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The  

  

Ngành năng lượng tái tạo (NLTT) ở Việt Nam hiện còn ở giai đoạn 

sơ khai nhưng hứa hẹn tiềm năng phát triển dài hạn. Hầu hết các 

dự án NLTT đang có tỷ suất lợi nhuận thấp và vẫn chưa có chính 

sách rõ ràng từ chính phủ tại thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, chúng 

tôi tin rằng tình hình đang bắt đầu thay đổi nhờ tiến bộ công nghệ 

dẫn đến giảm chi phí thiết bị và cam kết mạnh hơn của Chính phủ 

về năng lượng sạch. Theo đánh giá của chúng tôi, ngành NLTT ở 

Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn sơ khai nhưng đang trong 

bước chuyển mình cần thiết để phát triển.  

Việt Nam cần thúc đẩy NLTT vì các vấn đề về môi trường. Chính 
phủ đã cam kết tăng cường bảo vệ môi trường thông qua việc giảm 
lượng khí thải carbon. Cam kết này sẽ không đạt được nếu các nhà 
máy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch liên tục được xây thêm. Thủy 
điện chiếm phần lớn công suất lắp đặt và gần như đã được khai thác 
cạn kiệt cộng với phản ứng tiêu cực của dư luận về điện hạt nhân sau  
thảm họa Fukushima đã khiến NLTT thành lựa chọn thay thế duy nhất 
trong dài hạn.  

Chính phủ đặt mục tiêu tham vọng cho NLTT do nhu cầu mở rộng 
công suất hiện tại. Dòng vốn của FDI liên tục đổ vào sản xuất cùng 
với quá trình công nghiệp hóa đang diễn ra ở Việt Nam sẽ dẫn đến 
nhu cầu tiêu thụ điện tăng mạnh. Trong Quy hoạch điện VII sửa đổi 
(QHĐ 7) đến năm 2030, chính phủ đặt mục tiêu tăng công suất NLTT 
từ hơn 159MW ở thời điểm hiện tại (0,5% tổng công suất) lên 
2.150MW vào năm 2020 (3,6% tổng công suất). 

Điều kiện địa lý thuận lợi cùng với chi phí lắp đặt đang giảm dần 
hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển NLTT tại Việt Nam. Việt Nam 
có nhiều tiềm năng về điện gió và mặt trời nhờ vị trí địa lý gần đường 
xích đạo và đường bờ biển dài. Thêm vào đó, các tiến bộ công nghệ 
đang làm giảm dần suất đầu tư trên 1MW cho các dự án NLTT. Điều 
này cho thấy NLTT ở Việt Nam sẽ trở nên hấp dẫn hơn trong trung và 
dài hạn, khi Việt Nam đang phụ thuộc vào khí đốt hóa lỏng và than 
nhập khẩu cho các nhà máy nhiệt điện vì sản xuất trong nước không 
còn tăng trưởng. 

Các nhà đầu tư đang chờ đợi các chính sách rõ ràng hơn đặc 
biệt là cơ chế về giá bán NLTT. Các chính sách hỗ trợ cụ thể cho 
các dự án NLTT hiện đang được triển khai chậm hơn so với mục tiêu 
phát triển được thông báo chính thức, đặc biệt là các ưu đãi về giá 
bán điện và thuế. Giá bán hiện tại của NLTT là 9,35 cent/kWh đối với 
điện mặt trời và 7,80 cents/kWh đối với điện gió, tương đương với thời 
gian hoàn vốn hơn 10 năm (dựa trên ước tính của nhà đầu tư đối với 
các dự án gần đây). Điều này là không đủ để thu hút đầu tư quy mô 
lớn vào NLTT kể cả khi thuế thu nhập giảm một nửa trong 15 năm đầu 
hoạt động. 

PGV, REE, GEX, CHP, SHP, GEG và SEB đại diện cho các doanh 
nghiệp (DN) được niêm yết có kế hoạch phát triển NLTT ở Việt 
Nam. EVN (chưa niêm yết) và Tập đoàn Thành Thành Công (TTC - 
chưa niêm yết) sở hữu GEG là 2 DN đứng đầu trong lĩnh vực NLTT 
về năng lực cũng như công suất kế hoạch. Tuy nhiên, GEX lại là một 
DN mới nổi gần đây với kế hoạch phát triển công suất NLTT đầy tham 
vọng. 

 

 

Hình 1: Kế hoạch công suất NLTT và lịch sử 
công suất NLTT tại Việt Nam (MW)  

 
   Nguồn: QHĐ7, VNDIRECT Research.  

Hình 2: Tổng công suất NLTT tại Việt Nam và 
các nước trong khu vực (MW) 

 
Số liệu: Thái Lan (2016), Philippines (2016), 
Malaysia (2017), Việt Nam (2018 YTD), 
Singapore (2017)    

Nguồn : International Renewable Energy 
Agency 
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Sự phát triển của năng lượng tái tạo (NLTT) tại Việt Nam là điều 

tất yếu trong dài hạn do nhu cầu tiêu thụ điện tăng nhanh và gia 

tăng các lo ngại về môi trường khi ngày càng phụ thuộc vào 

nguồn nguyên liệu nhập khẩu cho nhiệt điện. 

Quy hoạch điện mới nhất xem NLTT là một phần quan trọng trong 
cơ cấu nguồn điện quốc gia. Trong đó NLTT chiếm khoảng 21% 
tổng công suất lắp đặt mới giai đoạn 2015-2030 và 16% tổng công 
suất lắp đặt vào cuối giai đoạn này. Điều này là do (1) tiềm năng thủy 
điện của Việt Nam gần như đã được khai thác hết, và (2) sự phụ thuộc 
vào nhiệt điện khí và than có tác động tiêu cực đến môi trường trong 
khi việc ngày càng phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu có ảnh 
hưởng không tốt tới ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh năng lượng quốc 
gia. 

Nhu cầu về điện của Việt Nam đang tăng trưởng nhanh hơn so 
với khu vực do tăng trưởng GDP cao và sử dụng năng lượng 
kém hiệu quả. Theo Bộ Công thương, nhu cầu về điện được dự báo 
sẽ tiếp tục tăng trung bình từ 10%-12% mỗi năm dựa trên mức tăng 
GDP hàng năm là 6%-7%, dẫn đến nhu cầu phải tăng công suất thêm 
91GW vào năm 2030 (2,7 lần công suất hiện tại). Theo EVN, hiện nay 
sản lượng trong nước của Việt Nam chỉ đáp ứng khoảng 97% nhu cầu 
điện hiện tại. Việt Nam nhập khẩu khoảng 3% nhu cầu về điện từ 
Trung Quốc và Lào và sẽ tiếp tục phải nhập khẩu hơn 2% nhu cầu 
hàng năm từ các nước này trong vài năm tới. 

Trong vài năm tới, tăng trưởng công suất lắp đặt chủ yếu phụ 
thuộc vào các dự án nhiệt điện than. Vì tiềm năng thủy điện trong 
nước đã được khai thác gần hết nên nhiệt điện than và khí đốt trở 
thành động lực chính trong ngắn hạn và trung hạn. Trong Quy hoạch 
điện mới nhất (QHĐ 7 sửa đổi), đến năm 2025 khoảng 49% tổng công 
suất sẽ được đóng góp bởi các nhà máy nhiệt điện than. 

Hình 4: Quy hoạch nguồn điện quốc gia (MW)  Hình 5: Kế hoạch công suất NLTT giai đoạn 2020-2030 (MW) 

 

 

 
   Nguồn: QHĐ 7     Nguồn: QHĐ 7 

 

Tuy nhiên, những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường do sản 
xuất nhiệt điện than và khí khiến cho sự phụ thuộc này không thể 
bền vững. Tác động tiêu cực đến môi trường của nhiệt điện than và 
khí đã trở nên nghiêm trọng tại Việt Nam, với tỷ lệ mật độ CO2 (tổng 
lượng khí thải CO2 trên GDP) cao nhất trong khu vực ASEAN, ở mức 
0,34kg/USD mỗi năm. Tổng lượng khí thải nhà kính (GHG) của cả 
nước đạt 187 triệu tấn CO2 trong năm 2016, với tốc độ tăng trưởng 
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kép 4,6% trong giai đoạn 2010-2016. Theo ước tính của Hiệp hội Tư 
vấn Kinh tế (ECA), nâng cấp công suất nhiệt điện của Việt Nam theo 
quy hoạch điện mới nhất sẽ kéo theo chi phí y tế và môi trường lên tới 
15 tỷ USD vào năm 2030. 

Hình 6: Khí thải carbon (triệu tấn CO2) của một số nước Đông 
Nam Á 

 Hình 7: Mật độ khí thải carbon: tổng khí thải CO2 trên GDP tại 
PPP năm 2016 (kgCO2/GDP) 

 

 

 
   Nguồn : Global Carbon Atlas     Nguồn : Global Carbon Atlas 

Việt Nam đã thực hiện cam kết quốc tế về giảm lượng khí thải 
CO2 đến năm 2030. Tại Hội nghị COP21 tại Paris vào tháng 12/2015, 
Việt Nam cam kết giảm 25% lượng khí thải CO2 trong giai đoạn 2021-
2030. Trong hội nghị G20 năm 2017 tại Đức, Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc một lần nữa khẳng định lại trách nhiệm của Việt Nam trong việc 
giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn cầu và ô nhiễm môi trường. Điều 
này chỉ có thể đạt được bằng cách giảm tỷ lệ của các nhà máy nhiệt 
điện than mới và tăng tỷ lệ NLTT trong cơ cấu nguồn điện quốc gia. 
Việt Nam cần phải tích cực hơn trong việc thúc đẩy phát triển NLTT 
để thực hiện các cam kết quốc tế đã đề ra. 

Những thay đổi về phân bổ tài trợ dự án cũng ủng hộ cho việc 
chuyển hướng sang NLTT. Vì chính phủ không thể tài trợ cho kế 
hoạch phát triển điện hiện nay do hạn chế ngân sách và thâm hụt ngân 
sách kéo dài, công suất bổ sung sẽ phải được tài trợ nhờ tăng khoản 
vay từ các tổ chức nước ngoài và đầu tư tư nhân. Tuy nhiên, do các 
yếu tố môi trường, Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu 
Á đang hạn chế cho vay đối với các dự án nhiệt điện than. Điều này 
sẽ thúc đẩy chính phủ Việt Nam tăng tỷ lệ NLTT trong những kế hoạch 
bổ sung công suất sắp tới.  

Tiềm năng điện mặt trời và điện gió ở Việt Nam khá lớn nhưng 

vẫn còn trong giai đoạn đầu sơ khai. 

Khí hậu nhiệt đới và đường bờ biển dài của Việt Nam thuận lợi 
cho việc phát triển cả điện gió và điện mặt trời. 

Điện gió tại Việt Nam có tiềm năng lên tới 24GW do cả nước có hơn 
3.260km đường bờ biển. Gió ở Biển Đông khá mạnh so với các khu 
vực xung quanh và thay đổi theo mùa. Theo Ngân hàng Thế giới, Việt 
Nam có tiềm năng lớn nhất về điện gió, so với các nước Đông Nam Á 
khác như Thái Lan, Lào và Campuchia. Tuy nhiên, điện gió vẫn còn 
phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết và mùa. 

Việt Nam cũng có tiềm năng điện mặt trời khá lớn nhờ vị trí thuận lợi 
gần đường xích đạo. Độ chiếu xạ trực tiếp trung bình (DNI) ước 
tính là 4-5kWh/m2 mỗi ngày. Việt Nam có tổng số giờ ánh sáng mặt 
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trời là 1.600-2.700 giờ/năm, với tiềm năng lớn nhất nằm ở miền Nam 
và miền Trung do số ngày nắng trung bình ở hai khu vực này vào 
khoảng 300 ngày/năm. Tỷ lệ bức xạ mặt trời ở Việt Nam ngang bằng 
với các thị trường năng lượng mặt trời đang phát triển khác trong khu 
vực như Trung Quốc, Thái Lan và Philippines, cũng như các thị trường 
đã phát triển bao gồm Ý và Tây Ban Nha. 

Hình 8: Số liệu bức xạ mặt trời 

 
   Nguồn: EVN 

Khai thác tiềm năng NLTT của Việt Nam vẫn còn trong giai đoạn 
sơ khai 

QHĐ 7 sửa đổi cũng đặt mục tiêu tăng tổng công suất điện gió lên 
800MW vào năm 2020, 2.000MW vào năm 2025 và 6.000MW vào 
năm 2030. Tuy nhiên, hiện tại chỉ có 4 trang trại điện gió hoạt động 
trên toàn quốc với tổng công suất lắp đặt là 159,2MW (Phú Lạc 1 - 
24MW, Bạc Liêu - 99,2 MW, Tuy Phong - 30MW, Phú Quý - 6MW), 
thấp hơn đáng kể so với kế hoạch năm 2020 là 800MW. 

Điện mặt trời ở Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển cao hơn so với 
điện gió, tuy vậy quy mô vẫn còn rất nhỏ. Phần lớn các dự án điện mặt 
trời ở Việt Nam là các tấm pin mặt trời quy mô nhỏ được lắp đặt trên 
mái của các tòa nhà dân cư, trong đó điện sản xuất được sử dụng cho 
các thiết bị gia dụng, máy sưởi và hệ thống chiếu sáng thay vì được 
đưa vào lưới điện. 

Tiến bộ công nghệ đã làm giảm đáng kể chi phí phát triển NLTT 
và sẽ giúp cải thiện các chỉ số kinh tế của dự án.   

Chi phí thiết bị chiếm 70%-80% tổng chi phí đầu tư cho các dự án điện 
gió. Vì vậy, việc giảm chi phí thiết bị là bước cần thiết để giúp các dự 
án NLTT trở nên khả thi hơn. 

Tại Việt Nam, chi phí đầu tư cho mỗi MW điện gió là 3,5 triệu USD 
trước năm 2010 và đã giảm xuống còn 2,0-2,5 triệu USD từ năm 2015 
đến 2016. Con số này dự kiến sẽ giảm xuống còn 1,5 triệu USD/MW 
trong giai đoạn 2020-2025. Hiện nay, dựa trên công nghệ được sử 
dụng ở 2 nhà máy điện gió đang hoạt động (Phú Lạc 1 - trên bờ và 
Bạc Liêu - ngoài khơi), chi phí lắp đặt được ước tính vào khoảng 1,6 
triệu USD/MW cho điện gió trên bờ và 2,1 triệu USD/MW đối với điện 
gió ngoài khơi, thấp hơn nhiều so với chi phí hơn 1 năm trước. Việc 
giảm chi phí lắp đặt trong tương lai sẽ tiếp tục hỗ trợ cho việc mở rộng 
công suất NLTT tại Việt Nam bằng cách giảm áp lực trợ cấp dự án lên 
chính phủ. 

Chi phí cho 1 tấm pin mặt trời sử dụng công nghệ hiện tại có thể giảm 
từ 3-4 USD/Wp từ 5 năm trước xuống mức thấp nhất là 0,5 USD/Wp. 
Chi phí đầu tư được dự đoán sẽ giảm 9%-12%/năm trong vài năm tới 
(theo GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) 
nhờ tiến bộ công nghệ. Nhà máy điện mặt trời lớn đầu tiên ở Việt Nam 
- nhà máy Thiên Tân ở Quảng Ngãi, được xây dựng với suất đầu tư 
là 1,8 triệu USD/MW. Theo thông cáo báo chí của EVN vào cuối năm 
2016, chi phí đầu tư ước tính cho 1 dự án điện mặt trời ở Ninh Thuận 
(dự kiến 200MW) ở mức hơn 1,7 triệu USD/MW. Tập đoàn Thành 

Vùng/miền Số giờ nắng/năm

Bức xạ mặt trời 

(kWh/m2/ngày) Đánh giá

Đông Bắc 1,600-1,750 3.3-4.1 Trung bình

Tây Bắc 1,750-1,800 4.1.-4.9 Trung bình

Bắc Trung Bộ 1,700-2,000 4.6-5.2 Tốt

Tây Nguyên và Trung Bộ 2,000-2,600 4.9-5.7 Rất tốt

Nam Bộ 2,200-2,500 4.3-4.9 Rất tốt

Trung bình cả nước 1,700-2,500 4.6 Tốt

  
Chi phí đầu tư cho các trang trại điện gió 
ngoài khơi cao hơn so với trên bờ. Ngoài 
ra, khoảng cách truyền dẫn từ cối xay gió 
đến lưới điện lớn hơn cũng góp phần làm 
tăng chi phí xây dựng cho các trang trại 
ngoài khơi. Do chi phí xây dựng cao hơn, 
các cối xay gió ngoài khơi cũng được 
hưởng giá bán điện cao hơn. 
 

 

 
Wp là viết tắt của công suất đỉnh, là công 
suất tối đa của mô-đun trong điều kiện tối 
ưu. 
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Thành Công (TTC) vừa công bố kế hoạch phát triển 1.002 MW điện 
mặt trời với chi phí đầu tư chỉ vào khoảng 1,0 triệu USD/MW. 

Chi phí đầu tư cho các dự án điện mặt trời có thể giảm khi lắp đặt 
các tấm pin mặt trời trên hồ chứa thủy điện. Phương pháp này đã 
trở thành giải pháp phổ biến ở một số nước để đáp ứng nhu cầu mở 
rộng công suất thủy điện hiện tại mà không cần đến chi phí đầu tư lớn. 
Mô hình này gần đây đã được thử nghiệm lần đầu tiên tại Bồ Đào Nha 
và sẽ được nhân rộng tại Brazil và Mỹ (theo Huffington Post). 

Vào mùa khô, các nhà máy thủy điện thường gặp nhiều khó khăn trong 
việc vận hành do mực nước hồ chứa thấp. Việc lắp đặt các tấm pin 
mặt trời trên hồ chứa nước sử dụng hệ thống truyền tải sẵn có của 
các nhà máy thủy điện sẽ bù đắp sản lượng điện giảm trong mùa khô 
của chính nhà máy thủy điện đó. Điều này sẽ làm giảm chi phí đầu tư 
cho mỗi MW điện mặt trời xuống chỉ còn 0,7 triệu USD/MW. Ngoài ra, 
việc lắp đặt các tấm pin mặt trời trên các hồ chứa thủy điện cũng rút 
ngắn thời gian xây dựng của điện mặt trời xuống dưới 1 năm. Các tấm 
pin mặt trời và sản xuất thủy điện có thể bù đắp thiếu hụt cho nhau về 
sản lượng điện trong cả mùa khô và mùa mưa. Phương pháp này có 
thể sẽ phù hợp với Việt Nam khi có khá nhiều nhà máy thủy điện trên 
toàn quốc (thủy điện chiếm 48% công suất lắp đặt hiện tại). 

Hình 10: Tấm pin mặt trời được dựng trên bề mặt hồ chứa của thủy điện Alto 
Rabagão ở Bồ Đào Nha 

 
   Nguồn : futurism.com 

Chính phủ đang đưa ra những tín hiệu tích cực đầu tiên qua cơ 

chế giá điện NLTT chính thức (FIT)  

Sự ra đời của FIT là dấu hiệu tích cực cho thấy chính phủ bắt đầu 
nhận ra các rào cản đối với nhà đầu tư. FIT là thỏa thuận mua bán 
điện dài hạn của các dự án NLTT, nhằm khuyến khích sự phát triển 
của NLTT. Mỗi loại NLTT có cơ chế mua bán điện khác nhau do suất 
đầu tư trên 1MW khác nhau. Tại Việt Nam, Quyết định 37/2011/QĐ-
TTg và Thông tư 16/2017-TT-BCT lần lượt quy định giá bán cho các 
dự án điện gió và điện mặt trời. Ngoài ra, Quyết định 11/2017QĐ-TTg 
trong tháng 6/2017 quy định EVN có nghĩa vụ mua toàn bộ sản lượng 
điện từ các trang trại điện mặt trời với giá 9,35 USD/kWh. Tuy nhiên, 
các trang trại này phải được hoàn thành và hòa vào lưới điện trước 
tháng 6/2019 để được hưởng mức giá ưu đãi này. Thời hạn của hợp 
đồng PPA giữa các nhà máy điện và EVN sẽ là 20 năm đối với cả điện 
gió và điện mặt trời, tương đương với thời hạn hợp đồng cho các nhà 
máy nhiệt điện. 

Hiện tại, chỉ có điện gió ngoài khơi Bạc Liêu có giá bán trên 9,8 
cent/kWh. Trong các tài liệu chính thức về điện gió giá bán vẫn được 
quy định ở mức 7,8 cent/kWh. Ngay cả khi ở mức 7,8 cent/kWh thì giá 
này vẫn cao hơn 10-11% so với giá bán điện của các nhà máy nhiệt 
điện. 

Hình 9: Suất đầu tư cho các loại nguồn điện 
tại Việt Nam (triệu USD /MW)  

 
*Điện gió dữ liệu quá khứ: trước 2010 

Điện mặt trời dữ liệu quá khứ: trước 2013 

                                 Nguồn: VNDIRECT 

Hình 11: Giá bán điện trung bình của các 
nguồn điện (không bao gồm VAT) 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Nguồn điện Trong quá khứ (*) Hiện nay

Điện gió 2.0-2.5 1.6-2.1

Điện mặt trời 3.0-4.0 1.0-1.2

Thủy điện 1.3-1.8

Nhiệt điện than 1.3-1.9

Nhiệt điện khí 1.0-1.2

Nguồn

Giá bán điện trung 

bình (USD cents/kWh)

Điện gió (trên đất liền) 7.80

Điện gió (ngoài khơi) 9.80

Điện mặt trời 9.35

Thủy điện (*) 4.80

Nhiệt điện than (*) 7.00

Nhiệt điện khí (*) 7.10

(*) Ước tính dựa trên số liệu 2017
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Chính phủ đang áp dụng các ưu đãi thuế để bù đắp cho giá bán 
điện khá thấp của các dự án NLTT. Ưu đãi này bao gồm miễn thuế 
nhập khẩu đối với thiết bị xây dựng được sử dụng ở các nhà máy 
NLTT và giảm hoặc miễn thuế bất động sản đối với đất sử dụng. Ngoài 
ra, các nhà đầu tư cũng được hưởng mức thuế suất ưu đãi 10% hoặc 
thấp hơn trong 15 năm đầu; 4 năm đầu tiên sẽ được miễn thuế, mức 
thuế suất trong 9 năm tiếp theo sẽ là 5% và trong 2 năm còn lại sẽ là 
10%, chỉ bằng một nửa thuế thu nhập DN thông thường. 

Các nhà đầu tư NLTT đang chờ đợi biểu giá bán điện cao hơn từ 

chính phủ trước khi chính thức xúc tiến các kế hoạch đầu tư  

Mặc dù tiềm năng NLTT ở Việt Nam là rất lớn nhưng vẫn đang trong 
giai đoạn phát triển ban đầu. Một phần nguyên nhân là do thiếu ưu đãi 
về giá bán từ chính phủ cho các nhà đầu tư tiềm năng. Biểu giá bán 
điện hiện tại không đủ hấp dẫn để thu hút các DN lớn đầu tư vào 
ngành. Do giá bán điện hiện tại khá thấp và chi phí đầu tư cao nên 
thời gian hoàn vốn vẫn còn khá dài (>10 năm) dẫn đến giảm sự hấp 
dẫn đối với các nhà đầu tư thương mại. 

Giá mua điện gió thấp làm giảm hấp dẫn đầu tư vào các trang trại 
điện gió. 

Giá mua điện gió hiện tại ở Việt Nam đang thấp hơn nhiều so với các 
nước trong khu vực. Các nhà đầu tư quan tâm đang chờ chính phủ 
công bố mức giá cao hơn trước khi khởi công các trang trại điện gió 
mới. 

Một trang trại điện gió điển hình sẽ được tài trợ thông qua 30% vốn 
chủ sở hữu và 70% nợ với lãi suất 10% mỗi năm. Đối với nhà máy 
Phú Lạc 1 (công suất 24MW, sản lượng ước tính 56,5 triệu kWh/năm), 
tổng chi phí đầu tư là 1.100 tỷ đồng với xấp xỉ 100 tỷ đồng doanh thu 
hàng năm. Với cơ cấu tài chính như trên, chi phí lãi vay sẽ vào khoảng 
77 tỷ đồng mỗi năm. Do vậy nhà đầu tư chỉ còn 23 tỷ đồng mỗi năm 
cho tất cả các chi phí hoạt động còn lại (chi phí bảo trì và nhân công). 
Theo đó nhà máy Phú Lạc 1 ước tính thời gian hoàn vốn là 14 năm. 
Ngoài ra, tuabin gió chỉ có thể sử dụng trong 20 năm và sau đó cần 
phải được thay thế hoặc bảo dưỡng để có thể tiếp tục hoạt động. Do 
đó, các nhà đầu tư chỉ có 6 năm để tạo ra lợi nhuận trước khi bước 
vào chu kỳ đầu tư tiếp theo hoặc chu kỳ bảo trì. 

Theo ước tính của Chương trình Hỗ trợ Năng lượng Bộ CT/GIZ, nếu 
sử dụng công nghệ từ Hoa Kỳ và EU theo tiêu chuẩn của IEC (Ủy ban 
Kỹ thuật Điện Quốc tế), chi phí đầu tư dự án sẽ là 2,3 triệu USD/MW, 
tương đương với giá điện quy dẫn 10,68 cent/kWh tính toán dựa trên 
cấu trúc tài chính vừa được nêu. Mặt khác, nếu sử dụng công nghệ 
của Trung Quốc, chi phí đầu tư chỉ còn 1,7 triệu USD/MW với giá điện 
quy dẫn ở mức thấp hơn là 8,6 cent/kWh. Dựa trên giả định này, thời 
gian hoàn vốn trong cả 2 trường hợp lần lượt là 20 năm và 12 năm. 
Với ước tính này và giá FIT quy định cho điện gió trên bờ (giá chính 
thức là 7,8 cent/kWh), việc các nhà đầu tư còn do dự vì dự án mang 
lại lợi nhuận thấp ngay cả khi họ lựa chọn công nghệ và thiết bị của 
Trung Quốc là điều dễ hiểu. 

Biểu giá hiện tại cho NLTT được cố định cho đến năm 2020. Bộ Công 
Thương đã đề xuất mức giá mới cho điện gió vào tháng 11/2016 để 
tăng giá bán lên lần lượt là 8,77 USD cent/kWh và 9,97 USD cent/kWh. 
Tuy nhiên, mức giá này vẫn chưa được phê duyệt và do vậy vẫn chưa 
có quy định cụ thể về thời gian thực hiện biểu giá mới. 

Hiện tại điện mặt trời được hưởng giá FIT cao hơn so với điện 
gió do vậy thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư hơn. Với giá bán 
điện ở mức 9,35 cent/kWh và chi phí đầu tư 1,0-1,2 triệu USD/MW, tỷ 

Hình 12: Giá bán điện gió ở một số nước so 
với Việt Nam  

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 

Giá điện quy dẫn là giá trị hiện tại ròng 
của chi phí sản xuất điện theo đơn vị 
trong vòng đời hoạt động của nhà máy. 
Đây cũng là giá bán điện nhà máy cần để 
hòa vốn trong suốt vòng đợi hoạt động 
của mình.   

 

Quốc giá US cents/kWh

Nhật Bản 30.0

Thái Lan 20.0

Philippines 29.0

Việt Nam 7.8
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lệ hoàn vốn nội bộ cho các dự án điện mặt trời vào khoảng 12% hoặc 
thấp hơn (theo ước tính của Ernst & Young) và thời gian hoàn vốn 
hơn 10 năm (tương đương 40% tuổi thọ của nhà máy). Mặc dù giá 
FIT hiện tại đối với điện mặt trời vẫn chưa phải tối ưu, nhưng so với 
điện gió thì lợi nhuận mà điện mặt trời mang lại cao hơn và có thể cải 
thiện nhờ chi phí lắp đặt điện mặt trời liên tục giảm mạnh. Do vậy, 
nhiều nhà đầu tư hiện đang xem xét phát triển điện mặt trời, trong khi 
chờ đợi chính sách giá bán cao hơn cho điện gió. 

Hạn chót để hưởng giá bán ưu đãi cho điện mặt trời đang đến 
gần 

Hiện tại, các nhà đầu tư dự án điện mặt trời chỉ còn 14 tháng (đến 
t6/2019) để hoàn thành xây dựng nhà máy và hòa lưới điện nếu muốn 
được hưởng mức giá ưu đãi 9,35 cent US/kWh. Theo Cơ quan Phát 
triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), hàng trăm dự án điện mặt trời đã được 
đăng ký đầu tư vào Việt Nam tính đến tháng 7/2017 với tổng công suất 
17.000 MW; tất cả các dự án này đều đang khẩn trương để hoàn thành 
xây dựng trước thời hạn được Bộ Công Thương đề ra. 

Các dự án hoàn thành sau thời hạn này sẽ phải chờ chính sách mới 
từ Chính phủ, nên có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi rủi ro chính sách và rủi 
ro giá bán. Ngoài ra, việc lắp đặt các tấm pin mặt trời cần có diện tích 
đất lớn nên sẽ mất một khoảng thời gian dài để các nhà đầu tư tìm vị 
trí phù hợp và thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng (1MW điện mặt 
trời chiếm 1-1,5ha đất). Điều này có thể làm giảm sự quan tâm của 
nhà đầu tư nếu không có chính sách rõ ràng hơn và hỗ trợ từ chính 
phủ để thu hồi đất và đền bù. 

NLTT đang nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ các nhà đầu tư 

trong và ngoài nước 

Do nhu cầu tiêu thụ điện lớn và ngày càng gia tăng, Việt Nam đã trở 
thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư NLTT mặc dù NLTT vẫn 
đang trong giai đoạn bắt đầu. Đã có tổng cộng 19.000 MW điện mặt 
trời được đăng ký phát triển tính đến cuối tháng 8/2017, bao gồm cả 
các dự án quy mô nhỏ như tấm pin mặt trời trên mái và trên mặt đất 
tập trung ở các tỉnh Đắk Lắk, Bình Thuận, Tây Ninh, Ninh Thuận và 
Khánh Hòa. Tuy nhiên, sẽ chỉ có một số dự án được cấp phép phát 
triển do hệ thống điện ở địa phương chưa đủ hiện đại để có thể đáp 
ứng điện sản xuất từ NLTT. 

Tập đoàn Thành Thành Công (TTC) là một công ty đầy tham vọng 
trên thị trường cùng với công ty con là Công ty Cổ phần Điện lực 
Gia Lai (GEG VN). Chủ tịch TTC đã công bố NLTT sẽ là 1 trong 4 
trọng tâm chính trong kế hoạch đầu tư cho đến năm 2020. DN đã lên 
kế hoạch đầu tư vào nhiều dự án điện mặt trời với tổng công suất lên 
tới 1.002MW trong vòng 2 năm. Đây là một kế hoạch đầy tham vọng 
vì công suất này lớn hơn nhiều so với mục tiêu của cả nước là 850MW 
vào năm 2020.  

Dựa trên ước tính chi phí đầu tư rất thấp ở mức 1,0 triệu USD/MW, 
TTC cần 1,0 tỷ USD để xây dựng các dự án với cơ cấu tài chính 30% 
vốn chủ sở hữu và 70% nợ. TTC cũng sẽ phải đối mặt với hạn chế về 
thời gian để hoàn thành tất cả các dự án này trước tháng 6/2019 nếu 
muốn được đảm bảo giá PPA ưu đãi. DN chỉ có khoảng 14 tháng để 
hoàn tất quá trình thu xếp vốn và xây dựng để được hưởng mức giá 
bán điện 9,35 cent US/kWh. 

Mặc dù vậy, TTC vẫn có một số lợi thế cạnh tranh so với các DN khác 
trên thị trường. 

Hình 13: So sánh giữa điện gió và điện mặt 
trời 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Điện 

gió

Điện 

mặt trời

Suất đầu tư/MW (triệu 

USD/MW) 1.6-2.1 1.0-1.2

FIT/kWh (USD cents/kWh) 7.80 9.35

Ước tính IRR <10% 12%

Ước tính thời gian thu hồi vốn 

(năm) (*) 12-20 >10

(*) Ước tính thời gian thu hồi vốn còn dựa vào 

công nghệ được sử dụng 
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i. Quỹ đất hiện tại của TTC là 1.600 ha. Điều này sẽ giúp TTC 
tiết kiệm nhiều thời gian và công sức do DN không cần tìm đất 
để phát triển các dự án NLTT theo kế hoạch đề ra.   

ii. TTC có kinh nghiệm trong việc xây dựng và vận hành các nhà 
máy điện thông qua công ty con GEG do vậy có lợi thế hơn 
so với một số DN mới trong lĩnh vực còn thiếu kinh nghiệm. 

iii. Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) và Công ty Quản lý Tài sản 
Armstrong (Singapore) với vai trò cổ đông chiến lược của 
GEC (lần lượt chiếm 14,7% và 18,5% cổ phần) có thể hỗ trợ 
TTC về mặt tài chính và kỹ thuật. 

Ngoài ra, TTC đang có kế hoạch bỏ giới hạn sở hữu nước ngoài của 
GEG từ 49% hiện tại lên 100% do cả 2 cổ đông chiến lược nước ngoài 
của TTC là Tập đoàn Tài chính Quốc tế và Armstrong A.M đều muốn 
tăng cổ phần sở hữu tại GEG. Cả 2 nhà đầu tư đều có kinh nghiệm 
phát triển NLTT trên thị trường toàn cầu và được kỳ vọng sẽ giúp 
TTC/GEG trở thành DN lớn trong ngành NLTT của Việt Nam (IFC đã 
đầu tư khoảng 1 tỷ USD cho 75 dự án thủy điện trên 25 quốc gia trong 
10 năm qua trong khi Armstrong có 50 dự án NLTT trên toàn cầu, 
trong đó có nhiều dự án tại khu vực Đông Nam Á). 

Trong Q1/2018, TTC đã bắt đầu triển khai 2 dự án điện mặt trời bao 
gồm Phong Điền (35MW) và Krông Pa (49MW). Phong Điền, với tổng 
chi phí đầu tư ước tính khoảng 30,6 triệu USD (700 tỷ đồng), sẽ hoàn 
thành vào cuối Q3/2018 với sản lượng ước tính 61.570 MW/năm. 
Phong Điền sẽ được phát triển theo 2 giai đoạn: giai đoạn đầu tiên 
5MW sẽ được hòa lưới điện năm 2018 và giai đoạn hai 30MW công 
suất còn lại sẽ được hòa vào lưới điện trong năm. Krông Pa (chi phí 
đầu tư 62,4 triệu USD) cũng sẽ được hoàn thành trong cùng thời gian. 

EVN là một DN lớn khác với kế hoạch phát triển NLTT đầy tham 
vọng  

EVN  cũng lên kế hoạch triển khai 23 dự án điện mặt trời với tổng công 
suất lên tới 3.100 MW thông qua các công ty con. EVN đã đề xuất với 
Thủ tướng Chính phủ để được cấp phép cho 4 dự án (tổng công suất 
575MW) vào kế hoạch phát triển điện quốc gia. Hiện tại, EVN đang 
vận hành dự án điện gió 6MW trên đảo Phú Quý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 14: Kế hoạch các dự án điện mặt trời 
của TTC 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Tên

Công suất 

(MW)

Giai đoạn 

xây dựng

Tây Ninh 124 Kế hoạch

Bình Thuận 300 Kế hoạch

Ninh Thuận 200 Kế hoạch

Phong Điền - Huế 35 Bắt đầu 

Krong Pa - Gia Lai 49 Bắt đầu 

Long An 98 Kế hoạch

Tây Sơn - Bình Định 98 Kế hoạch

Bến Tre 98 Kế hoạch

Tổng 1002
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Hình 15: Kế hoạch các dự án điện mặt trời của EVN 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Khác với TTC đã có sẵn quỹ đất dồi dào, một số dự án của EVN vẫn 
chưa được bảo đảm về đất phát triển dự án năng lượng. Ngoài ra, 
EVN sẽ không thể tài trợ cho các dự án này thông qua các nguồn lực 
nội bộ. Vì vậy, các dự án này cần đảm bảo nguồn vốn trước khi có thể 
bắt đầu xây dựng. Đây cũng chính là bất lợi chính của EVN so với 
TTC. 

Trên thị trường cũng tồn tại một số DN tiềm năng khác với kế 
hoạch đầu tư NLTT trong tương lai gần. 

CTCP Cơ điện lạnh (REE VN) hiện đang nắm giữ danh mục nhà máy 
nhiệt điện và thủy điện thông qua các công ty con và công ty liên kết. 
REE đặt mục tiêu mảng tiện ích (nước/điện) trở thành 1 trong 3 mảng 
chính thúc đẩy tăng trưởng của DN trong 5 năm tới. Hiện tại, REE 
đang gián tiếp tham gia vào ngành NLTT thông qua CTCP Điện lực 
Thuận Bình (EVN TBW), vì cả REE và EVN đều nắm giữ 25% cổ phần. 
TBW đang vận hành nhà máy điện gió Phú Lạc 1 (24MW) và cũng có 
kế hoạch chuyển sang điện mặt trời với cơ cấu thuế quan hấp dẫn 
hơn trong lúc chờ chính sách hỗ trợ tốt hơn từ chính phủ cho điện gió. 
DN đang có kế hoạch mở rộng dự án Phú Lạc và phát triển thêm 4 dự 
án, phần lớn trong số đó sẽ là dự án sử dụng cả điện mặt trời và điện 
gió với tổng công suất là 1080MW (510MW điện gió và 570 MW điện 
mặt trời). 

 

 

 

Tên Công suất (MW) Giai đoạn phát triển

Kon Tum: Sê San 4 47.0 Bắt đầu đầu tư (COD: 2018-2019)

Ninh Thuận: Phương Thái 200.0 Bắt đầu đầu tư (COD: 2018-2020)

Bình Thuận: Sông Bình 200.0 Bắt đầu đầu tư (COD: 2019-2020)

Đồng Nai: Trị An 126.0 Bắt đầu đầu tư (COD: 2019-2020)

EVN Genco 1

Đồng Nai 4 (Đắc Nông) 50.0

Đa Mi (Bình Thuận) 50.0

EVN Genco 2

Sông Ba Hạ (Phú Yên) 100.0

Thác Mơ (Bình Phước) 139.0

Quảng Trị 30.0

Công Hải (Ninh Thuận) 40.0

EVN Genco 3

Srepok 3 (Đắc Lắc, Đắc Nông) 30.0

Buôn Kuốp (Đắc Nông) 80.0

Buôn Tua Srah 120.0

Hiếu Hiện (Ninh Thuận) 135.0

Cà Ron (Ninh Thuận) 150.0

Phước Hữu (Ninh Thuận) 131.0

Vĩnh Tân (Bình Thuận) 3.0

EVN CPC/ECN SPC

Cam Lâm (Khánh Hòa) 50.0

Phú Quý và Côn Đảo 4.2

Tổng 1685.2

Các dự án được đề suất cho vào Quy hoạch điện 

Các dự án được triển khai bởi các công ty con 
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Hình 16: Các dự án NLTT triển khai bởi EVN TBW 

 
   Nguồn: CTCP Điện lực Thuận Bình  

Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (GEX VN) không hoạt động thuần 
túy như một công ty sản xuất điện mà là một công ty kỹ thuật điện và 
sản xuất thiết bị điện. GEX hiện đang sở hữu 3 nhà máy thủy điện (2 
nhà máy đang xây dựng) và có kế hoạch tham gia vào lĩnh vực điện 
mặt trời. Vào ngày 30/03/2018, GEX đã ký thỏa thuận với Công ty 
Power Solution Tech (PSTC - Thái Lan) cùng phát triển nhà máy điện 
mặt trời Gelex tại Ninh Thuận với tổng công suất 50MW. PSTC là một 
trong những công ty hàng đầu tại Thái Lan về tư vấn, phát triển các 
trang trại điện mặt trời cũng như kinh nghiệm giám sát và hoạt động 
như một nhà thầu EPC với công suất điện mặt trời lên đến 1.000MW. 
Nhà máy điện mặt trời của Gelex hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị 
cuối cùng trước khi bắt đầu xây dựng vào tháng 4/2018, dự kiến hoàn 
thành vào tháng 5/2019, vừa kịp để hưởng thuế ưu đãi hiện hành. 
Tổng chi phí đầu tư là 1.245 tỷ đồng (suất đầu tư ~1,1 triệu USD/MW) 
và sản lượng của nhà máy được dự báo vào khoảng 82 triệu 
kWh/năm. 

CTCP Thủy điện Miền Trung (CHP VN) là một công ty thủy điện lớn 
(tổng công suất 170MW) đang bắt đầu chuyển sang lĩnh vực điện mặt 
trời. CHP gần đây đã khởi công xây dựng nhà máy điện mặt trời Cư 
Jút (công suất 50MW) tại Đăk Nông và dự định hòa lưới điện sau khi 
hoàn thành vào tháng 6/2019. Dự án này đã được đưa vào Kế hoạch 
Phát triển điện Đăk Nông giai đoạn 2016-2025 và đồng thời vừa ký 
hợp đồng mua bán điện với EVN vào tháng 3/2018. Nhà máy điện mặt 
trời Cư Jút sẽ được xây dựng bởi Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 
Điện 1 (PECC1) và Công ty TNHH Kỹ thuật ứng dụng Việt Nam 
(Vatec). Tổng chi phí đầu tư là 1.250 tỷ đồng (~1,1 triệu USD/MW) với 
sản lượng dự kiến là 78,6 triệu kWh/năm. 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (SEB VN) 
là một công ty thủy điện nhỏ (2 nhà máy với tổng công suất 48MW) 
với đề xuất lắp đặt các tấm pin mặt trời lên mảnh đất hiện tại nơi nhà 
máy thủy điện hoạt động. Công suất của trang trại điện mặt trời được 
đề xuất chỉ có 8MW với chi phí đầu tư là 162 tỷ đồng (~0,9 triệu 
USD/MW). Suất đầu tư thấp hơn nhiều là do công ty sẽ sử dụng cơ 
sở hạ tầng và đường dây truyền tải đã được xây dựng cho nhà máy 
thủy điện hiện tại.  

Một công ty thủy điện khác đã tham gia vào ngành NLTT là Công ty 
Cổ phần Thủy điện Miền Nam (SHP VN). Công ty có 3 nhà máy thủy 
điện với tổng công suất 122,5MW, và đang xem xét xây dựng một 
trang trại điện mặt trời nhỏ trên đỉnh hồ chứa nhà máy Đa Dâng 2. Tuy 
nhiên, kế hoạch chi tiết vẫn chưa được công bố. 

 

 

 

 

 

Tên dự án Vị trí

Diện tích dự 

kiến (ha)

Công suất 

điện gió 

(MW)

Công suất 

điện mặt trời 

(MW)

Phú Lạc (Bình Thuận) Tuy Phong, Bình Thuận 400 50 100

Lợi Hải Thuận Bắc, Ninh Thuận 523 50 70

Vĩnh Hảo Tuy Phong, Bình Thuận 600 60

Ea H'Leo Ea H'Leo, Đắk Lắk 1920 150 200

Kong Chro Kong Chro, Gia Lai 3900 200 200

Tổng 510 570
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Hình 17: Một số DN phát triển NLTT và một số DN mới tham gia vào lĩnh vực này 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 
  

Công ty Quốc gia

Vốn hóa 

(triệu USD)

Tăng trưởng 

TTM NPAT (%)

Tăng trưởng 

TTM EPS (%) ROA (%) ROE (%) D/E (x) TTM P/E (x) P/B (x)

TPI Polene Power PCL Thái Lan 1,795.2     42.1 n/a 11.3 15.9 0.0 20.4 2.4

Superblock PCL Thái Lan 997.1        -18.3 -18.4 2.7 10.6 2.2 24.7 2.5

SPCG PCL Thái Lan 682.6        3.8 1.2 10.7 28.0 1.1 8.1 2.1

Zhong Min Energy Co 

Ltd Trung Quốc 605.7        31.8 30.0 4.9 9.9 0.9 22.7 2.1

REE Việt Nam 494.4        15.3 15.3 10.9 19.2 0.4 7.9 1.4

GEX Việt Nam 423.1        47.3 27.4 6.9 22.3 1.2 11.9 2.2

Thai Solar Energy PCL Thái Lan 209.9        -59.7 -59.7 4.0 9.1 1.5 16.8 1.5

CHP Việt Nam 138.9        -37.6 -34.2 13.3 23.1 0.6 16.1 1.7

SHP Việt Nam 89.7          -121.0 -120.0 7.2 14.8 1.0 12.6 1.7

GEG Việt Nam 58.0          2.6 -3.0 5.5 9.4 0.3 13.9 1.3

SEB Việt Nam 42.0          8.7 8.5 17.5 46.8 1.0 6.2 2.7

Trung bình -7.7 -15.3 8.6 19.0 0.9 14.7 2.0

Trung vị 3.8 -0.9 7.2 15.9 1.0 13.9 2.1
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT 

Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng chênh lệch phần trăm giữa 
giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo. Trừ khi được nêu rõ trong báo cáo, các khuyến nghị đầu tư có 
thời hạn đầu tư là 12 tháng. 

Khuyến nghị 

MUA Giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên 

NẮM GIỮ Giá mục tiêu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% so với giá thị trường 

BÁN Giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường trên 10% 
 

KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Khối Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Thông tin trình bày trong 
báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm thông tin trên sàn 
giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo được công bố của 
công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi. VNDIRECT không chịu trách 
nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan 
điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tham 
khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Các nhà 
đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính 
và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế và 
các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo này. 
VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. 
Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của VNDIRECT, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao, sửa 
đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT. 
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Nguyễn Hạnh Trang – Chuyên viên Phân tích 
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