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ĐỐI TÁC TRONG VIỆC PHÂN PHỐI NĂNG LƯỢNG CHI PHÍ THẤP  

VÀ AN TOÀN TẠI VIỆT NAM 

 

Chuẩn bị bởi 

Tiểu Nhóm Công tác Điện & Năng lượng 

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 

 

VBF hoan nghênh và mong muốn tham gia vào quá trình phân tích, đóng góp cho việc xây dựng 

Tổng sơ đồ điện quốc gia 8 (Power Master Plan 8 – PMP8). Một vấn đề chính trong phát triển 

PMP8 là việc khuyến khích và thiết lập liên kết giữa nguồn tài chính/ công nghệ quốc tế với kinh 

nghiệm của các ngân hàng/doanh nghiệp trong nước, và phát triển một thị trường thu hút các tập 

toàn lớn cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

 

Vào đầu tháng 6, VBF đã tham dự Hội nghị Năng lượng Châu Á-Thái Bình Dương – Tìm kiếm 

các Cơ hội đầu tư về Năng lượng tái tạo. Có hơn 150 ngân hàng, nhà phát triển, vận hành và 

cung cấp năng lượng cho các dự án sản xuất năng lượng Châu Á-Thái Bình Dương tham dự hội 

nghị. Việt Nam được đánh giá là đứng đầu trong khu vực về tiềm năng đầu tư trong tương lai, và 

cũng đứng đầu trong việc  các Hợp đồng Mua bán Điện và Năng lượng và Mô hình Hợp tác 

Công-Tư không có khả năng vay vốn theo đánh giá của các nhà đầu tư Việt Nam và quốc tế với 

lý do như sau: 

 

 Không có một khuôn khổ rõ ràng trong việc phân bổ rủi ro giữa chính phủ và khu vực tư 

nhân và quản lý các khoản nợ tiềm ẩn liên quan 

 Sự miễn cưỡng của Chính phủ trong việc hỗ trợ pháp lý đầy đủ đặc biệt đối với quy đổi ngoại 

tệ, các điều khoản về chấm dứt và cắt giảm, tính tin cậy của tín dụng  

 Việc mua và thương thảo của PPP 

 Việt Nam chưa phát triển thành công các chính sách đầu tư sản xuất điện tương tự đã được 

áp dụng ở các nước ASEAN khác về sự tham gia của Khu vực Tư nhân. 

 

Nhóm Công tác có thể đóng góp vào quá trình quy hoạch điện và năng lượng: 

 

 Phân tích chính xác về tình hình thị trường điện hiện nay tại Việt Nam/ASEAN. 

 Định lượng các Nguồn tài chính: những gì hiện có và những điều kiện gì đang áp dụng. 

 Một đối tác trong việc đảm bảo an ninh năng lượng tại mộtthị trường điện cần thu hút 56 tỉ 

đô-la Mỹ đầu tư sản xuất điện trước 2030. 

 

Những cơ hội đã bỏ lỡ: 

 

 Nhóm Đối tác Năng Lượng Việt Nam: không có đối tác khu vực tư nhân 

 Nhóm Công tác về Hợp đồng Mua bán Điện Trực tiếp: không có đại diện khu vực tư 

nhân; doanh nhiệp tư nhân tại Việt Nam có khả năng đầu tư, phát triển, thực thi và vận hành 

không được tham gia quá trình phát triển chính sách Việt Nam. 

 Sự sẵn sàng trong Hỗ trợ Tài chính Khí hậu: không có vai trò rõ ràng cho khu vực tư nhân 

 Tổng sơ đồ điện 8: sự đóng góp của khu vực tư nhân vào việc thiết kế và thực thi kế hoạch 

là rất cần thiết. 

 

Chúng tôi vui mừng được thông báo rằng Quỹ Khí hậu Xanh được thành lập bởi 194 quốc gia 

tại Hội nghị Khuôn khổ Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu và với vai trò hỗ trợ Hiệp định Paris 

2015 đã chấp thuận Nhóm Công tác Điện và Năng lượng – Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam 

tham gia với vai trò Quan sát Viên vào ngày 19/06/2018 và sẽ có cơ hội tham gia các cuộc họp. 
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Kiến nghị: tạo điều kiện cho VBF và các nhóm đại diện khu vực tư nhân trong nước và nước 

ngoài tham gia vào quá trình xây dựng chính sách và bắt đầu sự Phát triển thông qua Quan hệ 

Đối tác Khu vực Tư Nhân. 

 

 


