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On 28th December 2020, The Prime Minister issued Decision No.2233/QD-TTg approving
the scheme on developing a competitive energy market through 2023, with a vision toward
2045 (“Decision 2233”). This is a scheme playing an important role in establishing, forming
and developing the competitive energy market with three (3) sub-sectors: coal, gas and
electricity. 
Accordingly, regarding to sub-sectors of coal, gas and electricity, the scheme shows
detailed goals as follow:

1. Regarding to coal market: step by step transform the coal market towards a fully
competitive market;
2. Regarding to gas market: to gradually build a legal framework as a basis for
implementing a competitive business model for CNG, LPG and LNG gas business activities;
3. Regarding to electricity market: to consolidate the development and expansion of the
competitive wholesale electricity market, to create a solid premise for transition to fully
competitive electricity retail market. 
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Based on the above goals, the scheme indicates the roadmap for development of the
energy market with three (3) main sub-sections as follow:

GAS MARKET

FROM 2021
TO 2025

-To maintain the current gas
market model for the competi-
tion of natural gas extraction
and import (by pipeline
systems), except for projects
approved by the Government
with other mechanisms in gas
sale and purchase contracts);
-To maintain the model of
competition in import and
distributing in the domestic
market (without using pipes)
for LPG and CNG;
-To permit contracts, investors
of new gas exploitation
projects to choose to
negotiate to sell gas directly
to consumers or wholesalers
for PVN/PVGas;
-Participants importing LNG
can sell gas directly to
custoMers;
-Complete the legal frame-
work as a basis for implement-
ing the right to lease and use
third-party infrastructure;
-To encourage foreign and
domestic private enterprise to
invest in LNG import infras-
tructure.

FROM 2026
TO 2030

-To gradually build a competi-
tive market model for down-
stream gas distribution by
applying regulations on the
right to lease and use third-
party infrastructure;
-To apply of charges for the
use of shared infrastructure;
-To enhance the attraction of
foreign and private enterprise
to invest and do business in
the gas sector.

COAL MARKET

-To increase attraction of
foreign enterprise and private
enterprise to invest and do
business in coal trading, es-
pecially coal import;
-With regard to coal used for
electricity production purpose:
to maintain the providing the
coal source of state enter-
prises for the investors of
coal-fired power plants;
-With regard to coal for
consumers used for others
purpose than electricity: to
carry out competitive bidding
or approving agreements and
signing coal sale and purchase
contract with market fluctua-
tion prices;
-With regard to the coal used
for export purpose: types of
high-quality coal that is not
needed in Vietnam shall be
exported by domestic coal-
producing units.

-To gradually form a coal
market with a various sellers
and buyers; 
-Diversity coal sources (coal
produced domestically, blend-
ed and imported coal);
-Diversity focal points supply-
ing coal to consumers.

ELECTRICITY
MARKET

-To consolidate 
and complete the
competitive electricity
wholesale market;
-To put into operation
the competitive elec-
tricity retail market.

-To complete, develop
and expand the scope
of the competitive
electricity retail mar-
ket.



-To sufficiently operate the
competitive market in import
and distribution of downstream
gas pipeline, lease and use
third-party infrastructure;
-To synchronously operate
Vietnam’s gas market and
Vietnam’s electricity market.

Together with the high-level regulations regarding the energy system such as Decision 55 of
the Politburo, the National Energy Master Plan and the National Electricity Development Plan,
Decision 2233 plays a role as the foundation for the Ministry of Industry and Trade, Ministry
of Finance, Ministry of Planning and Investment and other the ministries relating to energy
market to issue the secondary regulations to build, develop and complete the competitive
energy market with sub-sectors as gas, coal and electricity.

Decision No.2233 takes effectively from 28th December 2020.

FROM 2031
TO 2045

-To operate a fully competi-
tive coal market in coal
market segments;
-To encourage the foreign and
private enterprises to invest
and do business in the coal
sector;
-To complete the legal frame-
work to operate the fully
competitive coal market.
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Ngày 28/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2233/QĐ-TTg phê
duyệt đề án phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
2045 (“Quyết định 2233”). Đây là đề án có vai trò quan trọng trong việc xây dựng, hình
thành và phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh với 3 phân ngành chính là: than, khí
và điện lực.

Theo đó, đối với các phân ngành than, khí và điện lực, đề án đã đưa ra các mục tiêu cụ thể
như sau:
1. Đối với thị trường than: từng bước chuyển đổi thị trường than theo hướng thị trường cạnh
tranh hoàn chỉnh;
2. Đối với thị trường khí: từng bước xây dựng khung pháp lý làm cơ sở để triển khai mô hình
kinh doanh cạnh tranh đối với các hoạt động kinh doanh khí CNG, LPG và LNG;
3. Đối với thị trường điện: củng cố phát triển mở rộng thị trường bán buôn điện cạnh tranh,
tạo tiền đề vững chắc để chuyển đổi sang giai đoạn thị trường bán lẻ điện cạnh tranh hoàn
chỉnh.

NỘI DUNG:

ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THỊ
TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG
CẠNH TRANH ĐẾN NĂM
2030, TẦM NHÌN 2045 



Dựa vào mục tiêu nêu trên, đề án đã đưa ra lộ trình phát triển thị trường năng lượng với 3
phân ngành chính (than, khí và điện lực) như sau:

THỊ TRƯỜNG KHÍ

TỪ 2021
ĐẾN 2025

-Duy trì mô hình thị trường khí
như hiện tại đối với việc cạnh
tranh khâu khai thác và nhập
khẩu khí tự nhiên (bằng đường
ống), trừ các dự án được Chính
phủ phê duyệt cơ chế khác
trong hợp đồng mua bán khí;
-Duy trì mô hình cạnh tranh
kinh doanh nhập khẩu và phân
phối trên thị trường nội địa
(không dùng đường ống) đối
với LPG, CNG;
-Cho phép nhà thầu, chủ đầu
tư của dự án khai thác khí mới
bán khí trực tiếp đến các loại
hộ tiêu thụ hoặc bán buôn cho
PVN/ PVGas;
-Các thành phần tham gia
nhập khẩu LNG được bán khí
trực tiếp đến các khách hàng;
-Hoàn thiện khung pháp lý để
triển khai quyền được thuê và
sử dụng hạ tầng của bên thứ
ba;
-Khuyến khích doanh nghiệp
nước ngoài và doanh nghiệp tư
nhân trong nước tham gia đầu
tư hạ tầng nhập khẩu LNG.

TỪ 2026
ĐẾN 2030

-Xây dựng mô hình thị trường
cạnh tranh phân phối khí đường
ống hạ nguồn bằng cách áp
dụng quy định được thuê và sử
dụng hạ tầng của bên thứ ba;
-Áp dụng cước phí sử dụng hạ
tầng dùng chung;
-Tăng cường thu hút các doanh
nghiệp nước ngoài và doanh
nghiệp tư nhân đầu tư, kinh
doanh trong lĩnh vực khí đốt.

THỊ TRƯỜNG THAN

-Tăng cường thu hút doanh
nghiệp nước ngoài, doanh
nghiệp tư nhân đầu tư kinh
doanh trong lĩnh vực kinh
doanh than, đặc biệt là nhập
khẩu than;
-Đối với than cho sản xuất
điện: Duy trì việc cung cấp
nguồn than của các doanh
nghiệp nhà nước cho các chủ
đầu tư nhà máy nhiệt điện
than;
-Đối với than cho các hộ khác
ngoài điện: thực hiện đấu thầu
cạnh tranh hoặc thông qua
thỏa thuận và ký hợp đồng
mua bán than với giá biến
động theo thị trường;
-Đối với than xuất khẩu: Các
đơn vị sản xuất trong nước
thực hiện xuất khẩu loại than
chất lượng cao mà trong nước
không có nhu cầu sử dụng.

-Từng bước hình thành thị
trường than với nhiều người
bán và nhiều người mua;
-Đa dạng hóa nguồn than
(than sản xuất trong nước, pha
trộn và nhập khẩu);
-Đa dạng các đầu mối cung
cấp than cho các hộ tiêu thụ

THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

-Củng cố, hoàn thiện
thị trường bán buôn
điện cạnh tranh;
-Đưa vào vận hành thị
trường bán lẻ điện
cạnh tranh.

-Hoàn thiện, phát
triển, mở rộng phạm
vi thị trường bán lẻ
điện cạnh tranh.



-Vận hành đầy đủ thị trường
cạnh tranh trong nhập khẩu,
phân phối khí đường ống hạ
nguồn, thuê và sử dụng hạ tầng
của bên thứ ba;
-Vận hành đồng bộ thị trường
khí và thị trường điện Việt Nam.

Cùng với hệ thống các văn bản thượng tầng về năng lượng như Nghị quyết 55 của Bộ Chính
trị, Quy hoạch Tổng thể Năng lượng Quốc gia và Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia,
Quyết định 2233 sẽ đóng vai trò là tiền đề để Bộ công thương, Bộ tài chính, Bộ Kế hoạch –
Đầu tư và các bộ, ban, ngành liên quan đến thị trường năng lượng triển khai chi tiết việc ban
hành các văn bản hướng dẫn có liên quan nhằm xây dựng, phát triển và hoàn thiện thị
trường năng lượng cạnh tranh về phân ngành khí, than và điện lực.

Quyết định 2233 có hiệu lực kể từ ngày 28/12/2020.

TỪ 2031
ĐẾN 2045

-Vận hành thị trường cạnh
tranh đầy đủ tại các phân
khúc thị trường than;
-Khuyến khích doanh nghiệp
nước ngoài và doanh nghiệp tư
nhân đầu tư, kinh doanh trong
lĩnh vực than;
-Hoàn thiện khung pháp lý để
để vận hành thị trường than
cạnh tranh đầy đủ.

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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