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Tóm tắt các khuyến nghị
Việt Nam có tiềm năng sinh khối dồi dào. Đã đến lúc thực hiện các chính sách như
Tiêu chuẩn tỉ lệ năng lượng tái tạo để thúc đẩy sự phát triển của điện sinh khối,
đặc biệt thông qua công nghệ đồng đốt tại các nhà máy nhiệt điện than.
Áp dụng Tiêu chuẩn tỉ lệ năng lượng tái tạo ở mức 13% vào năm 2030 đối với tất
cả các nhà máy nhiệt điện than với công nghệ đồng đốt sẽ đạt được mục tiêu
phát triển điện sinh khối đề ra trong Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo.
Công nghệ đồng đốt tận dụng phụ phẩm nông lâm nghiệp, chất thải rắn, có tác
động tích cực đến an ninh năng lượng, cải thiện chất lượng không khí, cắt giảm
khí nhà kính và quản lý chất thải rắn.
Tăng hệ số công suất của các máy nhiệt điện than hiện có, kết hợp với công nghệ
đồng đốt có thể giúp giảm nhu cầu xây dựng thêm các nhà máy nhiệt điện than
mới cũng như giảm nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch.
Tiến hành cải tạo thí điểm nhà máy nhiệt điện than thành nhà máy điện đồng
đốt than với sinh khối, song song với thiết lập chuỗi cung ứng sinh khối là bước
đi tiếp theo để mở khóa nguồn tiềm năng này, ngoài ra cần có các quy định cụ
thể để có thể áp dụng giá mua điện Feed-in Tariff cho điện sinh khối cho công
nghệ đồng đốt.
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Giới thiệu

Việt Nam là một quốc gia có tiềm năng đáng kể về năng lượng sinh khối, ước tính tiềm
năng mà nguồn sinh khối có thể cung cấp được cho các mục đích năng lượng vào
khoảng 1500 PJ/năm. Tính trên lý thuyết, nguồn sinh khối có thể cung cấp khoảng
150 TWh/năm (Hình 1), tương đương với 72% mức tiêu thụ điện năng của cả
nước trong năm 2019. Tận dụng tiềm năng sinh khối một cách hiệu quả có thể
giúp tăng tỉ trọng năng lượng sinh khối trong cơ cấu phát điện, giảm sự phụ thuộc
vào than nhập khẩu và các dạng năng lượng hóa thạch khác.
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Hình 1. Ước tính tiềm năng điện sinh khối trên lý thuyết của Việt Nam

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá ba kịch bản phát triển điện sinh khối ở
Việt Nam thông qua công nghệ đồng đốt sinh khối với than tại các nhà máy nhiệt điện
than (xem Hộp 2), tính đến năm 2030 dưới các điều kiện chính sách về Tiêu chuẩn
tỉ lệ năng lượng tái tạo - RPS (xem Hộp 1): (i) Kịch bản Cơ sở, (ii) Kịch bản RPS cho nhà
máy áp dụng cho các nhà máy nhiệt điện than hiện có và dự kiến sẽ vận hành trong
tương lai và (iii) Kịch bản RPS linh hoạt áp dụng cho công ty EVN, GENCO1, GENCO2,
GENCO3, TKV và PVN.
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Hộp 1: Tiêu chuẩn tỉ lệ năng lượng tái tạo (RPS)
Tiêu chuẩn tỉ lệ năng lượng tái tạo (Renewable Portfolio Standard) là một công cụ
chính sách hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo, bằng cách quy định nghĩa vụ của các
công ty cung cấp điện phải chứng minh một tỷ lệ nhất định trong tổng lượng điện
phát ra đến từ nguồn năng lượng tái tạo.
Cơ chế này đã được đề cập đến trong Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của
Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 với lộ trình cho các đơn vị phát điện
như sau:
Các đơn vị phát điện có công suất lắp đặt lớn hơn 1 GW (trừ BOT) có tỉ lệ điện sản xuất
từ năng lượng tái tạo (trừ thủy điện công suất > 30 MW) tối thiểu là 3% từ 2020, 10% từ
2030 và 20% từ 2050.

Hộp 2: Công nghệ đồng đốt
Công nghệ đồng đốt là công nghệ đốt kèm sinh khối với than trong các nhà máy nhiệt
điện than. Công nghệ này đã được thương mại hóa tại rất nhiều quốc gia trên thế giới,
cho thấy hiệu quả trong việc tăng tỉ trọng năng lượng tái tạo trong sản xuất điện cũng
như giảm phát thải khí nhà kính và các chất gây ô nhiễm không khí thông qua việc
thay thế một phần lượng than tiêu thụ bằng sinh khối. Công nghệ đồng đốt tận dụng
dây chuyền hiện có của các nhà máy nhiệt điện than giúp giảm đáng kể chi phí đầu tư
ban đầu so với việc đầu tư xây dựng nhà máy điện sinh khối.
Thông tin chi tiết hơn về công nghệ này có thể được tham khảo tại nguồn của
International Energy Agency (IEA-ETSAP và IRENA, 2013).
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Kịch bản Cơ sở là kịch bản chỉ áp dụng các cơ chế hỗ trợ năng lượng sinh khối hiện hành
mà không có nhân tố mới. Các chính sách này bao gồm giá Feed-in-Tariff (FIT) áp
dụng cho (i) điện rác (10,05 UScent/kWh); (ii) thu hồi khí bãi rác (7,28 UScent/kWh)(1);
(iii) các dự án đồng phát nhiệt – điện (CHP) 7,03 UScent/kWh và (iv) các dự án không
phải là dự án đồng phát nhiệt – điện là 8,47 UScent/kWh(2). Trong kịch bản Cơ sở,
công nghệ đồng đốt sinh khối không được áp dụng. Đây là kịch bản dùng để so sánh
sự thay đổi mang lại từ việc áp dụng công nghệ đồng đốt và quy định về Tiêu chuẩn tỉ
lệ năng lượng tái tạo.
Kịch bản RPS cho nhà máy: trong kịch bản này Tiêu chuẩn tỉ lệ năng lượng tái tạo được
áp dụng cho tất cả các nhà máy nhiệt điện than hiện đang vận hành và các nhà máy
sẽ được đưa vào vận hành trước năm 2030 theo báo cáo cập nhật tiến độ các dự án
nguồn điện của EVN. Tỉ lệ được áp dụng theo như lộ trình đề ra trong Chiến lược phát
triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050
(Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015 của Thủ tướng chính phủ) (xem Hộp 1).
Kịch bản RPS linh hoạt: trong kịch bản này Tiêu chuẩn tỉ lệ năng lượng tái tạo được
áp dụng cho các đơn vị sản xuất điện có tổng công suất lắp đặt các nguồn điện trên
1 GW (trừ các dự án BOT) là 3% từ năm 2020, 10% từ năm 2030 và 20% từ năm 2050.
Các công ty sản xuất điện thuộc diện áp dụng Tiêu chuẩn tỉ lệ năng lượng tái
tạo bao gồm EVN, GENCO1, GENCO2, GENCO3, TKV và PVN. Cơ cấu nguồn phát
của các công ty này được thể hiện trong Hình 2. Có thể thấy nhiên liệu hóa
thạch, chủ yếu là than, vẫn chiếm ưu thế trong cơ cấu của hầu hết các công ty.
Trong hai kịch bản RPS này, chúng tôi đánh giá khả năng áp dụng công nghệ đồng đốt
sinh khối để các nhà máy/công ty điện đáp ứng yêu cầu về RPS.
Việc so sánh đánh giá các kịch bản này trên dựa trên các tiêu chí như:
Sản lượng điện sản xuất được từ sinh khối;
Lượng sinh khối cần sử dụng;
Mức giảm tiêu thụ than (bao gồm cả than nội địa và than nhập khẩu);
Các chi phí và mức giảm phát thải.
¹ Quyết định số 31/2014/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn.
² Quyết định số 08/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định
số 24/2014/QĐ-TTg năm 2014 về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam.
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Hình 2: Cơ cấu công suất nguồn điện (MW) của các công ty thuộc diện áp
dụng RPS năm 2019
Với kịch bản Cơ sở, chúng tôi đưa ra giả định dựa trên đánh giá danh mục các dự án
điện sinh khối đang vận hành, đã được phê duyệt và đã công bố. Các kịch bản áp dụng
Tiêu chuẩn tỉ lệ tái tạo được đánh giá bằng phương pháp tối ưu hóa chi phí, sử dụng
mô hình BeWhere xây dựng cho trường hợp đồng đốt sinh khối với than trong các nhà
máy nhiệt điện than tại Việt Nam. Các chi phí này bao gồm chi phí nhiên liệu đầu vào
(than và sinh khối), chi phí đầu tư, chi phí vận hành bảo dưỡng và chi phí vận chuyển
sinh khối từ nơi bán đến cửa nhà máy nhiệt điện than. Mô hình được phát triển bởi
Hoang Anh TRAN, Piera Patrizio, và Juraj Balkovic (2019).
1 2

3

Báo cáo 58/2019/BC-BCT về Tình hình thực hiện các dự án điện trong quy hoạch điện VII hiệu chỉnh.
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Quyết định 2068/2015/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
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2

Các kết quả chính

Trong kịch bản Cơ sở, ba công nghệ sản xuất điện từ sinh khối được xem xét: nhà máy
điện sinh khối, đồng phát tại các nhà máy mía đường và điện rác.
Các cơ chế hỗ trợ cho việc xây dựng và vận hành các nhà máy điện sinh khối đã
được thực hiện từ 2014 với biểu giá chi phí tránh được ở mức 7,34-7,55 UScent/kWh.
Điện trấu là công nghệ được quan tâm nhất để xây dựng nhà máy điện sinh khối do
trấu được sản xuất tập trung. Mặc dù đã có nhiều nhà đầu tư quan tâm đến công nghệ
điện trấu tuy nhiên hiện nay chưa có một nhà máy nào được xây dựng tại Việt Nam.
Lý do là mức hỗ trợ từ biểu giá chi phí tránh được chưa đủ để vượt qua được các rào
cản kinh tế. Bắt đầu từ 25/04/2020, mức giá bán điện đối với các dự án sinh khối này
sẽ được áp dụng ở mức 8,47 UScent/kWh. Tuy nhiên, các nhà đầu tư công nghệ điện
trấu cho rằng giá Feed-in-Tariff (FIT) thấp nhất phải là 9,58 UScent/kWh thì mới có
thể đầu tư được. Trong kịch bản Cơ sở, chúng tôi đưa ra giả thiết sẽ không có nhà máy
điện trấu nào vận hành trước năm 2030.
Đối với điện sinh khối từ bã mía, giá FIT được áp dụng từ 2014 đến tháng 4/2020 là
5,8 UScent/kWh. Mức giá này, theo các nhà đầu tư cũng như chủ sở hữu các dự án
đồng phát từ bã mía, là quá thấp (dưới mức giá mua điện từ các nhà máy nhiệt
điện than trung bình khoảng 7,0 UScent/kWh) không đủ để kích thích đầu tư vào
điện sinh khối từ bã mía. Với việc tăng giá FIT cho điện đồng phát từ bã mía lên
7,03 UScent/kWh sau tháng 4/2020, các nhà máy mía đường được khuyến khích
tăng công suất của các đơn vị phát điện đồng phát của mình. Tuy nhiên, Hình 1 cho
thấy bã mía không phải là nguồn sinh khối có tiềm năng lớn nhất và công suất đồng
phát hiện có tại các nhà máy đường đã có thể tận dụng khoảng 50% tiềm năng lý
thuyết của bã mía, tương ứng với 1,4 TWh/năm. Với danh mục dự án hiện có, giả
thiết các dự án đều theo đúng tiến độ thì sản lượng điện từ đồng phát có thể chỉ đạt
khoảng 2 TWh.
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Theo quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030
(Quyết định số 1369/QĐ-BNN-CBTTNS) thì sản lượng mía sẽ được giữ ổn định ở mức
20 – 24 triệu tấn/năm. Ngay cả khi toàn bộ lượng bã mía sản xuất ra được dùng để
phát điện thì sản lượng điện tối đa cũng chỉ ở mức 4 TWh/năm.
Điện rác hiện đang bắt đầu được chú ý do sức ép đến từ vấn để xử lý rác thải sinh hoạt
tại các đô thị lớn. Thành phố Hồ Chí Minh dự định tăng công suất điện rác lên 98 MW vào
năm 2021, 138 MW vào năm 2025 và 198 MW vào năm 2030. Hà Nội hiện đang có 3 dự án
điện rác với tổng công suất 102 MW, tỉnh Hậu Giang có 12 MW đã đưa vào quy hoạch và
Phú Thọ dự kiến có 18 MW. Giả định các dự án đang xây dựng, đã khởi công và đã được
phê duyệt đều sẽ hoàn thành đúng tiến độ thì sẽ có thêm 250 MW công suất điện rác,
đóng góp khoảng 1,1 TWh/năm vào năm 2030.
Theo ước tính của chúng tôi, trong kịch bản Cơ sở, lượng điện năng sản xuất từ sinh khối
vào khoảng 3,1 TWh/năm ở thời điểm 2030.
Với kịch bản RPS cho nhà máy và RPS linh hoạt, kết quả mô phỏng của mô hình cho thấy
công nghệ đồng đốt hoàn toàn khả thi về mặt kỹ thuật để áp dụng trong điều kiện của
Việt Nam. Kết quả đầu ra của các kịch bản này được so sánh với kịch bản Cơ sở và với
các mục tiêu phát triển năng lượng sinh khối mà chính phủ Việt Nam đặt ra trong thời
điểm hiện tại (Hình 3) như:
Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến
năm 2030 điều chỉnh (2016).
Chiến lược phát năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2050 (VREDS).
Trong kịch bản RPS cho nhà máy, kết quả mô phỏng cho thấy lượng điện sản xuất
từ sinh khối nhờ vào công nghệ đồng đốt có thể đạt 7,1 TWh cho năm 2025 và
26,7 TWh cho năm 2030. Lượng điện này có thể đáp ứng được 1.8% nhu cầu điện
năm 2025 và 4.8% nhu cầu năm 2030 theo dự báo trong Quy hoạch điện 7 điều chỉnh.
Công nghệ đồng đốt huy động 258 PJ sinh khối trong năm 2030, chiếm 17% tổng tiềm
năng sinh khối từ phụ phẩm nông lâm nghiệp, góp phần làm giảm lượng phát thải
vào khoảng 38,6 MtCO2eq tính đến 2025 và khoảng 106 MtCO2eq tính đến năm 2030.
Công suất của điện sinh khối thông qua công nghệ đồng đốt là 1,19 GW vào năm 2025
và 4,46 GW vào năm 2030. Với suất đầu tư cho công nghệ đồng đốt khoảng
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430 – 900 USD/kW (tùy loại công nghệ trực tiếp hay gián tiếp), tổng chi phí đầu tư
cho công nghệ đồng đốt của tất cả các nhà máy đến 2030 ước tính vào khoảng
1,9 - 4 tỷ USD. Công nghệ đồng đốt giúp giảm lượng tiêu thụ than trong nước là
6 triệu tấn tính đến 2025 và 13,7 triệu tấn tính đến 2030; có thể giảm khối lượng than
nhập khẩu là 9 triệu tấn tính đến năm 2025 và 27,6 triệu tấn tính đến năm 2030.
Ước tính theo giá than nhập khẩu thời điểm hiện tại ở mức 112 USD/tấn (ước tính từ
số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan), công nghệ đồng đốt có thể giúp tiết kiệm
1 tỷ USD cho nhập khẩu than tính đến năm 2025 và khoảng 3 tỷ USD tính đến
năm 2030. Tiết kiệm từ giảm tiêu thụ than nội địa vào khoảng 420 triệu USD đến 2025
và 960 triệu USD đến 2030 (Bảng 1).
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Nguồn: Tính toán của tác giả

Hình 3: Sản lượng điện phát từ nguồn sinh khối năm 2030 của các kịch bản so
với mục tiêu trong Quy hoạch điện 7 điều chỉnh và Chiến lược phát triển
năng lượng tái tạo.

Trong kịch bản RPS linh hoạt, các công ty EVN, GENCO 1, 2 và 3 tuy đã có đầu tư vào
các nhà máy điện gió và điện mặt trời (như dự án điện mặt trời Phước Thái 1, Vĩnh Tân,
điện măt trời Miền Trung hay dự án điện gió Phú Lạc) tuy nhiên sản lượng điện phát
từ các loại nguồn này vẫn còn rất nhỏ so với tổng sản lượng điện. Tổng sản lượng điện
phát từ điện gió và mặt trời trong năm 2019 của EVN là 168 GWh, tương ứng 2,3% tổng
sản lượng của EVN. Tỉ lệ này ở GENCO1 và GENCO3 lần lượt là 0,3% và 0,2%. GENCO2,
TKV và PVN không có dự án điện gió và mặt trời nào vận hành trong năm 2019. Khi tiêu
chuẩn RPS được áp dụng, 05 công ty sản xuất điện (EVN, GENCO 1, 2, 3, TKV và PVN)
cần đạt mục tiêu sản lượng điện từ nguồn năng lượng tái tạo là 4,58 TWh vào năm
2025 và 19,24 TWh vào năm 2030. Trong kịch bản của chúng tôi, năng lượng sinh khối
có thể đáp ứng được yêu cầu này nhờ vào công nghệ đồng đốt. Theo đó, lượng điện
sản xuất từ sinh khối ước đạt 19,2 TWh đến năm 2030. Với kịch bản này, lượng phát
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thải CO2 sẽ giảm 24 MtCO2eq tính đến 2025 và 68,5 MtCO2eq tính đến 2030; lượng tiêu
thụ than trong nước sẽ giảm 6,8 triệu tấn tính đến 2025 và 17,7 triệu tấn tính đến 2030;
giảm than nhập khẩu ở mức 2,5 triệu tấn tính đến năm 2025 và 8,7 triệu tấn tính đến
năm 2030. Con số này thấp hơn so với kịch bản RPS, nhưng chi phí cho một đơn vị
điện phát từ sinh khối lại cao hơn. Trong kịch bản đầu tiên, chi phí phát điện sinh khối
(tính trên toàn bộ vòng đời – LCOE) khoảng 7,2 – 7,7 UScent/kWh còn kịch bản 2 là
7,3 – 8,5 UScent/kWh. Chi phí này đã bao gồm chi phí đầu tư, vận hành, nhiên liệu,
vận chuyển sinh khối và được tính trên vòng đời là 25 năm.
Sản lượng
điện từ
sinh khối
(TWh)
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Nguồn: Tính toán của tác giả

Bảng 1: So sánh kết quả mô phỏng của 02 kịch bản thay thế cho năm 2025 và
năm 2030
Trong kịch bản RPS nhà máy, mục tiêu về điện sinh khối đặt ra trong Chiến lược phát
triển năng lượng tái tạo sẽ đạt được nếu nâng Tiêu chuẩn RPS lên 13% cho năm 2030.
Còn trong kịch bản RPS linh hoạt, ngay cả khi RPS được áp dụng ở mức 20% cho các
nhà máy trong năm 2030 cộng thêm việc chuyển đổi một số nhà máy cũ có hiệu suất
thấp sang đốt sinh khối hoàn toàn cũng không giúp bù đắp được khoảng 14,7 TWh
thiếu hụt để đạt được mục tiêu cho điện sinh khối đề ra trong VREDS.
Tuy nhiên, việc chuyển đổi các nhà máy nhiệt điện than sang sử dụng công nghệ
đồng đốt có thể sẽ làm tăng chi phí sản xuất điện. Chi phí phát 1 kWh điện từ
công nghệ đồng đốt rơi vào khoảng 7,2 – 7,7 UScent, cao hơn so với than ở mức
6,6 – 7 UScent/kWh. Con số này cho thấy xét về hiệu quả kinh tế đối với chủ sở hữu
nhà máy thì công nghệ đồng đốt không mang lại nhiều lợi ích kinh tế bằng việc vận
hành nhà máy với 100% nhiêu liệu than. Để đánh giá về chi phí phát điện và tính kinh
tế của công nghệ đồng đốt phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó giá nhiên liệu đầu
vào (than và sinh khối) theo thị trường là có tác động lớn nhất. Trong nghiên cứu
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này chúng tôi sử dụng giả thiết đầu vào về giá sinh khối dao động trong khoảng từ
20-44 USD/tấn (1,5 – 2,5 USD/GJ) tùy loại sinh khối và giá than dao động từ
70 – 101 USD/tấn (3,09 – 4,45 USD/GJ) đối với than trong nước và 77 – 105 USD/tấn
(3,40 – 4,66 USD/GJ). Các giá trị này biến động phụ thuộc vào các yếu tố thị trường
như mùa vụ, chi phí thu gom và vận chuyển, nhu cầu cho các mục đích sử dụng khác
(đối với sinh khối) và nguồn khai thác trong nước, nguồn cung và giá thị trường thế
giới (đối với than). Trong điều kiện giá sinh khối giảm và giá than tăng sẽ khiến cho
tính hiệu quả về mặt kinh tế của công nghệ đồng đốt tăng lên và ngược lại. Ngoài ra,
việc tăng giá FIT cho các dự án điện sinh khối lên mức 8,47 UScent/kWh nếu áp dụng
cho công nghệ đồng đốt thì có thể khiến cho việc đầu tư vào công nghệ này khả thi về
mặt kinh tế.
Dưới góc nhìn về kinh tế vĩ mô, việc thay thế một phần lượng than tiêu thụ tại các
nhà máy nhiệt điện than bằng sinh khối có tác động tích cực đến cán cân thương
mại và an ninh năng lượng quốc gia, trong bối cảnh Việt Nam dự báo sẽ tiếp tục
tăng lượng than nhập khẩu cho phát điện. Ngoài ra, nếu đánh giá lợi ích đối với
môi trường – xã hội, việc ứng dụng công nghệ đồng đốt sinh khối có khả năng đem lại
các đồng lợi ích (co-benefit), đặc biệt là tác động tích cực đến việc giảm phát thải
chất gây ô nhiễm không khí.
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3

Các khuyến nghị chính sách

Dựa vào các phân tích nêu trên, chúng tôi đưa ra một số khuyến nghị sau với mục tiêu
thúc đẩy sự phát triển của điện sinh khối nhằm tận dụng nguồn tài nguyên dồi dào của
Việt Nam thông qua công nghệ đồng đốt tại các nhà máy nhiệt điện than.

Áp dụng chính sách Tiêu chuẩn tỉ lệ năng lượng tái tạo sẽ thúc đẩy sự phát triển của
điện sinh khối, đặc biệt thông qua công nghệ đồng đốt tại các nhà máy nhiệt điện than.

Tuy có tiềm năng điện sinh khối nhưng Việt Nam vẫn chưa khai thác một cách hợp lý
và hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo này. Các cơ chế hỗ trợ phát triển điện sinh khối
đã được áp dụng từ năm 2014 nhưng thực tế cho thấy các chính sách này chưa thúc
đẩy hoặc dẫn dắt thị trường phát triển, dẫn đến tỉ trọng của nguồn sinh khối trong cơ
cấu nguồn phát điện chỉ ở mức 0,3% vào năm 2018. Vì vậy, để tăng tỉ trọng của điện
sinh khối thì cần có sự đầu tư từ việc thiết lập mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn, cơ chế
giá phù hợp và các chính sách hỗ trợ thị trường. Kinh nghiệm phát triển điện sinh khối
tại nhiều quốc gia đã cho thấy việc áp dụng Tiêu chuẩn Tỉ lệ năng lượng tái tạo có tác
động tích cực trong việc gia tăng tỉ trọng điện sinh khối trong cơ cấu nguồn điện.

Áp dụng Tiêu chuẩn tỉ lệ năng lượng tái tạo ở mức 13% vào năm 2030 đối với tất cả
các nhà máy nhiệt điện than với công nghệ đồng đốt sẽ đạt được mục tiêu phát triển
điện sinh khối đề ra trong Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo.

Các kết quả mô phỏng cho thấy kịch bản đồng đốt sinh khối tại các nhà máy nhiệt điện
than có thể tăng thêm 26,7 TWh điện sinh khối trong cơ cấu nguồn điện vào năm 2030.
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Phân tích cho thấy tiềm năng kỹ thuật của nguồn sinh khối Việt Nam đủ để đáp ứng
nhu cầu nhiên liệu trong trường hợp công nghệ đồng đốt được ứng dụng tại tất cả các
nhà máy nhiệt điện than đến năm 2030. Theo đánh giá của chúng tôi, kịch bản áp
dụng RPS cho nhà máy nhiệt điện than là kịch bản phù hợp, giúp khai thác tốt hơn
tiềm năng sinh khối trong nước cũng như đóng góp đáng kể vào cắt giảm phát thải khí
nhà kính từ các nhà máy nhiệt điện than.
Phân tích của chúng tôi cho thấy mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển năng
lượng tái tạo của Việt Nam vào năm 2030 chỉ có thể đạt được khi Tiêu chuẩn tỉ lệ năng
lượng tái tạo được áp dụng ở mức 13% cho năm 2030 đối với mỗi nhà máy nhiệt điện
than so với mức 10% như Chiến lược đưa ra.

Công nghệ đồng đốt tận dụng phụ phẩm nông lâm nghiệp, chất thải rắn tác động tích
cực đến an ninh năng lượng, cải thiện chất lượng không khí, cắt giảm khí nhà kính và
quản lý chất thải rắn.

Các nghiên cứu cho thấy đồng đốt phụ phẩm nông nghiệp (đặc biệt là rơm rạ, nguồn
sinh khối có tiềm năng lớn nhất tại Việt Nam) là một phương thức hiệu quả về mặt
chi phí vừa giúp tận dụng sinh khối để phát điện vừa giúp giảm phát thải khí nhà
kính (An Ha Truong và c.s 2018) và các chất gây ô nhiễm môi trường thông qua việc:
(i) cắt giảm tiêu thụ than (loại nhiên liệu giàu lưu huỳnh hơn sinh khối),
(ii) giảm đốt rơm rạ ngoài đồng (lượng rơm rạ được đưa vào đốt ở các nhà máy
với hiệu suất cháy cao hơn và có các công nghệ giảm phát thải như khử lưu huỳnh, lọc
bụi tĩnh điện). Nghiêu cứu của Truong và Ha-Duong (2018) cho thấy đồng đốt rơm rạ ở
mức 5% có thể giảm phát thải các chất gây ô nhiễm không khí như SO2, NOx và PM10
từ 3-10%. Việc giảm phát thải này có tác động tích cực đáng kể đến chất lượng không
khí cũng như sức khỏe người dân. Trong nghiên cứu này, các kịch bản RPS cho thấy
tiềm năng cắt giảm phát thải lên đến 106 MtCO2 tính đến năm 2030. Nếu áp dụng mức
thuế carbon như Trung Quốc và Singapore (5 USD/tCO2) thì giá trị kinh tế của lượng
giảm phát thải nói trên từ đồng đốt sẽ vào khoảng 500 triệu USD. Các kịch bản cũng
cho thấy tác động tích cực của công nghệ đồng đốt đến đảm bảo an ninh năng lượng
thông qua việc tận dụng nguồn tài nguyên sinh khối trong nước để giảm lượng than
nhập khẩu lên đến 27 triệu tấn/năm đến năm 2030.
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Tăng hệ số công suất của các máy nhiệt điện than hiện có kết hợp với công nghệ đồng
đốt có thể giảm nhu cầu xây dựng nhà máy nhiệt điện than mới trong khi không làm
tăng lượng than tiêu thụ.
Công nghệ đồng đốt đem lại tính linh hoạt về nguồn nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt
điện than trong trường hợp các nhà máy tăng hệ số công suất vận hành dẫn đến việc
phải bổ sung thêm nguồn nhiên liệu đầu vào. Các nhà máy nhiệt điện than hiện nay
của Việt Nam có hệ số công suất vào khoảng 55-73% (tương đương với việc vận hành
4800-6400 giờ/năm). Về lý thuyết, hệ số này có thể tăng lên tùy theo công nghệ,
nguồn cung nhiên liệu và một số yếu tố kỹ thuật khác. Nếu các nhà máy nhiệt điện
than của Việt Nam có thể tăng hệ số công suất thêm 10% thì cứ với mỗi 10 nhà máy
công suất 1 GW được vận hành theo cách này sẽ thay thế được việc xây mới 1 nhà máy
nhiệt điện than có công suất 1 GW. Tuy nhiên, việc tăng hệ số công suất sẽ đi kèm với
tăng nhu cầu nhiên liệu do tăng số giờ vận hành của các nhà máy. Nếu vẫn sử dụng
than cho phần nhu cầu tăng thêm này sẽ không có tác động cắt giảm phát thải và
tăng sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Chính vì thế, tăng hệ số công
suất kết hợp huy động sinh khối thay vì than cho phần nhu cầu nhiên liệu tăng thêm sẽ
không làm tăng lượng than tiêu thụ cũng như mang lại các đồng lợi ích về môi trường.

Tiến hành cải tạo thí điểm nhà máy nhiệt điện than thành nhà máy điện đồng đốt than
với sinh khối, song song với thiết lập chuỗi cung ứng sinh khối là bước đi tiếp theo để
mở khóa nguồn tiềm năng này, ngoài ra cần có các quy định cụ thể để có thể áp dụng
giá mua điện Feed-in Tariff cho điện sinh khối cho công nghệ đồng đốt.

Công nghệ đồng đốt có một số ưu thế so với các công nghệ phát điện từ sinh khối khác
bao gồm: (i) suất đầu tư thấp hơn nhiều so với xây dựng nhà máy điện sinh khối mới
(430 – 900 USD/kW so với 1800 – 6000 USD/kWh) (IRENA 2013; 2012) do tận dụng
được các cơ sở vật chất hiện có tại máy nhiệt điện than, (ii) không đòi hỏi nguồn cung
sinh khối liên tục, (iii) có khả năng chuyển đổi các nhà máy nhiệt điện than sang sử
dụng sinh khối hoàn toàn. Phân tích trên cũng đã cho thấy tiềm năng của việc ứng
dụng công nghệ đồng đốt tại Việt Nam.
Hiệu quả kinh tế của công nghệ đồng đốt phụ thuộc chủ yếu vào giá than và giá sinh
khối cũng như các cơ chế hỗ trợ như giá FIT, chứng chỉ giảm phát thải hay chứng
chỉ năng lượng tái tạo. Do vậy, cần có các cơ chế hỗ trợ phát triển công nghệ này,
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chẳng hạn như có quy định cụ thể để có thể áp dụng giá FIT cho điện sinh khối đối
với công nghệ đồng đốt. Do hầu hết các nguồn sinh khối có tiềm năng lớn (rơm rạ,
phụ phẩm nông lâm nghiệp) đều phân tán nên việc hình thành các chuỗi cung ứng
sinh khối chuỗi thu gom hợp lý, có độ bao phủ rộng khắp và đảm bảo hợp đồng cung
ứng là một yếu tố quan trọng để đảm bảo cung cấp sinh khối với khối lượng lớn cho
đồng đốt, giúp giảm giá thành sinh khối và tăng hiệu quả kinh tế của công nghệ
đồng đốt.
Tuy nhiên, còn có những vấn đề kinh tế và kỹ thuật liên quan đến việc áp dụng công
nghệ đồng đốt đặc thù cho từng quốc gia, chẳng hạn như hệ thống thu gom và phân
phối sinh khối, chất lượng nhiên liệu sinh khối, công nghệ lò đốt, ảnh hưởng của việc
phối trộn nhiên liệu đến hiệu suất và vận hành lò hơi. Chính vì vậy, việc tiến hành thí
điểm ứng dụng công nghệ đồng đốt tại Việt Nam sẽ đưa ra các câu trả lời cho các
vấn đề trên. Thử nghiệm này có thể được bắt đầu với các nhà máy nhiệt điện than cũ
quy mô nhỏ và có hiệu suất thấp như nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình, nơi có nguồn phụ
phẩm nông nghiệp dồi dào đồng thời đã từng thử nghiệm công nghệ phối trộn than
antraxit trong nước với than nhập khẩu.
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