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Tổng quan

• Việt Nam hiện có hơn 79 GW công suất

đặt trong toàn hệ thống, trong đó có

20GW là điện gió và điện mặt trời

• 4GW điện gió trên bờ và gần bờ đã vận

hành thương mại trước 31/10/2021

• 4GW điện gió trên bờ và gần bờ đã có

hợp đồng mua bán điện nhưng trễ hạn

giá FIT

• Nhà đầu tư trong nước chi phối thị

trường gió bờ, trong khi nhà đầu tư nước

ngoài có nhiều cơ hội hơn ở thị trường

gió xa bờ

• Quy hoạch điện 8 đặt mục tiêu lắp đặt

được 21GW điện gió trên bờ và 7GW 

điện gió ngoài khơi vào năm 2030



Thách thức cho điện gió xa bờ tại Việt Nam

• Thiếu khung pháp lý: Việt Nam cần có chính sách về điện gió khơi

đầy đủ vào cuối năm 2023 để có thể lắp đặt được 7 GW gió khơi

vào năm 2030

• Quy hoạch điện 8 chưa được chính phủ phê duyệt

• Tiềm năng gió tốt nhất nằm ở miền Nam, trong khi nhu cầu phụ tải

tăng nhanh hơn ở miền Bắc trong 10 năm tới

• Hệ thống lưới của Việt Nam khá yếu, cần phải nâng cấp lớn để có

thể tiếp nhận toàn bộ công suất điện gió

• Điện gió ngoài khơi là ngành công nghiệp mới ở Việt Nam. Nhu

cầu đào tạo và tập huấn rất lớn và cần thiết cho cả cơ quan quản lý

và cộng đồng kinh doanh để hiểu rõ về điện gió ngoài khơi

• Việt Nam cần nguồn tài chính quốc tế để có thể xây dựng được 7 

GW điện gió xa bờ vào năm 2030



Lộ trình phát triển điện gió xa bờ cho Việt Nam

• GWEC đã công bố báo cáo về

lộ trình phát triển điện gió xa

bờ cho Việt Nam vào tháng

6/2022. Bản báo cáo có thể tìm

thấy ở đường dẫn dưới đây: 

https://gwec.net/route-to-market-

for-offshore-wind-development-

in-vietnam-position-paper/ 
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