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ĐÁNH GIÁ NGÀNH (TÓM TẮT): NGÀNH NĂNG LƯỢNG1 
 
Lộ trình phát triển Ngành 
 

1. Hiện trạng, vấn đề và các cơ hội của ngành  
 

1. Quá trình phát triển nhanh chóng của Việt Nam đi đôi với nhu cầu năng lượng ngày càng 
tăng cả về nhu cầu phát triển công nghiệp lẫn tiêu thụ cá nhân. Điện năng tiêu thụ tăng trung 
bình 14%/năm trong giai đoạn 2004-2010, cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng kinh tế trung 
bình là 7%/năm trong cùng kỳ. Nhu cầu điện năng dự báo sẽ tiếp tục tăng với tốc độ trung bình 
14%/năm trong giai đoạn 2011-2015 và 11% trong giai đoạn 2016-2020. Dự báo lượng tiêu thụ 
điện năng sẽ tăng từ 85,932 gigawat giờ (GWh) trong năm 2010 lên 251,763 GWh vào năm 
2020.  
 

2. Việt Nam đạt được tiến bộ to lớn trong việc tăng cường tiếp cận điện, tỉ lệ phần trăm hộ 
gia đình không có điện giảm từ 22% năm 1999 xuống chỉ còn 3% vào năm 2010. Những cộng 
đồng chưa được kết nối với điện lưới chủ yếu ở những khu vực núi cao, dân cư thưa thớt và 
kém phát triển của vùng Tây Bắc. Tỉ lệ tiêu dùng điện của các ngành sản xuất là 52%, dân cư là 
39%, doanh nghiệp dịch vụ là 8% và nông nghiệp là 1%. Mặc dù sản xuất công nghiệp là khu 
vực tiêu thụ điện lớn hơn cả, song đây cũng là ngành kinh tế quan trọng nhất, dự báo đến năm 
2015 sẽ chiếm 41% tổng sản phẩm quốc nội, 29% lao động và 87% doanh thu xuất khẩu. Do 
vậy, đảm bảo cung cấp đủ điện là một điều kiện tiên quyết để duy trì tăng trưởng kinh tế đạt chỉ 
tiêu 7,5%–8,0%/năm 
 

3. Sắp xếp thể chế. Bộ Công thương chịu trách nhiệm hướng dẫn và quản lý sự phát triển 
của ngành điện. Trách nhiệm của Bộ Công thương bao gồm (i) hoạch định cải cách hành lang 
pháp lý và cơ chế thành lập thị trường điện cạnh tranh và tài chính bền vững, (ii) xác định đề án 
huy động vốn để đáp ứng nhu cầu đầu tư của ngành điện, và (iii) xây dựng chương trình hiện 
đại hóa ngành điện về mặt công nghệ và tăng cường phát triển năng lực sản xuất thiết bị cho 
ngành điện trong nước. Bộ Công thương cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 
Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xây dựng chính sách và cơ chế tài chính thu hút 
đầu tư nước ngoài và viện trợ phát triển chính thức, đồng thời tăng năng lực vốn tự có của các 
doanh nghiệp trong ngành điện, đáp ứng nhu cầu vốn để nhanh chóng phát triển ngành điện. 
 

4. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chủ yếu chịu trách nhiệm đầu tư và quản lý các dự 
án sản xuất điện được giao. Tổng công ty truyền tải điện quốc gia (NPT) được thành lập năm 
2008 với 100% vốn của EVN. NPT chịu trách nhiệm đầu tư, quản lý và vận hành đường dây 
truyền tải điện 500 ki-lô-vôn (kV) và 220 kV và các trạm biến áp kèm theo. Các tổng công ty điện 
lực miền Bắc, miền Trung và miền Nam, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập năm 
2010 với 100% vốn của EVN chịu trách nhiệm về mạng lưới phân phối. Một số doanh nghiệp 
nhà nước tham gia vào các dự án sản xuất điện độc lập, đáng kể nhất là Tập đoàn Dầu khí 
PetroVietnam và Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Vinacomin.  

 
5. Đảm bảo kỹ thuật bền vững. Công suất phát điện sẽ được tăng thêm 22.294 
megawatts (MW) trong giai đoạn 2011–2015, tiếp theo là 35.087 MW giai đoạn 2016–2020,2 để 
đáp ứng nhu cầu cao điểm dự báo là 45.199 MW trong năm 20203 và duy trì mức dự trữ 41%, 

                                                 
1
 Tóm tắt này dựa trên Chiến lược và Lộ trình Đánh giá Ngành Năng lượng, ADB 2010. Manila. Sẽ cung cấp theo yêu 

cầu. 
2
 Mặc dù tăng trưởng thấp hơn dự báo có thể giảm áp lực phải tăng thêm công suất phát điện, song mạng lưới truyền 

tải cần được tăng cường và mở rộng để giảm nút thắt cố chai trong hệ thống truyền tải và đưa điện từ các nhà máy 
điện hiện tại và nhà máy điện mới vào lưới điện. 

3
 Đề ra mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng năng lực, đặc biệt trong sản xuất công nghiệp. Hệ số co giãn của cầu về 

điện ước tính giảm từ 2.0 năm 2011 xuống 1.0 năm 2020.  
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và vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào thủy điện. Nhập khẩu điện từ các nước trong khu vực sẽ 
chiếm khoảng 3% mục tiêu công suất phát điện 77.299MW trong năm 2020. 
 

6. Việc nhanh chóng phát triển các nhà máy điện mới và nhập khẩu điện từ các nước láng 
giềng đòi hỏi các đường dây truyền tải điện 500lV và 220kV cùng với các trạm biến áp phải 
được tăng cường và xây dựng một cách tương ứng để cân đối hệ thống phụ tải điện trong khu 
vực bằng cách (i) giảm các nút thắt cổ chai trong truyền tải điện, (ii) tạo thuận lợi cho truyền tải 
điện năng, và (iii) giảm thất thoát trên hệ thống truyền tải và dao động điện áp. Trong giai đoạn 
2011-2015, mạng lưới truyền tải dự kiến sẽ kéo dài thêm 3.833km đường dây 500kV, 10.637km 
đường dây 220kV, tăng thêm 17.100 megavolt-amperes (MVA) công suất biến áp 500 kV/220 
kV và 35.863 MVA công suất biến áp 220 kV/110 kV. Chính phủ đã đề ra mục tiêu giảm thất 
thoát trên hệ thống từ 10% năm 2010 xuống 8% năm 2020. 
 

7. Năng lực tài chính. Một thách lớn đối với các công ty trong ngành điện là huy động vốn 
để đáp ứng nhu cầu đầu tư cho sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Mặc dù các nhà sản xuất 
điện độc lập càng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút thêm đầu tư vào hoạt 
động sản xuất điện, song NPT vẫn là công ty chịu trách nhiệm chính về đáp ứng nhu cầu đầu tư 
bằng cách sử dụng nguồn lực của mình và huy động vốn từ các đối tác phát triển. Nếu không có 
dòng tiền tốt, thì các công ty trong ngành điện sẽ càng ngày càng gặp khó khăn trong việc tìm 
vốn đầu tư. Hơn nữa, nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức ưu đãi và vốn ngân sách trong 
nước chỉ có hạn. Có thể vay vốn cho các dự án hạ tầng ưu tiên, nhưng các khoản vay có thời 
hạn ngắn. Do vậy, các công ty trong ngành điện phải tìm cách vay vốn theo điều khoản thương 
mại từ các cơ quan tín dụng xuất khẩu và nguồn vốn thông thường của Ngân hàng Phát triển 
Châu Á (ADB).  

 
8. Điều chỉnh giá điện và phí truyền tải điện. Mặc dù cần phải cân nhắc khả năng chi trả 
và phúc lợi công cộng cho phù hợp với trình độ phát triển của Việt Nam, song chính phủ cũng 
nhận thấy rằng việc tăng giá điện là không thể tránh khỏi để bù đắp chi phí phát triển mạng lưới 
phát điện và truyền tải điện.4 Giá bán lẻ điện trung bình đã tăng 8,9% trong năm 2009, 6,8% 
năm 2010, và 20,3% năm 2011 hiện nay đang ở mức 1.304đ/kWh, tương đương 
0,06USD/kWh.5 Phí truyền tải điện tăng 14.3% trong tháng 3/2011 lên 77,5đ/kWh, tương đương 
0,004USD/kWh.  
 

9. Bền vững môi trường. Tỉ trọng nhiệt điện than đốt trong hệ thống điện theo kế hoạch là 
48% vào năm 2020, và điện bằng khí tự nhiên là 17%.6 Nếu không đầu tư vào các công nghệ 
nhiệt điện hiệu quả nhất, thì tác động đối với môi trường sẽ tăng lên. Đặc biệt là các ngành công 
nghiệp vẫn tiêu thụ rất nhiều điện do hoạt động thiếu hiệu quả. Cường độ tiêu thụ điện trong sản 
xuất công nghiệp của Việt Nam cao hơn Thái Lan và Malaysia 1,5-1,7 lần. Tỉ trọng tăng trưởng 
nhu cầu điện so với tăng trưởng GDP là 2, cao hơn gấp đôi so với mức trung bình thế giới. 
Tháng Giêng 2011, Luật Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả có hiệu lực, cùng với nghị 
định hướng dẫn thực hiện. Chính phủ đang tìm biện pháp giảm tiêu thụ năng lượng cho sản xuất 
công nghiệp từ 10-15% bằng cách thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả năng lượng, cần khuyến khích các ngành 
sản xuất công nghiệp thông qua (i) hướng dẫn và chuẩn mực, (ii) cung cấp cơ chế tài chính để 

                                                 
4
  Sản xuất điện của Việt Nam chủ yếu dựa vào thủy điện, trước đây giá thành tương đối thấp. Tuy nhiên, do hầu hết 

các nhà máy thủy điện lớn đã hoặc đang được xây dựng, và với nhu cầu giảm phụ thuộc vào việc sản xuất điện từ 
thủy điện bị biến động theo mùa, sự kết hợp giữa thủy điện có giá thành thấp với nhiệt điện với chi phí cao hơn 
đang làm cho giá thành nói chung tăng lên. 

5
 Việc đồng Việt Nam giảm giá so với đồng đô-la Mỹ không làm tăng giá điện, chỉ được điều chỉnh theo lạm phát nên 

mức giá hầu như vẫn giữ nguyên. 
6
 Năng lượng tái tạo, chủ yếu là phong điện, dự kiến sẽ chiếm 6% tổng lượng điện năng vào năm 2020.  
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cho phép đầu tư trước vào công nghệ mới, và (iii) nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng 
lực tri thức để nâng cấp trang thiết bị và vận hành hiệu quả, quản lý thiết kế hiệu quả.  
 

10. Phát triển nguồn nhân lực. EVN đã tăng cường thành công các hoạt động và năng lực 
của mình, phát triển thêm kỹ năng quản lý và chuyên môn cần thiết để duy trì hoạt động. Tuy 
nhiên, đặc biệt là tổng công ty truyền tải điện quốc gia là một công ty còn tương đối mới, năng 
lực cán bộ nhân viên trong những lĩnh vực hoạt động chính như lập kế hoạch kinh doanh chiến 
lược doanh nghiệp, quản lý, kế toán, quản lý tài chính và lập kế hoạch cần được tăng cường, và 
các công cụ, quy trình và thủ tục thích hợp cần tiếp tục cập nhật, phát triển và thực hiện, để cho 
phép tổng công ty đáp ứng hiệu quả trước các yêu cầu phát triển. 
 

2. Chiến lược Ngành điện của Chính phủ  
 

11. Nâng cao công suất sản xuất, truyền tải và phân phối điện đảm bảo bền vững về kinh tế 
và môi trường để đáp ứng nhu cầu điện đang tăng nhanh là một trong những ưu tiên hàng đầu 
của chính phủ Việt Nam. Đó là điều kiện tiên quyết để duy trình tăng trưởng kinh tế, tạo thêm 
việc làm và các cơ hội kiếm thu nhập, tiếp tục giảm nghèo. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 
của chính phủ giai đoạn 2011-2015 thừa nhận tầm quan trọng của các dự án xây dựng cơ sở hạ 
tầng lớn đối với phát triển kinh tế xã hội. Nhận thức được nhu cầu phải vượt qua thách thức hiện 
tại trong ngành điện, ngày 27/07/2011 Chính phủ đã phê duyệt Tổng sơ đồ điện 7. Với Tổng sơ 
đồ điện 7, chính phủ phê duyệt nhiều dự án sản xuất và truyền tải điện sẽ được thực hiện trong 
giai đoạn 2011-2020, đưa ra một lộ trình chi tiết và khuôn khổ cải cách cho việc (i) tăng cường 
năng lực tài chính, (ii) cải thiện hiệu quả vận hành của các công ty trong ngành điện, (iii) tăng 
cường phát triển nguồn nhân lực, (iv) áp dụng công nghệ tối ưu và hiện đại hóa hạ tầng ngành 
điện, và (v) nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong sản xuất và tiêu thụ điện để phát triển 
bền vững và hiện đại hóa ngành điện Việt Nam. 
 

12. Từ khi ban hành Luật Năng lượng năm 2005, Việt Nam đã thể hiện cam kết mạnh mẽ 
trong việc xây dựng một thị trường điện cạnh tranh, minh bạch và mở rộng cơ cấu sở hữu trong 
ngành điện.7 EVN đã chuyển thành một tập đoàn hoạt động tổng hợp theo ngành dọc, hoạt 
động trong cả lĩnh vực phát điện, truyền tải, phân phối và bán lẻ điện. Trong giai đoạn tiếp theo, 
các công ty điện lực nhà nước nằm trong lộ trình cổ phần hóa bao gồm công ty điện lực miền 
Bắc, miền Trung và miền Nam, ba trong số năm công ty phân phối điện. Bên cạnh đó, EVN đang 
chuyển giao các nhà máy điện cho các nhà sản xuất điện độc lập. Tuy nhiên, chính phủ nói rõ sẽ 
không cổ phần hóa mạng lưới truyền tải điện quốc gia và các dự án sản xuất điện quy mô lớn có 
tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng. 
 

13. Trong giai đoạn 2011–2020, tỉ lệ các nhà máy điện có đầu tư và sở hữu nước ngoài sẽ 
tăng lên. Trong tổng công suất phát điện, 46% dự kiến sẽ thuộc về các công ty có vốn đầu tư 
nước ngoài và công ty tư nhân. Để thu hút thêm vốn đầu tư tư nhân và đầu tư trực tiếp nước 
ngoài vào lĩnh vực phát điện và tăng cường năng lực tự đầu tư của các công ty điện lực nhà 
nước, chính phủ đã bắt đầu lộ trình cải cách giá điện. Theo Tổng sơ đồ điện 7, giá bán lẻ điện 
có thể tăng đến 0,09$/kWh vào năm 2020, cho thấy mức tăng giá trung bình hàng năm là 5,2%, 
phù hợp với chi phí biên ước tính của cung cấp điện trong dài hạn.   
 

14. Tháng 4/2011, Quyết định 24 về Điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường được 
phê duyệt. Quyết định này cho phép giá điện được rà soát hàng quý, và nếu cần, có thể được 
điều chỉnh dựa trên thay đổi của giá nhiên liệu thế giới và tỉ giá hối đoái. Một thông tư đã được 
soạn thảo và sẽ được phê duyệt trong năm 2011 để thực hiện Quyết định 24. Tiếp theo Thông 

                                                 
7
  Lộ trình cải cách được phê duyệt năm 2009 mô tả quá trình cải cách trong 15 năm và thực hiện thành ba gia đoạn: 

(i) tạo cạnh tranh trong sản xuất điện bằng cách cho phép các nhà máy điện được bán điện cho một người mua duy 
nhất 2009–2014, (ii) xây dựng thị trường bán sỉ cạnh tranh cho các công ty phân phối 2015–2022, và (iii) thiết lập 
thị trường bán lẻ cạnh tranh bắt đầu từ năm 2023. 
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tư 14 Quy định cụ thể phương pháp tính giá điện, với các quy trình và thủ tục xây dựng, ban 
hành và điều chỉnh phí truyền tải, phí sẽ được rà soát và nếu cần sẽ được điều chỉnh hàng năm, 
để cho phép NPT dần dần đạt được tỉ lệ tự đầu tư 25% và tỉ số khả năng trả nợ là 1,5. Ngoài ra, 
Luật Điện lực 2005 hiện nay đang được rà soát sửa đổi để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc phát triển thị trường điện cạnh tranh. Một thay đổi quan trọng là chuyển thẩm quyền phê 
duyệt điều chỉnh biểu giá điện bán lẻ từ Thủ tướng Chính phủ sang Bộ Công thương.  
 

3. Kinh nghiệm và Chương trình Hỗ trợ của ADB cho ngành điện 
 

15. Để lên kế hoạch cho cải cách và thiết kế thị trường điện, ADB hỗ trợ dài hạn, nhất quán 
và phối hợp chặt chẽ cho ngành điện, kết hợp cả các khoản vay cho khu vực nhà nước và tư 
nhân cho các dự án phát điện, truyền tải điện và phân phối điện, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và đối 
thoại chính sách. Từ năm 1994, ADB đã cho vay 2 tỉ USD cho ngành điện của Việt Nam, trong 
đó 480 triệu dành cho phát triển hệ thống truyền tải điện, 180 triệu USD cho phát triển mạng lưới 
phân phối, và phần còn lại là dành cho việc phát triển năng lực phát điện. Nghiên cứu đánh giá 
chương trình hỗ trợ quốc gia của ADB giai đoạn 1999–2008 đã đánh giá chiến lược và chương 
trình hỗ trợ cho ngành năng lượng là rất phù hợp, thành công, hiệu quả, bền vững, và có tác 
động và đóng góp quan trọng cho kết quả phát triển và gia tăng giá trị.8  
 

16. Báo cáo đánh giá chương trình hỗ trợ quốc gia chỉ ra một số vấn đề về hiệu quả: chậm 
trễ trong thực hiện, đặc biệt là (i) thủ tục phê duyệt và hành chính của phía chính phủ kéo dài, 
liên quan đến nhiều bộ, (ii) nhiều tầng lớp phê duyệt trong đấu thầu, xây dựng, giải phóng mặt 
bằng, cơ chế đảm bảo an toàn; (iii) chậm hoàn tất thiết kế kỹ thuật chi tiết; (iv) gói thầu nhỏ để 
thuận lợi cho các nhà thầu trong nước; và (v) hạn chế về nguồn nhân lực được đào tạo để thực 
hiện các biện pháp bảo đảm an toàn một cách hiệu quả và kịp thời. Cần áp dụng các biện pháp 
trong việc chuẩn bị và thiết kế hoạt động hỗ trợ để giảm bớt rủi ro chậm trễ trong thực hiện.  

 

17. Chiến lược đối tác quốc gia của ADB giai đoạn 2012–2015 hỗ trợ cho mục tiêu của chính 
phủ nhằm đạt được (i) tăng trưởng kinh tế hòa nhập, (ii) tăng trưởng bền vững về môi trường, 
và (iii) hội nhập khu vực.9 Cùng với nhu cầu điện liên tục tăng, chiến lược này đòi hỏi ADB phải 
liên tục cam kết lâu dài với ngành điện, cả về vốn vay lẫn hỗ trợ kỹ thuật. Tỉ lệ điện khí hóa của 
Việt Nam đã đạt gần 100% và khu vực tư nhân ngày càng tham gia nhiều hơn vào lĩnh vực phát 
điện, nên Vụ Đông Nam Á của ADB sẽ tiếp tục tập trung hoạt động hỗ trợ cho truyền tải điện, 
một trong những lĩnh vực ADB có thế mạnh. Chương trình Đầu tư Truyền tải Điện đang được đề 
xuất, thông qua quỹ tài trợ đa đợt, sẽ cung cấp cho NPT nguồn tài chính cần thiết, khả đoán, và 
liên tục phù hợp với mục tiêu và khung tiến độ của Tổng Sơ đồ điện 7. Liên quan đến hiệu quả 
hoạt động của ngành điện và bền vững môi trường, ADB sẽ tiếp tục tích cực hỗ trợ (i) các sáng 
kiến khu vực thông qua Dự án Kết nối mạng lưới điện Việt – Lào, (ii) cải cách ngành điện, và (iii) 
nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Chiến lược hỗ trợ cho ngành năng lượng của ADB sẽ 
tiếp tục là một yếu tố quan trọng hướng tới tăng trưởng kinh tế bền vững về môi trường, hòa 
nhập và hoạt động theo cơ chế thị trường. 

                                                 
8
 ADB. 2009. Đánh giá chương trình hỗ trợ quốc gia: Việt Nam. Manila. 

9
 ADB. 2011. Đề xuất Chiến lược Đối tác Quốc gia, 2012–2015: Việt Nam. Manila. 
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Thách thức nhanh chóng tăng cường công suất phát điện và phát triển mạng lưới truyền tải và phân phối  

Thách thức trong việc đáp ứng nhu cầu điện năng đảm bảo bền vững về kinh tế và môi trường ngày càng tăng  

Thách thức duy trì tăng trưởng kinh tế để tạo cơ hôi việc làm và tạo thu nhập  

Tiêu thụ điện cao do 
thiếu hiệu quả 

Limited capacity to 
rapidly expand 
transmission and 
distribution networks  

Limited capacity to 
rapidly expand power 
generation capacity, 
including from 
renewable energy 
resources 

Limited financial and 
institutional capacity in 
the National Power 
Transmission 
Corporation  
 
Ongoing process yet 
limited capacity to 
rapidly increase 
transmission charges 
 
 

Thiếu tiếp cận với 
nguồn vốn chi phí thấp 
và dài hạn để đầu tư 
ban đầu vào các công 
nghệ năng lượng hiệu 
quả, vào nguồn nhân 
lực và bí quyết công 
nghệ để nâng cao hiệu 
quả sử dụng năng 
lượng  
 
Dần dần xây dựng 
hướng dẫn và chuẩn 
mực  

Tác động 
quốc gia 

Vấn đề 
chính của 
ngành 

Nguyên 
nhân chính 

Các kết quả 
hạn chế của 
ngành 

Tác động 
ngành  

Limited financial 
capacity in Vietnam 
Electricity  
 
Ongoing process yet 
limited capacity to 
rapidly increase retail 
tariffs 
 
Gradual development 
of enabling 
environment to 
increase private-sector 
investments 

Cây phân tích vấn đề cho Ngành năng lượng 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
 

 
 
 
 

    
    

 
 
 
 

  
 

   
 

 
 
 
 

Thiếu năng lực để 
nhanh chóng tăng công 
suất phát điện, bao 
gồm nguồn năng lượng 
tái tạo 

Thiếu năng lực để 
nhanh chóng mở rộng 
mạng lưới truyền tải và 
phân phối điện 

Tập đoàn điện lực Việt 
Nam thiếu năng lực tài 
chính  
 
Lộ trình tăng giá điện 
đang được thực hiện 
nhưng thiếu năng lực 
để tăng nhanh biểu giá 
bán lẻ điện 
 
Dần dần phát triển môi 
trường thuận lợi để 
tăng cường đầu tư tư 
nhân  

Tổng công ty truyền tải 
điện quốc gia thiếu 
năng lực tài chính và 
thể chế 
 
Lộ trình đang được 
thực hiện nhưng thiếu 
năng lực để tăng 
nhanh phí truyền tải 
điện 
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Khung Kết quả Ngành Năng lượng, giai đoạn 2011–2015 
 

Kết quả phát triển của quốc gia Kết quả đầu ra của quốc gia  Chương trình dự án của ADB 

Kết quả phát triển 
với sự đóng góp 

của ADB 

Chỉ số, kèm theo 
chỉ tiêu và số 

liệu cơ sở 

Kết quả đầu ra  
với sự đóng góp 

của ADB 

Chỉ số với mục tiêu 
tăng dần 

Dự án của ADB, theo kế hoạch 
và đang triển khai  

Dự kiến kết quả đầu ra chính từ các can thiệp của 
ADB 

Công nghiệp, 
thương mại và 
người tiêu dùng 
Việt Nam sử 
dụng điện nhiều 
hơn và hiệu quả 
hơn  

Tiêu thụ điện 
trên đầu người 
tăng lên 1.720 
kWh vào năm 
2015 (mức cơ 
sở 2010: 985 
kWh) 

Thất thoát hệ 
thống giảm 
xuống 9% vào 
năm 2015

 

(mức cơ sở 
2010: 10%) 

Hệ số co giãn 
nhu cầu điện 
giảm xuống 
1,5 vào năm 
2015 (2010: 
2.0) 

Hệ thống điện 
được mở rộng, 
nâng cấp và 
quản lý tốt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tăng thêm 3.833 km 
đường dây truyền tải 
điện 500 kV đến năm 
2015 (2010: 3,987 km) 

Tăng thêm 10.637 km 
đường dây truyền tải 
điện  
220 kV đến năm 2015 
(2010: 10.820 km) 

Tăng thêm 17.100 MVA 
công suất các trạm biến 
áp 500/220 kV đến năm 
2015 (2010: 12.450 
MVA) 

Tăng thêm 35.863 MVA 
công suất các trạm biến 
áp 220/110 kV đến năm 
2015 (2010: 28.032 
MVA) 

Tăng thêm 22.294 MW 
công suất phát điện đến 
năm 2015 (2010: 
26.157 MW) 

Giá điện tăng dần ít 
nhất 5%/năm, đạt 
USD0,08/kWh đến năm 
2015 (2010: 
USD0,06/kWh) 

Các hoạt động chính năm 
trong kế hoạch 

Truyền tải điện (62,6% vốn) 

Năng lượng truyền thống (35,9% 
vốn) 

Phát triển ngành điện (0,34% 
vốn) 

Tiết kiệm và nâng cao hiệu quả 
sử dụng năng lượng (1,1% vốn) 

Các dự án dự kiến với dự toán 
ngân sách  

Ô Môn IV (320 triệu USD từ 
nguồn vốn OCR, 330 triệu € từ 
nguồn vốn của KfW) 

Chương trình Đầu tư Mạng lưới 
Truyền tải điện (đợt 1 120,5 triệu 
USD, đợt 2 209,5 triệu USD, đợt 
3 200 triệu USD vốn vay OCR) 

Kết nối mạng lưới điện Lào – Việt 
(30 triệu USD vốn vay OCR, 50 
triệu USD từ nguồn đồng tài trợ) 

Chương trình nâng cao hiệu quả 
năng lượng trong ngành công 
nghiệp (10 triệu USD vốn vay 
OCR, 50 triệu $ từ nguồn đồng 
tài trợ) 

Tái cơ cấu ngành điện và cải 
cách thị trường (0,5 triệu USD từ 
Quỹ TASF) 

Các dự án dự kiến 

Kéo dài thêm 502.6 km đường dây 500 kV, 101,3 km 
đường dây 220 kV, bổ sung 600 MVA công suất trạm 
biến áp 500/220 kV, 1000 MVA trạm biến áp 220 kV  

Bổ sung thêm 750 MW công suất phát điện nhiệt khí 
chu trình kết hợp  

Thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng 
năng lượng ở năm nhà máy xi măng và thép  

Áp dụng các biện pháp nâng cao hiệu quả vận hành 
tại NPT và EVN 

Các dự án đang triển khai  

Nâng cao năng lực thiết kế và thực hiện các biện 
pháp ứng phó với biến đổi khí hậu (TA-7779)  

Cải thiện hiệu quả hoạt động của NPT trong đấu thầu, 
hệ thống tài chính và xác định mức phí truyền tải 
(TA-7668) 

Bổ sung thêm 572 km đường dây truyền tải 500 kV, 
172 km đường dây 220 kV, 1350 MVA công suất trạm 
biến áp 500/220 kV, 250 MVA công suất trạm biến áp 
220/110 kV (Khoản vay -2225) 

Bổ sung thêm 500 MW công suất phát điện của các 
nhà máy thủy điện quy mô nhỏ (Khoản vay-2517) 
 
Bổ sung 156 MW công suất phát điện từ các nhà máy 
thủy điện (Khoản vay -2429) 
 
Bổ sung 1000 MW công suất phát điện bằng tầng sôi 
tuần hoàn (than) (Khoản vay -2353) 

ADB = Ngân hàng Phát triển Châu Á, ADF = Quỹ Phát triển Châu Á, CDTA = hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực, EVN = Tập đoàn Điện lực, kWh = kilowatt-giờ, km = ki lô mét, MVA = 
megavolt-ampere, MW = megawatt, NPT = Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia, OCR = nguồn vốn vay thông thường, TA = hỗ trợ kỹ thuật, TASF = Quỹ Đặc biệt Hỗ trợ Kỹ thuật. 
Nguồn: ADB. 


