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Báo cáo này trình bày các cơ hội đầu tư vào cơ sở hạ tầng xanh tại 
Việt Nam  

Báo cáo này được lập để góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về 
cơ hội đầu tư xanh cũng như để hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển 
đổi sang nền kinh tế ít các-bon. 

Báo cáo nhằm mục đích thúc đẩy các chủ dự án, nhà xây dựng và nhà đầu 
tư tổ chức tham gia nhiều hơn nữa vào chủ đề này. Cơ sở hạ tầng xanh 
và các công cụ tài chính xanh tương ứng được nghiên cứu phân tích trong 
báo cáo này cùng với các lựa chọn đầu tư được trình bày theo từng ngành. 

Báo cáo này dự kiến dành cho nhiều bên liên quan khác nhau, bao gồm 
các quỹ hưu trí trong nước, các nhà quản lý tài sản cùng đối tác quốc tế, 
các tổ chức phát hành tiềm năng, chủ sở hữu và đơn vị xây dựng cơ sở 
hạ tầng, cũng như các bộ ban ngành của chính phủ có liên quan. 

Mục lục

Cơ sở hạ tầng xanh: cơ hội phát 
triển   

• Tổng quan: Triển vọng kinh tế vĩ mô 
Việt  

• Tổng quan: Đầu tư vào cơ sở hạ 
tầng tại Việt Nam

• Tổng quan: Chính sách của Việt 
Nam về biến đổi khí  

Xu hướng và cơ hội tài chính xanh

• Nhu cầu xanh hóa toàn cầu đang 
ngày càng lớn

• Tài chính xanh đang phát triển tại 
Việt Nam

• Chuyển đổi từ phát triển nâu sang 
phát triển xanh tại Việt Nam 

Cơ hội đầu tư cơ sở hạ tầng xanh   

• Năng lượng tái tạo    

• Vận tải phát thải các-bon thấp   

• Quản lý nước bền vững   

• Quản lý chất thải bền vững     

Các biện pháp phát triển cơ sở hạ 
tầng xanh

Phụ lục  

• Phụ lục I: Các Công cụ Nợ Xanh  

• Phụ lục II: Các Công cụ Vốn Xanh

• Phụ lục III: Các Công cụ Chuyển 
giao Rủi ro

• Phụ lục IV: Nền tảng và Sáng kiến 
Tài chính Xanh 

• Phụ lục V: Các Tiêu chuẩn Xanh áp 
dụng tại Việt Nam 

• Phụ lục VI: Các ví dụ tiêu biểu về hệ 
thống xanh  

Chú thích ở cuối tài liệu

Chuỗi Báo cáo về Cơ hội Đầu tư 
vào Cơ sở Hạ tầng Xanh (GIIO)

Cơ sở hạ tầng xanh tạo cơ hội đầu tư lớn trên 
thị trường quốc tế dự kiến từ nay đến năm 
2030, cần có cơ sở hạ tầng tương thích với 
biến đổi khí hậu với giá trị tương đương 100 
nghìn tỷ USD để đáp ứng các mục tiêu giảm 
phát thải của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí 
hậu. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu các dự án có thể 
xác định đặc tính, phù hợp để đầu tư và đáp 
ứng tiêu chí cấp vốn. Cùng với đó là việc thiếu 
hiểu biết về loại tài sản và các dự án đủ điều 
kiện cấp vốn xanh. 

Để giải quyết thách thức này, CBI đang triển 
khai thực hiện chuỗi báo cáo nhằm nhận định 
và chứng minh các cơ hội đầu tư vào cơ sở hạ 
tầng xanh trên toàn thế giới. Từ đó nâng cao 
nhận thức về loại hình đầu tư xanh và đầu tư 
vào dự án nào, cũng như thúc đẩy phát hành 
trái phiếu xanh để trở thành một công cụ hút 
vốn cho cơ sở hạ tầng xanh. 

Chuỗi báo cáo đầu tiên là báo cáo GIIO tại 
Indonesia, công bố vào tháng 5/2018, tiếp theo 
đó là 4 báo cáo khác trong đó mới nhất là báo 
cáo GIIO tại Brazil, công bố vào tháng 11/2019. 
Kênh báo cáo GIIO đang được triển khai bao 
gồm việc mở rộng cơ hội đầu tư ở Châu Á-Thái 
Bình Dương cũng như Mỹ Latinh.

Climate Bonds Initiative   

Climate Bonds Initiative (CBI) là một tổ chức 
phi lợi nhuận quốc tế hướng tới các nhà đầu 
tư với mục tiêu huy động 100 nghìn tỷ USD 
trên thị trường trái phiếu phục vụ cho các giải 
pháp biến đổi khí hậu.  

CBI thúc đẩy đầu tư vào các dự án và tài sản 
cần thiết cho sự chuyển đổi nhanh chóng sang 
nền kinh tế bền vững với biến đổi khí hậu và 
ít các-bon. Trọng tâm của nhiệm vụ là giúp cắt 
giảm chi phí về vốn cho các dự án cơ sở hạ 

tầng và khí hậu quy mô lớn; hỗ trợ chính phủ các 
nước tìm kiếm đầu tư từ thị trường vốn gia tăng 
để đáp ứng các mục tiêu khí hậu và giảm phát 
thải khí nhà kính (GHG).  

CBI thực hiện phân tích thị trường, nghiên cứu 
chính sách, phát triển thị trường; cố vấn cho các 
chính phủ và cơ quan quản lý; điều hành chương 
trình tiêu chuẩn và chứng nhận trái phiếu xanh 
toàn cầu. CBI sàng lọc các công cụ tài chính 
xanh theo Hệ thống Phân loại Trái phiếu Khí hậu 
để xác định mức phù hợp và sử dụng các tiêu 

chí đáp ứng điều kiện ngành để cấp chứng 
nhận.  

Hệ thống Phân loại Trái phiếu Khí hậu được 
trình bày tại trang bìa sau. Vui lòng xem trang 
xx để biết thêm thông tin về Chương trình Tiêu 
chuẩn và Chứng nhận Trái phiếu Khí hậu.
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Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn 
thương nhất với biến đổi khí hậu. Đây cũng là 
quốc gia có nền kinh tế mới nổi đang bứt lên 
nhanh chóng. Việc mở rộng đáng kể đầu tư vào 
cơ sở hạ tầng xanh rất quan trọng đối với Việt 
Nam để đáp ứng các cam kết về khí hậu và xây 
dựng khả năng chống chịu với các tác động của 
biến đổi khí hậu cũng như để đạt được sự phát 
triển kinh tế mạnh mẽ. 

Việt Nam sẽ cần khoảng 31 tỷ USD vào năm 
2020 để chuyển dịch sự phát triển phụ thuộc vào 
các-bon hiện tại sang con đường bền vững hơn 
và hướng tới các cam kết về Đóng góp do quốc 
gia tự quyết định (NDC).1 Năm 2017, Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam tính toán rằng 
Việt Nam sẽ cần 21,13 tỷ USD tổng chi – từ tài 
trợ của quốc gia và nước ngoài – để đáp ứng 
các mục tiêu NDC về thích ứng và giảm thiểu.2 

Hầu hết việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng tại Việt 
Nam hiện được tài trợ bằng ngân sách chính phủ  
và nguồn Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA).3 
Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào tài trợ công có thể 
tạo ra thách thức tài khóa trong dài hạn.4 Vì vậy, 
Chính phủ Việt Nam đã bắt đầu chuyển sang 
hướng tăng trưởng dựa vào sự phát triển của khu 
vực tư nhân. 

Theo Chiến lược Tăng trưởng Xanh của Việt Nam 
được Chính phủ phê duyệt cho giai đoạn 2011-
2020, thị trường vốn được xác định là chìa khóa 
để đạt được các mục tiêu của đất nước. Ví dụ, trái 
phiếu xanh sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc 
huy động vốn, đặc biệt cho các dự án và tài sản 
xanh, bao gồm cả cơ sở hạ tầng xanh, cũng như 
khai thác đầu tư từ khu vực tư nhân để đảm bảo 
phát triển bền vững.5 

Cho đến nay, các nhà đầu tư tư nhân vẫn bị hạn 
chế do có các yêu cầu pháp lý và quy định phức 
tạp, cũng như các thỏa thuận chia sẻ rủi ro đầy 
thử thách giữa khu vực nhà nước và khu vực tư 
nhân.6 Điều may mắn là, chính phủ Việt Nam đã 
bắt đầu thực thi các chính sách cải thiện chỉ số 
thuận lợi kinh doanh và phát triển mô hình hợp 
tác công tư để thu hút đầu tư tư nhân từ nước 
ngoài. Những nỗ lực này đã cho thấy những kết 
quả tích cực.7 

Việc cải thiện môi trường đầu tư chung cũng 
như thúc đẩy hoạt động tài chính xanh sẽ giúp 
tài trợ cho các cơ sở hạ tầng cần thiết để đáp 
ứng mục tiêu về biến đổi khí hậu. Nhu cầu đầu 
tư xanh trên phạm vi toàn cầu là rất lớn. Việt 
Nam có thể tận dụng nhu cầu này và thu hút 
vốn bằng cách phát triển và 
thúc đẩy hệ thống cơ 
sở hạ tầng xanh. 

Cơ sở hạ tầng xanh 
mang lại lợi ích tích 
cực về môi trường và kinh 
tế. Cơ sở hạ tầng xanh có 
thể tạo nên sự thịnh vượng 
nhờ vào việc tăng khả năng cạnh 
tranh, năng suất và cơ hội việc làm; mở rộng 
phạm vi, mức độ tin cậy và hiệu quả của 
lưới điện quốc gia mà không gây ô nhiễm 
không khí; mở rộng cơ sở kinh tế; hình 
thành thị trường mới; đồng thời mang đến 
sự toàn diện và kết nối trên khắp Việt Nam. 

Việc cung cấp cơ sở hạ tầng bền vững và có khả 
năng thích ứng cũng là yếu tố quan trọng và cần 
trở thành phần cốt lõi trong công cuộc quốc gia 
ứng phó với các tình huống khẩn cấp về biến đổi 

Cơ sở hạ tầng xanh: cơ hội phát triển 

Thực tiễn đất 
nước8,9,10

Dân số: 96,4 triệu người (tính đến 
giữa năm 2019)11 

Tốc độ gia tăng dân số:  0,96% (2019)

Dân số đô thị: 37% dân số sinh sống 
ở khu vực đô thị  (2019)

GDP: 244,95 tỷ USD (2018) 

Tốc độ tăng trưởng GDP: 7,31%  
(Quý 3/2019)

Lãi suất (lãi suất qua đêm): 6,00% 
(Tháng 10/2019)

Lạm phát: 1.98% (Tháng 9/2019)

Dòng vốn FDI ròng: USD14.2bn  
(Sept, 2019)

Lợi suất của trái phiếu chính phủ có 
thời hạn 10 năm: 3,65% (Hàng ngày, 

tháng 10/2019)

Cán cân thương mại: 0,5 tỷ USD 
(tính đến tháng 9/2019)

Nợ trên GDP của Chính phủ: 57,3% 
(2018)

Xếp hạng tín dụng 

BB, ổn định (S&P)

Ba3 (Moody’s)

BB, tích cực (Fitch)

khí hậu trong tương lai. Sự trì hoãn khi chuyển 
đổi sang nền kinh tế dựa trên các nguồn năng 
lượng ít các-bon sẽ làm tăng chi phí chuyển đổi 
cũng như rủi ro biến động và rủi ro về mặt cấu 
trúc đối với ngành tài chính và giá trị của tài sản 
liên quan đến chứng khoán. Trong bối cảnh này, 
các bên liên quan chính hoạt động trong lĩnh vực 
ngân hàng, tài chính và hưu bổng có trách nhiệm 
phải hành động.

Tài chính xanh mang lại cơ hội về những 
điều kiện kinh tế vĩ mô đầy hứa  

Trong bối cảnh triển vọng kinh tế toàn cầu tăng 
trưởng chậm lại và căng thẳng thương mại quốc 
tế diễn ra, Việt Nam đã có thể duy trì tốc độ tăng 
trưởng kinh tế nhanh so với các nước ASEAN 
(Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á). Tốc độ 
tăng trưởng GDP của Việt Nam tăng lên 7,31% 
trong quý 3 năm 2019, vượt mục tiêu tăng 
trưởng GDP 6,8% của Chính phủ.12 

Mức tăng trưởng này được duy trì nhờ các 
chính sách kinh tế mở cửa và định hướng thị 
trường, cũng như các ngành công nghiệp và 
dịch vụ phát triển mạnh của Việt Nam.13 Lạm 
phát toàn phần hàng năm đã ổn định trong 7 
năm liên tiếp ở mức một con số và tiến xuống 
4%, phù hợp với các mục tiêu về lạm phát 
quốc gia của chính phủ.14 Cán cân đối ngoại 
vẫn trong tầm kiểm soát và cần tiếp tục được 

cấp vốn từ dòng vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài dồi dào, đạt gần 18 tỷ USD trong năm 
2018, chiếm khoảng 24% tổng vốn đầu tư cho 
nền kinh tế.15 

Triển vọng kinh tế Việt Nam vẫn đầy hứa hẹn 
và mức độ tăng trưởng dự kiến sẽ tăng 6,5% 
vào năm 2020.16 Chủ tịch nước Nguyễn Phú 
Trọng khẳng định “trong năm 2020, [Việt Nam] 
sẽ tiếp tục củng cố, tăng cường nền tảng kinh 
tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng 
lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế.”17 Dự 
đoán tăng trưởng tích cực này sẽ định vị Việt 
Nam là một trong những nền kinh tế triển vọng 
và năng động nhất tại ASEAN. Tăng cường 
đầu tư vào cơ sở hạ tầng là trọng tâm để đạt 
được vị thế này.18 Tài chính xanh là một trong 
những công cụ để thực hiện điều đó.  

Ảnh: Triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam  
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Ảnh: Đầu tư vào cơ sở hạ tầng 
tại Việt Nam  

Hệ thống cơ sở hạ tầng đang phát triển, mở 
thêm nhiều cơ hội cho đầu tư từ bên ngoài  

Cơ sở hạ tầng đóng vai trò trụ cột mang lại tốc 
độ tăng trưởng ấn tượng của Việt Nam trong 
hai thập kỷ qua. Theo Báo cáo Năng lực Cạnh 
tranh Toàn cầu năm 2016-2017, Việt Nam đứng 
thứ 79 trên 138 quốc gia về chất lượng cơ sở hạ 
tầng tổng thể.19 Trong khu vực, Việt Nam đang dẫn 
đầu về điện khí hóa – 99% dân số được sử dụng 
điện.20 Với tốc độ phát triển hạ tầng quốc gia 
hiện nay, Việt Nam vẫn đang đi đúng hướng trên 
con đường liên tục tăng trưởng.21 

Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế nhanh chóng 
cùng việc đẩy mạnh quá trình đô thị hóa đang 
ngày càng tạo ra nhiều áp lực đối với cơ sở 
hạ tầng của Việt Nam. Với 50% dân số Việt 
Nam dự kiến sẽ sinh sống tại các thành phố 
vào năm 2040,22 mạng lưới vận tải và tiện ích 
hiện tại có thể trở nên quá tải.23 Ngoài ra, nhu 
cầu năng lượng hàng năm ước tính sẽ tăng 
khoảng 10% và khối lượng vận tải hàng hóa 
(cũng như nhu cầu về cơ sở hạ tầng vận tải) 
cũng đang gia tăng nhanh chóng.24 Với những 
áp lực gia tăng này và mối đe dọa từ biến đổi 
khí hậu, Việt Nam sẽ cần phải tăng cường số 
lượng cũng như nâng cao chất lượng phát triển 
cơ sở hạ tầng.

Chính phủ Việt Nam đã mạnh tay đầu tư vào cơ 
sở hạ tầng, với số vốn gần gấp đôi mức trung 
bình toàn cầu.25 Phân bổ hơn 6% GDP cho cơ 
sở hạ tầng, Việt Nam là một trong những quốc 
gia chi nhiều nhất cho lĩnh vực này.26 Hiện nay, 
khoảng hai phần ba chi tiêu của Việt Nam vào 
đầu tư cơ sở hạ tầng được cấp từ các nguồn 
tài chính công.27 Chỉ riêng trong năm 2015, tổng 

Ảnh: Chính sách của Việt Nam 
về biến đổi khí hậu  

Việt Nam đang nỗ lực để tăng cường và 
đạt được các mục tiêu về biến đổi khí hậu    

Việt Nam đã phê duyệt Thỏa thuận Paris về 
biến đổi khí hậu vào tháng 11 năm 2016. 
Trong NDC, Việt Nam cam kết cắt giảm 8% 
lượng phát thải các-bon vào năm 2030, so với 
phương án phát triển thông thường, hoặc 25% 
với sự hỗ trợ của quốc tế.35 Trước khi phê 
duyệt Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, 
Chính phủ Việt Nam mong muốn đạt được sự 
tăng trưởng  ít các-bon. Điều này được thể 
hiện qua các khung chính sách quốc gia về 
biến đổi khí hậu đưa ra năm 2011 và 2012: 
trước tiên là Chiến lược Quốc gia về Biến đổi 
Khí hậu nêu rõ các mục tiêu về biến đổi khí 
hậu và sau đó là Chiến lược Quốc gia về Tăng 
trưởng Xanh đặt ra các mục tiêu và biện pháp 
giảm thiểu biến đổi khí hậu.36 

Nguồn: Global Infrastructure Outlook (2017)

vốn đầu tư công vào cơ sở hạ tầng là 10 tỷ USD 
trên tổng số 15,5 tỷ USD đầu tư công và tư nhân 
vào cơ sở hạ tầng.28 

Theo ước tính trong báo cáo Triển vọng Hạ tầng 
Toàn cầu năm 2017, nếu tiếp tục duy trì được 
mức chi ấn tượng này cho cơ sở hạ tầng, Việt 
Nam sẽ có thể đáp ứng được 83% nhu cầu hạ 
tầng trong nước vào năm 2040.29 Để đáp ứng 
được 100% nhu cầu, Việt Nam sẽ cần số vốn đầu 
tư trị giá 605 tỷ USD trong tương lai thông qua sự 
can thiệp từ cả khu vực nhà nước và khu vực tư 
nhân.30 Theo xu hướng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng 
hiện tại của chính phủ, khoản chênh lệch đầu tư 
vào năm 2040 sẽ là 102 tỷ USD.31

Để bù đắp cho chênh lệch này, Chính phủ Việt 
Nam đã và đang xây dựng các chính sách và tiến 
hành cải cách nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và 

tạo điều kiện để khu vực tư nhân tham gia. Năm 
2015, Nghị định 15/2005/NĐ-CP32 về đầu tư theo 
hình thức Đối tác Công Tư (PPP) có hiệu lực, 
đưa ra hướng dẫn rõ ràng cho các dự án PPP 
- bao gồm BOT (Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển 
giao), BTO (Xây dựng-Chuyển giao-Kinh doanh) 
và BT (Xây dựng-Chuyển giao) - nhằm thúc đẩy 
đầu tư nước ngoài trong phát triển hạ tầng. Năm 
2016, Chính phủ đã công bố danh sách các 
dự án chấp nhận vốn đầu tư tư nhân và nước 
ngoài với trọng tâm đặc biệt là các lĩnh vực vận 
tải và năng lượng.33 Mặc dù đã có những thay 
đổi này, các nhà đầu tư tư nhân vẫn thấy rằng 
khung pháp lý và quy định hiện hành phức tạp.34 
Cần hành động nhiều hơn nữa để đảm bảo một 
môi trường đầu tư cởi mở và minh bạch, cũng 
như đảm bảo tiếp tục có thêm nhiều dự án trong 
tương lai.

Việt Nam hiện đang rà soát lại NDC để nâng 
cao mức giảm phát thải. Bản sửa đổi này được 
lập cùng lúc với việc xây dựng khung giám sát 
nhằm theo dõi tiến độ của Kế hoạch Thực hiện 
Thỏa thuận Paris (PIPA) ở Việt Nam.37 Một quyết 
định khác gần đây về chính sách về biến đổi khí 
hậu hướng tới mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ hơn 
việc phát triển năng lượng tái tạo thông qua Quy 
hoạch Phát triển Điện lực VIII, dự kiến sẽ được 
hoàn tất vào tháng 6 năm 2020.38 

Điều này đóng vai trò quan trọng do cơ cấu năng 
lượng tập trung vào phát thải các-bon ngày càng gia 
tăng dự kiến sẽ đóng góp đáng kể vào lượng phát 
thải GHG của Việt Nam trong tương lai. Ngân hàng 
Phát triển châu Á (ADB) dự báo rằng lượng phát 
thải do năng lượng có thể tăng gấp 10 lần từ năm 
2010 đến năm 2050.39 Lĩnh vực năng lượng cũng 
sẽ chiếm 86% tổng lượng phát thải ròng vào năm 
2030, theo phương án phát triển thông thường.40 
Các ngành khác đóng góp vào lượng phát thải bao 
gồm nông nghiệp, chuyển đổi mục đích sử dụng đất 
và quản lý chất thải.41 
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Mục tiêu của Việt Nam về 
biến đổi khí hậu  

Là một phần của NDC theo Thỏa thuận 
Paris về biến đổi khí hậu, Việt Nam đã xác 
định các mục tiêu giảm thiểu biến đổi khí 
hậu/giảm phát thải GHG như sau:  

• Giảm 8% vào năm 2030 so với 
phương án phát triển thông thường

• Giảm 25% với sự hỗ trợ của quốc tế 
vào năm 2030 so với phương án phát 
triển thông thường

Trong nỗ lực phát triển kinh tế, nhu cầu năng 
lượng của Việt Nam sẽ tăng lên, các khu vực 
đô thị phát triển và lượng phát thải GHG sẽ gia 
tăng, trừ khi Việt Nam thực hiện được các biện 
pháp trong tương lai gần để giảm thiểu lượng 
phát thải này. Tăng số lượng cơ sở hạ tầng 
xanh là điều cần thiết để đạt mục đích phát triển 
bền vững hơn. 
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Xu hướng và cơ hội tài chính xanh  
Nhu cầu xanh hóa trên phạm vi 
toàn cầu đang ngày càng lớn

Động lực phát triển tài chính xanh đang bao phủ 
khắp toàn cầu và có tiềm năng phát triển mạnh mẽ 
hơn nữa. Các công cụ thu nhập cố định được dán 
nhãn xanh đã được công nhận trên phạm vi toàn 
cầu là phương pháp hiệu quả để định hướng vốn 
đầu tư vào các hoạt động giảm thiểu biến đổi khí 
hậu cũng như các dự án bền vững và thích ứng với 
biến đổi khí hậu, bao gồm cả cơ sở hạ tầng xanh. 
Mức độ quan tâm ngày càng tăng của các nhà đầu 
tư đến các dự án xanh đã mang lại sự phát triển và 
tăng trưởng của các sản phẩm tài chính đầy sáng 
tạo, bao gồm các khoản vay và trái phiếu xanh, 
khoản vay và trái phiếu xã hội, khoản vay và trái 
phiếu ESG và khoản vay và trái phiếu bền vững và 
các sản phẩm chỉ số xanh. 

Trái phiếu xanh hiện là phân khúc phát triển nhất 
trong số các công cụ đầu tư vào hoạt động giảm 
thiểu biến đổi khí hậu, nhận được sự công nhận 
lớn từ cộng đồng nhà đầu tư. Để ứng phó với tác 
động của biến đổi khí hậu, ước tính giá trị phát 
hành trái phiếu xanh cần đạt 1 nghìn tỷ USD mỗi 
năm vào đầu những năm 2020. Một khoản tiền 

“Quá trình ASEAN phát triển và duy trì hiện thực hóa các tiềm năng kinh tế 
của khu vực mình mang lại cơ hội cho nhiều ngành công nghiệp dịch vụ khác 
nhau. Ví dụ, ASEAN sở hữu các cơ hội đầu tư hạ tầng trị giá hơn 2 nghìn tỷ 
USD – không chỉ ở lĩnh vực cảng, đường bộ và cầu truyền thống, mà còn 
bao gồm hỗ trợ về CNTT&TT, giáo dục, nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe.” 

Alexander Feldman, Chủ tịch và CEO, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN42 

“Chúng tôi có một số tầm nhìn rất 
dài hạn. Nếu là nhà đầu tư dài 
hạn, bạn có thể tập trung vào các 
lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như 
các quỹ ở Đông Nam Á... [là nơi] 
có tiềm năng tăng trưởng.” 

Ted Lee, Quản lý Danh mục Đầu tư Cao 
cấp của Hội đồng Đầu tư Kế hoạch Hưu trí 
Canada44 

Khảo sát Nhà đầu tư châu Âu về 
Trái phiếu Xanh do CBI thực hiện 
cho thấy các nhà đầu tư quan 
tâm đến các thị trường mới nổi  

Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2019, giá 
trị trái phiếu xanh lưu hành trên thị trường 
mới nổi (EM) đạt 114 tỷ USD, tương đương 
khoảng 20% thị trường trái phiếu xanh. Trong 
khi đó, hiện nay, các thị trường mới nổi chiếm 
63% lượng phát thải GHG toàn cầu.46 Do đó, 
điều quan trọng là cần xác định cách thức các 
nhà đầu tư có thể hỗ trợ mở rộng trái phiếu 
xanh tại thị trường mới nổi.

Đối tượng tham gia Khảo sát Nhà đầu tư châu 
Âu về Trái phiếu Xanh của CBI được đề nghị 
mô tả yêu cầu của mình về trái phiếu xanh tại 
thị trường mới nổi và nêu rõ loại trái phiếu mà 
họ có thể chấp nhận mua. Hầu hết các đối 
tượng tham gia khảo sát (82%) đều có thể mua 
các loại chứng khoán nợ trong thị trường mới 
nổi. Với thực tế là các giới hạn rủi ro tại Việt 
Nam và đơn vị phát hành có xu hướng được 
áp dụng nhiều hơn cho những đối tượng tham 
gia có mức độ tích hợp trái phiếu xanh cao 
hơn. Tuy nhiên, những hạn chế phổ biến nhất 

“Trong những năm gần đây có 
thêm rất nhiều nhà đầu tư tổ chức 
tham gia tích hợp ESG vào quá 
trình đầu tư của họ [tại ASEAN] 
và ngành quản lý tài sản đang 
phát triển theo xu hướng này.” 

Valentin Laiseca, Trưởng bộ phận Thiết 
lập Chỉ số khu vực ASEAN của MSCI43 

“Nền công nghiệp châu Âu phần 
lớn vẫn xem ASEAN là một khu 
vực tăng trưởng và đầu tư hấp 
dẫn, theo kết quả Khảo sát Tâm 
lý Kinh doanh năm 2017 của 
chúng tôi. Tuy nhiên, khảo sát 
cũng cho thấy chính phủ vẫn cần 
phải chủ động nỗ lực hơn nữa để 
đạt được các hiệp định thương 
mại, giảm rào cản thương mại và 
hiện thực hóa tầm nhìn của Cộng 
đồng Kinh tế ASEAN.”

Donald Kanak, Chủ tịch, Hội đồng Kinh 
doanh Châu Âu-ASEAN45 

là xếp hạng tín dụng (69%), tiền tệ (65%) và quy 
mô giao dịch (58%).

Do hầu hết đối tượng tham gia khảo sát có thể mua 
và muốn mua trái phiếu xanh tại thị trường mới nổi, 
các đơn vị phát hành tại thị trường mới nổi phải cân 
nhắc làm sao điều chỉnh được những yêu cầu này. 
Đối tượng tham gia khảo sát bày tỏ mong muốn 
tăng tỷ lệ nắm giữ của họ tại các nước thị trường 
mới nổi. Các quốc gia như Indonesia (2 loại trái 
phiếu bằng USD), Seychelles (USD) và Litva (EUR) 
đã phát hành trái phiếu xanh và được các nhà đầu 
tư đón nhận tích cực. 

Ba phần tư số đối tượng tham gia khảo sát có khả 
năng mua trái phiếu xanh tại thị trường mới nổi đánh 
giá thị trường mới nổi khác với thị trường phát triển 
và cho biết họ cần nhiều bằng chứng hơn về tính 
toàn vẹn của thị trường mới nổi khi đầu tư vào trái 
phiếu xanh. Do đó, đối tượng tham gia khảo sát 
cũng được đề nghị xếp hạng các yếu tố có thể khiến 
việc đầu tư vào trái phiếu xanh tại thị trường mới 
nổi trở nên hấp dẫn hơn và giúp mở rộng quy mô 
thị trường. Tăng tín dụng từ các bên đa phương và/
hoặc tổ chức thuộc khu vực nhà nước là phương 
án được lựa chọn nhiều nhất, với hơn một nửa số 
đối tượng tham gia khảo sát đánh giá đây là yếu 

tố quan trọng hoặc rất 
quan trọng.

Sau đó, khi được hỏi 
về những đặc điểm 
giúp nhà đầu tư 
tự tin hơn khi đầu 
tư vào trái phiếu 
xanh tại thị trường 
mới nổi, các đối 
tượng tham gia 
khảo sát liệt 
kê những đặc 
điểm sau:

1. Tính minh bạch: ví dụ, tuân thủ 
GBP, báo cáo về việc Sử dụng Nguồn thu 
(65%),

2. Độ tin cậy: ví dụ, các đánh giá từ bên ngoài 
(SPO, kiểm toán, cấp chứng nhận, v.v.) (48 %),

3. Rủi ro: ví dụ, bảo hiểm/hoán đổi rủi ro tín 
dụng (CDS)/bảo lãnh, quy mô phát hành, loại 
tiền tệ (25%).

Thông tin chi tiết về chủ đề này có tại Khảo 
sát Nhà đầu tư châu Âu về Trái phiếu Xanh 
trên trang web của CBI. 

đáng kể dự kiến sẽ được dùng để tài trợ cơ sở hạ 
tầng và tài sản xanh tại các thị trường mới nổi.

ASEAN đang ngày càng hấp dẫn 
các nhà đầu tư  

Một số tổ chức nước ngoài, bao gồm các ngân 
hàng phát triển cũng như các ngân hàng thương 
mại nước ngoài, đã phát hành trái phiếu xanh 
bằng nội tệ của các nước thuộc khối ASEAN, cho 
thấy sự quan tâm đến các thị trường nội địa này. 
Các đơn vị phát hành trái phiếu xanh khác như 
BNP Paribas, Société Générale, Bank of America 
và NAB đã phát hành trái phiếu có thu nhập cố 
định bằng ít nhất một trong các đồng nội tệ của 
ASEAN. Việc phát hành trái phiếu bằng nội tệ 
cho phép đơn vị phát hành nước ngoài khai thác 
vốn từ các nhà đầu tư trong nước. Các nhà đầu 
tư đang ngày càng quan tâm đến các thị trường 
ASEAN.
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Tài chính xanh đang phát triển tại 
Việt Nam

Tài chính xanh đang phát triển tại Việt Nam, với 
động lực thúc đẩy là hiệu quả hoạt động kinh tế 
vượt bậc, bên cạnh đó là tiềm năng tăng trưởng 
liên tục có thể góp phần giúp Việt Nam đáp ứng 
các mục tiêu về biến đổi khí hậu. Tính đến nay, 
Việt Nam đã khai thác các công cụ nợ xanh – 
bao gồm cả trái phiếu xanh – cũng như các công 
cụ vốn chủ sở hữu, được hỗ trợ theo các cơ chế 
tăng cường tín dụng và các phương pháp chia 
sẻ rủi ro khác. Điều này bao gồm bảo lãnh tín 
dụng một phần cho các dự án xanh, khoản vay 
ưu đãi cho các dự án năng lượng mặt trời và các 
khoản tín dụng chia sẻ rủi ro cho các dự án hiệu 
quả năng lượng (xem Phụ lục I đến Phụ lục IV 
để biết thêm thông tin về các công cụ và cơ chế 
tài chính xanh ở Việt Nam.) Các sở giao dịch 
chứng khoán và ngân hàng nội địa cũng đã bắt 

Thị trường trái phiếu xanh tại ASEAN (tính đến tháng 12 năm 2019) 

đầu xuất hiện các công cụ “xanh hóa”.

Trong tương lai, việc thúc đẩy đầu tư bền vững sẽ 
chủ yếu phụ thuộc vào cam kết của Chính phủ Việt 
Nam về xanh hóa nền kinh tế. Bất kỳ chính sách 
nào khuyến khích đầu tư công vào cơ sở hạ tầng 
xanh cũng đều có thể đưa Việt Nam tiến theo lộ 
trình phát triển bền vững trong dài hạn – gửi một 
tín hiệu quan trọng tới thị trường và tạo cho đất 
nước cơ hội tiếp cận vốn mới. 

Năm 2012, chính phủ Việt Nam đã phê duyệt mở 
rộng Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh 
thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050, 
với mục tiêu xây dựng nền kinh tế hiệu quả và 
bền vững, hỗ trợ thực hiện chiến lược quốc gia 
về biến đổi khí hậu.47 Năm 2020, Chính phủ và 
các bộ liên quan có thể dựa vào tầm nhìn này 
thiết lập khung tài chính xanh và phát triển các 
công cụ tài chính xanh nhằm hỗ trợ tài chính cho 
các dự án xanh.48 

Gần 30 tỉnh (thành phố) tại Việt Nam đã xây 
dựng và triển khai Kế hoạch Hành động Tăng 
trưởng Xanh.49 Đây là việc làm có ý nghĩa quan 
trọng, do chính quyền cấp tỉnh sẽ trở thành 
nhân tố then chốt trong việc tạo điều kiện cho 
đầu tư xanh khi triển khai các chính sách về 
biến đổi khí hậu theo hướng phi tập trung. 
Chính quyền cấp tỉnh có thể cho phép đầu tư 
xanh vào các lĩnh vực hạ tầng xanh, giao thông 
công cộng, năng lượng tái tạo và hiệu quả năng 
lượng thông qua các ưu đãi thuế cũng như các 
quy định và tổ chức thể chế hiệu quả. Điều này 
có thể thực hiện dưới hình thức đối tác công 
tư với khả năng gỡ bỏ gánh nặng tài chính địa 
phương và tài chính nhà nước.50 Điều này cũng 
có thể thực hiện thông qua việc phát hành trái 
phiếu xanh của chính quyền địa phương. 

Việc phát hành trái phiếu xanh ở khu vực Châu 
Á - Thái Bình Dương đang trên đà phát triển và 
có 10 quốc gia ASEAN có tiềm năng tăng trưởng 

Vietnam USD27m

Philippines USD2.02bn

Trái phiếu chính phủ xanh

Trái phiếu khí hậu đạt chứng nhận

Trái phiếu hồi giáo (sukuk) đầu tiên

Những thỏa thuận chuẩn tắc

Khoản vay xanh

Malaysia USD1.24bn

Singapore USD6.11bn

Indonesia USD2.88bn

Thailand USD947m

mạnh mẽ. Sau đợt phát hành trái phiếu xanh 
đầu tiên tại Philippines, vào tháng 2 năm 
2016, hai đợt phát hành trái phiếu xanh sau 
đó tại ASEAN do chính quyền địa phương Việt 
Nam thực hiện – Thành phố Hồ Chí Minh và 
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu – với 
trái phiếu xanh có mệnh giá bằng đồng Việt 
Nam đầu tiên, được niêm yết trên Sở Giao 
dịch Chứng khoán Hà Nội.51,52 Hai đợt phát 

hành này là kết quả của chương trình thí điểm 
giữa Bộ Tài chính và Cơ quan Hợp tác Quốc tế 
Đức (GIZ), nhằm chuẩn bị thị trường cho những 
đợt phát hành trong tương lai.

Tính đến hiện tại, tổng giá trị trái phiếu xanh được 
phát hành tại Việt Nam đã đạt 27 triệu USD và 
con số này có tiềm năng tiếp tục tăng lên. Các 
đơn vị phát hành là chính quyền địa phương 
mở ra thị trường trái phiếu xanh tại Việt Nam và 

cho đến thời điểm hiện tại, là các cơ quan chính 
quyền địa phương duy nhất phát hành phiếu xanh 
trong thị trường ASEAN. Các đơn vị phát hành 
tiềm năng trong tương lai thuộc khu vực nhà 
nước, ví dụ như Ngân hàng Phát triển Việt Nam, 
Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng 
Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam 
có thể hỗ trợ Chiến lược Tăng trưởng Xanh Việt 
Nam và thúc đẩy sự phát triển bền vững của quốc 

Trái phiếu xanh tại Việt Nam

Note: In this report, the values attributed to these countries reflect issuance totals of the issuing entity; in our global 
green bond database and statistics, “country” reflects the country of risk, which may be different if the parent of the 
issuing entity is from another country. For example, ICBC Singapore issued three green bonds in April 2019 totalling 
USD2.2bn; these are classified as “Singapore” in this report but as “China” in the database.
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và thị trường bị chi phối bởi 176 loại trái phiếu 
của chính phủ Việt Nam, tổng giá trị 979 tỷ VND 
(43,5 tỷ USD), và đơn vị phát hành lớn thứ hai là 
Ngân hàng Phát triển Việt Nam chiếm một phần 
mười quy mô, ở mức 100 tỷ VND (4,7 tỷ USD) 
với 316 loại trái phiếu. Các loại tài sản doanh 
nghiệp tuy nhỏ nhưng vẫn hoạt động tích cực.

Việt Nam đang đứng trước thời cơ quan trọng để 
phát hành trái phiếu chính phủ xanh. Trái phiếu 
chính phủ xanh có thể tài trợ cho hàng loạt dự án 
hạ tầng, bao gồm cả các loại dự án đang 
triển khai đã được tài trợ bằng trái phiếu 
chính phủ Việt Nam (thu nhập cố 
định). Mục đích sử dụng nguồn 
thu có thể là dùng cho một loại 
hạ tầng duy nhất hoặc nhiều 
lĩnh vực khác nhau. Ví dụ, trái 
phiếu chính phủ ban đầu của 
Bỉ được dành phần lớn (85%) 
cho lĩnh vực vận tải phát thải 
các-bon thấp, trong khi đó, 
Indonesia phân bổ nguồn thu 
từ trái phiếu xanh cho 05 lĩnh 
vực: Năng lượng, Xây dựng, Vận 
tải, Xử lý Chất thải và Sử dụng Đất. 

Phát hành trái phiếu xanh tại Việt 
Nam

Tính đến nay, việc phát hành chính thức trái 
phiếu doanh nghiệp xanh tại Việt Nam vẫn 
chưa được thực hiện do còn thiếu khung 
pháp lý phù hợp hỗ trợ phát hành loại trái 
phiếu này. Tuy nhiên, với sự ra đời của Nghị 
định 163 và thị trường tài chính đang tăng 
trưởng tại Việt Nam, trái phiếu doanh nghiệp 
xanh dự kiến sẽ sớm có mặt trên thị trường 
trái phiếu Việt Nam. 

Nghị định 163 được Chính phủ ban hành 
ngày 04 tháng 12 năm 2018 quy định cụ thể 
về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.54 Nghị 
định này được coi là khung pháp lý đầu tiên 
điều chỉnh trái phiếu doanh nghiệp xanh ở 
Việt Nam. Nghị định này là một công cụ đòn 
bẩy khuyến khích tiếp tục đầu tư vào các dự 
án xanh trong khu vực tư nhân. 

Nghị định ủng hộ lộ trình phát triển thị trường trái 
phiếu của Việt Nam giai đoạn 2017-2020,55 trong 
đó đặt ra các cơ chế và chính sách để phân bổ 
thị trường trái phiếu xanh với mục tiêu cho phép 
các đơn vị phát hành góp vốn triển khai các dự 
án xanh thông qua hoạt động phát hành trái 
phiếu. Một số điểm đáng lưu ý theo Nghị định 
163 như sau56,57: (i) định nghĩa và tổng quan về 
trái phiếu doanh nghiệp xanh, (ii) nguyên tắc 
phát hành trái phiếu doanh nghiệp xanh, (iii) cơ 
chế công bố thông tin và chế độ báo cáo đối với 
trái phiếu doanh nghiệp xanh, (iv) phương thức 
phát hành trái phiếu xanh của doanh nghiệp, 
mua lại trái phiếu trước thời hạn và hoán đổi trái 
phiếu, (v) các hạn chế áp dụng đối với chuyển 
nhượng trái phiếu xanh và (vi) kênh, nền tảng 
tiềm năng để huy động vốn cho các dự án xanh. 

Một thị trường trái phiếu năng động hiện có ở 
Việt Nam có thể tạo điều kiện đưa trái phiếu 
xanh vào cơ cấu vốn. Tổng giá trị đồng Việt 
Nam (VND) của thị trường trái phiếu vẫn còn 
tương đối thấp, với 177 nghìn tỷ VND (58,9 tỷ 
USD) lưu hành vào cuối tháng 1 năm 2020; 
tuy nhiên, thị trường vẫn đang phát triển.58 
Tổng cộng, có 50 đơn vị phát hành riêng biệt 

Ngày phát 
hành

Tháng 
9/2016

Tháng 
10/2016

Loại đơn vị 
phát hành

Chính quyền 
địa phương  

Chính quyền 
địa phương 

Mục đích sử 
dụng nguồn thu

Nước

 
Nước, Khả năng 
Thích nghi 

Tên đơn vị phát hành 

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà 
nước Thành phố Hồ Chí Minh

Giá trị phát 
hành (USD)

4 triệu

 
23 triệu

Chú thích: Giá trị phát hành được quy đổi sang USD bất kể được phát hành bằng đồng tiền nào.

Thị trường trái phiếu phát hành 
bằng VND bị chi phối bởi các trái 
phiếu của Chính phủ Việt Nam

600 800 1000200 400

Tài chính

Chính phủ

Doanh nghiệp 
phi tài chính

SSA

Số lượng trái phiếu phát hành bằng VND và tổng giá trị lưu hành

0

SSA 
14%

Chính phủ 
78%

Tài chính 5% 

Doanh nghiệp phi 
tài chính 3% 

Số lượng trái phiếu Giá trị lưu hành (Tỷ VND)

gia bằng cách tăng cường khuyến khích đầu 
tư xanh. Đây có thể là một con đường giúp tạo 
điều kiện phát hành trái phiếu xanh. 

Là một trong những thành phố dễ bị tổn thương 
nhất do lũ lụt ven biển, Hải Phòng và Đà Nẵng 
cũng có thể tham gia thị trường trái phiếu xanh 
để tăng khả năng bền vững và thích ứng với 
biến đổi khí hậu. Các con đường khác giúp đẩy 
mạnh tăng trưởng xanh nằm ở việc giải quyết 
các vấn đề quản lý nước và chất thải.53 
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Ngân hàng và tín dụng xanh

Việt Nam có nền kinh tế trong đó ngân hàng 
đóng vai trò trung tâm với khoảng 70% nhu 
cầu vốn trong nền kinh tế là do hệ thống ngân 
hàng tài trợ.59 Do đó, hệ thống ngân hàng địa 
phương sẽ cần đóng vai trò quan trọng đối với 
sự tăng trưởng của thị trường tài chính xanh 
quốc gia. Tính đến nay, Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam (NHNNVN) đã tích cực tham gia vào 
các chiến dịch kinh tế xanh. 

Năm 2015, NHNNVN đã ban hành Chỉ thị số 
03/CT-NHNN về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng 
xanh và quản lý rủi ro môi trường/xã hội trong 
hoạt động cấp tín dụng.60 Hưởng ứng Chỉ thị 
này, một số chiến dịch về tín dụng xanh đã 
được khởi động. Theo NHNNVN, tính đến quý 
I/2019, đã có 20 tổ chức tín dụng cung cấp 
cho vay tín dụng xanh với dư nợ 242.000 tỷ 
đồng, tăng 2% so với năm 2018.61 

Chỉ số xanh

Năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 
155 về “Hướng dẫn công bố thông tin trên thị 
trường chứng khoán”.62 Thông tư này đưa ra 
hướng dẫn công bố thông tin về hoạt động tài 
chính xanh cho các doanh nghiệp và khuyến 
khích các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường 
chứng khoán công bố báo cáo tài chính và báo 
cáo thường niên theo hướng phát triển xanh 
và bền vững. Thông tư này là nền tảng pháp lý 
quan trọng trong việc xây dựng chỉ số xanh làm 
chỉ báo cho nền kinh tế xanh ở Việt Nam.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và 
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí 
Minh (HOSE), hai sở giao dịch thống lĩnh tại Việt 
Nam, cũng đã tích cực nghiên cứu các biện pháp 
nhằm thu hút đầu tư cho thị trường trái phiếu 
xanh trong nước.63 Hiện tại, HNX và HOSE đã 
hoàn thành việc xây dụng các khái niệm về chỉ 
số chứng khoán xanh.64 

Trong nửa đầu năm 2017, HOSE đã triển khai 
thí điểm Chỉ số Phát triển Bền vững (VNSI), một 

chỉ số xanh kết hợp với chỉ số bền vững. Vào 
ngày 24 tháng 7 năm 2017, chỉ số này chính 
thức được đưa vào áp dụng.65 VNSI đo lường 
hiệu suất của 20 loại cổ phiếu bền vững hàng 
đầu từ VN100 (100 công ty lớn nhất niêm yết 
trên HOSE), được sàng lọc qua quá trình đánh 
giá ESG và được đánh giá lại vào tháng 7 hàng 
năm.66 VNSI đã hoạt động ổn định kể từ khi bắt 
đầu được áp dụng. Đỉnh điểm, VNSI chứng kiến 
mức tăng xấp xỉ 50% so với mức cơ bản (bằng 
1000 vào ngày 24 tháng 7 năm 2017).

Nguồn: SBV (2019)67 

Dư nợ tín dụng xanh theo ngành (tháng 3/2019)
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Triển vọng trong tương lai 

Trong tương lai, bất kỳ chính sách nào khuyến 
khích đầu tư công vào cơ sở hạ tầng xanh cũng 
đều có thể đưa Việt Nam tiến theo lộ trình phát 
triển bền vững trong dài hạn – gửi một tín hiệu 
quan trọng tới thị trường và tạo cho đất nước cơ 
hội tiếp cận vốn mới. 

Năm 2012, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt 
mở rộng Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng 
Xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 
2050, với mục tiêu xây dựng nền kinh tế hiệu 
quả và bền vững, hỗ trợ thực hiện chiến lược 
quốc gia về biến đổi khí hậu.68 Năm 2020, Chính 
phủ và các bộ liên quan có thể dựa vào tầm nhìn 
này thiết lập khung tài chính xanh và phát triển 
các công cụ tài chính xanh nhằm hỗ trợ tài chính 
cho các dự án xanh.69  

Gần 30 tỉnh (thành phố) tại Việt Nam đã xây 
dựng và triển khai Kế hoạch Hành động Tăng 
trưởng Xanh.70 Chính quyền cấp tỉnh sẽ trở 
thành nhân tố then chốt tạo điều kiện thúc đẩy 
đầu tư xanh khi được phép triển khai các chính 
sách biến đổi khí hậu riêng. Chính quyền cấp 
tỉnh có thể cho phép đầu tư xanh vào các lĩnh 
vực hạ tầng xanh, giao thông công cộng, năng 
lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng thông qua 
các ưu đãi thuế cũng như các quy định và tổ 
chức thể chế hiệu quả. 

Điều này có thể thực hiện dưới hình thức đối tác 
công tư với khả năng gỡ bỏ gánh nặng tài chính 
địa phương và tài chính nhà nước.71 Điều này 
cũng có thể thực hiện thông qua việc phát hành 
trái phiếu xanh của chính quyền địa phương. 
Các ngân hàng phát triển và tổ chức quốc tế 
cũng có thể hỗ trợ chính quyền địa phương.   

Khách hàng dự kiến

Các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ (SME) có dự 
án xanh 
 
 

Nhà máy điện mặt 
trời TTC Phong Điền, 
Thừa Thiên - Huế 

Các dự án năng lượng 
mặt trời và năng lượng 
gió tại Việt Nam

Dự án Điện Mặt trời 
miền Trung tại tỉnh 
Khánh Hòa

Các dự án xanh tại 
Việt Nam

Các bên tham gia

Vietcombank, 
BIDV, Agribank và 
Sacombank 
 
 

Agribank và Ngân 
hàng Phát triển 
Việt Nam 

Vietcombank và 
Ngân hàng Hợp tác 
Quốc tế Nhật Bản

Agribank 
 

TPBank và Quỹ 
Hợp tác Khí hậu 
Toàn cầu (GCPF)

Kết quả

• 26 dự án năng lượng tái tạo, quản lý chất thải và nông 
nghiệp hữu cơ được tài trợ

• Lãi suất áp dụng cho các SME thấp hơn 1-3% so với lãi 
suất thị trường.  

• Các ngân hàng tham gia chương trình được NHNNVN tái 
cấp vốn với lãi suất thấp hơn 1% so với thông thường.

• Thời gian thi công từ 2017 đến 2018.
• Các chi nhánh Agribank Thừa Thiên - Huế và Agribank Gia Lai 

sẽ tài trợ 30% tổng vốn đầu tư, trong khi VDB Thừa Thiên - 
Huế và VDB Quảng Trị tài trợ phần vốn còn lại.

Các kết quả đạt được cho đến nay vẫn còn hạn chế do thỏa 
thuận hợp tác giữa VCB và JICB mới được ký kết vào tháng 
5 năm 2019.

Nhà máy điện đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ cuối 
tháng 5 năm 2019. 

Các kết quả đạt được cho đến nay vẫn còn hạn chế do thỏa 
thuận hợp tác giữa VCB và JICB mới được ký kết vào tháng 
5 năm 2019.

Đơn vị đề xuất

NHNNVN72 

 
 
 
 
 
Agribank và Ngân 
hàng Phát triển Việt 
Nam73 

 
Vietcombank và 
Japan International 
Cooperation Bank74 

Agribank và Tổng 
công ty Điện lực miền 
Trung (EVNCPC)75 

TPBank và Quỹ Hợp 
tác Khí hậu Toàn cầu 
(GCPF)76 

Ví dụ về các chương trình tín dụng xanh tại Việt Nam

Số tiền

Xấp xỉ 100 triệu 
USD

 
 
 
 
60% số vốn 
cần thiết cho 
dự án (khoảng 
18 triệu USD)

200 triệu USD 
 

735 tỷ VNĐ: 
 

20 triệu USD

Vai trò của đặc biệt và đuy nhất của 
các Tổ chức Tài trợ Phát triển (DFI)   

DFI có nhiệm vụ hỗ trợ các nước đang phát 
triển thông qua các cơ chế tăng cường tín 
dụng và tài chính hỗn hợp, giảm thiểu rủi ro 
và tăng cường ưu đãi thị trường cho các nhà 
đầu tư để huy động nguồn vốn tư nhân. Điều 
này đặc biệt phù hợp với các dự án quy mô 
lớn như phát triển hạ tầng, trong đó phương 
pháp tài chính hỗn hợp có thể cho phép lập 
được các danh mục dự án có khả năng đáp 
ứng tốt hơn các tiêu chí cấp vốn bằng cách 
cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tạo điều kiện tiếp 
cận nguồn vốn. 

DFI có thể đóng vai trò điều phối thị trường, 
giúp tăng khả năng thanh khoản và phát hành 
trái phiếu tại các nền kinh tế địa phương. Ví 
dụ, IFC phát hành một trái phiếu xanh bằng 
đồng Peso Philippines (trái phiếu Mabuhay) 
vào tháng 6 năm 2018 và một trái phiếu bằng 
đồng Rupiah Indonesia (trái phiếu Komodo) 
vào tháng 10 năm 2018. Thông qua các giao 
dịch tương tự, DFI có thể giúp “hình thành thị 
trường” bằng cách tham gia vào những đợt 
phát hành lần đầu và hỗ trợ các đơn vị phát 
hành mới quảng bá thương hiệu đến với nhà 
đầu tư. Trên thực tế, việc này giúp thiết lập 
các điểm định giá, với ý tưởng là các đơn vị 
phát hành công khai quay lại thị trường. Do 
đó, các giao này cũng đóng vai trò là những 
giao dịch mẫu để thúc đẩy thị trường tăng 
trưởng và cho thấy cách cấp vốn cho các giải 
pháp ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua 
trái phiếu xanh. 

Các DFI ở khu vực ASEAN, ví dụ như Tập 
đoàn Tài chính Quốc tế (International Finance 
Corporation (IFC)), Ngân hàng Phát triển 
Châu Á (Asian Development Bank (ADB)), 
Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á 
(Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)) 
và Ngân hàng thế giới (World Bank), cũng có 
thể đăng ký mua trái phiếu trong các đợt phát 
hành riêng lẻ hoặc trở thành nhà đầu tư chủ 
chốt trong các đợt phát hành chứng khoán nợ 
và chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng 
(IPO) nhằm giúp công ty phát hành gây dựng 
niềm tin của nhà đầu tư, đồng thời thúc đẩy 
mạnh các khoản đầu tư trên phạm vi rộng 
hơn từ khu vực tư nhân. Bằng cách đó, các 
tổ chức đó cung cấp tài chính xanh trực tiếp, 
giống như các nhà đầu tư chủ chốt trong các 
đợt phát hành chứng khoán nợ hoặc IPO, DFI 
có thể tận dụng sự hỗ trợ để thu hút các nhà 
đầu tư khác. 

Đầu năm 2019, ADB và các đơn vị tài trợ phát 
triển khác đã cho ra mắt “Cơ chế Tài chính 
Thúc đẩy Đầu tư Xanh tại ASEAN”, một sáng 
kiến nhằm huy động 1 tỷ USD cho hạ tầng 
xanh ở Đông Nam Á.77 Cơ chế này sẽ cấp 
các khoản vay và hỗ trợ kỹ thuật cho các dự 
án hạ tầng xanh của chính phủ như vận tải 
bền vững, năng lượng sạch và hệ thống nước 
bền vững, nhằm mục đích thúc đẩy đầu tư từ 
nguồn vốn tư nhân bằng cách giảm thiểu rủi 
ro thông qua các cơ cấu tài trợ sáng tạo.78 

Thông qua các phương thức hỗ trợ này, DFI 
có thể trở thành đối tác chính tại Việt Nam 
trong phát hành trái phiếu chính phủ xanh.   
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Chuyển đổi từ nâu sang xanh tại Việt Nam

Climate Bonds Initiative đã tích cực thúc đẩy chiến lược chuyển 
đổi từ nâu sang xanh (BtG) trong các ngành công nghiệp có lượng 
phát thải GHG cao trên toàn thế giới. BtG phản ánh thực tế rằng, trong 
giai đoạn ngắn hạn đến trung hạn, các công ty lớn trong nhiều lĩnh vực 
chắc chắn sẽ sử dụng cả tài sản nâu và tài sản xanh, tiến tới giảm dần số 
lượng tài sản và thực hành nâu do những tài sản và thực hành này làm 
gia tăng chi phí vốn đối với, cũng như khả năng áp dụng, các phương 
thức hoạt động xanh hơn. BtG đồng thời thể hiện sự thừa nhận rằng, trên 
cả phạm vi toàn cầu và địa phương, việc các nhà đầu tư tổ chức kỳ vọng 
về những bước tiến để đạt được mô hình kinh doanh phát thải các-bon 
thấp hoặc không phát thải các-bon đang ngày càng được coi là chỉ số về 
hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, phòng ngừa rủi ro từ biến đổi khí 
hậu và kiến tạo giá trị lâu dài. 

Cơ hội đầu tư xanh toàn cầu đang ngày càng rộng mở, tuy nhiên vẫn 
còn chưa có nhiều giao dịch chào bán, điều đó cho thấy việc thiếu hụt 
nguồn cung phát hành trái phiếu xanh, đặc biệt là từ các doanh nghiệp 
phi tài chính, nghĩa là nền kinh tế thực. Ngoài ra, các phân khúc trong nền 
kinh tế thực với tiềm năng giảm phát thải có ý nghĩa – ví dụ như xi măng 
và bê tông, khai thác và kim loại, vận chuyển và sản xuất dầu và khí – vẫn 
chưa định hình theo hướng chuyển đổi BtG. Khi các ngành công nghiệp 
đó bắt đầu phù hợp với lộ trình phát thải 2 cấp độ thì mới có thể tạo ra 
cơ hội tài chính xanh mới cho các tài sản và dự án có mục tiêu đầy tham 
vọng về biến đổi khí hậu, cũng như tăng cường tập trung vào các phương 
thức sản xuất phát thải các-bon thấp. 

Một chiến lược quốc gia về BtG cần yêu cầu các tổ chức “nâu” cam 
kết thay đổi chiến lược, thực hiện các biện pháp hữu hình để ứng phó 
với biến đổi khí hậu và có thể kiểm chứng liên quan đến các hoạt động 
kinh doanh cốt lõi của công ty. Chiến lược này sẽ cần phát triển từ các 
tuyên bố chiến lược chung hoặc dự định công bố rủi ro về biến đổi khí 
hậu theo dự kiến thông qua việc tuân thủ với Nhóm làm việc về Minh 
bạch thông tin tài chính liên quan đến khí hậu (TCFD) và cuối cùng là 
phản ánh rõ ràng khoản đầu tư xanh trên bảng cân đối kế toán, trong kế 
hoạch chi phí vốn và các chương trình vay. 

Trái phiếu xanh đáng tin cậy là một loại phương tiện có thể nhận 
thấy rõ ràng là sẽ hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ nâu sang xanh. 
Thậm chí chỉ một phần nhỏ ban đầu của chi phí vốn xanh cũng có thể 
trở thành chỉ số đáng tin cậy cho những hành động xanh tiếp theo trong 
tương lai, nếu phần nhỏ này được kết hợp với việc định hướng lại và xác 
nhận với các nhà đầu tư rằng chắc chắn sẽ đạt được các mục tiêu về 
phát thải các-bon thấp và sau đó là các mô hình hoạt động không phát 
thải các-bon trong kinh doanh từ thời điểm hiện tại cho đến năm 2050.

Chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, có khả năng thích ứng với biến đổi 
khí hậu là yếu tố tối quan trọng nhằm đảm bảo khu vực có thể cắt giảm 
lượng khí thải GHG, phòng ngừa tốt hơn trước các rủi ro về biến đổi khí 
hậu và phát triển lâu dài.
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Cơ hội đầu tư cơ sở hạ tầng xanh  
Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu phát triển các 
dự án công trình công cộng mới trị giá hàng tỷ 
đô la. Hầu hết các dự án hạ tầng lớn ở Việt Nam 
đều được liệt kê trên trang web của chính phủ  
và đại sứ quán hoặc được liệt kê bởi những đơn 
vị đề xuất riêng lẻ. 

Hiện nay đã có nhiều dự án hạ tầng và tài sản 
xanh với quy mô đa dạng và áp dụng các công 
nghệ khác nhau nằm rải rác trên khắp đất nước. 
Các dự án và tài sản này bao gồm từ dự án 
đường sắt quốc gia trị giá 10 tỷ USD đến dự án 
hạ tầng nước trị giá 30 triệu USD. Danh sách 40 
dự án đã được tổng hợp thành một danh sách ví 
dụ tiêu biểu (xem Phụ lục VI). 

Báo cáo này sử dụng Hệ thống Phân loại Trái 
phiếu Khí hậu và Tiêu chí Ngành được công 
nhận trên toàn cầu để xác định các dự án và 
tài sản xanh. Tuy nhiên, có nhiều tiêu chuẩn và 
chương trình khác có thể được sử dụng để đo 
lường “độ xanh” của các dự án ở Việt Nam, trên 
phạm vi quốc tế, ở Đông Nam Á và Việt Nam. 
Hầu hết trong số này áp dụng cho phát triển và 
nâng cấp các tòa nhà hoặc một nhóm lớn các 
dự án và tài sản hạ tầng (xem Phụ lục V để biết 
thêm chi tiết). 

Các nhà đầu tư hiện không có đủ công cụ để 
đảm bảo rằng các khoản đầu tư của mình đang 
mang lại các tác động tích cực. Định nghĩa 
“xanh” được sử dụng thống nhất trên thị trường 
toàn cầu sẽ cho phép các nhà đầu tư, đơn vị 
phát hành tiềm năng và nhà hoạch định chính 
sách xác định được các tài sản xanh và dễ dàng 
hơn thu hút đầu tư. 

Lý tưởng nhất là Chính phủ Việt Nam có thể áp 
dụng tiêu chuẩn thực hành tốt nhất để xác định 
các dự án xanh trong quá trình quy hoạch hạ 
tầng và đối chiếu các dự án này trong một danh 
sách duy nhất. Sau đó có thể ưu tiên các dự án 

phù hợp với định nghĩa “xanh” của quốc tế và 
cung cấp nhãn “xanh” rõ ràng khi chuẩn bị các 
danh sách công trình hạ tầng trong tương lai. 

Việc có thể cung cấp mức độ thông tin minh 
bạch như vậy về các cơ hội đầu tư hạ tầng xanh 
có thể giúp tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn từ 
khu vực tư nhân để phát triển kinh tế Việt Nam, 
thúc đẩy Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế 
phát thải các-bon thấp và giúp đáp ứng nhu cầu 
về tài sản xanh của các nhà đầu tư tổ chức trên 
toàn cầu.

Phương pháp

Mục sau đây tìm hiểu về cơ hội đầu tư hạ tầng 
xanh trên khắp Việt Nam trong bốn lĩnh vực 
chính: năng lượng tái tạo, vận tải phát thải 
các-bon thấp, quản lý nước bền vững và quản 
lý chất thải bền vững. Mặc dù không được đưa 
vào tài liệu truyền thông này, Việt Nam có một số 
dự án xanh trên một số lĩnh vực khác như xây 
dựng, nông nghiệp/lâm nghiệp và du lịch xanh. 

Một nhà đầu tư có nhiều cách để tiếp xúc với 
một dự án, tài sản hoặc danh mục đầu tư cụ thể. 
Các con đường đầu tư khả thi sẽ có sự khác biệt 
tùy thuộc vào cơ cấu sở hữu tài sản, giai đoạn 
trong vòng đời tài chính của tài sản và vai trò 
của nhà đầu tư. Những yếu tố này có thể khác 
nhau giữa các dự án có nguồn vốn công và tư 
nhân. 

Theo đó, thước đo đã được sử dụng để phân 
loại cơ hội đầu tư hạ tầng xanh theo trạng thái 
như sau: 

• Dự án đã hoàn thành: dự án thu hút nhiều sự 
quan tâm, vừa mới hoàn thành;  

• Dự án đang xây dựng: dự án lớn đang thi 
công; 

• Dự án đã lập kế hoạch: dự án lớn chưa bắt 
đầu xây dựng nhưng đã được công bố và/
hoặc đã hoàn thành quy trình lập kế hoạch đề 
xuất dự án kinh doanh và/hoặc đã được phân 
bổ ngân sách.  

Các nghiên cứu tình huống thực tiễn và danh 
sách ví dụ điển hình đã được lập cho báo cáo 
này để minh họa cho các loại cơ hội hiện có ở 
Việt Nam trong tương lai ngắn hạn và trung hạn. 
Các nghiên cứu tình huống thực tiễn bao gồm 
cả các dự án và tài sản đầu tư mới và mua lại có 
thể đã hoặc có khả năng được tài trợ/tái cấp vốn 
thông qua trái phiếu xanh.  

Hệ thống Phân loại Trái phiếu Khí 
hậu và Chương trình Tiêu chuẩn 
và Chứng nhận Trái phiếu Khí hậu     

Hệ thống Phân loại Trái phiếu Khí hậu bao gồm 
8 lĩnh vực phù hợp với khí hậu (xem bìa sau). 
Mục đích của Hệ thống Phân loại này là khuyến 
khích sử dụng thống nhất định nghĩa “xanh” trên 
thị trường toàn cầu theo cách thức góp phần hỗ 
trợ phát triển thị trường trái phiếu xanh gắn kết. 
Chương trình Tiêu chuẩn và Chứng nhận Trái 
phiếu Khí hậu được dùng làm quy chế về dán 
nhãn cho trái phiếu và các công cụ nợ khác.  

Tiêu chí Ngành đối với Chương trình Tiêu chuẩn 
và Chứng nhận Trái phiếu Khí hậu quy định các 
điều kiện hoặc ngưỡng mà các tài sản phải đáp 
ứng để phù hợp với lộ trình nhanh chóng hướng 
tới tương lai không phát thải các-bon vào năm 
2050. Các tiêu chí này được phát triển dựa trên 
bộ môn khoa học khí hậu được nghiên cứu bởi 
các nhóm chuyên gia kỹ thuật với các dữ liệu 
đầu vào được thu thập từ ngành công nghiệp.

Vào cuối năm 2019, Climate Bonds đã ban 
hành Tiêu chuẩn Trái phiếu Khí hậu Quốc tế 
Phiên bản 3.0; đánh dấu bước tiến quan trọng 
của ngành tài chính xanh. Tiêu chuẩn Phiên 
bản 3.0 (V3.0) bổ sung các nội dung hoàn 
thiện trọng yếu cho hướng dẫn khung hiện tại 
của Chứng nhận Trái phiếu Khí hậu nhằm đáp 
ứng với sự tăng trưởng thị trường và yêu cầu 
tăng cường báo cáo, tính minh bạch và sự hài 
hòa liên quan đến các định nghĩa xanh. 

Tiêu chuẩn V3.0 là một phiên bản hoàn thiện 
các nội dung trọng yếu của Tiêu chuẩn Trái 
phiếu Khí hậu, được thiết kế để đảm bảo 
sự tương thích với Tiêu chuẩn Trái phiếu 
Xanh mới của EU (EU GBS), phiên bản mới 
nhất của Nguyên tắc Trái phiếu Xanh (GBP), 
Nguyên tắc Tín dụng Xanh cũng như những 
diễn biến thị trường gần đây bao gồm cả các 

hướng dẫn được Ấn Độ, ASEAN 
và Nhật Bản áp dụng. 

Tiêu chuẩn V3.0 mới đưa ra các 
chỉ dẫn cho:   

• Khung Trái phiếu Xanh thiết 
thực: Tiêu chuẩn V3.0 cung 
cấp cho các đơn vị phát 
hành thông tin chi tiết về 
các yêu cầu về nội dung 
bắt buộc phải có trong tài 
liệu Khung Trái phiếu Xanh. 

• Báo cáo Liên tục: Các yêu cầu về báo cáo 
theo Tiêu chuẩn V3.0 được định nghĩa rõ ràng 
hơn thông qua một Báo cáo Cập nhật chính 
thức hàng năm trình bày các vấn đề Phân bổ, 
Khả năng Đáp ứng Điều kiện Chứng nhận và 
Báo cáo Tác động. 

• Định nghĩa Khoản Chi 
tiêu & Công cụ Nợ: Tiêu 
chuẩn V3.0 đưa ra các 
định nghĩa chi tiết về loại 
chi tiêu nào đáp ứng điều 
kiện và mở rộng danh 
sách công cụ nợ được 
Chứng nhận, bao gồm các 
khoản vay, trái phiếu Hồi 
giáo (sukuk), sản phẩm tiền 
gửi và các khoản đầu tư khác. 

Nhìn chung, Tiêu chuẩn V3.0 
hướng tới hỗ trợ mở rộng thị trường đầu tư 
xanh - dự báo giá trị nợ xanh được phát hành 
sẽ đạt tới 250 tỷ USD trong năm 2019, 350-
400 tỷ USD vào năm 2020 và đẩy nhanh quá 
trình phổ biến trái phiếu xanh, khoản vay xanh 
và các sản phẩm khác thông qua một nhãn 
đơn giản mà các nhà đầu tư có thể tin cậy.
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What’s green? 

Geothermal:

According to the  
Geothermal Energy 
Association, 39 countries 
could supply 100% of their electricity needs 
from geothermal energy, yet only 6% to 7% 
of the world’s potential geothermal power 
has been tapped.79 

Drawdown Agenda

Hydropower:

Hydropower is the largest 
source of renewable 
electricity in the world, 
producing around 17% of the world’s 
electricity from over 1 200 GW of installed 
capacity, and is expected to remain the 
world’s largest source of renewable 
electricity generation by 2022.80 

International Energy Agency

Solar:

The world installed a record 
number of new solar power 
projects in 2017, more than 
net additions of coal, gas and nuclear plants 
put together.81 

UNFCCC
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Transport (rail):

75% of the world’s countries 
have established strategies 
and targets to improve the 
environmental performance of their transport 
sector within their Intended Nationally 
Determined Contributions (INDCs). One-fifth 
of the transport-related (I)NDCs include 
measures in the railway sector.82 

UNFCCC

Water:

The UN says the planet 
is facing a 40% shortfall 
in water supply by 2030, 
unless the world dramatically improves the 
management of this precious resource.83 

UNFCCC

Buildings:

Building-related emissions 
account for about one-third 
of global GHG emissions 
and could double by 2050, making building 
efficiency a critical part of the COP21 
agenda.84 

GreenBiz
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Công nghệ sản xuất, truyền tải hoặc 
dự trữ năng lượng phát sinh lượng 
phát thải các-bon thấp hoặc không 
phát thải các-bon. Công nghệ này 
có thể bao gồm năng lượng mặt trời, 
năng lượng gió, năng lượng sinh 
học, thủy điện, năng lượng địa nhiệt, 
năng lượng biển hoặc bất kỳ nguồn 
năng lượng tái tạo nào khác  

Tổng quan về ngành 

Với tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa kinh tế 
nhanh chóng, nhu cầu năng lượng ở Việt Nam 
tăng ở mức 9,1% hằng năm85 và dự đoán sẽ 
tăng thêm 8% mỗi năm từ 2021-2030.86 Nói một 
cách chính xác, nhu cầu năng lượng có thể tăng 
từ 86 TWh trong năm 2010 lên 265-278 TWh 
trong năm 2020 và lên 572-632 TWh vào năm 
2030.87 Để đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng 
tăng này, Việt Nam cần tăng công suất lắp đặt 
hàng năm lên 6.000-7.000 MW, điều này sẽ đòi 
hỏi gia tăng đáng kể tỷ lệ sản xuất năng lượng 
tái tạo.88 

Nguồn cung cấp điện truyền thống ở Việt Nam là 
các nhà máy thủy điện lớn, chiếm khoảng 38% 
tổng công suất phát điện toàn quốc.89 Gần đây, 
nguồn cung cấp năng lượng từ đốt than đã phát 
triển mạnh mẽ, chiếm khoảng 34% tổng công 
suất lắp đặt. Hiện tại, hoạt động phát điện từ các 
nhà máy năng lượng tái tạo, cùng với diesel, dầu 
và thủy điện quy mô nhỏ, vẫn tương đối hạn chế 
với chỉ 7% tổng nguồn cung cấp năng lượng. 
Trên cơ sở thực tế là các nhà máy thủy điện 
và nhà máy điện đốt than lớn đã làm phát sinh 
các quan ngại về môi trường và Chính phủ đã 
ra quyết định ngừng phát triển điện hạt nhân,90 
năng lượng tái tạo được coi là sự thay thế khả 
thi để đáp ứng nhu cầu năng lượng của Việt 
Nam trong tương lai.

Năng lượng tái tạo  

Các nguồn năng lượng tái tạo của Việt Nam bao 
gồm năng lượng mặt trời, gió, thủy điện nhỏ và 
sinh khối, chỉ chiếm 2,1% tổng năng lượng được 
tạo ra trong năm trước.91,92 Thủy điện quy mô 
nhỏ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong đầu tư năng 
lượng tái tạo ở Việt Nam, tiếp sau đó là sinh khối 
và gió.93 Điện mặt trời và điện gió dự kiến sẽ 
được đầu tư nhiều trong tương lai, lấn át năng 
lượng địa nhiệt và năng lượng thủy triều, là hai 
loại năng lượng vẫn còn ở giai đoạn sơ khai ở 
Việt Nam.94,95 

Năm 2016, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt 
điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc 
gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030, 
nhấn mạnh công tác phát triển năng lượng tái 
tạo và tự do hóa thị trường điện.96 Chính phủ đặt 
mục tiêu tăng tỷ lệ sản xuất năng lượng tái tạo 
lên 7% vào năm 2020 và 10% vào năm 2030, 
đồng thời giảm sử dụng điện đốt than nhập khẩu 
để đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi 
trường và đảm bảo phát triển kinh tế xã hội bền 
vững. Dưới đây là mục tiêu được đặt ra đối với 
từng loại năng lượng tái tạo:

Thủy điện
Thủy điện là dạng năng lượng đóng góp lớn nhất 
vào công suất điện quốc gia của Việt Nam, với 
một lượng công suất đáng kể vẫn chưa được 
khai thác. Đã có 818 dự án thủy điện được phê 

Cơ cấu năng lượng tại Việt Nam, 
tháng 5 năm 2019

Thủy điện 
38%

Nhiệt điện 
(than đốt) 

34%

Dầu Diesel, thủy 
điện nhỏ và năng 
lượng tái tạo 7% 

Công suất lắp đặt đối với từng loại năng lượng tái tạo, 2018
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duyệt với tổng công suất đăng ký khoảng 23.182 
MW.97 Hiện tại, cả nước có 385 nhà máy thủy 
điện đang hoạt động với tổng sản lượng điện 
khoảng 18,5 GW.98 Ngoài ra, 143 dự án với công 
suất 18.564 MW đang trong giai đoạn thi công.99 
290 dự án khác với công suất 2.770 MW đang 
trong giai đoạn nghiên cứu khả thi.100 

Điện mặt trời 
Theo báo cáo, Việt Nam có tiềm năng khổng lồ 
trong việc phát triển năng lượng mặt trời do có 
cường độ bức xạ mặt trời tự nhiên trung bình 
là 5kWh trên mỗi m2.101 Đắk Lắk, Ninh Thuận, 
Bình Thuận, Quảng Trị và Quảng Ngãi là 5 tỉnh 
có công suất năng lượng mặt trời dự kiến cao 
nhất.102 Dù có tiềm năng, đến năm 2015, chỉ có 
một nhà máy điện mặt trời được đưa vào hoạt 
động tại Việt Nam, cùng với một loạt dự án pin 
năng lượng mặt trời quy mô nhỏ, trong khi các 
dự án khác còn loay hoay ở giai đoạn chuẩn bị 
đầu tư hay trong đang trong giai đoạn tiền thi 
công, chủ yếu là do các dự án năng lượng mặt 
trời không bị áp giá bán điện năng sản xuất ra 
từ nguồn năng lượng tái tạo được cung cấp vào 
hoặc bán cho lưới điện.103,104,105  

Điện mặt trời bắt đầu phát triển trở lại sau khi 
Nghị định số 11/2017/QD-TTg của Chính phủ106 
về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án 
điện mặt trời ở Việt Nam được ban hành. Kể từ 

Nguồn: Norton Rose Fulbright (2019)117 
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Các lựa chọn tài trợ  

Để đạt được các mục tiêu đề ra trong Kế hoạch 
phát triển điện quốc gia giai đoạn 2011 đến 
2020, Việt Nam cần đầu tư khoảng 23,7 tỷ đô 
la Mỹ vào năm 2030. Tuy nhiên, các nguồn lực 
trong nước của Việt Nam không đủ mạnh để 
theo kịp nhu cầu về vốn này.118 Chính phủ đã 
từng bước mở cửa cho đầu tư tư nhân và kêu 
gọi các chuyên gia kỹ thuật và đầu tư từ nước 
ngoài bằng cách tạo điều kiện cho các nhà đầu 
tư nước ngoài sở hữu 100% vốn trong các công 
ty năng lượng tại Việt Nam.119 Theo đó, các nhà 
đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn các hình thức 
đầu tư được phép; công ty có 100% vốn đầu tư 
nước ngoài, liên doanh hoặc hợp tác công tư 
(PPP) dưới hình thức hợp đồng xây dựng - vận 
hành - chuyển giao (BOT).

Có thể áp các loại ưu đãi sau:120

• Giá bán điện năng sản xuất ra từ nguồn năng 
lượng tái tạo được cung cấp vào hoặc bán 
cho lưới điện: Đây là một trong những mức 
giá thấp nhất thế giới, các mức giá bán điện 
hiện được áp dụng đối với điện mặt trời (9,35 
xu Mỹ/kWh), điện gió (8,5 xu Mỹ/kWh đối với 
điện gió trên đất liền và 9,8 xu Mỹ/kWh đối 
với điện gió ngoài khơi), sinh khối (5,8 xu Mỹ/
kWh); năng lượng từ chất thải rắn (5,8 xu Mỹ/
kWh) và khí bãi rác (7,28 xu Mỹ/kWh),

• Các hình thức ưu đãi thuế, được hiểu là thuế 
thu nhập doanh nghiệp thấp (10% trong 15 
năm đầu tiên) hoặc miễn thuế trong 4 năm,121 

• Ưu đãi liên quan đến đất đai, và

• Ưu đãi tài chính khác, có nghĩa là cho vay với 
lãi suất ưu đãi.

Ngoài ra, để đảm bảo lợi nhuận ổn định cho các 
nhà đầu tư, EVN, đơn vị mua điện duy nhất tại 
Việt Nam, có nghĩa vụ ưu tiên năng lượng tái tạo 
trong mạng lưới điện và mua toàn bộ điện trên 
lưới điện với mức giá được phê duyệt.122 Nếu 
được hưởng các ưu đãi này, các nhà phát triển 
dự án năng lượng tái tạo và chủ sở hữu các tài 
sản sản xuất năng lượng tái tạo có thể tiếp cận 
với rất nhiều nguồn vốn cho vay như ngân hàng, 
các bên tài trợ dự án chuyên biệt, các hiệp hội 
cho vay, quỹ đầu tư, nhà đầu tư trực tiếp và thị 
trường vốn. 

Trái phiếu xanh rất phù hợp với các dự án hoặc 
danh mục tài sản năng lượng tái tạo lớn và có 
thể cơ cấu theo một số hình thức, bao gồm trái 

tháng 6 năm 2019, số lượng dự án điện mặt trời 
đã tăng lên 82 do giá bán điện năng sản xuất ra 
từ nguồn năng lượng tái tạo được cung cấp vào 
hoặc bán cho lưới điện (FiT) hết hiệu lực vào 
ngày 30/6/2019.107 Do đó, sản lượng điện hàng 
năm từ các dự án điện mặt trời nối lưới đã tăng 
vọt từ 8 MW năm 2018 lên 870 MW trong nửa 
đầu năm 2019.108,109  

Điện gió
Điện gió ở Việt Nam rất có tiềm năng - với 
đường bờ biển dài và tốc độ gió trung bình 
6m/s.110 Các nhà máy năng lượng gió có khả 
năng sản xuất 500-1000 kWh mỗi m2 mỗi năm.111 
5 tỉnh thành ước tính có tiềm năng sản xuất điện 
gió lớn nhất là Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bình Thuận, 
Ninh Thuận và Bến Tre.112 Tương tự như các dự 
án điện mặt trời, số lượng các dự án điện gió 
đang hoạt động còn rất hạn chế với chỉ 6 nhà 
máy với tổng công suất 189,2 MW, tuy nhiên, số 
lượng dự án đang bắt đầu thi công đang ngày 
càng tăng.113 

Điện sinh khối
Là một nước nông nghiệp, Việt Nam có nhiều 
tiềm năng phát triển điện sinh khối. Các dự án 
sinh khối có thể sản xuất khoảng 900 MW.114 
Hiện nay ở Việt Nam có khoảng 38 nhà máy điện 
sinh khối từ bã mía với tổng công suất đăng ký 
khoảng 352 MW.115 Tuy vậy, sinh khối thường 
được coi là nguồn năng lượng phi thương mại vì 
được thu thập và tiêu thụ tại địa phương. Chỉ có 
8 nhà máy với tổng công suất 82,51 MW được 
kết nối với lưới điện quốc gia và chỉ bán 15% sản 
lượng điện tạo ra từ nguyên liệu sinh khối.116 

phiếu dự án, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu 
được bảo hiểm hoặc ABS. Việc tập hợp các dự 
án nhỏ hơn có thể được thực hiện thông qua 
hình thức phát hành chứng khoán hoặc các ngân 
hàng phát hành các khoản vay xanh và tái cấp 
vốn trong thị trường trái phiếu xanh. Các nguồn 
vốn năng lượng tái tạo đang được sử dụng để 
hỗ trợ các dự án mới phát triển và khuyến khích 
đổi mới. 

Ở Việt Nam chưa có trái phiếu xanh nào được 
phát hành trong lĩnh vực năng lượng tái tạo 
nhưng một số nước trong khu vực Đông Nam Á 
đã áp dụng. Một ví dụ điển hình trong khu vực là 
công ty điện lực của Thái B. Grimm Power PCL, 
đã phát hành trái phiếu xanh vào cuối năm 2018 
theo Tiêu chuẩn Trái phiếu Khí hậu - với tổng 
số tiền thu về cho 9 nhà máy điện mặt trời đang 
hoạt động với tổng công suất là 67,7 MW và 7 
nhà máy đang trong quá trình thi công với tổng 
công suất là 30,8 MW.

N
gu

ồn
:12

9  

Trọng tâm trong tương lai 

Phát điện bằng công nghệ phạm vi thủy 
triều 

Để đạt được các mục tiêu NDC và chuyển đổi 
sang nền kinh tế dựa trên các nguồn năng 
lượng ít các-bon, Việt Nam bắt buộc phải tăng 
tỷ lệ năng lượng tái tạo. Việc bổ sung năng 
lượng thủy triều vào tổng nguồn hỗn hợp năng 
lượng có thể giúp thực hiện được điều này. 

Công nghệ phạm vi thủy triều áp dụng những 
nguyên tắc tương tự với thủy điện để sản xuất 
năng lượng: cần có đập hoặc bờ ngăn để tạo 
một đập nước lớn và thu  được năng lượng 
tiềm năng từ sự chênh lệch giữa độ cao bên 
trong và bên ngoài khu vực hồ chứa.123 Nước 
được ép qua các tuabin bên trong công trình 
và phát điện. 

Công nghệ phạm vi thủy triều có lợi thế tiềm 
năng là có thể dự đoán được và bền vững, 
bởi hoạt động sản xuất năng lượng thủy triều 
không bị ảnh hưởng của điều kiện thời tiết 
mà chỉ theo chu kỳ của mặt trăng, mặt trời và 
trái đất.124 Ngoài ra, mặc dù năng lượng thủy 
triều thu được từ dòng chảy triều cũng tương tự 
như cách thu được năng lượng từ dòng không 

lưu thông qua tua bin gió, nhưng năng lượng 
thủy triều lại có công suất phát điện lớn hơn 
so với các tuabin năng lượng gió hạng tương 
đương.125 Tuy nhiên, cần xem xét loại công 
nghệ này có tác động tới môi trường như thế 
nào.126 

Công nghệ phạm vi thủy triều có thể phù hợp 
và khả thi tại Việt Nam. Việt Nam có đường bờ 
biển dài hơn 3.200 km với rất nhiều đảo lớn 
nhỏ. Nơi đây có nhiều địa điểm với địa hình 
thuận lợi để xây dựng nhà máy điện thủy triều, 
như đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô, Cát Bà, Hòn 
Dấu, Phú Quốc, Hoàng Sa, Trường Sa. Kết 
quả đo tốc độ của sóng thủy triều quanh các 
khu vực này cho thấy thủy triều lớn nhất rơi 
vào khoảng từ 0,74m/s tới 0,84 m/s.127 

Chế độ thủy triều của đồng bằng sông Cửu 
Long đặc biệt thuận lợi vì đây là chế độ thủy 
triều bán nhật triều, tương đối phổ biến đối với 
các nhà máy điện thủy triều ở châu Âu.128 Tuy 
nhiên, việc xây dựng một nhà máy điện thủy 
triều sử dụng công nghệ thủy triều ở đồng 
bằng sông Cửu Long đòi hỏi phải cân nhắc kỹ 
lưỡng và kiểm tra tính khả thi cẩn thận vì sông 
Mê Kông nắm vai trò trọng yếu trong việc  cấp 
nước và môi trường sinh học.
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Tổ hợp điện mặt trời Dầu 
Tiếng136,137 

Đề xuất: Công ty Cổ phần Năng lượng 
Dầu Tiếng (liên doanh giữa Công ty 
Trách nhiệm hữu hạn Xuân Cầu và B. 
Grimm Power Public Company limited)

Địa điểm: Tây Ninh, Việt Nam 

Tình trạng: Hoàn thành. Tổ hợp điện mặt trời 
Dầu Tiếng được khởi công vào cuối tháng 
6/2018. Hoàn thành và chính thức kết nối vào 
lưới điện quốc gia từ tháng 6/2019.138    

Phân loại: Điện mặt trời

Mô tả: Tổ hợp điện mặt trời Dầu Tiếng  
được phát triển trên diện tích 504ha là vùng 
đất bán ngập nước của hồ Dầu Tiếng. Tổ 
hợp bao gồm nhà máy điện mặt trời Dầu 
Tiếng 1 và Dầu Tiếng 2 với công suất thiết kế 
420 MW. Đây là một trong 10 dự án điện mặt 
trời được phát triển ở Tây Ninh với tổng công 
suất là 808 MW và vốn đầu tư đăng  
ký là 21.460 triệu đồng (tương đương 922 
triệu đô la Mỹ). Sau khi hoàn thành, đây là  
dự án điện mặt trời lớn nhất Việt Nam và 
Đông Nam Á.139 

Tổ hợp được thiết kế với công nghệ quang điện 
mặt trời với thành phần chính là các tấm quang 
điện (PV). Dự án được lắp đặt bởi tập đoàn 
POWERCHINA theo hợp đồng EPC (Kỹ thuật, 
Mua sắm và Xây dựng).140 

Việc hoàn thành và vận hành nhà máy điện mặt 
trời Dầu Tiếng 1 và 2 đã đưa Tây Ninh trở thành 
tỉnh đi đầu về điện mặt trời tại Việt Nam. Ước 
tính tổ hợp sẽ phục vụ nhu cầu điện cho cả tỉnh 
Tây Ninh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 
nói chung.

Công suất: Dự án nhà máy điện Dầu Tiếng có 
thể sản xuất khoảng 688 triệu kWh mỗi năm cho 
khu vực, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của gần 
320.000 hộ gia đình.  

Chi phí: Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 9.100 
tỷ VND (tương đương khoảng 391 triệu đô la 
Mỹ)141,142 

Cơ cấu tài chính: Dự án được đồng tài trợ bởi 
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuân Cầu của Việt 
Nam và B. Grimm Power Public Company limited 
của Thái Lan143 
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Trang trại điện gió Lai Hòa130,131   

 
Đề xuất: Công ty Cổ phần Super Wind Energy Công Lý  
Sóc Trăng

Địa điểm: Sóc Trăng, Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam 

Tình trạng: Đang thi công. Công trình được khởi công giai đoạn một vào 
năm 2018 và dự kiến hoàn thành trong thời gian 36 tháng.132   

Phân loại: Cơ sở sản xuất điện gió, năng lượng tái tạo

Mô tả: Dự án nằm ở phường Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, có diện tích 
2.489ha. Được biết đến là trang trại gió đầu tiên ở tỉnh Sóc Trăng.

Trang trại điện gió có tổng công suất là 98 MW, và sẽ đi vào hoạt động 
sau 3 giai đoạn. Cụ thể là giai đoạn đầu sẽ có công suất 30 MW, giai 
đoạn thứ hai 30 MW và giai đoạn thứ ba 38 MW. Giai đoạn đầu có 15 
trụ tua-bin quạt gió, rộng 370ha. Tổng đầu tư cho giai đoạn này là 1,68 
nghìn tỷ đồng.133 

Việc xây dựng trang trại gió được kỳ vọng sẽ góp phần cân bằng nguồn 
cấp điện cũng như phát triển khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Công suất: Trang trại gió dự kiến sẽ phát 257 triệu kWh mỗi năm vào 
mạng lưới điện quốc gia. 

Việc phát triển dự án này sẽ mang lại lợi ích cho kinh tế địa phương, cụ 
thể là: góp phần tái cơ cấu nền kinh tế trong vùng, phát triển du lịch, tạo 
công ăn việc làm cho người dân địa phương và ngăn ngừa ảnh hưởng 
của biến đổi khí hậu.

Chi phí: Xấp xỉ 5,39 nghìn tỷ VND (237,4 triệu đô la Mỹ)134 

Cơ cấu tài chính: Tài trợ tư nhân từ Công ty Cổ phần Công Lý
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Dự án mở rộng Nhà máy thủy điện Hòa Bình148 

Đề xuất: Tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN)

Địa điểm: Hòa Bình, Việt Nam 

Tình trạng: Đang thi công. Nhà máy sẽ được đưa vào hoạt động vào 
năm 2022 - 2023.  

Phân loại: Thủy điện, Năng lượng tái tạo

Mô tả: Đây là một phần của dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình, nhà 
máy thủy điện lớn thứ hai Việt Nam với công suất điện hằng năm là hơn 
10 tỷ kWh.149 

Dự án gồm 2 tổ máy với tổng công suất là 480MW, nguồn nước lấy từ xã 
Thái Thịnh, kế hoạch xây dựng đường hầm nước và mở rộng tại phường 
Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 

Nhà máy không làm ảnh hưởng đến diện tích lưu vực hiện tại và thể tích 
hồ chứa. Mực nước tăng bình thường ở mức 117m và mực nước chết 
vẫn giữ ở mức 80m, nhưng mực nước sản xuất tăng tối thiểu từ 80m lên 
87m. Lưu lượng nước thiết kế của nhà máy mở rộng là 600 m3/s, tăng 
tổng lưu lượng nước lên 3000 m3/s. 

Công suất: Nhà máy dự kiến sản xuất trung bình 479 triệu kWh một 
năm, tăng khả năng huy động điện năng vào giờ cao điểm lên 264,4 triệu 
kWh/năm.150 

Nhà máy điện sinh khối Phú Yên145

 
Đề xuất: Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam

Địa điểm: Tỉnh Phú Yên, Nam Trung Bộ, Việt Nam

Tình trạng: Đang thi công. Nhà máy được khởi công vào năm 2015, 
gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên được hoàn thiện và kết nối vào điện 
lưới quốc gia tháng 4/2017. Giai đoạn thứ hai đang trong quá trình thi 
công.    

Phân loại: Năng lượng sinh khối

Mô tả: Nhà máy điện sinh khối Phú Yên nằm trong khu đất nhà máy 
đường Hoa Sơn. Nhà máy điện được xây dựng để tận dụng bã mía thải 
ra từ quá trình sản xuất đường khi nhà máy đường đạt công suất 8.000 
tấn đường mía một giờ. 

Nhà máy sinh khối có hai tổ máy. Tổ máy đầu tiên có công suất 1x30 
MW bắt đầu xây dựng vào cuối năm 2015 và được đưa vào hoạt động 
vào tháng 4/2017. Nhiên liệu chính của giai đoạn 1 là bã mía từ nhà máy 
đường Hoa Sơn. Do đó, nhà máy điện hoạt động song song với nhà máy 
đường.

Tổ máy thứ hai (2x30 MW), vẫn đang trong quá trình thi công và cũng sẽ 
đi vào hoạt động song song với nhà máy đường. Tổ máy thứ hai sẽ sử 
dụng 10.000 tấn sinh khối đường mỗi giờ ngoài những nhiên liệu sinh 
khối khác như vỏ trấu, dừa và hạt điều.

Nhà máy điện sinh khối Phú Yên sử dụng công nghệ lò hơi tầng sôi 
với hệ thống lọc tĩnh điện hiệu suất cao để đảm bảo yếu tố môi trường 
với những hạt lơ lửng. Điện sinh khối được coi là nguồn năng lượng 
sạch cũng như là nguồn thu nhập ổn định cho nông dân trồng mía ở địa 
phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở Phú Yên.

Chi phí: Tổng mức đầu tư của Dự án mở rộng Nhà máy thủy điện Hòa 
Bình ước tính là 360 triệu đô la Mỹ (bao gồm chi phí điều hành, cố vấn, 
quản lý dự án, chí phi chuẩn bị công trường thi công, thuế và lãi trong 
quá trình xây dựng).151 

Cơ cấu tài chính: Từ nguồn vốn tự có của EVN (khoảng 30% tổng vốn 
đầu tư); vốn vay tín dụng ưu đãi (dành cho chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư) và vốn vay thương mại (chiếm khoảng 70% tổng vốn đầu tư).152 

Công suất: Tổ máy 1 của nhà máy hiện tại vừa phát điện vừa phát hơi 
nước phục vụ cho hoạt động sản xuất đường tại nhà máy Hoa Sơn với 
công suất 70 triệu kWh một năm. Tổ máy 2 sẽ chỉ phát điện và công suất 
dự kiến sẽ cao gấp đôi tổ máy 1. 

Chi phí: Tổng mức đầu tư của dự án là 58,4 triệu đô la Mỹ, trong đó giá 
trị đầu tư của mỗi giai đoạn là 29,2 triệu đô la Mỹ.146 

Cơ cấu tài chính: Dự án được tài trợ 100% bởi Công ty TNHH Công 
nghiệp KCP Việt Nam
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Vận tải phát thải các-bon thấp  
Các phương thức vận tải và các thiết bị 
phụ trợ gần như không hoặc thải ra ít 
khí các-bon. Các phương thức này bao 
gồm hệ thống đường sắt vận chuyển 
khách và hàng hóa của quốc gia và đô 
thị; tuyến xe buýt nhanh BRT, xe chạy 
điện; và hệ thống đường dành riêng 
cho xe đạp.   

Tổng quan về ngành 

Ngành giao thông vận tải đang dần trở thành 
ngành phát thải nhiều khí nhà kính nhất Việt 
Nam, chiếm khoảng 18% lượng khí thải CO2 
trong năm 2014.154 Lượng khí thải CO2 bình 
quân đầu người đang tăng, ước tính tăng gần 
gấp đôi từ 0,343 tấn năm 2014 lên đến 0,621 
tấn vào năm 2025.155 Do đó, để giảm lượng phát 
thải khí nhà kính (GHG) khoảng 25% năm 2030 
và 45% vào năm 2050 theo Chiến lược Phát 
triển Năng lượng tái tạo,156 cần tái cơ cấu ngành 
giao thông vận tải, chú trọng vào tiết kiệm năng 
lượng, khuyến khích di chuyển bằng phương tiện 
công cộng và phương tiện sử dụng năng lượng 
sạch.157 

Hệ thống giao thông hiện tại của Việt Nam gồm 
hệ thống đường bộ, đường sắt, đường hàng 
không và đường thủy (đường thủy nội địa và ven 
biển). Trong đó, hệ thống đường bộ thải ra nhiều 
khí thải nhất, chiếm khoảng 68%.158 Với dân số 
khoảng 96 triệu người, Việt Nam có khoảng 40 
triệu phương tiện cơ giới, chủ yếu chạy bằng 
xăng dầu.159 Tuy nhiên, hiện nay xe đạp điện và 
xe máy điện, loại phương tiện được coi là thân 
thiện hơn nhiều với môi trường, đang dần thu hút 
sự quan tâm của người dân Việt Nam.160 

Năm 2017, người Việt Nam sở hữu 400.000 
xe điện. Trong tương lai gần, với những chính 
sách hiện tại của chính phủ về giảm phát khí 
các-bon thì phương thức di chuyển mới này ước 
tính chiếm 20% nhu cầu thị trường.161 Gần đây, 
Vinfast, một nhà sản xuất ô tô nội địa, đã ra mắt 
thành công chiếc xe máy điện đầu tiên, thúc đẩy 
thị trường sản xuất xe điện vẫn còn non trẻ của 
Việt Nam.162 

Các phương tiện giao thông thân thiện với môi 
trường khác hiện có ở Việt Nam là tàu điện, 
đường sắt trên cao và xe buýt nhanh (BRT), 
chủ yếu tập trung tại Hà Nội và Thành phố Hồ 
Chí Minh. Các phương tiện này dù vẫn hoạt 
động nhưng phương tiện công cộng chỉ chiếm 
một phần khá nhỏ, chưa tới 10% nhu cầu đi lại 
của người dân.163 Nguyên nhân là do hệ thống 
đường xá chưa phát triển, người dân vẫn chưa 
dễ dàng tiếp cận với phương tiện công cộng và 
do sự tiện lợi của phương tiện cá nhân. 

Trong khi hệ thống BRT tại Hà Nội (được tài trợ 
bằng vốn ODA của World Bank, với tổng chi phí 
là 53,6 triệu đô la Mỹ)164 đã đi hoạt động từ năm 
2016, còn hệ thống BRT tại Thành phố Hồ Chí 
Minh đã ngừng vận hành năm 2017 sau 1 năm 

hoạt động vì lượng khách ít.165 Trong khuôn khổ 
của kế hoạch đưa Hồ Chí Minh thành thành 
phố xanh-sạch-đẹp, chính quyền thành phố vừa 
phê duyệt dự án phát triển hệ thống BRT thông 
minh mới sử dụng xe buýt điện trong khu vực 
nội thành.166 

Phát triển hạ tầng giao thông công cộng đã trở 
thành ưu tiên hàng đầu của các thành phố lớn 
mặc dù trước đây gặp phải bất cập ở một số 
hệ thống. Do đó, đầu tư vào phương tiện công 
cộng đang gia tăng đáng kể trong một số năm 
gần đây, với những giao dịch đầu tư lớn nhất từ 
trước tới nay vào 5 tuyến đường sắt đô thị tại Hà 
Nội và Hồ Chí Minh. Những dự án hàng nghìn 
tỷ đồng này đã hoàn thiện hoặc đang trong giai 
đoạn thi công.167 Những tuyến đường sắt sẽ giúp 
giảm ách tắc giao thông ở 2 thành phố, xây dựng 
hệ thống đường bộ hoàn chỉnh hơn - giúp nhiều 
người có thể tiếp cận tốt hơn với phương tiện 
giao thông công cộng và chuyển đổi hình thức 
di chuyển từ phương tiện cá nhân sang phương 
tiện công cộng. 

Không chỉ hệ thống giao thông đô thị mà còn có 
mạng lưới đường sắt vận chuyển hành khách và 
vận tải hàng hóa trên khắp đất nước. Tuyến giao 
thông huyết mạch của quốc gia là đường sắt 
cao tốc Hà Nội - Hồ Chí Minh, với 4 tuyến chính 
đi qua 35 tỉnh miền núi và 1 tuyến nối liền với 
mạng lưới đường sắt Trung Quốc.168 168 Nhìn 
chung, hệ thống đường sắt ở Việt Nam vẫn còn 
lạc hậu và đầu máy phụ thuộc nhiều vào nhiên 
liệu đốt.169 Mặc dù vậy, hiện trạng này có thể sẽ 
sớm thay đổi. 

Hệ thống đường sắt Việt Nam đang được cải 
tổ toàn diện với các kế hoạch để thu hút đầu tư 
nước ngoài.170 Ngoài ra còn có dự án xây dựng 
đường sắt cao tốc Bắc-Nam nối từ Hà Nội đến 
Thành phố Hồ Chí Minh, với chi phí lên đến 58 
tỷ đô la Mỹ.171 Dự án áp dụng công nghệ tàu cao 
tốc Shinkansen của Nhật Bản và dự kiến sẽ cải 
thiện chất lượng giao thông cho gần một nửa 
dân số của đất nước. Dự đoán trong tương lai, tỷ 
trọng phương tiện giao thông bằng phương tiện 
điện ở Việt Nam sẽ tăng lên.

Các lựa chọn tài trợ  
Hầu hết kinh phí cho hệ thống giao thông được 
lấy từ ngân sách chính phủ, ODA (từ viện trợ của  
ADB, Trung Quốc, v.v.), hình thức hợp tác PPP, 
hợp đồng Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao hoặc 
Xây dựng-Chuyển giao. 

Ngoài ra còn có nhiều cơ cấu tài trợ khác khuyến 
khích khu vực tư nhân tham gia tài trợ dài hạn 
cho các dự án giao thông vận tải phát thải các-
bon thấp, bao gồm cả trái phiếu xanh, mua lại tài 
sản và chứng khoán hóa tài sản xanh. Trái phiếu 
xanh giúp các nhà đầu tư tiếp cận gián tiếp với 
các dự án và tài sản cụ thể và có các đặc tính tín 
dụng và thanh khoản hấp dẫn cho các nhà đầu 

tư tổ chức. Dù vậy, chưa có trái phiếu xanh nào 
được phát hành tại Việt Nam để tài trợ cho hệ 
thống giao thông phát thải các-bon thấp. 

Các khoản vay ưu đãi có bảo đảm của chính phủ 
là một cơ cấu vốn mới trong khu vực ASEAN, 
cung cấp đòn bẩy vốn lớn so với các dòng doanh 
thu vận tải (vé bán ra). Một cơ chế cải tiến khác 
là “nắm bắt giá trị”, là những giá trị sinh ra từ cơ 
sở vật chất và những hoạt động kinh doanh lận 
cận, dành cho chủ sở hữu đất tư nhân. Khẩu vị 
của khu vực tư nhân ngày càng đa dang, kéo 
theo nguồn vốn cũng phải phong phú hơn và tốc 
tiến đầu tư. 

Trọng tâm trong tương lai 

Điện khí hóa thu gom rác thải và 
phương tiện giao hàng bưu chính 

Trong hai thập kỷ qua, quá trình đô thị hóa 
nhanh chóng đã tạo áp lực lớn lên các 
thành phố của Việt Nam. Thành phố Hà Nội 
và Hồ Chí Minh đang ngày càng trở nên ô 
nhiễm do khí phát thải và rác thải đô thị. Để 
giải phóng áp lực môi trường đang đè nặng 
lên hai thành phố này, các phương tiện 
công cộng như xe buýt, xe tải bưu chính và 
xe chở rác cần chuyển từ chạy xăng sang 
chạy bằng điện. Thực tế, một công ty xe 
buýt điện mới đang đến Việt Nam, dự kiến 
vào tháng 3 năm 2020 sẽ có tới 3.000 xe 
buýt điện hoạt động trên các tuyến đường 
của 5 thành phố lớn.172  

Việc chuyển đổi sang sử dụng xe chạy 
điện để thu gom chất thải cũng có thể góp 
phần giảm bớt áp lực môi trường. Ngoài ra, 
các xe chạy điện không tiếng ồn có thể di 
chuyển vào bất cứ thời gian nào vào ban 
ngày hay ban đêm, đặc tính này giúp tăng 
năng suất của xe chạy điện và có thể tiết 
kiệm chi phí vận hành. Việc sử dụng xe tải 
điện đang được triển khai ở các quốc gia 
như New Zealand173 và Mỹ.174

Việc chuyển sang phương tiện bưu chính 
điện cũng mang đến những lợi ích tương 
tự. DHL đã cho xe chạy điện đi vào vận 
hành tại Việt Nam như một phần trong cam 
kết của Tập đoàn DHL về Không Phát thải 
vào năm 2050.175 Tuy nhiên, Tổng công ty 
Bưu điện Việt Nam, nhà cung cấp dịch vụ 
bưu chính lớn nhất tại Việt Nam với hơn 
2.000 xe tải bưu chính và 3.500 xe máy,176 
vẫn chưa bắt tay vào thay đổi. Các quốc gia 
đã khởi động tiến trình chuyển đổi bao gồm 
Canada, Đức, Mỹ và Đài Loan.
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Tuyến đường sắt trên cao Hà Nội x 2 tuyến  
Tuyến 2A: Cát Linh-Hà Đông Tuyến 3: Nhổn  
- Ga Hà Nội177,178  

Đề xuất: Tổng công ty đường sắt Việt Nam là chủ sở hữu. 
Công ty TNHH Đường Sắt Hà Nội là bên vận hành.

Địa điểm: Hà Nội, miền Bắc, Việt Nam

Tình trạng: Đang thi công. Tuyến 2A: Cát Linh-Hà Đông: Được khởi 
công vào cuối tháng 10/2011 và theo dự kiến ban đầu là đi vào hoạt 
động vào năm 2016. Tuy nhiên, công trình tạm dừng thi công do thiếu 
vốn. Đã hoàn thiện và được đưa vào hoạt động từ đầu năm 2019.

Tuyến 3: Nhổn - Ga Hà Nội: Tuyến đường sắt này vẫn đang trong quá 
trình thi công và dự kiến đưa vào hoạt động năm 2022.179 

Phân loại: Đường sắt trên cao, Cơ sở hạ tầng

Mô tả: Đây là 2 trong số 4 tuyến đường sắt trên cao lớn thuộc hệ thống 
đường sắt đô thị của đề án Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội 
(HUTMP), nhằm giảm tải ùn tắc giao thông và phát thải CO2. 

Tuyến 2A nối quận Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông qua 12 trạm với 
tổng chiều dài 13,1km. Dự án này dự kiến sẽ là tuyến đường sắt đô thị 
cao tốc đầu tiên ở Việt Nam.

Tuyến số 3 nối liền Nhổn với ga Hà Nội với tổng chiều dài 12,5km đường 
hai ray. Tuyến đường sắt trên cao số 3 sẽ tăng cường liên thông 6 quận 
của Hà Nội và là một phần không thể thiếu trong hệ thống giao thông 
công cộng tiên tiến, hướng tới tăng cường phương thức vận tải công 
cộng bằng các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường, ít phát 
thải khí nhà kính.

Công suất: Dịch vụ đường sắt trên cao đầy cạnh tranh cùng với hành 
lang dự án hỗ trợ kết nối giao thông công cộng. 

Tuyến xe điện mặt đất số 1  
- Sài Gòn - Chợ Lớn - Bến xe miền Tây183,184  

Đề xuất: Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR)

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, miền Nam, Việt Nam

Tình trạng: Đã lập kế hoạch. Dự án đang kêu gọi đầu tư nước ngoài.

Phân loại: Phương tiện giao thông công cộng, Trên mặt đất, Cơ sở hạ 
tầng

Mô tả: Sẽ có một tuyến đường sắt hạng nhẹ trên cao với ga đầu ở Sài 
Gòn (trong khu vực công viên Bến Bạch Đằng) và ga cuối là Bến xe 
miền Tây, tổng chiều dài là 12,5 km, nối các đại lộ chính của Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Tuyến bao gồm 1 trạm dừng đặt ở Bến xe miền Tây với diện tích 5 ha, 6 
nhà ga chính và 17 trạm đón khách.185 

Công suất: Xây dựng các dịch vụ vận tải hành khách công cộng với 
sức chứa tương đối lớn để giảm ô nhiễm môi trường và giảm sử dụng 
phương tiện cá nhân.

Chi phí: Xấp xỉ 250 triệu đô la Mỹ186 

Cơ cấu tài chính: Thỏa thuận hợp tác PPP, ODA, hợp đồng BOT hoặc BT

 

Chi phí: 
• Tuyến 2A: 868 triệu đô la Mỹ (ước tính)180 

• Tuyến 3: 1,3 tỷ đô la Mỹ (tổng chi phí ước tính hiện tại)181 

Cơ cấu tài chính: Tuyến 2A, Cát Linh-Hà Đông được tài trợ bằng vốn 
ODA từ nhà thầu Trung Quốc (khoảng 669 triệu đô la Mỹ) kết hợp với 
ngân sách chính phủ Việt Nam (khoảng 199 triệu đô la Mỹ).

Tuyến 3, Nhổn-Ga Hà Nội, vay vốn ODA được bảo lãnh bởi ADB, Agence 
Francaise de Development, European Investment Bank, Direction 
Generale du Tresor, Clean Technology Fund, và phần vốn còn lại do chính 
quyền thành phố cấp.
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Nâng cấp tuyến đường sắt nội thành Hà Nội - Hồ 
Chí Minh188   

Đề xuất: Cục Đường sắt Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải

Địa điểm: Từ Bắc Trung Bộ đến Nam Trung Bộ, Việt Nam

Tình trạng: Đang thi công. Dự án được chia thành ba giai đoạn. Hiện tại 
đang ở giai đoạn 2 và vẫn đang tiếp tục kêu gọi đầu tư. 

Phân loại: Phương tiện vận chuyển hành khách công cộng, Đường sắt, 
Cơ sở hạ tầng

Mô tả: Mục tiêu chính của kế hoạch là nâng cấp và hiện đại hóa tuyến 
đường sắt Bắc - Nam với điểm xuất phát từ ga Hà Nội đến ga Hòa Hưng 
(Thành phố Hồ Chí Minh) theo tiêu chuẩn đường sắt cấp 1 đến cấp 2. 

Giai đoạn I, từ 2014 đến 2015, bao gồm tiếp tục thực hiện các dự án 
hiện tại, với số vốn là 580,56 triệu đô la Mỹ.

Giai đoạn II, tập trung vào một số dự án để tháo gỡ các nút thắt nhằm 
đảm bảo an toàn cho các đoàn tàu như: xây dựng đường hầm Khe Net 
và Hải Vân, ưu tiên hai dự án đường sắt tại các khu vực Hà Nội - Ngọc 
Hội và Trảng Bom - Hòa Hưng để giảm ùn tắc đô thị, và đầu tư tập trung 
vào 2 dự án tuyến đường dài: Hà Nội - Vinh và Nha Trang - Hồ Chí 
Minh.189 Tổng chi phí của giai đoạn này là khoảng 5,7 tỷ đô la Mỹ.

Trong giai đoạn III, Cục Đường sắt Việt Nam đề xuất xây dựng một loạt 
các tuyến đường sắt nối giữa các cảng biển, khu công nghiệp và khu 
du lịch, ví dụ: Vũng Áng, Chân Mây, Nhơn Hội, Vân Phong và các tuyến 
đường sắt như Biên Hòa - Vũng Tàu, Hồ Chí Minh - Lộc Ninh.

Sản xuất xe buýt điện191,192 

 
Đề xuất: VinFast

Địa điểm: Hải Phòng, Việt Nam

Tình trạng: Đang thi công. Xe buýt dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động 
vào tháng 3/2020.

Phân loại: Phương tiện giao thông công cộng, Phương tiện phát thải 
các-bon thấp

Mô tả: Dự án được phát triển bởi VinFast hợp tác với Siemens Việt 
Nam, với vai trò là nhà cung cấp công nghệ và linh kiện.193 Hiện tại, nhà 
máy xe buýt điện VinFast đang trong quá trình thi công và lắp đặt hệ 
thống nhà máy. 

Dự án xe buýt điện đầu tiên dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2019. 
Mục tiêu của dự án là phát triển xe điện thân thiện với môi trường nói 
chung và xe buýt điện nói riêng. Dự án này sẽ giảm thiểu các vấn đề ô 
nhiễm tại các thành phố lớn và đáp ứng nhu cầu giao thông công cộng 
ngày càng tăng ở Việt Nam.

Công suất: Từ tháng 3 năm 2020, xe buýt điện sẽ được đưa vào hoạt 
động ở năm thành phố lớn là: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố 
Hồ Chí Minh và Cần Thơ, với việc vận hành 3000 xe buýt điện.

Chi phí: 1 nghìn tỷ đồng (43 triệu đô la Mỹ)194  

Cơ cấu tài chính: Tài trợ từ Vingroup Dự án theo mô hình phi lợi nhuận, 
100% lợi nhuận sẽ được tái đầu tư

 

Công suất: Với tốc độ trung bình là 80 - 90 km/h đối với tàu chở khách, 
đón 16 triệu hành khách mỗi năm.

Tốc độ trung bình 50 - 60 km/h đối với tàu chở hàng có sức chứa 6 triệu 
tấn hàng hóa, với

25 cặp tàu hoạt động ngày đêm.

Chi phí: Xấp xỉ 10 tỷ đô la Mỹ190 

Cơ cấu tài chính: Tài trợ từ ngân sách chính phủ và trái phiếu chính phủ 
kết hợp với ODA, BOT
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Các tài sản không làm tăng phát thải 
khí nhà kính hoặc hướng tới giảm 
phát thải trong thời gian hoạt động 
của tài sản, sẽ thích nghi và tăng khả 
năng phục hồi trước tác động của 
môi trường xung quanh. Điều này 
bao gồm xây dựng cơ sở hạ tầng 
nước thân thiện với môi trường. 

Các dự án quản lý nước có thể bao 
gồm thu giữ nước, trữ nước, xử lý 
nước (với việc xử lý khí thải metan), 
phòng chống lũ lụt, phòng chống hạn 
hán, quản lý nước mưa và quản lý/
phục hồi hệ sinh thái. 

Tổng quan về ngành 

Biến đổi khí hậu, đô thị hóa nhanh và gia tăng 
dân số mạnh mẽ đồng nghĩa với việc Việt Nam 
cần ưu tiên quản lý nước bền vững và ổn định 
hơn nữa. Ba lĩnh vực cần nhất và hiện đang là 
thách thức đối với chính phủ và chính quyền các 
cấp là cấp nước sạch, xử lý nước thải đầy đủ và 
cơ sở hạ tầng kiểm soát lũ lụt. 

Cơ sở hạ tầng nước không đầy đủ và lạc hậu 
đồng nghĩa với việc nguồncấp nước cho các 
hoạt động dân sinh và công nghiệp vẫn chưa 
đáp ứng được nhu cầu.197 Trong năm 2015, chỉ 
có 10% hộ gia đình ở nông thôn và 61% hộ gia 
đình ở thành phố có nước sạch.198 Nhìn chung, 
đến năm 2020, với dân số đô thị là 44 triệu 
người, nhu cầu nước sạch ước tính lên tới 9,4-
9,6 triệu mét khối nước mỗi ngày.199 Các thành 
phố lớn cũng có nhu cầu cao về nước sạch. Ví 
dụ như đến năm 2020, Hà Nội ước tính cần 2 
triệu mét khối nước sạch mỗi ngày, khoảng 3 
triệu mét khối mỗi ngày đến năm 2030, 3,5 triệu 
mét khối vào năm 2050.200 

Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu lớn cho  
ngành cấp nước sạch trong tương lai. Đến năm 
2030, 100% dân số có nước uống an toàn.201 
Đến năm 2020, cấp nước đô thị phải đạt 85% và 
ở nông thôn sẽ phải đạt 75% nhu cầu.202 Chiến 
lược quốc gia về Biến đổi khí hậu do Chính phủ 
ban hành cũng nhấn mạnh cải thiện an ninh 
nguồn nước là cách đối phó với biến đổi khí 
hậu.203 Ngoài ra, Chiến lược quốc gia về Biến  
đổi khí hậu do Chính phủ ban hành cũng nêu 
rõ phải có cơ sở hạ tầng nước và thủy lợi bền 
vững.204  

Đến năm 2020, tài trợ vốn cần thiết để đạt được 
các mục tiêu đầy tham vọng về cấp nước ước 
tính vào khoảng 600 triệu đô la Mỹ mỗi năm.205 

Do các nguồn ODA rất có thể sẽ giảm đi khi Việt 
Nam trở thành nước có thu nhập trung bình, 
Chính phủ sẽ phải tìm các nguồn tài trợ khác, ví 
dụ như từ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu 
tư tư nhân hoặc khung PPP và các mô hình tài 
chính hỗn hợp khác. 

Ngoài ra cũng cần vốn đầu tư cho những dự án 
đầy tham vọng của Việt Nam để nâng cấp các 
nhà máy xử lý nước thải. Việt Nam đang gặp 
phải vấn đề ngày càng nghiêm trọng về nước 
thải. Nước thải công nghiệp và sinh hoạt hằng 
ngày của người dân chưa qua xử lý xả thẳng 
xuống nguồn nước, gây ô nhiễm. Lượng nước 
thải sinh hoạt vào khoảng 1,75 triệu mét khối một 
ngày,206 chỉ 10% trong số đó được đưa qua xử lý. 
Nguyên nhân là do thiếu trầm trọng các nhà máy 
xử lý nước.207 

Để giải quyết những vấn đề này, Chính phủ đang 
tìm hướng giải quyết để tăng khả năng xử lý 
nước thải từ khoảng 900.000 mét khối một ngày 
lên thêm 1,6 triệu mét khối một ngày vào năm 
2020.208 Chính phủ cũng đã đặt mục tiêu xây 
dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị 
tập trung ở hầu hết các đô thị đến năm 2025; 70-
80% lượng nước thải đô thị sẽ được thu gom và 
xử lý đúng quy trình Đến năm 2050, tất cả thành 
phố có dân số hơn 50.000 người209 phải có hệ 
thống thoát nước mưa và xử lý chất thải.210,211  

Các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh 
và Hà Nội đang nỗ lực nâng cấp và mở rộng cơ 
sở hạ tầng nước thải hiện tại. Ví dụ, Quy hoạch 
chống ngập của Hồ Chí Minh (2016-2020) dự 
kiến sẽ xây dựng và nâng cấp 6.000km hệ thống 
thoát nước, 12 nhà máy xử lý nước thải và hơn 
5.000km kênh, tổng cộng tốn khoảng 4 tỷ đô la 
Mỹ.14 Hà Nội dự kiến chi 2 tỷ đô la Mỹ để trùng 
tu hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trong 
những năm sắp tới.212 

Việt Nam là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất 
của lũ lụt. Tình trạng thường xuyên bị ngập 
úng vào mùa mưa là do kế hoạch phòng chống 
lũ không hiệu quả và cơ sở hạ tầng kém chất 
lượng. Các công trình thoát nước đô thị lạc hậu 
và không hiệu quả do quá trình đô thị hóa chóng 
mặt. Do đó, cần có hệ thống đê điều, kênh rạch 
mới để đối phó và phòng chống lũ. Trong báo 
cáo Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định 
(NDC), Việt Nam thừa nhận vai trò quan trọng 
của cơ sở hạ tầng nước trong cuộc chiến chống 
lại mực nước biển dâng cao và ngập lụt.213 Chính 
phủ đã đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% các 
khu vực đô thị sẽ ít gặp lũ lụt trong mùa mưa.214 
Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh 
đặt ra mục tiêu bảo vệ hơn 900 kênh thoát nước, 
đê điều và kênh rạch.215 Điều này đồng nghĩa với 
việc Việt Nam phải phân bổ ngân sách hợp lý 
cho cơ sở hạ tầng chống lũ trong tương lai gần.

Các lựa chọn tài trợ  

Hiện tại, ngành này vẫn chủ yếu nhận vốn đầu 
tư công do hầu hết các cơ sở hạ tầng tại Việt 
Nam là thuộc sở hữu nhà nước. Trái phiếu xanh 
chính phủ và địa phương có thể góp vốn tài trợ 
cho cơ sở hạ tầng nước của khu vực công do 
chính quyền địa phương (tỉnh, thành phố hoặc 
các công ty trực thuộc) phát hành. Việc sử dụng 

số tiền thu được từ giao dịch phát hành cả hai 
loại trái phiếu xanh này được dự kiến sẽ hỗ trợ 
duy trì hệ thống nước tại Việt Nam. Năm 2016, 
các bên phát hành là chính quyền địa phương đã 
phát hành cả 2 loại trái phiếu xanh với tổng giá trị 
lên tới 27 triệu đô la Mỹ. 

Trái phiếu xanh đề ra một lộ trình đầu tư cho cơ 
sở hạ tầng nước bền vững. Các con đường đầu 
tư khác bao gồm đầu tư vào xây dựng, sở hữu 
và tái cấp vốn những loại cơ sở hạ tầng mới 
như thiết bị khử mặn, cơ sở hạ tầng nước công 
nghiệp và thương mại.

Quản lý nước bền vững  

Trọng tâm trong tương lai 

Khử muối để ứng phó với tình trang 
khan hiếm nước 

Dân số gia tăng tỉ lệ thuận với nhu cầu 
nước uống sạch ở Việt Nam. Việc tìm một 
nguồn thay thế nước uống an toàn là rất 
quan trọng. Việc khử muối trong nước 
biển là một giải pháp cho vấn đề này trong 
tương lai. 

Khử muối là kỹ thuật loại bỏ muối dư khỏi 
nước biển hoặc nước lợ để chuyển thành 
nước uống an toàn hoặc có thể sử dụng 
được. Các ví dụ điển hình cho kỹ thuật 
khử muối khu vực có thể thấy tại Úc và 
Singapore217, 218 Cụ thể, Nhà máy khử mặn 
Tuas ở Singapore đã được khánh thành 
vào năm 2018219 với công suất hơn 113 
triệu lít (30 triệu galông) nước sạch mỗi 
ngày.
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Đề xuất: Công ty TNHH Một Thành viên Nước AQUA ONE 
Hậu Giang

Địa điểm: Tỉnh Hậu Giang, miền Nam, Việt Nam

Tình trạng: Hoàn thành. Nhà máy được xây dựng vào tháng 
10/2015 và bắt đầu vận hành thương mại vào tháng 6/2017220 

Phân loại: Xử lý và phân phối nước

Mô tả: Nhà máy xử lý nước Sông Hậu 1 được xây dựng trên 
diện tích 15ha trong Khu công nghiệp Nam Sông Hậu, để 
đối phó với vấn đề nước bẩn và an ninh nguồn nước kém ở 
Đồng bằng sông Cửu Long. Nhà máy xử lý lấy nước đầu vào 
từ sông Hậu gần đó. 

Nhà máy là một trong những cơ sở xử lý nước thải tiên tiến 
nhất tại Việt Nam. Ngoài các tòa nhà văn phòng, khu liên 
hợp bao gồm bể chứa, trạm bơm và công trình bơm hiện đại 
cùng với một khu phụ. Do đó, Nhà máy Xử lý Nước Sông 
Hậu 1 đã được nhận giấy chứng nhận EDGE chính thức của 
SGS Việt Nam. Nhà máy có công suất 100.000 m³/ngày

Nhà máy xử lý nước Sông Hậu 1 hiện đang là đơn vị cung 
cấp nước sạch và tinh khiết chính cho các cư dân và tổ chức 
tại 5 tỉnh, bao gồm Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc 
Liêu, Cà Mau. 

Đề xuất: Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex

Địa điểm: Hà Nội, Hòa Bình  

Tình trạng: Đang thi công. Việc thi công xây dựng bắt đầu từ 
tháng 5/2018 và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2019 
hoặc đầu năm 2020.227 

Phân loại: Xử lý và phân phối nước

Mô tả: Dự án xử lý nước Sông Đà giai đoạn 2 là giai đoạn 
thứ hai của dự án xử lý nước Sông Đà. Sau khi hoàn thành, 
nhà máy này sẽ có thể cung cấp 300.000 m3 nước mỗi 
ngày và nâng tổng công suất của nhà máy xử lý nước Sông 
Đà lên 600.000 m3/ngày.228 (Giai đoạn đầu với công suất 
300.000 m3 mỗi ngày đã hoàn thành và đưa vào hoạt động 
thương mại vào năm 2009).

Dự án nằm trong số nhiều dự án nước thuộc kế hoạch tổng 
thể nhằm phát triển hệ thống cấp nước cho thủ đô Hà Nội và 
khu vực ngoại thành vào năm 2030, trị giá 72 nghìn tỷ đồng 
(khoảng 3,5 tỷ USD).229  

Công suất: Công suất thiết kế của dự án này là 300.000 m3 
mỗi ngày.230 Dự án này sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu cung 
cấp nước sạch bền vững cho thủ đô và các địa phương lân 
cận.

Nhà máy xử lý nước Sông Hậu 1 giai đoạn 1224,225 

Nhà máy xử lý nước Sông Đà giai đoạn 2

N
gu

ồn
:22

6  
N

gu
ồn

:23
2  

Công suất: Nhà máy xử lý nước Sông Hậu 1 giai đoạn 1 có 
công suất 100.000 m3 mỗi ngày.221 Nhà máy tập trung vào cải 
thiện mức sống của cư dân địa phương bằng cách cung cấp 
nguồn nước đáng tin cậy.

Chi phí: 1,9 nghìn tỷ đồng (khoảng 85 triệu USD)222 

Cơ cấu tài chính: Dự án được tài trợ 100% bởi Công ty 
TNHH Một Thành viên Nước AQUA ONE Hậu Giang223  

Chi phí: Tổng mức đầu tư của dự án vào khoảng 5 nghìn tỷ 
đồng (khoảng 200 triệu USD)231 

Cơ cấu tài chính: Dự án được tài trợ 100% bởi Tổng Công ty 
Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam 
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Việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực 
nhằm cắt giảm sản xuất chất thải, kết 
hợp với hệ thống thu gom và xử lý để 
thúc đẩy tái sử dụng và tái chế, qua 
đó giảm thiểu chất thải còn lại được 
xử lý để thu hồi năng lượng từ các 
cơ sở xử lý chất thải. Trường hợp 
chất thải phải đưa đi chôn lấp, có các 
hệ thống thu gom khí được lắp đặt 
để giảm thiểu phát thải cũng như các 
biện pháp giảm thiểu nước tràn và 
các tác động tiêu cực khác lên môi 
trường xung quanh.   

Tổng quan về ngành 

Việt Nam tạo ra hơn 28 triệu tấn chất thải mỗi 
năm.233 Do sự gia tăng dân số và đô thị hóa quá 
nhanh, khối lượng chất thải được dự tính là sẽ 
tăng đáng kể trong những năm tới, đặc biệt là 
ở các khu vực đô thị lớn. Phát thải được tạo ra 
bởi lượng chất thải này cũng được dự kiến là 
sẽ tăng. Dự kiến lượng phát thải khí nhà kính 
(GHG) từ chất thải tại Việt Nam sẽ đạt 26,6 triệu 
tấn CO2e vào năm 2020 và gần như gấp đôi 
thành 48 triệu tấn CO2e vào năm 2030.234  

Các thành phố của Việt Nam đã thải ra khoảng 
38.000 tấn chất thải rắn mỗi ngày và chỉ 85% 
lượng chất thải này được thu gom, trong khi khu 
vực nông thôn thải ra 32.000 tấn, trong đó chỉ có 
40-55% được thu gom.235 Thực tế phổ biến về 
quản lý chất thải rắn ở Việt Nam là phương pháp 
đốt rác hoặc chôn lấp.236 Những phương pháp 
này cho kết quả là giá trị kinh tế và môi trường 
thấp, gây ra các vấn đề môi trường và sức khỏe 
nghiêm trọng, bao gồm ô nhiễm đất, khí thải độc 
hại, ô nhiễm không khí và các bệnh lây nhiễm. 
Việt Nam đứng thứ 17 trên thế giới về ô nhiễm 
rác thải nhựa đại dương và được biết đến là một 
trong năm quốc gia đứng đầu châu Á về xả rác 
thải nhựa nhiều nhất ra đại dương.237  

Nhìn nhận những thách thức này, Chính phủ 
đang tìm kiếm các cách thức khác để xử lý hoặc 
tái chế chất thải rắn. Phản ứng chính sách của 
Chính phủ bao gồm Nghị định số 59/2007/NĐ-
CP về quản lý chất thải rắn, quy định khung quốc 
gia về các hoạt động quản lý chất thải và nêu 
rõ vai trò và trách nhiệm của chính phủ, doanh 
nghiệp, cộng đồng và cá nhân tham gia các hoạt 
động liên quan đến chất thải.238 Việt Nam đồng 
thời công nhận tầm quan trọng của quản lý chất 
thải trong việc giảm thiểu phát thải khí nhà kính 
và đã đưa các cam kết cụ thể trong dự kiến đóng 
góp do quốc gia tự quyết định để giải quyết vấn 
đề này.239 

Ngoài ra còn có Chiến lược Quốc gia về quản 
lý chất thải rắn, trong đó nêu bật các nhiệm vụ 
và mục tiêu chính để giảm chất thải. Chẳng hạn, 
đến năm 2025, 100% chất thải rắn thông thường 
ở thành thị và 90% chất thải rắn ở nông thôn 
phải được thu gom và xử lý theo tiêu chuẩn môi 

trường của Việt Nam; 90% chất thải đô thị cần 
được tái chế và tái sử dụng.240 

Hiện nay, việc tái chế ở Việt Nam chủ yếu được 
thực hiện bởi người thu gom phế liệu hoặc công 
nhân vệ sinh thu gom rác thải tư nhân không 
chính thức, những cá nhân này chuyển phế liệu 
thu gom được đến một trong khoảng 15 nhà 
máy tái chế nhựa tại Việt Nam.241 Để đáp ứng 
các mục tiêu quản lý chất thải, Chính phủ dự 
định hỗ trợ xây dựng các cơ sở tái chế bổ sung 
cũng như tăng nhu cầu về vật liệu tái chế. Ví dụ, 
khuyến khích xây dựng các con đường từ nhựa 
tái chế,242 để mở rộng thị trường cho ngành tái 
chế.

Việc đầu tư vào các công nghệ quản lý chất thải 
tiên tiến, bao gồm công nghệ năng lượng từ rác 
thải (WtE), cũng đang được Chính phủ thúc đẩy 
triển khai. Công nghệ WtE được ra mắt tại Việt 
Nam vào năm 2012 và có khả năng tạo ra 320 
MW; tuy nhiên, năng lượng hiện tại do WtE tạo 
ra chỉ là 2,4 MW.243 Để gia tăng việc xây dựng 
các cơ sở WtE tại Việt Nam, Chính phủ kêu gọi 
đầu tư tư nhân cũng như xây dựng các chính 
sách và ưu đãi có lợi cho các nhà đầu tư. 

Một trong những ưu đãi này bao gồm giảm mức 
thuế thu nhập doanh nghiệp xuống 10% trong 
thời gian 15 năm đối với các công ty mới thành 
lập đầu tư vào các dự án nhà máy điện WtE 
đang sử dụng công nghệ mới hoặc tiên tiến.244 
Chính phủ cũng đang hỗ trợ phát triển các dự 

án WtE quy mô nhỏ ở các quận hoặc phường, 
vì phương pháp này có thể giúp giải quyết các 
vấn đề rác thải tại địa phương và giảm việc vận 
chuyển chất thải từ các khu vực trung tâm đến 
các bãi chôn lấp ở xa.245 

Các lựa chọn tài trợ  

Hầu hết các tài sản và dự án quản lý chất thải 
lớn ở Việt Nam đều thuộc sở hữu công, với 
nguồn tài chính công được sử dụng chủ yếu cho 
các cơ sở xử lý chất thải, hạ tầng xử lý chất thải 
thành năng lượng và san lấp vệ sinh. Các cơ sở 
xử lý chất thải thường đòi hỏi vốn lớn. Xây dựng 
thông qua hình thức PPP hoặc thông qua việc 
phát hành trái phiếu xanh có thể cung cấp các 
phương án lựa chọn tài trợ dự án cho các thành 
phố lớn. 

Các tài sản và dự án thuộc sở hữu tư nhân, có 
thể bao gồm các cơ sở tái chế và một số cơ sở 
WtE, cung cấp các phương thức đầu tư theo 
hình thức chứng khoán nợ và vốn chủ sở hữu 
khác. Theo đó, con đường đầu tư có thể bao 
gồm việc tham gia trái phiếu xanh và các thỏa 
thuận nợ liên danh và/hoặc vốn cổ phần trong 
các dự án riêng lẻ thông qua hình thức PPP 
hoặc các cấu trúc huy động vốn và sở hữu công-
tư hoặc tư nhân khác.

Quản lý chất thải bền vững    

Trọng tâm trong tương lai 

Cơ sở sản xuất khí sinh học từ chất thải 
xanh 

Các cơ sở phân hủy kỵ khí mang lại cho Việt 
Nam cơ hội giảm số lượng bãi thải và phát thải 
GHG cũng như cắt giảm việc sử dụng nhiên 
liệu hóa thạch bằng cách tạo ra năng lượng tái 
tạo. Quá trình Phân hủy Kỵ khí là một quá trình 
tự nhiên trong đó nhiên liệu sinh khối (nguyên 
liệu thực vật và động vật) bị phân hủy bởi các 
vi sinh vật trong bể tự hoại hoặc bể phân hủy 
không có oxy.246 Quá trình này giải phóng một 
loại khí giàu metan (khí sinh học) có thể được 
sử dụng để tạo ra nhiệt và năng lượng tái tạo, 
và vật liệu còn lại (tiêu hóa) sau đó có thể được 
sử dụng làm phân bón. 

Đây không phải phương thức mới cho xử 
lý chất thải nhưng công nghệ phân hủy kỵ 
khí liên tục được cải thiện. Sự phát triển của 
ngành nông nghiệp ở nhiều nền kinh tế kéo 
theo sự gia tăng sinh khối. 

Điều này đặc biệt đúng đối với Việt Nam, một 
quốc gia có diện tích đất sản xuất nông nghiệp 
đến 10,2 triệu ha. Vào năm 2019, ngành nông 
nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm khoảng 
15% GDP.247 Các loại sinh khối có tiềm năng 
lớn nhất ở Việt Nam bao gồm chất thải sắn, 

dầu mè, lúa (rơm và trấu) và mía.248 Việt Nam 
đã có một vài cơ sở phân hủy kỵ khí với tiềm 
năng phát triển lớn. 

Không phải mọi chất phân hủy kỵ khí đều có 
màu xanh lá. Thực hành tốt nhất là sử dụng 
công nghệ trong khi tạo ra khí thải metan 
dưới 1285g CH4/tấn chất thải đầu vào (tương 
đương với khoảng 100g CO2e/kWh).249 Ngoài 
ra, chất thải gỗ phải được tách riêng trước 
hoặc sau khi xử lý và được gửi đến một nhà 
máy ủ phân đủ điều kiện thay vì gửi đến bãi 
thải. Để tránh mất an toàn thực phẩm, cần 
phải đảm bảo rằng mọi sinh khối phải là chất 
thải mà không phải là thực phẩm thô.
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Đề xuất: Sở Xây dựng Hà Nội251 

Địa điểm: Hà Nội, miền Bắc, Việt Nam

Tình trạng: Đã lập kế hoạch. Nhà máy dự kiến được xây 
dựng từ năm 2017 đến 2020, tuy nhiên đã bị trì hoãn.252  

Phân loại: Chất thải, Năng lượng từ Rác thải

Mô tả: Nhà máy sẽ có diện tích 17 ha và là một phần của khu 
liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn. Nhà máy được thiết kế để 
áp dụng công nghệ sản xuất năng lượng từ rác thải tiên tiến 
nhất trên thế giới để xử lý chất thải.

Dự án nhằm mục tiêu xây dựng một nhà máy xử lý chất thải 
rắn dựa trên công nghệ đốt rác thải - phát điện. Nhà máy 
được kỳ vọng là sẽ tiết kiệm không gian (sử dụng ít đất hơn), 
đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định môi trường hiện hành của 
Việt Nam và giảm thiểu lượng chất thải cần chôn lấp sau khi 
xử lý (<15%). Năng lượng từ việc đốt rác thải sau đó có thể 
được tái sử dụng để tạo ra điện cho hoạt động của nhà máy 
cũng như nối vào lưới điện quốc gia.

 Dự án sẽ được đầu tư thành hai giai đoạn: giai đoạn 1 với 
công suất 2.000 tấn mỗi ngày, giai đoạn 2 tăng công suất 
thêm 2.000 tấn mỗi ngày.253 Đầu vào là chất thải rắn sinh hoạt 
hàng ngày, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải 
không nguy hại khác phù hợp với công nghệ được chọn.

Đề xuất: Minh Hưng Group của Việt Nam, MH Group nhận 
chuyển giao công nghệ từ GFSI-MHE Manufacturing of Texas 
LLC

Địa điểm: Tiền Giang, Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam

Tình trạng: Đang thi công. Nhà máy dự kiến hoàn thành và 
đưa vào hoạt động vào cuối năm 2019/đầu năm 2020. 

Phân loại: Chất thải, Tái chế

Mô tả: Dự án bao gồm một cơ sở sản xuất ván ép làm từ 
composit tái chế với công nghệ được chuyển giao từ GFSI-
MHE Manufacturing of Texas LLC. Công nghệ này sẽ giúp tái 
chế chất thải hỗn hợp và sử dụng sợi thủy tinh từ máy bay, 
cánh quạt gió, tàu được tái chế và các vật dụng khác để sản 
xuất vật liệu thân thiện với môi trường. Ngoài ván ép, nhà 
máy sẽ sản xuất pallet, khung cửa, gạch, nắp hố ga, đường 
ống và các vật liệu sắt và nhôm khác trong tương lai. 

Dự án được biết đến là cơ sở sản xuất tái chế lớn nhất Đông 
Nam Á.258 

Đầu ra: Cơ sở này dự kiến sẽ hoạt động 20 giờ mỗi ngày và 
có khả năng sản xuất hai tấn ván ép mỗi giờ.259 

Chi phí: 50 triệu USD (ước tính)260 

Cơ cấu tài chính: Vốn đầu tư tư nhân từ Minh Hưng Group 
cùng với MH Group261 
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Nhà máy xử lý chất thải công nghệ cao và khu liên hợp 
sản xuất năng lượng từ rác thải ở Bắc Sơn, Sóc Sơn

Cơ sở Tái chế Minh Hưng262 
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Công suất: Nhà máy được thiết kế để hoạt động với công 
suất khoảng 4000 tấn mỗi ngày nhằm đối phó với tình trạng 
chất thải rắn đô thị ở Hà Nội ngày càng tăng.254 

Chi phí: Khoảng 3,5-4,8 nghìn tỷ đồng (khoảng 200 triệu 
USD)255 

Cơ cấu tài chính: Các thỏa thuận PPP theo Hợp đồng Xây 
dựng - Thuê dịch vụ - Chuyển giao256 
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Các hành động phát triển cơ sở hạ tầng xanh

$

Việc phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng xanh và tài 
chính xanh liên quan (bao gồm cả thị trường trái phiếu 
xanh) ở Việt Nam có thể được hỗ trợ bởi các thay đổi 
quan trọng về chính sách và thể chế. Các biện pháp 
này nhằm xây dựng hồ sơ về cơ sở hạ tầng xanh, hỗ 
trợ các kênh tài chính quan trọng cho các bên liên quan 
phát triển cơ sở hạ tầng, đa dạng hóa rủi ro và tạo ra 
nhiều lựa chọn hơn cho các nhà đầu tư. Các biện pháp 
quan trọng cần thực hiện được trình bày dưới đây:     

• Đưa mức độ rủi ro khí hậu vào các kế hoạch cơ 
sở hạ tầng mới, qua đó giải thích khấu hao tài sản 
trong tương lai do thay đổi mô hình lượng mưa, tăng 
nhiệt độ và các sự kiện thời tiết cực đoan.  

• Nâng cao khả năng nhận thấy các cơ hội đầu tư 
xanh giúp các nhà đầu tư nắm bắt được rằng có 
một lượng lớn các khoản đầu tư hấp dẫn về mặt tài 
chính cũng là đầu tư xanh.  

• Điều chỉnh các yêu cầu chế định, bao gồm việc đẩy 
mạnh phương thức Gắn thẻ xanh được tiêu chuẩn 
hóa cho tài chính dự án và tích hợp tiêu chí khí hậu.  

• Phát hành trái phiếu chính phủ xanh để tài trợ cho 
một số loại dự án nêu trên. Điều này sẽ chứng minh 
cam kết, hỗ trợ và cung cấp một tài sản thanh khoản 
giá trị lớn để khuyến khích các nhà đầu tư phân bổ 
tiền cho chiến lược đầu tư xanh. Ngoài ra, một trái 
phiếu chính phủ xanh sẽ mở đường cho các doanh 
nghiệp phát hành tiến vào thị trường. 

• Đưa ra các ưu đãi, chẳng hạn như trợ cấp do chính 
phủ hỗ trợ, để trang trải chi phí phát hành trái phiếu 
xanh (thường bao gồm chi phí để có được đánh giá 
từ bên ngoài); chương trình trợ cấp đối với lãi suất 
hoặc sự tham gia của bên thứ ba; và/hoặc đưa ra các 
ưu đãi cho các đơn vị phát hành hoặc nhà đầu tư, 
chẳng hạn như miễn thuế để khuyến khích sự tham 
gia của nhà đầu tư.

• Hợp tác với các đơn vị phát triển, bên cạnh các 
khoản cho vay, để thúc đẩy và giảm rủi ro cho các dự 
án cơ sở hạ tầng và thu hút nhiều nhà đầu tư hơn, 
ví dụ, thông qua việc phát triển các sản phẩm ngoại 
hối, bảo hiểm chính trị và các sản phẩm tăng cường 
tín dụng hoặc cung cấp bảo lãnh tín dụng và áp dụng 
cách tiếp cận tài chính hỗn hợp để phân luồng vốn – 
có thể kết hợp với hỗ trợ tín dụng để nâng cao khả 
năng được chấp nhận cho vay vốn ngân hàng của 
các dự án.   

• Thúc đẩy công bố rủi ro tài chính liên quan đến 
khí hậu  – ví dụ: hỗ trợ thực hiện các khuyến nghị 
của Nhóm đặc nhiệm về Công bố Thông tin Tài chính 
liên quan đến Khí hậu (TCFD) – nhằm củng cố niềm 
tin của nhà đầu tư vào thị trường.   
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Phụ lục I: Các công cụ nợ xanh      
Định nghĩa  

 
Số tiền thu được được phân bổ cho các 
dự án và tài sản được chỉ định. Chứng 
khoán nợ có xếp hạng tín dụng của 
quốc gia phát hành.  

Số tiền thu được được phân bổ cho các 
dự án và tài sản được chỉ định trong khu 
vực tài trợ. Xếp hạng tín dụng dựa trên 
xếp hạng tín dụng của thành phố phát 
hành và chất lượng tín dụng của các tài 
sản liên quan đến chứng khoán. 
 

Số tiền thu được được phân bổ cho các 
dự án và tài sản được chỉ định trong khu 
vực tài trợ. Do trái phiếu xanh được bảo 
đảm bằng tài sản trong bảng cân đối kế 
toán, trái phiếu sẽ có xếp hạng tín dụng 
của đơn vị phát hành.

Số tiền thu được được phân bổ cho 
các dự án và tài sản được chỉ định. Do 
trái phiếu xanh được đảm bảo ít nhất là 
một phần bởi dòng doanh thu của đơn 
vị phát hành, trái phiếu có xếp hạng tín 
dụng của đơn vị phát hành.

Chứng khoán nợ được bảo đảm bằng 
một nhóm tài sản liên quan đến chứng 
khoán. Tiền thu được chỉ phân bổ cho 
các dự án và tài sản có tên trong giấy 
chứng nhận. Rủi ro tín dụng phụ thuộc 
vào rủi ro tài sản.

Chứng khoán nợ được bảo đảm bằng 
một nhóm tài sản liên quan đến chứng 
khoán. Tiền thu được chỉ phân bổ cho 
các dự án và tài sản có tên trong giấy 
chứng nhận. Rủi ro tín dụng phụ thuộc 
vào rủi ro tài sản. 
 
 

Số tiền thu được được phân bổ cho 
các dự án và tài sản được chỉ định. Trái 
phiếu có thể được chuyển đổi thành 
lượng cổ phiếu phổ thông được xác định 
từ trước của công ty. Trái phiếu sẽ có 
xếp hạng tín dụng của đơn vị phát hành. 
 

Ví dụ 

 
Cộng hòa Indonesia đã phát hành một trái phiếu (sukuk) chính phủ xanh kỳ hạn 
5 năm trị giá 1,25 tỷ USD vào năm 2018 để tài trợ cho các dự án đủ điều kiện 
thuộc một loạt các lĩnh vực: năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng, thích 
ứng, giao thông, công trình xanh, nông nghiệp bền vững, quản lý bền vững tài 
nguyên thiên nhiên và du lịch xanh.

Công cụ này chưa được sử dụng ở Việt Nam.

Năm 2016, Bộ Tài chính Việt Nam đã phê duyệt một dự án thí điểm về trái 
phiếu xanh của chính quyền địa phương. Tháng 9 năm 2016, Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tung ra thị trường trái phiếu xanh kỳ hạn 5 năm trị 
giá 80 tỷ đồng (4 triệu USD) để tài trợ cho một dự án quản lý tài nguyên nước. 
Không lâu sau đó, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 
đã phát hành một trái phiếu xanh kỳ hạn 15 năm trị giá 523,5 tỷ đồng (23 triệu 
USD) với số tiền thu được được phân bổ cho 11 dự án liên quan đến cơ sở hạ 
tầng nước và thích ứng. 

Ngân hàng phát triển nhà nước Singapore, DBS Group, đã phát hành một trái 
phiếu xanh 500 triệu USD kỳ hạn 5 năm vào tháng 7 năm 2017. Số tiền thu 
được sẽ được phân bổ cho các công trình xanh, giao thông, năng lượng tái 
tạo, hiệu quả năng lượng, chất thải và thích ứng.

Công cụ này chưa được sử dụng ở Việt Nam. 
 
Vào năm 2014, Bang Hawaii phát hành GEMS 2014-1, một giao dịch thỏa 
thuận chứng khoán bảo đảm bằng tài sản (ABS) được bảo đảm bằng phí cơ 
sở hạ tầng xanh được thu bởi ba công ty cấp điện nhà nước thông qua hóa 
đơn tiền điện. Trái phiếu đã gây quỹ cho Chương trình Vốn vay Cơ sở hạ tầng 
Xanh Hawaii, hướng đến cung cấp các khoản vay để cấp vốn cho việc lắp đặt 
hệ thống năng lượng tái tạo và cho các dự án tiết kiệm năng lượng. 

Công cụ này chưa được sử dụng ở Việt Nam.

Ngân hàng Quốc gia Úc đã phát hành 200 triệu AUD tín phiếu có bảo đảm để 
tái tài trợ cho tài sản điện mặt trời và điện gió vào tháng 6 năm 2018. Cấu trúc 
này được bảo đảm bằng khoản vay của các đơn vị phát triển năng lượng tái 
tạo tại Úc.

Công cụ này chưa được sử dụng ở Việt Nam. 
 
Flexigroup (Úc) đã hoàn tất ba giao dịch thỏa thuận ABS có các đợt phát hành 
xanh, chủ yếu là chứng khoán cao cấp (Hạng A), để tái tài trợ mái nhà năng 
lượng mặt trời. Giao dịch thỏa thuận năm 2018 của Flexigroup (Úc) cũng có cả 
ghi chú B. Harvest Capital (Trung Quốc) đã phát hành chứng khoán bảo đảm 
bằng thế chấp bất động sản thương mại (CMBS) xanh được bảo đảm bằng tòa 
nhà văn phòng đạt chứng nhận vàng của chương trình LEED thuộc sở hữu của 
China Energy Conservation and Environmental Protection Group (CECEP).

Công cụ này chưa được sử dụng ở Việt Nam. 
 
Sumitomo Forestry Co., Ltd có trụ sở tại Nhật Bản đã phát hành trái phiếu 
chuyển đổi xanh đầu tiên vào tháng 9 năm 2018 để tái tài trợ cho việc mua 
lại 30.000 ha đất rừng và rừng trồng đạt chứng nhận FSC ở Nelson, New 
Zealand. Quyền Mua lại Cổ phiếu cung cấp cho trái chủ quyền chọn mua cổ 
phiếu phổ thông của công ty.

Công cụ này chưa được sử dụng ở Việt Nam.

Công cụ Nợ

 
 
Trái phiếu siêu quốc 
gia và chính phủ 
xanh 
 

trái phiếu xanh của 
chính quyền địa 
phương 
 
 
 
 

Trái phiếu xanh cho 
nghĩa vụ chung 
 
 
 

Trái phiếu doanh thu 
xanh 
 
 
 

Tài chính xanh 
 
 
 
 

Chứng khoán hóa 
xanh Các đợt phát 
hành xanh trong 
các giao dịch chứng 
khoán bảo đảm bằng 
tài sản (ABS) và 
chứng khoán bảo 
đảm bằng thế chấp 
(MBS)

Trái phiếu chuyển 
đổi xanh
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Định nghĩa 

 
Số tiền thu được được phân bổ cho 
các dự án và tài sản được chỉ định. 
Xếp hạng tín dụng dựa trên chất lượng 
của các tài sản xanh đang bảo đảm và 
dòng lợi nhuận của dự án liên quan đến 
chứng khoán. 

Số tiền thu được được phân bổ cho các 
dự án/tài sản xanh được chỉ định. Một 
phần rủi ro của dự án được chuyển từ 
đơn vị phát hành sang nhà đầu tư. Các 
khoản thanh toán cho nhà đầu tư phụ 
thuộc vào việc dự án đạt được các kết 
quả theo kỳ vọng sau khi có đánh giá 
của bên thứ ba. 

 

Trái phiếu xanh được phát hành trực 
tiếp cho (các) nhà đầu tư. Nội dung chi 
tiết về giao dịch chẳng hạn như giá và 
thời gian đáo hạn có thể được giữ bí 
mật, nhưng đơn vị phát hành dự kiến sẽ 
công bố chi tiết về các dự án và tài sản 
được chỉ định sẽ được tài trợ.

Cung cấp cho vay để khuyến khích phát 
triển thị trường trong các lĩnh vực điều 
chỉnh theo khí hậu phù hợp với Nguyên 
tắc phân loại Trái phiếu Khí hậu và tuân 
thủ các Nguyên tắc Tín dụng xanh. Lãi 
suất căn cứ vào điểm tín dụng của bên 
vay hoặc điểm ESG được ấn định bởi 
cơ quan xếp hạng ESG.

Số tiền thu được được phân bổ cho các 
dự án và tài sản được chỉ định. Các 
khoản vốn đầu tư hỗn hợp, từ các ngân 
hàng phát triển đang tìm cách hỗ trợ 
việc đầu tư tư nhân vào khoản nợ cấp 
cao hoặc từ các nhà đầu tư có khẩu vị 
rủi ro cao hơn.

Ví dụ 

 
Vào tháng 2 năm 2016, AP Renewables trở thành đơn vị phát hành trái phiếu 
xanh đầu tiên của khu vực với một trái phiếu xanh trị giá 10,7 tỷ peso (226 triệu 
USD), được chứng nhận theo Tiêu chí Địa nhiệt của Tiêu chuẩn Trái phiếu Khí 
hậu. Trái phiếu dự án đã tài trợ cho công tác cải tạo Dự án Năng lượng Địa 
nhiệt Tiwi-MakBan (Makiling-Banahaw). Asian Development Bank tăng cường 
tín dụng bằng cách bảo lãnh 75% trái phiếu. 

Công cụ này chưa được sử dụng ở Việt Nam.

Cơ quan Cấp nước và Xử lý nước thải quận Colombia (DC Water) đã phát 
hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 25 triệu USD vào năm 2016 để tài trợ cho việc 
xây dựng cơ sở hạ tầng xanh được thiết kế để bắt chước các quá trình tự 
nhiên nhằm hấp thụ và làm chậm lượng nước mưa tăng đột biến trong giai 
đoạn mưa lớn. Nếu kết quả của dự án đáp ứng mong đợi, không có khoản 
thanh toán phát sinh nào phải trả cho các nhà đầu tư. Nếu kết quả vượt trên 
mong đợi, các nhà đầu tư sẽ chia Phần Thanh toán Rủi ro trị giá 3,3 triệu USD 
cho DC Water, nếu kết quả không đáp ứng được mong đợi, DC Water sẽ thực 
hiện thanh toán dựa trên kết quả thực hiện cho các nhà đầu tư. 

30 thành phố của Mỹ bao gồm Atlanta và Baltimore gần đây đã công bố kế 
hoạch phát hành trái phiếu tác động môi trường trong năm 2019.

Công cụ này chưa được sử dụng ở Việt Nam.

Ngân hàng TMB có trụ sở tại Thái Lan đã phát hành riêng lẻ trái phiếu xanh kỳ 
hạn 7 năm trị giá 60 triệu USD vào tháng 6 năm 2018 để tài trợ các dự án điện 
mặt trời, sinh khối và đốt chất thải để thu hồi năng lượng. IFC là nhà đầu tư 
duy nhất trong giao dịch này.

Công cụ này chưa được sử dụng trong các dự án xanh ở Việt Nam.

Fraser Property Limited (Singapore) đã phát hành khoản vay xanh kỳ hạn 5 
năm trị giá 1,2 tỷ SGD (876 triệu USD) để tái tài trợ cho các khoản vay hiện có 
liên quan đến việc xây dựng Fraser Tower.

Công cụ này chưa được sử dụng trong các dự án xanh ở Việt Nam.

 
 

Công ty quản lý đầu tư toàn cầu AMP Capital đã cung cấp khoản tín dụng tài 
chính hạng hai trị giá 245 triệu EUR cho Neoen, một công ty cung cấp năng 
lượng tái tạo tại Pháp. Vào tháng 5 năm 2018, công ty bảo hiểm Canada 
Manulife Financial đã phát hành một trái phiếu bảo đảm bổ sung xanh kỳ hạn 
10 năm trị giá 600 triệu CAD (464 triệu USD).

Công cụ này chưa được sử dụng trong các dự án xanh ở Việt Nam.

Công cụ Nợ

 
 
Trái phiếu dự án 
xanh  
 
 
 

Trái phiếu tác động 
môi trường/trái 
phiếu xanh thanh 
toán theo kết quả 
hoàn thành dự án và 
xác minh các kết quả 
đầu tư định trước

 

 
 

Trái phiếu Phát hành 
riêng lẻ

 

 

Khoản vay xanh, 
khoản vay hợp vốn 
và hạn mức tín dụng

 
 

Nợ không tài sản 
đảm bảo và nợ có 
thứ tự ưu tiên thanh 
toán thấp
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Phụ lục II: Các công cụ vốn xanh     
Định nghĩa  

 
Hợp đồng dài hạn giữa một thực thể 
nhà nước và một bên tư nhân nhằm xây 
dựng và hỗ trợ một tài sản hoặc dịch 
vụ công. Bên tư nhân đảm nhận trách 
nhiệm quản lý và rủi ro đáng kể, và thù 
lao gắn liền với việc thực hiện hợp đồng.  
 

Thỏa thuận kinh doanh giữa hai hoặc 
nhiều bên tham gia góp vốn, kỹ năng 
và nguồn lực để giành được một dự án 
hoặc hoạt động kinh doanh cụ thể. 

Phân bổ quỹ cho các dự án đổi mới 
xanh quy mô thí điểm bao gồm cả cơ sở 
hạ tầng xanh đủ điều kiện. Điều này giúp 
các đơn vị phát triển dự án và doanh 
nhân khởi nghiệp bảo đảm nguồn tài trợ 
cho các dự án xanh. 

Tài trợ hỗn hợp thường là từ các ngân 
hàng phát triển và các tổ chức tài chính 
quốc tế được hỗ trợ bởi thứ tự ưu tiên 
thanh toán thấp hơn của các đợt vốn 
chủ sở hữu. Thông thường, bên cho vay 
được phép chuyển đổi khoản vay thành 
cổ phiếu vốn chủ sở hữu có thứ tự ưu tiên 
thanh toán thấp theo các điều kiện định 
trước. Ngoài ra, cổ phiếu có thể được sử 
dụng làm tài sản thế chấp cho vay.

Sử dụng tiền thu được để tài trợ cho 
danh mục các dự án xanh (ngoài bảng 
cân đối kế toán). Phương tiện giao dịch 
tư nhân hoặc công khai bao gồm các 
nhóm tài sản xanh tạo tiền mặt dài hạn, 
có thể có lợi thế về thuế.

 
 
 

Sử dụng tiền thu được để tài trợ cho 
danh mục các dự án xanh. Phương tiện 
giao dịch công khai bao gồm các nhóm 
tài sản xanh tạo tiền mặt dài hạn, có thể 
có lợi thế về thuế.

 
 
 

Quỹ đầu tư trực tiếp vào các dự án cơ 
sở hạ tầng được chỉ định. Các quỹ có 
thể có cơ cấu tài trợ hỗn hợp bằng cả 
đầu tư trực tiếp vào tài sản và thông qua 
đặt mua chứng khoán nợ.

Ví dụ 

 
Nhà máy xử lý nước mặt sông Đuống là một dự án lớn được thực hiện thông 
qua quan hệ đối tác công-tư từ năm 2006.264 Dự án là quan hệ hợp tác giữa 
Công ty Cổ phần Nước AquaOne và chính quyền thành phố Hà Nội.265 Giai 
đoạn 1 của dự án có tổng chi phí là 5 nghìn tỷ đồng (217,39 triệu USD)266 và 
dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2019. Dự án sẽ có khả năng cung cấp 
khoảng một phần ba nhu cầu nước sạch của Hà Nội và tỉnh thành lân cận. 
(Hợp đồng này không được gắn nhãn riêng là giao dịch xanh; tuy nhiên, dự án 
đã được EDGE chứng nhận là dự án xanh.)

Công ty Xuân Cầu của Việt Nam và công ty B. Grimm Power Public Company 
Ltd. của Thái Lan, dưới hình thức công ty liên doanh, đã đầu tư 391 triệu USD 
vào cụm năng lượng mặt trời Dầu Tiếng kể từ năm 2018.267 (Thỏa thuận kinh 
doanh này không được gắn nhãn riêng là giao dịch xanh; tuy nhiên, giao dịch 
này đang tài trợ cho một dự án xanh.)

Xe buýt điện Vinfast là dự án xe buýt điện thí điểm đầu tiên tại Việt Nam. Dự 
án được tài trợ 100% bởi Vingroup thông qua vốn đầu tư mạo hiểm. Chi phí 
ước tính của dự án là 43 triệu USD.268 (Hoạt động đầu tư này không được gắn 
nhãn riêng là giao dịch xanh; tuy nhiên, giao dịch này đang tài trợ cho một dự 
án xanh.)

 
Khoản đầu tư hạng hai trị giá 37 triệu GBP của AMP Capital trong khoản tái 
cấp vốn 247 triệu GBP cho các công viên điện mặt trời tại Vương quốc Anh.

Công cụ này chưa được sử dụng trong các dự án xanh ở Việt Nam.

 
 
 
 
 

City Developments Limited (CDL) đã phát hành Trái phiếu Khí hậu đạt chứng 
nhận cấp cao có bảo đảm trị giá 100 triệu SGD (71 triệu USD) vào tháng 4 
năm 2017 thông qua công ty con thuộc sở hữu toàn bộ CDL Properties Ltd để 
tái tài trợ khoản vay liên công ty do CDLP cung cấp cho CDLP liên quan đến 
Republic Plaza, một trong những tòa nhà chọc trời cao nhất của Singapore và 
tòa nhà văn phòng cao cấp Hạng A nằm chính giữa Khu thương mại trung tâm 
của Singapore. Các công ty Yield Co của Mỹ là Terraform Global và Terraform 
Power được thành lập bởi SunEdison vào năm 2015 đã phát hành trái phiếu 
xanh để tài trợ cho các tài sản điện mặt trời, thủy điện và điện gió.

Công cụ này chưa được sử dụng trong các dự án xanh ở Việt Nam.

Công ty ủy thác đầu tư Hannon Armstrong của Mỹ đã phát hành ABS trị giá 100 
triệu USD đầu tiên vào năm 2013. Giao dịch thỏa thuận được bảo đảm bằng 
các khoản phải thu từ cho thuê ruộng đất của 78 trang trại điện mặt trời và điện 
gió. Việc cho các đơn vị khai thác năng lượng tái tạo thuê đất có rủi ro thấp 
hơn so với việc sở hữu và vận hành các trang trại điện mặt trời và điện gió. 
Tập hợp các hợp đồng thuê tạo ra sự đa dạng của các dòng thu nhập, một đặc 
trưng được đánh giá cao của chứng khoán hóa, qua đó càng làm giảm rủi ro 
của giao dịch thỏa thuận. 

Công cụ này chưa được sử dụng trong các dự án xanh ở Việt Nam.

Glennmont Partners là một công ty quản lý quỹ có trụ sở tại châu Âu tập trung 
vào đầu tư cơ sở hạ tầng năng lượng sạch. Vào tháng 10 năm 2017, quỹ đã 
hoàn thành khoản tái cấp vốn trị giá 190 triệu USD cho một danh mục đầu tư 
gồm các tuabin gió đang hoạt động tại Sicily và Puglia, Ý.

Công cụ này chưa được sử dụng trong các dự án xanh ở Việt Nam.

Công cụ vốn chủ sở 
hữu

 
Quan hệ đối tác 
công-tư 
 
 
 
 
 

Công ty liên doanh, 
công ty hợp danh 
 
 

Góp vốn tư nhân, 
vốn đầu tư mạo hiểm 
và quỹ đầu tư cổ 
phần chưa niêm yết  
 

Nợ không tài sản 
đảm bảo/thứ cấp và 
cổ phiếu ưu đãi (cổ 
phiếu B) 

 
 
 
 
 
 
Công ty con / công 
ty tài trợ dự án / 
Yield Co 

 
 
 
 
 
 

Ủy thác đầu tư

 
 
 
 
 
 
 

Cơ sở hạ tầng/ quỹ 
đầu tư bất động sản 
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Phụ lục III: Cơ chế tăng cường tín dụng     
Định nghĩa  

 
Bảo lãnh tín dụng là một dạng bảo hiểm 
giúp giảm một hoặc toàn bộ rủi ro vỡ 
nợ của một dự án cơ sở hạ tầng, bất kể 
nguyên nhân là gì. PCG được áp dụng 
cho bất kể công cụ nợ nào (vay nợ, trái 
phiếu) từ một bên cho vay cụ thể. Áp 
dụng hay đưa ra bảo lãnh tín dụng nhằm 
tăng giá trị của sản phẩm do chủ thể bảo 
lãnh ban hành và thậm chí có thể kêu 
gọi thêm nhiều nhà cho vay.

Bảo lãnh rủi ro một phần (PRG) giúp 
bên cho vay và nhà đầu tư tư nhân xử lý 
một số rủi ro cụ thể khi cho một quốc gia 
hoặc vùng lãnh thổ vay. PRG cần có sự 
tham gia của một tổ chức tư nhân trong 
dự án. Một PRG có thể xử lý những rủi 
ro như bất ổn định trong tiền tệ, chi phí 
hồi hương, thu hồi đất, những sự kiện 
chính trị bất khả kháng như chiến tranh, 
rủi ro pháp lý và những khoản thanh 
toán công (như thuế quan).

Bảo lãnh hoán đổi một phần là bảo lãnh 
giúp cho nhà đầu tư xử lý những rủi ro 
phát sinh từ những hoán đổi tiền tệ trong 
những giao dịch nước ngoài hay dòng 
tiền trả nợ khi quy đổi sang hệ thống 
tiền tệ khác từ những báo cáo dòng tiền. 
Việc này yêu cầu tổ chức phát hành phải 
bảo vệ sự chênh lệch tiền tệ bất hợp 
lý để trấn an các nhà đầu tư rằng các 
khoản vay của họ có thể được trả bằng 
nợ tiền tệ.

Điều khoản tổn thất đầu tiên là những 
điều khoản bảo vệ nhà đầu tư khỏi 
những tổn thất đầu tiên về nguồn vốn 
nếu có tổn thất tài chính chứng khoán. 
Có thể là nợ, vốn chủ sở hữu hoặc công 
cụ Phái sinh bao gồm Tài trợ Hạng hai, 
những cơ sở sử dụng tiền mặt hay bảo 
lãnh. Dù nguyên nhân tổn thất là gì, 
những điều khoản này cũng có thể tồn 
tại dưới dạng bảo hiểm bảo đảm cho 
những nhà phát hành chứng khoán 
nợ, những người chịu trách nhiệm bồi 
thường cho các nhà đầu tư.

Các khoản vay dự phòng thường được 
sử dụng trong một dự án tài chính là 
phương án dự phòng cho khoản vay 
chính bằng cách đưa ra phương án 
thanh toán cho những tình huống cụ thể. 
Ví dụ, nếu chính quyền không có khả 
năng điều khiển chất lượng dòng tiền, 
khi đó sẽ có các khoản vay dự phòng 
thanh toán cho các nhà đầu tư.

Ví dụ 

 
Chính phủ Việt Nam ban hành bảo lãnh tín dụng một phần (mức bảo lãnh tối 
đa là 70% so với tổng vốn đầu tư dự án) cho những dự án xanh (ví dụ: lĩnh vực 
năng lượng tái tạo) thông qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam.269,270 

Dự án Thúc đẩy Tiết kiệm Năng lượng nằm trong quy mô dự án Tiết kiệm Năng 
lượng cho ngành Công nghiệp Việt Nam (VEEIE) - do Ngân hàng Thế giới 
và quỹ Khí hậu Xanh tài trợ thông qua những khoản đầu tư về tiết kiệm năng 
lượng. Một hợp phần của dự án đó là Quỹ chia sẻ rủi ro (RSF), một bảo lãnh 
tín dụng một phần giúp các định chế tài chính (PFI) xử lý những khoản vỡ nợ 
do chính các định chế tài chính đó cho các doanh nghiệp công nghiệp và công 
ty năng lượng vay để thực hiện những dự án tiết kiệm năng lượng trong khuôn 
khổ dự án chung.271 

Vào ngày 31/12/2015, Cơ quan Bảo lãnh Đầu tư Đa phương (MIGA) ban hành 
một khoản bảo lãnh trị giá 39.7 triệu USD cho một vài bên cho vay, trong đó 
có ngân hàng Goldman Sachs và ngân hàng Tokyo Mitsubishi.272 Khoản vay 
được bảo lãnh bỏi Bộ trưởng bộ Tài chính - thay mặt Chính phủ Việt Nam hỗ 
trợ xây dựng nhà máy thủy điện Hồi Xuân ở Thanh Hóa, Việt Nam. Nhà máy sẽ 
phát điện và bán điện công ty điện lực quốc gia là Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN), theo hợp đồng mua bán điện. Bảo lãnh này bao gồm cả rủi ro các nghĩa 
vụ tài chính quốc gia không được chấp nhận đối với bảo lãnh trả nợ của Chính 
phủ cho các nhà đầu tư với kỳ hạn 15 năm.273 

 
 
Ngân hàng tư nhân ở Brazil tên là Unibanco phát hành phiếu khấu hao 10 năm 
trị giá 25 tỷ JPY được hỗ trợ bởi những dòng tiền ngoại tệ đổi qua USD của 
ngân hàng. Đây là thỏa thuận giữa ngân hàng với các nhà đầu tư Nhật Bản, 
những nhà đầu tư này yêu cầu một công cụ bảo vệ khi có sự lợi dụng chênh 
lệch ngoại tệ. Để giảm giá trị rủi ro cho những tổ chức tài chính cung cấp hình 
thức hoán đổi tiền tệ, ngân hàng đã vay bảo lãnh hoán đổi một phần từ Tập 
đoàn Tài chính Quốc tế (IFC).

Công cụ này chưa được sử dụng trong các dự án xanh ở Việt Nam.

 

Quỹ Trái phiếu Xanh Cornerstone, được thành lập bởi IFC và Amundi vào 
tháng 3/2018, là quỹ trái phiếu xanh lớn nhất thế giới tập trung đầu tư vào các 
thị trường mới nổi. Để giảm rủi ro và tăng sức hút đầu tư tư nhân, IFC sẽ xử lý 
tổn thất đầu tiên bằng một phần nợ có thứ tự ưu tiên thanh toán thấp. Quỹ Đầu 
tư và Bảo lãnh tín dụng là một dạng bảo lãnh cho các trái phiếu nội tệ được 
phát hành bởi các công ty được xếp hạng đầu tư của khối các nước ASEAN 
+3.

Công cụ này chưa được sử dụng trong các dự án xanh ở Việt Nam.

 
 
 

Đến thời điểm hiện tại, chưa có dự án xanh nào sử dụng khoản vay dự phòng.

Công cụ này chưa được sử dụng trong các dự án xanh ở Việt Nam.

Cơ chế tăng cường 
tín dụng

 
Bảo lãnh tín dụng 
một/toàn phần (PCG) 
 
 
 
 
 
 
 

Bảo lãnh rủi ro một 
phần / Bảo lãnh rủi 
ro nhà nước

 
 
 
 
 
 
 
 
Bảo lãnh hoán đổi 
rủi ro một phần

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Điều khoản tổn thất 
đầu tiên 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Khoản vay dự phòng
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Định nghĩa  

 
Khoảng vay ưu đãi là những khoản vay 
được cấp dựa trên những điều khoản 
lỏng lẻo hơn các khoản vay thị trường, 
những khoản vay thị trường được thực 
hiện với lãi suất kịch sàn, thời gian trợ 
cấp dài hơn hoặc cả hai.

Các công ty dịch vụ năng lượng là 
những công ty dịch vụ tài chính cho 
những giải pháp tiết kiệm năng lượng. 
Dựa theo Đề án Tiết kiệm Bảo đảm, các 
công ty dịch vụ năng lượng đảm bảo tiết 
kiệm nguồn năng lượng ở một mức nhất 
định, do đó đưa ra những giả định về rủi 
ro hiệu suất. Với Mô hình Tiết kiệm Chia 
sẻ, tiết kiệm nguồn năng lượng càng 
cao, chi phí dịch vụ năng lượng càng 
thấp. Trong cả hai đề án, trợ giúp có thể 
đến từ các công ty dịch vụ năng lượng 
hoặc bên thứ ba.

VGF được đặc biệt áp dụng trong cơ 
sở hạ tầng để chi trả cho những khoản 
đầu tư lớn cần có để khởi công dự án. 
Một phân tích về khả năng tồn tại thiếu 
hụt tài chính trên một dự án cụ thể chỉ ra 
những điểm yếu ngăn cản dự án nhận 
vốn đầu tư quy mô lớn. Một đề án VGF 
có thể được áp dụng qua các khoản trợ 
cấp vốn, khoản vay thứ cấp hay lãi suất 
trợ cấp để chú trọng vào những vấn đề 
ảnh hưởng đến khả năng tồn tại của 
dự án. Cách tiếp cận tài chính hỗn hợp 
cũng là một cách để giảm thiểu rủi ro 
dự án.

Vay hay trợ cấp có kỳ hạn là trường hợp 
Multilateral Development Bank (MDB) 
cấp đợt “A” của khoản vay đồng thời 
thu hút các bên cho vay tham gia vào 
đợt cho vay thứ hai (“B”) của khoản vay. 
MDB sẽ là bên cho vay đầu mối được 
ghi nhận trong hợp đồng và là bên điều 
hành trong giao dịch. Điều này giảm bớt 
một phần rủi ro hoạt động, bằng cách 
được bảo về theo “khung” của các MDB 
trong đó bao gồm cả vị thí chủ nợ được 
ưu tiên và được miễn thuế (được pháp 
luật công nhận).

Ví dụ 

 
Chương trình năng lượng mặt trời của HD Bank, có giá trị tương đương với 
7.000 tỷ đồng,274 được lập ra để hỗ trợ các dự án năng lượng mặt trời. Các 
khoản vay năng lượng mặt trời lên tới 70% tổng vốn đầu tư của dự án với thời 
hạn không quá 12 năm.275 

 
 
SolarBK là ví dụ điển hình của một công ty dịch vụ năng lượng ở Việt Nam. 
Công ty cung cấp cấp hai dịch vụ chính qua mô hình ESCO, cụ thể là: Nhà máy 
năng lượng mặt trời và Làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời. Ngân quỹ 
được tạo ra trên cơ sở hiệu quả khoản tiết kiệm năng lượng do ESCO mang 
lại.276 

 
 
Dự án Thủy điện Cốc San là một ví dụ áp dụng VGF thành công với 5 triệu 
USD viện trợ từ Technical Assistance Facility by The Private Infrastructure 
Development Group (PIDG) năm 2013.277 Số tiền tài trợ này đã giúp bù đắp 
một phần chi phí trù bị cho đầu tư cơ sở vật chất cho các hộ nghèo tại khu vực 
vùng sâu vùng xa nhất ở Việt Nam, Cốc San, Lào Cai. (Tài trợ này không được 
gắn nhãn riêng là giao dịch xanh; tuy nhiên, giao dịch này đang tài trợ cho một 
dự án xanh.)

 
 
 
 

Vào tháng 7 năm 2017, nhà phân phối điện lực của Ý, Terna vừa phát hành 
khoản vay xanh trị giá 81 triệu USD dưới hình thức cung cấp tài chính. Ngân 
hàng Inter-American Development Bank đề xuất một khoản vay A trị giá 56 triệu 
USD và BBVA đăng ký khoản vay B trị giá 25 triệu USD. Giao dịch sẽ tài trợ 
thiết kế và thi công đường tải điện 500kv dài 213km tuyến Đông Bắc Urguay.

Công cụ này chưa được sử dụng trong các dự án xanh ở Việt Nam.

Cơ chế tăng cường 
tín dụng

 
Khoản vay ưu đãi

 
 
 
 
 
Các công ty dịch vụ 
năng lượng (ESCO)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bù đắp thiếu hụt về 
tài chính (VGF)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vay hay trợ cấp có 
kỳ hạn
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Phụ lục IV: Cơ chế chia sẻ / chuyển giao rủi ro     
Định nghĩa  

 
Có thể làm giảm rủi ro cho các cấu trúc 
xanh và từ đó khuyến kích các nhà đầu 
tư. Tổn thất vốn đầu tiên sáp nhập với 
cơ cấu vốn trở thành một phần vốn chủ 
sở hữu thứ cấp hoặc nợ có thứ tự ưu 
tiên thanh toán thấp.

Quản lý rủi ro (giảm rủi ro) để giải phóng 
dự trữ tổn thất, với việc sử dụng vốn 
được giải phóng để tài trợ cho các dự 
án xanh. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro 
cho những tài sản có nhiều rủi ro, đồng 
thời vẫn giữ được tài sản gắn liền với 
bảng cân đối kế toán của ngân hàng và 
các hoạt động hiện tại.

Các tổ chức tài chính dành ra công quỹ 
để xử lý một phần những tổn thất trong 
danh mục cho vay trong trường hợp bên 
vay vỡ nợ. Nếu tổ chức tài chính phát 
hành trái phiếu xanh thì dự phòng lỗ tín 
dụng có thể giảm thiểu rủi ro cho thỏa 
thuận bằng cách củng cố thêm dòng tiền 
của bên phát hành.

Những cấu trúc này hỗ trợ cho một giao 
dịch có thỏa thuận chia sẻ tổn thất, trong 
đó bên khởi tạo sẽ được bồi hoàn trong 
trường hợp tổn thất giá trị gốc của danh 
mục tài sản đủ điều kiện (thế chấp, vay 
tiêu dùng hoặc vay vốn sinh viên, vay 
hiệu suất năng lượng, các khoản vay 
của doanh nghiệp vừa và nhỏ và các 
khoản phải thu). Bên khởi tạo chủ yếu là 
ngân hàng và các tập đoàn.

Ví dụ 

 
Khoản đầu tư trị giá 100 triệu AUD của Clean Energy Finance Corporation 
(CEFC) vào Australian Prime Property Fund Commercial.

Công cụ này chưa được sử dụng trong các dự án xanh ở Việt Nam.

 

Một ví dụ điển hình là giao dịch thỏa thuận chứng khoán bảo đảm bằng tài 
sản (ABS) tổng hợp trị giá 3 tỷ USD của Credit Agricole được sử dụng để giải 
phóng vốn rủi ro để khởi tạo khoản vay xanh.

Công cụ này chưa được sử dụng ở Việt Nam.

 
 

Công cụ này chưa được sử dụng trong các dự án xanh ở Việt Nam.

 
Tăng cường hiệu quả năng lượng cho các doanh nghiệp công nghiệp tại Việt 
Nam, tập hợp các dự án của Việt Nam, được tài trợ bời World Bank và Green 
Climate Fund và sẽ cấp một khoản tài trợ chia sẻ rủi ro trị giá tới 78 triệu 
USD278 cho đầu tư hiệu quả năng lượng. Dự án sẽ tạo điều kiện cho hơn 100 
doanh nghiệp công nghiệp cắt giảm lượng tiêu thụ năng lượng và giảm phát 
thải 120Mt khí CO2 trong suốt thời gian đầu tư.279 

Các công cụ Chuyển 
giao Rủi ro

 
Tổn thất vốn đầu tiên 
 
 
 
 

Tín phiếu vốn xanh 
tổng hợp hay chứng 
khoán hóa

 
 
 
 
 
Dự phòng lỗ tín 
dụng

 
 
 
 
 
 
Tài trợ chia sẻ rủi 
ro (RSF) / Hoán đổi 
rủi ro
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Phụ lục V: Các Tiêu chuẩn Xanh áp dụng tại Việt Nam 
Mô tả  

 
LOTUS là một bộ công cụ tiêu chí công trình xanh 
trên thị trường được phát triển bởi Hội đồng Công 
trình Xanh Việt Nam (VGBC), dành riêng cho môi 
trường xây dựng ở Việt Nam. Các công cụ đánh giá 
LOTUS dựa trên nền tảng của nhiều hệ thống đánh 
giá công trình xanh trên thế giới (LEED, Green Star, 
BREEM, GBI và Green Mark). LOTUS là một bộ tiêu 
chuẩn dành riêng cho Việt Nam, hướng ngành xây 
dựng trong nước đi theo con đường tận dụng triệt 
để tài nguyên thiên nhiên, thực hiện và tuyên truyền 
những hình thức xây dựng thân thiện với môi trường. 
Mục tiêu của tiêu chuẩn LOTUS là thích hợp với hoạt 
động xây dựng công trình, quy định của nhà nước và 
điều kiện thời tiết ở Việt Nam.

LOTUS bao gồm 10 nhóm tiêu chí: năng lượng, nước, 
sinh thái, chất thải và ô nhiễm, sức khỏe và tiện nghi, 
thích ứng và giảm nhẹ, cộng đồng, quản lý và sáng 
kiến.

Bộ tiêu chuẩn được phát triển và công bố vào tháng 
Mười Một năm 2017, bởi Diễn đàn Thị trường Vốn 
ASEAN. Những tiêu chuẩn này cũng hướng dẫn phân 
loại các dự án xanh trong khu vực được chứng nhận 
AGBS. Ngoại trừ những dự án liên quan đến nhiên 
liệu hóa thạch. Các công ty ở Malaysia, Singapore và 
Indonesia đã phát hành Trái phiếu Xanh ASEAN.

Tiêu chuẩn này là một khung chương trình giúp đỡ 
hoặc tái giúp đỡ cả dự án Xanh lẫn dự án Xã hội, 
trong đó 2 dự án lần lượt đem lại lợi ích về môi 
trường và xã hội. Nó cũng hướng dẫn phân loại 
những dự án bền vững. 
 

Tiêu chuẩn ISO 14001 quy định những yêu cầu cho 
hệ thống quản lý môi trường (EMS) hiệu quả. Doanh 
nghiệp có thể áp dụng khung chương trình này để 
kiểm soát ảnh hưởng của doanh nghiệp lên môi 
trường.

Tiêu chuẩn ISO 50001 là một khung quốc tế về việc 
cung cấp và tiêu thụ năng lượng ở những tổ chức 
thương mại và công nghiệp Tiêu chuẩn hướng đến 
việc liên tục cải tiến hiệu suất năng lượng, đem lại lợi 
ích kinh tế và giảm phát thải khí nhà kính.

Lĩnh vực  

 
Công trình, xây dựng, 
Cơ sở hạ tầng

 
 
 
Năng lượng, Vận Tải, 
Nước, Công trình, Công 
nghệ Truyền thông 
Thông tin, Chất thải, Tài 
sản Tự nhiên, các hoạt 
động Công nghiệp và 
Quảng cáo.

Năng lượng, Vận Tải, 
Nước, Công trình, Công 
nghệ Truyền thông 
Thông tin, Chất thải, Tài 
sản Tự nhiên, các hoạt 
động Công nghiệp và 
Quảng cáo.

Xử lý chất thải

 
Năng lượng Tái tạo, Tiết 
kiệm Năng lượng

Khả năng ứng dụng ở Việt Nam 

 
Đến năm 2018, 50 công trình tại Việt 
Nam được công nhận là công trình 
xanh theo LOTUS.280 

 
 
Khung chương trình này có thể áp 
dụng cho Việt Nam.

 
 
Khung chương trình này có thể áp 
dụng cho Việt Nam.

 
 
Theo Nghị định số 38/2015/ND-CP, 
mọi nhà máy xử lý chất thải phải áp 
dụng triệt để ISO 14001.281  

 
Một số công ty ở Việt Nam đã được 
cấp chứng nhận này, ví dụ như 
Clover Imaging Việt Nam.282 

Tiêu chuẩn Xanh

 
 
LOTUS283 

 

Tiêu chuẩn Trái 
phiếu xanh ASEAN 
(AGBS)284 

 
Tiêu chuẩn Trái 
phiếu Bền vững 
ASEAN (SUS)285  
 
 

 
Tiêu chuẩn Quốc gia 
về Hệ thống Quản 
lý Môi trường (ISO, 
14001)286 

 
Các hệ thống quản lý 
năng lượng hiệu quả 
(EnMS)/ISO 50001287  
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Mô tả  

 
Được chứng nhận bởi QUACERT Việt Nam288 cho 
một dự án đáp ứng tiêu chí về giảm phát thải khí nhà 
kính.

Chứng nhận đã được thiết lập như là một yêu cầu đối 
với các dự án BOCM (Cơ chế Tín dụng Bù trừ Song 
phương ) hoặc JCM (Cơ chế Tín dụng Liên kết) là 
những dự án hợp tác song phương giữa Nhật Bản và 
Việt Nam.

Mục đích của các dự án này là giảm thiểu khí thải nhà 
kính ở nước chủ nhà.

 
 
Nguyên tắc phân loại Trái phiếu Khí hậu được dùng 
để xác định các dự án và tài sản xanh phù hợp với 
việc đạt được những mục tiêu trong Thỏa thuận 
chung Paris. Những dự án và tài sản này không bao 
gồm nhà máy phát điện chạy bằng nhiên liệu hóa 
thạch, phương tiện di chuyển cá nhân có động cơ đốt 
trong, cơ sở hạ tầng và tuyến đường mới xây dựng 
tạo điều kiện cho các phương tiện di chuyển, đường 
sắt phục vụ chủ yếu cho những phương tiện chạy 
bằng nhiên liệu hóa thạch.

SOURCE là hệ tiêu chuẩn toàn cầu do Quỹ Cơ sở hạ 
tầng Bền vững (SIF) tạo ra. Nó cung cấp cho chính 
phủ một phần mềm chuẩn bị dự án để tối đa hóa các 
lựa chọn tài chính công, bao gồm cả PPP, bằng cách 
cung cấp các dự án được chuẩn bị kỹ lưỡng một cách 
nhất quán và minh bạch. Việc này giúp thu hút cộng 
đồng quốc tế gồm các nhà thầu, nhà đầu tư và bên 
cho vay.    

SuRe là một hệ tiêu chuẩn quốc tế tự nguyện kết hợp 
những tiêu chí cốt yếu về bền vững và khả năng phục 
hồi vào phát triển và nâng cấp cơ sở hạ tầng, thông 
qua 14 chủ đề và 61 tiêu chí đối với các yếu tố quản 
lý, xã hội và môi trường. 

Envision là khung chương trình gồm 64 chỉ số bền 
vững và kiên cố, được gọi là “kim chỉ nam”, phân vào 
5 mục: Chất lượng Cuộc sống, Lãnh đạo, Phân bố Tài 
nguyên, Thế giới Tự nhiên, và Khí hậu và Bền Vững. 
Những tín chỉ này lần lượt tháo gỡ những vấn đề liên 
quan tới sức khỏe, tính linh động, phát triển cộng 
đồng, hợp tác, quy hoạch, kinh tế, tài nguyên, năng 
lượng, nước, khu vực, bảo tồn, sinh thái, phát thải và 
khả năng phục hồi. 

 

Lĩnh vực  

 
Năng lượng, Vận tải, 
Nước, Công trình, ICT, 
Xử lý chất thải

 
Năng lượng, Vận Tải, 
Nước, Công trình, Công 
nghệ Truyền thông 
Thông tin, Chất thải, Tài 
sản Tự nhiên, các hoạt 
động Công nghiệp và 
Quảng cáo.

Cơ sở hạ tầng 

 
Cơ sở hạ tầng   

 
Cơ sở hạ tầng  

Khả năng ứng dụng ở Việt Nam 

 
Một số sáng kiến đạt chứng nhận tại 
Việt Nam bao gồm:  

• Tiết kiệm Năng lượng và Chất 
lượng Không khí tại các Bệnh viện 
Việt Nam và Hệ thống Quản lý 
Năng lượng trong các khách sạn 
(V-BEMS);289

• Thiết bị tiết kiệm năng lượng trong 
hệ thống cấp nước tại thành phố 
Hồ Chí Minh năm 2018;290  

• Bơm Nhiệt NH3 Tiết kiệm Năng 
lượng cho Ngành Chế biến Hải 
sản tại thành phố Hồ Chí Minh.

Phân loại này có thể áp dụng cho 
Việt Nam.

 
 
TRANG CHỦ của website nêu các 
bên đã có những trao đổi liên lạc để 
kết hợp các dự án tại Việt Nam.

 

 
 
Khung chương trình này có thể áp 
dụng cho Việt Nam. 

 

Khung chương trình này có thể áp 
dụng cho Việt Nam.

 

Tiêu chuẩn Xanh

 
 
Đơn vị giảm phát 
thải được chứng 
nhận (các CER)291 

 
Nguyên tắc phân loại 
Phân loại Trái phiếu 
Khí hậu292 

 
 
 
 
SOURCE   

 

Tiêu chuẩn cho Cơ 
sở hạ tầng Bền vững 
và Kiên cố (SuRe)   

 
 
Envision  
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Địa điểm 

Hà Nội 

 
Hà Nội 

Thành phố Hồ Chí Minh

  
Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội – Thành phố Hồ 
Chí Minh

Tỉnh Đồng Nai – Tỉnh 
Bà Rịa Vũng Tàu

Hải Phòng 

Hải Phòng, Việt Nam

Tây Ninh, Việt Nam

Trang Bang district, Tay 
Ninh province 

Dinh Quan district, 
Dong Nai province

Thuan Nam district, 
Ninh Thuan province

Phu Hoa district, Phu 
Yen province

Gia Lai Province 

Soc Trang, Mekong 
Delta

Thị xã Hướng Hóa, tỉnh 
Quảng Trị

Phụ lục VI: Các ví dụ tiêu biểu về hệ thống xanh  

Tình trạng

Đang thi công 
 

Đã lập kế hoạch 

Đã lập kế hoạch 

Đã lập kế hoạch 

Đã lập kế hoạch

Đã lập kế hoạch

Đã lập kế hoạch

Đã lập kế hoạch

Đang thi công 

Đã lập kế hoạch 

Đã lập kế hoạch 

Đang thi công

Đã hoàn tất 

Đã hoàn tất  
 

Đã lập kế hoạch 

Đã hoàn tất  

Đã hoàn tất  

Đang thi công 

Đang thi công 

Đang thi công

Độ xanh  

Xanh 

 
Xanh 

Xanh 

Xanh 

Xanh

Xanh 

Xanh

Xanh 

Xanh 

Xanh 

Có tiềm 
năng xanh

Xanh

Xanh

Xanh 
 

Xanh 

Xanh 

Xanh 

Xanh 

Xanh 

Xanh

Lĩnh vực 

Vận tải 
phát thải 
các-bon 
thấp 

 
 
 
Năng 
lượng tái 
tạo 

Các ví dụ tiêu biểu này bao gồm danh sách các dự án ‘xanh’ và ‘có tiềm năng xanh’ được thu thập từ nhiều nguồn công khai khác nhau. Bốn lĩnh vực 
được đề cập trong danh sách bao gồm: vận tải phát thải các-bon thấp, năng lượng tái tạo, quản lý nước bền vững và quản lý chất thải bền vững. Việc 
đánh giá các thông tin xanh hoặc “độ xanh” của từng dự án được dựa trên Nguyên tắc phân loại Trái phiếu Khí hậu (xem bìa sau).

Dự án xanh

Tên dự án

Đường sắt đô thị Hà Nội, Tuyến số 
2A: Cát Linh-Hà Đông + Tuyến 3: 
Nhổn - Ga Hà Nội

Tuyến đường sắt đô thị Hà Nội 6 (từ trung 
tâm Hà Nội đến sân bay Nội Bài)

Tuyến xe điện mặt đất số 1 - Sài Gòn 
- Chợ Lớn - Bến xe miền Tây

Đường vượt trên cao Tuyến số 1, 2 và 3

Tàu một ray số 2 

Tàu một ray số 3

Tuyến xe điện mặt đất số 1

Đường sắt đô thị số 6

Nâng cấp tuyến đường sắt nội thành 
Hà Nội - Hồ Chí Minh

Đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu 

Đường sắt vào cảng quốc tế Hải Phòng 

Sản xuất Xe buýt điện

Cụm năng lượng mặt trời Dầu Tiếng

Nhà máy điện mặt trời TTC số 01 + 
TTC số 02 tại Khu công nghiệp Thành 
Thành Công

Nhà máy điện mặt trời nổi Trị An 

Dự án trang trại điện mặt trời Gelex 
Ninh Thuận

Nhà máy điện mặt trời Hòa Hội 

Dự án điện mặt trời nhà máy thủy điện 
Sê San 4

Trang trại điện gió Lai Hòa 

Trang trại Điện gió Hướng Linh 1
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Địa điểm

Vùng đập phía Đông 
của tỉnh Bạc Liêu

Tỉnh Sóc Trăng

Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Tỉnh Kon Tum 

Hòa Bình, Việt Nam 

Tỉnh Gia Lai 

Tỉnh Đồng Nai 

Tỉnh Nghệ An 

Tỉnh Nghệ An 

Tỉnh Phú Yên, Nam 
Trung Bộ, Việt Nam

Thị xã Hương Trà, tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Tỉnh Hậu Giang 

Hà Nội, Hòa Bình – 
miền Bắc Việt Nam

Tỉnh An Giang 

Hà Nội 

Hà Nội, Việt Nam 
 

Hà Nội, Việt Nam 

Tiền Giang, Đồng bằng 
sông Cửu Long, Việt Nam

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tình trạng

Đã hoàn tất 

Đã hoàn tất

Đang thi công

Đã hoàn tất 

Đang thi công 

Đang thi công 

Đã lập kế 
hoạch

Đang thi công 

Đang thi công 

Đang thi công 

Đã hoàn tất

 
Đã hoàn tất 

Đang thi công 

Đã lập kế 
hoạch

Đã lập kế 
hoạch

Kế hoạch 
 

Đang thi công 

Đang thi công 

Kế hoạch

Độ xanh  

Xanh 

Xanh

Xanh

Có tiềm 
năng xanh

Có tiềm 
năng xanh

Có tiềm 
năng xanh

Có tiềm 
năng xanh

Có tiềm 
năng xanh

Có tiềm 
năng xanh

Xanh 

Có tiềm 
năng xanh

Xanh 

Xanh 

Có tiềm 
năng xanh

Có tiềm 
năng xanh

Xanh 
 

Có tiềm 
năng xanh

Xanh 

Có tiềm 
năng xanh

Lĩnh vực

Năng lượng 
tái tạo

 

 
Quản lý 
nước bền 
vững

 

 
 
 
Quản lý chất 
thải bền 
vững

Dự án xanh

Tên dự án

Cánh đồng gió ngoài khơi Bạc Liêu 

Trang trại điện gió Sóc Trăng

Dự án điện gió Lâm Đồng

Nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum 

Mở rộng nhà máy thủy điện Hòa 
Bình

Nhà máy thủy điện Ialy MR 

Nhà máy thủy điện Trị An MR 

Nhà máy thủy điện Mỹ Lý 

Nhà máy thủy điện Nậm Mô 

Nhà máy điện sinh khối Phú Yên 

Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng 
tái tạo Thiên Phú

Nhà máy xử lý nước Sông Hậu 1 giai 
đoạn 1

Nhà máy xử lý nước Sông Đà giai 
đoạn 2

Cơ sở cấp nước Sông Hậu II, Châu 
Thành

Cơ sở cấp nước Sông Đuống 

Nhà máy xử lý chất thải công nghệ 
cao, khu liên hợp sản xuất năng lượng 
từ rác thải, Bắc Sơn

Khu liên hợp xử lý chất thải và sản xuất 
năng lượng từ rác thải Nam Sơn, Sóc Sơn  

Cơ sở Tái chế Minh Hưng 

Cơ sở xử lý nước thải tại khu kinh tế 
Chân Mây-Lăng Cô

Chú thích: Các dự án in đậm được mô tả trong các nghiên cứu tình huống thực tiễn tại phần trước của tài liệu này
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The Climate Bonds Taxonomy identifies the assets and projects needed to deliver a low carbon economy and gives 
GHG emissions screening criteria consistent with the 2-degree global warming target set by the COP 21 Paris 
Agreement. More information is available at https://standard.climatebonds.net/taxonomy.
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