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Nội dung

• Mở đầu
• Nguồn năng lượng
• Nhu cầu sử dụng năng lượng trên thế giới
• Năng lượng trong tương lai ra sao?
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Mở đầu
• "Năng lượng là một dạng tài nguyên vật chất xuất phát 

từ hai nguồn chủ yếu: Năng lượng mặt trời và năng 
lượng lòng đất". 
– Năng lượng mặt trời tạo tồn tại ở các dạng chính: bức xạ mặt 

trời, năng lượng sinh học (sinh khối động thực vật), năng lượng 
chuyển động của khí quyển và thuỷ quyển (gió, sóng, các dòng 
hải lưu, thuỷ triều, dòng chảy sông...) 

– Năng lượng lòng đất gồm nhiệt lòng đất biểu hiện ở các các 
nguồn địa nhiệt, núi lửa và năng lượng phóng xạ tập trung ở các 
nguyên tố như U, Th, Po,... 
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Đơn vị đo năng lượng
• Joule (James Prescott Joule)
• E = mc2 (kg.m2s-2),
• Hệ CGS (centimetre-gram-second system), 

1 g cm2 s−2 = 1.0×10−7 J 
• BTU, 1 BTU = 1054 J
• kWh = 3.6×106 J 
• Công và nhiệt lượng đều là năng lượng cho nên chúng 

tương đồng với nhau 
• 1 cal = 4,186 J
• 1 kcal= 4186 J
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Sử dụng năng lượng

• Phát triển kinh tế và nhu cầu tiêu

thụ năng lượng

• Nguồn năng lượng và khả năng

đáp ứng

• Khoảng 250 năm qua, nguồn

năng lượng loài người sử dụng chủ

yếu từ hóa thạch
•    Hiện nay

• Khả năng khai thác

•  Nóng lên toàn cầu

Tiêu thu năng lượng và GDP ở Trung Quốc

*Source: Wang Q. Effective policies for renewable energy—the example of China’s wind power—lessons for China’s
photovoltaic power. Renew Sustain Energy Rev (2009)
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Tiêu thụ năng lượng và HDI
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Bùng nổ dân số

2.1 B
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Bùng nổ dân số

Giai đoạn 2000 và 2050:

Chúng ta sẽ tăng dân số khoảng 150% (6 to 9 billion)

Nhu cầu sử dụng năng lượng tăng 210% (khoảng 230% so với 1990)

Sử dựng năng lượng tăng vượt qua sự tăng dân số, thể hiện năng lượng sử 
dụng trên đầu người tăng lên ở các quốc gia đang phát triên trên thế giới thể 
hiện tham vọng nâng cao chất lượng cuộc sống và cải thiện cách sống.

Những quốc gia công nghiệp có sự tăng dân số và sử dụng năng lượng đều ở 
mức hầu như không thay đổi (tăng trưởng bằng không). Điều này có thể được 
minh giải bởi sự di chuyển nhập cư đến các quốc gia công nghiệp bù đắp 1 
phần thiếu hụt dân số đồng thời có sự dịch chuyển đầu tư đến các quốc gia 
đang phát triển. 
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Nguồn năng lượng
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Nguồn năng lượng
Nguồn Lượng  cung cấp hàng 

năm hoặc tiêu thụ
Hệ số: Lượng cung 
cấp/nhu cầu hàng 
năm

Total reserve

Solar 3,900,000 EJ/y* 8,700 ---

Wind 6,000 EJ/y* 13 ---

Hydro 149 EJ/y* 0.33 ---

Bioenergy 2,900 EJ/y* 6.5 ---

Ocean 7,400 EJ/y* 17 ---

Geothermal 140,000,000 EJ/y* 31,000 ---

Total conventional 
fossil fuel reserve

396 EJ/y* 104 46,700 EJ

Total
unconventional fossil 
fuel reserve

0.06 EJ/y** 42 18,800 EJ

Total Uranium
reserve

31 EJ/y*** 6.7 - 23 3,000- 10,500 EJ

Current global energy 
use

448 EJ/y (2004)* 
Conv. Biofuels adds -
45 EJ/y

1
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Tiêu thụ các dạng năng lượng
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Sử dụng năng lượng ở các châu 
lục
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Dầu mỏ
Dầu mỏ ‐ Sản lượng cung
cấp trong năm 2010 (Ngàn
triệu thùng) và phân bố
nguồn cung cấp dầu mỏ (%)
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Sản xuất và tiêu thụ dầu

Source: BP, 2010

• Sản lượng dầu giảm năm 2009 lên đến
2 triệu thùng, mức giảm lớn nhất kể
từ năm 1982

• Các nước OPEC giảm sản lượng
khoảng ,5 triệu thùng trong đó các
nước Ả rập có trữ lượng giảm lớn
nhất

• Các nước ngoài OPEC tăng sản lượng
khoảng 0,5 triệu thùng, thị trường Mỹ
tăng mạnh nhất từ năm 1970

Phân bố sản lượng theo lãnh thổ/Oil
production by region (million barrels
daily), largest oil exporters and
importers (2008) and their net trade
volumes (million tonnes)

2008 net trade volumes of biggest oil exporters

SaudiArabia 

Russian 

Federation Iran 

Kuwait Iraq

United Arab 

Emirates 

Nigeria Norway 

Venezuela 

Angola

2008 nettrade volumes of biggestoil importers 

Source: WEC, 2010c
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Tiêu thụ dầu trên đầu người
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•  Năm 2009, sản lượng khi đốt giảm 2,1%/
•  Sản lượng giảm mạnh ở Nga và Turkmenistan

Source: BP, 2010

Sản lượng khí đốt
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TOE/CAPITA

Source: BP, 2010

Tiêu thụ khí đốt
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Khí cho nhiệt điện

Sử dụng khí cho nhiệt điện chiểm trên 20% tổng lượng
nhiên liệu cho nhiệt điện. Tại trung đông, lượng này chiếm
60%, trong khi ở Châu Á chỉ chiếm khoảng 4% (than là
nhiên liệu chính/

Nhu cầu sử
dụng khí
tăng lên trên
thế giới chủ
yếu do nhiệt
điện
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Xuất nhập than

10 nước xuất nhập khẩu than lớn nhất/ Top 

10 coal net-exporters and importers, 2008

Australia Indonesia 

Russian Federation 

Colombia South Africa 

US

Kazakhstan

Vietnam

China

Venezuela

2003 net t i ' f lde vo lumes of  b iggestcoal expor ters

2008 nettrade volumes of biggestcoal importers

Lượng than năm
2009/Coal - Proved
reserves at end 2009
(Thousand million
tonnes) and largest
coal
exporters and
importers (2008) and
their net trade
volumes (million
tonnes)
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Sản lượng than và tiêu thụ

North    £. & Cent.    Europe 4 Middle East    Asia    0    North    S. & Cent.    Europe & Middle East    Asia    0
America    America    Eurasia    4 Africa    Pacific    America    America    Eurasia    & Africa    Pacific

•    Lượng than sản xuất và tiêu thụ theo khu vực, 2009 (million tonnes of
oil equivalent)
•    Trung Quốc tiêu thụ 46,9% lượng than toàn cầu.
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Tiêu thụ than cho sản xuất điện
Than dùng cho sản xuất điện, 
2008 (%)/Coal used in 
electricity generation, 2008
(%)

%

South Africa 94

Poland 93
China SI

Australia 76
Israel 71

Kazakhstan 70
Lidia 68

Czech Republic 62
Morocco 57

Greece 55
USA 49

Germany 49

•    Từ 2000, lượng than tiêu dùng tăng 4,9%/năm so 
với các dạng năng lượng khác

•    5 quốc gia tiêu dùng lớn nhất: Trung Quốc, Mỹ, 
Nhật và Nga-chiếm khoảng 72% tổng lượng than 
tiêu thụ

• Sử dụng than dự kiến sẽ tăng hơn 60% vào 2030, 
các nước phát triển chiếm khoảng 97% cho sự 
gia tăng này, riêng Trung Quốc và Ấn Độ chiếm 
85%

•    Than cho sản xuất điện sẽ tăng từ 41% đến 44% 
vào 2030
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Hiện trạng điện hạt nhân trên thế giới

• Điện hạt nhân cung cấp xấp xỉ 14%
lượng điện toàn cầu, 2009.

• Hiện có 29 quốc gia dùng năng
lượng hạt nhân cho sản xuất điện.
(60 quốc gia có nhu cầu nguồn
năng lượng này và hiện tại có 17
quốc gia chuẩn bị chương trình
điện hạt nhân)

USA- 100,747 MWe
France- 63,130 MWe
Japan- 46,823 MWe
Russia- 22,693 MWe
Germany- 20,480 MWe
Korea- 17,705 MWe
Ukraine- 13,107 MWe
Canada- 12,569 MWe
UK- 10,137 MWe
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Thủy điện

•   Thủy điện

•    Các quốc gia dẫn đầu như Trung Quốc, Brazil và Mỹ
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Nhiên liệu hóa thạch-tỷ lệ dự trữ với sản xuất

Tỷ lệ dữ trữ so với sản xuất nhiên liệu hóa thạch, 2009
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Tiềm năng năng lượng tái tạo
Tiêu dùng các nguồn năng lượng chính trên thế giới, 2008, 11,500 mtoe 
= 0.54x 1018Joule

Nguồn/ Resource Tiềm năng kỹ thuật/ 
Technical potential 
(exa joule per year)

Tiềm năng lý thuyết/ 
Theoretical potential 
(exa joule per year)

Thủy điện/Hydropower 50 150

Năng lượng sinh khối/ 
Biomass Energy

>250 2,900

Năng lượng mặt trời/ 
Solar Energy

>1,600 3,900,000

năng lượng gió / Wind 
Energy

600 6,000

Năng lượng địa nhiệt/ 
Geothermal Energy

5,000 140,000,000

Năng lượng đại dương/ 
Ocean Energy

- 7,400

Tổng /Total >7,500 >143,000,000

1 exa joule= 1018 Joule 
1 toe = 42 GJ

Source: Johansson et al. 2004
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Năng lượng sinh học

Ngày nay, sinh khối cung cấp hơn 50EJ, chiếm 10% tiêu dùng năng
lượng sơ cấp toàn cầu hàng năm. Sinh khối truyền thống thường dùng
cho nấu ăn và sưởi ấm
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Năng lượng sinh học
Phương tiện giao thông chạy bằng năng lượng sinh học đang là
ngành phát triển nhanh nhất trong lĩnh vực năng lượng sinh học,
chiếm 1,5% tổng lượng tiêu thụ đường bộ và 2% tổng năng
lượng sinh học
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Loại hình năng lượng sinh học dẫn đầu
so
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Quang điện mặt trời
• Gần 23,000 MW PV (photovoltaics) được lắp đặt trên toàn thế giới, 
2009

Đức đã lắp đặt 3.800 MWPV, 
2009, góp phần vào 
tổng 9.800 MWPV. 10.700 MW tế 
bào quang điện được sản 
xuất trên toàn cầu trong 2009 -
tăng 51% so với 2008. 
Trung Quốc sản 
xuất 3.800 MW PV trong năm 
2009.

China 10 30 45 66 64 66 60 100 145 305
USA 139 166 212 275 366 47^ 624 631 1,173 1,650

ROW 763 626 013 1,000 1.044 1,061 1,236 1,422 1.070 2,347

Japan 316 462 637 660 1,132 1.422 1,706 1,919 2,149 2.6G0

■ EU 18© 286 426 628 1,334 2,341 3,809 5,279 10,330 15,943

Totol 1,423 1,762 2,236 2,616 3,939 6,361 6,966 9,550 15.675 22,673

Source: EPIA, 2010
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Nước nóng năng lượng mặt trời
Nước nóng mặt trời bằng kính trên thị trường thế giới/ 
Worldwide market for glazed solar water heaters

■ Others

□ China

□ Europe

□ Israel + Turkey

□ USA + Australia +■

Japan

Source: WEC, 2010b
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Năng lượng gió
•   Khả năng năng lượng gió trên thế giới tăng gấp đôi trong 3,5 năm kể từ năm 
1990
•    2008, lượng điện sản xuất hàng năm khoảng 227TWh (tương đương với lượng 
điện tiêu thụ hàng năm ở Úc)

• 2009, công suất lắp đặt năng 
lượng gió đã tăng lên 158.000 MW.
• Với 25.000 MW trong năm 2009, 
Trung Quốc đã tăng gấp đôi
tổng công suất lắp đặt trong 5 năm 
qua, đứng vị trí thứ 3 sau Mỹ và Đức

Cumulative Installed Wind Power Capacity in Leading 

Countries, 1980-2009

Source.-EH horn Vorfdwtfch, CRE/A.A&EA, GVEC; ANEK E&EA
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Năng lượng gió-10 nước đứng đầu năm 2009
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Năng lượng trong tương lai

• Kịch bản: IEO2010  trường hợp tham 
khảo, kịch bản tham khảo IEA
• Kịch bản: Chính sách mới 2008 IEA 450 
IEA 2010 
• Kịch bản: Chính sách năng lượng 2010 
WEC cho năm 2050
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Trường hợp tham khảo IEO 2010
Thị trường tiêu dùng năng lượng thế giới tăng 49% từ 2007 đến 2035 trong trường
hợp tham khảo. Tổng nhu cầu năng lượng ở các nước không năm trong khối OECD
tăng 84% và tăng 14% ở các nước trong khối OECD

Source: EIA, 2010
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Nhiên liệu hóa thạch vấn được đánh giá là
nguồn năng lượng tiêu dùng phổ biến trên thế
giới. Thị trường tiêu thụ giảm từ 35% năm
2007 xuống 30% năm 2035

Lượng than tiêu thụ dự kiến tăng từ 132 nghìn
triệu triệu BTu năm 2007 đến 206 nghìn triệu
triệu Btu vào năm 2035

Phần lớn sự gia tăng dự kiến ở các nước Châu
Á không thuộc OECD, chiếm 95% tổng lượng
than tiêu dùng từ 2007 đến 2035.

Source: EIA, 2010

Trường hợp tham khảo IEO 2010
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Trường hợp tham khảo IEO 2010
Thị trường sử dụng năng lượng ở các nước
không thuộc OECD theo khu vực 1990-2035

Sử dụng năng lượng ở Mỹ, Trung Quốc và
Ấn Độ, 1990-2035

Source: EIA, 2010
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Source: EIA, 2010

•2007 -2035, năng lượng tái tạo dùng 
để phát điện tăng trung bình 3,0% mỗi 
năm trên thế giới và tỷ trọng điện từ 
năng lượng tái tạo tăng từ 18% năm 
2007 lên khoảng 23% năm 2035

36

Sản lượng điện tăng 87% từ 18,8
nghìn tỷ kWh năm 2007 đến 25 nghìn
tỷ kWh năm 2020 và 35,2 nghìn tỷ
kWh năm 2035

Sản lượng điện tăng trung bình 3,3%
và 1,1% hàng năm lần lượt ở các
nước ngoài và trong khối OECD.

Trường hợp tham khảo IEO 2010
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Trường hợp tham khảo IEO 2010-Nhu 
cầu về dầu theo khu vực (2007-2030)

Lượng dầu nhập khẩu
phụ thuộc vào kịch
bản tham khảo
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Trường hợp tham khảo IEO 2010-Nhu 
cầu về than đá theo khu vực (2007-2030)
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Trường hợp tham khảo IEO 2010-Nhu 
cầu về than đá theo khu vực (2007-2030)

Nhu cầu năng lượng nhiên liệu tăng ở Trung Quốc và Ấn Độ theo kịch bản tham
khảo của IEA, 2005-2030

China India ■ Rest of the world

Source: IEA, 2007
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Kịch bản chính sách IEA-Nhu cầu năng lượng 
theo nguồn nhiên liệu và khu vực (2008-2035)

• Nhu cầu về tất cả các loại hình năng lượng tăng ở các nước ngoài 
OECD, trong đó nhu cầu về than đá và dầu lại giảm trong khối OECD.
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Đốt than giảm ở OECD được
bù đắp bởi sự tăng ở nơi
khác, đặc biệt là Trung Quốc,
nơi mà 600 GW công suất mới
vượt quá khả năng than hiện
hành của Mỹ, EU và Nhật
Bản.

Kịch bản chính sách IEA-Nhu cầu năng lượng 
theo nguồn nhiên liệu và khu vực (2008-2035)
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Kịch bản IEA 450-Nhu cầu dầu mỏ theo 
khu vực (2008-2035) 

* Nhu cầu về dầu mỏ đạt định 88mb/d trước 2020 và giảm xuống 81
mb/d vào 2035, nhu cầu suy giảm ở OECD hơn sự bù đắp tiếp
tục tăng so với nhu cầu ở các nước ngoài OECD.
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Kịch bản chính sách WEC (2050)-Nhu cầu dầu mỏ 
theo khu vực
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Nhu cầu năng lượng cho Việt Nam

Nguồn: Viện Khoa học năng lượng



VNU University of Science (HUS)
www.hus.vnu.edu.vn

334 Nguyen Trai road, Thanh Xuan , Hanoi

Vấn đề giới trong phát 
triển năng lượng bền vững

Prof. Sivanappan Kumar, AIT 
Ms. Christina Aristanti, Dian Desa

Prof. Tetsuo Tezuka, Kyoto University
Prof. Xi Wenhua, ISEC-UNIDO

Assoc. Prof. Dr. Nguyen Manh Khai, HUS-VNU
Assoc. Prof. Nguyen Thi Ha, HUS-VNU
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Khái niệm về giới

• Phụ nữ và nam giới có sự khác biệt trong 
xã hội và sinh học

• Sự khác biệt giới được xã hội xác định
• Vai trò giới được xã hội phân công
• Phân công công việc về giới là một thỏa 

thuận vô hình mà quyết định bởi sự cư xử 
của chính đàn ông và phụ nữ 
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Khái niệm về giới

• Giới là phạm trù chỉ quan niệm, vai trò và 
mối quan hệ xã hội giữa nam giới và phụ 
nữ. Xã hội tạo ra và gán cho trẻ em gái và 
trẻ em trai, cho phụ nữ và nam giới các 
đặc điểm giới khác nhau. Bởi vậy, các đặc 
điểm giới rất đa dạng và có thể thay đổi 
được
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Vấn đề về giới – Tại sao phải 
quan tâm đến vấn đề giới?

•   Chính sách năng lượng ở các nước đang phát triển 
vẫn còn phụ thuộc nhiều vào phí cung cấp năng 
lượng

• Giả thiết chung của các nhà lập sách hoặc nhà quy
hoạch năng lượng là vấn đề giới được bình đẳng –
cả nam và nữ đều hưởng lợi ích tương đồng:

>   Trong thực tế đàn ông và phụ nữ có mức độ khác 
nhau về nhu cầu và tiếp cận nguồn năng lượng

>   Thay đổi chính sách về năng lượng cũng sẽ tác 
động đến gới nam và giới nữ

>   Vì vậy, vấn đề giới cần thiết phải được quan tâm 
trong hợp phần năng lượng
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Tại sao xem xét vấn đề giới
trong các dự án năng lượng? 
• Sự thiếu tham gia của phái nữ vào những dự án trước 
đây đã dẫn đến thất bại hoặc không hiệu quả, đặc biệt:
– Đàn ông và phụ nữ có nhu cầu và sử dụng năng lượng khác 

nhau
– Cung cấp năng lượng sử dụng khác nhau
– Cung cấp năng lượng có tác động khác nhau đến đàn ông và 

phụ nữ

• Về giới: Phụ nữ là nhóm đối tượng quan trọng ở các 
nước đang phát triển

• Năng lượng có thể là một nhân tố trong việc giúp phụ 
nữ trở nên độc lập hơn và bình đẳng hơn về quyền lực
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Tại sao phải tiếp cận vấn đề giới 
trong năng lượng?
• Năng lượng xác định hiệu quả, chất lượng cuộc sống
• Lợi ích của năng lượng thường bị lãng quên đối với phụ 

nữ
• Các dự án năng lượng thậm chí có thể làm gia tăng cực 

nhọc đối với phụ nữ:
• Tiếp cận vấn đề giới có thể giúp giảm nghèo và hỗ trợ 

sinh kế
– Rất ít phụ nữ được tham gia vào lập kế hoạch năng lượng hoặc 

ít được nói lên nhu cầu thực sự của mình
– Nhu cầu của phụ nữ bị bỏ quên trong các chính 

sách năng lượng
– Đối với năng lượng sinh khối (nguồn năng lượng chính của phụ 

nữ) là hầu như không có sẵn
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Năng lượng và mục tiêu thiên niên kỷ 
(Millenium Development Goal (MDG) –
vấn đề về giới

How energy 
can help?

Goal 1: Giảm nghèo 
đói (đến nửa)

•    Sử dụng hiệu quả 
nhiên liệu và công nghệ 
sử dụng nhiên liệu phù 
hợp 
•   Tiết kiệm thời gian và 
lao động
•    Phát triển doanh 
nghiệp – tạo ra thu nhập

• Phái nữ giảm được
công việc nặng nhọc sẽ có
nhiều thời gian và vì vậy

• Có thể có thời gian cho
hoạt động sản xuất và các
công việc khác

Goal 2: Đạt mức độ 
phổ cập giáo dục 
tiểu học

•    Cung cấp nhiên liệu, 
giảm công việc nặng 
nhọc
•    Tiết kiệm thời gian và 
lao động

•    Thoát khỏi công việc 
kiếm củi cho gia đình, nữ 
giới có thể có thời gian đến 
trường

•    Điện năng tạo cơ hội 
cho học tập và tạo sự an 
toàn cho các lớp học tối.
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Năng lượng và mục tiêu thiên niên kỷ 
(Millenium Development Goal (MDG) –
vấn đề về giới

How energy 
can help?

Goal 4: Giảm tỷ lệ trẻ 
tử vong (giảm đến 
66% tỷ lệ chết)
Goal 5: Cải thiện sức 
khỏe bà mẹ (khoảng 
75% tỷ lệ tử vong bà 
mẹ)

•    Nhiên liệu sạch giảm ô nhiễm 
không khí trong nhà
•   Cải thiện sức khỏe
•    Cải thiện điều kiện dinh 
dưỡng
•    Tiếp cận tốt hơn thông tin
•  Chăm sóc y tế tốt hơn

• Chăm sóc sức khỏe cơ bản
cho phụ nữ

• Có điều kiện tốt hơn tiếp cận
thông tin
• Sức khỏe phụ nữ và trẻ em
tốt hơn do ít ô nhiễm khí trong
nhà

Goal 7: Đảm bảo 
môi trường bền 
vững 
Goal 8: An toàn về 
nước uống và vệ 
sinh

•    Nhiên liệu gỗ khan hiếm do 
phá rừng
•    Nhiên liệu sạch giảm ô nhiễm 
không khí trong nhà
•   Nhiên liệu sạch giảm biến đổi 
khí hậu
•   Nước sạch và vệ sinh môi 
trường
•  Tiêu thụ nhiên liệu

•    Phụ nữ và trẻ em ít việc 
nặng nhọc trong kiếm 
nhiên liệu hơn

•    Giảm thiểu rủi ro
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Kết hợp giới trong năng lượng –
mục tiêu giới trong năng lượng
• Phúc lợi
• Hiệu quả
• Nâng cao năng lực
• Bình đẳng / vốn chủ sở hữu
• Xoá đói giảm nghèo
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Mục tiêu giới trong quy hoạch 
năng lượng
• Không phải tất các các dự án đều có mục 

tiêu giống nhau về giới; nhà kế hoạch cần 
phải xác định rõ ràng cho các mục đích:

• 1. Phúc lợi: Cuộc sống phụ nữ có nhiều 
công việc cực nhọc

• 2. Sản phẩm: Phụ nữ có thể làm ra nhiều 
sản phẩm và chất lượng tốt hơn, kiếm 
được nhiều tiền hơn nếu họ được tiếp cận 
tốt hơn với năng lượng
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Mục tiêu giới trong quy hoạch 
năng lượng
• 3.Vốn chủ sở hữu / bình đẳng /năng lực

– Vốn chủ sở hữu và bình đẳng liên quan đến sự chia 
sẻ giữa những 2 giới nam và nữ

– Nâng cao năng lực có nghĩa tạo cơ hội cho nhóm khó 
khăn (phụ nữ) để phụ trách cuộc sống của mình. 

• 4. Dự án hiệu quả: 
– Cách tiếp cận giới được thực hiện sẽ tăng tỷ lệ thành 

công: nhận ra khác biệt nhu cầu của các giới vì nếu 
không dự án có thể bỏ lỡ mục tiêu của họ
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Kết hợp mục tiêu giới và nhu 
cầu
Mục tiêu Ý nghĩa Ngụ ý

Phúc lợi của phụ
nữ

Các công việc nặng nhọc và
sức khỏe yếu được giảm,
nhưng chức năng và vai trò của
phụ nữ không thay đổi

• Đáp ứng nhu cầu thực tiễn
•    Các liên hệ chính – các hoạt 
động tái tạo sản phẩm

Sản phẩm Phụ nữ có thể làm việc hiệu quả 
hơn trong các hoạt động kinh tế

Đáp ứng nhu cầu thực tiễn
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Kết hợp mục tiêu giới và nhu 
cầu
Mục tiêu Ý nghĩa Ngụ ý

Môi trường, bình
đẳng, sở hữu cho
phụ nữ

Tạo vai trò và cơ hội cho phụ
nữ bên ngoài những giá trị
truyền thống trong lĩnh vực kinh
tế, xã hội, vai trò chính trị
Phụ nữ kiểm soát được thu
nhập cho chính mình

• Lợi ích cần được giải quyết
• Liên quan đến các hoạt
động, vai trò và tự do cho phụ
nữ
•    Nhấn mạnh nhiều về tăng 
cường hoạt động sản xuất của 
phụ nữ hoặc mở cơ hội mới cho 
các sản phẩm 

Hiệu quả dự án Hiểu đúng vai trò của phụ nữ; 
hộ gia đình không được nhìn 
nhận như là đơn vị trong lập dự 
án

Mục tiêu nhắm đến của dự án
cần được đặt ra thận trọng
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Kết hợp mục tiêu giới và nhu 
cầu

Mục tiêu Loại nhu cầu/vấn đề Có thể đạt được bằng can 
thiệp năng lượng

Phúc lợi:
Giảm cực nhọc do 
việc sử dụng củi để 
nấu

Nhu cầu thực tế
Giảm thời gian liên 
quan đến lấy và vận 
chuyển

•    Cải thiện bếp nấu
•    Bình gas

Sản phẩm
Phụ nữ có thể tăng
sản phẩm sản xuất
bởi hoạt động kinh
doanh (vd: may
mặc)

Phụ nữ có thể có 
nhiều thời gian hơn 
để sản xuất

Máy may mặc hiệu quả

Quản lý tốt

Máy may điện

Máy bơm nước/máy 
nghiền, cắt được trang bị 
thay thế máy thủ công
Điện chiếu sáng
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Kết hợp mục tiêu giới và nhu 
cầu

Kết quả Loại nhu cầu/vấn đề Có thể đạt được bằng can thiệp 
năng lượng

Nâng cao năng lực
Phụ nữ cần có sự tham 
gia bình đẳng với nam 
giới trong việc ra các 
quyết định liên quan đến 
hoạt động của cộng 
đồng
Trẻ em gái cần được học 
tập tương tự như trẻ em 
trai

Chiến lược lợi ích
Phụ nữ cần tự tin khi tham 
gia vào các thảo luận khi 
sinh hoạt cộng đồng tương 
tự nam giới 
Trẻ em gái cần có thời gian 
đến trường và làm bài tập ở 
nhà

Không có giải pháp trực tiếp về 
năng lượng, nhưng trong quản 
lý dự án về năng lượng có thể 
(a) làm việc với nhóm phụ nữ 
để giúp đỡ họ phát triển kỹ 
năng phát biểu công cộng, (b) 
Hội đồng dự án cần có tối thiểu 
tỷ lệ 50% thành viên là phụ nữ
Đường đi lại có điện chiếu sáng 
có khả năng khuyến khích phụ 
nữ tham gia hội họp
Giảm công việc gia định cho trẻ 
em gái qua việc sử dung máy 
hiện dại: bơm điện, máy nghiền, 
máy phay
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Kết hợp mục tiêu giới và nhu 
cầu

Kết quả Loại nhu cầu/vấn đề Có thể đạt được bằng can thiệp 
năng lượng

Nâng cao năng lực
Phụ nữ cần có sự tham 
gia bình đẳng với nam 
giới trong việc ra các 
quyết định liên quan đến 
hoạt động của cộng 
đồng
Trẻ em gái cần được học 
tập tương tự như trẻ em 
trai

Chiến lược lợi ích
Phụ nữ cần tự tin khi tham 
gia vào các thảo luận khi 
sinh hoạt cộng đồng tương 
tự nam giới 
Trẻ em gái cần có thời gian 
đến trường và làm bài tập ở 
nhà

Không có giải pháp trực tiếp về 
năng lượng, nhưng trong quản 
lý dự án về năng lượng có thể 
(a) làm việc với nhóm phụ nữ 
để giúp đỡ họ phát triển kỹ 
năng phát biểu công cộng, (b) 
Hội đồng dự án cần có tối thiểu 
tỷ lệ 50% thành viên là phụ nữ
Đường đi lại có điện chiếu sáng 
có khả năng khuyến khích phụ 
nữ tham gia hội họp
Giảm công việc gia định cho trẻ 
em gái qua việc sử dung máy 
hiện dại: bơm điện, máy nghiền, 
máy phay



VNU University of Science (HUS)
www.hus.vnu.edu.vn

334 Nguyen Trai road, Thanh Xuan , Hanoi

Chi phí môi trường và xã 
hội

Prof. Sivanappan Kumar, AIT 
Ms. Christina Aristanti, Dian Desa

Prof. Tetsuo Tezuka, Kyoto University
Prof. Xi Wenhua, ISEC-UNIDO

Assoc. Prof. Dr. Nguyen Manh Khai, HUS-VNU
Prof. Nguyen Thi Ha, HUS-VNU
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Chi phí môi trường và xã hội

• Một số khái niệm
• Phân tích định giá kinh tế và chi phí                 

môi trường cho hoạt động phát triển 
chung

• Chi phí xã hội và môi trường liên quan đến 
năng lượng
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Chi phí xã hội
• Chi phí xã hội là chi phí liên quan đến cộng đồng khi thực 

hiện các hoạt động phát triển kể cả việc thay đổi chính 
sách bao gồm cả các yếu tố tiêu cực bên ngoài và không 
tính đến chi phí chuyển từ cá nhân này sang cá nhân khác

• Chi phí xã hội biên (Marginal Social Cost- MSC) 

Trong đó:
MPC = Chi phí cá nhân biên
MEC = Chi phí mở rộng biên 
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Khái niệm về chi phí môi trường

• Các chi phí trực tiếp cần có để phòng ngừa, lưu trữ 
hay loại trừ các thành phần ô nhiễm môi trường,            
chi phí môi trường gián tiếp có thể tính theo mức sử 
dụng tài nguyên, làm tổn hại hệ sinh thái

• Chi phí môi trường thường mất đi, tuy nhiên trong 
nhiều trường hợp có thể đem lại lợi ích trực tiếp 
hoặc giảm tiếp như có thể tái sử dụng nước thải sau 
xử lý, giảm chi phí chữa bệnh do giảm tỉ lệ người 
mắc bệnh do ô nhiễm,…và đạt tới Phát triển               
bền vững
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Chi phí môi trường (theo OECD)

• Chi phí môi trường: gắn với các hoạt động 
kinh tế, phát triển gây tổn hại cho môi 
trường tự nhiên hiện tại và tiềm ẩn

• Chí phí môi trường gồm:
(a) chi phí nguyên nhân (costs caused): liên quan 
đến các phí gây tốn hại do hoạt động phát triển 
tính trên đơn vị kinh tế  hoặc: 
(b) Chi phí sinh lợi (costs borne): Chi phí không 
liên quan đến các tác động môi trường do hoạt 
động phát triển tính trên đơn vị kinh tế
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Phân tích lợi ích chi phí (BCA)
• BCA là một quy trình nhận dạng, đo lường và  

so sánh các lợi ích và chi phí xã hội của một dự 
án hoặc một chương trình đầu tư

• BCA được dùng để thẩm định các dự án tư nhân 
trên quan điểm xã hội, cũng như thẩm định các 
dự án công.

• BCA cũng có thể được sử dụng để ‘phân tích’ các 
ảnh hưởng của những thay đổi trong các chính 
sách công như thuế, trợ cấp, quy định,...
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Các lĩnh vực đánh giá chi phí 
cấp vi mô

 Cơ cấu công 
nghiệp

 Tính phù hợp của 
các dịch vụ 

 Thái độ
 Năng lực
 Vị trí của tiền tệ

Cộng               
đồng
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Các lĩnh vực đánh giá chi phí 
cấp trung gian

 Đầu tư cho các  
lĩnh vực

 Quản lý tiền tệ
 Hệ thống chi trả
 Hỗ trợ quản lý

Cộng               
đồng
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Các lĩnh vực đánh giá chi phí 
cấp vĩ mô

 Quy định và      
Chính sách

 Cung ứng của 
chính phủ

 Chính sách                  
tài chính quốc gia

Cộng               
đồng
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Phân tích định giá kinh tế
và chi phí môi trường cho 
hoạt động phát triển chung
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Định giá kinh tế

• Định giá kinh tế là lĩnh vực tương đối mới đối với 
nhiều loại giá trị xã hội và môi trường do không có 
giá hoặc không được mua bán

• Định giá thường không hoàn chỉnh: do sử dụng các 
giả định khi thực hiện đánh giá

• Các giá trị là tương đối: giá trị của một vật là rất 
khác nhau đối với những loại người khác nhau

• Không thế định giá được mọi thứ: một số thứ rất có 
giá trị đối với con người nhưng không thể định giá 
kinh tế
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CÁC GIÁ TRỊ 
TRỰC TIẾP

Hàng hóa sản xuất và 
tiêu dùng như :

Cá, củi, cột xây dựng, 
thuốc , đồng cỏ, khu 

nghỉ dưỡng, vv. 

CÁC GIÁ TRỊ 
GIÁN TIẾP

Các chức năng và dịch 
vụ của hệ thống sinh thái 

như:
Bảo vệ lưu vực, chu trình 
dinh dưỡng, giảm lũ, tiểu 

khí hậu, vv. 

CÁC GIÁ TRỊ 
LỰA CHỌN
Giá trị là sử dụng 

hoặc ứng dụng trong 
tương lai, như:

Của công nghiệp, 
giải trí, dược phẩm, 

vv. 

CÁC GIÁ TRỊ 
TỒN TẠI

Giá trị ở bên trong của 
các nguồn và hệ thống 

sinh thái  về mặt:: 
Văn hóa, tinh thần, thẩm 

mỹ, di sản, vv. 

CÁC GIÁ TRỊ 
SỬ DỤNG

CÁC GIÁ TRỊ 
KHÔNG SỬ 

DỤNG

TỔNG GIÁ TRỊ KINH TẾ

Khung tổng giá trị kinh tế
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Phương 
pháp cụ thể

Các phương pháp biểu thị

Giá thị 
trường

Phương pháp 
tiếp cận thị 

trường thay thế

Phương pháp tiếp 
cận chức năng 

sản xuất

Phương 
pháp dựa 

vào chi phí

Giá thị 
trường

Phương pháp 
chi phí đi lại

Định giá 
phát sinh

Định giá 
hưởng lợi

Phân tích 
liên kết

Các          
thí nghiệm  
lựa chọn

Thay đổi trong 
sản xuất

Chi phí              
giảm thiểu hoặc   

ngăn ngừa

Chi phí tổn hại 
tránh được

Các chi phí   
thay thế

Phương pháp định giá xã hội và môi trường
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Quy trình 
tổng thể 
lượng giá 
thiệt hại do ô 
nhiễm môi 
trường              
(chi phí           
môi trường)
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Phân loại các phương pháp lượng giá môi trường
Nguồn: Ngân hàng Thế giới
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Sản phẩm và nguyên liệu 

Duy trì và cung cấp nước 

Phát thải Carbon/GHG

Lọc nước và xử lý chất thải 

Ô nhiễm không khí/duy trì chất lượng 
không khí 

Kiểm soát xói mòn

Kiểm soát khô hạn

Hạn chế lũ 

Tái định cư dân

Ảnh hưởng đa dạng sinh học

Mất diện tích hoặc chất lượng rừng

Ảnh hưởng về nghề cá

Tái tạo

giá thị trường

Chi phí thay thế (xây dựng và bảo dưỡng hồ chứa) 
Giá thị trường sửa đổi (sử dụng dự toán WTP)

Các đánh giá của báo cáo IPCC/Stern

Các chi phí thay thế (xử lý chất thải)
Chi phí giảm thiểu (Lọc nước) 

Chi phí thay thế, chi phí dịch vụ y tế & các ảnh hưởng

Chi phí thay thế (đất tại địa điểm & các biện pháp bảo tồn 
nước) Những chi phí giảm nhẹ (nạo vét & xây hồ)

Chi phí thay thế (đưa ra nguồn nước thay thế) 
Chi phí tổn hại tránh được (nạp, đổi chỗ, chi phí xã hội khác)

Chi phí thay thế (ngăn lũ, kiểm tra đập, vv.) 
Chi phí tổn hại tránh được (tài sản, hạ tầng cơ sở, mùa màng ..)

Gói đền bù & phát triển để thay thế nhà & đất, phát triển 
nghề & lập lại vốn xã hội

Chi phí bảo vệ đa dạng sinh học và khu bảo tồn

Định giá các dịch vụ hệ sinh thái/chi phí lâm nghiệp cộng 
đồng

Ảnh hưởng sản xuất (năng suất các)

Giá thị trường/chi phí đi lại

Ví dụ: 
Cơ sở 
tính chi 
phí môi 
trường
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Ví dụ: Quy trình 
lượng giá chi tiết 
thiệt hại do ô 
nhiễm môi trường 
không khí

Tổng thiệt hại do 
ÔNKK = [Thiệt hại đối 
với sức khỏe + Thiệt 
hại ngoài sức khỏe + 
Thiệt hại MT toàn cầu]
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Ước tính chi phí xã hội qua thiệt hại về
sức khỏe

• Bước 1: Xác định, thu thập dữ liệu về số ca mắc, số trường 
hợp tử vong (từ các bệnh viện/Bộ Y tế)

• Bước 2: Xác định, thu thập thông tin chi phí cho mỗi ca bệnh 
và số ngày mắc bệnh (từ vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế)

• Bước 3: Lập tỉ lệ người mắc bệnh theo 8 nhóm tuổi dựa trên 
ước tính của WHO cho Việt Nam

• Bước 4: Xác định chỉ số về môi trường như: yếu tố nguy cơ 
quy thuộc AF (tỉ lệ mắc bệnh do yếu tố môi trường) được 
ước tính theo tính toán của WHO cho Việt Nam năm 2002.
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Ước tính thiệt hại xã hội do giảm năng 
suất sản xuất

Trong đó:
• pj: Giá trị thị trường của 1 tấn cây/ con bị giảm năng suất.
• Sj: tổng diện tích của cây/ con bị giảm năng suất do ô nhiễm nước tính 

trong 1 năm.
• NSDCj: Năng suất cây/con thứ j (tấn) trong vùng đối chứng (không bị ô 

nhiễm nước ).
• NSj: Năng suất của cây, con j (tấn) trong vùng Sj bị ô nhiễm nước.
• M: số loại cây/con xét tới trong nghiên cứu.
• T: Khoảng thời gian (năm) từ khi bắt đầu có ô nhiễm nước cho tới thời điểm 

nghiên cứu
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Chi phí xã hội và môi trường 
liên quan đến năng lượng
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Các tiêu chí đánh giá chi phí xã hội
Loại               

ảnh hưởng,        
tác động

Tiêu chí Mục tiêu

Di dân
1. Số lượng dân phải di chuyển
2. % người dân tộc thiểu số

Đảm bảo di dân tái 
định cư đúng và 
công bằng xã hội 
& văn hóa

Ảnh hưởng 
xã hội/        
văn hóa

1. Ảnh hưởng tới những điểm văn hóa 
và tín ngưỡng

2. Mất diện tích văn hóa quan trọng 
3. Ảnh hưởng đến các cơ quan xã hội 

và văn hóa
4. Thay đổi tiếp cận tới thị trường và 

cơ quan bên ngoài 
5. Thiếu nhận thức, tham gia của cộng 

đồng vào quy hoạch
6. Các vấn đề tội phạm, xã hội tăng 

lên

Tránh hoặc đền bù 
cho những thiệt 
hại và đảm bảo sự 
tham gia hiệu quả 
của cộng đồng 
thông qua những 
hướng dẫn quy 
hoạch sửa đổi
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Các tiêu chí đánh giá chi phí xã hội
Loại ảnh 
hưởng

Tiêu chí Mục tiêu

Ảnh hưởng về 
nghề nghiệp

Thay đổi phương thức 
tiếp cận nguồn tài nguyên 
thiên nhiên của cộng đồng 
địa phương
Mất đất nông nghiệp

Cấp đề bù đúng: Các kế hoạch 
chuyển giao lợi ích

Mất sản lượng nghề 
cá/rừng

Cấp đề bù đúng: Các kế hoạch 
chuyển giao lợi ích

Cơ hội việc làm/thu nhập Hỗ trợ việc làm và phát triển 
doanh nghiệp

Giới hạn diện tích  đất 
giành cho tái định cư và 
canh tác

Đảm bảo có địa điểm phù hợp 
cho tái định cư
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Các tiêu chí đánh giá chi phí                 
môi trường (1/2)

Loại 
ảnh 

hưởng

Tiêu chí Mục tiêu

Mất giá 
trị đa 
dạng 
sinh học

Nhiều ha diện tích có giá trị đa 
dạng sinh học cao bị ảnh 
hưởng

Thực hiện chương trình bảo vệ đa 
dạng sinh học

Nhiều ha diện tích bảo tồn bị 
ảnh hưởng

Đảm bảo tính hiệu lực của các 
quy định về các khu vực bảo tồn

Chiều dài sông thượng nguồn 
và hạ nguồn bị ảnh hưởng

Giảm thiểu thông qua đền bù và 
khôi phục ở những nơi khả thi

Mất đất ướt và/hoặc động vật 
ven bờ

Tránh hoặc đền bù tổn thất

Ảnh hưởng hệ thống sinh thái 
từ nước lạnh

Tránh hoặc đền bù tổn thất

Ảnh hưởng về chim hoặc dơi            
di cư

Đo để giảm chim/dơi va chạm với 
đường dây điện, tua bin gió, v.v.
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Các tiêu chí đánh giá chi phí                  
môi trường (2/2)

Loại ảnh 
hưởng

Các tiêu chí Mục tiêu

Giảm tiếp cận 
đến nguồn tài 
nguyên thiên 
nhiên

Nhiều ha rừng bị 
mất hoặc bị ảnh 
hưởng

Chương trình lâm nghiệp cộng đồng 
cơ quan

Giảm bắt cá Cấp đền bù hợp lý

Tăng sói mòn đất Tránh hoặc đền bù những hư hại: 
cơ chế chia sẻ lợi ích

Ảnh hưởng đến 
quang cảnh/mất 
giá trị cảm hứng
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Chi phí xã hội - Nguy cơ bần cùng hóa và tái 
thiết: Mô hình di chuyển và tái định cư (IRR) (1/2)

Các yếu tố 
rủi ro

Loại hoạt đồng 
giảm thiểu

Các biện pháp đặc biệt đề xuất cho gói 
giảm thiểu cho

Không có
đất

Tái định cư dựa
vào đất

• Đền bù đất, hoa màu, ao cá

Thất nghiệp Tuyển dụng lại • Đầu tư cho phát triển sản xuất
• Đầu tư cho phát triển chăn nuôi
• Đầu tư cho thủy lợi
• Mở rộng đào tạo
• Quỹ phát triển cộng đồng

Không có 
nhà ở

Tái thiết nhà ở • Nhà ở
• Trợ cấp trong tỉnh

Cách li hóa Đưa vào xã hội • Hỗ trợ tái định cư
• Trợ cấp cho nhóm hỗ trợ tái định cư
• Hỗ trợ một phần và trực tiếp cho những 
người bị ảnh hưởng bởi dự án
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Các yếu tố          
rủi ro

Loại hoạt động 
giảm thiểu

Các biện pháp đặc biệt đề xuất 
cho gói giảm thiểu cho

Bệnh tật tăng
lên

Cải thiện y tế • Xây dựng các công trình vệ sinh
• Đào tạo về sức khỏe và vệ sinh
• Trung tâm y tế xã

Mất an ninh
thực phẩm

Thiếu dinh dưỡng • Hỗ trợ gạo

Thiếu tiếp cận Khôi phục sản xuất 
và dịch vụ cộng 
đồng

• Các công trình kiến trúc công cộng
• Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông 
địa phương
• Bảo dưỡng cơ sở hạ tầng

Sự phân rã
xã hội

Xây dựng lại mạng 
lưới và cộng đồng

• Di chuyển nghĩa trang
• Xây dựng cơ sở văn hóa
• Hỗ trợ các hoạt động cải tạo và 
phục hồi văn hóa
• Đền bù / hỗ trợ cho dân địa phương

Chi phí xã hội - Nguy cơ bần cùng hóa và tái 
thiết: Mô hình di chuyển và tái định cư  (IRR) (2/2)
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Ví dụ:
Tính 
toán lại 
chi phí 
tái định 
cư 
công 
trình 
thủy 
điện

Số Hệ thống thủy 
điện

Tổng chi phí giảm nhẹ TĐ xã hội cũ  
(tr.VND)

Tổng chi phí giảm nhẹ
TĐ xã hội tính lại  (tr. 

VND)
1 Ban Chat 1,201,064.00 1,415,440.65
2 Huoi Quang 480,025.00 566,662.85
3 Song Bung 4 209,929.00 262,088.78
4 Dong Nai 2 435,409.00 527,590.96
5 Khe Bo 311,897.00 406,275.81
6 Dak Mil 4 90,860.00 102,496.10
7 Srepok 4 50,694.00 50,693.50
9 Upper Kontum 92,351.00 118,533.35
10 Song Bung 2 7,846.00 7,845.50
12 Lai Chau 976,830.00 1,124,047.15
13 Hua Na 397,170.00 525,779.93
14 Song Bung 5 17,590.00 20,115.03
14 Dak Mil 1 58,890.00 67,874.95
16 Trung Son 257,390.00 313,939.28
17 Hoi Xuan 159,340.00 276,950.05
18 Bac Me 739,980.00 996,870.55
19 Nho Que 3 68,000.00 79,462.76
20 Nam Na 632,570.00 719,412.53

Tổng 6,187,835.00 7,582,079.73
Tương đương 22.53%
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Chi phí xã hội và môi trường do Phát 
thải khí nhà kính

Source:  Stern Review, from data drawn from World Resources Institute Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) on-line 
database version 3.0
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Chi phí xã hội và môi trường do phát thải khí 
nhà kính - Biến đối khí hậu toàn cầu

Source: Haines, et al, JAMA 2004
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• Tăng hiÖu øng bÊt lîi cho c¬ thÓ do khÝ hËu thay đổi bất 
thường
• Gi¶m hiÖu øng l¹nh
• Tăng tai nan do thiªn tai
• Tăng bÖnh do « nhiÔm, tăng nguy cơ truyÒn nhiÔm, 
• Tăng nguy cơ ph¸t triÓn vËt chñ mang bÖnh

• Gi¶m søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ
• Më réng vïng vµ mïa nhiÔm bÖnh

• Khã khăn do chç ë bÞ thay ®æi

Chi phí xã hội và môi trường do phát 
thải khí nhà kính - Tác động đến sức khỏe


