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On 2 October 2020, the Government issued the

Resolution No.140/NQ-CP promulgating the

Program on action of the Government for

implementation of the Resolution No.55/NQ-TW

dated 11 February 2020 of the Political Bureau on

orientation of Vietnam’s national energy

development strategy until 2030, with the vision to 

MOVEMENT OF THE

VIETNAMESE GOVERN-

MENT IN PREPARATION

OF ENERGY DEVELOP-

MENT PLANNING

What's new:

2045, which might be considered as a remarkable movement of the Government

in proceeding of preparation of the national power development planning. Based

on the Resolution No. 140/NQ-CP, the Vietnamese Government assigns

competent ministries and other relevant authorities various tasks to get detailed

targets mentioned in the Resolution No.55/NQ-TW.



-     For orientation on energy source: prioritizing development

of renewable energy power such as wind power, solar power;

enhancing LNG-based thermal power plants; and developing

reasonably coal-based thermal power plants;

-     For the other orientations: involving private sectors, foreign

investors in energy development; promoting import of

electricity from foreign countries and stably managing

electricity price in accordance with market mechanism.

In particular, the Resolution 140 affirmed
detailed targets stated in the Resolution 55
as follows:

In order to complete the above targets,
the Vietnamese Government assigns
competent ministries and other relevant
authorities as follows:
(a)  The Ministry of Industry and Trade, as the agency playing

the most important role in power development planning, shall

have duties to, among others:

   (i) Formulate and implement strategic proposals including,

among others, the Comprehensive Planning on National Energy

for the Period 2021 – 2030 with the Vision to 2050; the Planning

on National Power Development for the Period 2021 – 2030,

with the Vision to 2045; the Planning on National Petroleum and

Gas Reserve and Supply Infrastructure for the Period 2021 –

2030, with the Vision 2050; the Strategy on National Energy

Development; the Strategy on Vietnam Coal Industry

Development to 2030, with the Vision 2045; the Strategy on

Vietnam Power Industry Development  for the New Stage; the

planning on gas and petroleum pipelines system; the Plan on

Competitive Energy Market for the Stage to 2030, with the

Vision to 2045; the National Plan on Development of Power

Source from Municipal Waste, Solid Waste and Biomass;

    (ii) Propose drafts of Law on Petroleum (amended), Law on

Renewable Energy, Law on Electricity (amended), regulations for

management of electricity price in accordance with market

mechanism, Law on economic and efficient use of energy

(amended), compulsory standards and regulations on energy use;

   (iii) Prepare and propose electricity industry restructure plans,

bidding mechanism, plans for improving petroleum processing

industry; conduct pilot implementation on definite-term sale or

long-term lease of power plants or oil refineries owned by the

State; encourage foreign investors, private sectors to get involved

in thermal power projects, especially LNG-based thermal power;

develop coal-based thermal power at reasonable level only in the

direction of using ultra-supercritical technology;



     (iv) Promote exploitation of petroleum, especially the Blue Whale Project, the  Nam Con Son 2 Gas

Pipeline Project; formulate new strategy for developing coal industry through efficient investment into

foreign countries and studying use of mixed coal; prioritize renewable energy, clear energy, particularly

through development of roof-top solar power, solar power on water-surface, offshore wind power,

biofuel, hydro energy;

    (v) Build and complete mechanism for reduction of CO2 and other waste; supplement national

regulations, standards on energy waste disposal and management measure;

       (vi) Strengthen international cooperation, especially in hydropower development investment in Laos

associated with importing electricity into Vietnam; promote power exchange program with Laos,

Cambodia and China; connect electricity net with Mekong Sub-region.

(b)   The Ministry of Natural Resources and Environment shall be obliged to, among others:

      (i) Formulate and implement the Strategy on National Environment Protection for the Stage 2021 –

2030 with the Vision 2045; accelerate implementation the Planning on Basic Geological Surveys of

Minerals for the period 2021 – 2030, with the Vision 2050;

      (ii) Making survey and assessment on reserves and potentiality of existing natural resources such as

coal, shale gas; guide Provincial People’s Committees to reserve land for renewable energy projects; and

complete regulations on land clearance and compensation, using water-surface for energy project,

reduction of greenhouse waste.

(c)    The Ministry of Transport must be liable to, among others:

        (i) Develop policies for upgrading ports, transportation lines specialized for energy industry; enhance

modernization and automation of eco technology for loading, transporting and pouring coal; 

     (ii) Prioritize development of public transport, large-volume transport and eco vehicles; promote

utiliza-tion of renewable energy, clear fuel in transport vehicles; and issue national regulations and

standards on fuel consumption of vehicles.

(d)  The Ministry of Science and Technology shall, for purpose of promoting application of modern

technology in energy industry, review and amend the Law on Environmental Protection and other

relevant regulations such as the national regulations, standards on energy, waste recycle to be consistent

with international regulations and standards; develop the Program of National Significant Science and

Technology on Application and Development of Energy Technology for the Stage 2021 – 2030; and build

center supporting for regional or local start-up in energy industry;



(e)    The Ministry of Finance shall be obliged to review and propose policies, mechanisms for mobilizing

capital for power industry development (especially for renewable power project, PPP project),

restructure of State owned enterprises;

(f)  The Ministry of Planning and Investment shall review and amend regulations on investment,

enterprise establishment, bid-ding mechanism in the direction of reduction of investment obstacles and

encouragement of investment by private sectors; support for investing into foreign countries in order to

proactively import electricity into Vietnam;

(g)  The Commission for the Management of State Capital at Enterprises shall proposes the plan on

restructure of State owned enterprises;

(h)   Other agencies such as the Provincial People’s Committees, the Ministry of Public Security, the

Ministry of Construction, the State Bank of Vietnam, the Ministry of Education and Training and the

Ministry of Labour, War Invalids and Social Affair are also assigned other tasks to get targets on national

energy development as stated in the Resolution 140.
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Ngày 2 tháng 10 năm 2020, Chính phủ đã ban

hành Nghị quyết số 140/NQ-CP ban hành

Chương trình hành động của Chính phủ thực

hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng

02 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng

Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của

Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm  

BƯỚC TIẾN CỦA CHÍNH

PHỦ VIỆT NAM TRONG

VIỆC LẬP QUY HOẠCH

PHÁT TRIỂN NĂNG

LƯỢNG

Nội dung:

2045 (“Nghị Quyết 55”) (“Nghị Quyết 140”), đây có có thể được coi là một bước

tiến rõ rệt của Chính phủ trong tiến trình lập quy hoạch phát triển điện.



-     Với định hướng nguồn năng lượng: ưu tiên phát triển điện từ
năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời; tăng cường phát

triển các nhà máy nhiệt điện LNG; và phát triển hợp lý các nhà

máy nhiệt điện than;

-     Với các định hướng khác: kêu gọi kinh tế tư nhân, nhà đầu tư
nước người cùng tham gia phát triển năng lượng; tăng cường việc

nhập khẩu điện từ nước ngoài và từng bước tiến hành quản lý giá

điện theo cơ chế thị trường.

Cụ thể, Nghị Quyết 140 đã khẳng định lại
các mục tiêu chi tiết được nêu trong Nghị
Quyết 55 như sau:

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Chính
phủ Việt Nam đã giao cho các bộ có thẩm
quyền và các cơ quan liên quan những
nhiệm vụ sau:
(a)   Bộ Công thương, với tư cách là cơ quan đóng vai trò chủ chốt

trong quy hoạch phát triển điện, sẽ có các nhiệm vụ sau:

        (i)    Xây dựng và thực hiện các đề xuất mang tính chiến lược

bao gồm Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 –

2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch phát triển điện lực

quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy

hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời

kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chiến lược phát triển

năng lược quốc gia Việt Nam; Chiến lược phát triển ngành công

nghiệp than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Chiến lược phát triển ngành điện lực Việt Nam cho giai đoạn

mới; quy hoạch hệ thống đường ống dẫn khí, xăng dầu; đề án thị

trường năng lượng cạnh tranh giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn

đến năm 2045; Đề án quốc gia về phát triển các nguồn điện từ
rác thải đô thị, chất thải rắn và sinh khối;

    (ii)  Đề xuất dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi), Luật về Năng

lượng tái tạo; Luật Điện lực (sửa đổi), các quy định về quản lý giá

điện theo cơ chế thị trường, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm

và hiệu quả (sửa đổi), các quy chuẩn, tiêu chuẩn bắt buộc về sử
dụng năng lượng;

     (iii)   Xây dựng và đề xuất các kế hoạch tái cấu trúc ngành

điện, cơ chế đấu thầu, các kế hoạch nhằm tăng cường ngành chế
biến dầu khí; thực hiện thí điểm bán có thời hạn hoặc cho thuê

dài hạn các nhà máy điện hoặc nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu

Nhà nước; khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài, kinh tế tư
nhân tham gia vào các dự án nhiệt điện, đặc biệt là dự án nhiệt

điện LNG; phát triển nhiệt điện than ở mức hợp lý theo hướng

sử dụng công nghệ siêu tới hạn trở lên;



        (iv) Thúc đẩy việc khai thác dầu khí, đặc biệt là Dự án khí Cá Voi Xanh, dự án đường ống dẫn khí Nam

Côn Sơn 2; lập chiến lược mới nhằm phát triển công nghiệp than thông qua hoạt động đầu tư hiệu quả ra

nước ngoài và nghiên cứu việc sử dụng than trộn; ưu tiên sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, cụ

thể thông qua việc phát triển điện mặt trời trên mái, điện mặt trời trên mặt nước, điện gió ngoài khơi,

nhiện liệu sinh học, năng lượng hydro;

      (v) Xây dựng và hoàn thiện cơ chế để cắt giảm CO2 và các chất thải khác; bổ sung quy chuẩn, tiêu

chuẩn quốc gia về các phương thức xử lý và quản lý chất thải năng lượng;

       (vi) Tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt trong đầu tư phát triển thủy điện tại Lào cùng với việc nhập

khẩu điện vào Việt Nam; thúc đẩy các chương trình trao đổi điện với các nước Lào, Campuchia và Trung

Quốc; kết nối mạng lưới điện với tiểu vùng Mekong.

(b)   Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có nhiệm vụ:

         (i)   Xây dựng và thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn

đến năm 2045; đẩy nhanh việc thực hiện Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 -

2030, tầm nhìn đến năm 2050;

          (ii)  Thực hiện điều tra và đánh giá về trữ lượng và tiềm năng các tài nguyên hiện có như than đá, khí

đá phiến; hướng dẫn Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh dành quỹ đất cho các dự án năng lượng tái tạo; và hoàn

thiện quy định pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng, sử dụng mặt nước cho dự án năng lượng, cắt

giảm khí thải nhà kính;

(c)    Bộ Giao thông Vận tải phải có trách nhiệm:

        (i)   Phát triển các chính sách nâng cấp cảng, các tuyến vận tải chuyên dùng cho ngành năng lượng;

tăng cường hiện đại hóa và tự động hóa các công nghệ thân thiện với môi trường nhằm phục vụ cho việc

bốc xúc, vận tải, rót than;

        (ii) Ưu tiên phát triển vận tải công cộng, vận tải khối lượng lớn và phương tiện vận tải thân thiện với

môi trường; thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tái tạo, nhiên liệu sạch trong các phương tiện vận tải; và ban

hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về tiêu thụ nhiên liệu của các phương tiện;

(d)     Bộ Khoa học và Công nghệ, để phục vụ cho mục đích thúc đẩy việc áp dụng công nghệ hiện đại vào

ngành năng lượng, sẽ rà soát và điều chỉnh Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật liên quan

như các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về năng lượng, tái chế chất thải sao cho phù hợp với quy chuẩn và

tiêu chuẩn quốc tế; phát triển Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia về nghiên cứu

ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng giai đoạn 2021 – 2030; và xây dựng trung tâm hỗ trợ khởi

nghiệp sáng tạo ở phạm vi vùng hoặc địa phương trong lĩnh vực năng lượng.



(e)    Bộ Tài chính có nghĩa vụ rà soát và đề xuất các chính sách, cơ chế cho việc huy động vốn để phát

triển ngành điện (đặc biệt là các dự án điện năng lượng tái tạo, dự án PPP), tái cơ cấu các doanh nghiệp

Nhà nước;

(f)     Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ rà soát và điều chỉnh các quy định pháp luật về đầu tư, thành lập doanh

nghiệp, cơ chế đầu thầu theo hướng cắt giảm rào cản đầu tư và khuyến khích đầu tư của thành phần kinh

tế tư nhân; hỗ trợ đầu tư ra nước ngoài nhằm chủ động nhập khẩu điện vào Việt Nam

(g)     Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệpsẽ đề xuất kế hoạch về tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà

nước;

 

(h)     Các cơ quan khác như các Ủy ban Nhân dân cấptỉnh, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà

nước Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện các nhiệm vụ

khác nhằm hoàn thành mục tiêu về phát triển năng lượng quốc gia được nêu trong Nghị Quyết 140.

Nội dung của văn bản này không tạo thành tư vấn
pháp lý và không nhất thiết phản ánh ý kiến của công
ty chúng tôi hoặc bất kỳ luật sư hoặc chuyên gia tư vấn
nào của chúng tôi. Văn bản này cung cấp thông tin
chung, có thể đúng hoặc không chính xác, đầy đủ hoặc
cập nhật tại thời điểm đọc. Nội dung không nhằm mục
đích sử dụng thay thế cho tư vấn hoặc ý kiến pháp lý cụ
thể. Vui lòng tìm kiếm tư vấn pháp lý phù hợp hoặc tư
vấn chuyên nghiệp khác cho bất kỳ vấn đề cụ thể bạn có
thể có. Chúng tôi, NDTC & Partners, từ chối trách
nhiệm liên quan đến các hành động được thực hiện
hoặc không được thực hiện dựa trên bất kỳ hoặc tất cả
các nội dung của văn bản này.
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