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1. Thông tin chung
Năm 2013 là năm khung chính sách của Chương trình ứng phó với biến đổi khí
hậu (BĐKH) giai đoạn đến 2015 và định hướng cho giai đoạn sau 2015 của Chương
trình ứng phó với biến đổi khí hậu có sự thay đổi về cách tiếp cận, từ thực hiện
Khung chính sách từng năm một sang cách tiếp cận với mục tiêu trung và dài hạn.
Chiến lược quốc gia về BĐKH và Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh
(VGGS) với các mục tiêu như: Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính(KNK) trong quá
trình phát triển kinh tế - xã hội; …trong đó, VGGS nêu rõ các nhiệm vụ chiến lược
để thực hiện các mục tiêu đó là: Giảm cường độ phát thải KNK và thúc đẩy sử dụng
năng lượng sạch, năng lượng tái tạo với các chỉ tiêu cụ thể.
Phát thải KNK từ hoạt động năng lượng đã đang và sẽ là nguồn đóng góp lượng
lớn trong toàn bộ phát thải của các ngành kinh tế, trong đó hoạt động sản xuất điện
từ than là nguồn quan trọng nhất trong hệ thống điện Việt Nam và cũng là nguồn
phát thải KNK chính trong hoạt động sản xuất điện. Nghiên cứu đã xác định được
tiềm năng giảm phát thải KNK lớn từ ngành nhiệt điện đốt than là 10-30% (từ 43,3
tr.tấn CO2 đến 129,9 tr.tấn CO2) và hơn nữa so với mức phát thải năm 2013 (năm cơ
sở) phụ thuộc vào mục tiêu quốc gia và mức chi phí có thể huy động. Để thực hiện
chương trình mục tiêu quốc gia về BĐKH, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch
hành động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH giai đoạn
2010-2015 của ngành thông qua các nhiệm vụ cụ thể. Để thực hiện một trong các
hành động của chương trình, Bộ Công Thương đã giao Viện Năng lượng thực hiện
nhiệm vụ Xây dựng các biện pháp kiểm soát khí nhà kính trong lĩnh vực Nhiệt
điện đốt than (NĐĐT) và đề xuất lộ trình áp dụng các biện pháp kiểm soát.
Thời gian thực hiện: 2 năm gồm hai giai đoạn (giai đoạn 1 là 2013-2014, giai
đoạn 2 năm 2014-2015)
Kinh phí thực hiện 2700 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
2. Nội dung nghiên cứu, ứng dụng công nghệ
Nhiệm vụ đã hoàn thành các nội dung chính sau:

1. Đánh giá tổng quan những vấn đề liên quan như Công nghệ và thiết bị các nhà
máy nhiệt điện than; Cơ chế quản lý, vận hành sản xuất và quản lý môi trường, công
nghệ đo lường điều khiển, quy trình vận hành bảo dưỡng, quy trình quản lý của nhà
máy và chủ đầu tư; đánh giá ảnh hưởng của BĐKH, điều kiện thời tiết và sự cố bất
thường đến hoạt động sản xuất điện; ảnh hưởng của khan hiếm tài nguyên, giá nhiên
liệu, xu hướng thay đổi công nghệ; chi phí O&M của các nhà máy nhiệt điện than;
và ảnh hưởng của các chương trình mục tiêu quốc gia, cơ chế chính sách đến mục
tiêu giảm phát thải KNK đối với lĩnh vực nhiệt điện đốt than.
2. Khảo sát thu thập số liệu, đo đạc phân tích: Khảo sát, đo đạc tại 14 nhà máy nhiệt
điện đốt than hiện đang vận hành và khảo sát bổ sung thêm 4 nhà máy nhiệt điện đốt
than (NĐĐT) mới được đưa vào vận hành thương mại năm 2014.
3. Thực hiện tính toán lượng phát thải KNK cho các nhà máy nhiệt điện đốt than với
các nhiệm vụ: Lựa chọn phương pháp luận đường cơ sở, phương pháp tính toán
giảm phát thải và chi phí biên giảm phát thải. Xây dựng chương trình tính toán phát
thải KNK gồm phát thải đường cơ sở và tham chiếu; đường cong chi phí biên giảm
phát thải. Lựa chọn biện pháp giảm phát thải đưa vào xem xét trong kịch bản tính
giảm phát thải KNK cho các NĐĐT.
4. Xác định các biện pháp kiểm soát phát thải KNK đối với các NĐĐTvà các mức
giảm phát thải khi áp dụng các biện pháp giảm phát thải gồm có: Mức phát thải cơ
sở và phát thải tham chiếu, mức phát thải khi có các giải pháp giảm thiểu; Phân tích
những rào cản và thách thức của các biện pháp giảm thiểu này.
5. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức giảm phát thải KNK lĩnh vực NĐĐT.
6. Đề xuất lộ trình áp dụng biện pháp kiểm soát phát thải KNK lĩnh vực NĐĐT. Các
nhiệm vụ chính được thực hiện là: Định chuẩn mức giảm phát thải, đề xuất lộ trình
thực hiện các giải pháp giảm thiểu và phân tích tác động của chính sách để có các
hành động cần thiết.
3. Kết quả đạt được
3.1. Về mặt khoa học công nghệ (KHCN)
a. Nhiệm vụ đã xác định được thực trạng các nhà máy nhiệt điện đốt than và xu
hướng phát triển công nghệ nhiệt điện than của Việt Nam trong đó, các nhà máy
NĐĐT ở Việt Nam hiện nay sử dụng phổ biến hai loại công nghệ: lò than phun và lò
tầng sôi tuần hoàn.
Năm 2013, công nghệ lò hơi đốt than phun (PC) loại thông số dưới tới hạn có hiệu
suất trung bình đạt khoảng 32%, chiếm 63% trong tổng số nhà máy NĐĐT và năm
2014, có thêm 9 nhà máy mới hoàn thành, nâng tỷ lệ sử dụng công nghệ này lên
78,6% với 9.895MW/12.591MW công suất đặt của các nhà máy NĐĐT. Xu hướng

phát triển nhà máy NĐĐT của Việt Nam và thế giới trong thời gian tới công nghệ
PC vẫn chiếm ưu thế với các tổ máy công suất lớn và hiệu suất cao hơn.
Công nghệ lò tầng sôi(CFB) có các ưu điểm: (1) cháy hiệu quả các loại nhiên liệu
xấu có chất lượng biến động lớn; và (2) giảm phát thải các khí thải độc hại như NOx,
SOx trong quá trình cháy mà không cần trang bị các thiết bị xử lý đắt tiền. Năm
2013, lò CFB đạt 35% tổng công suất NĐĐT ở Việt Nam. Đầu năm 2015, số nhà
máy NĐĐT sử dụng lò CFB tăng lên với tổng công suất 2670MW chiếm tỷ lệ 23,4%
tổng công suất đặt của các nhà máy điện đốt than hiện có của Việt Nam.
b. Nghiên cứu cũng đã chỉ ra tiêu hao nhiên liệu, tỷ lệ khí CO2và O2 dư trong khói
thải, tỷ lệ điện tự dùng…của các nhà máy khá lớn so với các nhà máycó cùng loại
công nghệ trên thế giới. Công tác sửa chữa và đại tu chưa đạt yêu cầu làm giảm hiệu
suất, tuổi thọ thiết bịgây tiêu hao năng lượng.
c. Kết quả tính toán phát thải KNK cho thấy, cường độ phát thải trung bình của
các NĐĐT có chiều hướng giảm từ 1.197 tCO2/GWh năm 2012 xuống 1.178
tCO2/GWh năm 2013 và 1.123 tCO2/GWh vào năm 2014, phản ánh sự cải thiện hiệu
quả sản xuất của các NĐĐT.
Mức phát thải KNK cơ sở của NĐĐT được xác định là 1.159 tCO2/GWh là căn cứ
để thiết lập đường phát thải cơ sở BRL, mức phát thải này lớn hơn so với mức trung
bình 896-1.050 tCO2/GWh của thế giới cho thấy tiềm năng giảm phát thải KNK của
NĐĐT ở Việt Nam lớn. Mức phát thải KNK tham chiếu xác định là 931 tCO2/GWh.
Giá trị cường độ phát thải này cho thấy phù hợp cường độ phát thải của công nghệ lò
than phun có thông số hơi dưới tới hạn của thế giới hiện nay. Mức phát thải tham
chiếu được này sử dụng để thiết lập mức giảm phát thải mục tiêu và cho thấy lượng
phát thải KNK giảm đáng kể.
Lượng phát thải KNK khi áp dụng các biện pháp giảm thiểu là119,6 triệu tấn vào
năm 2020, giảm 43,1 tr.tấn CO2e so với đường TRL và giảm 57,3 tr.tấn CO2e so với
đường BRL, tương ứng mức giảm khoảng 30% lượng phát thải mục tiêu. Năm 2030,
nếu áp dụng hơn nữa các biện pháp giảm phát thải với chi phí cao hơn có thể đạt
mức giảm đến 30%, khoảng 129,9 tr.tấn CO2e so với TRL năm 2013, khi đó mức
phát thải của toàn bộ hoạt động sản xuất điện từ than còn 296,8 tr.tấn CO2e. Cường
độ phát thải KNK sẽ giảm tương ứng còn 731 tCO2e/GWh năm 2020 và tăng lên 772
tCO2e/GWh vào năm 2030 khi tỷ lệ nhiệt điện than đạt mức cao nhất trong cơ cấu
nguồn điện của Việt Nam.
d. Các giải pháp và hành động chính được đề xuất như sau:
- Nâng cấp cải tạo lò hơi, tuabin, tái tuần hoàn khói, lắp đặt thiết bị giám sát
tiêu thụ nhiên liệu và thay thế thiết bị cho các nhà máy hiện đang vận hành.
- Dừng vận hành các nhà máy cũ hiệu suất thấp (Ninh Bình và Uông Bí).

-

Thay đổi cơ chế quản lý, vận hành nhà máy và huy động công suất;
Sử dụng kết hợp năng lượng tái tạo trong nhà máy NĐĐT.
Sử dụng than trộn giữa than an tra xít và bitum hoặc á bitum.
Tăng số lượng tổ máy nhiệt điện than sử dụng công nghệ siêu tới hạn (SC),
trên siêu tới hạn (USC) hiệu suất cao.
- Tăng tỷ lệ điện từ năng lượng tái tạo (gió, sinh khối, mặt trời).
- Áp dụng công nghệ CCS, IGCC.
- Chuyển đổi nhiên liệu than sang LNG cho một số nhà máy đủ điều kiện.
Mức giảm phát thải càng cao sẽ huy động nguồn vốn đầu tư lớn, do đó cần cân
nhắc mức giảm hợp lý để tránh lãng phí không cần thiết. Với mức giảm phát thải
10%, có thể áp dụng ngay một số giải pháp đơn giản như dừng vận hành các nhà
máy điện cũ, hiệu suất thấp; Thay đổi cách thức vận hành và quản lý, phục hồi và
nâng cao hiệu suất các nhà máy hiện có, sử dụng công nghệ SC có hiệu suất tối ưu
cho các tổ máy mới và sử dụng kết hợp nguồn năng lượng tái tạo. Chi phí cho các
giải pháp này hầu như không tăng thêm ngoại trừ chi phí cho phát triển điện gió sẽ
tăng khoảng 7,1 USD/tCO2e giảm. Nhưng để giảm 20% phát thải so với mức mục
tiêu năm 2013, chi phí đầu tư sẽ tăng lên khoảng 50,2 USD/1 tấn CO2e giảm cho các
giải pháp về công nghệ USC và CCS. Nếu đặt mục tiêu giảm đến 30%, các giải pháp
bổ sung đắt đỏ được yêu cầu như là đầu tư vào điện mặt trời, công nghệ CCS và
IGCC. Khi đó, chi phí yêu cầu có thể lên đến khoảng 68,3 USD/tCO2e giảm.
3.2. Về mặt kinh tế xã hội
Kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ đã xác định được khả năng có thể giảm phát
thải KNK từ quá trình sản xuất điện từ than đáp ứng được các mục tiêu của quốc gia
về giảm nhẹ và ứng phó với BĐKH thông qua các giải pháp thực tế được đề xuất.
Nghiên cứu cũng xác định được mức chi phí mà nền kinh tế sẽ phải bỏ ra để giảm
thiểu phát thải mỗi tấn CO2 đối với từng giải pháp để các nhà quản lý cân nhắc mức
giảm phát thải phù hợp với mục tiêu đặt ra và điều kiện kinh tế của Việt Nam.Thông
qua mức chi phí bỏ ra để giảm mỗi tấn CO2e của từng biện giảm phát thải của các
nhà máy đang hoạt động và các nhà máy mới, cần cân nhắc thứ tự ưu tiên áp dụng
các giải pháp ở các thời điểm phù hợp và xây dựng lộ trình đầu tư giảm phát thải. Lộ
trình này phụ thuộc nhiều vào mục tiêu giảm thiểu đặt ra cho hoạt động sản xuất
nhiệt điện than của ngành điện nói riêng, ngành công nghiệp nói chung mà các nhà
quản lý mong muốn trong giai đoạn từ nay đến 2030. Mục tiêu này sẽ phải phù hợp
với mục tiêu của Việt Nam đến năm 2030: giảm 8% lượng phát thải KNK so với
kịch bản phát triển thông thường bằng nguồn lực trong nước và có thể giảm tiếp đến
25% nếu nhận được sự hỗ trợ quốc tế mà Việt Nam đã cam kết trong Báo cáo INDC.
3.3. Khả năng ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa

Kết quả quan trọng nhất của nghiên cứu là xác định được các giải pháp quản lý và
kỹ thuật có thể áp dụng để giảm thiểu phát thải KNK cho các NĐĐT trong đó tập
trung vào tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao hiệu suất và hiệu quả hoạt động sản xuất của
các nhà máytheo lộ trình đề xuất cho các giải pháp đó.
Hầu hết các giải pháp là khả thi, trong đó các giải pháp quản lý có chi phí bỏ ra
không quá lớn như: (1) Dừng vận hành các nhà máy nhiệt điện than cũ hiệu suất
thấp, tiêu tốn nhiều nhiên liệu, hết khấu hao, không thể khôi phục được; (2) Thay đổi
cơ chế quản lý, cơ chế vận hành, bảo dưỡng và cơ chế huy động công suất; (3) Thay
đổi các động cơ hoặc thiết bị tiêu tốn năng lượng; (4) Quy định các nhà máy mới sử
dụng than nhập khẩu phải sử dụng công nghệ USC với hiệu suất đạt chuẩn > 43%
với gam công suất tổ máy > 600MW. … Giải pháp kỹ thuật cũng có khả năng áp
dụng cao và chi phí không lớn như đốt than kèm chất xúc tác, sinh khối hoặc sử
dụng kết hợp năng lượng tái tạo (NLTT), sử dụng công nghệ lò USC hoặc USC cải
tiến, với chi phí đầu tư tăng thêm khác nhau ở mỗi giải pháp.
Các đề xuất từ nhiệm vụ là kết quả nghiên cứu và phân tích lựa chọn từ thực tế
hoạt động sản xuất của các nhà máy nhiệt điện hiện hành, có xem xét đến trình độ
công nghệ, kỹ thuật, hiện trạng quản lý vận hành – bảo dưỡng hiện nay, do đó các đề
xuất đều mang tính khả thi khi triển khai vào thực tế, rất nhiều giải pháp đề xuất phù
hợp với các nhà máy nhiệt điện đốt than hiện đang hoạt động.
4. Kết luận, kiến nghị
Nghiên cứu đưa ra phương pháp tiếp cận phù hợp với chuẩn mực quốc tế giúp dễ
dàng kiểm tra tính hợp lý và có thể sử dụng khi đàm phán mức giảm phát thải hoặc
xác định mức giảm đối với từng đối tượng cụ thể.
Nghiên cứu đã chỉ ra mức giảm phát thải KNK 10% so với phát thải đường cơ sở
là hoàn toàn có thể và tiềm năng giảm phát thải lớn hơn trong hoạt động sản xuất
điện từ than ở Việt Nam nếu áp dụng thêm các giải pháp giảm thiểu tích cực
hơn.Tương ứng với mức giảm phát thải KNK mong muốn, các mức chi phí khác
nhau từ giá trị âm cho đến 68,3USD/tCO2 giảm được sẽ phải huy động. Thứ tự đưa
vào thực tế các giải pháp này sẽ phải được xem xét và cân nhắc hơn nữa về thời
điểm và mức kinh phí phù hợp phải chi trả cho giải pháp đó. Nếu áp dụng các giải
pháp giảm thiểu ngay từ bây giờ thì mức giảm phát thải CO2 có thể hiện thực hóa
một cách rõ ràng. Việc xây dựng mức định chuẩn giảm phát thải là cần thiết để từ đó
xác định thứ tự ưu tiên của các giải pháp đặc biệt khi mức giảm phát thải yêu cầu
đến 30%. Mặc dù, còn một số điểm cần được kiểm chứng cho phù hợp hơn với từng
điều kiện cụ thể của từng nhà máy, tuy nhiên kết quả nghiên cứu đã giới thiệu bức
tranh tổng thể về phát thải KNK từ nhiệt điện than ở Việt nam và và đề xuất kích

hoạt các hành động cần thiết đối với các cấp quản lý và ngành điện nhằm đạt được
mức giảm phát thải yêu cầu.
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