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Mục tiêu học tập
➢ Để xây dựng sự hiểu biết về các tác động lớn
về xã hội và môi trường có thể xảy ra khi
điện gió và điện mặt trời phát triển nhanh
chóng.
➢ 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.

Tổng quan về những phát triển gần đây trên toàn cầu
về kinh tế và công nghệ điện gió, điện mặt trời 1
➢

Chi phí phát điện tái tạo đã giảm
mạnh trong thập kỷ qua.

➢

Các dự án năng lượng mặt trời và
điện gió mới hiện đang có giá hơn
các nhà máy nhiệt điện than rẻ nhất
và kém bền vững nhất hiện có.

➢

Chi phí liên tục giảm xác nhận rằng
năng lượng tái tạo là một giải pháp
khử cacbon chi phí thấp.

➢

Việc lắp đặt NL tái tạo có thể trở
thành một thành phần quan trọng
trong các gói kích cầu kinh tế sau đại
dịch COVID-19.

Chi phí điện bình quân gia quyền quy dẫn toàn cầu từ
các công nghệ phát điện tái tạo quy mô nhà máy,
2010 và 2019

Tổng quan về những phát triển gần đây trên toàn cầu
về kinh tế và công nghệ điện gió, điện mặt trời 2

Tổng quan về những phát triển gần đây trên toàn cầu
về kinh tế và công nghệ điện gió, điện mặt trời 3
Việc thay thế 500 gigawatt các nhà
máy than hiện có (có chi phí vận
hành cao nhất) bằng điện mặt trời
mới và gió trên bờ có thể: cắt giảm
chi phí hệ thống hàng năm lên tới
23 tỷ USD mỗi năm; giảm lượng khí
thải CO2 hàng năm khoảng 1,8
gigatonnes, hay 5% tổng lượng khí
thải toàn cầu của năm ngoái; mang
lại một khoản kích cầu trị giá 940 tỷ
USD, tương đương khoảng 1% GDP
toàn cầu.

Tổng quan về những phát triển gần đây trên toàn cầu
về kinh tế và công nghệ điện gió, điện mặt trời 4

Việc làm trong lĩnh vực năng
lượng tái tạo trên toàn thế
giới ước tính đạt 11,5 triệu
vào năm 2019, tăng so với 11
triệu vào năm 2018. Phụ nữ
nắm giữ 32% các công việc
này

Đánh giá tiềm năng gió và mặt trời cho Việt Nam

Điện mặt trời

➢ Các dự án năng lượng mặt
trời (bao gồm cả điện mặt
trời trên mái nhà) được coi
là giải pháp chính
➢ Tiềm năng lý thuyết là 60100 GWh mỗi năm
➢ 332 dự án năng lượng mặt
trời đã được đăng ký (tổng
công suất 26.290 MWp)

Figure: Planned projects in Vietnam
Source: Ministry of Industry and trade /GIZ Energy
support programme

Điện gió

➢ Việt Nam có tiềm năng rất lớn
để phát triển các dự án năng
lượng gió, có đường bờ biển
dài trên 3000 km với tốc độ
gió trung bình 6 mét / giây
➢ Tiềm năng kỹ thuật của Việt
Nam về năng lượng gió được
đánh giá ở mức 27 GW

Hình: Các dự án quy hoạch ở Việt Nam
Nguồn: Bộ Công thương / Chương trình hỗ trợ năng
lượng GIZ

Đánh giá các tác động tiềm tàng của các công nghệ gió
và mặt trời khác nhau
Tác động môi trường liên quan đến k
hu vực đất là mối quan tâm chính

Source: Stevens, L. et al (2017) The footprint of energy: land use of US
electricity production Strata

Điện mặt trời trên đất liền
•

•

Các tác động môi trường tiềm ẩn:
o Sử dụng đất và mất môi trường
sống,
o Sử dụng nước, và
o Sử dụng vật liệu nguy hiểm trong
sản xuất
Tác động có thể thay đổi rất nhiều
tùy thuộc vào:
o
Công nghệ (ví dụ: pin quang
điện (PV) hoặc nhà máy nhiệt
mặt trời tập trung (CSP)); và
o Quy mô của hệ thống (PV nhỏ,
phân tán trên mái nhà đến dưh
án lớn)

Sử dụng đất kép

Điện mặt trời nổi
Tác động môi trường của FPV đối với các hồ
chứa nhân tạo là không đáng kể
Các tác động tiêu cực tiềm ẩn chính của FPV
đối với các hồ tự nhiên và đất ngập nước là:
o Hiệu ứng che bóng làm giảm khả năng
quang hợp
o Giảm mức độ hấp thụ oxy
o Yêu cầu bổ sung về đất đai cho cơ sở hạ
tầng (đường xá, cơ sở bảo trì và kết nối với
hệ thống truyền tải);
o Tác động đa dạng sinh học (chim di cư và
các loài khác).
o Vấn đề neo các tấm pin
Source: Electricity Generation Authority of Thailand website
www.egat.co.th

Điện gió
• Các tác động môi
trường tiềm ẩn:
o Sử dụng đất đai
o Động vật hoang dã
và môi trường sống
o Sức khỏe người
dân và cộng đồng
o Khí thải nóng lên
toàn cầu trong vòng
đời của dự án

Phương pháp và các thông số tác động để đánh giá tác
động của năng lượng tái tạo đối với tài nguyên đất
•

Việc mở rộng nhanh chóng NLTT theo Quy hoạch 8 sẽ đòi hỏi
phải có nhiều diện tích đất: ĐMC cần đánh giá các tác động tiềm
tàng của việc này

•

Cần một phương pháp đánh giá tác động chung vì các địa điểm
phát triển NLTT không được xác định trong kế hoạch

•

Phương pháp có thể phục vụ 2 mục đích:

1.

Đánh giá tác động tổng thể của các đề xuất NLTT trong các
kịch bản PDP 8

2.

Đưa ra các tiêu chí sàng lọc để đánh giá các đề xuất phát
triển NLTT cụ thể trong tương lai

Phương pháp luận tổng thể 1
➢ Phương pháp 5 giai đoạn để đánh giá tác động tài nguyên
đất:
1.

Phân loại sử dụng đất (dựa trên thống kê của Chính
phủ)

2.

Đánh giá lớp phủ đất

3.

Quy hoạch đất đai liên quan đến sự phù hợp cho phát
triển NLTT: (1) không có; (2) không phù hợp; (3) phù
hợp

4.

Yêu cầu đất đai để phát triển NLTT

5.

Các thông số dịch vụ hệ sinh thái để đánh giá tác động
của NLTT

Phương pháp luận tổng thể 2

•

Bảng trong Tài liệu ghi chú cung cấp một số chi tiết về các thông số
đánh giá tác động của phát triển NLTT đối với đất nông nghiệp dựa
trên đánh giá dịch vụ hệ sinh thái
• Cho thấy các tác động có thể tích cực và tiêu cực liên quan đến các
dịch vụ hệ sinh thái khác nhau
• Ví dụ, chuyển đổi đất sẽ giảm phát thải khí nhà kính và ô nhiễm hóa
chất nông nghiệp: tích cực
• Tác động tiêu cực đến các dịch vụ cung cấp: sản xuất cây trồng và
hình thành đất / chu kỳ dinh dưỡng
• Một số thông số (ví dụ như thụ phấn, đa dạng sinh học) có thể tích
cực hoặc tiêu cực tùy thuộc vào chế độ quản lý đất đai của NM NLTT
Vui lòng tham khảo Tài liệu ghi chú thảo luận về “Phương
pháp tổng thể để đánh giá tác động của phát triển NLTT quy
mô lớn đối với tài nguyên đất” để biết phương pháp luận chi
tiết

Đất nông nghiệp
Các dịch vụ hệ sinh thái chính (và các dịch vụ không hoạt động) cần
được xem xét là :
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Sản xuất trồng trọt, thường là giá trị cao nhất và sẽ xác định chi phí cơ hội kinh
tế trực tiếp của việc chuyển đổi đất không làm nông nghiệp;
Các tác động đến chất lượng nước, bao gồm ô nhiễm hạ lưu 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 của khí nhà kính, bao gồm sự hấp thụ và lưu trữ carbon cho cả cây
trồng và đất, cũng như việc giải phóng khí mêtan 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 các 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;
Sự hình thành đất và chu trình dinh dưỡng, cả tại chỗ và ở 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

Đất rừng

Các chỉ số:
•

Tổng diện tích rừng bị chặt phá hoặc 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 lớp về tình trạng rừng được xây
dựng trong chương trình PFES;

•

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 dưới đây.

Các thông số định giá dịch vụ hệ sinh thái rừng
Danh mục dịch vụ hệ
sinh thái

Rừng giàu

Rừng trung bình

Rừng nghèo

(USD/ha/năm)

(USD/ha/năm)

(USD/ha/năm)

Timber

1,491

967

547

Lâm sản ngoài gỗ

306

255

204

153

145

136

1,100

750

400

3,050

2,117

1,287

1,344

931

516

Các chức năng đầu
nguồn
Đa dạng sinh học
Tổng lưu lượng ES hàng
năm
Giá trị dự trữ carbon
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