
Điện gió ngoài khơi Việt Nam châm ngòi cho 

dòng vốn đầu tư nước ngoài 

Sumitomo lên kế hoạch cho dự án 1 GW, trong khi Orsted của Đan 

Mạch có dự án 2 GW 

Các tập đoàn Nhật Bản và châu Âu đang có những bước chuyển lớn sang 

lĩnh vực điện gió ngoài khơi tại Việt Nam, tận dụng lợi thế của việc thúc 

đẩy năng lượng tái tạo của nước đang phát triển. 

Gió mạnh ngoài khơi bờ biển phía nam Việt Nam khiến nó trở thành một 

trong những nơi tốt nhất trong khu vực để khám phá năng lượng gió ngoài 

khơi. Cam kết của đất nước về việc khử cacbon hoàn toàn vào giữa thế 

kỷ, cùng với thâm hụt sản xuất điện khẩn cấp, khiến đây trở thành thời 

điểm hấp dẫn để đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo của mình. 

Tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản đã công bố phát triển một dự án phát 

điện gió ngoài khơi vào tháng 9. Tiếp theo đó là một cuộc khảo sát vào 

tháng 12 để nghiên cứu các tuyến đường đặt cáp. Công ty có kế hoạch bắt 

đầu hoạt động của một trang trại điện gió với công suất từ 500 megawatt 

đến 1 gigawatt vào năm 2030. 

Nếu các kế hoạch ban đầu đi đúng hướng, công ty đặt mục tiêu phát triển 

các dự án tiếp theo, bao gồm cả ở phía bắc của Việt Nam. 

Sumitomo có kinh nghiệm phát triển các trang trại điện gió ngoài khơi ở 

châu Âu, bao gồm cả ở Bỉ và Anh. Sản lượng của các nhà máy châu Âu, 

dựa trên tỷ lệ đầu tư, xấp xỉ 310 MW. Con số này dự kiến sẽ tăng lên 

khoảng 600 MW khi bao gồm các dự án sắp tới. 

Công ty đang xem xét hợp tác với các công ty địa phương để thúc đẩy các 

dự án tại Việt Nam. 

Sumitomo không phải là công ty Nhật Bản duy nhất đang tìm kiếm một 

phần của thị trường điện gió ngoài khơi của Việt Nam. 

Renova, chuyên về năng lượng tái tạo, đã thiết lập một cơ sở phát triển tại 

Việt Nam. Vào tháng Tư, tập đoàn đã ký một biên bản ghi nhớ về phát triển 

điện gió ngoài khơi với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, công ty dầu khí nhà 



nước lớn nhất của Việt Nam, với kế hoạch phát triển một nhà máy điện 2 

GW trong tương lai. Họ cũng đang xem xét phát triển một nhà máy điện 

ngoài khơi nổi, trong đó các tuabin nổi trên bề mặt đại dương. 

Công ty tham gia vào các dự án năng lượng tái tạo ở các quốc gia khác 

như Hàn Quốc và Philippines, nhưng công ty đã dành riêng số lượng nhân 

sự lớn nhất tại Việt Nam. Renova đã gọi Việt Nam "một trong những quốc 

gia quan trọng nhất" đối với phát triển năng lượng tái tạo, theo Kei Saiki, 

đồng giám đốc bộ phận kinh doanh toàn cầu. 

Trong số các công ty châu Âu, Orsted của Đan Mạch, công ty điện gió 

ngoài khơi lớn nhất thế giới, đang dẫn đầu. Công ty bắt đầu xem xét một 

dự án vào năm 2020, ký một biên bản ghi nhớ vào năm tới với tập đoàn 

T&T Group của Việt Nam để phát triển một nhà máy điện. 

Tập đoàn T&T đã và đang mở rộng sang lĩnh vực năng lượng tái tạo, với 

các nhà máy điện gió trên bờ và năng lượng mặt trời tạo ra 1 GW. 

Orsted sẽ kết hợp bí quyết của T&T Group về năng lượng tái tạo để phát 

triển hơn nữa các dự án của mình. Công ty đã bắt đầu các sáng kiến như 

hội thảo tập hợp các nhà sản xuất phụ tùng và các nhà cung cấp địa 

phương khác. Công ty có kế hoạch cùng bắt đầu hoạt động với T&T tại 

một nhà máy điện với tổng sản lượng 2 GW vào năm 2030. 

Những cơn gió thuận lợi của Việt Nam là điểm thu hút chính. Theo một bản 

đồ do Nhóm Ngân hàng Thế giới và các tổ chức khác công bố, có những 

khu vực ngoài khơi bờ biển phía nam Việt Nam, nơi gió có thể vượt quá 10 

mét mỗi giây. 

Điện gió ngoài khơi thường được coi là khả thi để phát triển với tốc độ 

khoảng 8 mét mỗi giây. Ở Đông Nam Á, gió thổi mạnh này ở Việt Nam và 

Philippines, trong khi gió xung quanh Malaysia và Indonesia thường yếu 

hơn. 

Việt Nam được coi là "một trong những nơi tốt nhất ở châu Á về điện gió 

ngoài khơi", theo Sebastian Hald Buhl của Orsted. 

Với dân số xấp xỉ 100 triệu người, Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng 

kinh tế nhanh chóng và sự tập trung ngày càng tăng của các nhà sản xuất 



nước ngoài. Đồng thời, cơ sở hạ tầng phát điện không theo kịp sự phát 

triển, điều này có thể dẫn đến tình trạng thiếu điện kinh niên trong tương lai 

gần. Trong đợt nắng nóng hồi tháng 7 năm ngoái, tình trạng mất điện quy 

mô lớn đã xảy ra ở các khu vực xung quanh thủ đô Hà Nội. 

Tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 của Liên Hợp Quốc ở Glasgow 

vào năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính đã công 

bố kế hoạch đạt được mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. 

Trong trung và dài hạn, sẽ cần phải đảm bảo các nguồn năng lượng để 

thay thế than, vốn chiếm khoảng 50% tổng sản lượng điện trong cả nước. 

Trong bối cảnh đó, điện gió ngoài khơi dự kiến sẽ đóng một vai trò quan 

trọng trong kế hoạch phát điện của chính phủ. Điện gió chiếm khoảng 5% 

năng lượng của đất nước trên cơ sở công suất phát điện, nhưng chính phủ 

có kế hoạch nâng con số này lên khoảng 30% vào năm 2050. 

Điện gió ở Việt Nam hiện đang bị chi phối bởi các nhà máy trên bờ do các 

công ty địa phương vận hành. Vì việc mở rộng sản xuất điện gió ngoài 

khơi đòi hỏi cả sức mạnh công nghệ và tài chính, chính phủ Việt Nam đặt 

nhiều hy vọng vào sự tham gia tích cực của các công ty nước ngoài. 

Điện gió ngoài khơi tại Việt Nam hiện bao gồm nhiều nhà máy điện quy mô 

nhỏ ở các khu vực ven biển. Để tiến hành một cuộc khảo sát ngoài khơi quy 

mô đầy đủ, cần phải xin quyền phát triển và xin phép chiếm khu vực biển. 

Tuy nhiên, việc phê duyệt giấy phép đang bị trì hoãn tại thời điểm này. 

"Có rất nhiều sự quan tâm đến điện gió ngoài khơi, nhưng chúng tôi sẽ 

xem xét cẩn thận xem có nên thực sự đầu tư vào nó hay không", đại diện 

một công ty thương mại tại Việt Nam cho biết. 


