Din àn Nng lng Vit Nam 2019
Ti din àn Nng lng Vit Nam: "Tit kim nng lng cho ngành công nghip Vit Nam phát trin bn vng" do B
Công Thng t chc ngày 21/8 ti Hà Ni, các chuyên gia cho rng, tim nng k thut tit kim nng lng trong
khu vc công nghip Vit Nam t 20 - 30%, thm chí có nhng khu vc lên ti 40%”. ây là gii pháp hu hiu
nht hin nay gim áp lc trong vic khai thác, ch bin và cung ng các dng nng lng.
Báo cáo ca V Tit kim nng lng và Phát trin bn vng (B Công Thng) cho thy, trong giai on 2011-2015
ã t c mc tiêu tit kim t 5-8% tng mc tiêu th nng lng ca c nc, tng ng vi vic tit kim t 11-17 triu TOE (n v
tiêu th nng lng). Trong ó, cng nng lng ca các ngành sn xut công nghip, tiêu th nhiu nng lng u gim
dn trong giai on 2011-2015, áng k nh ngành Thép (gim 8,09%); ngành Xi mng (gim 6,33%); ngành
Dt si (gim 7,32%).
Phát biu khai mc, Th trng B Công Thng Hoàng Quc Vng nhn mnh, nng lng và an ninh nng lng luôn
là mi quan tâm hàng u ca Chính ph. "Theo quy hoch phát trin in lc quc gia giai on 2011-2020 có
xét n nm 2030 c Th tng phê duyt ngày 18-3-2016 (Quy hoch in VII iu chnh) thì t nay n nm 2030,
nng lng phi áp ng nhu cu in cho mc tiêu phát trin kinh t - xã hi ca c nc vi mc tng trng GDP bình
quân khong 7,0%/nm" - Th trng Hoàng Quc Vng khng nh.
Cng theo kch bn này thì nhu cu in thng phm các nm 2020, 2025, 2030 s tng ng là 235 t kWh, 352 t
kWh và 506 t kWh (tng sn lng in thng phm nm 2018 t 192,93 t kWh). Tc tng trng nhu cu in toàn
quc trong các giai on ti mc dù s gim áng k so vi trc ây nhng vn mc rt cao nu so sánh vi các nc trên
th gii, c th là 10,6%/nm (giai on 2016 - 2020), 8,5%/nm (giai on 2021-2025) và 7,5%/nm (giai on
2026 - 2030). Nu tng công sut t ca toàn h thng hin nay là khong 54.000 MW (bao gm c nng lng tái
to) thì n nm 2020 s t khong 60.000 MW và d kin lên n 129.500 MW vào nm 2030. ây là mt thách
thc ln t ra vi ngành nng lng trong vic m bo thu xp và huy ng ngun vn u t rt ln m rng, nâng cp li in
truyn ti, phân phi, u t, phát trin ngun in mi cng nh cung ng các ngun nng lng s cp cho các nhà máy
in.
Th trng nêu vn , trong thi gian qua chúng ta cng gp khó khn v m bo cung ng in cho giai on 20212015 do nhiu d án in áng nh chúng ta a vào vn hành nhng ti thi thi im này các d án chm tin vi nhiu
lý do khác nhau. “Trong bi cnh t nm 2015, nc ta ã chuyn t mt nc xut siêu sang nhp siêu v nng lng
và ngày càng ph thuc nhiu hn vào ngun nng lng nhp khu, các ngun nng lng tái to có giá thành còn
cao và gp nhiu rào cn k thut và tài chính trong vic phát trin và vn hành các ngun in t nng lng tái to,
ngành nng lng nói chung và ngành in nói riêng ang ng trc nhng khó khn, thách thc rt ln trong vic m
bo cung ng nng lng”- Th trng Hoàng Quc Vng bày t.
c bit, nhm tip ni các kt qu thành công t c ca Chng trình mc tiêu quc gia v s dng nng lng tit kim và
hiu qu giai on 1 và giai on 2, ng thi a ra mt k hoch và chin lc dài hn vi nh hng rõ ràng cho các hot
ng s dng nng lng tit kim và hiu qu ti Vit Nam, B Công Thng ã xây dng “Chng trình quc gia v s dng

nng lng tit kim và hiu qu giai on 2019 - 2030". Trong tháng 3/2019, Th tng Chính ph ã phê duyt
Chng trình quc gia v s dng nng lng tit kim và hiu qu giai on 2019 - 2030. Chng trình ra mc tiêu t
mc tit kim nng lng 5 - 7% tng tiêu th nng lng toàn quc trong giai on t nm 2019 - 2025 và t 8 - 10%
trong giai on 2019 - 2030.
Th trng Hoàng Quc Vng nêu rõ, các chng trình, hot ng v s dng nng lng tit kim và hiu qu, nu c t chc
và thc hin tt s óng vai trò quan trng trong vic bo tn ngun nng lng ca quc gia, giúp cho nn kinh t phát
trin bn vng và bo v môi trng, giúp thc hin cam kt ca Vit Nam vi cng ng quc t v gim phát thi khí nhà
kính ng phó vi hin tng bin i khí hu toàn cu.
Phát biu ti Hi ngh, Phó trng Ban Kinh t Trung ng – ng chí Cao c Phát cng cho rng, cn có s ng thun
cao gia các b, ngành thúc y ch trng s dng tit kim nng lng hiu qu. “u tiên hàng u v thc hin chin lc v
nng lng góp phn phát trin kinh t xã hi ca t nc nhanh và bn vng hn”- ng chí Cao c Phát nhn mnh.
Phó trng Ban Kinh t Trung ng cng nêu quan im, qua các phát biu ti Din àn có th nhn thy d a nng
lng ti Vit Nam rt ln, mt nng lng cao so vi nhiu nc trên th gii. “Nhng các doanh nghip ngành công
nghip ã làm tt ch trng s dng nng lng tit kim và hiu qu. Th hin nhng gii pháp ca Tp oàn du khí Vit
Nam (PVN), Tp oàn Hòa Phát…”- ng chí Cao c Phát ánh giá.
ng chí Cao c Phát cng ch ra 4 yu t cn khc phc trong s dng nng lng tit kim vào hiu qu: Nhn thc, c ch
chính sách, qun lý, khoa hc công ngh. Theo ó, cn nâng cao hiu qu v s dng nng lng, ông Phát cho
rng phi x lý tn ti ti 4 lnh vc ó.
i vi Ban kinh t Trung ng- c quan tham mu cho ng s cùng các b, ngành có các kin ngh v mô v 4 yu t
cn khc phc này. V lâu dài chúng ta thit lp h thng, dn dt tin ti chi phí nng lng trong ngành nng lng thp
dn xung. “Phi nhanh chóng thit lp th ch, th trng mt cách ng b. ây là là yu t then cht to ng lc cho ngi
sn xut và ngi tiêu dùng s dng tit kim nng lng hiu qu”- ông Cao c Phát nói.
Trên tinh thn tip thu ý kin ca Phó ban Kinh t trung ng Cao c Phát, Th trng Hoàng Quc Vng cho rng,
th trng tit kim nng lng hin nay c ánh giá có d a rt ln và hoàn toàn trin khai hiu qu rt cao. Vì vy, trong
thi gian ti, gii pháp cn trin khai thc hin ó là hoàn thin, xây dng, ng b c ch th trng nng lng, trong ó, c
ch va phi to ra ng lc va là áp lc, c giai on nm 2019 -2030 phi tit kim 8-10% tng nng lng tiêu th ti Vit
Nam. "Trong khi ó, giai on 2006 – 2015, giai on này d a ln hn so vi hin nay, chng trình s dng nng
lng tit kim mi ch tit kim c 5,65%. iu này, òi hi s n lc ln t nhiu phía nhm t mc tiêu Chính ph ra." - Th
trng Hoàng Quc Vng nhn mnh thêm./.
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