
   
Thu Vũ, Chuyên viên Phân tích Tài chính Năng lượng  
Tháng 1 năm 2021	
	
	

1 

Đặt kỳ vọng thực tế vào các dự án 
nhiệt điện khí LNG tại Việt Nam 
Rào cản chính sách và thị trường sẽ là phép thử 
cho các nhà đầu tư 

Báo Cáo Tóm Tắt 
Việt	Nam	đã	nhanh	chóng	trở	thành	một	trong	những	thị	trường	nhập	khẩu	khí	thiên	
nhiên	hoá	lỏng	(LNG)	hứa	hẹn	nhất	ở	châu	Á.	Rất	nhiều	nhà	đầu	tư	trong	nước	và	
quốc	tế	đã	bày	tỏ	nguyện	vọng	theo	đuổi	các	dự	án	tại	Việt	Nam.	Họ	được	khích	lệ	
bởi	những	thay	đổi	trong	tư	duy	quản	lý	của	Chính	phủ,	không	còn	coi	nhiệt	điện	
than	là	trọng	tâm	của	hệ	thống	điện,	và	sự	tăng	trưởng	thần	tốc	của	năng	lượng	tái	
tạo	trong	cơ	cấu	nguồn	điện	Việt	Nam	trong	những	năm	gần	đây.	

Các	nhà	đầu	tư	nhiệt	điện	khí	đã	tích	cực	truyền	đi	thông	điệp	rằng	khí	thiên	nhiên	
có	thể	là	“nhiên	liệu	chuyển	dịch	sạch”	và	rằng	các	tổ	máy	nhiệt	điện	khí	với	khả	
năng	chạy	phủ	đỉnh	sẽ	là	nguồn	công	suất	cần	thiết	để	bổ	trợ	cho	các	nguồn	điện	tái	
tạo	không	ổn	định.		

Đằng	sau	các	nỗ	lực	tiếp	thị	này	là	một	thực	tế	đơn	giản.	Các	nhà	cung	ứng	khí	trên	
thế	giới	hiện	đang	đối	mặt	với	tình	trạng	dư	thừa	nguồn	cung	trong	trung	hạn	và	
điều	này	buộc	họ	phải	nhắm	đến	các	thị	trường	năng	lượng	đang	tăng	trưởng	như	
Việt	Nam.		

Hệ	quả	là,	ngành	điện	Việt	Nam	đã	chứng	kiến	một	làn	sóng	các	nhà	đầu	tư	bày	tỏ	
quan	tâm—cùng	với	áp	lực	ngoại	giao	đi	kèm—chưa	từng	có	trong	lịch	sử.	Phần	lớn	
sự	náo	nhiệt	đến	từ	các	dự	án	được	truyền	thông	tốt	và	gắn	với	các	nhà	đầu	tư	và	
nhiên	liệu	nhập	khẩu	từ	Hoa	Kỳ,	tuy	vậy,	các	tập	đoàn	năng	lượng	hàng	đầu	của	Nhật	
Bản	và	Hàn	Quốc	cũng	nhanh	chóng	gia	nhập	cuộc	chơi	này.	Trong	khi	đó,	một	số	
doanh	nghiệp	tư	nhân	Việt	Nam	cũng	tích	cực	đề	xuất	dự	án	với	hi	vọng	có	thể	tận	
dụng	kinh	nghiệm	phát	triển	dự	án	ở	địa	phương	để	thành	công	trong	lĩnh	vực	nhiệt	
điện	khí.	Ở	thời	điểm	hiện	tại,	các	doanh	nghiệp	nhà	nước	có	vẻ	sẽ	đóng	vai	trò	dẫn	
dắt	thị	trường	với	một	số	dự	án	đã	ở	giai	đoạn	phát	triển	tương	đối	chắc	chắn.		

Mặc	dù	thông	tin	về	các	dự	án	nhiệt	điện	khí	LNG	ở	Việt	Nam	đã	và	đang	tạo	ra	ấn	
tượng	rằng	phần	lớn	các	dự	án	này	đang	dễ	dàng	vượt	qua	quy	trình	cấp	phép	tại	các	
cơ	quan	nhà	nước	có	thẩm	quyền,	thực	tế	hoàn	toàn	phức	tạp	hơn	nhiều.	Để	có	thể	
đánh	giá	chính	xác	triển	vọng	thị	trường	nhiệt	điện	khí	ở	Việt	Nam,	các	nhà	phân	tích	
cần	hiểu	được	các	rào	cản	chính	sách	đứng	giữa	các	dự	án	này	và	vạch	đích.		

Một	số	nhà	đầu	tư	đã	tự	đặt	ra	những	mục	tiêu	đầy	tham	vọng	về	các	mốc	thời	gian	
hoàn	thành	các	giai	đoạn	triển	khai	dự	án,	bất	chấp	tính	phức	tạp	của	dự	án	nhiệt	
điện	khí	LNG	nói	chung.	Sự	thật	đây	là	những	dự	án	gồm	nhiều	giai	đoạn,	với	nhiều	
cấu	phần	luôn	biến	động,	và	nhiều	rủi	ro—rủi	ro	ở	khâu	thượng	nguồn,	hạ	nguồn,	rủi	
ro	đối	tác,	rủi	ro	trong	quá	trình	thi	công,	và	nhiều	rủi	ro	khác.	Các	dự	án	nhiệt	điện	
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khí,	do	vậy,	sẽ	gặp	nhiều	khó	khăn	khi	triển	khai	hơn	các	dự	án	nhiệt	điện	than	vốn	
đã	phải	đối	mặt	với	tình	trạng	chậm	tiến	độ	vô	thời	hạn.	

Bên	cạnh	đó,	vẫn	còn	rất	nhiều	câu	trả	lời	còn	đang	bỏ	ngỏ	về	khả	năng	thu	xếp	tài	
chính	của	các	dự	án	nhiệt	điện	khí	LNG.	Các	nhà	đầu	tư	nước	ngoài	tiếp	tục	áp	dụng	
chiến	lược	giảm	thiểu	rủi	ro	thông	qua	tài	chính	dự	án	trong	khi	các	yêu	cầu	này	
không	còn	phù	hợp	với	một	thị	trường	có	nền	tảng	kinh	tế	đang	cải	thiện	như	Việt	
Nam.	Không	may	cho	các	nhà	đầu	tư,	khung	khổ	pháp	lý	cập	nhật	cho	các	mô	hình	dự	
án	xây	dựng-vận	hành-chuyển	giao	(BOT)	hay	mô	hình	nhà	máy	điện	độc	lập	(IPP)	
có	vẻ	không	còn	tương	thích	với	các	điều	khoản	hợp	đồng	mà	các	chủ	đầu	tư	dự	án	
nhiệt	điện	khí	LNG	đang	đòi	hỏi	từ	phía	Tập	đoàn	Điện	lực	Việt	Nam	(EVN)	và	các	cơ	
quan	Chính	phủ	để	đảm	bảo	khả	năng	vay	vốn	cho	dự	án.	

Những	câu	hỏi	liên	quan	đến	giá	điện	khí	LNG	và	nghĩa	vụ	tài	chính	cứng	nhắc	đi	
kèm	với	các	nhà	máy	nhiệt	điện	khí	sẽ	là	chủ	đề	chính	trong	các	cuộc	đàm	phán	hợp	
đồng	mua	bán	điện	(PPA)	trong	thời	gian	tới.	Đối	với	các	dự	án	đã	đi	đến	bước	đàm	
phán	PPA	với	EVN,	phần	khó	khăn	nhất	của	quá	trình	phát	triển	dự	án	mới	chỉ	thực	
sự	bắt	đầu.		

Do	vậy,	các	nhà	phân	tích	cần	phải	cẩn	trọng	khi	đánh	giá	triển	vọng	của	ngành	nhiệt	
điện	khí	LNG	Việt	Nam	trong	tương	lai	gần.	
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Tâm Điểm LNG 
Trong	năm	2020,	Việt	Nam	đã	trở	thành	điểm	sáng	của	thế	giới	không	chỉ	bởi	những	
thành	quả	mà	quốc	gia	này	đạt	được	trong	việc	kiểm	soát	đại	dịch	COVID-19	mà	còn	
vì	sự	nổi	lên	của	thị	trường	này	với	vai	trò	là	một	trong	những	thị	trường	nhập	khẩu	
khí	thiên	nhiên	hoá	lỏng	(LNG)	hứa	hẹn	nhất	khu	vực	châu	Á.	Quy	mô	đồ	sộ	của	các	
dự	án	nhà	máy	điện	khí	và	hạ	tầng	LNG	đang	được	đề	xuất	đầu	tư,	cũng	như	số	
lượng	và	sự	đa	dạng	của	các	nhà	đầu	tư	đang	bày	tỏ	quan	tâm	là	chưa	có	tiền	lệ	
trong	lịch	sử	ngành	điện	Việt	Nam.	

Làn	sóng	quan	tâm	này	được	củng	cố	từ	một	Nghị	quyết	được	Bộ	Chính	trị	Ban	Chấp	
hành	Trung	ương	Đảng	Cộng	sản	Việt	Nam,	cơ	quan	hoạch	định	chính	sách	cấp	cao	
nhất	của	Việt	Nam,	thông	qua	vào	tháng	2	năm	2020,	nhằm	định	hướng	lại	chiến	
lược	phát	triển	ngành	năng	lượng	Việt	Nam	trong	thập	kỷ	tới,	với	tầm	nhìn	đến	năm	
2045.	Nghị	quyết	này	giới	hạn	sự	tăng	trưởng	của	nhiệt	điện	than,	thay	vào	đó,	đặt	
ra	yêu	cầu	phải	chú	trọng	phát	triển	nhanh	chóng	nhiệt	điện	khí	LNG,	đồng	thời	phải	
ưu	tiên	phát	triển	hạ	tầng	nhập	khẩu	và	phân	phối	LNG.	Chính	sách	mới	đặt	mục	tiêu	
cho	tới	năm	2030,	Việt	Nam	phải	nhập	khẩu	8	tỷ	m3	LNG	mỗi	năm,	từ	con	số	0	hiện	
nay.	

Theo	thông	lệ	xây	dựng	chính	sách	tại	Việt	Nam,	những	nội	dung	như	vậy	trong	nghị	
quyết	đủ	để	làm	căn	cứ	xây	dựng	các	quy	định	pháp	luật	cụ	thể	trong	đó	cho	phép	
tăng	tỷ	lệ	nhiệt	điện	khí	LNG	trong	cơ	cấu	nguồn	điện	quốc	gia.	Việc	này	hiện	đã	
trong	quá	trình	thực	hiện	với	việc	xây	dựng	Quy	hoạch	tổng	thể	về	năng	lượng	quốc	
gia	thời	kỳ	2021-2030,	tầm	nhìn	2050,	văn	bản	sẽ	làm	nền	tảng	cho	Quy	hoạch	phát	
triển	điện	lực	quốc	gia	giai	đoạn	2021-2030,	tầm	nhìn	tới	năm	2045	(QHĐ8).	Dự	
thảo	gần	nhất	đang	đề	xuất	nâng	công	suất	nhiệt	điện	khí	hiện	tại	lên	gấp	bốn	lần	
vào	năm	2030,	thành	28GW,	tương	đương	21%	tổng	công	suất	toàn	hệ	thống.	Phần	
lớn	trong	số	này	dự	kiến	sẽ	sử	dụng	LNG	nhập	khẩu.	

Hình 1. Công Suất Nhiệt Điện Khí Của Việt Nam Có Thể Tăng Gấp Bốn Lần  

Nguồn: Dự thảo Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia (tháng 12/2020) của Bộ Công 
Thương.	
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Các	lãnh	đạo	cấp	cao	nhất	của	Việt	Nam	đã	thể	hiện	cam	kết	chuyển	hướng	sang	phát	
triển	nhiệt	điện	khí	LNG	trong	bối	cảnh	thị	trường	khí	đốt	toàn	cầu	đang	gặp	nhiều	
xáo	trộn.	Việc	các	công	ty	năng	lượng	phi	truyền	thống	của	Hoa	Kỳ	tích	cực	mở	rộng	
công	suất	khai	thác	từ	năm	2016	và	nhu	cầu	tiêu	thụ	toàn	cầu	sụt	giảm	do	đại	dịch	
COVID-19	đã	dẫn	tới	tình	trạng	dư	thừa	nguồn	cung	trong	trung	hạn.	Điều	này	dẫn	
đến	việc,	trong	năm	vừa	qua,	các	doanh	nghiệp	ngành	khí	đã	và	đang	tìm	mọi	cách	
để	chào	các	dự	án	nhiệt	điện	khí	LNG	giá	trị	lớn	với	chính	quyền	địa	phương	các	
tỉnh.	Nổi	trội	hơn	cả	là	các	dự	án	đi	kèm	với	lợi	ích	của	các	doanh	nghiệp	Hoa	Kỳ,	và	
các	dự	án	này	thường	song	hành	với	sự	ủng	hộ	của	chính	quyền	Tổng	thống	Donald	
Trump.		

Ở	góc	độ	rộng	hơn,	bối	cảnh	thuận	lợi	của	thị	trường	điện	trong	nước	cũng	đã	thúc	
đẩy	các	nhà	đầu	tư	từ	Hoa	Kỳ	cho	tới	Nhật	Bản	và	Hàn	Quốc	đặt	hi	vọng	vào	ngành	
nhiệt	điện	khí	LNG	của	Việt	Nam	trong	thời	gian	tới.	Yếu	tố	thúc	đẩy	chính	là	tiềm	
năng	tăng	trưởng	mạnh	mẽ	của	nhu	cầu	điện	trong	trung	hạn.	Các	tập	đoàn	lớn	trên	
thế	giới	tiếp	tục	lựa	chọn	Việt	Nam	là	điểm	đến	trong	chiến	lược	dịch	chuyển	chuỗi	
cung	ứng	ra	khỏi	Trung	Quốc	và	điều	này	sẽ	giúp	các	hoạt	động	sản	xuất	công	nghiệp	
tiếp	tục	tăng	mạnh	trong	những	năm	tới.	Số	liệu	mới	nhất	của	Chính	phủ	cho	thấy	
ngành	công	nghiệp	chế	biến,	chế	tạo	và	kim	ngạch	xuất	khẩu	của	Việt	Nam	đã	nhanh	
chóng	hồi	phục	vào	nửa	cuối	năm	2020	sau	khi	suy	giảm	do	đại	dịch	trong	Quý	II.	Đà	
phục	hồi	này	dự	kiến	sẽ	còn	duy	trì	trong	năm	2021.	

Hình 2. Ngành công nghiệp chế biến của Việt Nam đang trên đà hồi phục 

	Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam.	

Việc	chuyển	hướng	sang	phát	triển	nhiệt	điện	khí	LNG	diễn	ra	cùng	lúc	với	việc	
Chính	phủ	đang	cho	thấy	sự	thay	đổi	trong	tư	duy	truyền	thống,	không	còn	coi	nhiệt	
điện	than	là	trọng	tâm,	và	từng	bước	khuyến	khích	các	nguồn	năng	lượng	tái	tạo.	Kể	
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từ	năm	2019,	các	dự	án	năng	lượng	tái	tạo	đã	tạo	ra	những	thay	đổi	căn	bản	và	
nhanh	chóng	trong	ngành	điện	Việt	Nam.	Một	mặt,	sự	hình	thành	nhanh	chóng	của	
các	nguồn	điện	mặt	trời	và	điện	gió	đã	củng	cố	niềm	tin	vào	khả	năng	thích	ứng	của	
hệ	thống	điện	và	các	nhà	quản	lý	Việt	Nam	với	một	cơ	cấu	nguồn	điện	đa	dạng	hơn.	

Mặt	khác,	sự	thay	đổi	trong	cơ	cấu	nguồn	điện	đã	tạo	ra	cơ	hội	gia	nhập	thị	trường	lý	
tưởng	cho	các	nhà	đầu	tư	nhiệt	điện	khí.	Các	nhà	máy	nhiệt	điện	than	đã	làm	nảy	
sinh	mâu	thuẫn	với	các	cộng	đồng	địa	phương	do	những	hệ	luỵ	về	môi	trường	và	xã	
hội	mà	chúng	mang	lại.	Do	đó,	chính	quyền	địa	phương	và	các	cán	bộ	hoạch	định	
chính	sách	ở	cấp	trung	ương	đã	bị	thu	hút	bởi	lập	luận	rằng	nhiệt	điện	khí	có	thể	là	
nguồn	năng	lượng	sạch	hơn	so	với	nhiệt	điện	than.	Ngoài	việc	truyền	thông	rằng	đây	
là	“nhiêu	liệu	chuyển	dịch	sạch”,	các	bên	ủng	hộ	thường	tập	trung	nhấn	mạnh	thông	
điệp	rằng	các	tổ	máy	điện	khí	có	khả	năng	phát	điện	phủ	đỉnh	nhanh	chóng	và,	do	
vậy,	là	nguồn	bổ	trợ	cần	thiết	cho	các	nguồn	điện	tái	tạo	không	ổn	định	ngày	càng	
lớn	trong	hệ	thống.	Không	kém	phần	quan	trọng,	với	nguồn	lực	tài	chính	hạn	hẹp	
của	EVN,	một	số	nhà	đầu	tư	đã	quảng	cáo	về	chi	phí	thấp	của	nhiệt	điện	khí	LNG.	Một	
số	thậm	chí	hứa	hẹn	sẽ	bán	điện	cho	EVN	với	mức	giá	xuống	đến	0,07	USD/kWh.	

Mặc	dù	việc	chuyển	hướng	sang	LNG	thường	được	coi	là	một	quyết	định	chính	sách	
về	lựa	chọn	nhiên	liệu,	ba	yếu	tố	quan	trọng	sau	đây	sẽ	quyết	định	sự	phù	hợp	của	
LNG	nói	chung	và	của	từng	dự	án	cụ	thể	nói	riêng.	

Trước	tiên,	cần	lưu	ý	rằng	Việt	Nam	đã	có	các	dự	án	khai	thác	khí	đốt	ngoài	khơi	
đang	trong	giai	đoạn	vận	hành,	và	các	phương	án	nhập	khẩu	LNG	chắc	chắn	sẽ	chịu	
tác	động	của	giá	và	sản	lượng	sẵn	có	của	các	dự	án	khí	ngoài	khơi	đang	và	sắp	đưa	
vào	khai	thác	thương	mại	như	dự	án	Cá	Voi	Xanh,	Lô	B	-	Ô	Môn	hoặc	trong	tương	lai	
là	Kèn	Bầu.	

Thứ	hai,	quyết	định	nhập	khẩu	LNG	ở	quy	mô	lớn	đòi	hỏi	một	khoản	đầu	tư	đáng	kể	
vào	cơ	sở	hạ	tầng	phục	vụ	LNG	và	nỗ	lực	xây	dựng	các	thị	trường	tiêu	thụ	khí	dân	
dụng	và	công	nghiệp.	Những	quyết	định	này	chắc	chắn	sẽ	cần	sự	tham	gia	của	nhiều	
bên	liên	quan,	và	câu	hỏi	đặt	ra	là	việc	bên	nào	sẽ	chịu	chi	phí	xây	dựng	cơ	sở	hạ	
tầng	LNG	phục	vụ	các	bên	mua	không	phải	EVN.	

Cuối	cùng,	các	chủ	đầu	tư	dự	án	nhiệt	điện	khí	LNG	đều	có	những	lợi	ích	quốc	gia	và	
chính	trị	khác	nhau	và	điều	này	có	thể	ảnh	hưởng	đến	việc	đánh	giá	tính	khả	thi	của	
dự	án.	Ví	dụ,	một	số	bên	có	thể	dễ	dàng	có	được	sự	hậu	thuẫn	của	các	cơ	quan	tín	
dụng	xuất	khẩu.	Với	quy	mô	dự	án	hàng	tỷ	USD,	các	đối	tác	thương	mại	của	Việt	Nam	
sẽ	phải	tính	toán	kỹ	càng.	Khả	năng	huy	động	sự	ủng	hộ	về	mặt	chủ	trương	ở	tầm	
quốc	gia	cũng	sẽ	tác	động	tới	việc	đánh	giá	độ	tin	cậy	của	nguồn	cung	LNG.	Hình	
thành	một	chuỗi	cung	ứng	LNG	tại	khu	vực	Biển	Đông	sẽ	liên	đới	tới	nhiều	bên,	và	
yếu	tố	an	ninh	chính	trị	có	thể	sẽ	là	một	trong	những	yếu	tố	quyết	định	cuối	cùng.	

Triển	vọng	của	thị	trường	LNG	Việt	Nam	có	thể	nói	là	tươi	sáng,	nhưng	sự	háo	hức	
của	các	nhà	đầu	tư	sẽ	gặp	phải	phép	thử	của	thị	trường	trong	năm	tới.	Bối	cảnh	thị	
trường	chắc	chắn	sẽ	biến	động	mạnh	khi	các	bên	tranh	giành	vị	trí	và	các	nhà	quản	
lý	dần	hé	lộ	các	quy	tắc	nền	tảng,	dẫn	đến	loại	bỏ	bớt	những	nhà	đầu	tư	thiếu	năng	
lực.	Bên	cạnh	đó,	các	nhà	hoạch	định	chính	sách	năng	lượng	cũng	sẽ	được	tham	vấn	
để	đảm	bảo	rằng	chi	phí	đầu	tư	dự	án	sẽ	phù	hợp	với	khả	năng	chi	trả	của	EVN.	
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Các Nhà Đầu Tư – Họ là Ai? 
Các	doanh	nghiệp	thuộc	chuỗi	giá	trị	LNG	trong	và	ngoài	nước	đều	bày	tỏ	ý	định	theo	
đuổi	các	dự	án	nhiệt	điện	khí	LNG	tại	Việt	Nam,	đặc	biệt	là	trong	năm	2020.	Theo	
tổng	hợp	của	IEEFA	dựa	trên	các	nguồn	thông	tin	đại	chúng,	tính	đến	tháng	12,	đã	có	
ít	nhất	30	dự	án	nhiệt	điện	khí	với	tổng	công	suất	dự	kiến	khoảng	93GW	được	đề	
xuất	nghiên	cứu,	xây	dựng.	Khoảng	một	nửa	trong	số	này	là	các	tổ	hợp	dự	án	tích	
hợp	với	đầy	đủ	các	cấu	phần	từ	cảng	nhập	khẩu	LNG,	bồn	chứa,	hệ	thống	tái	hóa	khí,	
đường	ống	dẫn	khí	và	nhà	máy	phát	điện.	Các	dự	án	còn	lại	đơn	thuần	là	các	nhà	
máy	phát	điện	chạy	khí	LNG.	

Trong	số	các	dự	án	do	nhà	đầu	tư	và	chính	quyền	cấp	tỉnh	đề	xuất,	mới	chỉ	có	
17,6GW	được	chính	thức	phê	duyệt	vào	quy	hoạch	điện	hiện	tại	(QHĐ7	điều	chỉnh).	
Chưa	có	dự	án	nào	được	khởi	công	xây	dựng,	ngoại	trừ	một	nhà	máy	nhiệt	điện	
diesel	sẵn	có	sẽ	được	nâng	cấp	và	chuyển	đổi	sang	sử	dụng	nhiên	liệu	LNG.	

Các	nhà	đầu	tư	đa	dạng	về	quốc	tịch,	kinh	nghiệm,	và	năng	lực	chuyên	môn	trong	
lĩnh	vực	LNG	và	nhiệt	điện	khí.	Mặc	dù	“cơn	sốt”	thị	trường	chủ	yếu	đến	từ	các	nhà	
đầu	tư	và	nguồn	nhiên	liệu	nhập	khẩu	từ	Hoa	Kỳ,	tham	vọng	của	các	tập	đoàn	Nhật	
Bản	và	Hàn	Quốc	cũng	như	vai	trò	định	hình	thị	trường	của	các	doanh	nghiệp	nhà	
nước	(DNNN)	cũng	không	nên	bị	xem	nhẹ.	

Theo	đánh	giá	toàn	diện	của	IEEFA,	các	chuyển	động	thị	trường	tính	đến	thời	điểm	
hiện	tại	cho	thấy	một	vài	xu	hướng	nổi	bật	sau	đây:	

Các DNNN Đóng Vai Trò Chủ Đạo 
Các	công	ty	con	của	Tập	đoàn	Dầu	khí	Việt	Nam	và	Tập	đoàn	Điện	lực	Việt	Nam	hiện	
đã	có	tên	trong	một	số	ít	các	dự	án	đã	đạt	đến	giai	đoạn	phát	triển	tương	đối	đáng	
kể.	PV	Gas	hiện	đang	xây	dựng	kho	cảng	LNG	Thị	Vải,	một	trong	hai	cảng	nhập	khẩu	
LNG	duy	nhất	của	Việt	Nam	đang	trong	quá	trình	xây	dựng,	dự	kiến	đi	vào	hoạt	động	
từ	năm	2022.	Cảng	nhập	khẩu	này	sẽ	cung	cấp	khí	cho	nhà	máy	điện	Nhơn	Trạch	3	
và	4	của	PV	Power	với	tổng	công	suất	dự	kiến	1,5GW.	Đây	là	hai	nhà	máy	điện	đầu	
tiên	trong	nước	được	thiết	kế	để	sử	dụng	LNG,	dự	kiến	vận	hành	từ	năm	2023.	PV	
Gas	cũng	đã	thành	lập	liên	doanh	với	Tập	đoàn	AES	của	Hoa	Kỳ	để	phát	triển	kho	
cảng	LNG	Sơn	Mỹ	trị	giá	1,4	tỷ	USD,	dự	kiến	khánh	thành	vào	năm	2024.	Trong	số	
các	dự	án	tích	hợp,	PV	Power	cũng	dẫn	đầu	tổ	hợp	nhà	đầu	tư	cho	dự	án	LNG	Quảng	
Ninh	trị	giá	1,9	tỷ	USD	với	đầy	đủ	các	cấu	phần	về	hạ	tầng	nhập	khẩu,	bồn	chứa,	hệ	
thống	tái	hóa	khí	và	nhà	máy	phát	điện	với	công	suất	1,5GW,	được	thực	hiện	cùng	
các	đối	tác	Nhật	Bản.	GENCO3	của	EVN	cũng	đang	phát	triển	một	dự	án	tương	tự	là	
LNG	Long	Sơn	với	công	suất	phát	điện	1,2GW,	được	đề	xuất	đưa	vào	vận	hành	năm	
2026.	

Các Tập Đoàn Năng Lượng của Khu Vực và Thế Giới Tham 
Gia Liên Danh Chủ Đầu Tư 
Nhật	Bản	là	đối	tác	lâu	năm	của	ngành	điện	Việt	Nam	và	hiện	đang	dẫn	đầu	về	số	
lượng	các	công	ty	năng	lượng	đang	theo	đuổi	các	dự	án	LNG,	với	các	tên	tuổi	như	
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Tokyo	Gas,	Sojitz,	Kyushu,	JERA	và	J-Power.	Tiếp	theo	là	Hoa	Kỳ	với	những	cái	tên	
quen	thuộc	như	ExxonMobil	và	Tập	đoàn	AES,	và	Hàn	Quốc	với	Kogas	và	GS	Energy.	
Cho	đến	nay,	các	nhà	đầu	tư	này	đã	chọn	cách	tiếp	cận	phổ	biến	là	hợp	tác	với	nhau	
hoặc	với	các	doanh	nghiệp	tư	nhân	trong	nước	và	các	DNNN.	

Tập	đoàn	dầu	khí	toàn	cầu	ExxonMobil,	vào	tháng	10	năm	2020,	đã	ký	một	Biên	bản	
ghi	nhớ	(MOU)	với	chính	quyền	Thành	phố	Hải	Phòng	và	công	ty	điện	lực	của	Nhật	
Bản	JERA	để	“hợp	tác	trong	một	tổ	hợp	dự	án	nhiệt	điện	khí	LNG	tại	Hải	Phòng”.1	Dự	
án	được	chia	làm	hai	giai	đoạn	với	tổng	vốn	đầu	tư	ước	tính	là	5,1	tỷ	USD,	sẽ	bao	
gồm	một	cảng	nhập	khẩu	LNG	với	kho	nổi	chứa	và	tái	hóa	khí	(FSRU),	kho	chứa	nổi	
(FSU),	đường	ống	dẫn	khí	và	một	nhà	máy	điện	khí	công	suất	4,5GW.	Trong	cuộc	
điện	đàm	hồi	tháng	6	vừa	qua	với	Thủ	tướng	Nguyễn	Xuân	Phúc,	đại	diện	
ExxonMobil	cho	biết	tập	đoàn	cũng	quan	tâm	đến	một	dự	án	nhà	máy	điện	3GW	tại	
tỉnh	Long	An.2	

Trong	khi	đó,	Tokyo	Gas	và	Marubeni	đã	tham	gia	một	liên	doanh	do	PV	Power	
đứng	đầu	để	phát	triển	dự	án	LNG	Quảng	Ninh,	với	biên	bản	ghi	nhớ	được	ký	vào	
tháng	10	dưới	sự	chứng	kiến	của	Thủ	tướng	Nhật	Bản	Suga	Yoshihide	trong	chuyến	
công	du	nước	ngoài	đầu	tiên	của	ông	và	Thủ	tướng	Việt	Nam.3	Sojitz	và	Kyushu	của	
Nhật	Bản	cùng	với	EDF	của	Pháp	cũng	là	đồng	tài	trợ	cho	dự	án	nhà	máy	nhiệt	điện	
Sơn	Mỹ	1	với	công	suất	dự	kiến	2,3GW.4	Vào	tháng	7	năm	2019,	tập	đoàn	Kogas	của	
Hàn	Quốc	cũng	ký	hợp	tác	xây	dựng	LNG	Kê	Gà,	một	tổ	hợp	dự	án		trị	giá	2	tỷ	USD	
với	công	suất	1,5GW	tại	tỉnh	Bình	Thuận.5	Vào	tháng	11	năm	2019,	Gulf	Energy	của	
Thái	Lan	đã	ký	biên	bản	ghi	nhớ	với	tỉnh	Ninh	Thuận	để	nghiên	cứu	phát	triển	tổ	
hợp	phát	điện	LNG	Cà	Ná	có	công	suất	6GW.6	

Cơ Hội Lớn Cho Các Nhà Cung Cấp Thiết bị  
Cho	đến	nay,	General	Electric	đã	có	mặt	trong	ít	nhất	bốn	dự	án	với	tư	cách	là	nhà	
đồng	tài	trợ	hoặc	nhà	cung	cấp	tua-bin.	Tập	đoàn	này	đã	có	biên	bản	ghi	nhớ	trị	giá	1	
tỷ	USD	với	GENCO3	để	cung	ứng	tua-bin	khí	và	các	thiết	bị	liên	quan	trong	suốt	vòng	
đời	hoạt	động	của	khu	liên	hợp	LNG	Long	Sơn,	dự	án	mà	công	ty	cũng	có	cổ	phần.7	
GE	cũng	là	nhà	thầu	được	lựa	chọn	trong	các	dự	án	LNG	Bạc	Liêu,	LNG	Long	An	và	
LNG	Chân	Mây.	Tương	tự,	Mitsubishi	cũng	nằm	trong	tổ	hợp	nhà	đầu	tư	cho	dự	án	
LNG	Long	Sơn	do	GENCO3	chủ	trì,	và	là	đối	tác	trong	dự	án	LNG	Chân	Mây,	một	tổ	
hợp	dự	án	trị	giá	6	tỷ	USD.	Các	nguồn	tin	báo	chí	cũng	cho	biết	Siemens	và	Samsung	

	
1	ExxonMobil.	Dự	án	nhiệt	điện	khí	LNG	tích	hợp	tại	Việt	Nam.	Ngày	28	tháng	10	năm	2020.	
2	Reuters.	ExxonMobil	quan	tâm	tới	các	dự	án	nhiệt	điện	khí	LNG	tại	Việt	Nam.	Ngày	11	tháng	6	
năm	2020.	
3	PetroTimes.	PV	Power	tham	gia	phát	triển	dự	án	Nhà	máy	điện	khí	LNG	Quảng	Ninh.	Ngày	19	
tháng	10	năm	2020.	
4	EDF.	Bước	tiến	mới	đạt	được	trong	việc	phát	triển	dự	án	nhà	máy	điện	khí	chu	trình	hỗn	hợp	
Sơn	Mỹ	1	tại	Việt	Nam.	Ngày	29	tháng	11	năm	2018.	
5	Offshore	Energy.	Kogas,	ECV	hợp	tác	phát	triển	cảng	nhập	khẩu	LNG	tại	Việt	Nam.	Ngày	24	tháng	
7	năm	2019.	
6	Cổng	thông	tin	điện	tử	Ninh	Thuận.	Ủy	ban	nhân	dân	tỉnh	Ninh	Thuận	ký	kết	Thỏa	thuận	hợp	tác	
với	Tập	đoàn	phát	triển	năng	lượng	Gulf	về	nghiên	cứu	phát	triển	dự	án	tổ	hợp	điện	khí	Cà	Ná.	
Ngày	6	tháng	11	năm	2019.	
7	Bloomberg.	GE	ký	Thỏa	thuận	phát	triển	nhà	máy	điện	LNG	tại	Việt	Nam.	Ngày	21	tháng	11	năm	
2020.	
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C&T,	với	tư	cách	là	các	nhà	đồng	tài	trợ,	đang	để	mắt	đến	dự	án	Vũng	Áng	3	với	công	
suất	2,4GW,	trước	đây	được	quy	hoạch	là	nhà	máy	nhiệt	điện	than.	Nhà	cung	cấp	giải	
pháp	FSRU	Excelerate	của	Hoa	Kỳ	cho	biết	đã	tham	gia	dự	án	LNG	Kê	Gà.	

Các Doanh Nghiệp Tư Nhân Trong Nước Mong Muốn Nối 
Tiếp Thành Công của Điện Mặt Trời (và Điện Gió) 
Sự	bùng	nổ	của	ngành	năng	lượng	tái	tạo	trong	hai	năm	qua	đã	kéo	theo	sự	lớn	
mạnh	của	một	số	doanh	nghiệp	trong	nước.	Mặc	dù	có	ít	kinh	nghiệm	trong	ngành	
năng	lượng,	các	doanh	nghiệp	này	đã	nhanh	chóng	xây	dựng	được	danh	mục	dự	án	
điện	mặt	trời	và	điện	gió	đáng	kể.	Một	vài	công	ty	trong	số	này	có	vẻ	như	đang	hi	
vọng	sẽ	tận	dụng	được	kinh	nghiệm	phát	triển	các	dự	án	điện	gần	đây	và	nhân	rộng	
thành	công	trong	lĩnh	vực	LNG.	Tương	tự	Gulf	Energy,	Tập	đoàn	Trung	Nam	cũng	
đã	được	tỉnh	Ninh	Thuận	trao	biên	bản	ghi	nhớ	về	nghiên	cứu	phát	triển	dự	án	LNG	
Cà	Ná	công	suất	1,5	GW	vào	tháng	7	năm	2020.8	Vào	tháng	12,	tập	đoàn	này	đã	ký	
một	biên	bản	ghi	nhớ	với	tổ	hợp	các	doanh	nghiệp	năng	lượng	của	Hàn	Quốc	bao	
gồm	Kogas,	Hanwha	Energy	và	KOSPO	để	hợp	tác	phát	triển	các	dự	án	điện	tại	Việt	
Nam	trong	tương	lai.9	Một	cái	tên	nổi	bật	khác	là	Trường	Thành	Việt	Nam	cũng	đã	
đề	xuất	với	chính	quyền	tỉnh	Thái	Bình	hồi	tháng	2	về	khả	năng	phát	triển	một	nhà	
máy	nhiệt	điện	LNG	công	suất	4,5GW.10	

Đáng	chú	ý,	tập	đoàn	đa	ngành	T&T	Group	đã	bày	tỏ	sự	quan	tâm	đến	nhiều	dự	án	
lớn	như	Cái	Mép	Hạ,	tổ	hợp	dự	án	phát	điện	LNG	trị	giá	6	tỷ	USD	tại	Bà	Rịa	-	Vũng	
Tàu;	nhà	máy	điện	LNG	Sơn	Mỹ	3	&	4	với	tổng	công	suất	3GW	tại	Bình	Thuận;	và	
nhiều	dự	án	khác.	Tập	đoàn	tư	nhân	lớn	nhất	Việt	Nam	VinGroup	cũng	đã	nhận	
được	sự	chấp	thuận	của	chính	quyền	thành	phố	để	xây	dựng	tổ	hợp	dự	án	trị	giá	1,9	
tỷ	USD	tại	Thành	phố	Hải	Phòng,	trung	tâm	công	nghiệp	phía	Bắc,	nơi	VinGroup	có	
hoạt	động	sản	xuất	công	nghiệp.	

Các Nhà Đầu Tư “Ngoại Đạo” Tạo Cơn Sốt Thị Trường 
Quan	sát	kỹ	các	diễn	biến	trên	thị	trường	thời	gian	vừa	qua	cho	thấy,	các	đề	xuất	dự	
án	LNG	đình	đám	nhất	đa	phần	thuộc	về	các	nhà	đầu	tư	có	ít	kinh	nghiệm	và	năng	
lực	tài	chính	không	rõ	ràng.	Các	đơn	vị	đứng	sau	các	dự	án	như	LNG	Bạc	Liêu	với	
vốn	đầu	tư	4	tỷ	USD	hay	LNG	Chân	Mây	với	vốn	đầu	tư	6	tỷ	USD	đều	là	những	doanh	
nghiệp	mới	được	thành	lập	trong	vòng	2	đến	3	năm	trở	lại	đây.	Các	doanh	nghiệp	
này	do	một	vài	cá	nhân	sở	hữu	và	điều	hành,	và	dựa	trên	các	nguồn	thông	tin	đại	
chúng,	dường	như	thiếu	các	cổ	đông	tổ	chức	có	kinh	nghiệm	trong	ngành	dầu	khí	
hoặc	điện	lực.	

Điều	thú	vị	là	trong	tất	cả	các	dự	án	này,	lời	hứa	về	việc	sẽ	sử	dụng	LNG	nhập	khẩu	
từ	Hoa	Kỳ	đã	trở	thành	điểm	thu	hút	Chính	phủ	của	hai	phía.	Chính	quyền	tổng	

	
8	Cafebiz.	Bốn	dự	án	đầu	tư	về	năng	lượng	trị	giá	hơn	20	tỷ	USD	đã	được	ký	kết.	Ngày	22	tháng	7	
năm	2020.	
9	Hanoitimes.	Việt	Nam,	Hàn	Quốc	cùng	thực	hiện	tăng	cường	hợp	tác	năng	lượng.	Ngày	12	tháng	
12	năm	2020.	
10	Báo	Thái	Bình.	Thường	trực	Tỉnh	ủy	làm	việc	với	Công	ty	Cổ	phần	Tập	đoàn	Trường	Thành	Việt	
Nam.	Ngày	25	tháng	2	năm	2020.	
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thống	Donald	Trump	trước	đây	đã	tích	cực	đẩy	mạnh	xuất	khẩu	LNG,	và	sự	mất	cân	
bằng	thương	mại	ngày	càng	gia	tăng	giữa	Việt	Nam	và	Hoa	Kỳ	đã	gây	áp	lực	cho	các	
quan	chức	cấp	cao	Việt	Nam	phải	thể	hiện	nỗ	lực	thu	hẹp	khoảng	cách	này.	Tình	hình	
trở	nên	nghiêm	trọng	hơn	vào	tháng	12	khi	Bộ	Tài	chính	Hoa	Kỳ	chính	thức	tuyên	bố	
Việt	Nam	bị	coi	là	quốc	gia	thao	túng	tiền	tệ—một	động	thái	có	thể	mang	lại	hệ	quả	
không	tốt	cho	quan	hệ	thương	mại	giưa	hai	nước.	

Một	số	dự	án	có	được	tốc	độ	tiến	triển	vượt	trội	hơn	so	với	các	dự	án	còn	lại.	Tổ	hợp	
dự	án	LNG	Bạc	Liêu	được	coi	là	dự	án	nhà	máy	điện	độc	lập	(IPP)	100%	vốn	đầu	tư	
nước	ngoài	đầu	tiên	được	cấp	phép	cho	đến	nay.	Trong	khi	đó,	chủ	đầu	tư	của	dự	án	
chưa	được	phê	duyệt	là	LNG	Chân	Mây,	một	doanh	nghiệp	thành	lập	tại	Việt	Nam	
năm	2019	với	vốn	điều	lệ	2,2	triệu	USD,	đang	trấn	an	các	quan	chức	Việt	Nam	rằng	
nguồn	vốn	cho	dự	án	6	tỷ	USD	này	đã	được	thu	xếp	đầy	đủ.	Danh	sách	các	đối	tác	
bao	gồm	Cơ	quan	Phát	triển	Tài	chính	Quốc	tế	Hoa	Kỳ	(USDFC),	Tổ	chức	Tài	chính	
Quốc	tế	(IFC),	và	Ngân	hàng	Xuất	nhập	khẩu	Hoa	Kỳ	(US	Eximbank).11	

Có	lẽ	một	trong	những	nhà	đầu	tư	gây	chú	ý	nhất	là	Millennium	Group	của	Hoa	Kỳ.	
Vào	tháng	8,	công	ty	đã	gây	xôn	xao	trên	báo	chí	khi	gặp	chính	quyền	của	hai	tỉnh	và	
đề	xuất	một	khoản	đầu	tư	ban	đầu	lên	tới	15	tỷ	USD	vào	hai	dự	án	LNG.12	Công	ty	
này	cung	nhấn	mạnh	về	sự	đảm	bảo	từ	phía	Chính	phủ	Hoa	Kỳ	cho	các	dự	án	và	tự	
giới	thiệu	là	một	doanh	nghiệp	dầu	khí	Hoa	Kỳ	với	35	năm	kinh	nghiệm.	Tuy	vậy,	các	
thông	tin	này	không	thể	được	xác	minh	dựa	trên	thông	tin	đại	chúng.	

Thiết Lập Kỳ Vọng Đúng Mực 
Các	dự	án	nhiệt	điện	khí	LNG	ở	Việt	Nam	hiện	đang	ở	nhiều	giai	đoạn	khác	nhau.	Để	
đánh	giá	được	chính	xác	triển	vọng	thị	trường,	các	nhà	phân	tích	cần	phải	xác	định	
được	các	dự	án	đang	ở	đâu	trong	chu	kỳ	phát	triển	cũng	như	cần	hiểu	rõ	các	rào	cản	
pháp	lý	đang	ngăn	cách	các	dự	án	khỏi	vạch	đích.	

Trong	một	thị	trường	cạnh	tranh,	việc	các	nhà	đầu	tư	dự	án	LNG	tích	cực	xây	dựng	
hình	ảnh	với	công	chúng	và	các	cấp	chính	quyền	cũng	là	điều	dễ	hiểu.	Việc	này	có	thể	
bao	gồm	các	sáng	kiến	hợp	tác	với	chính	quyền	cấp	tỉnh,	thiết	lập	quan	hệ	hợp	tác	
với	các	đối	tác	có	tên	tuổi	trong	ngành	(nhưng	các	đối	tác	này	sẽ	không	nắm	vốn	cổ	
phần	trong	dự	án),	và	đảm	bảo	rằng	các	sự	kiện	nổi	bật	liên	quan	đến	dự	án	và	chủ	
đầu	tư	được	truyền	thông	rộng	rãi	trên	các	phương	tiện	thông	tin	đại	chúng.	Tuy	
nhiên,	các	nhà	nghiên	cứu	thị	trường	không	nên	nhầm	lẫn	một	buổi	lễ	ký	kết	biên	
bản	ghi	nhớ	giữa	nhà	đầu	tư	và	uỷ	ban	nhân	dân	cấp	tỉnh	là	một	nghi	lễ	cấp	phép	dự	
án	chính	thức,	nhất	là	khi	nội	dung	ký	kết	thường	chỉ	là	các	hoạt	động	hợp	tác	như	
phối	hợp	nghiên	cứu	đánh	giá	tiềm	năng	dự	án.	Tương	tự	như	vậy,	biên	bản	ghi	nhớ	
và	các	thỏa	thuận	giai	đoạn	đầu	dự	án	giữa	chủ	đầu	tư	và	công	ty	cung	ứng	thiết	bị	
thường	có	ít	hiệu	lực	và	chỉ	nên	được	xem	như	là	một	hoạt	động	truyền	thông.	

	
11	The	Saigon	Times.	Dự	án	điện	khí	LNG	Chân	Mây	6	tỉ	đô	la	sẽ	vận	hành	vào	năm	2024.	Ngày	8	
tháng	11	năm	2020.	
12	Hanoitimes.	Doanh	nghiệp	Hoa	Kỳ	có	mong	muốn	đầu	tư	15	tỷ	USD	vào	dự	án	điện	ở	miền	
Trung	Việt	Nam.	Ngày	3	tháng	8	năm	2020.	



 
Đặt kỳ vọng thực tế vào các dự án  
nhiệt điện khí LNG tại Việt Nam	
	
	

11 

Để	tạo	đà	cho	dự	án	của	mình,	một	số	nhà	đầu	tư	đã	tuyên	bố	những	mục	tiêu	đầy	
tham	vọng	về	các	mốc	thời	gian	hoàn	thành	các	giai	đoạn	triển	khai	dự	án.	Ví	dụ,	một	
dự	án	đang	chờ	được	phê	duyệt	vào	quy	hoạch	đã	tuyên	bố	sẽ	động	thổ	vào	Quý	1	
năm	2021.	Một	dự	án	khác	đã	được	cấp	phép	khẳng	định	có	thể	bắt	đầu	và	kết	thúc	
việc	đàm	phán	hợp	đồng	mua	bán	điện	(PPA)	với	EVN	trong	vòng	chưa	đầy	sáu	
tháng,	tức	là	vào	cuối	năm	2020.	Điều	này	dĩ	nhiên	đã	không	xảy	ra.	

Đây	là	những	kỳ	vọng	không	thực	tế,	đặc	biệt	khi	xét	đến	cấu	trúc	phức	tạp	của	các	
tổ	hợp	dự	án	nhiệt	điện	khí	LNG	và	các	công	cụ	giảm	thiểu	rủi	ro	tài	chính	chắc	chắn	
sẽ	phải	đưa	vào	hợp	đồng	PPA.	Trong	khi	đó,	các	nhà	đầu	tư	sẽ	phải	làm	việc	với	các	
quan	chức	của	Bộ	Công	Thương	và	EVN	hiện	đang	rất	cẩn	trọng	trong	việc	đưa	ra	
quyết	định	chính	sách.	Hơn	nữa,	hiện	còn	nhiều	khoảng	trống	pháp	lý	mà	các	nhà	
quản	lý	cần	phải	xây	dựng	và	điều	này	sẽ	cản	trợ	cho	việc	phê	duyệt	dự	án.		

Một	tài	liệu	gần	đây	của	công	ty	luật	quốc	tế	Watson	Farley	&	Williams	nêu	bật	các	
rủi	ro	mà	các	nhà	đầu	tư	dự	án	nhiệt	điện	khí	LNG	phải	đối	mặt	và	các	công	cụ	giảm	
thiểu	rủi	ro	tương	ứng.13	Danh	mục	các	rủi	ro	rất	dài	nhưng	thông	điệp	ở	đây	rất	
ngắn	gọn:	Đây	là	những	dự	án	phức	tạp,	bao	gồm	nhiều	giai	đoạn,	nhiều	cấu	phần	
luôn	biến	động,	và	nhiều	rủi	ro—rủi	ro	ở	khâu	thượng	nguồn,	hạ	nguồn,	rủi	ro	đối	
tác,	rủi	ro	trong	quá	trình	thi	công,	v.v.	Các	dự	án	này	chắc	chắn	sẽ	khó	triển	khai	
hơn	các	dự	án	nhiệt	điện	than	vốn	đã	phải	đối	mặt	với	tình	trạng	chậm	tiến	độ	triền	
miên	ở	Việt	Nam.		

  

	
13	Watson	Farley	&	Williams.	Phân	tích	một	dự	án	điện	LNG:	Ma	trận	quản	trị	rủi	ro.	Tháng	10	
năm	2020.		
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Hình 3. Rủi ro dự án nhiệt điện khí LNG và các biện pháp giảm thiểu rủi ro 
Loại rủi ro Biện pháp giảm thiểu rủi ro 

Khả năng trả nợ của đối 
tác 

• Cấu trúc doanh nghiệp 
• Bảo lãnh chính phủ và bao tiêu đầu ra 
• Quyền tham gia/can thiệp vào dự án của bên cho vay 
• Các hiệp ước đầu tư song phương 

Đối tác trì hoãn hoặc 
không thực hiện nghĩa vụ 

• Cấu trúc doanh nghiệp 
• Thống nhất ngày thực hiện các hạng mục theo thứ tự cam kết 
• Cơ chế tạo nguồn thu sớm trong thời gian hoàn thiện các hạng mục 
• Mua và lưu trữ nhiên liệu/ LNG dự phòng 
• Quyền chuyển hướng tàu hàng LNG 
• Chuyển nhượng nghĩa vụ trong trường hợp bất khả kháng và nghĩa vụ khi 

chậm trễ 
• Bảo hiểm 
• Quyền tham gia/can thiệp vào dự án của bên cho vay 
• Chuyển nhượng quyền chấm dứt và bồi thường hợp đồng 
• Điều khoản take-or-pay/take-or-ship 
• Đồng bộ giai đoạn thử nghiệm vận hành, nghiệm thu và thời gian bảo trì 

Rủi ro về giá và tiền tệ • Cấu trúc doanh nghiệp 
• Kết hợp giữa các cơ chế cung ứng dài hạn và giao ngay và cơ chế định giá 
• Thanh toán bằng đồng USD, và giá trong thoả thuận mua bán khí (GSA) 

hoặc thoả thuận mua bán điện (PPA) được gắn với đồng USD 
• Đa dạng hóa nguồn LNG/nhiên liệu và bên mua khí/điện 
• Phái sinh 
• Đàm phán lại giá 

Nhu cầu thị trường • Cấu trúc doanh nghiệp 
• Quyền chuyển hướng tàu hàng LNG 
• Mua nhiên liệu/LNG dự phòng 
• Thời gian hoàn thiện các hạng mục 
• Linh hoạt về dung tích và khả năng lưu trữ 
• Đa dạng hóa đầu ra 
• Bảo lãnh bao tiêu sản phẩm 
• Điều khoản take-or-pay/take-or-ship 

Rủi ro chính trị và thay 
đổi pháp luật 

• Cấu trúc doanh nghiệp 
• Bảo lãnh chính phủ 
• Bảo hiểm 
• Sử dụng công nghệ chứa nổi thay vì kho chứa trên cạn 
• Các hiệp ước đầu tư song phương 

Nguồn: Watson Farley & Williams.	

Để	phân	biệt	giữa	các	dự	án	đang	ở	giai	đoạn	sơ	khởi	và	các	dự	án	đã	ở	mức	phát	
triển	xa	hơn,	cách	tốt	nhất	là	tập	trung	vào	các	dự	án	đã	được	bổ	sung	vào	quy	hoạch	
điện	lực	quốc	gia.	Tính	đến	tháng	12,	chỉ	có	9	dự	án	nhiệt	điện	khí	LNG	đạt	được	mốc	
quan	trọng	này.	Chi	tiết	các	dự	án	này	được	liệt	kê	trong	Bảng	1.	Do	Chính	phủ	đang	
trong	quá	trình	hoàn	tất	việc	xây	dựng	QHĐ8,	khó	có	khả	năng	có	thêm	dự	án	nào	
được	phê	duyệt	vào	quy	hoạch	trong	những	tháng	tới.	
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Bảng 1. Các Dự Án Nhiệt Điện Khí LNG Trong Quy Hoạch  

 
Nguồn: Tổng hợp của IEEFA dựa trên các nguồn thông tin đại chúng. 
Ghi chú: Danh sách này chỉ bao gồm các dự án đã được phê duyệt vào quy hoạch điện hiện tại 
(QHĐ7 điều chỉnh). 

Chỉ	có	5	dự	án	trong	số	các	dự	án	trên	đã	có	chủ	đầu	tư	và	có	thể	tiến	đến	bước	đàm	
phán	PPA	với	EVN.	Ngược	lại,	các	dự	án	như	LNG	Long	Sơn,	LNG	Cà	Ná,	LNG	Long	An	
và	LNG	Quảng	Ninh	vẫn	chưa	công	bố	chủ	đầu	tư	chính	thức.	

Trong	bối	cảnh	Việt	Nam	chưa	ban	hành	chính	sách	tổng	thể	quốc	gia	về	phát	triển	
chuỗi	cung	ứng	LNG,	các	nhà	đầu	tư	đã	cấu	trúc	dự	án	theo	nhiều	cách	khác	nhau,	
mỗi	phương	án	có	cơ	chế	rủi	ro	và	lợi	ích	khác	nhau.	Những	khác	biệt	cấu	trúc	này	
ảnh	hưởng	tới	việc	quản	trị	rủi	ro	và	thu	xếp	tài	chính	cho	dự	án.	Tính	đến	nay,	có	ba	
mô	hình	được	sử	dụng:	

Mô	hình	dự	án	độc	lập	hiện	đang	được	áp	dụng	cho	dự	án	nhà	máy	nhiệt	điện	Sơn	
Mỹ	1.	Doanh	nghiệp	điều	hành	dự	án	do	EDF	đứng	đầu	dự	định	sở	hữu	và	vận	hành	
nhà	máy	điện	công	suất	2,3GW.	Nhiên	liệu	khí	LNG	sẽ	được	nhập	khẩu	qua	kho	cảng	
Sơn	Mỹ	và	doanh	nghiệp	sẽ	phải	trả	phí	cho	dịch	vụ	hạ	tầng	này.	Công	ty	không	có	cổ	
phần	sở	hữu	tại	cảng	nhập	khẩu	và	cơ	sở	tái	hóa	khí.	

Mô	hình	sở	hữu	chéo	là	một	cách	giảm	thiểu	rủi	ro	trong	đó	các	chủ	đầu	tư	dự	án	
điện	đồng	thời	cũng	nắm	quyền	sở	hữu	tại	doang	nghiệp	vận	hành	cảng	nhập	khẩu	
LNG	và/hoặc	ngược	lại.	Việc	này	nhằm	giải	quyết	rủi	ro	không	thực	hiện	nghĩa	vụ	
hợp	đồng	từ	phía	đối	tác	bằng	cách	gắn	liền	quyền	lợi	của	các	bên	liên	quan.	Tập	

Tên Dự Án Tỉnh/Thành
Công Suất 

(MW)

Năm Vận 

Hành (Dự 

Kiến)

Chủ Đầu Tư Chi Tiết Dự Án

Hiệp Phước TP. Hồ Chí Minh 1.200 2022 Công ty TNHH Hải Linh (Việt Nam)
Nhà máy nhiệt điện khí. Nhiên liệu LNG sẽ nhập 
khẩu qua cảng Hải Linh. 

Sơn Mỹ 2 (BOT) Bình Thuận 2.250 2023 Tập đoàn AES (Hoa Kỳ)
Nhà máy nhiệt điện khí. Nhiên liệu LNG sẽ nhập 
khẩu qua cảng Sơn Mỹ. 

Nhơn Trạch 3 & 4 Đồng Nai 1.500 2023-2024 PV Power (PetroVietnam)
Nhà máy nhiệt điện khí. Nhiên liệu LNG sẽ nhập 
khẩu qua cảng Thị Vải. 

Cà Ná (Giai đoạn 1) Ninh Thuận 1.500 2024 (Đang lựa chọn nhà đầu tư)
Tổ hợp dự án bao gồm cảng nhập khẩu trên bờ 
hoặc kho nổi chứa, kho chứa, bình tái hoá khí, 
ống dẫn khí, và nhà máy điện. 

Bạc Liêu Bạc Liêu 3.200 2024-2027 Delta Offshore Energy (Singapore)
Tổ hợp dự án với FSRU, ống dẫn khí, và nhà 
máy điện. Nhà máy điện IPP 100% vốn nước 
ngoài đầu tiên. 

Long Sơn (Giai đoạn 1) Bà Rịa - Vũng Tàu 1.200 2025-2026

Liên danh (chưa chính thức): 
EVNGENCO3, TTC, PECC2, Tập đoàn Thái 
Bình Dương (Việt Nam), 
Mitsubishi (Nhật Bản),
General Electric (Hoa Kỳ)

Tổ hợp dự án với cảng nhập khẩu, kho chứa, hệ 
thống tái hoá khí, ống dẫn khí, và nhà máy điện.

Long An Long An 3.000 2025-2026 (Đang lựa chọn nhà đầu tư) Nhà máy nhiệt điện khí.

Quảng Ninh Quảng Ninh 1.500 2026-2027
Liên danh (chưa chính thức): 
PV Power, Colavi (Việt Nam),
Tokyo Gas, Marubeni (Nhật Bản)

Tổ hợp dự án với cảng nhập khẩu, kho chứa, hệ 
thống tái hoá khí, ống dẫn khí, và nhà máy điện.

Sơn Mỹ 1 (BOT) Bình Thuận 2.250 2027
EDF (Pháp), 
Sojitz, Kyushu (Nhật Bản), 
Tập đoàn Thái Bình Dương (Việt Nam)

Nhà máy nhiệt điện khí. Nhiên liệu LNG sẽ nhập 
khẩu qua cảng Sơn Mỹ. 

17.600Tổng Công Suất Dự Kiến
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đoàn	AES	hiện	đang	áp	dụng	phương	pháp	này	khi	là	nhà	đầu	tư	duy	nhất	tại	nhà	
máy	nhiệt	điện	Sơn	Mỹ	2	công	suất	2,3GW	và	cũng	là	đồng	sở	hữu	cảng	Sơn	Mỹ	với	
PV	Gas.	Tương	tự,	hai	nhà	máy	điện	Nhơn	Trạch	3	&	4	với	công	suất	1,5GW	của	PV	
Power	sẽ	lấy	nhiên	liệu	LNG	nhập	khẩu	qua	cảng	Thị	Vải	do	đơn	vị	cùng	tập	đoàn	là	
PV	Gas	sở	hữu	và	vận	hành	(cả	hai	đều	là	công	ty	con	của	PetroVietnam).	Cảng	Hải	
Linh	và	nhà	máy	điện	Hiệp	Phước	đều	thuộc	sở	hữu	của	doanh	nghiệp	tư	nhân	là	

Công	ty	TNHH	Hải	Linh.	

Hình 4. Các Phương Án Cấu Trúc Dự Án Nhiệt Điện Khí LNG 
Nguồn: Watson Farley & Williams.	

Đối	với	các	mô	hình	tổ	hợp	dự	án	nhiệt	điện	khí	LNG	như	LNG	Bạc	Liêu,	LNG	Long	
Sơn,	LNG	Cà	Ná	và	LNG	Quảng	Ninh,	công	ty	điều	hành	dự	án	sẽ	lo	toàn	bộ	các	khâu	
bao	gồm	mua	nhiên	liệu	LNG,	xây	dựng	và	vận	hành	cảng	nhập	khẩu,	hệ	thống	tái	
hóa	khí,	hạ	tầng	ống	dẫn	khí	và	các	nhà	máy	điện.	Công	ty	sẽ	bán	điện	cho	EVN.	
Ngoài	ra,	để	giảm	thiểu	rủi	ro,	dự	án	thường	được	sở	hữu	bởi	một	tổ	hợp	nhà	đầu	tư	
gồm	các	doanh	nghiệp	đến	từ	các	khâu	trong	chuỗi	giá	trị	LNG.	
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Hình 5. Mô Hình Tổ Hợp Dự Án Nhiệt Điện Khí LNG 

Nguồn: Watson Farley & Williams.	

Các Rào Cản Pháp Lý 
Một	trong	những	quyết	định	tối	quan	trọng	hiện	nay	đối	với	các	chủ	đầu	tư	dự	án	
nhiệt	điện	khí	LNG	là	lựa	chọn	được	khuôn	khổ	pháp	lý	thích	hợp.	Với	vốn	đầu	tư	lên	
tới	hàng	tỷ	USD,	các	nhà	đầu	tư	đang	hướng	tới	chiến	lược	quản	trị	rủi	ro	truyền	
thống	là	tài	chính	dự	án	đã	được	áp	dụng	thành	công	trong	một	số	dự	án	nhiệt	điện	
trước	đây.	

Theo	các	quy	định	hiện	hành,	các	dự	án	có	thể	đi	theo	mô	hình	xây	dựng-vận	hành-
chuyển	giao	(BOT)	hoặc	mô	hình	nhà	máy	điện	độc	lập	(IPP).	

Mô Hình BOT  
Mô	hình	này	dựa	trên	một	hợp	đồng	đã	được	thị	trường	kiểm	chứng	và	có	khả	năng	
vay	vốn	ngân	hàng,	và	đã	được	áp	dụng	thành	công	trong	một	số	dự	án	nhiệt	điện	
than	và	khí	ở	Việt	Nam.	Theo	mô	hình	này,	Chính	phủ	cho	doanh	nghiệp	nhiều	điều	
khoản	ưu	đãi	như	đảm	bảo	EVN	sẽ	bao	tiêu	toàn	bộ	sản	lượng	điện	đầu	ra;	cấp	bảo	
lãnh	cho	nghĩa	vụ	thanh	toán	tiền	mua	điện	của	EVN;	cấp	bảo	lãnh	về	chuyển	đổi	
ngoại	tệ;	cũng	như	cho	phép	áp	dụng	pháp	luật	nước	ngoài	trong	giải	quyết	tranh	
chấp.	Gói	ưu	đãi	thiết	kế	cẩn	thận	này	đã	giúp	các	dự	án	tiếp	cận	được	nguồn	tài	
chính	từ	nước	ngoài.	Trong	thập	kỷ	qua,	Chính	phủ	Việt	Nam	đã	sẵn	sàng	đưa	ra	
những	ưu	đãi	này	để	đổi	lấy	nguồn	công	suất	điện	nền	quy	mô	lớn	cần	thiết	để	duy	
trì	nền	kinh	tế	tăng	trưởng	nhanh.		
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Mô	hình	này,	mặc	dù	đã	được	kiểm	chứng	và	áp	dụng,	có	thể	sẽ	không	phải	là	mô	
hình	lý	tưởng	cho	các	dự	án	nhiệt	điện	khí	LNG	hiện	nay.	Thứ	nhất,	các	hợp	đồng	
BOT	của	nhà	máy	điện	thường	có	thời	gian	đàm	phán	kéo	dài,	trong	một	số	trường	
hợp	gần	đây	có	thể	lên	tới	cả	thập	kỷ.	Thứ	hai,	Luật	Đầu	tư	theo	phương	thức	đối	tác	
công	–	tư	(Luật	PPP)	có	hiệu	lực	từ	ngày	1	tháng	1	năm	2021	đã	chuẩn	hoá	pháp	luật	
điều	chỉnh	các	dự	án	BOT.	Nhận	thấy	sự	quan	tâm	ngày	càng	tăng	vào	thị	trường	
điện	Việt	Nam,	luật	mới	đặt	dấu	chấm	cho	một	số	điều	khoản	hợp	đồng	vốn	được	coi	
là	thiết	yếu	đối	với	các	tổ	chức	tín	dụng	quốc	tế.	Các	đối	tác	này	đặc	biệt	lo	ngại	khi	
Luật	PPP	bắt	buộc	áp	dụng	luật	Việt	Nam	để	giải	thích	hợp	đồng	và	không	có	quy	
định	cụ	thể	về	bảo	lãnh	Chính	phủ	đối	với	nghĩa	vụ	thực	hiện	hợp	đồng	của	các	
doanh	nghiệp	nhà	nước	như	EVN.	Việc	không	quy	định	về	bảo	lãnh	Chính	phủ	phản	
ánh	chính	sách	tài	khóa	thận	trọng	được	Chính	phủ	áp	dụng	từ	năm	2017	cho	tất	cả	
các	lĩnh	vực	của	nền	kinh	tế.	Những	quy	định	pháp	lý	chặt	chẽ	này	đã	ảnh	hưởng	tới	
niềm	tin	của	thị	trường	và	là	chỉ	dấu	rằng	bối	cảnh	đàm	phán	hợp	đồng	sẽ	ngày	càng	
khó	khăn	trong	thời	gian	tới.		

Một	số	dự	án	nhiệt	điện	than	BOT	hiện	đang	phải	đối	mặt	với	vấn	đề	này	rồi.	Mặc	dù	
đều	là	những	dự	án	được	lên	kế	hoạch	và	đàm	phán	nhiều	năm	liền,	khó	có	khả	năng	
chúng	sẽ	được	đặc	cách	khỏi	Luật	PPP.	Do	vậy,	các	nhà	đầu	tư	dự	án	nhiệt	điện	khí	
LNG	tại	thời	điểm	này	không	nên	nuôi	hi	vọng	về	một	luật	sửa	đổi	hoặc	về	một	cơ	
chế	đặc	thù	mâu	thuẫn	với	một	bộ	luật	mới	ban	hành.	

Mô Hình IPP  
Theo	thông	lệ	ngành	điện	Việt	Nam,	IPP	thường	được	hiểu	là	các	dự	án	điện	hoàn	
toàn	tư	nhân	và	độc	lập.	Việc	đầu	tư	và	ký	hợp	đồng	được	quy	định	bởi	Luật	Đầu	tư	
và	Luật	Doanh	nghiệp.	Với	triển	vọng	thành	công	không	cao	với	mô	hình	BOT	và	rủi	
ro	thời	gian	triển	khai	dự	án	kéo	dài,	các	nhà	đầu	tư	tư	nhân	không	có	lựa	chọn	nào	
khác	ngoài	đi	theo	mô	hình	IPP.	

Tuy	vậy,	mô	hình	này	khó	có	khả	năng	thu	hút	được	vốn	đầu	tư	nước	ngoài	theo	các	
kênh	truyền	thống.	Ví	dụ,	khác	với	văn	bản	trước	đó,	Luật	Đầu	tư	mới	có	hiệu	lực	
vào	ngày	1	tháng	1	năm	2021	không	quy	định	rõ	về	việc	cung	cấp	các	cam	kết	bảo	
lãnh	của	Chính	phủ	hay	chuyển	đổi	ngoại	tệ.	Các	dự	án	nhiệt	điện	khí	LNG	thuộc	
dạng	IPP	cũng	sẽ	phải	tuân	theo	một	hợp	đồng	PPA	mẫu	được	điều	chỉnh	bởi	pháp	
luật	Việt	Nam.	Đáng	chú	ý,	sẽ	không	có	điều	khoản	take-or-pay.	Thay	vào	đó,	nhà	
máy	điện	sẽ	phải	cạnh	tranh	trên	thị	trường	bán	buôn,	và	chỉ	được	bao	tiêu	với	số	
lượng	hạn	chế	từ	EVN.	Cho	đến	nay,	phần	lớn	các	dự	án	IPP	(không	bao	gồm	các	dự	
án	BOT)	ở	Việt	Nam	đều	là	các	dự	án	điện	quy	mô	nhỏ.	

Tới	thời	điểm	này,	các	động	thái	của	Chính	phủ	đối	với	một	số	dự	án	LNG	cụ	thể	
không	khác	nhiều	so	với	thực	tế	nêu	trên.	Tháng	2	năm	2020,	Thủ	tướng	Nguyễn	
Xuân	Phúc	đã	nhấn	mạnh	Chính	phủ	và	các	cơ	quan	nhà	nước	sẽ	không	tham	gia	vào	
việc	cấp	bảo	lãnh	cho	dự	án	LNG	Bạc	Liêu.	Gần	đây	hơn,	vào	tháng	12,	tỉnh	Ninh	
Thuận	lần	đầu	tiên	thực	hiện	việc	đấu	thầu	rộng	rãi	để	lựa	chọn	nhà	đầu	tư	cho	dự	
án	LNG	Cà	Ná	với	công	suất	1,5GW.		

Đáng	chú	ý,	Thông	báo	mời	quan	tâm	nêu	rõ	các	nhà	đầu	tư	sẽ	phải	cam	kết	(i)	
không	yêu	cầu	bảo	lãnh	và	hỗ	trợ	Chính	phủ	đối	với	các	vấn	đề	như	chuyển	đổi	ngoại	
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tệ,	bao	tiêu	đầu	ra	hoặc	hợp	đồng	PPA;	và	(ii)	xử	lý	các	tranh	chấp	theo	quy	định	của	
pháp	luật	Việt	Nam,	tòa	án	Việt	Nam.	Ngoài	ra,	văn	bản	này	nhấn	mạnh	rằng	Thủ	
tướng	và	Chính	phủ	sẽ	không	can	thiệp	vào	hoạt	động	của	các	doanh	nghiệp.	Điều	
này	có	nghĩa	là	nhà	đầu	tư	dự	án	sẽ	phải	đàm	phán	và	ký	kết	hợp	đồng	PPA	với	EVN	
dựa	trên	các	quy	định	hiện	hành,	và	không	nên	trông	mong	vào	cơ	chế	đặc	biệt	nào.	

Bài toán dành cho EVN 
Tính Linh Hoạt Trong Vận Hành Và Tài Chính Của Các Dự Án 
Nhiệt Điện Khí LNG 
Việc	quản	trị	rủi	ro	đối	với	các	dự	án	nhiệt	điện	khí	LNG	là	khó	khăn	hơn	so	với	nhiệt	
điện	than,	chủ	yếu	do	sự	khác	biệt	về	loại	nhiên	liệu	được	sử	dụng.	Các	điều	khoản	
cứng	nha¶ c	của	thỏa	thuận	mua	bán	khí	dài	hạn	cùng	với	vốn	đầu	tư	khổng	lồ	phải	đổ	
vào	việc	xây	dựng	cảng	nhập	khẩu,	cơ	sở	tái	hóa	khí	và	hạ	tầng	vận	chuyển	khí	dĩ	
nhiên	sẽ	làm	tăng	rủi	ro	tài	chính	cho	các	nhà	đầu	tư	dự	án—rủi	ro	họ	muốn	phân	bổ	
một	phần	cho	bên	mua	điện.			

Điều	đáng	quan	tâm	là,	trong	khi	đề	xuất	của	các	nhà	đầu	tư	luôn	nhấn	mạnh	tính	
linh	hoạt	trong	vận	hành	của	các	nhà	máy	điện	chu	trình	hỗn	hợp	với	khả	năng	khởi	
động	và	điều	chỉnh	sản	lượng	điện	nhanh	chóng	để	bổ	trợ	cho	các	nguồn	năng	lượng	
tái	tạo	không	ổn	định,	thì	các	điều	khoản	hợp	đồng	mà	họ	đang	yêu	cầu	từ	phía	EVN	
và	Chính	phủ	lại	cứng	nhắc	hơn	nhiều.	Từ	khía	cạnh	tài	chính	dự	án,	các	điều	khoản	
take-or-pay	và	chuyển	chi	phí	nhiên	liệu	cho	bên	tiêu	thụ	(fuel	cost	pass-through)	là	
hợp	lý	và	do	đó	thường	được	các	tổ	chức	tín	dụng	truyền	thống	ưa	chuộng.	Tuy	
nhiên,	việc	EVN	và	hệ	thống	điện	Việt	Nam	có	nên	chấp	nhận	các	rủi	ro	này	hay	
không	lại	là	một	vấn	đề	khác.		

Tại	Diễn	đàn	Kinh	doanh	Năng	lượng	ASEAN	diễn	ra	vào	tháng	11	năm	2020,	một	
nhà	đầu	tư	nhiệt	điện	khí	LNG	của	Philippines	đã	nhấn	mạnh	về	sự	cần	thiết	phải	
sửa	đổi	mẫu	thỏa	thuận	mua	bán	khí	LNG	còn	quá	cứng	nhắc.	Nhà	đầu	tư	này	đặt	câu	
hỏi:	“Điều	gì	sẽ	xảy	ra	nếu	năng	lượng	tái	tạo	sẽ	thực	sự	bùng	nổ	trong	tương	lai?	Khi	
đó	tôi	sẽ	phải	làm	gì	với	cam	kết	take-or-pay	[trong	hợp	đồng	mua	bán	LNG]	và	
không	có	khả	năng	xử	lý?”.	

Các	nhà	đầu	tư	dự	án	ở	Việt	Nam	có	thể	không	thẳng	thắn	như	vậy	nhưng	chắc	chắn	
họ	cũng	đang	gặp	phải	vấn	đề	tương	tự.	Câu	hỏi	không	chỉ	cho	thấy	sự	thừa	nhận	
một	viễn	cảnh	có	thể	xảy	ra	trong	tương	lai	khi	năng	lượng	tái	tạo	và	các	giải	pháp	
lưu	trữ	có	thể	khiến	nhiệt	điện	khí	trở	nên	lỗi	thời,	mà	còn	là	lời	nhắc	nhở	về	nguy	
cơ	tài	sản	mắc	kẹt	(stranded	assets	risk)	mà	các	bên	mua	điện	có	thể	phải	đối	mặt	
nếu	họ	vội	vàng	chấp	thuận	các	cam	kết	này.	

Giá Điện Khí LNG  
Giá	điện	khí	chắc	chắn	sẽ	không	hề	rẻ.	Các	cơ	quan	chức	năng	và	một	số	chủ	đầu	tư	
dự	án	đã	thừa	nhận	điều	này	một	cách	trực	tiếp	hoặc	gián	tiếp.	Trong	một	số	trường	
hợp,	cảnh	báo	này	được	thể	hiện	dưới	lời	kêu	gọi	hình	thành	cơ	chê	giá	điện	vận	
hành	theo	thị	trường	với	chi	phí	nhiên	liệu	chuyển	cho	bên	tiêu	thụ	chi	trả,	hoặc	
thông	qua	việc	vận	động	sử	dụng	điện	tiết	kiệm	bằng	cách	đề	xuất	tăng	giá	bán	lẻ	
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điện.	Trên	thế	giới,	các	chuyên	gia	đều	đồng	thuận	rằng	chi	phí	biên	của	điện	mặt	
trời,	điện	gió	và	các	giải	pháp	pin	tích	trữ	sẽ	ngày	càng	giảm	trong	dài	hạn,	trong	khi	
điều	này	không	thể	xảy	ra	với	LNG	và	nhiệt	điện	khí	LNG.	

Những	vấn	đề	này	sẽ	là	chủ	đề	chính	tại	các	cuộc	đàm	phán	hợp	đồng	PPA	trong	
nhiều	tháng,	thậm	chí	nhiều	năm	tới.	Đối	với	các	nhà	phân	tích,	cần	nhấn	mạnh	rằng	
một	cam	kết	chính	sách	ở	cấp	cao	về	việc	thiết	lập	và	phát	triển	một	thị	trường	nhiệt	
điện	khí	LNG	ở	Việt	Nam	không	đồng	nghĩa	với	việc	các	nhà	quản	lý	sẽ	gấp	rút	ban	
hành	các	điều	khoản	ưu	đãi,	nhất	là	khi	các	ưu	đãi	này	quá	thiên	về	lợi	ích	của	các	
chủ	đầu	tư.	Đối	với	những	dự	án	đã	đến	được	giai	đoạn	đàm	phán	với	EVN,	phần	khó	
khăn	nhất	của	quá	trình	phát	triển	dự	án	mới	chỉ	thực	sự	bắt	đầu.		
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Giới thiệu 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	

Giới thiệu 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	trong	lĩnh	vực	năng	lượng	tái	tạo	và	tiết	kiệm	điện	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	

		


