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Báo cáo tóm tắt 
Vào	tháng	12	năm	2021,	khi	tập	đoàn	sản	xuất	đồ	chơi	Lego	của	Đan	Mạch	công	bố	
khoản	đầu	tư	mới	có	giá	trị	1	tỷ	USD	vào	Việt	Nam,	là	nhà	máy	thứ	6	trên	toàn	thế	
giới	nhưng	sẽ	là	nhà	máy	trung	hòa	carbon	đầu	tiên	của	tập	đoàn,	vận	hành	hoàn	
toàn	bằng	năng	lượng	mặt	trời,	thông	tin	này	đã	gửi	một	thông	điệp	mạnh	mẽ	tới	
chính	phủ	các	quốc	gia	Đông	Nam	Á.1	Khả	năng	cạnh	tranh	của	các	nước	trong	việc	
thu	hút	vốn	đầu	tư	từ	các	tập	đoàn	đa	quốc	gia	ngày	càng	phụ	thuộc	vào	khả	năng	
cung	ứng	điện	sạch	cho	các	doanh	nghiệp	này.	Tại	thời	điểm	hiện	tại,	Việt	Nam	có	vẻ	
như	đang	dẫn	đầu	cuộc	đua.		

Năm	năm	vừa	qua	đánh	dấu	giai	đoạn	phát	triển	khởi	đầu	ngoạn	mục	của	ngành	
điện	gió	và	điện	mặt	trời	Việt	Nam.	Những	chính	sách	ưu	đãi	hào	phóng	của	Chính	
phủ	đã	cho	ra	đời	một	ngành	kinh	tế	gần	như	chưa	tồn	tại	trước	năm	2017,	thời	
điểm	chính	sách	mua	điện	tái	tạo	với	giá	cố	định	(feed-in-tariff/FIT)	đầu	tiên	ra	đời.	
Hiện	nay,	với	gần	21GW	công	suất	điện	mặt	trời	và	điện	gió	đấu	nối	vào	lưới	điện	
quốc	gia,	Việt	Nam	đã	trở	thành	quốc	gia	dẫn	đầu	khu	vực	về	năng	lượng	tái	tạo,	dần	
xoá	bỏ	được	hình	ảnh	một	nền	kinh	tế	đang	phát	triển	chỉ	chú	trọng	nhiệt	điện	than.		

Rất	nhiều	câu	hỏi	và	kỳ	vọng	được	đặt	ra	cho	giai	đoạn	phát	triển	tiếp	theo	của	
ngành	năng	lượng	tái	tạo	Việt	Nam.	Quy	mô	và	cơ	cấu	của	nó	sẽ	được	quyết	định	bởi	
các	chính	sách	sắp	ban	hành	như	Quy	hoạch	phát	triển	điện	lực	quốc	gia	cho	giai	
đoạn	2021-2030,	còn	gọi	là	Quy	hoạch	điện	VIII	(QHĐ8),	và	các	cơ	chế	mua	bán	điện	
thay	thế	cho	cơ	chế	FIT	trước	đây.		

Một	trong	các	bên	bày	tỏ	sự	quan	tâm	đặc	biệt	đến	những	chính	sách	này	là	các	tập	
đoàn	đa	quốc	gia	có	hoạt	động	sản	xuất	tại	Việt	Nam	và	có	cam	kết	cải	thiện	quy	
trình	sản	xuất,	vận	hành	theo	hướng	bền	vững	hơn.	Các	doanh	nghiệp	này	ngày	càng	
gia	tăng	về	số	lượng	và	tham	vọng	giảm	phát	thải	carbon,	đã	và	đang	là	những	tiếng	
nói	ủng	hộ	mạnh	mẽ	cho	một	kế	hoạch	phát	triển	năng	lượng	sạch	quyết	đoán	và	táo	
bạo	của	Việt	Nam.	

Cam	kết	của	Thủ	tướng	Phạm	Minh	Chính	tại	Hội	nghị	về	biến	đổi	khí	hậu	của	Liên	
Hợp	Quốc	năm	2021	(COP26)	về	việc	Việt	Nam	hướng	tới	nền	kinh	tế	phát	thải	ròng	
bằng	0	vào	năm	2050	là	một	tín	hiệu	tích	cực	đối	với	chiến	lược	giảm	phát	thải	

	
1	Lego.	Tập	đoàn	Lego	công	bố	kế	hoạch	xây	dựng	nhà	máy	mới	tại	Việt	Nam	để	hỗ	trợ	tăng	
trưởng	dài	hạn.	Tháng	12	năm	2021.	
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carbon	của	nhiều	tập	đoàn	đa	quốc	gia	có	mặt	tại	Việt	Nam,	đồng	thời	cũng	cho	thấy	
một	định	hướng	thực	dụng	của	Chính	phủ,	phù	hợp	với	xu	hướng	ngày	nay	trên	toàn	
cầu	về	đầu	tư	và	tiêu	dùng	có	trách	nhiệm	với	khí	hậu.	Việt	Nam	có	mối	quan	hệ	mật	
thiết	chưa	có	tiền	lệ	với	các	nhà	đầu	tư	và	thị	trường	xuất	khẩu	phương	Tây,	và	điều	
này	khiến	cho	các	nhà	lãnh	đạo	trong	nước	không	thể	xem	nhẹ	các	yêu	cầu	về	tiếp	
cận	năng	lượng	sạch	của	các	đối	tác	này.		

Đối	với	Việt	Nam,	năng	lượng	tái	tạo	không	còn	đơn	thuần	là	bài	toán	về	cung	ứng	và	
an	ninh	điện	lực,	hay	là	vấn	đề	thuộc	phạm	vi	quản	lý	riêng	của	một	bộ	chuyên	
ngành.	Khi	mà	năng	lượng	sạch	đang	trở	thành	một	nhân	tố	mới,	có	khả	năng	quyết	
định	quy	mô	dòng	vốn	đầu	tư	và	đơn	hàng	xuất	khẩu,	công	tác	quy	hoạch	chính	sách	
năng	lượng	tái	tạo	giờ	đây	đã	trở	thành	một	vấn	đề	đòi	hỏi	sự	tham	mưu,	phối	hợp	
chặt	chẽ	giữa	nhiều	bộ,	ban	ngành,	và	phải	đảm	bảo	tích	hợp	được	các	ưu	tiên	và	lợi	
ích	của	các	cơ	quan	quản	lý	kinh	tế	vĩ	mô,	thu	hút	đầu	tư	nước	ngoài,	và	các	bộ	quản	
lý	ngành.		

Quá	trình	tiến	tới	đồng	thuận	không	hề	dễ	dàng,	do	các	lợi	ích	kinh	tế	dài	hạn	đòi	hỏi	
sự	đánh	đổi	với	những	thách	thức	phát	triển	và	các	khoản	đầu	tư	khổng	lồ	ngay	
trước	mắt.	Tuy	vậy,	hoạch	định	được	một	lộ	trình	phát	triển	năng	lượng	sạch	đúng	
đắn	sẽ	giúp	Việt	Nam	củng	cố	được	vai	trò	then	chốt	của	mình	trong	chuỗi	cung	ứng	
toàn	cầu	trong	nhiều	thập	kỷ	tới.	

Năng lượng tái tạo  
Chất xúc tác cho đầu tư và tăng trưởng 
Không	một	quốc	gia	đang	phát	triển	nào	ở	châu	Á	được	hưởng	lợi	từ	sự	tăng	trưởng	
của	thị	trường	tiêu	dùng	toàn	cầu	nhiều	như	Việt	Nam.	Kể	từ	khi	gia	nhập	Tổ	chức	
Thương	mại	Thế	giới	vào	năm	2007,	xuất	khẩu	hàng	hoá	của	Việt	Nam,	từ	thuỷ	sản	
cho	đến	giày	dép	hay	điện	thoại	thông	minh,	liên	tiếp	tăng	trưởng	mạnh	mẽ,	góp	
phần	thúc	đẩy	tăng	trưởng	kinh	tế	nói	chung.	Đến	năm	2020,	với	kim	ngạch	xuất	
khẩu	đạt	282	tỷ	USD,	gấp	sáu	lần	giá	trị	năm	2007,	Việt	Nam	trở	thành	quốc	gia	xuất	
khẩu	dẫn	đầu	các	nước	đang	phát	triển	ở	Đông	Nam	Á.		

Trong	tương	quan	với	quy	mô	nền	kinh	tế,	ngành	xuất	khẩu	hàng	hoá	của	Việt	Nam	
cũng	nổi	bật	so	với	các	quốc	gia	khác.	Các	nước	như	Ấn	Độ,	Bangladesh	hay	
Indonesia	đều	góp	mặt	trong	chuỗi	cung	ứng	toàn	cầu,	tuy	vậy,	mức	độ	phụ	thuộc	
của	các	nền	kinh	tế	này	vào	nhu	cầu	bên	ngoài	thấp	hơn	rất	nhiều	so	với	Việt	Nam.	
Với	tỷ	lệ	xuất	khẩu	trên	GDP	là	104%,	kim	ngạch	xuất	khẩu	hàng	hoá	của	Việt	Nam	
đã	vượt	quá	quy	mô	tổng	sản	phẩm	trong	nước,	và	con	số	này	vẫn	đang	trên	đà	đi	
lên,	bất	chấp	các	đợt	khủng	hoảng	địa	chính	trị	và	dịch	bệnh	liên	tiếp	xảy	ra	trên	
toàn	cầu.	
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Biểu đồ 1: Độ mở của nền kinh tế Việt Nam vượt trội trong khu vực 
Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá (tính theo % GDP)                          (tỷ USD, năm 2020) 

Nguồn: World Development Indicators. 

Cơ	cấu	và	chủ	sở	hữu	của	các	ngành	công	nghiệp	phục	vụ	xuất	khẩu	đã	định	hình	cấu	
trúc	của	nền	kinh	tế	Việt	Nam,	mang	lại	lợi	ích	cho	một	số	thành	phần	trong	nền	kinh	
tế	nhưng	cũng	tạo	ra	một	số	rủi	ro.		

Khoảng	60%	hàng	hóa	xuất	khẩu	của	Việt	Nam	là	hàng	sản	xuất	gia	công,	phần	lớn	
từ	các	nhà	máy	thuộc	chủ	đầu	tư	nước	ngoài,	mà	không	phải	nguyên	vật	liệu	thô.	Các	
tập	đoàn	lớn	như	Samsung	và	Intel	đã	mở	nhà	máy	ở	Việt	Nam	từ	gần	hai	thập	kỷ	
trước,	từng	bước	biến	các	khu	công	nghiệp	ở	địa	phương	thành	trụ	sở	sản	xuất	
chính	của	họ.	Trong	khi	đó,	những	tập	đoàn	như	Apple	hay	Nike	lại	lựa	chọn	huy	
động	nguồn	cung	từ	mạng	lưới	các	nhà	cung	cấp	nội	địa,	hầu	hết	cũng	thuộc	sở	hữu	
nước	ngoài.	

Theo	số	liệu	công	bố	chính	thức,	luỹ	kế	đến	cuối	năm	2021,	các	nhà	đầu	tư	nước	
ngoài	đã	cam	kết	đầu	tư	gần	242	tỷ	USD	vào	các	ngành	công	nghiệp	chế	biến,	chế	tạo	
trong	nước,	tương	đương	59%	tổng	vốn	đầu	tư	trực	tiếp	nước	ngoài	vào	Việt	Nam.	

Cỗ	máy	tăng	trưởng	của	Việt	Nam—các	ngành	công	nghiệp	sản	xuất—đã	và	đang	
đứng	trên	vai	của	các	tập	đoàn	nước	ngoài.	Một	số	đã	phát	triển	lớn	mạnh	và	có	tầm	
ảnh	hưởng	rất	lớn	trong	nền	kinh	tế,	tạo	công	ăn	việc	làm	cho	hàng	trăm	nghìn	lao	
động	cũng	như	mang	về	nguồn	thu	thuế	và	ngoại	tệ	khổng	lồ	cho	các	địa	phương.	

Tổng	doanh	thu	của	các	nhà	máy	Samsung	trong	một	số	năm	được	ước	tính	tương	
đương	khoảng	25%	GDP	của	Việt	Nam.2	Tập	đoàn	Pou	Chen	của	Đài	Loan,	nhà	sản	
xuất	giày	lớn	nhất	thế	giới	và	là	nhà	cung	cấp	hàng	đầu	cho	các	thương	hiệu	lớn,	hiện	
là	doanh	nghiệp	tư	nhân	với	lượng	nhân	công	đông	nhất	cả	nước.	Do	đó,	những	
chuyển	đổi	trong	chiến	lược	kinh	doanh	và	mối	ưu	tiên	của	các	thương	hiệu	toàn	cầu	
và	nhà	cung	ứng	chủ	chốt	của	họ	có	thể	có	tác	động	lan	toả	sâu	rộng	tới	nền	kinh	tế	
Việt	Nam.	

 
	

2	Vietnambiz.	Samsung	tại	Việt	Nam:	Lợi	nhuận	4	tỷ	USD,	doanh	thu	tương	đương	25%	GDP.	Ngày	
18	tháng	04	năm	2021.	
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Biểu đồ 2: Hàng tiêu dùng chi phối xuất khẩu Việt Nam  
Giá trị xuất khẩu theo ngành hàng, năm 2020 (tỷ USD) 

	

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam. 

Do	đó,	khi	các	tập	đoàn	này	cùng	lên	tiếng	kiến	nghị	Chính	phủ	cho	phép	một	cơ	chế	
mua	bán	điện	tự	do	hơn	nhằm	giúp	các	cơ	sở	sản	xuất	của	họ	tiếp	cận	được	nguồn	
điện	sạch,	những	kiến	nghị	này	không	thể	bị	xem	nhẹ.3	

Đối	với	các	doanh	nghiệp	này,	việc	tiếp	cận	
năng	lượng	sạch	không	chỉ	xuất	phát	từ	
nhu	cầu	tiết	giảm	chi	phí	trước	mắt—giá	
điện	sản	xuất	của	Việt	Nam	hiện	đã	rất	
cạnh	tranh	so	với	khu	vực—mà	đây	là	một	
phần	trong	nỗ	lực	tổng	thể	và	cấp	bách	về	
giảm	phát	thải	carbon	mà	nếu	chậm	trễ	
triển	khai	sẽ	có	thể	ảnh	hưởng	tiêu	cực	tới	
lợi	nhuận,	khả	năng	tiếp	cận	nguồn	vốn	chi	
phí	thấp,	và	cả	danh	tiếng	của	các	tập	đoàn	
này.4	5	6	Chuỗi	cung	ứng	toàn	cầu	đang	ngày	
càng	nhạy	cảm	trước	những	áp	lực	của	
công	chúng	về	sản	xuất,	kinh	doanh	có	
trách	nhiệm	với	môi	trường,	cũng	như	với	
khẩu	vị	đầu	tư	chú	trọng	các	tiêu	chí	Môi	

	
3	Tháng	11	năm	2017,	một	nhóm	gồm	26	tập	đoàn	với	tổng	vốn	đầu	tư	tại	Việt	Nam	lên	tới	1,4	tỷ	
USD	đưa	ra	tuyên	bố	DDPA	bên	lề	Hội	nghị	Cấp	cao	Hợp	tác	Kinh	tế	châu	Á	–	Thái	Bình	Dương,	
kêu	gọi	Chính	phủ	Việt	Nam	cho	phép	họ	“có	thêm	nhiều	lựa	chọn	hơn	để	tiếp	cận	năng	lượng	tái	
tạo,	ví	dụ	như	cơ	chế	DDPA	đã	công	bố”.	Nguồn:	Trung	tâm	Nghiên	cứu	Chiến	lược	và	Quốc	tế,	
Công	nghiệp	sạch:	Năng	lượng	tái	tạo	trong	sản	xuất,	Tháng	07	năm	2020.	
4	MSCI.	ESG	và	chi	phí	vốn.	Ngày	25	tháng	02	năm	2022.	
5	Nikkei	Asia.	Tổ	chức	môi	trường	kêu	gọi	Samsung	sử	dụng	100%	năng	lượng	xanh	tại	Hàn	Quốc	
và	Việt	Nam.	Ngày	29	tháng	06	năm	2021.	
6	Yahoo	Finance.	Stand.earth	-	Ngành	công	nghiệp	thời	trang	thất	bại	trong	việc	giải	quyết	các	vấn	
đề	khí	hậu.	Ngày	24	tháng	08	năm	2021.	

Các tập đoàn đa quốc gia 
có đóng góp khoảng 150 

tỷ USD vào doanh thu xuất 
khẩu của Việt Nam đã đưa 

ra các cam kết cụ thể về 
trung hoà carbon hoặc 
giảm phát thải carbon. 
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trường,	Xã	hội	và	Quản	trị	doanh	nghiệp	(ESG)	của	các	nhà	đầu	tư	tổ	chức.	Điều	này	
làm	gia	tăng	áp	lực	lên	các	tập	đoàn	nước	ngoài,	đòi	hỏi	họ	phải	chứng	minh	sự	
tương	thích	giữa	kế	hoạch	sản	xuất,	kinh	doanh	với	lộ	trình	hạn	chế	sự	nóng	lên	của	
Trái	Đất	trong	phạm	vi	1,5	độ	C	theo	Thỏa	thuận	Paris,	bằng	cách	đặt	ra	các	mốc	thời	
gian	cụ	thể	và	kế	hoạch	hành	động	khả	thi.	Trong	những	năm	trở	lại	đây,	điều	này	đã	
trở	thành	thông	lệ	trong	giới	doanh	nghiệp	toàn	cầu.	

IEEFA	ước	tính	rằng	các	tập	đoàn	đa	quốc	gia	có	đóng	góp	khoảng	150	tỷ	USD	vào	
doanh	thu	xuất	khẩu	hàng	năm	của	Việt	Nam	đã	đưa	ra	các	cam	kết	cụ	thể	về	trung	
hoà	carbon	hoặc	giảm	phát	thải	carbon	ở	các	phạm	vi	và	lộ	trình	khác	nhau.	Một	số	
doanh	nghiệp	thậm	chí	còn	đặt	mục	tiêu	sử	dụng	100%	năng	lượng	tái	tạo	vào	năm	
2025.	Số	lượng	các	doanh	nghiệp	và	mức	độ	tham	vọng	của	các	cam	kết	phát	triển	
bền	vững	của	họ	chắc	chắn	sẽ	chỉ	gia	tăng	trong	thời	gian	tới,	và	bao	gồm	chủ	sở	hữu	
của	các	thương	hiệu	lớn	về	đồ	may	mặc,	giày	dép,	điện	tử	và	hàng	tiêu	dùng,	có	hiện	
diện	sản	xuất	trực	tiếp	hoặc	chuỗi	cung	ứng	sâu	rộng	tại	Việt	Nam.		

Cam	kết	giảm	phát	thải	của	các	tập	đoàn	này	thường	mở	rộng	đến	Phạm	vi	3,	nghĩa	
là	phát	thải	xảy	ra	trong	toàn	bộ	chuỗi	giá	trị,	ví	dụ	từ	các	nhà	máy	cắt	may	gia	công	
hoặc	lắp	ráp	linh	kiện	đặt	tại	Việt	Nam.	Những	cải	tiến	trong	quy	trình	sản	xuất,	vì	
vậy,	là	điều	bắt	buộc	sẽ	xảy	ra	trong	thời	gian	tới.	Do	lượng	phát	thải	từ	chuỗi	cung	
ứng	chiếm	tới	70-90%	tổng	lượng	phát	thải	của	các	tập	đoàn	này	nên	việc	xử	lý	phát	
thải	thuộc	Phạm	vi	3	được	coi	là	ưu	tiên	trọng	tâm	và	hàng	đầu	của	chiến	lược	giảm	
phát	thải	của	doanh	nghiệp.		

Do	mối	liên	kết	chặt	chẽ	và	phụ	thuộc	qua	lại	giữa	các	tập	đoàn	nước	ngoài	và	nền	
kinh	tế	Việt	Nam,	hành	trình	hướng	tới	phát	triển	bền	vững	của	các	thương	hiệu	
toàn	cầu	này	là	cơ	hội	mà	Việt	Nam	không	thể	bỏ	qua	hay	để	tuột	mất.	Các	quyết	
định	về	đầu	tư	hay	lựa	chọn	nguồn	cung	ứng	hiện	phản	ánh	năng	lực	của	các	nhà	
cung	cấp	hàng	đầu	trong	việc	cải	thiện	chi	phí	sản	xuất	và	các	nhân	tố	bền	vững	tại	
các	quốc	gia	mà	họ	mong	muốn	gia	tăng	sản	lượng.		

Theo	một	khảo	sát	năm	2021	của	
Standard	Chartered	với	400	tập	đoàn	đa	
quốc	gia,	78%	số	doanh	nghiệp	nói	rằng	
họ	sẽ	dần	loại	bỏ	các	nhà	cung	cấp	chậm	
chuyển	đổi	vào	năm	2025,	với	ước	tính	
rằng	1/3	số	đối	tác	hiện	tại	sẽ	không	vượt	
qua	được	cuộc	sàng	lọc	này.	Ngược	lại,	
những	nhà	cung	cấp	có	thể	nhanh	chóng	
đáp	ứng	được	các	yêu	cầu	về	chuyển	đổi	
năng	lượng	sẽ	có	thể	tiếp	cận	cơ	hội	xuất	
khẩu	hơn	1,6	nghìn	tỷ	USD.7	

	  

	
7	Standard	Chartered.	Các	doanh	nghiệp	đa	quốc	gia	dự	kiến	loại	bỏ	nhà	cung	cấp	đến	năm	2025.	
Ngày	07	tháng	06	năm	2021.	

78% tập đoàn đa quốc gia 
sẽ loại bỏ các nhà cung 

ứng chậm chuyển đổi vào 
năm 2025. 
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Bảng 1: Các tập đoàn đa quốc gia có hiện diện sản xuất tại Việt Nam và 
cam kết phát triển bền vững 

Nguồn: Thông tin do doanh nghiệp công bố. Số liệu cập nhật ở thời điểm viết. 
Chú ý: Danh sách các doanh nghiệp chưa đầy đủ. 

Ngành Tên công ty Hiện diện sản xuất tại Việt Nam Cam kết phát triển bền vững
Quần áo, giày dép Nike ~140 nhà cung cấp. Khoảng 51% tổng sản 

lượng giày của Nike được sản xuất tại Việt 
Nam.

Giảm 30% mức phát thải thuộc Phạm vi 3 vào 
năm 2030, và 90% vào năm 2050 (so với năm cơ 
sở 2015).

Quần áo, giày dép Adidas 67 nhà cung cấp. Việt Nam là một trong những 
thị trường cung ứng chủ chốt của tập đoàn.

Giảm 30% mức phát thải thuộc Phạm vi 1, 2, 3 
vào năm 2030 (so với năm cơ sở 2017), hướng 
tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Quần áo, giày dép H&M 33 nhà cung cấp. Giảm 56% mức phát thải thuộc Phạm vi 1, 2, 3 
vào năm 2030 (so với năm cơ sở 2019).

Quần áo, giày dép Under Armour ~30 nhà cung cấp. Khoảng 30% tổng sản lượng 
giày dép, quần áo được sản xuất tại Việt Nam.

Giảm 30% mức phát thải thuộc Phạm vi 1, 2, 3 
vào năm 2030 (so với năm cơ sở 2018).

Quần áo, giày dép New Balance ~70 nhà cung cấp (bao gồm cấp 1, cấp 2). Giảm 30% mức phát thải thuộc Phạm vi 1, 2, 3 
vào năm 2030 (so với năm cơ sở 2017), hướng 
tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Quần áo, giày dép GAP ~150 nhà máy cung ứng. Giảm 30% mức phát thải thuộc Phạm vi 3 vào 
năm 2030 (so với năm cơ sở 2017), hướng tới 
phát thải ròng bằng 0 cho toàn chuỗi giá trị vào 
năm 2050.

Quần áo, giày dép Puma 54 nhà máy cung ứng (bao gồm cấp 1, cấp 2). 
Việt Nam và Trung Quốc là hai thị trường cung 
ứng chính của tập đoàn.

Giảm 60% mức phát thải thuộc Phạm vi 3 trên 
mỗi triệu euro doanh thu từ năm 2017 đến 
2030.

Quần áo, giày dép Levi Strauss & Co 40 nhà máy cung ứng. Giảm 40% mức phát thải thuộc Phạm vi 3 vào 
năm 2025 (so với năm cơ sở 2016).

Quần áo, giày dép Fast Retailing (chủ 
sở hữu thương 
hiệu Uniqlo)

70 nhà máy cung ứng. Kim ngạch xuất khẩu 
năm từ Việt Nam đạt 3 tỷ USD (năm 2019).

Giảm 20% mức phát thải thuộc Phạm vi 3 vào 
năm 2030 (so với năm cơ sở 2019). Giảm 90% 
mức phát thải của các cửa hàng và văn phòng 
thuộc sở hữu trực tiếp vào năm 2030.

Quần áo, giày dép Inditex (chủ sở 
hữu thương hiệu 
Zara, Pull&Bear, 
Bershka)

149 nhà máy cung ứng. Giảm 20% mức phát thải thuộc Phạm vi 3 vào 
năm 2030 (so với năm cơ sở 2018), hướng tới 
phát thải ròng bằng 0 vào năm 2040.

Công nghệ thông 
tin/Điện tử

Samsung 6 nhà máy sản xuất điện thoại thông minh, 
máy tính, điện gia dụng. Doanh thu hàng năm 
đạt 74 tỷ USD (năm 2021). Hơn 50% sản lượng 
điện thoại thông minh của tập đoàn được sản 
xuất tại Việt Nam. 

Hiện chưa có cam kết đối với hoạt động sản xuất 
tại Việt Nam. Năm 2020, Samsung đã đạt mục 
tiêu sử dụng 100% năng lượng tái tạo tại các nhà 
máy ở Trung Quốc, châu Âu, và Hoa Kỳ. 

Công nghệ thông 
tin/Điện tử

LG 3 nhà máy sản xuất tivi, màn hình, điện thoại 
thông minh, điện gia dụng.

Sử dụng 100% năng lượng tái tạo vào năm 2050.

Công nghệ thông tin Intel Một nhà máy 1.5 tỷ USD sản xuất thiết bị bán 
dẫn. Kim ngạch xuất khẩu năm đạt 13 tỷ USD 
(năm 2020).

Sử dụng 100% năng lượng tái tạo trong hoạt 
động sản xuất vào năm 2030.

Công nghệ thông 
tin/Điện tử

Apple 21 nhà cung cấp bao gồm GoerTek, Foxconn, 
Luxshare, Intel, Samsung.

Đạt phát thải ròng bằng 0 trên toàn chuỗi cung 
ứng và sản phẩm vào năm 2030.

Công nghệ thông tin, 
Thương mại điện tử, 
Tiêu dùng

Amazon Việt Nam là một trong 5 thị trường cung ứng 
chủ chốt. Có kế hoạch xây dựng một trung tâm 
dữ liệu "local zone" tại Việt Nam.

Đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2040. Vào 
năm 2030, sử dụng 100% năng lượng tái tạo 
trong các hoạt động thuộc quản lý trực tiếp.

Nội thất IKEA Có chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Giảm 15% mức phát thải trên toàn chuỗi giá trị 
vào năm 2030 (so với năm cơ sở 2016). Hướng 
tới sử dụng 100% năng lượng tái tạo trên toàn 
chuỗi giá trị/nhà cung cấp, bắt đầu với các thị 
trường Ba Lan, Trung Quốc, và Ấn Độ.

Thực phẩm, đồ uống Heineken 6 nhà máy bia tại Việt Nam, một trong các thị 
trường chính của tập đoàn.

Sử dụng 100% năng lượng tái tạo tại tất cả 6 nhà 
máy tại Việt Nam vào năm 2025.

Tiêu dùng Lego Một nhà máy dự kiến đi vào hoạt động từ năm 
2024.

Giảm 37% mức phát thải thuộc Phạm vi 1, 2, 3 
vào năm 2032 (so với năm cơ sở 2019), hướng 
tới sử dụng 100% năng lượng tái tạo tại các nhà 
máy, văn phòng, và cửa hàng thuộc sở hữu.
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Chính	phủ	Việt	Nam	có	vai	trò	cụ	thể	trong	việc	giúp	hiện	thực	hoá	quá	trình	chuyển	
đổi	này,	bắt	đầu	bằng	việc	đẩy	nhanh	công	tác	cải	cách	ngành	điện	lực.	Kinh	nghiệm	
của	các	chủ	nhãn	hàng	cho	thấy,	việc	chuyển	sang	sử	dụng	năng	lượng	tái	tạo	giúp	
giảm	đáng	kể	lượng	phát	thải	thuộc	Phạm	vi	3	của	họ.8	Do	đó,	giảm	bớt	sự	lệ	thuộc	
vào	điện	than	và	hướng	tới	sử	dụng	năng	lượng	sạch	đang	trở	thành	yếu	tố	chính	
thúc	đẩy	nguồn	vốn	đầu	tư	trực	tiếp	nước	ngoài,	và	các	cơ	quan	quản	lý	Việt	Nam	
cần	xem	đây	là	vấn	đề	ưu	tiên	giải	quyết	để	giúp	nền	kinh	tế	đạt	được	tiềm	năng	tăng	
trưởng	của	mình.		

Bối	cảnh	trên	đây	có	thể	được	xem	là	một	trong	những	động	lực	của	chiến	lược	phát	
triển	năng	lượng	tái	tạo	của	Việt	Nam,	và	có	thể	là	chỉ	dấu	cho	những	kết	quả	chính	
sách	trong	dài	hạn.		

Những	nhà	đầu	tư	đã	theo	dõi	Việt	Nam	đủ	lâu	đều	biết	rằng	trong	suốt	thập	kỷ	qua	
Chính	phủ	đã	tìm	nhiều	cách	để	giúp	Việt	Nam	ngày	càng	hấp	dẫn	vốn	đầu	tư	nước	
ngoài,	trong	đó	có	việc	tích	cực	mở	rộng	các	thị	trường	xuất	khẩu	và	lợi	thế	tiếp	cận	
thị	trường	quốc	tế	cho	các	doanh	nghiệp	lựa	chọn	Việt	Nam	là	trụ	sở	sản	xuất.	Sẽ	là	
sai	lầm	nếu	cho	rằng	lời	kiến	nghị	được	tiếp	cận	năng	lượng	sạch	của	các	nhãn	hàng	
quốc	tế	đang	bị	Chính	phủ	xem	nhẹ.	

Tuy	vậy,	cũng	cần	hiểu	rằng	việc	đồng	bộ	hoá	các	quy	định	pháp	luật	và	hạ	tầng	kỹ	
thuật	phục	vụ	quá	trình	tiếp	cận	năng	lượng	sạch	không	phải	là	việc	có	thể	hoàn	
thiện	nhanh	chóng,	đặc	biệt	với	hệ	thống	pháp	lý	chồng	chéo,	phức	tạp	và	môi	
trường	chính	trị	mang	tâm	lý	ngại	rủi	ro	hiện	nay.	Điểm	tích	cực	là	những	nỗ	lực	này	
có	khả	năng	nhận	được	sự	ủng	hộ	ngày	càng	mạnh	mẽ	từ	các	nhà	lãnh	đạo	Việt	Nam,	
những	người	đang	dần	nhận	ra	lợi	ích	kinh	tế	dài	hạn	của	việc	hỗ	trợ	tiến	trình	giảm	
thiểu	carbon	của	các	đối	tác	đầu	tư.	Ngược	lại,	những	bên	còn	hoài	nghi	về	năng	
lượng	tái	tạo	giờ	đây	sẽ	phải	đối	mặt	với	những	câu	hỏi	hóc	búa	nếu	muốn	bảo	vệ	
một	kế	hoạch	phát	triển	ngành	điện	theo	lối	truyền	thống,	tiếp	tục	đưa	vào	lưới	điện	
và	hệ	thống	sản	xuất	các	dòng	điện	phát	thải	lớn.		

Năng lượng tái tạo phân tán 
Giải pháp cho chuỗi cung ứng Việt Nam  
Một	minh	chứng	rõ	ràng	cho	nhu	cầu	điện	sạch	cấp	bách	của	ngành	sản	xuất	thể	hiện	
ở	sự	tăng	trưởng	nhanh	chóng	trong	thời	gian	gần	đây	của	các	giải	pháp	năng	lượng	
tái	tạo	phân	tán	như	điện	mặt	trời	áp	mái	khu	công	nghiệp	và	thương	mại	(CN&TM).	
Mặc	dù	chính	sách	khuyến	khích	điện	mặt	trời	quy	mô	trang	trại	đang	bị	đóng	băng,	
Bộ	Công	Thương	và	Tập	đoàn	Điện	lực	Việt	Nam	(EVN)	đã	và	đang	tiếp	tục	bày	tỏ	sự	
ủng	hộ	đối	với	việc	lắp	đặt	các	hệ	thống	điện	mặt	trời	áp	mái	CN&TM	phục	vụ	tiêu	
dùng	tại	chỗ	của	doanh	nghiệp.	Các	hệ	thống	này	hỗ	trợ	đáp	ứng	nhu	cầu	phụ	tải	cho	
sản	xuất,	giảm	áp	lực	đối	với	lưới	điện,	cũng	như	giảm	gánh	nặng	huy	động	vốn	và	
phát	triển	thêm	công	suất	nguồn	cho	EVN,	đặc	biệt	là	ở	những	khu	vực	đang	khan	
hiếm	nguồn	cung	hiện	nay	như	miền	Bắc.			

	
8	Financial	Times.	Ngành	thời	trang	chưa	kiểm	đếm	được	lượng	phát	thải	từ	chuỗi	cung	ứng.	Ngày	
27	tháng	05	năm	2021.	
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Tuy	quy	mô	nhỏ	hơn	nhiều	so	với	phân	khúc	điện	mặt	trời	trang	trại,	điện	mặt	trời	
áp	mái	CN&TM	đang	âm	thầm	dẫn	dắt	đà	tăng	trưởng	công	suất	trong	bối	cảnh	
QHĐ8	chưa	ban	hành.	Các	nhà	phát	triển	dự	án	và	các	đối	tác	cho	vay	đang	tích	cực	
tiếp	cận	các	khu	công	nghiệp	nhộn	nhịp	với	số	lượng	gia	tăng	không	ngừng	tại	Việt	
Nam.	Triển	vọng	mở	rộng	độ	che	phủ	của	phân	khúc	điện	mặt	trời	áp	mái	CN&TM	
trong	thời	gian	tới	là	rất	tích	cực.				

Điểm	mấu	chốt	ở	đây	là	việc	các	dự	án	điện	mặt	trời	áp	mái	CN&TM	hiện	đã	tiến	
triển	đến	giai	đoạn	phát	triển	không	còn	lệ	thuộc	hoàn	toàn	vào	các	thảo	luận	và	bất	
ổn	xung	quanh	QHĐ8	hay	cơ	chế	giá	mua	điện	mới.	Các	nhà	phát	triển	dự	án	đã	
chuyển	dịch	nhanh	chóng	khỏi	mô	hình	kinh	doanh	phụ	thuộc	giá	FIT	vào	năm	2020	
sang	những	mô	hình	mới	mà	ở	đó	nhu	cầu	phụ	tải	và	thói	quen	tiêu	thụ	điện	được	
tối	ưu	hoá	với	sản	lượng	phát	của	hệ	thống	điện	áp	mái,	đảm	bảo	được	tính	khả	thi	
kinh	tế	của	dự	án	ngay	cả	khi	chưa	có	pin	lưu	trữ	hay	trợ	cấp	của	nhà	nước	(ví	dụ,	
EVN	thanh	toán	cho	phần	điện	dư	phát	lên	lưới	theo	giá	FIT)	trong	khi	vẫn	giúp	tiết	
kiệm	chi	phí	mua	điện	cho	khách	hàng	lắp	đặt	hệ	thống.	Hầu	hết	các	doanh	nghiệp	
cung	cấp	giải	pháp	hiện	nay	đều	đang	chào	mức	giá	điện	chiết	khấu	so	với	giá	bán	
điện	của	EVN,	áp	dụng	với	thời	hạn	lên	tới	20	năm.	

Bảng 2: Một số doanh nghiệp phát triển điện mặt trời áp mái CN&TM tại 
Việt Nam 

 

Nguồn: Thông tin do doanh nghiệp công bố. Số liệu cập nhật ở thời điểm viết. 
Chú ý: Danh sách các doanh nghiệp chưa đầy đủ. 

Một	số	nhà	đầu	tư	lớn	đã	gia	nhập	thị	trường	trong	thời	gian	gần	đây.	Tập	đoàn	điện	
lực	Pháp	EDF	và	đối	tác	trong	nước	là	quỹ	đầu	tư	VinaCapital	đã	cam	kết	dành	100	
triệu	USD	trong	vòng	ba	năm	tới	để	phát	triển	200MWp	công	suất	điện	mặt	trời	áp	
mái	CN&TM	tại	Việt	Nam.9	Mới	đây,	tập	đoàn	SK	Group	của	Hàn	Quốc	đã	cam	kết	
khoản	đầu	tư	200	triệu	USD	và	mục	tiêu	lắp	đặt	250MWp	trong	vài	năm	tới,	thông		

	
9	VinaCapital.	EDF	Renewables	hợp	tác	với	VinaCapital	đầu	tư	vào	SkyX.	Ngày	13	tháng	10	năm	
2021.	

Nhà đầu tư trong nước Nhà đầu tư nước ngoài
Tên Doanh nghiệp/
Liên doanh (nếu có)

Mục tiêu lắp đặt điện mặt trời áp mái TM&CN

VinaCapital EDF Renewables SkyX Solar 200MWp vào năm 2023-2024.
REE - REE Solar Energy 500MWp vào năm 2025. Tổng công suất vận hành 

hiện tại 93MWp (2021).
TTC Group - TTC Energy Không công bố. Tổng công suất vận hành hiện tại 

50MWp (2022).
Bamboo Capital Group SP Group BCG Energy 500MWp vào năm 2025.
Nami Energy SK Group - 250MWp, không nêu rõ thời gian cụ thể.
- Shire Oak International Shire Oak International 250MW đang phát triển. Tổng công suất vận hành 

hiện tại 52MW (2021).
- TotalEnergies TotalEnergies 30-50MWp/năm.
- Sojitz, Osaka Gas, Looop SOL Energy 10MWp, không nêu rõ thời gian cụ thể.
- GreenYellow GreenYellow Không công bố. Tổng công suất vận hành hiện tại 

70MWp (2022).
Norsk Solar Norsk Solar Không công bố. Tổng công suất vận hành hiện tại 

11MWp (2021).
Copper Mountain Energy Oman Investment Authority CME 1000MWp vào năm 2024.
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qua	liên	doanh	với	đối	tác	trong	nước	Nami	Energy.10	

Một	xu	hướng	đáng	chú	ý	khác	là	việc	các	khu	công	nghiệp	cũng	dần	trở	thành	các	
nhà	phát	triển	dự	án	điện,	chủ	động	tìm	hiểu	và	cung	cấp	các	giải	pháp	tạo	ra	nguồn	
điện	sạch	cho	lưới	điện	nội	bộ,	nhằm	thu	hút	các	khách	hàng	chú	trọng	tới	các	yếu	tố	
ESG.	Các	khu	công	nghiệp	sinh	thái	đang	tạo	ra	một	xu	hướng	mới	tại	Việt	Nam	và	
đây	rất	có	thể	sẽ	là	mảnh	đất	màu	mỡ	để	phát	triển	lưới	điện	siêu	nhỏ	(microgrid)	
trong	tương	lai	gần.	Khu	công	nghiệp	Hải	Phòng	I	của	Deep	C	đặt	mục	tiêu	lắp	đặt	
hơn	20MWp	điện	mặt	trời	áp	mái	trong	giai	đoạn	2022-2023,	với	sản	lượng	điện	
được	phân	phối	tới	các	nhà	xưởng	và	thiết	bị	máy	móc	của	khách	hàng	thông	qua	
lưới	điện	nội	bộ.	Trong	tương	lai,	khu	công	nghiệp	này	cũng	dự	định	xây	các	cột	điện	
gió,	trang	trại	điện	mặt	trời,	và	hệ	thống	lưu	trữ	điện	ngay	trong	khuôn	viên.11	Mới	
đây,	Khu	công	nghiệp	Việt	Nam	–	Singapore	mở	rộng	ở	Bình	Dương	,	với	chủ	đầu	tư	
là	tập	đoàn	Sembcorp,	thông	báo	họ	sẽ	xây	dựng	một	nhà	máy	điện	mặt	trời	quy	mô	
lớn	tại	chỗ	để	giúp	các	khách	hàng	lớn,	như	nhà	máy	sản	xuất	đồ	chơi	Lego,	đạt	được	
mục	tiêu	sử	dụng	100%	năng	lượng	tái	tạo.12	

Đối	với	các	doanh	nghiệp	tiêu	thụ	điện	ở	mức	lớn	và	có	mục	tiêu	giảm	phát	thải	
tham	vọng	nhưng	lại	không	tiếp	cận	được	nguồn	năng	lượng	sạch	tại	chỗ,	câu	trả	lời	
nằm	ở	cơ	chế	mua	bán	điện	tài	chính.	Chính	phủ	đang	tiến	hành	công	tác	chuẩn	bị	về	
mặt	pháp	lý	và	kỹ	thuật	để	thí	điểm	cơ	chế	mua	bán	điện	trực	tiếp	cho	doanh	nghiệp	
(cơ	chế	DPPA),	dự	kiến	triển	khai	từ	năm	2023-2024	với	giới	hạn	công	suất	ban	đầu	
là	1GW.	Trong	mô	hình	này,	đàm	phán	giá	điện	sẽ	là	vấn	đề	riêng	giữa	doanh	nghiệp	
mua	điện	và	nhà	máy	điện	tái	tạo,	do	đó,	DPPA	cũng	sẽ	giảm	áp	lực	cân	đối	chi	phí	
mua	–	bán	điện	cho	EVN,	khi	tập	đoàn	hoàn	thiện	được	hạ	tầng	kỹ	thuật	và	quản	lý	
vận	hành	cần	thiết	để	trở	thành	cơ	quan	điều	hành	thị	trường	điện	độc	lập.	Với	
nguồn	tài	nguyên	và	nhu	cầu	sẵn	có,	Việt	Nam	có	thể	đặt	ra	các	mục	tiêu	tham	vọng	
hơn	cho	cơ	chế	DPPA	trong	tương	lai	để	củng	cố	vị	thế	của	mình	hơn	nữa.	Tại	khu	
vực	Châu	Á	Thái	Bình	Dương,	thị	trường	mua	bán	điện	tái	tạo	trực	tiếp	cho	doanh	
nghiệp	đang	tăng	trưởng	nhanh	chóng,	với	Ấn	Độ,	một	nền	kinh	tế	sản	xuất	cạnh	
tranh	với	Việt	Nam,	hiện	dẫn	đầu	khu	vực	với	tổng	công	suất	tích	luỹ	là	5,2GW.13		

Lời kết 
Trong	thời	gian	qua,	những	cuộc	thảo	luận	xoay	quanh	QHĐ8	và	vai	trò	của	năng	
lượng	tái	tạo	trong	cơ	cấu	nguồn	điện	của	Việt	Nam	trong	tương	lai	dường	như	chưa	
chú	trọng	đúng	mực	tới	tác	động	lan	toả	vĩ	mô	của	một	chiến	lược	phát	triển	năng	
lượng	tái	tạo	đáng	tin	cậy.		

Điện	gió	và	điện	mặt	trời	không	còn	đơn	thuần	là	giải	pháp	về	nguồn	cung	điện	bổ	
sung,	mà	còn	đóng	vai	trò	như	một	chính	sách	bảo	đảm	việc	làm	cho	hàng	triệu	công		

	
10	Nami	Energy.	SK	Ecoplant	và	Nami	Solar	ra	mắt	liên	doanh	đầu	tư	vào	điện	mặt	trời	phân	tán	ở	
Việt	Nam.	Ngày	24	tháng	01	năm	2022.	
11	Deep	C.	Bước	tiến	đầu	tiên	vào	thế	giới	năng	lượng	tái	tạo	diệu	kỳ.	Ngày	01	tháng	09	năm	2021.	
12	Sembcorp.	Sembcorp	khởi	công	khu	công	nghiệp	bền	vững	kiểu	mới,	VSIP	Bình	Dương	III.	Ngày	
19	tháng	03	năm	2022.	
13	Wood	Mackenzie.	Cơ	chế	mua	bán	điện	tái	tạo	trực	tiếp	của	doanh	nghiệp	có	vai	trò	ngày	càng	
lớn	trong	tiến	trình	giảm	phát	thải	tại	Châu	Á	Thái	Bình	Dương.	Ngày	18	tháng	08	năm2021.	
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nhân,	về	nguồn	thu	ngoại	tệ,	tăng	trưởng	kinh	tế,	và	là	chìa	khoá	giúp	khơi	thông	
dòng	vốn	đầu	tư	phát	triển	bền	vững.	Việt	Nam	có	mức	độ	tiếp	cận	và	phụ	thuộc	vào	
các	tập	đoàn	đa	quốc	gia	và	thị	trường	tiêu	dùng	toàn	cầu	vượt	trội	so	với	phần	lớn	
các	quốc	gia	đang	phát	triển	ở	châu	Á.	Các	nhà	đầu	tư	và	khách	hàng	này	sẵn	sàng	
tưởng	thưởng	Việt	Nam	nếu	quốc	gia	này	tích	cực	đóng	góp	vào	quá	trình	giảm	phát	
thải	carbon	của	chuỗi	cung	ứng	toàn	cầu.	

Cho	tới	nay,	Việt	Nam	đã	tận	dụng	một	loạt	các	lợi	thế	về	nhân	khẩu	học,	vị	trí	địa	lý,	
kinh	tế,	ổn	định	chính	trị	để	thu	hút	hàng	trăm	tỷ	đô	la	Mỹ	từ	vốn	đầu	tư	và	kim	
ngạch	xuất	khẩu	mỗi	năm.	Tuy	vậy,	dòng	tiền	của	thập	kỷ	tới	sẽ	phụ	thuộc	rất	nhiều	
vào	nỗ	lực	của	EVN	trong	việc	mang	điện	sạch	tới	các	nhà	máy	sản	xuất	và	khu	công	
nghiệp.	
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Về IEEFA 
Viện	Kinh	tế	Năng	lượng	và	Phân	tích	Tài	chính	(IEEFA)	chuyên	nghiên	cứu	
các	vấn	đề	liên	quan	đến	các	thị	trường,	xu	hướng	và	chính	sách	năng	lượng.	
Sứ	mệnh	của	IEEFA	là	thúc	đẩy	quá	trình	chuyển	dịch	sang	một	nền	kinh	tế	
năng	lượng	đa	dạng,	bền	vững	và	đem	lại	lợi	nhuận.	www.ieefa.org	

Về tác giả 
Thu Vũ 
Chuyên	viên	Phân	tích	Tài	chính	Năng	lượng	Thu	Vũ	là	chuyên	gia	phân	tích	
chính	sách	công	và	rủi	ro	doanh	nghiệp,	trong	đó	tập	trung	nghiên	cứu	các	
thay	đổi	chính	sách	và	xu	hướng	đầu	tư	trong	lĩnh	vực	điện	và	năng	lượng	tái	
tạo	tại	Việt	Nam.	Bà	từng	làm	việc	cho	báo	Financial	Times	(Anh)	và	các	công	
ty	tư	vấn	doanh	nghiệp	tại	châu	Á.	tvu@ieefa.org	

	


