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Việt Nam đang ở giữa của quá trình chuyển đổi 
năng lượng, với sự phụ thuộc chặt chẽ của hướng 
đi được lựa chọn tới những ý nghĩa quan trọng đối 
với phát triển kinh tế - xã hội. Con đường phát 
triển năng lượng của Việt Nam sẽ là nền tảng cho 
sự phát triển trong tương lai, bao gồm nền kinh tế 
thịnh vượng, những cơ hội kinh doanh và việc 
làm, cũng như sức khỏe của người dân. Đồng 
thời, những chính sách và quyết định đầu tư tại 
thời điểm hiện tại trong ngành năng lượng tại Việt 
Nam sẽ có tác động đáng kể trong nỗ lực đối phó 
với vấn đề nóng lên toàn cầu và đảm bảo sinh kế 
cho người dân Việt Nam, cũng như các nước khác.

Dưới góc nhìn kinh tế và xã hội của định hướng 
phát triển mà chính phủ Việt Nam đặt ra, các chính 
sách năng lượng trong tương lai có mối liên kết 
chặt chẽ tới các nhiệm vụ và sứ mệnh của nhiều bộ 
ban ngành và cơ quan nhà nước, không chỉ trong 
ngành năng lượng và còn ở các lĩnh vực môi 
trường, ý tế, lao động, cũng như đầu tư và phát 
triển nền công nghiệp xanh. Do đó, những tranh 
luận về tương lai năng lượng Việt Nam đều hướng 
về một câu hỏi duy nhất:

Cách để năng lượng tái tạo cải thiện cuộc sống 
của người dân Việt Nam?

Từ những phương pháp nghiên cứu khoa học và 
các số liệu cập nhật nhất, các nghiên cứu giúp góp 
phần trả lời câu hỏi trên. Đồng thời, các nghiên 
cứu cũng cung cấp hướng dẫn cho các cơ quan 
chính phủ về việc định hình môi trường chính trị 
để tận dụng những lợi ích kinh tế, xã hội của năng 
lượng tái tạo cho người dân Việt Nam.

Cùng chia sẻ trách nhiệm chung, Trung tâm Phát 
triển và Sáng tạo Xanh (GreenID), là đầu mối dự 

án Đồng lợi ích (COBENEFITS) tại Việt Nam, 
cùng với Viện Nghiên cứu Bền vững Tiên tiến 
(IASS) đã mời các bộ và các cơ quan chính phủ 
như Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Công thương, 
Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Lao động- Thương binh 
và Xã hội, Bộ Y tế và Liên hiệp các hội khoa học 
kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tham gia Hội đồng 
COBENEFITS Việt Nam để cung cấp hướng dẫn 
cho các nghiên cứu Đánh giá của dự án, tham gia 
các Chương trình đào tạo của COBENEFITS và 
thảo luận chính sách bàn tròn. Kể từ khi khởi động 
dự án vào tháng 8 năm 2017, Hội đồng 
COBENEFITS Việt Nam đã hướng dẫn lựa chọn 
các chủ đề của các nghiên cứu COBENEFITS cho 
Việt Nam và đảm bảo mối liên hệ trực tiếp của họ 
trong các thảo luận chính sách hiện tại của các bộ.
Chúng tôi chân thành cảm ơn các đối tác tri thức 
với sự cam kết và tận tâm trong các nghiên cứu đã 
được thực hiện. Những nghiên cứu này của 
COBENEFITS tạo điều kiện và hỗ trợ tài chính 
thông qua Sáng kiến Khí hậu Quốc tế (IKI) của 
Cộng hòa liên bang Đức.

Việt Nam – một trong số 185 nước đã được phê 
chuẩn Thỏa thuận Paris về việc đối phó với biến 
đổi khí hậu và cung cấp cho các thế hệ hiện tại và 
tương lai cơ hội phát triển. Với nghiên cứu này, 
chúng tôi tìm cách đóng góp vào thành công của nỗ 
lực quốc tế này bằng cách cung cấp cơ sở khoa 
học để khai thác các lợi ích kinh tế và xã hội của 
việc xây dựng một hệ thống năng lượng tái tạo 
carbon thấp, tạo điều kiện cho quá trình chuyển 
đổi, từ đó tạo ra một Thỏa thuận Paris thành công 
cho trái đất và người dân Việt Nam.

Chúc các độc giả sẽ có nguồn cảm hứng để đóp 
góp cho một tương lai năng lượng công bằng và 
bền vững tại Việt Nam!

ĐỒNG LỢI ÍCH của năng lượng tái  
tạo cho người dân Việt Nam

Ngụy Thị Khanh
COBENEFITS 

Đầu mối dự án tại Việt Nam
Giám đốc, GreenID

Sebastian Helgenberger
COBENEFITS

Giám đốc dự án
IASS Potsdam



  Thông điệp chính sách chủ đạo 1: Việt Nam có tiềm năng rất lớn để phát triển các hệ thống năng 
lượng tái tạo độc lập có lợi thế chi phí hơn so với việc mở rộng mạng lưới điện quốc gia ở khu vực 
nông thôn có địa hình gây nhiều khó khăn cho công tác khảo sát và hòa lưới điện. Tận dụng các 
tuabin điện gió tốc độ thấp để cung cấp điện năng cho các cụm dân cư khu vực nông thôn với chi 
phí phát điện bình quân (LCOE) 9.087 VNĐ/kWh là giải pháp tiết kiệm chi phí nhất để cung cấp năng 
lượng giá rẻ cho các khu vực xa xôi, hẻo lánh ở Việt Nam.

  Thông điệp chính sách chủ đạo 2: Cần khuyến khích khu vực tư nhân hay các nhóm cộng đồng có 
tổ chức tham gia đầu tư vào năng lượng tái tạo độc lập. Các đối tượng này cũng cần được miễn thuế 
nhập khẩu đối với hoạt động cung cấp điện năng cho các hộ gia đình hoặc doanh nghiệp ở khu vực 
nông thôn. Nếu được triển khai hiệu quả, biện pháp này có khả năng thúc đẩy mức độ nội địa hóa 
trình độ kỹ năng cho chuỗi giá trị của các hệ thống điện mặt trời độc lập và tuabin điện gió quy mô 
nhỏ ở Việt Nam.

  Thông điệp chính sách chủ đạo 3: Để thúc đẩy hiệu quả việc sử dụng các hệ thống năng lượng tái 
tạo độc lập chi phí thấp ở vùng sâu vùng xa tại Việt Nam, cần có sự đối thoại chặt chẽ giữa Chính 
phủ, khu vực tư nhân và các tổ chức tài chính ở cấp trung ương, địa phương liên quan đến các cơ 
chế cấp vốn phù hợp cho các cộng đồng hoạt động nông nghiệp (có mức tiêu thụ điện năng thấp) 
cách đường dây truyền tải điện trung thế gần nhất hơn 10 km.
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Tóm lược tổng quan

Tiếp cận điện năng là vô cùng cần thiết để thúc đẩy 
kinh tế và phát triển con người. Đây cũng là một 
động lực quan trọng cho phát triển kinh tế của mỗi 
quốc gia. Tiếp cận các dạng năng lượng hiện đại, 
đặc biệt là điện năng, thậm chí còn quan trọng hơn 
nữa đối với việc phát triển kinh tế-xã hội khu vực 
nông thôn (có trình độ phát triển cơ sở hạ tầng thấp 
hơn so với khu vực thành thị). “Điện khí hóa toàn 
diện” nhằm đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế 
-xã hội (cũng như các mục tiêu phát triển bền vững 
(SDG)) của Việt Nam sẽ đòi hỏi mọi hộ dân, gia 
đình, cơ sở sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp địa 
phương và cộng đồng dân cư nông thôn đều được 
tiếp cận điện năng 24/7. Để đạt được mục tiêu này, 
Chính phủ Việt Nam đã tập trung chủ yếu vào việc 
tạo điều kiện tiếp cận điện năng cho người dân bằng 
cách mở rộng lưới điện quốc gia. Gần 98% hộ dân ở 
thành thị và nông thôn Việt Nam đều được điện khí 
hóa thông qua phương thức này. Tuy nhiên, việc tiếp 
cận điện năng của 2 % dân số còn lại, tập trung chủ 
yếu ở các khu vực có điều kiện địa hình không thuận 
lợi cho việc mở rộng lưới điện quốc gia vẫn còn là 
vấn đề kinh tế-kỹ thuật cần bàn luận. Để giải quyết 
vấn đề này, các cuộc thảo luận đã được tiến hành 

nhằm tìm hiểu xem liệu các giải pháp hệ thống năng 
lượng tái tạo độc lập có hiệu quả chi phí cao có thể 
hỗ trợ cho công cuộc điện khí hóa cho 2 % dân số 
còn lại hay không cũng như thúc đẩy phát triển kinh 
tế-xã hội hơn nữa cho nhóm người này.

Do đó, trọng tâm của nghiên cứu là tìm ra đáp án cho 
hai câu hỏi chính:

  Đâu là phương thức hiệu quả nhất để tạo cơ hội 
tiếp cận điện năng cho 2 % hộ dân còn lại ở Việt 
Nam sinh sống tại khu vực nông thôn: mở rộng 
lưới điện quốc gia hay các giải pháp hệ thống 
năng lượng tái tạo độc lập để thay thế?

  Các giải pháp hệ thống năng lượng độc lập thay 
thế có thể tạo ra giá trị cho người dân ở khu vực 
nông thôn hay không?

Nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ dự án 
COBENEFITS nhằm đánh giá những đồng lợi ích1 

bổ sung có được nhờ công cuộc chuyển dịch sang 
năng lượng cácbon thấp tại Việt Nam.

1  Thuật ngữ “đồng lợi ích” nghĩa là đáp ứng đồng thời các lợi ích hay mục tiêu khác nhau do kết quả của can thiệp chính trị, 
hoạt động đầu tư của khối tư nhân hoặc kết hợp cả hai phương thức đó (Helgenberger et al., 2019). Do vậy, cần huy động 
một cách chiến lược những đồng lợi ích của việc giảm nhẹ biến đổi khí hậu để thúc đẩy sự chuyển dịch sang sử dụng năng 
lượng cácbon thấp (Helgenberger et al., 2017).
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CÁC SỐ LIỆU QUAN TRỌNG:

  Để cấp điện cho khu vực nông thôn, năng lượng tái tạo là phương thức tiết kiệm chi phí hơn, đặc 
biệt là với hệ thống điện gió độc lập. Chi phí của hệ thống này (9.087 VNĐ/kWh) thấp hơn 20 % so với 
giải pháp mở rộng lưới điện quốc gia (11.300 VNĐ/kWh).

  Đối với khu vực xa xôi, hẻo lánh cách đường dây truyền tải điện trung thế gần nhất hơn 25 km, lợi 
thế chi phí của hệ thống điện gió độc lập cao hơn gấp đôi so với giải pháp mở rộng lưới điện quốc 
gia (17.445 VNĐ/kWh).

  Với các ngôi làng nhỏ, hệ thống điện mặt trời độc lập (11.873 VNĐ/kWh) có khả năng cạnh tranh chi 
phí với phương án mở rộng lưới điện quốc gia (11.300 VNĐ/kWh) trong trường hợp khoảng cách từ 
khu dân cư đến đường dây truyền tải điện trung thế gần nhất lớn hơn. Phương án này đặc biệt có ưu 
thế đối với những ngôi làng có khoảng 15 hộ dân, cách đường dây truyền tải điện trung thế hơn  
5 km.

  Không tính đến khoảng cách từ đường dây truyền tải điện trung thế gần nhất, chi phí cấp điện cho 
các hộ gia đình ở khu vực nông thôn thông qua tuabin gió tốc độ thấp2 là 9.087 VNĐ/kWh (tương 
đương 0,393 USD/kWh). Trong khi đó, chi phí mở rộng lưới điện thấp nhất là 11.300 VNĐ/kWh 
(tương đương 0,488USD/kWh).

  Chi phí của hệ thống điện mặt trời độc lập sẽ ở mức cạnh tranh là 11.873 VNĐ/kWh (tương đương 
0,513 USD/kWh) nếu số hộ gia đình không quá 15 hộ và các hộ này sinh sống trong phạm vi không 
quá 5 km từ đường dây truyền tải điện trung thế gần nhất

  Trong trường hợp khoảng cách từ khu dân cư đến đường dây truyền tải điện trung thế gần nhất lớn 
hơn 25 km, chi phí cấp điện cho các hộ gia đình và cơ sở sản xuất ở nông thôn thông qua phương 
thức mở rộng mạng lưới điện quốc gia ở mức xấp xỉ 17.445 VNĐ/kWh (tương đương 0,754 USD/
kWh), đắt hơn gần 8.358 VNĐ/kWh (tương đương 0,361 USD/kWh) so với giải pháp hệ thống năng 
lượng tái tạo độc lập.

2  1 USD ($) = 23.144,5 đồng (VNĐ): Căn cứ theo tỷ giá hối đoái trung bình được ghi nhận năm 2018 (https://www.investing.com/
   currencies/usd-vnd-historical-data) 
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NHỮNG PHÁT HIỆN QUAN TRỌNG

  Giải pháp phục vụ hiệu quả nhất cho các cộng đồng dân cư nằm cách xa hệ thống phân phối điện 
trung thế gần nhất (>5 km) là thông qua công nghệ năng lượng tái tạo độc lập. Giải pháp mở 
rộng hệ thống truyền tải điện quốc gia chỉ khả thi đối với các cộng đồng khu vực nông thôn có các 
cụm hộ dân quy mô lớn trên mỗi đơn vị diện tích đất.

  Các tuabin gió cỡ nhỏ (được sản xuất trong nước) là công cụ có hiệu quả chi phí tốt nhất giúp 
cung cấp điện cho các hộ gia đình nông thôn chưa được tiếp cận điện năng ở Việt Nam. Hệ thống 
điện mặt trời độc lập có mức chi phí cạnh tranh ở các khu vực nông thôn có nhu cầu điện năng hoặc 
mật độ dân số thấp. 

  Tiếp cận điện năng sẽ giúp cải thiện khả năng tiếp cận thông tin và các dịch vụ mở rộng tăng 
giá trị (ví dụ như trong lĩnh vực nông nghiệp) cho các hộ gia đình ở nông thôn, qua đó, mở ra nhiều 
cơ hội tạo thêm thu nhập cho người dân. 

  Cơ hội tạo công ăn việc làm trực tiếp trong chuỗi giá trị năng lượng tái tạo ở địa phương sẽ được 
thúc đẩy thông qua sự phối hợp hiệu quả giữa các trường kỹ thuật tại địa phương và khu vực tư 
nhân đối với các dự án theo kế hoạch. Điều này sẽ hỗ trợ đáng kể cho việc “địa phương hóa ngành 
điện”, do đó, giúp tăng khả năng tạo việc làm và chuyển giao kỹ năng.

Đánh giá những đồng lợi ích về kinh tế-xã hội của giảm phát thải các-bon ngành điện
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1. Bối cảnh tiếp cận điện năng tại    
    Việt Nam

Kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng vượt bậc trong 
suốt ba thập kỷ qua. Mọi khía cạnh của đời sống 
xã hội đều ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh 
chóng nhờ cam kết của Chính phủ trong việc “cởi 
trói” cho thị trường, đầu tư cho các ngành xã hội 
và phát triển nông thôn. Hoạt động xây dựng 
đường sá và các cơ sở hạ tầng nông thôn khác –
cộng với việc mở rộng mạng lưới điện hóa, v.v... 
– đã giúp cải thiện đời sống, mức sống cho người 
dân khu vực nông thôn. Các hoạt động đầu tư bổ 
sung này đã chứng tỏ mang lại tác động tổng hợp. 
Hệ thống đường sá giúp người dân khu vực nông 
thôn được tiếp cận với thị trường, mạng lưới điện 
rộng khắp tăng cơ hội tiếp cận giáo dục cũng như 
cải thiện năng suất lao động của các địa phương. 
Hoạt động phát điện, mở rộng mạng lưới và cung 
cấp điện không chỉ được thực hiện nhờ vốn đầu tư 

của riêng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN, đơn 
vị điện lực tích hợp theo chiều dọc, chịu trách 
nhiệm phát triển, quản lý và vận hành các cơ sở vật 
chất tài sản ngành điện lực của Nhà nước) mà còn 
theo các cơ chế BOT (Xây dựng – Vận hành – 
Chuyển giao) và IPP (Nhà sản xuất điện độc lập) 
thông qua sự tham gia của khu vực tư nhân. Từ 
đầu thập niên 1990, tiêu thụ điện năng của Việt 
Nam đã tăng nhanh gần gấp đôi so với tốc độ tăng 
trưởng GDP. Hình 1 khái quát những cột mốc 
quan trọng của mục tiêu điện khí hóa nông thôn từ 
năm 1995. Trong bối cảnh thu nhập khả dụng của 
người dân đã cải thiện từ mức rất thấp vào giữa 
thập niên 1990, tiêu thụ năng lượng đã tăng mạnh, 
đặc biệt do sự gia tăng mức độ sở hữu các thiết bị 
gia dụng.

Hình 1: Các mốc thời 
gian điện khí hóa nông 
thôn ở Việt Nam

Nguồn: Các tác giả
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Nghiên cứu đồng lợi ích cho Việt Nam

1.1 Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu tìm hiểu tính khả thi của giải pháp sản 
xuất năng lượng tái tạo ở khu vực nông thôn bị 
hạn chế về mức độ tiếp cận cơ sở hạ tầng mạng 
lưới điện phân phối. Nghiên cứu nhằm định lượng 
khả năng điện khí hóa nông thôn dựa trên các giải 
pháp hệ thống năng lượng tái tạo độc lập có thể tạo 
điều kiện và tăng cường khả năng tiếp cận điện 
năng cho 2% hộ gia đình vẫn chưa có điện ở Việt 
Nam. Điều này nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-
xã hội khu vực nông thôn trên khắp cả nước. Trong 
nghiên cứu, chúng tôi tìm cách đưa ra câu trả lời 
định lượng và định tính cho những câu hỏi dưới 
đây:

 Đâu là những hạn chế của giải pháp cung cấp 
điện năng cho hàng nghìn hộ gia đình còn lại 
thông qua phương thức mở rộng lưới điện quốc 
gia? Các hệ thống điện độc lập được sản xuất từ 
các dạng năng lượng tái tạo có giúp đạt được 
mục tiêu một cách dễ dàng hơn và thúc đẩy việc 
tạo ra giá trị cho khu vực nông thôn tại địa 
phương hay không?

 Chênh lệch chi phí và độ bền vững của việc mở 
rộng lưới điện quốc gia đến khu vực nông thôn 
so với việc triển khai các hệ thống điện độc lập 
kết hợp hoặc điện được sản xuất từ các nguồn 
năng lượng tái tạo là bao nhiêu? Nếu các hệ 
thống điện độc lập hoặc hệ thống năng lượng tái 
tạo kết hợp đem lại lợi thế cạnh tranh tối ưu 
nhất cho công cuộc điện khí hóa nông thôn một 
cách bền vững thì làm cách nào để thúc đẩy hơn 
nữa tiếp cận điện năng thông qua các giải pháp 
này? Cần thực hiện cơ chế gì để có thể cán đích 
100% hộ dân sẽ được sử dụng điện?

Về phạm vi kỹ thuật, nghiên cứu đánh giá các 
nguồn năng lượng mặt trời, gió, sinh khối và các 
nguồn kết hợp. Chúng tôi cũng tính đến thực tế là 
phần lớn các hệ thống điện độc lập ở khu vực 
nông thôn đều chạy bằng năng lượng mặt trời.

Cùng với đó, trong những năm qua, Chính phủ đã 
xây dựng các khuôn khổ chính sách để lấp lỗ hổng 
điện khí hóa nông thôn, từ sự ra đời của “Chương 
trình 135” năm 1998 đến Quy hoạch Phát triển Điện 
lực Quốc gia (giai đoạn 2011 – 2020) năm 2011. 
Các chương trình này đều nhằm mục tiêu cung cấp 
điện năng cho 100% thôn xã và khu vực nông thôn 
đến năm 2020, giúp đảm bảo gần 98 % dân số cả 
nước hiện được tiếp cận điện năng (Hình 1). 

Mặc dù những kế hoạch dường như rất hiệu quả 
được vạch ra cũng như quy hoạch phát triển điện 
lực quốc gia đầy tham vọng của Chính phủ đến 
năm 2020, vẫn còn tồn tại thách thức trong cách 
điện khí hóa hiệu quả, chi phí hợp lý cho các khu 
vực không thể dễ dàng tiếp cận bằng biện pháp mở 
rộng lưới điện quốc gia. Do vậy, gần 2 % hộ dân 
tại Việt Nam (trong đó có hàng trăm nghìn hộ dân 
nông thôn), đặc biệt là ở khu vực miền núi Tây 
Bắc và Tây Nguyên vẫn chưa có điện (Hình 2). 
Phần lớn các khu vực nông thôn này đều cách xa 
mạng lưới điện hiện có nên các giải pháp mở rộng 
mạng lưới điện quốc gia đến những khu vực như 
vậy tỏ ra không khả thi (Ngân hàng Phát triển châu 
Á (ADB), năm 2017). Do vậy, việc điều chỉnh các 
mục tiêu điện khí hóa nông thôn cho phù hợp với 
phát triển kinh tế xã hội của các khu vực chưa có 
điện là rất cần thiết, giúp chúng ta hiểu được cách 
tiếp cận hiệu quả nhất và giúp cho việc tiếp cận 
năng lượng phù hợp với khả năng tài chính của 
người dân, có chất lượng ổn định. Chính vì thế, 
giải pháp thực hiện sản xuất năng lượng tái tạo 
thông qua các hệ thống độc lập để thúc đẩy phát 
triển kinh tế-xã hội ở khu vực nông thôn ngày 
càng được các nhà hoạch định chính sách và đối 
tác phát triển của Việt Nam quan tâm. Tuy nhiên, 
vẫn còn một câu hỏi đặt ra cho giải pháp này. Đó là 
liệu các chương trình mở rộng lưới điện quốc gia 
ở khu vực nông thôn có nên một lần nữa được ưu 
tiên hay không. 
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Hình 2: Tỷ lệ điện khí hóa 
của các tỉnh thành ở Việt 
Nam, năm 2017.

Nguồn: Viện Năng lượng & 
EVN
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Nghiên cứu đồng lợi ích cho Việt Nam

2.1 Lựa chọn khu vực nghiên cứu điển  
      hình và thu thập dữ liệu

Nghiên cứu dựa trên dữ liệu được thu thập từ các 
khu vực xa xôi, hẻo lánh tại hai tỉnh. Cả hai tỉnh 
này đều đối mặt với những thách thức điển hình 
như mức độ tiếp cận điện năng thấp và khả năng 
mở rộng lưới điện quốc gia hạn chế trong vòng 
năm năm tới. Do dễ dàng tiếp cận dữ liệu và phù 
hợp với những ưu tiên năng lượng của các nhà 
hoạch định chính sách quốc gia, tỉnh Hà Giang 
(miền Bắc) và tỉnh Quảng Bình (miền Trung Việt 
Nam) được lựa chọn là các khu vực nghiên cứu 
điển hình cho nghiên cứu này. Các địa điểm tham 
khảo khác trong tỉnh Quảng Bình, nơi đạt được tỷ 
lệ điện khí hóa nông thôn nhờ các hệ thống năng 
lượng tái tạo độc lập được lựa chọn để thu thập 
thông tin về những đổi liên quan đến phúc lợi kinh 
tế sau khi được điện khí hóa. 

Bảng 1: Tình hình điện khí 
hóa của tỉnh Hà Giang

Nguồn: Các tác giả

2. Phương pháp luận

Tỉnh Hà Giang là một trong những tỉnh có tỷ lệ 
điện khí hóa thấp nhất Việt Nam (Bảng 1). Hà 
Giang là khu vực xa xôi hẻo lánh, giáp biên giới 
Trung Quốc, bao quanh là núi cao và dốc, gây khó 
khăn cho việc mở rộng lưới điện quốc gia. Theo 
báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội năm 20153 về 
53 nhóm dân tộc thiểu số, khoảng 93 % các hộ gia 
đình dân tộc thiểu số tại tỉnh Hà Giang đã được 
tiếp cận mạng lưới điện quốc gia (thấp hơn 5 % so 
với tỷ lệ tiếp cận trung bình của cả nước). Do vậy, 
tỉnh đã được chọn là khu vực nghiên cứu trường 
hợp điển hình. Hình 3 và Hình 4 cho thấy lượng 
bức xạ mặt trời và tiềm năng điện gió của tỉnh. 
Bảng 2 thể hiện cụ thể hơn lượng bức xạ mặt trời 
trung bình tại tỉnh Hà Giang.

Bảng 2: Tổng lượng bức 
xạ mặt trời trung bình theo 
tháng (kWh/m2) tại tỉnh Hà 
Giang

Nguồn: Các tác giả4  Báo cáo “Những dân tộc thiểu số và các mục tiêu phát triển bền vững: Ai sẽ bị bỏ lại phía sau - Kết quả phân tích khảo sát tình 
  hình kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015” (được tài trợ bởi Cơ quan Viện trợ Ireland (Irish Aid), Ủy ban Dân tộc  
  Việt Nam (CEMA) và Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP)).

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Thành phố Hà Giang
Bắc Mê

Vị Xuyên
Bắc Quang
Quang Bình

Xín Mần
Hoàng Su Phì

Quản Bạ
Yên Minh
Đồng Văn
Mèo Vạc

101
110
225
222
108
168
187

98
238
213
154

0
29
36
14
27
19
12

9
44
12
45

15.330
10.788
24.425
27.062
14.004
13.045
13.633
11.646
18.162
15.780
15.980

12.491
1.825
3.702
4.511
1.530
1.032
1.068
1.740
1.682
2.189
1.615

2.839
8.963

20.723
22.551
12.474
12.013
12.565

9.906
16.480
13.591
14.365

15.329
8.307

21.426
25.710
12.191
11.245
12.768
10.988
14.885
13.346
10.029

2.839
6.504

17.724
21.199
10.722
10.215
11.700
9.248

13.206
11.202
8.482

100
72,6
85,5

94
860

85
93,1
93,4
80,1
82,4
59,0

1.824 247 179.855 33.385 146.470 156.224 123.041 84,0Hà Giang T7.2018

STT Thành phố/Huyện
        Số làng xã        Số hộ gia đình      Số hộ đã có điện
Số làng xã  

có điện
Số làng xã  

chưa có điện Tổng Thành Nông 
thôn Tổng Tỷ lệ điện  

khí hóa (%)

T1 
2,02

T2
1,92

T3
2,13

T4
3,21

T5
5,66

T6
5,47

T7
6,11

T9
4,30

T8
4,94

T10
3,41

T11
2,94

T12
2,85

Nông 
thôn
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Hình 3: Bức xạ toàn cầu 
theo phương ngang của 
tỉnh Hà Giang

Nguồn: RE Explorer

Hình 4: Tốc độ gió trung 
bình ở tỉnh Hà Giang

Nguồn: Bản đồ Atlas gió 
thế giới

Tỉnh Quảng Bình, nơi hẹp theo chiều Đông - Tây, 
nằm ở khu vực phía bắc miền Trung Việt Nam. 
Công ty Điện lực Quảng Bình cho biết, tỷ lệ điện 
khí hóa của tỉnh đạt 99 % (Bảng 3) chủ yếu nhờ 
phương thức mở rộng lưới điện quốc gia và ở một 
số khu vực có áp dụng giải pháp lưới điện quy mô 
nhỏ và các hệ thống điện mặt trời lắp đặt tại hộ gia 
đình. Theo Công ty Điện lực Quảng Bình, giải 
pháp mở rộng lưới điện quốc gia đến các thôn xã 
còn lại trong tỉnh có thể khả thi. Tuy nhiên, mật độ 
dân cư ở các khu vực bảo tồn giáp ranh với Lào ở 

mức khá thấp và người dân địa phương không ủng 
hộ phương thức có nguy cơ biến đổi cảnh quan 
khu vực. Do vậy, trong nghiên cứu này, các hệ 
thống năng lượng tái tạo độc lập được coi là giải 
pháp giúp nhanh chóng điện khí hóa các khu vực 
nông thôn ở tỉnh Quảng Bình. Hình 5 và Hình 6 
cho thấy lượng bức xạ mặt trời và tiềm năng điện 
gió của tỉnh. Hình 7 minh họa hệ thống điện mặt 
trời kết hợp độc lập công suất 18 kW được lắp đặt 
ở Quảng Bình.

Đánh giá những đồng lợi ích về kinh tế-xã hội của giảm phát thải các-bon ngành điện

Legend 

            Districts in Ha Giang
 
GHI of Ha Giang
 
Value

            897 – 1,148 

            1,149 – 1,190

            1,191 – 1,225

            1,226 – 1,256

            1,257 – 1,293

            1,294 – 1,384
 
 

Legend 

            Districts in Ha Giang
 
Wind speed in Ha Giang
 
m/s

            2.7 – 3.5 

            3.6 – 4.7

            4.8 – 5.8

            5.9 – 6.9
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Hình 5: Bức xạ toàn cầu 
theo phương ngang của 
tỉnh Quảng Bình

Nguồn: RE Explorer

Bảng 3: Tình hình điện khí 
hóa của tỉnh Quảng Bình

Nguồn: Các tác giả

Hình 6: Tốc độ gió trung 
bình ở tỉnh Quảng Bình

Nguồn: Bản đồ Atlas 
gió thế giới

1
2
3
4
5
6
7
8

Thành phố Đồng Hới
Thị xã Ba Đồn
Huyện Lệ Thủy

Huyện Quảng Ninh
Huyện Bố Trạch

Huyện Quảng Trạch
Huyện Tuyên Hóa
Huyện Minh Hóa

27.057
13.499

4.208
2.160
5.831

 
2.220
1.978

11.772
15.004
35.905
23.462
43.760
28.487
18.440
10.605

38.829
28.503
40.113
25.622
48.960
28.487
20.659
12.344

11.772
15.004
35.645
23.328
43.069
28.487
18.440
10.366

100
100
99,3
99,4
98,4

100,0
100,0

97,7

56.953 187.434 156.224 243.517 99,3Quảng Bình T4.2018

STT Thành phố/Huyện
Số hộ gia đình Số hộ đã có điện

Thành  Nông thôn Tổng Tỷ lệ điện khí hóa (%) Nông thôn

Legend 

            Districts in Quang Binh
 
GHI of Quang Binh
 
Value

            1,163 – 1,293 

            1,294 – 1,331

            1,332 – 1,367

            1,368 – 1,412

            1,413 – 1,466

            1,467 – 1,549
 
 

Legend 

            Districts in Quang Binh
 
GHI of Quang Binh
 
m/s

            2.6 – 4.6 

            4.7 – 5.3

            5.4 – 6.1

            6.2 – 9.2
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2.2 Tổng quan phương pháp tiếp cận 

Nghiên cứu áp dụng phương pháp tiếp cận kỹ thuật 
xã hội hai bước: Bước đầu tiên là tiến hành phân tích 
tỷ lệ điện khí hóa của các tỉnh trên cả nước để lựa 
chọn ra hai khu vực nghiên cứu điển hình có nhiều 
khu nông thôn với tỷ lệ điện khí hóa thấp (Hình 8). 
Ngoài ra, thông qua các khảo sát thực địa sơ cấp ở 
những khu vực nghiên cứu điển hình, chúng tôi tìm 
hiểu, đánh giá những lợi ích gia tăng (liên quan đến 
độ ổn định, mức độ phù hợp với thu nhập của người 
dân, độ an toàn, v.v...) của việc cung cấp điện cho các 

hộ gia đình nông thôn tại Việt Nam thông qua giải 
pháp công nghệ năng lượng tái tạo độc lập. Bước thứ 
hai là sử dụng công cụ tối ưu hóa để đánh giá các giải 
pháp cung cấp điện năng tiết kiệm chi phí nhất cho 
các khu vực nghiên cứu điển hình được lựa chọn 
thông qua nhiều nguồn khác nhau. Tiếp đó, mức chi 
phí của các giải pháp này được so sánh với chi phí 
điện khí hóa nông thôn bằng phương thức mở rộng 
lưới điện quốc gia nhằm xác định giải pháp mang lại 
hiệu quả chi phí cao nhất cho nhiều cụm dân cư và 
hộ gia đình khác nhau.

Hình 7: Điện mặt trời, tấm 
pin và máy phát chạy bằng 
dầu diesel (công suất 18 
kW) dùng cho các thôn xã 
quy mô nhỏ và cơ quan 
hành chính công được triển 
khai tại tỉnh Quảng Bình

Nguồn: Các tác giả

Hình 8: Sơ đồ khái quát 
phương pháp nghiên cứu

Nguồn: Các tác giả

  Việc cung cấp điện cho khu vực nông thôn 
tại Việt Nam có giúp tăng mức thu nhập, mức 
sống và tiếp cận giáo dục không?

  Hệ thống NLTT độc lập có lợi thế cạnh tranh 
so với giải pháp mở rộng lưới điện quốc gia 
trong việc điện khí hóa nông thôn và cải thiện 

Phân tích chi phí thấp nhất của các giải 
pháp điện khí hóa bằng cách so sánh:

  Phương án điện khí hóa bằng hệ thống 
NLTT độc lập so với việc mở rộng lưới 
điện quốc gia. 

  Tính khả thi của các hệ thống NLTT độc lập 
so với giải pháp điện khí hóa kết hợp. 

Chọn khu vực nghiên cứu điển hình   

Phân tích định lượng 
(nghiên cứu điển hình)

Phân tích định tính bằng mô 
hình HOMER

Dữ liệu hiện có

Nguồn dữ liệu 
Dữ liệu chính thức 

cho Việt Nam 
Thu thập dữ liệu và 

phỏng vấn 

Đánh giá những đồng lợi ích về kinh tế-xã hội của giảm phát thải các-bon ngành điện
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Hình 9: Sơ đồ chi tiết hóa 
quy trình xác định phương 
án điện khí hóa tiết kiệm 
chi phí nhất cho khu vực 
nghiên cứu điển hình

Nguồn: Các tác giả5

HOMER (Hybrid Optimization of Multiple Energy 
Resources) do Phòng thí nghiệm Năng lượng Tái 
tạo Quốc gia Hoa Kỳ (NREL) phát triển để tiến 
hành phân tích kinh tế-kỹ thuật các giải pháp hệ 
thống năng lượng độc lập khác nhau. Công cụ này 
giúp đánh giá độ phức tạp của việc xây dựng các 
hệ thống điện độc lập hiệu quả về mặt chi phí và 
hoạt động độc lập kết hợp giữa phương thức phát 
điện truyền thống và điện tái tạo, lưu trữ và quản 
lý phụ tải ở vùng sâu vùng xa tại Việt Nam. Chi phí 
trung bình của các giải pháp hệ thống năng lượng 
tái tạo độc lập được so sánh với chi phí đơn vị của 
phương án mở rộng lưới điện quốc gia đối với 
một cụm hộ dân cụ thể hoặc mật độ tải (số hộ dân/
km2) để xác định phương án điện khí hóa nông 
thôn tối ưu nhất. Chi phí mở rộng lưới điện quốc 
gia có được trên cơ sở tham vấn công ty phân 
phối điện tại địa phương.

2.3 Quyết định trên cơ sở kinh tế-kỹ thuật

Chúng tôi áp dụng sơ đồ cây quyết định như Hình 
9 khi xây dựng khuôn khổ kinh tế-khoa học công 
nghệ được áp dụng trong nghiên cứu này. Sơ đồ 
các bước đưa ra quyết định làm rõ các yếu tố được 
xem xét khi lựa chọn giải pháp hệ thống năng 
lượng tối ưu (hòa vào lưới điện quốc gia hoặc hoạt 
động độc lập) để cung cấp điện cho khu vực nông 
thôn cụ thể được chọn làm khu vực nghiên cứu 
điển hình. Trong trường hợp quyết định lựa chọn 
hệ thống năng lượng “độc lập” thì chi phí của 
phương án mở rộng lưới điện quốc gia (tính đến 
các yếu tố: khoảng cách của khu vực dân cư đến 
đường dây truyền tải điện trung thế gần nhất và 
quy mô cụm dân cư có nhu cầu sử dụng điện (tính 
theo số hộ gia đình/km2) phải lớn hơn chi phí triển 
khai phương án hệ thống năng lượng tái tạo độc 
lập hoặc kết hợp. Chúng tôi sử dụng phần mềm 

5  Nghiên cứu sử dụng sơ đồ cây quyết định được tham khảo tại trang web: 
  https://energypedia.info/wiki/File:Decision_tree_off_vs_on_grid_norad09.jpg

Hệ thống kết hợpn hay 
hệ thống quy mô nhỏ 

Hệ thống
độc lập

Kết hợp điện gió, điện mặt 
trời & hệ thống phát điện 

dầu diesel

Kết hợp điện gió & điện 
mặt trời

Mức độ sẵn có
của nguồn lực 

Chi phí 
thiết bị 

Lãi suất 

Hệ thống điện mặt trời lắp 
đặt tại gia đình 

Pin tích trữ 

Tuabin gió tốc 
độ thấp 

QUYẾT ĐỊNH: 
Mở rộng lưới điện hay hệ thống độc lập?

QUYẾT ĐỊNH: 
Loại hình điện khí hóa bằng hệ  

thống độc lập?

NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH:

  Khoảng cách so với lưới điện
  Mức nhu cầu
  Chi phí mở rộng

NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH:
  Mức nhu cầu
  Kiểu tải điện

HỆ THỐNG 
ĐỘC LẬP 
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2.4 Hạn chế của nghiên cứu

Những thách thức chính gặp phải trong suốt quá 
trình nghiên cứu là thiếu dữ liệu được công bố 
rộng rãi về việc điện khí hóa nông thôn đã được 
thực hiện qua các nguồn năng lượng tái tạo ở Việt 
Nam do hệ thống điện lực Việt Nam được quy 
hoạch theo phương thức tập trung. Do đó, cần kết 
hợp giữa đánh giá nghiên cứu điển hình (khảo sát) 
định tính (từ dưới lên) và các phương pháp tiếp 
cận định lượng cụ thể cho từng khu vực để thực 
hiện các mục tiêu nghiên cứu và đảm bảo kết quả 
nghiên cứu có đủ khả năng đại diện cho bối cảnh 
của Việt Nam. Vì vậy, những kết luận được đúc rút 
từ các nghiên cứu điển hình trong phạm vi của 
nghiên cứu này có thể được áp dụng với các địa 
phương khác tại Việt Nam. Nghiên cứu được dựa 
trên các giả định kinh tế, chi phí kỹ thuật và các 
thông số khác có thể thay đổi theo các mức đánh 

giá. Những thay đổi trong các yếu tố này có thể 
ảnh hưởng đến kết quả ước tính và cần được tính 
đến trong quá trình đưa ra quyết định. Nghiên cứu 
không tiến hành mở rộng phân tích các giải pháp 
hệ thống năng lượng tái tạo độc lập sử dụng thủy 
điện hay khí sinh học ở Việt Nam. Tuy nhiên, các 
giải pháp sử dụng hai dạng năng lượng này có thể 
được xem xét cho các nghiên cứu tương tự trong 
tương lai (nếu phù hợp). Các yếu tố khác ảnh 
hưởng đến kết quả xác định như chuỗi giá trị và 
mức độ sẵn có của các trang thiết bị hay nguyên vật 
liệu năng lượng tái tạo không được phân tích trong 
phạm vi nghiên cứu. Nghiên cứu không giải quyết 
những vấn đề như “chi phí kết nối”, “mức độ sẵn 
sàng trả tiền dịch vụ”, “cơ chế trợ giá” hay “khả 
năng chi trả” của người tiêu dùng - những vấn đề 
thường liên quan đến quá trình điện khí hóa thông 
qua các hệ thống độc lập ở khu vực nông thôn.

Đánh giá những đồng lợi ích về kinh tế-xã hội của giảm phát thải các-bon ngành điện
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Hình 10: Sơ đồ phân tích 
được lấy từ phần mềm 
HOMER

Nguồn: Các tác giả

3.1 Mức cạnh tranh chi phí của các giải     
      pháp điện khí hóa nông thôn  
      khác nhau

Một trong những khó khăn chính trong việc xây 
dựng các chính sách điện khí hóa nông thôn phù 
hợp là lựa chọn mở rộng cơ sở hạ tầng mạng lưới 
điện hiện có hoặc tính khả thi của các phương án 
hệ thống điện độc lập.

Ở một số khu vực trên thế giới (như vùng châu Phi 
hạ Sahara), các giải pháp hệ thống năng lượng tái 
tạo độc lập như các lưới điện quy mô nhỏ đã nổi 
nên như các giải pháp chi phí thấp hơn trong dài 
hạn để cấp điện cho các cụm dân cư ở khu vực 
nông thôn bất chấp chi phí vốn cao và những 
thách thức liên quan về mặt kỹ thuật (Bertheau et 
al., 2017; Contejea et al., 2017). Do vậy, chúng ta 
cần hiểu rõ những giải pháp nào sẽ phù hợp nhất 
trong bối cảnh của Việt Nam. Như đã trình bày ở 
trên, chúng tôi tiến hành phân tích dựa trên hai 
nguồn chính: trước hết là rà soát dữ liệu về chi phí 
mở rộng lưới điện quốc gia tính theo kilomet được 
thu thập từ các công ty điện lực thuộc sở hữu của 

3. Đạt được các mục tiêu điện khí  
    hóa và mang lại nhiều lợi ích

Nhà nước (EVN) để tiến hành rà soát những 
nguồn thông tin hiện có về chi phí mở rộng lưới 
điện quốc gia phục vụ mục đích điện khí hóa nông 
thôn ở Việt Nam. Hai là, chi phí phát điện bình 
quân (LCOE)6 của các giải pháp hệ thống điện độc 
lập, hệ thống năng lượng mặt trời kết hợp và các 
giải pháp điện gió được thu thập bằng cách sử 
dụng công cụ HOMER (Hình 10). Ước tính chi phí 
trên mỗi kilomet đối với các giải pháp điện khí hóa 
khác nhau được so sánh để xác định giải pháp phù 
hợp nhất cho một cụm dân cư hoặc mật độ hộ gia 
đình ở khu vực nông thôn cụ thể. Mục này giới 
thiệu ba nghiên cứu điển hình đưa ra ước tính năng 
lực kinh tế của các giải pháp hệ thống điện độc lập 
ở các khu vực cấp tỉnh cách trạm/đường dây điện 
trung thế trong phạm vi 5 km, 10 km và hơn 20 
km. Kết quả phân tích cho thấy, cộng đồng ở càng 
xa đường dây truyền tải điện trung thế thì giải 
pháp hệ thống điện độc lập càng khả thi trong điều 
kiện thị trường hiện nay. Đồng thời, kết quả phân 
tích cũng chứng minh sự phù hợp của tuabin gió 
tốc độ thấp trong việc điện khí hóa nông thôn tại 
Việt Nam.

6  Chi phí phát điện bình quân (LCOE) là giá trị ròng hiện tại của chi phí phát điện đơn vị trong suốt thời gian hoạt động của một hệ 
  thống phát điện. Chi phí phát điện bình quân thường được coi là chi phí trung bình mà một hệ thống phát điện cần được đầu tư trên  
  thị trường để đảm bảo hòa vốn trong suốt quá trình vận hành.

Thước đo kỹ thuật và kinh tế

Những thiết bị điện sử dụng và lượng  
điện tiêu thụ hàng ngày của hộ gia đình

Đồ thị điện phát từ nguồn năng lượng tái 
tạo và nhu cầu tiêu thụ điện hàng ngày

Phân tích LCOE
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Trường hợp 1: Các cụm dân cư cách     
                            trạm điện trung thế 5 km 

Trường hợp 1 cho thấy, đối với các cụm dân cư 
gần trạm điện hay đường dây phân phối điện trung 
thế thì chi phí mở rộng lưới điện quốc gia sẽ thấp 
hơn so với phần lớn các giải pháp hệ thống năng 
lượng tái tạo độc lập bất kể mật độ tập trung của 
các hộ gia đình ở mức cao hay thấp. Tuy nhiên, 
đối với các khu vực có 15 hộ gia đình cách trạm 
điện trung thế 5 km thì giải pháp hệ thống điện mặt 
trời độc lập (với chi phí 11.873 VNĐ/kWh) sẽ có 
khả năng cạnh tranh với giải pháp mở rộng lưới 
điện quốc gia có mức chi phí thấp nhất ((11.300 
VNĐ/kWh) (Hình 11). Cũng trong Trường hợp 1, 
giải pháp hệ thống tuabin gió độc lập tốc độ thấp 
(với chi phí ở mức 9.087 VNĐ/kWh) sẽ có chi phí 

thấp và có khả năng cạnh tranh về mặt kinh tế so 
với việc mở rộng lưới điện quốc gia, kể cả phải 
cấp điện cho hơn 200 hộ gia đình ở khu vực nông 
thôn. Những tiêu chuẩn chính giúp giải pháp điện 
gió có chi phí kinh tế-kỹ thuật thấp hơn đó là: hệ 
thống sử dụng công nghệ trong nước (chi phí vốn 
thấp) và tuabin hoạt động với chi phí đóng mạch 
điện và tốc độ định mức thấp. Theo kết quả khảo 
sát thực địa được tiến hành ở hai tỉnh Hà Giang và 
Quảng Bình, nhiều thôn làng chưa có điện đều có 
chưa tới 15 hộ gia đình. Các khu vực nông thôn 
này đều phù hợp với nguồn cung năng lượng tái 
tạo bởi hiện nay bán kính cung cấp điện của các 
thôn làng hẻo lánh đều nhỏ hơn 10 km. Do vậy, 
nếu đầu tư vào giải pháp mở rộng lưới điện quốc 
gia sẽ tốn kém hơn các giải pháp hệ thống năng 
lượng tái tạo độc lập chi phí thấp hơn.

 

HỘP 1: Mức tiêu thụ điện năng điển hình của khu vực nông thôn Việt Nam

1. Cụm dân cư có nhu cầu điện năng hàng ngày ở mức 5 kWh. Thời gian cao điểm là sáng sớm và 
buổi tối (khi mặt trời lặn). Cụm dân cư này bao gồm khoảng 10 hộ gia đình có mức tiêu thụ năng 
lượng thấp. Làng có ít gia đình có nhu cầu phụ tải tương đồng nên đồ thị phụ tải của làng là tổng 
chung các đồ thị phụ tải của các hộ gia đình riêng lẻ.

2. Các cụm dân cư có nhu cầu tiêu thụ điện trung bình ở mức 50 kWh. Nhu cầu tiêu thụ điện cũng có 
hai mức cao điểm trong ngày (mức cao điểm ban ngày vào sáng sớm và mức cao điểm vào buổi tối 
sau từ lúc hoàng hôn đến lúc bình minh).

3. Các cụm dân cư có nhu cầu tiêu thụ điện trung bình ở mức 500 kWh. Các cụm dân cư này có đồ thị 
phụ tải theo hộ gia đình khác nhau (các hộ gia đình tiêu thụ điện mức thấp và mức cao với mức độ 
sử dụng các thiết bị điện cũng khác nhau). Các công trình, cơ sở công cộng như bệnh viện, trường 
học là những đơn vị tiêu thụ năng lượng chủ yếu hàng ngày vào ban ngày.

Hình 11: Chi phí điện khí 
hóa cho các thôn làng cách 
đường truyền tải điện 
trung thế 5 km: Hệ thống 
tuabin gió độc lập tốc độ 
thấp (được sản xuất trong 
nước) sẽ là giải pháp có chi 
phí thấp nhất

Nguồn: Các tác giả

Điện mặt trời không  
nối lưới là một lựa 
chọn khả thi 
 
 

Điện gió không nối lưới trở thành lựa chọn 
cạnh tranh so với phương án kéo lưới 
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Số hộ gia đình 
 

mở rộng lưới điện mật độ 10 hộ/km2

 mở rộng lưới điện mật độ 40 hộ/km2

Hệ thống điện gió độc 

mở rộng lưới điện mật độ 20 hộ/km2

mở rộng lưới điện mật độ 50 hộ/km2

Kết hợp điện mặt trời & điện gió
 

mở rộng lưới điện mật độ 30 hộ/km2

Hệ thống điện gió độc 

Đánh giá những đồng lợi ích về kinh tế-xã hội của giảm phát thải các-bon ngành điện
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Hình 12: Chi phí của các 
giải pháp điện khí hóa khác 
nhau đối với trường hợp 
cụm dân cư cách đường 
dây truyền tải điện trung thế 
10 km: tuabin gió độc lập 
tốc độ thấp (được sản xuất 
trong nước) là giải pháp có 
chi phí thấp nhất

Nguồn: Các tác giả

Trường hợp 2: Các cụm dân cư cách  
                            trạm điện trung thế 10 km

Trường hợp 2 cho thấy, với các cụm dân cư cách 
trạm điện hay đường dây phân phối điện trung thế 
10 km, hệ thống tuabin gió độc lập tốc độ thấp 
(với mức chi phí 9.087 VNĐ/kWh) là giải pháp tiết 
kiệm chi phí nhất. Hệ thống điện mặt trời độc lập 
(với mức chi phí 11873 VNĐ/kWh) cũng là một 
giải pháp có chi phí cạnh tranh đối với cụm dân cư 
có ít hơn 25 hộ gia đình. Chi phí mở rộng lưới điện 

quốc gia sẽ tăng tỷ lệ thuận với khoảng cách từ 
đường dây truyền tải điện trung thế. Giải pháp kết 
hợp điện mặt trời và điện gió sẽ khả thi trong 
trường hợp cụm dân cư được cấp điện có ít hơn 15 
hộ gia đình (Hình 12). Nghiên cứu trường hợp thứ 
2 dần chứng minh rằng: Khi các khu vực nông thôn 
được điện khí hóa càng xa đường dây truyền tải 
điện trung thế thì giải pháp mở rộng lưới điện quốc 
gia càng có chi phí tương đối cao hơn so với các 
giải pháp năng lượng tái tạo.

Trường hợp 3: Các cụm dân cư cách  
                            trạm điện trung thế hơn                              
                            20 km

Kết quả nghiên cứu Trường hợp thứ 3 đã khẳng 
định mức độ khả thi của các giải pháp hệ thống 
năng lượng tái tạo độc lập. Đây chính là các giải 
pháp tiết kiệm chi phí nhất để cấp điện cho các 
cụm dân cư ở khu vực nông thôn có địa hình tương 
tự như ở tỉnh Hà Giang. Như đã được khẳng định 
theo kết quả nghiên cứu Trường hợp 2, mở rộng 
lưới điện quốc gia là giải pháp có chi phí tương đối 
khá cao trong việc điện khí hóa các khu vực nông 
thôn cách xa các đường dây truyền tải điện trung 

thế hiện nay (Hình 13). Để cấp điện từ hệ thống 
lưới điện quốc gia cho hơn 200 hộ gia đình cách 
đường dây truyền tải điện trung thế hơn 20 km sẽ 
có mức chi phí khoảng 11.300 VNĐ/kWh) (với 
điều kiện giả định các cụm tiêu thụ điện ở mức cao 
có mật độ hơn 50 hộ/km 2). Chi phí cấp điện cho 
các khu vực như vậy sẽ tốn kém hơn (ở mức 
17.445 VNĐ/kWh) đối với các khu vực có mật độ 
10 hộ/km2. Các giải pháp kết hợp điện mặt trời và 
điện gió cũng có khả năng cạnh tranh chi phí tốt 
hơn so với giải pháp mở rộng lưới điện quốc gia 
đối với các cụm dân cư có mật độ hộ gia đình ở 
mức thấp.
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Điện gió độc lập là lựa chọn rẻ nhất cho mọi mức độ mật độ hộ gia đình 

Điện gió là rẻ đối với mức 
mật độ dân số thấp 
 

mở rộng lưới điện mật độ 10 hộ/km2

 mở rộng lưới điện mật độ 40 hộ/km2

Hệ thống điện gió độc 

mở rộng lưới điện mật độ 20 hộ/km2

mở rộng lưới điện mật độ 50 hộ/km2

Kết hợp điện mặt trời & điện gió
 

mở rộng lưới điện mật độ 30 hộ/km2

Hệ thống điện gió độc 
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•
•

3.2  Những tác động tích cực của việc  
       điện khí hóa thông qua các giải pháp  
       hệ thống năng lượng tái tạo độc lập  
       đối với giáo dục, tiếp cận dịch vụ y  
       tế và thu nhập tại khu vực nông thôn         
       Việt Nam

Hình 13: Chi phí của các 
giải pháp điện khí hóa khác 
nhau cho các hộ gia đình 
cách đường dây truyền 
tải điện trung thế hơn 20 
km: Các giải pháp hệ thống 
năng lượng tái tạo độc lập 
là phương thức tiết kiệm 
chi phí nhất để điện khí hóa 
nông thôn tại các tỉnh được 
đánh giá

Nguồn: Các tác giả

 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHÍNH:

  Nhờ điều kiện chiếu sáng trong gia đình được cải thiện, trẻ em có thể tăng thời gian học bài, giúp cải 
thiện kết quả học tập.

  Các hộ gia đình ở vùng sâu vùng xa được hưởng lợi về mặt tài chính nhờ có thêm cơ hội tạo thêm 
thu nhập từ những dịch vụ giá trị gia tăng và tăng năng suất lao động trên đất nông nghiệp.

Đánh giá tập trung vào hai nội dung tạo ra giá trị 
cho người dân địa phương nhờ việc lắp đặt các hệ 
thống năng lượng tái tạo độc lập ở các khu vực 
nghiên cứu điển hình: Kết quả đánh giá có liên 
quan đến khả năng tiếp cận thông tin và được 
chiếu sáng. Theo kết quả tổng hợp từ các khảo sát 

thực địa, những kết quả theo trình tự dưới đây đã 
đạt được. Chi tiết trong Hình 14. Phân loại khảo 
sát đã xác định ba nhóm người đã được hưởng 
những tác động tích cực nhờ việc tiếp cận điện 
năng ở các khu vực xa xôi hẻo lánh ở Việt Nam. 
Đó là: các hộ gia đình, trẻ nhỏ và người nông dân.
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Gió là lựa chọn rẻ nhất
Mặt trời rẻ hơn hầu hết các giải pháp kéo lưới 

mở rộng lưới điện mật độ 10 hộ/km2

 mở rộng lưới điện mật độ 40 hộ/km2

Hệ thống điện gió độc 

mở rộng lưới điện mật độ 20 hộ/km2

mở rộng lưới điện mật độ 50 hộ/km2

Kết hợp điện mặt trời & điện gió
 

mở rộng lưới điện mật độ 30 hộ/km2

Hệ thống điện gió độc 

Đánh giá những đồng lợi ích về kinh tế-xã hội của giảm phát thải các-bon ngành điện
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Phần lớn các hộ gia đình được khảo sát ở khu vực 
được điện khí hóa thông qua hệ thống điện mặt 
trời độc lập đều cho biết con em của họ học hành 
tốt hơn, hiệu quả hơn vào buổi tối khi được tiếp 
cận điện năng; tỷ lệ trẻ đến trường và nhập học đã 
ở mức rất thấp khi chưa được tiếp cận điện năng 
và đã được cải thiện khi có điện sử dụng. Người 
nông dân có hệ thống điện mặt trời độc lập được 
lắp đặt tại nhà (dù công suất của hệ thống còn hạn 
chế) có thể cải thiện năng suất lao động do họ có 
thể sạc điện cho đài radio và điện thoại di động nên 
được tiếp cận với các dịch vụ mở rộng tốt hơn. Về 
mặt định tính, những người nông dân được khảo 
sát ở các khu vực nghiên cứu điển hình cho biết 
sản lượng nông sản của họ gia tăng và đã có “hiệu 
ứng lan tỏa” giúp thu nhập của hộ gia đình “tăng 
gấp đôi”. Tương tự, điều kiện chiếu sáng trong 
các hộ gia đình được cải thiện (nhờ giảm phụ 
thuộc vào việc đốt củi, thắp nến hay sử dụng đèn 
dầu) nên sức khỏe trẻ em được cải thiện, số lần 
nhập viện của trẻ ở cơ sở y tế gần nhất cũng giảm. 
Thêm vào đó, kết quả khảo sát cũng cho thấy, sau 
khi được tiếp cận điện năng thông qua hệ thống 
điện mặt trời độc lập công suất thấp, các cơ sở y 
tế cấp xã được trang bị tốt hơn để phục vụ nhu 
cầu người bệnh vào buổi tối muộn trong ngày. 
Nhìn chung, do mức độ phân bố của các hộ gia 
đình chưa có điện sinh hoạt không đồng đều theo 
vị trí địa lý trên cả nước nên đánh giá ở quy mô 
toàn quốc chưa thể xác định được những lợi ích 

kinh tế-xã hội chủ yếu của việc điện khí hóa nông 
thôn thông qua các giải pháp hệ thống năng lượng 
tái tạo độc lập. Điều quan trọng nhất là sự cải thiện 
mức sống và các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đều được 
ghi nhận và phù hợp ở mức độ thôn xã và điều này 
càng được ghi nhận rõ nét hơn ở cấp cụm dân cư 
tại các khu vực nông thôn.
 
Như đã trình bày trong nghiên cứu, đó là các 
trường hợp mà công nghệ hệ thống năng lượng tái 
tạo độc lập mang lại giải pháp điện khí hóa nông 
thôn chi phí thấp nhất (đặc biệt là ở những khu 
vực có mật độ tải thấp) và trong một số trường 
hợp cụ thể, giải pháp mở rộng lưới điện quốc gia 
lại có hiệu quả chi phí cao hơn. Mặc dù vậy, chi phí 
và hiệu quả của quá trình điện khí hóa đã bị trì 
hoãn trong một thời gian cũng cần được xem xét 
khi xác định tốc độ và động lực để áp dụng các giải 
pháp hệ thống năng lượng tái tạo độc lập ở khu 
vực nông thôn chưa có điện tại Việt Nam. Mặc dù 
vẫn chưa được đánh giá trong khảo sát nhưng nhà 
sản xuất tuabin điện gió của Việt Nam có thể cung 
cấp giải pháp để triển khai và tạo thêm giá trị cho 
người dân. Theo kết quả nghiên cứu, tuabin gió 
tốc độ thấp là giải pháp cấp điện chi phí thấp nhất 
cho các hộ gia đình nông thôn ở Việt Nam. Do vậy, 
cần tiến hành phân tích bổ sung về tiềm năng của 
công nghệ này để tạo thêm việc làm cho người lao 
động có “trình độ kỹ thuật” ở khu vực nông thôn.

Hình 14: Trình tự tạo ra 
giá trị cho người dân địa 
phương nhờ tiếp cận điện 
năng ở khu vực nông thôn 
Việt Nam

Nguồn: Các tác giả

Chiếu sáng
Truyền hình & truyền 

thanh (dịch vụ mở rộng)
trung bình 12 giờ

Tiếp cận năng lượng

Thu nhập hộ gia đình tăng

Tăng năng suất

Cải thiện tiếp cận thông tin về những 
mô hình canh tác hiệu quả nhất cho 

người nông dân

Kết quả học tập và tỷ lệ trẻ đến trường 
được cải thiện

Tình hình sức khỏe gia 
đình cải thiện
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4. Tạo môi trường thuận lợi cho tiếp  
    cận điện năng chi phí thấp tại  
    Việt Nam
 
Nghiên cứu trong khuôn khổ dự án COBENEFITS 
này cho thấy các hệ thống năng lượng tái tạo độc 
lập là giải pháp tiết kiệm chi phí nổi trội để cấp 
điện cho các khu vực vẫn chưa có điện ở Việt 
Nam. Các hệ thống như vậy có thể tăng cường lợi 
ích tạo ra giá trị cho người dân địa phương của khi 
các cộng đồng dân cư nông thôn được tiếp cận 
điện năng. Theo kết quả phân tích xã hội-kỹ thuật, 
hệ thống tuabin điện gió độc lập tốc độ thấp là giải 
pháp điện khí hóa tiết kiệm chi phí nhất cho các 
khu vực được đánh giá (với chi phí LCOE ở mức 
9.087 VNĐ/kWh), tiếp đó là các hệ thống điện mặt 
trời độc lập (chi phí LCOE là 11.873 VNĐ/kWh) 
mặc dù giải pháp mở rộng lưới điện quốc gia có 
khả năng cạnh tranh về giá hơn đối với các cụm 
hộ dân quy mô lớn. Tính khả thi kinh tế của các 
giải pháp điện khí hóa nông thôn thay thế này cần 
được chứng minh trong vòng năm năm tới để hoàn 
thành mục tiêu của Chính phủ là 100 % khu vực 
nông thôn sẽ được điện khí hóa đến năm 2025. Do 
vậy, để có được sự đồng tình ủng hộ cần thiết của 
xã hội, qua đó giúp thúc đẩy những lợi ích tăng 
thêm giá trị cho người dân địa phương có được 
nhờ tiếp cận điện năng thông qua các giải pháp tiết 
kiệm chi phí nhất ở quy mô nhỏ tại khu vực nông 
thôn sẽ đòi hỏi phải xây dựng và triển khai các 
chính sách có hiệu lực kết hợp vai trò của khu vực 
tư nhân và các lĩnh vực phát triển.

Do mức thu nhập thấp ở khu vực nông thôn, người 
tiêu thụ điện được cung cấp từ lưới điện quốc gia 
thường được Chính phủ trợ cấp ở cấp Nhà nước 
thông qua các cơ chế khác nhau. Tuy nhiên, đây 
không phải là giải pháp điện khí hóa nông thôn có 
chi phí thấp nhất. Do vậy, bằng cách áp dụng các cơ 
chế tương tự cho những giải pháp điện khí hóa thay 
thế thì có thể gỡ bỏ gánh nặng chi phí ban đầu tưởng 
chừng “ở mức cao” có thể sẽ đặt lên vai người sử 
dụng điện được cấp từ các hệ thống điện độc lập.

Các cơ quan Chính phủ và các nhà hoạch 
định chính sách có thể làm gì để tối đa 
hóa những lợi ích của tiếp cận điện năng 
thông qua năng lượng tái tạo và điện khí 
hóa nông thôn ở Việt Nam?

Làm cách nào để các bên liên quan có thể 
gia tăng những lợi ích kinh tế-xã hội của 
việc xây dựng hệ thống năng lượng tái 
tạo cácbon thấp, đồng thời tạo điều kiện 
cho chuyển dịch năng lượng công bằng?

Dựa trên kết quả nghiên cứu và nội dung thảo luận 
liên quan với các đối tác chính trị, đối tác kiến 
thức trong các Hội nghị bàn tròn của dự án 
COBENEFITS, các bên sẽ cân nhắc thảo luận 
những nội dung sau: điều kiện có thể xây dựng và 
triển khai chính sách, quy định nhằm tối đa hóa 
những lợi ích của điện khí hóa nông thôn trong 
công cuộc chuyển dịch sang ngành điện giảm 
cường độ cácbon.

Lồng ghép các giải pháp hệ thống năng 
lượng tái tạo độc lập trong quy định, quy 
hoạch, chương trình quốc gia như giải 
pháp ưu tiên nhằm thúc đẩy tiếp cận năng 
lượng cho các khu vực xa xôi, hẻo lánh

Các giải pháp năng lượng tái tạo là lựa chọn thay 
thế phù hợp, mang lại hiệu quả chi phí cao so với 
giải pháp hòa thêm điện năng vào lưới điện quốc 
gia để cấp điện cho khu vực và người dân nông 
thôn. Cần gắn nhiệm vụ đện khí hóa thông qua các 
giải pháp hệ thống năng lượng tái tạo độc lập với 
các chỉ số kinh tế-xã hội cụ thể để thúc đẩy kế 
hoạch tăng cường tiếp cận điện năng trong các văn 
bản chính trị và pháp lý. Nghiên cứu của Park et al. 
(2018) đã chỉ rõ phương pháp tiếp cận điển hình 
để hoạch định cho hệ thống năng lượng tái tạo độc 
lập. Một trong những cơ hội để ưu tiên quy hoạch 
hệ thống năng lượng tái tạo độc lập ở khu vực 
nông thôn tại Việt Nam là nội dung quy định quá 
trình rà soát bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn 
mới (theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg). Do vậy, 
các nhà hoạch định chính sách, đặc biệt là các nhà 
hoạch định chính sách cấp tỉnh, cần tận dụng cơ 
hội theo quy định tại Quyết định trên để lồng ghép 
các giải pháp điện khí hóa thông qua hệ thống 
năng lượng tái tạo độc lập như giải pháp ưu tiên 
trong kế hoạch xây dựng khuôn khổ pháp lý đang 
được tiến hành nhằm phát triển ngành điện hoặc 

Đánh giá những đồng lợi ích về kinh tế-xã hội của giảm phát thải các-bon ngành điện
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Nghiên cứu đồng lợi ích cho Việt Nam

trong quá trình rà soát quy hoạch phát triển điện 
lực 8 (Quy hoạch điện 8).

Điều chỉnh các giải pháp năng lượng tái 
tạo cho phù hợp với tình hình địa 
phương, giúp địa phương có khả năng 
tự cung điện

Cụm từ “khu vực xa xôi, hẻo lánh tại Việt Nam” 
bao gồm các địa hình đa dạng với đặc điểm môi 
trường độc nhất, cộng đồng và các hộ dân ở các 
khu vực này cũng rất đa dạng. Do vậy, nhu cầu 
tiếp cận điện năng cũng theo đổi theo các khu vực 
dân cư này. Do nhu cầu đa dạng nên các giải pháp 
kỹ thuật có thể điều chỉnh theo điều kiện riêng và 
có khả năng chuyển giao phù hợp với tình hình địa 
phương là vô cùng cần thiết. Để xây dựng các giải 
pháp được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu riêng 
của các khu dân cư và người dân, việc thu thập, 
đánh giá dữ liệu có được từ các hộ gia đình ở địa 
phương là rất quan trọng. Đồng thời cần bổ sung 
cả phân tích chi phí-lợi ích cụ thể cho khu dân cư 
có tính đến các động lực phát triển kinh tế-xã hội 
và nét riêng biệt của các khu vực: Các khu vực 
nông thôn chủ yếu dựa vào hoạt động nông nghiệp 
chắc chắn có mục tiêu phát triển khác biệt so với 
khu dân cư ở khu vực nông thôn chú trọng phát 
triển du lịch. Những điểm riêng biệt của các khu 
vực trên cả nước cần được tính đến. Do vậy, cần 
tiến hành đào tạo cho các chuyên gia phụ trách 
thuộc cơ quan Nhà nước cấp tỉnh và địa phương, 
giúp họ có khả năng tiến hành đánh giá cần thiết 
nhu cầu và phân tích chi phí-lợi ích một cách hiệu 
quả. 

Tính giá thành của các giải pháp và dịch vụ 
hệ thống điện độc lập: trợ giá chéo cho 
người tiêu dùng

Quy định giá điện được coi là một hàng hóa xã hội 
tại Việt Nam nên Chính phủ luôn tìm cách để việc 
tiếp cận điện năng có chi phí phù hợp thậm chí với 
cả các thành phần xã hội có điều kiện kinh tế khó 
khăn nhất. Chính phủ đã đưa ra nhiều hình thức 
trợ giá để thực hiện điều này. Người tiêu thụ điện 
được cấp từ lưới điện quốc gia tập trung tại khu 
vực nông thôn được Chính phủ trợ giá điện nhằm 
giữ biểu giá điện ở mức rất thấp và người dân có 
thể chi trả. Tuy nhiên, lợi ích này có thể không 
được áp dụng với các dự án phát triển hệ thống 
năng lượng tái tạo độc lập của khu vực tư nhân cho 
dù người tiêu thụ cuối cùng có thể thuộc nhóm có 
điều kiện bất lợi tương đương về mặt kinh tế-xã 
hội. Các dự án sẽ chịu mức chi phí đơn vị cao hơn 

đối với điện được cung cấp từ các hệ thống độc 
lập nếu việc điện khí hóa nông thôn chỉ do khu vực 
tư nhân thực hiện. Do vậy, chúng tôi kiến nghị, đối 
với các giải pháp phát triển hệ thống năng lượng 
tái tạo độc lập có chi phí cấp điện tương đương 
với chi phí của điện lưới quốc gia (như đã chứng 
minh trong nghiên cứu), Chính phủ nên đưa ra quy 
định cấp tỉnh để áp dụng các cơ chế trợ giá chéo 
cho người sử dụng điện từ hệ thống năng lượng tái 
tạo độc lập, giúp đảm bảo công bằng về giá điện. 
Điều này sẽ không chỉ giúp nguồn cung điện ổn 
định, có chất lượng thông qua mức giá điện không 
hòa lưới điện quốc gia phù hợp điều kiện kinh tế 
của người dân mà còn giúp thực hiện mục tiêu 
chuyển dịch sang các nguồn năng lượng sạch của 
Chính phủ.

Phát triển kỹ năng tay nghề tại địa phương 
để duy trì tăng trưởng

Việc đảm bảo các giải pháp năng lượng tái tạo có 
thể vận hành tốt về lâu dài vẫn còn là một thách 
thức ở các khu vực vùng sâu vùng xa của Việt 
Nam. Ở các khu vực khó tiếp cận, rất ít người ở 
địa phương có khả năng sửa chữa, bảo trì các thiết 
bị năng lượng tái tạo; các nhà phát triển dự án 
thường không tính đến việc xây dựng năng lực cho 
người dân địa phương để phục vụ công tác vận 
hành, bảo trì khi lên kế hoạch cho các dự án phát 
triển hệ thống NLTT độc lập. Việt Nam vẫn chưa 
khai thác tiềm năng sử dụng trực tiếp lao động tại 
địa phương nhờ các dự án phát triển hệ thống 
NLTT độc lập, đặc biệt là các tuabin điện gió tốc 
độ thấp được sản xuất ngay tại địa phương ở các 
cộng đồng sử dụng điện. Cơ hội tạo công ăn việc 
làm trực tiếp trong chuỗi giá trị năng lượng tái tạo 
ở địa phương sẽ được thúc đẩy thông qua hoạt 
động phối hợp hiệu quả giữa các trường kỹ thuật 
trong nước và khối tư nhân đối với các dự án đã 
được lên kế hoạch. Điều này sẽ hỗ trợ đáng kể cho 
việc “nội địa hóa” ngành, do đó, giúp tăng khả 
năng kiến tạo việc làm và chuyển giao kỹ năng.

Nếu các giải pháp phát triển hệ thống NLTT độc 
lập sẽ tăng trưởng, mở rộng tại Việt Nam thì sẽ cần 
các kỹ thuật viên lành nghề đảm nhận công tác vận 
hành, bảo trì các nhà máy như vậy, đồng thời sẽ có 
cả nhu cầu đối với nhân viên thu tiền điện. Do vậy, 
cần phải đưa ra yêu cầu về các chương trình phát 
triển kỹ năng để tạo cơ hội việc làm ngay tại địa 
phương ở các khu vực dân cư. Yêu cầu những 
người chịu trách nhiệm xây dựng dự án đảm bảo 
chuyển giao kỹ năng cho người dân địa phương sẽ 
đảm bảo luôn sẵn có lực lượng lao động đạt yêu 
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cầu ngay tại địa phương có thể khắc phục sự cố, 
đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt. Do tác 
động lan tỏa, có thể thu nhập từ hoạt động bảo trì 
sẽ gián tiếp hỗ trợ cho các giải pháp năng lượng tái 
tạo trong cộng đồng dân cư khu vực nông thôn, 
đặc biệt, đây sẽ là nguồn kiến tạo việc làm ngay tại 
địa phương.

Củng cố năng lực, nhận thức cho cơ quan 
quản lý cấp tỉnh và địa phương, xác định 
rõ những năng lực cần có

Mạng lưới các cơ quan, chuyên gia, cơ quan chính 
phủ đủ năng lực là rất cần thiết nhằm đảm bảo tiếp 
cận năng lượng ở khu vực vùng sâu vùng xa thông 
qua các giải pháp phát triển hệ thống năng lượng 
tái tạo độc lập. Cần xác định rõ nghĩa vụ, trách 
nhiệm của các cơ quan quản lý địa phương và cấp 
tỉnh trong việc triển khai các giải pháp hệ thống 
NLTT độc lập và cải thiện tiếp cận năng lượng cho 
người dân địa phương ở phạm vi toàn quốc. Quá 
trình hoạch định, phối hợp giữa các cơ quan, đơn 
vị cần được nêu rõ trong các hướng dẫn, chỉ tiêu 
đối với các cơ quan cấp tỉnh và địa phương do các 
Bộ Công thương, Khoa học và Công nghệ, Thông 
tin và Truyền thông quy định. Các cơ quan quản lý 
cấp tỉnh và địa phương (đặc biệt là các Sở Công 
Thương và Khoa học và Công nghệ tại các địa 
phương) cần được đào tạo nhằm xây dựng năng 
lực cho các đơn vị, nâng cao nhận thức về các giải 
pháp hệ thống NLTT độc lập. Các cơ quan này 
cũng cần được trao quyền ở mức độ phù hợp 
nhằm đảm bảo khả năng triển khai hiệu quả các 
giải pháp đó. Những giải pháp xây dựng năng lực 
đó sẽ đòi hỏi tăng cường đào tạo về các nội dung 
cụ thể như phổ biến thông tin, trao đổi với người 
dân địa phương, xây dựng các chương trình quản 
lý các bên liên quan hiệu quả và phương thức thúc 
đẩy triển khai hiệu quả.
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