng bán lẻ nhiên liệu để thông báo cho người tiêu dùng về 
mức trợ giá NLHT và khuyến khích họ mua các sản phẩm không được trợ giá79.
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 Các chiến dịch truyền thông nâng cao 
nhận thức có thể bao gồm khảo sát giá 
cả, so sánh giá nhiên liệu trong nước 
và quốc tế, và cấu thành giá xăng dầu 
(chẳng hạn như giá nhập khẩu, giá 
thành sản xuất và thuế). Ngoài ra, các 
thông tin về lý do thực hiện cải cách, và 
các lợi ích đem lại từ cải cách như việc 
giảm thuế, hỗ trợ tiền mặt, xây dựng 
công trình công ích… cũng rất hữu 
dụng trong việc xây dựng sự ủng hộ 
của toàn xã hội.

Ở Việt Nam, Chính phủ đã cam kết một lộ 
trình dỡ bỏ trợ cấp NLHT trong Chiến lược 
tăng trưởng xanh. Một số bộ Luật, Chương 
trình quốc gia, các chính sách liên quan như 
luật về thuế môi trường, tăng giá bán than, 
tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước… đã và 
đang được thực hiện để thúc đẩy sử dụng 
năng lượng hiệu quả và tiết kiệm. Tuy nhiên 
tiến độ thực hiện cải cách hiện rất chậm 
chạp80. Để hỗ trợ cho việc xây dựng lộ trình 
cải cách tài khóa nhiên liệu hóa thạch, UNDP 
tại Việt Nam đã đưa ra 3 nhóm kiến nghị: 

 Cải cách toàn diện ngành năng lượng, 
bao gồm các bước xây dựng thị trường 
năng lượng cạnh tranh và định giá 
phản ánh đủ chi phí; 

 Các biện pháp quản lý tác động của 
cải cách; và 

 Các bước xây dựng và duy trì sự ủng 
hộ của công chúng cho cải cách. 

“Các phân tích khoa học và kinh tế 
cho ta biết rằng chúng ta cần phải 
chuyển sang sử dụng năng lượng 
sạch càng nhanh càng tốt. Loại bỏ 
dần trợ cấp nhiên liệu hóa thạch 
là một phần quan trọng trong 

bài toán đó và đã được thông qua 
tại Hội nghị Thượng đỉnh G-20. 
Tuy nhiên chúng ta cần phải tiến 
hành một cách từ từ và cẩn trọng. 
Chúng ta không thể xây dựng một 
nền kinh tế xanh và bền vững trên 
lưng những người nghèo nhất và 

dễ bị tổn thương nhất.”
(Ban Ki Moon – Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc)

Một số ưu tiên quan trọng trong các kiến 
nghị trên là: cải thiện hiệu quả của Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam; tăng cường cạnh tranh 
trên thị trường điện; tăng cường tính minh 
bạch trong việc thiết lập giá điện; hướng tới 
định giá cacbon; khuyến khích năng lượng 
tái tạo; hỗ trợ nhóm hộ thu nhập thấp và các 
doanh nghiệp sử dụng nhiều năng lượng bị 
ảnh hưởng, trong đó có các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ; xây dựng một chiến lược truyền 
thông, thông tin và tham vấn toàn diện cho 
cải cách trợ giá NLHT81.
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Phần 3
Chúng ta có thể làm gì?
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Trước những thách thức to lớn về khủng hoảng năng lượng và sự phụ thuộc vào nhiên liệu 
hóa thạch, chúng ta cần nỗ lực đưa ra những giải pháp năng lượng bền vững.

Là một công dân, bạn và tôi có thể góp sức bằng nhiều hành động cụ thể:

CẬP NHẬT THÔNG TIN
Hiểu biết là nền tảng cần thiết để giải quyết vấn đề. Hãy tìm hiểu và cập nhật thông tin khoa 
học, tiến bộ công nghệ và xu hướng phát triển năng lượng để tìm ra những giải pháp bền 
vững. Từ đó bạn có thể ứng dụng và thuyết phục những người khác cùng thực hiện tốt hơn.

HÃY THAY ĐỔI
Nên nhớ rằng, mọi hoạt động của chúng ta đều cần đến năng lượng, nên sự thay đổi từ 
những thói quen và hoạt động hàng ngày là rất cần thiết và 
quan trọng để kiểm soát và giảm thiểu nhu cầu năng 
lượng. Hãy là tấm gương để lôi cuốn bạn bè, gia 
đình và mọi người, những nỗ lực của bạn sẽ 
được nhân lên nhiều hơn và hiệu quả hơn.

Bắt đầu từ những hành động rất đơn 
giản và dễ thực hiện

 Rút phích điện và tắt đèn khi không 
dùng thiết bị hoặc khi ra khỏi nhà: 
vừa tiết kiệm điện lại tăng tuổi thọ 
cho thiết bị.

 Tận dụng năng lượng tự nhiên như 
mở cửa đón gió và ánh sáng ban 
ngày.

 Chỉ sử dụng năng lượng ở mức độ 
vừa phải như bật điều hòa ở 26 độ, 
dùng bình nóng lạnh vừa đủ.
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 Đi xe đạp, đi bộ với những quãng đường phù hợp để giảm tiêu thụ năng lượng. 

 Đi chung xe, sử dụng các phương tiện công cộng khi đi làm, đi chơi.

 Trồng cây xanh để giảm thiểu tác động của nhiên liệu hóa thạch với môi trường.
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Thảo luận với gia đình về các giải pháp năng lượng 
bền vững

 Sử dụng các sản phẩm tiêu thụ năng lượng thấp 
như bóng đèn LED, nồi áp suất, bếp điện từ hay 
các sản phẩm có dán nhãn năng lượng.

 Thử nghiệm các thiết bị dùng năng lượng tái tạo 
ở hộ gia đình như bình nước nóng năng lượng 
mặt trời, bếp biogas, đèn chiếu sáng bằng pin 
năng lượng mặt trời...
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CÙNG LAN TỎA
Hãy chia sẻ kiến thức, thông tin và cả những sáng kiến, giải pháp với gia đình, bạn bè, các 
tổ chức và cộng đồng để cùng nhau áp dụng và thúc đẩy những hành động sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức, các chiến dịch lớn như Giờ Trái Đất, Chiến dịch 
toàn cầu chống biến đổi khí hậu 350…, các cuộc thi sáng kiến về sử dụng năng lượng hiệu 
quả, và thực hiện những dự án ở trường học, cơ quan và cộng đồng.

CHIA SẺ TRÁCH NHIỆM
Tham gia nghiên cứu hay đầu tư vào thị trường năng lượng mới:

 Nghiên cứu các sản phẩm sử dụng năng lượng hiệu quả như bóng đèn LED, các thiết 
bị gia dụng…

 Kinh doanh các sản phẩm ứng dụng năng lượng tái tạo như mô hình biogas, bình nước 
nóng năng lượng mặt trời.

 Thúc đẩy hay đầu tư vào hệ thống điện từ năng lượng mặt trời, năng lượng gió, thủy 
điện cỡ nhỏ, biogas cho một khu vực…

Tìm hiểu, trao đổi và ủng hộ các chính sách phát triển năng lượng bền vững quốc gia và 
địa phương:

 Phổ biến và thực thi 
Luật sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu 
quả.

 Ủng hộ việc xây dựng 
thị trường điện cạnh 
tranh nhằm cải thiện 
hiệu suất, tăng tính 
minh bạch và giảm nhu 
cầu trợ cấp cho quá 
trình cung cấp điện.
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Chúng ta cứ như những người nông dân chặt từng mảnh hàng rào để 
lấy củi đun, trong khi có thể sử dụng các nguồn năng lượng vô tận: 
mặt trời, gió, và thủy triều. Tôi sẽ đầu tư vào mặt trời và năng lượng 
mặt trời. Một nguồn năng lượng tuyệt vời! Tôi hi vọng con người sẽ 
không đợi tới khi hết dầu và than mới đi giải quyết việc này.

Thomas Edison, 1931

 Tìm hiểu, thuyết phục và ủng hộ việc 
cải cách trợ giá NLHT: cắt bỏ những hỗ 
trợ và ưu tiên đối với nguồn nhiên liệu 
hóa thạch; điều chỉnh giá than, xăng 
dầu, điện… 

 Hỗ trợ chính sách đa dạng hóa các 
nguồn năng lượng, nhất là phát triển 
năng lượng tái tạo như một hướng đi 
lâu dài.

 Hỗ trợ những chính sách liên quan trong 
các lĩnh vực kinh tế - xã hội khác, ví dụ 
như phát triển hệ thống giao thông 
công cộng giúp tiết kiệm năng lượng, 
giảm ô nhiễm không khí.  

 Tham gia xây dựng và thực hiện kế 
hoạch năng lượng bền vững từ cấp gia 
đình, địa phương đến quốc gia.
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