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Cẩm nang Công nghệ là một tài liệu mô tả một số công nghệ năng lượng, bao gồm mô tả định tính và mô 
tả định lượng cho từng công nghệ. Phần mô tả định tính mô tả cách thức hoạt động của công nghệ, đầu 
vào và đầu ra, ưu điểm và nhược điểm, tác động môi trường, mức độ phát triển của công nghệ và các ví 
dụ về ứng dụng công nghệ. Phần mô tả định lượng là một bảng dữ liệu tổng quan bao gồm các dữ liệu 
chính về kỹ thuật và tài chính của công nghệ tại thời điểm hiện tại và dự kiến phát triển trong tương lai. 
Cẩm nang Công nghệ của Việt Nam tập trung vào các công nghệ sau:

Tóm tắt Cẩm nang Công nghệ Việt Nam

•  Nhà máy nhiệt điện than

•  Nhà máy nhiệt điện khí

•  Thủy điện

•  Pin quang điện

•  Tuabin gió

•  Nhà máy nhiệt điện sinh khối

•  Nhà máy nhiệt điện từ rác thải

•  Nhà máy nhiệt điện khí sinh học

•  Nhà máy nhiệt điện diesel

•  Nhà máy điện địa nhiệt

•  Thủy điện tích năng

•  Pin tích năng lithium-ion

Cẩm nang Công nghệ phát điện và tích trữ điện năng của Việt Nam năm 2019 là cơ sở vững chắc để 
xây dựng các chính sách phù hợp. Cẩm nang Công nghệ đảm bảo cung cấp dữ liệu công khai và có chất 
lượng cao về các công nghệ phát điện và tích trữ điện năng. Dữ liệu là đầu vào quan trọng để xây dựng 
mô hình hệ thống điện và là dữ liệu phù hợp với các cơ quan quản lý của Việt Nam, các học viện, các 
công ty năng lượng tư nhân và các tổ chức khác. Cẩm nang Công nghệ và quá trình xây dựng Cẩm nang 
đem lại một tài liệu tham khảo chung cho công tác quy hoạch năng lượng, đảm bảo tính minh bạch trong 
quá trình thảo luận về các chi phí công nghệ và các kết quả mô hình năng lượng.

Cẩm nang Công nghệ là gì?
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Mục đích của Cẩm nang Công nghệ?
Mục đích xây dựng Cẩm nang Công nghệ là nhằm 
cung cấp một tài liệu tham khảo chung về dữ liệu 
công nghệ năng lượng sử dụng cho công tác quy 
hoạch năng lượng cấp vùng và cấp quốc gia của 
Chính phủ, Đơn vị vận hành hệ thống truyền tải 
điện và các cơ quan quản lý khác. Cẩm nang Công 
nghệ được phổ biến công khai, do đó các đơn vị tư 
vấn, các công ty năng lượng tư nhân, các trường 
đại học và các tổ chức khác đều có thể sử dụng tài 
liệu này.  
 
Lợi ích khi xây dựng một tài liệu tham khảo chung 
đó là các giả định trong các phân tích đều được 
hiểu rõ, do đó nội dung thảo luận các phân tích về 
hệ thống điện có thể dựa trên các dữ liệu đầu vào 
và tập trung vào các vấn đề hấp dẫn hơn. Cũng có 
thể tiếp cận các nguồn dữ liệu khác về công nghệ 
như dữ liệu của IEA (Cơ quan Năng lượng quốc 

tế), IRENA (Cơ quan Năng lượng tái tạo quốc tế) và 
BNEF (Tổ chức Tài chính Năng lượng mới Bloom-
berg). Tuy nhiên, các nguồn dữ liệu này không bao 
gồm tất cả các dữ liệu yêu cầu; các giả định gắn 
với các số liệu ước tính không thống nhất giữa các 
cơ quan cung cấp số liệu; và các nguồn dữ liệu này 
không hoàn toàn đại diện cho các điều kiện đặc 
trưng của địa phương như tốc độ gió cao/thấp, các 
hạn chế về pháp lý/môi trường và các chính sách 
khuyến khích đối với các giải pháp thay đổi công 
nghệ.  
 
Cẩm nang Công nghệ hướng tới xây dựng các bộ 
dữ liệu thống nhất và toàn diện về tất cả các công 
nghệ phù hợp, trong đó các thông số về kinh tế và 
kỹ thuật của từng công nghệ được đánh giá dựa 
trên các giả định giống nhau. Ngoài ra, đơn vị sở 
hữu Cẩm nang Công nghệ cũng có thể lựa chọn 
cập nhật các công nghệ hiện có và bổ sung các 
công nghệ mới vào Cẩm nang nếu cần thiết.
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Đơn vị ban hành Cẩm nang Công nghệ? 
 
Đơn vị sở hữu Cẩm nang công nghệ tại Việt Nam là Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Cục ĐL), cũng là 
đối tượng sử dụng chính của tài liệu này. Cục ĐL là đơn vị ban hành Cẩm nang Công nghệ, trong đó nội 
dung của Cẩm nang do một công ty tư vấn xây dựng. Điều quan trọng là nhiều đơn vị liên quan đã tham 
gia góp ý cho Cẩm nang Công nghệ, như được mô tả dưới đây.

Danish Energy Agency 

The Process 

Đơn vị sở hữu 
CNCN 

Nhóm tham 
vấn 

Tư vấn 

Các chuyên 
gia 

1. Follow Group suggests updates of the 
catalogue 

2. TC owner decide on updates and hire a 
consultant for the task 

3. Consultant writes a draft update and presents 
it to the technology experts at a deep dive 
workshop 

4. Consultant writes an updated draft and 
receives written feedback from the technology 
experts and all other interested stakeholders 

5. Consultant writes final version 

6. TC owner publishes final version 

 

 

Góp ý 

1 2 3 4 

5 6 

Công bố 

Hình 1: Quá trình xây dựng và cập nhật Cẩm nang Công nghệ

Cẩm nang Công nghệ được xây dựng như thế nào? 

Việc xây dựng Cẩm nang Công nghệ là một quá trình dài và có sự tham gia của tất cả các bên liên quan, 
được minh họa trong Hình 1. Để xây dựng Cẩm nang Công nghệ làm một tài liệu tham khảo chung cho 
ngành năng lượng, tài liệu này cần có sự công nhận của toàn ngành về tính hợp lệ. Do đó, một nhóm 
tham vấn được thiết lập bao gồm các chuyên gia hệ thống năng lượng và các đối tượng sử dụng Cẩm 
nang Công nghệ. Nhóm tham vấn này đóng góp ý kiến cho đơn vị sở hữu Cẩm nang Công nghệ nhằm cải 
thiện nội dung của Cẩm nang Công nghệ (1). Ngoài ra, tất cả các bên liên quan đều được mời tham dự 
một hoặc nhiều hội thảo (3) trong đó trình bày và thảo luận các dự thảo cập nhật về Cẩm nang Công nghệ. 
Sau đó là quá trình tham vấn mở thu thập ý kiến góp ý bằng văn bản (4) cho dự thảo cập nhật Cẩm nang 
Công nghệ trong đó tất cả các bên liên quan một lần nữa được khuyến khích góp ý nội dung cho Cẩm 
nang Công nghệ. 



4 

Hình 2 thể hiện bảng dữ liệu về các nhà máy nhiệt 
điện đốt than cận tới hạn. Dữ liệu được chia thành 
các nhóm dữ liệu về kỹ thuật, cấu hình điều chỉnh, 
môi trường và tài chính. Dữ liệu được ước tính 
cho cả giai đoạn tương lai gần (2020) và xu hướng 
phát triển dự kiến trong tương lai xa (2050). Dải dữ 
liệu thay đổi được đưa ra cho năm 2020 và năm 
2050 thể hiện khả năng biến động của dữ liệu và 
cung cấp các thông số thay thế, có thể sử dụng 
trong các phân tích về độ nhạy. Do bảng dữ liệu là 

bảng chung cho tất cả các công nghệ, có một số 
thông số không phù hợp đối với một số công nghệ, 
trong trường hợp đó, các hệ số công suất không 
được mô tả cho các công nghệ có khả năng điều 
độ. Các nhà máy nhiệt điện có thể ký hợp đồng 
cung cấp điện với số giờ đầy tải nhất định nhưng 
do Cẩm nang Công nghệ chỉ mô tả dữ liệu công 
nghệ nên các dữ liệu này không được đưa vào 
Cẩm nang.  

Khí SCGT Khí CCGT Pin mặt trời Gió, trên bờ Gió, ngoài khơi
0,59 0,77 1,10 1,60 2,36
0,57 0,69 0,84 1,31 2,25
0,54 0,68 0,65 1,11 1,93
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Hình 2: Dự báo chi phí đầu tư theo loại hình công nghệ cho các năm 2020, 2030 và 2050

Một số ví dụ về nội dung 
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Hình 3: Ví dụ về bảng dữ liệu trong Cẩm nang Công nghệ. Bảng dữ liệu cung cấp tổng quan về xu hướng phát triển dự kiến của 
các nhà máy nhiệt điện than trong giai đoạn 2020-2050.

Công nghệ
2020 2030 2050 Ghi 

chú
TL

Số liệu năng lượng/kỹ thuật Thấp 
hơn

Cao 
hơn

Thấp 
hơn

Cao 
hơn

Công suất phát của một tổ máy (MWe) 600 600 600 100 650 100 650 1
Công suất phát của cả nhà máy (MWe)   1.200   1.200   1.200      100   1.500      100   1.500 1
Hiệu suất điện thực (%) trên nhãn 37 37 37 30 38 33 39 1;2;3
Hiệu suất điện thực (%) trung bình năm 35 35 36 29 37 32 38 1;2;3
Ngừng bắt buộc (%) 7 5 3 5 20 2 7 A 1
Ngừng theo kế hoạch (số tuần trong năm) 6 5 3 3 8 2 4 A 1
Tuổi thọ kỹ thuật (năm) 30 30 30 25 40 25 40 1
Thời gian xây dựng (năm) 3 3 3 2 4 2 4 1
Yêu cầu diện tích (1000m2/ MWe) - - - - - - -
Số liệu bổ sung cho các nhà máy phi nhiệt

Hệ số công suất (%), lý thuyết - - - - - - -
Hệ số công suất (%), bao gồm ngừng - - - - - - -
Cấu hình điều chỉnh

Tốc độ điều chỉnh (%/phút) 1 3,5 3,5 1 4 2 4 B 1
Phụ tải nhỏ nhất (% của tải đầy) 67 25 20 25 70 10 30 A 1
Thời gian khởi động ấm (giờ) 5 3 3 1 5 1 5 B 1
Thời gian khởi động lạnh (giờ) 10 8 8 5 10 5 12 B 1
Môi trường

PM 2,5 (g/GJ nhiên liệu) 70 70 70 50 150 20 100 A;E 2;4
SO2 (độ khử lưu huỳnh, %) 86 80 95 73 95 73 95 A 2;4
NOx (g/GJ nhiên liệu) 152 150 38 263 263 263 263 A;C 2;4
Số liệu tài chính

Đầu tư danh định (M$/MWe) 1,12 1,21 1,18 0,80 1,29 0,80 1,29 D;G 1;3
- trong đó thiết bị

- trong đó lắp đặt

Chi phí VH&BD cố định ($/MWe) 39.400 38.200 37.000 29.600 49.300 27.800 46.300 F 1;3
Chi phí VH&BD biến đổi ($/MWe) 0,70 0,12 0,12 0,09 0,70 0,09 0,15 F 1;3
Chi phí khởi động ($/MWe/khởi động) 300 110 110 50 300 50 200 5

Nhà máy điện than cận tới hạn
Bất định 
(2020)

Bất định 
(2050)
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Thông tin chung
 
Cẩm nang Công nghệ được xây dựng với sự hợp tác giữa Cục ĐL và Cục Năng lượng Đan 
Mạch (DEA) là cơ quan có nhiều năm kinh nghiệm về xây dựng các Cẩm nang Công nghệ. 
Xây dựng Cẩm nang Công nghệ là một phần trong hoạt động hợp tác thuộc khuôn khổ 
Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch, trong đó sản phẩm cuối 
cùng sẽ là Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam mô tả các lộ trình chuyển đổi xanh cho 
hệ thống năng lượng đến năm 2050 có hiệu quả về chi phí. 



Trung tâm Hợp tác toàn cầu của Cục Năng lượng 
Đan Mạch hiện đang hỗ trợ các quốc gia đang 
phát triển gắn kết các nguồn cung cấp năng lượng 
bền vững trong tương lai với tăng trưởng kinh tế. 
Sáng kiến này được xuất phát dựa trên 40 năm 
kinh nghiệm của Đan Mạch trong lĩnh vực năng 
lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi 
các ngành năng lượng để khai thác nhiều hơn các 
công nghệ có phát thải carbon thấp.

Thông tin tham khảo tại website:

https://ens.dk/en/our-responsibilities/ 
global-cooperation

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Ông Loui Algren 
Năng lượng Đan Mạch 
loa@ens.dk 
Điện thoại: +45 3395 4350


