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MÔ-ĐUN 5: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO:
NĂNG LƯỢNG GIÓ VÀ MẶT TRỜI
Mục tiêu học tập:
•

Để xây dựng hiểu biết về các tác động xã hội và môi trường tiềm năng chính của sự phát
triển nhanh chóng của điện gió và năng lượng mặt trời;

•

Để xác định phạm vi và giới hạn của việc định lượng và đánh giá các tác động của năng
lượng tái tạo;

•

Để xác định các thông lệ quốc tế tốt trong việc đánh giá các tác động.

Đề cương:
1. Tổng quan về những phát triển gần đây trên toàn cầu về công nghệ và kinh tế đối với năng
lượng gió và điện mặt trời.
2. Đánh giá tiềm năng gió và mặt trời đối với Việt Nam.
3. Đánh giá các tác động tiềm tàng của các công nghệ gió và mặt trời khác nhau
a. Trang trại năng lượng mặt trời trên đất liền.
b. Điện mặt trời nổi.
c. Năng lượng gió trên bờ.
d. Năng lượng gió ngoài khơi (sẽ được thảo luận chi tiết trong một mô-đun riêng.
4. Phương pháp và các thông số tác động để đánh giá tác động của năng lượng tái tạo đến
tài nguyên đất
a. Phương pháp luận tổng thể (được đề cập trong hội thảo trước đó).
b. Đất nông nghiệp.
c. Đất rừng.
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1.

TỔNG QUAN VỀ NHỮNG PHÁT TRIỂN GẦN ĐÂY TRÊN TOÀN CẦU VỀ CÔNG
NGHỆ VÀ KINH TẾ ĐỐI VỚI ĐIỆN GIÓ VÀ ĐIỆN MẶT TRỜI

1.1

THỊ TRƯỜNG THAY ĐỔI

Một đặc điểm chính trong bối cảnh chuẩn bị QHĐ 8 là quy mô và tốc độ thay đổi của thị trường
năng lượng và công nghệ năng lượng tái tạo toàn cầu. Hình 1 cho thấy những thay đổi đối với
chi phí điện bình quân gia quyền quy dẫn theo quy mô toàn cầu (LCOE) cho các công nghệ phát
điện khác nhau từ năm 2010 đến năm 2019. Bức tranh mà dữ liệu trong hình vẽ ra rất ấn tượng,
trong đó chi phí năng lượng mặt trời và năng lượng gió đều giảm mạnh giúp chúng có khả năng
cạnh tranh cao hơn so với các phương án phát điện thông thường. Tất cả các dự đoán đều cho
rằng xu hướng này sẽ tiếp tục và thậm chí còn tăng lên trong tương lai khi công nghệ cải tiến,
sản xuất được mở rộng và tài chính an toàn hơn và ít phải chịu rủi ro hơn. Báo cáo của IRENA
lưu ý rằng, vào năm 2019, 56% tổng số phát điện tái tạo quy mô lớn mới được vận hành cung
cấp điện với chi phí thấp hơn so với phương án thay thế nhiên liệu hóa thạch mới rẻ nhất.
Hình 1: Chi phí bình quân gia quyền quy dẫn trên toàn cầu từ các công nghệ phát điện tái tạo quy
mô lớn, 2010 và 20191

Lưu ý: Dữ liệu này dành cho năm vận hành. Các đường đậm là giá trị LCOE trung bình có trọng số toàn cầu thu được
từ các nhà máy riêng lẻ được đưa vào sử dụng mỗi năm. LCOE cấp dự án được tính toán với chi phí vốn bình
quân thực tế (WACC) là 7,5% đối với các nước OECD và Trung Quốc và 10% đối với các nước còn lại trên thế
giới. Dải đơn đại diện cho phạm vi chi phí sản xuất điện từ nhiên liệu hóa thạch, trong khi các dải cho mỗi công
nghệ và năm đại diện cho dải phân vị thứ 5 và 95 cho các dự án tái tạo.
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IRENA (2020), Chi phí phát điện tái tạo năm 2019, Cơ quan năng lượng tái tạo quốc tếy, Abu Dhabi.
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Theo báo cáo hiện trạng PV năm 2019,2 trong năm thứ 9 liên tiếp, điện mặt trời thu hút tỷ trọng
lớn nhất trong các khoản đầu tư mới vào năng lượng tái tạo, tiếp theo là điện gió. Theo dự báo
của thị trường, công suất điện PV được lắp đặt là 520 GW vào cuối năm 2018 có thể lên đến 1,4
TW vào năm 2024. Hình 4 cung cấp quỹ đạo sản xuất pin PV từ 2005 đến 2019.

1.2

CƠ HỘI KHỬ CARBON

Sự chuyển đổi công nghệ và thị trường cùng với cơ hội khử cacbon hiện mang lại một nền tảng
bền vững, an toàn với khí hậu các-bon thấp để phát triển kinh tế ổn định, lâu dài. Triển vọng Năng
lượng Tái tạo Toàn cầu cho thấy có thể cắt giảm 70% lượng khí thải carbon dioxide (CO2) liên
quan đến năng lượng của thế giới đến năm 2050.3 Hơn 90% mức giảm này sẽ đạt được thông
qua năng lượng tái tạo và các biện pháp tiết kiệm năng lượng. Hình 2 phác thảo các lộ trình sử
dụng năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng để đạt được mức giảm phát thải vào năm 2050.
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Jäger-Waldau, A. (2019), Báo cáo hiện trạng PV 2019
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IRENA (2020) Triển vọng năng lượng tái tạo toàn cầu: Chuyển đổi năng lượng2050s

Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật của EU (TAF) đối với Năng lượng bền vững – Hợp đồng EuropeAid DCl/352-852– Chương trình Hỗ
trợ Kỹ thuật của EU (TAF) cho các nước láng giềng, Châu Á (bao gồm cả Trung Á), Mỹ Latin, Ca-ri-bê và Thái Bình Dương

1.3

CÁC LỢI ÍCH KINH TẾ - XÃ HỘI

Quá trình chuyển đổi năng lượng cũng có thể thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội rộng rãi,
được hướng dẫn bởi các chính sách toàn diện để thúc đẩy quá trình khử cacbon mang tính
chuyển đổi của nhiều xã hội. Cách tiếp cận tổng thể này sẽ gắn kết quá trình khử cacbon năng
lượng với các mục tiêu kinh tế, môi trường và xã hội. Thỏa thuận Xanh châu Âu European Green
Deal được đề xuất - bao gồm hỗ trợ quốc tế về năng lượng sạch - cung cấp một ví dụ. Các kích
thích kinh tế sau cuộc khủng hoảng y tế năm 2020 có thể chuyển nhiều xã hội theo hướng tương
tự.
Renewable energy in increasingly creating new job opportunities worldwide. Employment in
renewable energy worldwide was estimated at 11.5 million in 2019, up from 11 million in 2018.
Women hold 32% of these jobs.4 Phụ nữ nắm giữ 32% trong số công việc này. Hầu hết việc làm
đã được tạo ra ở một số ít quốc gia, nhưng lợi ích việc làm đang thể hiện rộng rãi hơn, đặc biệt
là thông qua việc triển khai công nghệ quang điện (PV). Châu Á chiếm 63% tổng số việc làm
trong lĩnh vực năng lượng tái tạo trên toàn cầu.
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IRENA (2020), Năng lượng tái tạo và việc làm - Đánh giá hàng năm2020
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Ngành công nghiệp điện mặt trời vẫn giữ vị trí hàng đầu, với 33% tổng lực lượng lao động năng
lượng tái tạo. Việc làm trong lĩnh vực điện gió hỗ trợ 1,2 triệu việc làm, 21% trong số đó do phụ
nữ đảm nhiệm. Hình 3 trình bày việc làm năng lượng tái tạo theo công nghệ.
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2.

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG CỦA GIÓ VÀ MẶT TRỜI ĐỐI VỚI VIỆT NAM.

2.1

CƠ HỘI TẠI VIỆT NAM

Bức tranh toàn cầu được phản ánh trong các ước tính mới nhất cho Việt Nam. Như Hình 2 cho
thấy, dữ liệu có sẵn chỉ ra rằng gió và mặt trời đã có LCOE ở Việt Nam thấp hơn so với sản xuất
điện dựa trên nhiên liệu hóa thạch. Khoảng cách chênh lệch về LCOE của năng lượng tái tạo và
sản xuất nhiệt điện dự kiến sẽ tăng lên trong mười năm tới, một giai đoạn quan trọng để chuẩn
bị PDP 8. Như Hình dưới đây cho thấy, điều này đúng với chi phí tài chính trực tiếp của các giải
pháp thay thế, không tính tính đến các chi phí bên ngoài (có xu hướng cao hơn nhiều đối với
nhiệt điện).
Hình 2: Chi phí LCOE trung bình của Việt Nam ($/MW hour)5

Những thay đổi và xu hướng chính trong giai đoạn PDP 8 là rõ ràng, đó là sự chú trọng nhiều
hơn đến năng lượng tái tạo và do đó vai trò của nhiệt điện trong tương lai và sản xuất nhiệt điện
than nói chung giảm dần. Dự thảo báo cáo cho PDP8, đã được IE chuẩn bị và được trình lên Bộ
Công Thương vào tuần thứ 2 của tháng 10 năm 2020. Việc mở rộng đáng kể công suất phát
điện, cần thiết để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng dự báo, sẽ được đáp ứng chủ yếu thông qua
5

https://asianinsiders.com/vietnam-bold-ambitions-for-a-greener-future-in-energy-production/
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việc mở rộng nhanh chóng năng lượng tái tạo, mặc dù sẽ có một số dự án nhiệt điện mở rộng
để đảm bảo một hệ thống cân bằng và bền vững trong tương lai. Cơ cấu công suất điện được
đưa ra trong dự thảo QHĐ 8 cho các năm 2030 và 2045 như sau:
•
•
•
•
•
•

Thủy điện: 18% vào năm 2030, giảm xuống 9% vào năm 2045
Nhiệt điện than: 27% vào năm 2030, giảm xuống 18% vào năm 2045.
Tuabin khí / dầu: 19% vào năm 2030, tăng lên 24% vào năm 2045.
Điện mặt trời: 14% vào năm 2030, tăng lên 20% vào năm 2045.
Điện gió: 14% vào năm 2020, tăng lên 22% vào năm 2045.
Các nguồn khác (sinh khối, lưu trữ và nhập khẩu): 8% vào năm 2030 và 7% vào năm
2045.

Table 1: Generation Mix for 2030 of Vietnam’s Power
Development Plans (Megawatts)

Điều này thể hiện sự thay đổi lớn
so với cấu trúc mở rộng các nguồn
phát điện khác nhau trong các PDP
trước đây (xem Bảng 1). Các xu
hướng giữa các PDP là rõ ràng: sự
suy giảm dần của than và sự mở
rộng nhanh chóng của năng lượng
tái tạo.

PDP 7
(2011)

RPDP 7
(2016)

Draft
PDP 8
(2020)

Generation
capacity 2030

137,388

129,508

137,800

Coal

77,160

55,252

37,200

17,465

19,078

26,200

của chính phủ .

21,125

21,871

24,800

4,829

27,199

48,600

10,700

4,600

0

In addition, Vietnam has great
potential for developing solar and
wind energy projects.

6,109

1,508

1,000

Natural gas and
oil
Hydropower
Other renewable
energy
Nuclear
Imported
Source: Author’s calculations

2.2

TIỀM NĂNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển các dự án năng lượng gió, có mức độ chiếu xạ mặt
trời cao, ở một số khu vực có thể vượt quá 4 kilowatt giờ (kWh) trên một mét vuông (m²) mỗi
ngày; và đường bờ biển dài hơn 3.400 km (km) với tốc độ gió trung bình từ 4,5 mét / giây (m / s)
trên bờ đến 10 m / s ở một số khu vực ngoài khơi. Tiềm năng kỹ thuật để phát triển điện gió và
điện mặt trời ở Việt Nam được ước tính là hơn 600 gigawatt (GW)6
2.2.1

ĐIỆN MẶT TRỜI:

Dữ liệu mới nhất cho thấy có tổng cộng 332 dự án năng lượng mặt trời đã được đăng ký với tổng
công suất 26.290 megawatt đỉnh (MWp), bao gồm 121 dự án (tổng công suất 7.234MWp) sẽ bắt
đầu phát điện vào năm 2020 và 211 (13.069MWp) đang chờ phê duyệt. Các dự án năng lượng
mặt trời, trong đó có năng lượng mặt trời trên mái nhà, được xem là một trong những giải pháp
chính để giảm áp lực cho ngành điện.
Tiềm năng của Việt Nam đối với các dự án năng lượng mặt trời được cho là rất hấp dẫn vì nó
được hưởng lợi từ cường độ năng lượng mặt trời tự nhiên trung bình là 5kWh trên m². Về mặt lý
6

Hohan Lovells (2020) Các dự án năng lượng tái tạo ở Việt Nam 2019 đang được xem xét và triển khai cho năm 2020 Tháng
3/2020
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thuyết, tiềm năng năng lượng mặt trời ở Việt Nam là 60-100 GWh mỗi năm đối với điện mặt trời
tập trung và 0,8-1,2 GWh mỗi năm đối với hệ thống quang điện.
Hình 3: Các dự án ĐMT quy hoạch ở VN

Nguồn: Thách thức và cơ hội trên thị trường năng lượng mặt trời Việt Nam, Chương trình hỗ trợ năng lượng GIZ

2.2.2

ĐIỆN GIÓ:

Việt Nam có tiềm năng to lớn để phát triển các dự án năng lượng gió, có đường bờ biển dài hơn
3000 km với tốc độ gió trung bình 6 mét / giây. Tiềm năng kỹ thuật của quốc gia về năng lượng
gió được đánh giá ở mức 27 GW. Tuy nhiên, hiện nay ở Việt Nam có rất ít nhà máy điện gió đang
vận hành.
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Hình 4: Các dự án quy hoạch ở VN

Nguồn: Bộ Công thương / Chương trình hỗ trợ năng lượng GIZ

2.3

THÚC ĐẨY MÔI TRƯỜNG CHÍNH SÁCH

Tầm quan trọng của phát triển năng lượng tái tạo không chỉ được công nhận trong các chính
sách của ngành năng lượng mà còn là trọng tâm trong các chính sách phát triển tổng thể của
Việt Nam. Các chính sách cốt lõi như Chiến lược Tăng trưởng Xanh của Việt Nam, Chiến lược
Phát triển Bền vững, Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội 2016-2020, Luật Bảo vệ Môi trường và
Đóng góp do Quốc gia Tự quyết (NDC), đối với Hiệp định Biến đổi Khí hậu Paris, đều thừa nhận
vai trò của năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng và nhiều mục tiêu cụ thể cho chúng. Điều
này cũng đúng đối với các chính sách ngành năng lượng như Luật Điện lực, Quyết định về Chiến
lược năng lượng tái tạo, một số Quyết định về tài nguyên NLTT riêng lẻ, Luật và Nghị định về Sử

Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật của EU (TAF) đối với Năng lượng bền vững – Hợp đồng EuropeAid DCl/352-852– Chương trình Hỗ
trợ Kỹ thuật của EU (TAF) cho các nước láng giềng, Châu Á (bao gồm cả Trung Á), Mỹ Latin, Ca-ri-bê và Thái Bình Dương

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Chương trình quốc gia mới khởi xướng gần đây về
Tiết kiệm và Hiệu quả Năng lượng cho Giai đoạn 2019-2030 (VNEEP3).
Do đó, nhu cầu định hướng lại ngành điện để phản ánh các nguyện vọng chính sách quốc gia
này đã được xác định là vấn đề cốt lõi đối với sự phát triển của ngành (và PDP); một lĩnh vực đối
mặt với một loạt thách thức mới và môi trường công nghệ điện và vốn quốc tế đang thay đổi. Báo
cáo Outlook đưa ra quan điểm rõ ràng về vấn đề này:
“Để nắm bắt những cơ hội phát triển hệ thống năng lượng của mình, Việt Nam đang phải đối
mặt với những thách thức mới: làm thế nào để đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn năng
lượng trong nước; làm thế nào để vượt qua các rào cản để sử dụng năng lượng hiệu quả;
làm thế nào để tận dụng tiềm năng kinh tế của năng lượng tái tạo trong khi đảm bảo nguồn
cung cấp điện ổn định, và làm thế nào để góp phần thành công trong việc giảm thiểu biến đổi
khí hậu và ô nhiễm không khí ”(trang 14).
Với việc chính phủ Việt Nam thí điểm mức giá FiT cho các dự án được triển khai từ tháng 6 năm
2017 đến tháng 6 năm 2019, Việt Nam đã trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực (Đông Nam Á) về
sản xuất điện quang điện. Các quy định đặt ra mức thuế nhập khẩu trong lĩnh vực gió và năng
lượng mặt trời, có liên quan đến đô la Mỹ (mặc dù có thể thanh toán bằng đồng Việt Nam). Trong
nửa đầu năm 2019, biểu giá năng lượng mặt trời được cố định ở mức 9,35 US cent / kWh. Trong
lĩnh vực gió, biểu giá lần lượt được quy định ở mức 8,5 US cent / kWh và 9,8 US cent / kWh đối
với trong nước và ngoài khơi. Điều này thể hiện sự gia tăng - bao gồm cả sự gia tăng đối với các
dự án gió ngoài khơi - theo biểu giá cố định là 7,8 US cent / kWh có hiệu lực cho đến tháng 11
năm trước.
Mối lo ngại lớn nhất vẫn nằm ở khả năng đi vay vốn ngân hàng cho các Hợp đồng PPA của EVN
và khả năng tiếp cận lưới điện đáng tin cậy.
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3.

ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG TIỀM NĂNG CỦA CÔNG NGHỆ GIÓ VÀ MẶT TRỜI
KHÁC NHAU

Phát triển năng lượng tái tạo mang lại những lợi ích to lớn về môi trường. Đánh giá về lĩnh vực
năng lượng tái tạo của Việt Nam ước tính rằng Việt Nam sẽ cắt giảm phát thải CO2 khoảng 57%
hoặc 59 triệu tấn vào năm 2030 nếu công suất nhiệt điện than bổ sung được thay thế hoàn toàn
bằng các nguồn năng lượng xanh và tái tạo như năng lượng mặt trời và gió. 7 Bảng dưới đây
đưa ra các ước tính về mức giảm phát thải CO2 do thay thế than bằng các nguồn năng lượng tái
tạo ở Việt Nam.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu những tác động tiêu cực của năng lượng tái tạo và đặc
biệt là năng lượng gió và điện mặt trời, trong điều kiện có yêu cầu lớn về diện tích đất. Hầu như
không có kinh nghiệm trong việc đánh giá các tác động và chi phí bên ngoài này. Sự hạn chế về
đất thay thế có nghĩa là nó có khả năng cạnh tranh với đất nông nghiệp đó, làm dấy lên mối lo
ngại nghiêm trọng về an ninh lương thực. Ngoài ra, có một số ngoại tác môi trường khác liên
quan đến chu kỳ dự án và vòng đời cụ thể của công nghệ. Hình dưới đây nêu rõ những tác động
tiêu cực đến môi trường liên quan đến việc phát triển các dự án năng lượng tái tạo. Tương tự,
bảng dưới đây cung cấp yêu cầu đất đai theo loại công nghệ. Các tác động môi trường cụ thể
của công nghệ đối với năng lượng mặt trời và điện gió được thảo luận trong phần dưới đây.
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Yuanta Research (2019) Đánh giá lĩnh vực năng lượng tái tạo của Việt Nam
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Nguồn: Dhar, A. et al (2019) Quan điểm về tác động môi trường và chiến lược cải tạo đất cho các hệ thống năng lượng
mặt trời và năng lượng gió Khoa học về Môi trường Tổng thể.

Nguồn: Stevens, L. và cộng sự (2017) Dấu chân của năng lượng: sử dụng đất sản xuất điện của Hoa Kỳ Địa tầng.
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3.1

ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN ĐẤT LIỀN

Mặt trời cung cấp một nguồn tài nguyên to lớn để tạo ra điện sạch và bền vững mà không gây ô
nhiễm độc hại hoặc khí thải làm nóng lên toàn cầu.
Các tác động môi trường tiềm ẩn liên quan đến năng lượng mặt trời - sử dụng đất và mất môi
trường sống, sử dụng nước và sử dụng các vật liệu nguy hiểm trong sản xuất - có thể khác nhau
rất nhiều tùy thuộc vào công nghệ, bao gồm hai loại lớn: pin mặt trời quang điện (PV) hoặc năng
lượng mặt trời hội tụ (CSP); và quy mô của hệ thống — từ các mảng PV nhỏ, phân tán trên mái
nhà đến các dự án PV và CSP quy mô lớn — cũng đóng một vai trò quan trọng trong mức độ tác
động môi trường.8
3.2

SỬ DỤNG ĐẤT

Tùy thuộc vào vị trí của chúng, các NMĐ mặt trời quy mô tiện ích lớn hơn có thể gây ra lo ngại
về suy thoái đất và mất môi trường sống. Yêu cầu về tổng diện tích đất khác nhau tùy thuộc vào
công nghệ, địa hình của khu vực và cường độ của nguồn năng lượng mặt trời. Ước tính cho các
hệ thống PV quy mô lớn nằm trong khoảng từ 3,5 đến 10 mẫu Anh / megawatt, trong khi ước
tính cho các NM công nghệ CSP là từ 4 đến 16,5 mẫu Anh / megawatt.
Không giống như các NMĐ gió, các dự án năng lượng mặt trời có ít cơ hội chia sẻ đất với mục
đích sử dụng nông nghiệp hơn. Tuy nhiên, tác động đến đất đai từ các hệ thống năng lượng mặt
trời quy mô lớn có thể được giảm thiểu bằng cách bố trí chúng tại các địa điểm chất lượng thấp
hơn như cánh đồng nâu, đất khai thác bị bỏ hoang hoặc các hành lang giao thông và truyền tải
hiện có. Các mảng PV năng lượng mặt trời quy mô nhỏ hơn, có thể được xây dựng trên các ngôi
nhà hoặc các tòa nhà thương mại, cũng có tác động tối thiểu đến việc sử dụng đất.
Hình dưới đây minh họa vùng đất phát triển điện mặt trời..

Một trong những mối quan tâm lớn của việc phát triển trang trại năng lượng mặt trời quy mô lớn
là sự cạnh tranh với sản xuất nông nghiệp. Như được minh họa trong trường hợp ở Bắc Carolina,
các chủ đất nông nghiệp kiếm được thu nhập lớn hơn từ việc cho nhà phát triển năng lượng mặt
trời thuê đất so với các hoạt động nông nghiệp truyền thống. Các công ty năng lượng mặt trời
thường thanh toán tiền thuê hàng năm từ $ 500 đến $ 1,400 mỗi mẫu Anh, trong khi giá thuê
trung bình năm 2015 ở Bắc Carolina cho cây trồng và đồng cỏ thấp hơn nhiều, chỉ dao động từ
$ 27 đến $ 102 mỗi mẫu Anh. Trong khi doanh thu trung bình tạo ra từ sản xuất nông nghiệp
truyền thống cao hơn một chút so với tiền thuê năng lượng mặt trời, chi phí mà chủ đất phải chịu
8

UCSUSA (2013). Tác động môi trường của điện mặt trời. https://www.ucsusa.org
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từ việc cho thuê đất có thể thấp hơn đáng kể so với chi phí hoạt động của các trang trại, vì chi
phí chính cho việc thuê đất của các nhà phát triển năng lượng mặt trời là thuế thu nhập và tài
sản.9
3.3

SỬ DỤNG NƯỚC

Pin mặt trời không sử dụng nước để tạo ra điện. Tuy nhiên, như trong tất cả các quy trình sản
xuất, một số nước được sử dụng để sản xuất các thành phần điện mặt trời.
Các nhà máy nhiệt mặt trời tập trung (CSP), giống như tất cả các nhà máy nhiệt điện, cần có
nước để làm mát. Việc sử dụng nước phụ thuộc vào thiết kế nhà máy, vị trí nhà máy và loại hệ
thống làm mát.
Các nhà máy CSP sử dụng công nghệ tuần hoàn ướt với tháp giải nhiệt rút từ 600 đến 650 gallon
nước cho mỗi megawatt-giờ điện được sản xuất. Các nhà máy CSP với công nghệ làm mát một
lần có mức độ rút nước cao hơn, nhưng tổng lượng nước tiêu thụ thấp hơn (vì nước không bị
mất đi dưới dạng hơi nước). Công nghệ làm mát khô có thể giảm khoảng 90% việc sử dụng nước
tại các nhà máy CSP. Tuy nhiên, sự đánh đổi để tiết kiệm nước là chi phí cao hơn và hiệu quả
thấp hơn. Ngoài ra, công nghệ làm mát khô kém hiệu quả hơn đáng kể ở nhiệt độ trên 100 độ F.
Nhiều khu vực ở Hoa Kỳ có tiềm năng năng lượng mặt trời cao nhất cũng có xu hướng là những
khu vực có khí hậu khô hạn nhất, vì vậy cần cân nhắc kỹ lưỡng về những đánh đổi nước này.
(Để biết thêm thông tin, hãy xem Cách hoạt động: Nước làm mát nhà máy điện)
3.4

NHỮNG VẬT LIỆU NGUY HIỂM

Quá trình sản xuất tế bào PV bao gồm một số vật liệu nguy hiểm, hầu hết trong số đó được sử
dụng để làm sạch và rửa sạch bề mặt chất bán dẫn. Những hóa chất này, tương tự như những
hóa chất được sử dụng trong ngành công nghiệp bán dẫn nói chung, bao gồm axit clohydric, axit
sulfuric, axit nitric, hydro florua, 1,1,1-trichloroethane và axeton. Số lượng và loại hóa chất được
sử dụng tùy thuộc vào loại tế bào, lượng làm sạch cần thiết và kích thước của tấm silicon. Người
lao động cũng phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến việc hít phải bụi silicon. Do đó, các
nhà sản xuất PV phải tuân theo luật pháp Mỹ để đảm bảo rằng người lao động không bị tổn hại
khi tiếp xúc với các hóa chất này và các sản phẩm thải ra từ quá trình sản xuất được xử lý đúng
cách.
Tế bào PV màng mỏng chứa một số vật liệu độc hại hơn những vật liệu được sử dụng trong tế
bào quang điện silicon truyền thống, bao gồm arsenide gali, đồng-indium-gallium-di-selende và
cadmium-telluride. Nếu không được xử lý và tiêu hủy đúng cách, những vật liệu này có thể gây
ra các mối đe dọa nghiêm trọng đến môi trường hoặc sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, các nhà
sản xuất có động cơ tài chính mạnh mẽ để đảm bảo rằng những vật liệu có giá trị cao và thường
là hiếm có này được tái chế thay vì vứt bỏ.
3.5

PHÁT THẢI LÀM ẤM TOÀN CẦU TRONG QUÁ TRÌNH TUỔI THỌ THIẾT BỊ

Mặc dù không có phát thải do sự nóng lên toàn cầu liên quan đến việc tạo ra điện từ năng lượng
mặt trời, nhưng có phát thải liên quan đến các giai đoạn khác của vòng đời năng lượng mặt trời,
bao gồm sản xuất, vận chuyển vật liệu, lắp đặt, bảo trì và ngừng vận hành và tháo dỡ. Hầu hết
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các ước tính về lượng khí thải trong vòng đời của các hệ thống quang điện là từ 0,07 đến 0,18
pound tương đương carbon dioxide trên mỗi kilowatt-giờ.
Hầu hết các ước tính cho việc tập trung năng lượng mặt trời nằm trong khoảng từ 0,08 đến 0,2
pound tương đương với carbon dioxide mỗi kilowatt-giờ. Trong cả hai trường hợp, con số này
thấp hơn nhiều so với tỷ lệ phát thải trong vòng đời đối với khí tự nhiên (0,6-2 lbs CO2E / kWh)
và than (1,4-3,6 lbs CO2E / kWh).
Hộp 1 Sử dụng kép đất để giảm thiểu cạnh tranh sử dụng đất ở Việt Nam
Trong 30 năm qua, Việt Nam đã có một sự phát triển vượt bậc của ngành nông nghiệp và ngành
năng lượng. Tuy nhiên, thách thức vẫn còn ở cả hai ngành. Năng suất thấp, thiếu phát triển thị
trường và truyền thông cũng như áp lực lên an ninh thu nhập của nông dân là những thách thức
dai dẳng trong ngành nông nghiệp. Hơn nữa, biến đổi khí hậu gây ra mối đe dọa ngày càng tăng
đối với sản xuất nông nghiệp, đòi hỏi sự phát triển của nhiều nguồn năng lượng tái tạo hơn trong
lĩnh vực này để giảm phát thải khí nhà kính.
Gần đây, một thách thức mới đã nảy sinh về mối quan hệ của cả hai lĩnh vực, liên quan đến xung
đột sử dụng đất do dòng đầu tư vào năng lượng gió và năng lượng mặt trời ngày càng gia tăng.
Các nguồn năng lượng tái tạo của Việt Nam là rất lớn và phần lớn chưa được khai thác. Với các
chương trình hỗ trợ mới cho năng lượng gió và mặt trời, khoảng 300 dự án năng lượng tái tạo
đang được phát triển, trong số đó có 285 dự án năng lượng mặt trời với công suất 23.000 MWp.
Đặc biệt, số lượng dự án đầu tư điện mặt trời mới đã lớn và ngày càng tăng đã làm dấy lên lo
ngại, đặc biệt là ở các tỉnh thuộc “rổ lương thực” của Việt Nam ở miền Nam về xung đột sử dụng
đất tiềm ẩn. Lãnh đạo các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long hiện đang tìm kiếm các giải pháp sử
dụng kết hợp năng lượng tái tạo và sản xuất nông nghiệp hoặc nuôi trồng thủy sản trên cùng một
vùng đất hoặc vùng nước.
Các khái niệm năng lượng mặt trời PV sử dụng kép hoặc điện năng lượng Agri có thể giải quyết
xung đột sử dụng đất giữa sản xuất năng lượng và nông nghiệp, bằng cách kết hợp cả hai trên
cùng một địa điểm. Được phát triển vào đầu những năm 1980 ở Đức, khái niệm này đã được
thực hiện ở một số quốc gia với hàng trăm dự án và ứng dụng (chủ yếu là quy mô nhỏ). Gần đây,
ngày càng có nhiều dự án thương mại lớn hơn đã được thực hiện ở các nước như Trung Quốc,
Nhật Bản, Ý hoặc Pháp. Ví dụ, một nhà phát triển năng lượng mặt trời, đã tích hợp PV năng
lượng mặt trời với việc chăn thả cừu tại 6 trong số 10 cơ sở lắp đặt năng lượng mặt trời của họ
ở Bắc Carolina. Đây là một ví dụ tuyệt vời về mối quan hệ cùng có lợi giữa hai ngành công nghiệp
này. Điện được tạo ra thành công trên cùng một vùng đất nuôi cừu. Sự liên kết giữa hai doanh
nghiệp này thể hiện hoạt động kinh doanh khả thi của việc sử dụng công nghệ và sử dụng truyền
thống.
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Sử dụng kép năng lượng mặt trời mang lại nhiều lợi ích kinh tế - xã hội chủ yếu dựa trên khái
niệm chính là tăng năng suất đất của hệ thống kết hợp, so với việc sử dụng một lần trên cùng
một diện tích đất. Sự gia tăng của Tỷ lệ Tương đương Đất (LER) này thông qua các ứng dụng
lưỡng dụng đã được chứng minh bằng các dự án thí điểm ở các quốc gia khác nhau.
Các lợi ích khác của việc sử dụng năng lượng mặt trời kép cho nông dân và công chúng bao
gồm tiết kiệm chi phí năng lượng (năng lượng mặt trời tự tiêu thụ), thu nhập bổ sung của nông
dân địa phương với các khoản đầu tư và thu thuế tiềm năng cao hơn, cải thiện cơ hội tiếp thị và
khả năng cạnh tranh (sản xuất / chuỗi cung ứng bền vững), thực hành nông nghiệp được cải
thiện, giảm nhu cầu năng lượng (cao điểm), giảm CO2 và khí thải độc hại tại chỗ từ các nhà máy
nhiệt điện thông thường (như than), và phát triển một ngành nông nghiệp bền vững cạnh tranh
hơn nói chung (cho thị trường nội địa và xuất khẩu).
Việc phân tích thông lệ quốc tế tốt nhất và giám sát khoa học các dự án thí điểm mang lại nền
tảng cần thiết để xác định một số cây trồng và sản phẩm nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam phù hợp
cho các ứng dụng lưỡng dụng. Trong đó có các loại cây trồng phổ biến như lúa, ngô / ngô, sắn,
rau các loại, đậu tương, cà phê, chè, cây ăn quả thấp và nuôi tôm cá trong ao.
Việc áp dụng khái niệm này trong một nghiên cứu điển hình cho Cần Thơ cho thấy tiềm năng sử
dụng kép năng lượng mặt trời rất lớn. Tính phù hợp cho các ứng dụng lưỡng dụng năng lượng
mặt trời (Agri voltaic) có thể được xác định cho chín sản phẩm nông nghiệp và nuôi trồng thủy
sản (gạo, ngô / ngô, đậu tương, vừng, rau, sắn / củ tinh bột, chăn nuôi, cá và tôm).
Dựa trên những cây trồng này, tiềm năng kỹ thuật tổng thể “thực tế” (có thể hiện thực hóa trong
vòng 5-8 năm tới) có thể được tính toán cho Cần Thơ. Không bao gồm sản xuất lúa, tiềm năng
này nằm trong khoảng 700 đến 1.100 MWp, tương đương với tiềm năng điện từ 1 đến 1,5 TWh.
Việc phát điện mặt trời này sẽ đáp ứng 46% đến 70% nhu cầu điện hàng năm của Cần Thơ.
Bao gồm cả ứng dụng lưỡng dụng trên các khu vực sản xuất lúa, tiềm năng “thực tế” sẽ tăng lên
7.500 đến 11.300 MWp hoặc 10,5 đến 16 TWh. Lượng điện sạch này vượt xa nhu cầu điện của
thành phố và do đó có thể góp phần vào nhu cầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long rộng
lớn hơn và các tỉnh lân cận..
Về chi phí điện mặt trời từ các ứng dụng lưỡng dụng, một đánh giá thận trọng đã được thực hiện
dựa trên các giả định thu được từ các dữ liệu quốc tế có sẵn nhưng hạn chế. Theo đánh giá này,
LCOE lưỡng dụng năng lượng mặt trời được ước tính là 9,07 USct / kWh trong trường hợp cơ
bản, với phạm vi giữa 8,40 USct / kWh (trường hợp chi phí thấp) và 9,81 USct / kWh (trường hợp
chi phí cao) và do đó nằm trong phạm vi của giá FiT hiện tại ở Việt Nam (9,35 USct / kWh) hoặc
cao hơn khoảng 1,5 USct / kWh so với biểu giá chi phí tránh được hiện hành ở miền Nam Việt
Nam (7,48 USct / kWh).
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ĐIỆN MẶT TRỜI NỔI TRÊN MẶT NƯỚC
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Các bằng chứng có sẵn cho thấy tác động môi trường của FPV đối với các hồ chứa nhân tạo là
không đáng kể và thậm chí có thể có những lợi ích về môi trường liên quan đến giảm thất thoát
nước và ngăn chặn tảo nở hoa.
Ngược lại, FPV trên các vùng nước tự nhiên trong nhiều trường hợp sẽ có tác động tiêu cực đến
môi trường đáng kể. Điều này đặc biệt đúng khi các vùng nước tự nhiên nông hơn và / hoặc giàu
sinh học với các hệ sinh thái hoạt động và phức tạp (nhưng thường mỏng manh). Các tác động
tiêu cực tiềm tàng chính của FPV đối với các hồ tự nhiên và đất ngập nước là:
•

•

•

Hiệu ứng che nắng của các bè FPV sẽ làm giảm đáng kể khả năng quang hợp, có tác
động tiêu cực đến sự phát triển của thực vật nước, ảnh hưởng đến tất cả các cấp của
chuỗi thức ăn và ảnh hưởng đến khả năng sống của các loài động thực vật chính;
Các bè sẽ làm giảm đáng kể mức độ hấp thụ oxy của thủy vực, làm giảm mức oxy hòa
tan (DO) và có khả năng dẫn đến hiện tượng phú dưỡng. Đây là nơi giảm sự phân hủy
sinh học của các chất thải hữu cơ trong thủy vực (do lượng côn trùng, vi khuẩn và các
loài khác phụ thuộc vào oxy thấp hơn) dẫn đến hàm lượng dinh dưỡng quá dồi dào dẫn
đến tảo kỵ khí (không phụ thuộc vào oxy) tạo ra một hệ sinh thái thù địch với các loài phụ
thuộc vào oxy;
FPV trên các vùng nước tự nhiên có chi phí cơ sở hạ tầng cao hơn nhiều do đường xá,
cơ sở bảo trì và kết nối với hệ thống truyền tải chưa có và sẽ phải được xây dựng. Điều
này ngược lại đòi hỏi cần có đất trên bờ và đất này có thể quan trọng về mặt sinh thái, do
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•

•

đó chi phí bên ngoài lớn hơn cho cơ sở hạ tầng cũng được phát hiện thấy bên cạnh chi
phí tài chính lớn hơn;
Có thể có những tác động đa dạng sinh học rộng hơn, vì các vùng nước tự nhiên thường
là nơi sinh sản của các loài có cuộc sống trưởng thành ở nơi khác, và nhiều nơi là điểm
dừng chân quan trọng cho các loài chim di cư đường dài và các loài khác.
Một vấn đề có thể xảy ra đối với FPV đối với các hồ chứa là việc neo đậu là vấn đề khi có
nhiều độ cao mực nước hồ chứa trong quá trình vận hành thủy điện. FPV không có khả
năng khả thi trong trường hợp này, trường hợp này cần đánhgiá trên hồ chứa bằng basi
hồ chứa.

Những yếu tố này đã được công nhận rộng rãi và là lý do chính mà FPV cho đến nay chủ yếu
được phát triển trên các hồ chứa nhân tạo. Đây là một nguyên tắc cần được áp dụng đối với Việt
Nam và chúng tôi đặc biệt khuyến nghị rằng việc phát triển FPV trên các vùng nước tự nhiên bị
cấm và ngược lại, việc phát triển FPV trên thủy điện và các hồ chứa khác được khuyến khích,
với việc thăm dò thêm về chi phí và đặc tính kỹ thuật.

Source: Electricity Generation Authority of Thailand website www.egat.co.th
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ĐIỆN GIÓ TRÊN BỜ

Khai thác năng lượng từ gió là một trong những cách sạch nhất và bền vững nhất để tạo ra điện
vì nó không tạo ra ô nhiễm độc hại hoặc khí thải làm nóng lên toàn cầu. Gió cũng dồi dào, không
cạn kiệt và giá cả phải chăng, điều này làm cho nó trở thành một giải pháp thay thế khả thi và
quy mô lớn cho nhiên liệu hóa thạch.
Mặc dù có tiềm năng to lớn, nhưng có nhiều tác động môi trường liên quan đến sản xuất điện gió
cần được công nhận và giảm thiểu.10 Ví dụ, hình dưới đây cho thấy số gia cầm tử vong do tuabin
gió ở Nam Phi.
10

UCSUSA (2013). Tác động môi trường của năng lượng gió. https://www.ucsusa.org

Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật của EU (TAF) đối với Năng lượng bền vững – Hợp đồng EuropeAid DCl/352-852– Chương trình Hỗ
trợ Kỹ thuật của EU (TAF) cho các nước láng giềng, Châu Á (bao gồm cả Trung Á), Mỹ Latin, Ca-ri-bê và Thái Bình Dương

Nguồn: Bộ Năng lượng (không ghi ngày tháng) Tác động của năng lượng gió đối với môi trường, nông nghiệp, chim,
dơi, khí hậu và con người Tờ thông tin 2, Bộ Năng lượng, Cộng hòa Nam Phi.
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SỬ DỤNG ĐẤT

Tác động sử dụng đất của các cơ sở điện gió thay đổi đáng kể tùy thuộc vào địa điểm: các tuabin
gió đặt ở các khu vực bằng phẳng thường sử dụng nhiều đất hơn so với các tuabin gió được đặt
ở các khu vực đồi núi. Tuy nhiên, các tua-bin gió không chiếm hết vùng đất này; chúng phải được
đặt cách nhau khoảng 5 đến 10 đường kính rôto (đường kính rôto là đường kính của các cánh
tuabin gió). Do đó, bản thân các tuabin và cơ sở hạ tầng xung quanh (bao gồm đường xá và
đường dây tải điện) chiếm một phần nhỏ trong tổng diện tích của một cơ sở gió.
Một yếu tố đằng sau các trường hợp cùng tồn tại giữa đất nông nghiệp và sản xuất điện gió là
thực tế là cần có một khu đất nhỏ hơn để xây dựng một cơ sở phát điện cho công suất của nó.
Đặc biệt, nền móng của một cơ sở đòi hỏi một diện tích khá nhỏ nên cần sử dụng đất riêng. Một
cuộc khảo sát của Phòng thí nghiệm Năng lượng tái tạo Quốc gia đối với các cơ sở gió lớn ở Mỹ
cho thấy rằng họ sử dụng từ 30 đến 141 mẫu Anh cho mỗi megawatt công suất đầu ra (một
tuabin gió quy mô tiện ích mới điển hình là khoảng 2 megawatt). Tuy nhiên, ít hơn 1 mẫu Anh /
megawatt bị xáo trộn vĩnh viễn và ít hơn 3,5 mẫu Anh / MW bị xáo trộn tạm thời trong quá trình
xây dựng. Phần đất còn lại có thể được sử dụng cho nhiều mục đích sản xuất khác, bao gồm
chăn thả gia súc, nông nghiệp, đường cao tốc và đường mòn đi bộ đường dài. Ngoài ra, các cơ
sở điện gió có thể được đặt trên các cánh đồng nâu (đất công nghiệp bị bỏ hoang hoặc không
được sử dụng) hoặc các địa điểm thương mại và công nghiệp khác, điều này làm giảm đáng kể
mối lo ngại về việc sử dụng đất..
Tương tự, Hình 5 cho thấy diện tích đất mà một nhà máy điện gió thực sự cần để xây dựng ở
Nhật Bản. Đối với tuabin gió có công suất 2 MW, ước tính sơ bộ cho thấy nó có thể được xây
dựng trên nền móng rộng 3 6m² được xây dựng trên khu đất thuê 400 m² và diện tích trung bình
là 1.600 m² cần phải điều chỉnh công trình để xây dựng, phải dành ra một khu vực 4.000 m² cho
cánh quạt gió. Như được trình bày trong các trường hợp được đề cập bên dưới, vị trí của tuabin
gió, ngoài các bộ phận mà nền móng được xây dựng cho các cấu trúc để sử dụng trực tiếp, còn
lại cho các mục đích sử dụng khác, có nghĩa là bất kỳ tuabin gió nào cũng cần chỉ chiếm một
phần khá hạn chế của mảnh đất mà nó được xây dựng.
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Nguồn: Kitakaze, R. & Aikawa, T. (2017) Để triển khai mạnh hơn điện gió - Kiểm tra các quy định sử dụng đất và đánh
giá tác động môi trường Viện Năng lượng tái tạo Tokyo

3.9

ĐỘNG VẬT HOANG DÃ VÀ MÔI TRƯỜNG SỐNG

Tác động của tuabin gió đối với động vật hoang dã, đặc biệt là đối với các loài chim và dơi, đã
được ghi nhận và nghiên cứu rộng rãi. Một đánh giá gần đây của Ủy ban Điều phối Gió Quốc gia
(NWCC) về nghiên cứu được đánh giá ngang hàng đã tìm thấy bằng chứng về cái chết của chim
và dơi do va chạm với tuabin gió và do sự thay đổi áp suất không khí do các tuabin quay, cũng
như do môi trường sống bị gián đoạn. NWCC kết luận rằng những tác động này tương đối thấp
và không gây ra mối đe dọa cho các quần thể loài.
Ngoài ra, nghiên cứu về hành vi của động vật hoang dã và những tiến bộ trong công nghệ tuabin
gió đã giúp giảm thiểu số lượng chim và dơi chết. Ví dụ, các nhà sinh vật học động vật hoang dã
đã phát hiện ra rằng dơi hoạt động mạnh nhất khi tốc độ gió thấp. Sử dụng thông tin này, Hợp
tác xã Năng lượng gió và Dơi kết luận rằng việc giữ cho các tuabin gió bất động trong thời gian
tốc độ gió thấp có thể làm giảm hơn một nửa số lượng dơi chết mà không ảnh hưởng đáng kể
đến sản xuất điện. Các tác động đến động vật hoang dã khác có thể được giảm thiểu thông qua
việc bố trí các tuabin gió tốt hơn.
3.10

SỨC KHỎE NGƯỜI DÂN VÀ CỘNG ĐỒNG

Tác động âm thanh và hình ảnh là hai mối quan tâm chính về sức khỏe cộng đồng và cộng đồng
liên quan đến việc vận hành tuabin gió. Hầu hết âm thanh do tuabin gió tạo ra là khí động học,
do chuyển động của các cánh tuabin trong không khí. Ngoài ra còn có âm thanh cơ học do chính
tuabin tạo ra. Mức độ âm thanh tổng thể phụ thuộc vào thiết kế tuabin và tốc độ gió.
Một số người dân sống gần các cơ sở gió đã phàn nàn về các vấn đề âm thanh và độ rung,
nhưng các nghiên cứu trong ngành và do chính phủ tài trợ ở Canada và Australia đã phát hiện
ra rằng những vấn đề này không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng. Các tiến bộ công
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nghệ, chẳng hạn như giảm thiểu các khuyết tật bề mặt cánh quạt và sử dụng vật liệu hấp thụ âm
thanh có thể làm giảm tiếng ồn của tuabin gió.
Khi nói đến tính thẩm mỹ, tuabin gió có thể gây ra những phản ứng mạnh mẽ. Đối với một số
người, chúng là những tác phẩm điêu khắc duyên dáng; đối với những người khác, chúng gây
chướng mắt làm ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên. Liệu một cộng đồng có sẵn sàng chấp
hận một đường chân trời thay đổi để đổi lấy điện sạch hơn hay không cần được quyết định trong
một cuộc đối thoại công khai cởi mở.
3.11

PHÁT THẢI GÂY NÓNG LÊN TOÀN CẦU TRONG VÒNG ĐỜI

Mặc dù vận hành tuabin gió không liên quan đến việc thải khí thải gây nóng lên toàn cầu, nhưng
có phát thải liên quan đến các giai đoạn khác trong vòng đời của tuabin gió, bao gồm sản xuất
vật liệu, vận chuyển vật liệu, xây dựng và lắp ráp tại chỗ, vận hành và bảo trì cũng như ngừng
vận hành và tháo dỡ .
Các ước tính về tổng lượng khí thải nóng lên toàn cầu phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm tốc
độ gió, phần trăm thời gian gió thổi và thành phần vật liệu của tuabin gió. Hầu hết các ước tính
về lượng khí thải làm nóng lên toàn cầu trong vòng đời của tuabin gió là từ 0,02 đến 0,04 pound
tương đương carbon dioxide trên mỗi kilowatt-giờ. Để đặt điều này vào bối cảnh, ước tính lượng
khí thải gây nóng lên toàn cầu trong vòng đời đối với điện được tạo ra từ khí đốt tự nhiên là từ
0,6 đến 2 pound tương đương carbon dioxide trên mỗi kilowatt giờ và ước tính đối với điện do
than đá là 1,4 và 3,6 pound tương đương carbon dioxide trên mỗi kilowatt giờ.
3.12

ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI

Các cơ sở gió ngoài khơi đòi hỏi không gian lớn hơn vì các tuabin và cánh quạt lớn hơn các cơ
sở trên đất liền. Tùy thuộc vào vị trí của chúng, các công trình ngoài khơi như vậy có thể cạnh
tranh với nhiều hoạt động đại dương khác, chẳng hạn như đánh bắt cá, hoạt động giải trí, khai
thác cát và sỏi, khai thác dầu khí, hàng hải và nuôi trồng thủy sản. Áp dụng các thông lệ tốt nhất
trong việc lập kế hoạch và xác định vị trí có thể giúp giảm thiểu tác động sử dụng đất tiềm tàng
của các dự án gió trên đất liền và ngoài khơi.
Các tuabin gió ngoài khơi có thể có tác động đến các loài chim biển, nhưng cũng như với các
tuabin gió trên bờ, số lượng chim chết do gió ngoài khơi là rất ít. Các trang trại gió nằm ngoài
khơi cũng sẽ ảnh hưởng đến cá và các động vật hoang dã biển khác. Một số nghiên cứu cho
thấy rằng tuabin thực sự có thể làm tăng quần thể cá bằng cách hoạt động như các rạn san hô
nhân tạo. Tác động sẽ khác nhau giữa các khu vực, do đó cần có các nghiên cứu và hệ thống
giám sát thích hợp cho mỗi trang trại gió ngoài khơi.
Được thảo luận chi tiết trong một mô-đun riêng.
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4.

PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC THÔNG SỐ TÁC ĐỘNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA
NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO ĐỐI VỚI TÀI NGUYÊN ĐẤT

4.1

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG THỂ

Vấn đề quan trọng đối với ĐMC của QHĐ 8 là đánh giá tác động của việc mở rộng nhanh chóng
năng lượng tái tạo (đặc biệt là điện gió và điện mặt trời) đối với tài nguyên đất, bao gồm cả việc
đánh giá giá trị của các tài nguyên đất khác nhau.
Cần phải là một phương pháp luận đánh giá đất đai chung, vì QHĐ 8 sẽ xác định các kế hoạch
cho các mức độ phát triển NLTT nhất định ở các vùng khác nhau của đất nước nhưng sẽ không
xác định các địa điểm cụ thể sẽ diễn ra sự phát triển năng lực này.
Phương pháp được phát triển trong SEA sẽ có giá trị đặc biệt nếu nó có thể phục vụ hai chức
năng:
1. Đánh giá tác động của QHĐ 8 đối với tài nguyên đất của các đề xuất chung trong quy
hoạch, bao gồm các kịch bản khác nhau nằm trong tổng thể ĐMC. Điều này sẽ bao gồm
tổng diện tích đất (chia nhỏ theo khu vực) cần thiết cho mỗi phương án phát điện (gió,
mặt trời, nhiệt, v.v.) trong quy hoạch. Nó sẽ bao gồm các khuyến nghị về các loại đất phù
hợp nhất cho phát triển NLTT ở các khu vực khác nhau;
2. Đưa ra các tiêu chí sàng lọc có thể áp dụng cho các đề xuất dự án NLTT trong tương lai.
Các tiêu chí này sẽ có thể đưa ra đánh giá về tác động của bất kỳ đề xuất NLTT nào trên
một diện tích đất nhất định của một loại hình cụ thể ở một địa điểm cụ thể: ví dụ, tác động
của đề xuất cho một trang trại điện mặt trời có diện tích 500 ha đất nông nghiệp trồng cây
hàng năm ở duyên hải miền Trung.
Phương pháp luận năm giai đoạn để đánh giá tài nguyên đất trong ĐMC của PDP 8:
Giai đoạn 1: Phân loại đất: bước đầu tiên và cơ bản nhất là sử dụng số liệu thống kê của Chính
phủ về các loại sử dụng đất để tính toán các bảng và chuẩn bị bản đồ dựa trên GIS cho các khu
vực theo từng loại sử dụng đất cho từng khu vực. Hệ thống của Chính phủ Việt Nam có sáu hạng
mục sử dụng đất chính và một số hạng mục phụ cho mỗi hạng mục chính như sau:
1.
2.
3.
4.
5.

Nông nghiệp: 4 tiểu mục;
Lâm nghiệp: 3 tiểu mục;
Đất nuôi trồng thủy sản: 3 tiểu mục;
Đất ở: 2 tiểu mục;
Đất đặc dụng: 9 tiểu mục (có thể gộp chung một số loại trong số này);

6. Đất chưa sử dụng: 3 tiểu mục.
Giai đoạn 2: Đánh giá độ che phủ đất: trong một số trường hợp, các tiêu chí được sử dụng để
xác định loại đất trong hệ thống của Chính phủ Việt Nam cần được hoàn thiện thêm để hiểu rõ
hơn về đặc điểm tài nguyên của vùng đất mà họ đại diện. Điều này có thể được thực hiện thông
qua việc sử dụng phân tích dựa trên GIS để phân loại sâu hơn đất đai theo tài nguyên. Việc phân
loại sâu hơn này sẽ cung cấp dữ liệu cơ bản để tính toán các giá trị tài nguyên và dịch vụ hệ sinh
thái sẽ diễn ra sau này.
Giai đoạn 3: Phân vùng đất liên quan đến sự phù hợp để phát triển năng lực phát điện:
bước quan trọng tiếp theo của phương pháp này là phân loại các loại đất khác nhau về mức độ
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phù hợp để sử dụng cho việc xây dựng các cơ sở phát điện (đặc biệt là NLTT). Điều này có thể
được thực hiện theo trình tự sau:
1. Các loại đất không được sử dụng để phát triển NLTT: bao gồm các loại như Khu bảo tồn
và một số loại Đất đặc dụng như đất quốc phòng, an ninh. Đất trong loại này có thể được
quy hoạch là không có sẵn để phát triển NLTT;
2. Các loại đất không phù hợp để phát triển NLTT, đó là các loại đất mà các đặc điểm kinh
tế và tài nguyên hiện có nghĩa là các chi phí cơ hội hoặc rủi ro tài nguyên của phát triển
NLTT cho thấy không được xem xét loại đất này.
3. Đất phù hợp cho phát triển năng lượng tái tạo là tất cả các loại đất còn lại không thuộc 2
loại đầu tiên. Điều này không có nghĩa là tất cả các vùng đất trong danh mục này đều có
tính phù hợp như nhau và sẽ cần sàng lọc thêm để xác định các vị trí tốt nhất sau khi các
đề xuất phát triển cụ thể được xác định. Những gì hạng mục này thể hiện là sự sẵn có
đất tối đa để phát triển NLTT trong một vùng.
Giai đoạn 4: Yêu cầu về đất để phát triển năng lượng tái tạo: trong giai đoạn này, các số liệu về
tổng sơ đồ cho các phương án sản xuất năng lượng tái tạo khác nhau từ mỗi kịch bản PDP 8 và
ĐMC được sử dụng để tính toán tổng nhu cầu đất cho phát triển năng lượng tái tạo ở từng vùng
và cả nước. Điều này được thực hiện thông qua một phương pháp rất đơn giản, trong đó các
yêu cầu tiêu chuẩn về đất đai để xây dựng một đơn vị công suất phát điện (cần bao nhiêu ha để
xây dựng 1 MW gió hoặc mặt trời) được nhân với quy hoạch mở rộng công suất phát điện NLTT.
Con số này được phát triển thêm bằng cách bổ sung các ước tính tiêu chuẩn cho đất cần thiết
cho cơ sở hạ tầng liên quan như đường xá, hệ thống truyền tải và các cơ sở bảo trì.
Giai đoạn 5: Các thông số về dịch vụ hệ sinh thái (ES) để phát triển NLTT: bước cuối cùng này
được sử dụng để tính toán các tác động tiềm tàng của việc phát triển NLTT đối với tài nguyên
đất ở các khu vực khác nhau (xem Phụ lục 4 để biết ví dụ về việc áp dụng phương pháp này ở
tỉnh Quảng Nam) . Điều này được thực hiện trong hai giai đoạn:
1. Tính toán tổng giá trị ES (bao gồm xác định các loại dịch vụ hệ sinh thái khác nhau) cho
các loại đất khác nhau trong một vùng. Điều này có thể bao gồm tất cả các loại đất hoặc
có thể tập trung vào các loại đất được coi là phù hợp cho phát triển NLTT trong một khu
vực. Việc định giá sẽ dựa trên các thông số giá trị tiêu chuẩn cho từng dịch vụ hệ sinh
thái từ từng loại đất trong từng vùng;
2. 2. Ước tính về việc giảm giá trị ES do phát triển NLTT trên các loại đất khác nhau. Điều
quan trọng cần nhấn mạnh là việc phát triển RE sẽ không dẫn đến mất mát toàn bộ các
giá trị ES, do đó cần phải tính toán các thông số ước tính ES nào sẽ bị ảnh hưởng và giá
trị ES sẽ giảm đi bao nhiêu. Các ước tính này sẽ dựa trên các giả định rõ ràng và sẽ tham
khảo một loạt các ví dụ về thông lệ quốc tế tốt .
Vui lòng tham khảo Tài liệu ghi chú thảo luận về “Phương pháp tổng thể đánh giá tác động
của phát triển NLTT quy mô lớn đối với tài nguyên đất” để biết phương pháp luận chi tiết
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KẾT QUẢ BAN ĐẦU

4.2

Đánh giá ban đầu về dữ liệu sử dụng đất trong Quyết định 2908 từ tháng 11 năm 2019 cho kết
quả như sau:
•
•
•
•
•
•

Tổng diện tích đất 33.123.597 ha
Đất nông nghiệp 11.498.497 ha
Đất có rừng 14.940, 863 ha
Mặt nước 1.780.148
Khu định cư 721,676 ha
Đất đặc dụng 1.893.141

•

Đất chưa sử dụng (chủ yếu là đồi núi) 2.060.393

Kết luận là hầu hết việc phát triển NLTT thường diễn ra trên đất nông nghiệp do chi phí cơ hội để
phát triển trên đất rừng quá cao và luật pháp và chính sách quốc gia hạn chế sự phát triển này.
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Phương pháp xác định các thông số tác động đối với đất nông nghiệp dựa trên đánh giá các dịch vụ hệ sinh thái. Các tác động tích
cực và tiêu cực được xác định như trong bảng sauTable 4: Agricultural Land Impact Parameters
Thông số tác
động

Sản xuất cây
trồng

Tác động tiêu cực

Tác động tích cực

Giá trị sản xuất bị mất đi có thể được
kỳ vọng được phản ánh trong giá đất
phải trả.

Giá trị sản xuất hàng năm của cây
trồng làm giảm sản lượng trung bình
của quốc gia hoặc khu vực đối với cây
trồng. Con số này sẽ được tính bằng
con số USD / ha

Cần có dữ liệu giá và năng suất trung
bình mới nhất của cây trồng (giá bán tại
trang trại) cho các cây trồng chính, nếu
có thể được phân tách theo vùng

Chất lượng
nước

Giảm sử dụng hóa chất nông nghiệp
sẽ loại bỏ ô nhiễm bề mặt và nước
ngầm ở hạ lưu

Quản lý nước

Có thể là một tác động tích cực
nhưng rất nhỏ từ việc giảm khai thác
nước

Tác động khí
nhà kính

Một số tác động từ việc giảm hấp thụ
và lưu giữ CO2, đặc biệt là đối với cây
lâu năm nhưng đối với hầu hết các loại
cây hàng năm, tác động là nhẹ

Ghi chú

Những lợi ích tích cực đáng kể đối
với đất trồng lúa từ việc loại bỏ khí
thải CH4 và N2O có thể trị giá 100
USD / vụ, vì vậy 200 USD / ha đối
với đất trồng hai vụ và 300 USD đối
với đất trồng ba vụ. Tác động biên
đối với cây trồng ngoài lúa

Một tác động đáng kể nhưng không thể
định lượng được: nó có thể được ghi
nhận là một lợi ích tích cực quan trọng

Định giá sẽ phụ thuộc vào giá trị
carbon được sử dụng: ở đây 10 tCe
USD được sử dụng làm thông số
ban đầu.
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Chất lượng
không khí

Một số lợi ích tích cực liên quan đến
giảm PM và ô nhiễm khí từ hóa chất
nông nghiệp nói riêng. Không thể
định lượng và trong hầu hết các
trường hợp không có ý nghĩa cao

Những tác động này sẽ đáng chú ý
nhất ở những khu vực có các biện
pháp chất lượng không khí xung
quanh cao đối với các chất ô nhiễm,
đặc biệt là đất nông nghiệp gần các
thành phố

Thụ phấn

Đây có thể là một vấn đề quan trọng. Tích cực hay tiêu Cho phép / khuyến khích các nhà điều hành cơ sở NLTT
cực phụ thuộc vào độ che phủ đất của cơ sở NLTT. Nếu nuôi ong sẽ mang lại thu nhập bổ sung và có lợi ích thụ
phấn rất tích cực cho các vùng đất nông nghiệp xung quanh,
các nhà khai thác khuyến khích một số khu vực phát
triển thực vật hoang dã, thì đó có thể sẽ là một lợi ích
tích cực khi so sánh với đất nông nghiệp xung quanh.

Đa dạng sinh
học

Các tác động đến đa dạng sinh học nông nghiệp rất
khác nhau. Độc canh có thể dẫn đến những tác động
tiêu cực. Đối với việc phát triển NLTT, nó tích cực hay
tiêu cực phụ thuộc vào diện tích đất của cơ sở NLTT.
Nếu các nhà khai thác khuyến khích một số khu vực
phát triển thực vật hoang dã, thì đó có thể sẽ là một lợi
ích tích cực khi so sánh với đất nông nghiệp xung
quanh

Dịch vụ thẩm
mỹ và văn hóa

Sẽ tùy từng trường hợp cụ thể nhưng
trong hầu hết các trường hợp, trang trại
năng lượng mặt trời hoặc gió có nhiều
khả năng mang lại lợi ích giải trí hơn là
giữ lại việc sử dụng đất nông nghiệp.
Lợi ích này có thể được cảm nhận đối
với một diện tích lớn hơn chỉ là đất tái
tạo.

Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật của EU (TAF) đối với Năng lượng bền vững – Hợp đồng EuropeAid DCl/352-852– Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật của EU (TAF) cho các nước láng
giềng, Châu Á (bao gồm cả Trung Á), Mỹ Latin, Ca-ri-bê và Thái Bình Dương

Hình thành
đất và chu kỳ
dinh dưỡng

Tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến đất
trực tiếp sử dụng cho cơ sở NLTT nói
riêng. Điều này có thể được giảm thiểu
bằng cách khuyến khích một số lớp
phủ thực vật, đặc biệt là mọc hoang đối
với đất trong cơ sở NLTT.
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ĐẤT NÔNG NGHIỆP

4.3

Nguồn đất thay thế hạn chế có nghĩa là đất nông nghiệp có khả năng sẽ là một trong những loại
đất chính được xem xét để phát triển NLTT. Việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang các mục
đích sử dụng khác có ý nghĩa chính sách và kinh tế.
Tầm quan trọng của đất nông nghiệp trong phát triển NLTT có nghĩa là việc đánh giá tác động
đến đất nông nghiệp là một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với ĐMC của QHĐ 8.
Liên quan đến việc tìm hiểu các tác động tiềm tàng của việc chuyển đổi đất từ nông nghiệp
sang sử dụng cho sản xuất năng lượng tái tạo ở Việt Nam, các dịch vụ hệ sinh thái chính (và
các dịch vụ phụ) cần được xem xét là:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sản xuất trồng trọt, thường có giá trị cao nhất và sẽ xác định chi phí cơ hội kinh tế trực
tiếp của việc chuyển đổi đất khỏi nông nghiệp;
Tác động đến chất lượng nước, bao gồm ô nhiễm hạ nguồn do hóa chất nông nghiệp;
Quản lý và điều tiết nước, bao gồm các tác động của việc giảm lượng nước khai thác và
gia tăng dòng chảy hạ lưu vào mùa mưa và mùa khô;
Các tác động đến khí nhà kính, bao gồm sự hấp thụ và lưu trữ carbon cho cả cây trồng
và đất, cũng như việc giải phóng khí mê-tan và nitơ oxit;
Các tác động đến chất lượng không khí bao gồm phát thải các chất dạng hạt, amoniac và
các chất ô nhiễm khác từ hoạt động nông nghiệp và ô nhiễm hóa chất nông nghiệp;
Thụ phấn, cần thiết để duy trì các quá trình sinh thái;
Các tác động đến đa dạng sinh học, có khả năng tích cực hoặc tiêu cực;
Dịch vụ thẩm mỹ và văn hóa bao gồm những dịch vụ liên quan đến du lịch;
Quá trình hình thành đất và chu kỳ dinh dưỡng, cả tại chỗ và các khu vực xung quanh /
hạ lưu.

Vui lòng tham khảo Tài liệu ghi chú thảo luận về “Đánh giá tác động đất nông nghiệp” để
biết phương pháp luận chi tiết
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Thông số tác
động

Sản xuất cây
trồng

Tác động tiêu cực

Tác động tích cực

Giá trị sản xuất bị mất đi có thể được
kỳ vọng được phản ánh trong giá đất
phải trả.

Giá trị sản xuất cây trồng bị mất hàng
năm, sản lượng trung bình của cả
nước hoặc khu vực đối với cây trồng.
Con số này sẽ được tính bằng con số
USD / ha

Cần có dữ liệu giá và năng suất trung
bình mới nhất của cây trồng (giá bán
tại trang trại) cho các cây trồng chính,
nếu có thể được phân tách theo vùng.

Chất lượng nước

Giảm sử dụng hóa chất nông
nghiệp sẽ loại bỏ ô nhiễm bề mặt
và nước ngầm ở hạ lưu

Quản lý nước

Có thể là một tác động tích cực
nhưng rất nhỏ từ việc giảm khai
thác nước

Tác động khí
nhà kính

Chất lượng
không khí

Một số tác động từ việc giảm hấp thụ
và lưu giữ CO2, đặc biệt là đối với cây
lâu năm nhưng đối với hầu hết các
loại cây hàng năm, tác động này là
nhẹ

Ghi chú

Một tác động đáng kể nhưng không
thể định lượng được: nó có thể được
ghi nhận là một lợi ích tích cực quan
trọng

Những lợi ích tích cực đáng kể đối với
đất trồng lúa từ việc loại bỏ khí thải
CH4 và N2O có thể trị giá 100 USD /
vụ, vì vậy 200 USD / ha đối với đất
trồng hai vụ và 300 USD đối với đất
trồng ba vụ. Tác động biên đối với cây
trồng ngoài lúa

Định giá sẽ phụ thuộc vào giá trị
carbon được sử dụng: ở đây 10 tCe
USD được sử dụng làm thông số ban
đầu.

Một số lợi ích tích cực liên quan đến
giảm PM và ô nhiễm khí từ hóa chất
nông nghiệp nói riêng. Không thể định
lượng và trong hầu hết các trường
hợp không có ý nghĩa cao

Những tác động này sẽ đáng chú ý
nhất ở những khu vực có mức đo chất
lượng không khí xung quanh cao đối
với các chất ô nhiễm, đặc biệt là đất
nông nghiệp gần các thành phố
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Thụ phấn

Đây có thể là một vấn đề quan trọng. Tích cực hay tiêu cực
phụ thuộc vào độ che phủ đất của cơ sở NLTT. Nếu các
nhà khai thác khuyến khích một số khu vực phát triển thực
vật hoang dã, thì đó có thể sẽ là một lợi ích tích cực khi so
sánh với đất nông nghiệp xung quanh.

Đa dạng sinh
học

Các tác động đến đa dạng sinh học nông nghiệp rất khác
nhau. Độc canh có thể dẫn đến những tác động tiêu cực.
Đối với việc phát triển NLTT, nó tích cực hay tiêu cực phụ
thuộc vào diện tích đất của cơ sở NLTT. Nếu các nhà khai
thác khuyến khích một số khu vực phát triển thực vật
hoang dã thì nó có thể sẽ là một lợi ích tích cực khi so
sánh với đất nông nghiệp xung quanh.
Sẽ tùy từng trường hợp cụ thể nhưng
trong hầu hết các trường hợp, trang
trại năng lượng mặt trời hoặc gió có
nhiều khả năng mang lại lợi ích giải trí
hơn là giữ lại việc sử dụng đất nông
nghiệp. Lợi ích này có thể được cảm
nhận đối với một diện tích lớn hơn chỉ
là đất tái tạo.

Dịch vụ thẩm
mỹ và văn hóa

Hình thành đất
và chu kỳ dinh
dưỡng

Cho phép / khuyến khích các nhà điều hành cơ sở NLTT
nuôi ong sẽ mang lại thu nhập bổ sung và có lợi ích thụ
phấn rất tích cực cho các vùng đất nông nghiệp xung
quanh,

Tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến đất
trực tiếp sử dụng cho cơ sở NLTT nói
riêng. Điều này có thể được giảm
thiểu bằng cách khuyến khích một số
lớp phủ thực vật, đặc biệt là mọc
hoang đối với đất trong cơ sở NLTT.

Vui lòng tham khảo Tài liệu ghi chú thảo luận về “Đánh giá tác động đất nông nghiệp” để biết phương pháp chi tiết
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4.4

ĐẤT RỪNG

Đánh giá tác động của các đề xuất phát triển ngành điện đối với tài nguyên rừng của Việt Nam
là một phần quan trọng của đánh giá tác động đối với ĐMC.
Rừng trong quá khứ đã bị tác động đáng kể bởi phát triển điện, đặc biệt là từ thủy điện và từ việc
mở rộng hệ thống truyền tải điện, và ĐMC của PDP 7 và RPDP 7 đã phát triển một phương pháp
luận mạnh mẽ và thiết thực để đánh giá các tác động tiềm tàng đến tài nguyên rừng của PDP
các đề xuất.
Phương pháp này được cập nhật và phát triển thêm trong ghi chú thảo luận này, đưa ra các bước
để định lượng và đánh giá bất kỳ tác động nào đến tài nguyên rừng từ các đề xuất trong các kịch
bản PDP 8 khác nhau. Có thể có sự tinh chỉnh bổ sung đối với các thông số được nêu ở đây (đặc
biệt là những thông số liên quan đến định giá) vì nhiều dữ liệu được thu thập hơn nhưng những
gì có sẵn ở đây là một cải tiến đáng kể trên phiên bản RPDP 7.
CÁC CHỈ SỐ:

1. Tổng diện tích rừng bị chặt phá, bị suy thoái. Đây là một thước đo đơn giản về tác
động của các thành phần khác nhau của PDP đến tài nguyên rừng. Nó đo lường (i) rừng
bị chặt phá hoàn toàn và (ii) diện tích rừng bị suy thoái về tình trạng, dựa trên phân loại
tiêu chuẩn ba lần về tình trạng rừng được xây dựng trong chương trình PFES;
2. Giá trị kinh tế của những thiệt hại về tài nguyên rừng. Đây là một chỉ số quan trọng
dựa trên ước tính các giá trị dịch vụ hệ sinh thái của các loại rừng khác nhau ở Việt Nam.
Các giá trị này có thể được thiết lập bằng các phương pháp và nguồn dữ liệu khác nhau,
được nêu bên dưới.
Vui lòng tham khảo Tài liệu ghi chú thảo luận về “Đánh giá tác động đến tài nguyên rừng”
để biết các bước chi tiết để tính toán hai chỉ số nêu trên
4.5

PHƯƠNG PHÁP DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI

Bước khó khăn nhất và có khả năng gây tranh cãi nhất trong quá trình định giá này là tính toán
các thông số định giá cho các ES khác nhau đang được xem xét. Phần còn lại của phần này mô
tả những dịch vụ nào có thể dễ dàng được định giá và cung cấp chi tiết về dữ liệu và phương
pháp được sử dụng để tính toán các thông số định giá khác nhau. ES nên được đưa vào trong
việc định giá rừng cho ĐMC là: (i) các dịch vụ cung cấp đất rừng; (ii) các chức năng đầu nguồn;
(iii) đánh giá một phần các giá trị đa dạng sinh học; và (iv) giá trị cô lập cacbon. Các ES khác,
chẳng hạn như các giá trị văn hóa, đã được xem xét và được công nhận là có ý nghĩa đối với
các cộng đồng địa phương trong khu vực, nhưng không có đủ dữ liệu đáng tin cậy để làm cho
các đánh giá này đáng tin cậy ở cấp quốc gia.
Vui lòng tham khảo Tài liệu ghi chú thảo luận về “Đánh giá tác động đến tài nguyên rừng”
để biết phương pháp luận chi tiết

Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật của EU (TAF) đối với Năng lượng bền vững – Hợp đồng EuropeAid DCl/352-852– Chương trình Hỗ
trợ Kỹ thuật của EU (TAF) cho các nước láng giềng, Châu Á (bao gồm cả Trung Á), Mỹ Latin, Ca-ri-bê và Thái Bình Dương

Bảng: Các thông số định giá dịch vụ hệ sinh thái rừng
Rừng giàu

Rừng trung bình

Rừng nghèo

(USD/ha/năm)

(USD/ha/năm)

(USD/ha/năm)

1,491

967

547

Lâm sản ngoài gỗ

306

255

204

Các chức năng đầu nguồn

153

145

136

Đa dạng sinh học

1,100

750

400

Tổng lưu lượng ES hàng năm

3,050

2,117

1,287

Giá trị dự trữ carbon

1,344

931

516

Danh mục dịch vụ hệ sinh
thái
Gỗ

