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Việt Nam là quốc gia đứng thứ ba về mức độ ô nhiễm không khí ở Đông Nam Á năm 2020, chỉ 
sau Indonesia và Myanmar1, cũng là một trong những nước dễ bị tổn thương trên thế giới  do 
hậu quả của biến đổi khí hậu.

Nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng của Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào nhiên liệu hóa 
thạch, là tác nhân khi bị đốt cháy sẽ thải ra một lượng lớn khí nhà kính (GHG) vào bầu khí quyển. 
Ngành năng lượng là ngành phát thải khí nhà kính (GHG) lớn nhất cả nước và nhu cầu điện ngày 
càng lớn của Việt Nam đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể trong sản xuất nhiệt điện (sử dụng than 
đá) gây ô nhiễm môi trường nặng nề. Dự kiến đến năm 2030, theo dự thảo Quy hoạch phát triển 
điện (PDP) số 82, mục tiêu là nhiệt điện chiếm hơn 40% sản lượng điện trong cả nước và các hệ 
thống năng lượng phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch hiện nay sẽ khiến Việt Nam gặp rất nhiều 
thách thức trong phát triển bền vững phù hợp với các mục tiêu của Thỏa thuận khí hậu Paris. 
Ngoài ra, việc mở rộng quy mô đầu tư vào năng lượng sạch còn là yếu tố quan trọng hàng đầu 
để Việt Nam đạt được đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC).

Việt Nam cần khẩn trương chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp và thích ứng với biến đổi 
khí hậu vì lợi ích của thế hệ hiện tại và tương lai. Việt Nam đang đẩy mạnh tham vọng phát triển 
năng lượng mặt trời thông qua việc lần đầu tiên đạt được công suất lắp đặt tấm quang điện lớn 
nhất Đông Nam Á vào năm 20203, và cải cách giá bán điện mặt trời. Nhờ vậy, việc sử dụng và 
ứng dụng năng lượng mặt trời đã và đang được phát triển nhanh chóng trên toàn quốc.

Từ năm 2018 đến năm 2020, việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) trong các ngành công 
nghiệp và dân dụng ở Việt Nam đã có sự tăng trưởng vượt bậc, với mức tăng đột biến 110 lần. 
Tuy nhiên, việc triển khai ĐMTMN trong khu vực công, bao gồm cả các trường công lập ở Việt 

BÁO CÁO TÓM TẮT
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Nam còn khá hạn chế. Khoảng 40.000 trường công lập ở Việt Nam có tiềm năng chuyển đổi 
năng lượng sạch, đặc biệt bằng cách áp dụng ĐMTMN nhưng cho đến nay, ước tính tổng số 
trường được lắp đặt ĐMTMN vẫn còn khá khiêm tốn.

Mặc dù tiềm năng về điện mặt trời trong các ngành công nghiệp, thương mại và dân dụng ở 
Việt Nam đã được nghiên cứu rộng rãi, nhưng những hiểu biết về tiềm năng của điện mặt trời 
đối với các trường học của Việt Nam hiện nay vẫn rất hạn chế.  Vì vậy, báo cáo này được thực 
hiện nhằm giúp các bên liên quan chủ yếu như các nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản 
lý giáo dục, ban giám hiệu nhà trường và các nhà đầu tư tiềm năng hiểu rõ hơn về chính sách 
hiện hành liên quan đến phát triển năng lượng mặt trời và những tác động, lợi ích của ĐMTMN 
đối với trường học - đối tượng sử dụng ở Việt Nam. Ngoài ra, báo cáo cũng sẽ xem xét những lợi 
ích và khó khăn tiềm ẩn khi lắp đặt ĐMTMN ở các trường công lập và đưa ra các khuyến nghị về 
phương án nhân rộng quy mô lắp đặt ĐMTMN tại trường học ở Việt Nam. Các lợi ích, khó khăn 
cũng như khuyến nghị này đã được tổng hợp từ kết quả khảo sát lắp đặt ĐMTMN đối với các 
bên liên quan bao gồm các công ty trong ngành năng lượng mặt trời, ngân hàng thương mại, 
cán bộ và giáo viên trong ngành giáo dục, luật sư và cán bộ của các tổ chức phi chính phủ. Một 
số kết luận chính của báo cáo này gồm:

   •    Việc lắp đặt ĐMTMN ở các trường công lập của Việt Nam mang lại lợi ích đáng kể về sức 
khỏe, xã hội, môi trường và kinh tế. Ngoài lợi ích nâng cao nhận thức, giáo dục và kiến thức 
đào tạo về bảo vệ môi trường và công nghệ năng lượng sạch, việc lắp đặt ĐMTMN ở các 
trường công lập sẽ giúp nhà trường và Chính phủ Việt Nam tiết kiệm chi phí nhờ vào giá 
điện thấp từ ĐMTMN.

   •    Mặc dù biểu giá điện hỗ trợ (FIT) được coi là hào phóng và là một trong những động lực 
chính thúc đẩy sự tăng trưởng của năng lượng mặt trời ở Việt Nam, nhưng chỉ có ngành 
Công nghiệp được hưởng lợi lớn từ chính sách này. Trái lại, các trường công lập dường như 
có nhiều khó khăn hơn do quy trình đầu tư phức tạp, thiếu ngân sách dành riêng cho việc 
nâng cấp cơ sở hạ tầng trong ngành giáo dục, thiếu tính hiệu quả kinh tế theo quy mô, v.v... 
Tất cả những khó khăn tiềm ẩn này có thể làm tăng chi phí đầu tư năng lượng mặt trời cho 
các trường công lập. Do đó, cần có biểu giá điện hỗ trợ (FIT) đặc biệt dành cho trường học 
và các chương trình hỗ trợ tài chính để lắp đặt ĐMTMN cho các trường học hay nguồn tài 
trợ chi phí thấp.

   •    Sự phát triển quá nhanh của ngành năng lượng mặt trời ở Việt Nam đã khiến cơ quan, chính 
quyền phải xem xét sửa đổi chính sách nhằm tập trung nhiều hơn vào việc tự sử dụng điện 
thay vì biểu giá điện hỗ trợ. Do đó, cần có sự tham gia sớm của các cơ quan có thẩm quyền 
để tạo ra các điều kiện đầu tư thuận lợi hơn cho các dự án ĐMTMN ở trường công lập.

   •    Báo cáo khảo sát lắp đặt ĐMTMN cho thấy dù có những khó khăn thực tế và tiểm ẩn của 
dự án lắp đặt ĐMTMN, các bên liên quan vẫn rất quan tâm đến cơ hội có thể khai thác được 
nguồn năng lượng này. Nếu có đủ các yếu tố thúc đẩy như sự cam kết chắc chắn và hỗ trợ 
từ Chính phủ, giá FIT đặc thù, các chương trình hỗ trợ tài chính, nguồn tài trợ kinh phí thấp 
thì các khó khăn có thể sẽ được giảm thiểu.

   •    Xét về đặc điểm đặc trưng của các trường công lập, mô hình OPEX sẽ phù hợp hơn cho các 
trường lắp đặt ĐMTMN do trường không phải trả vốn đầu tư và không phải chịu chi phí vận 
hành và bảo trì.

   •    Do tồn tại nhiều thách thức trong việc nhân rộng ĐMTMN trên khắp cả nước, Việt Nam sẽ 
cần có sự nỗ lực phối hợp mạnh mẽ từ các bên liên quan bao gồm các cơ quan nhà nước, 
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lĩnh vực tư nhân như nhà đầu tư/nhà thầu trong ngành năng lượng mặt trời, các tổ chức tài 
chính và các trường học. Ngoài điều kiện về các chính sách và chương trình khuyến khích, 
cần có sự cam kết và hỗ trợ của các cơ quan quản lý các cấp để hình thành một tiến trình 
liên kết có tính tập trung cao và đây được coi là một yếu tố quan trọng để thu hút doanh 
nghiệp đầu tư vào dự án năng lượng mặt trời ở các trường học.

   •    Sự liên kết tập trung đó có thể được thực hiện thông qua việc triển khai Sáng kiến Chương 
trình Năng lượng mặt trời Quốc gia có sự tham gia của nhiều bên liên quan như Bộ Công 
Thương, Bộ GD & ĐT, Sở GD & ĐT, v.v. để thu hút tài trợ từ Chính phủ, các tổ chức tài chính/ 
tổ chức phát triển quốc tế và khu vực tư nhân. 

   •    Các vùng xa xôi, khó tiếp cận còn gặp nhiều khó khăn hơn để lắp đặt ĐMTMN vì vị trí địa lý 
và điều kiện cơ sở hạ tầng không đảm bảo. Do đó, cơ quan Nhà nước cần hỗ trợ nhiều hơn 
nữa về chính sách nhằm tạo điều kiện, khuyến khích cũng như chương trình nâng cao năng 
lực địa phương. Mô hình tập trung có thể sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp đặt ĐMTMN 
cho các trường học ở vùng sâu vùng xa vì hiệu quả kinh tế theo quy mô sẽ làm giảm chi phí 
đầu tư cho các trường. Ngoài ra, hệ thống năng lượng mặt trời không nối lưới có thể là một 
lựa chọn tốt để nghiên cứu thêm cho những khu vực xa xôi, khó tiếp cận.

   •    Chương trình thí điểm tại thành phố Đà Nẵng được đề xuất để nâng cao năng lực và thu hút 
sự quan tâm hơn nữa về ĐMTMN trong trường học. Cần có một hệ thống giám sát và đánh 
giá mạnh mẽ để đánh giá và xác minh chương trình trước khi mở rộng quy mô trên toàn quốc.

   •    Các khuyến nghị khác để thúc đẩy dự án ĐMTMN cho các trường công lập của Việt Nam 
bao gồm phát triển thị trường carbon và đẩy mạnh giáo dục về biến đổi khí hậu.
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1. PHÁT TRIỂN CỦA LĨNH VỰC ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI                 
VIỆT NAM

1.1. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH ĐIỆN VIỆT NAM 
Việt Nam đã có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng trong 10 năm qua (trước đại dịch 
COVID-19), đạt mức tăng trưởng trung bình 6,3% từ năm 2010 - 2019 (số liệu của Ngân hàng 
Thế giới). Do đó, nhu cầu năng lượng đã tăng lên đáng kể để theo kịp nền kinh tế. Từ năm 2008 
- 2018, nhu cầu điện tăng bình quân 11,8%/năm4.

Tại Việt Nam5, mức tiêu thụ điện bình quân đầu người đã tăng từ 200 KWh/năm 1990 lên 1.400 
KWh/năm 2014. Mức tiêu thụ điện bình quân đầu người tiếp tục tăng lên 2.100 KWh/năm vào 
năm 2019. Trong khoảng thời gian 30 năm qua, mức tiêu thụ điện bình quân đầu người đạt tỉ lệ 
tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) khoảng 8,4%. Mức tiêu thụ bình quân đầu người đã tăng lên 
do quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, việc tăng đáng 
kể công suất sản xuất điện là một yêu cầu khách quan. 
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Hình 1: Mức tiêu thụ điện bình quân đầu người tại Việt Nam

Nguồn: Báo cáo World Bank: Bài học từ kinh nghiệm đổi mới lĩnh vực Năng lượng tại Việt Nam

Chính phủ Việt Nam đã có nhiều nỗ lực và đầu tư trong lĩnh vực điện khí hóa đất nước, đặc biệt 
là mở rộng lưới điện cho điện khí hóa nông thôn. Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, đến 
năm 2019, Việt Nam có 99,4 % dân số được sử dụng điện6. 0,6% còn lại không có điện thuộc các 
hộ gia đình ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa và rất xa so với hệ thống lưới điện hiện có. Hầu hết 
các khu vực chưa có điện là các nhóm dân tộc thiểu số (EMG), có nhiều khó khăn như cách xa 
về địa lý, cần đầu tư lớn để mở rộng lưới điện đến các vùng đó, ít nhu cầu ưu tiên tiếp cận năng 
lượng và trình độ dân trí thấp. Nói cách khác, mạng lưới điện đang phủ rộng khắp cả nước với 
tỷ lệ điện khí hóa nông thôn và đấu nối lưới điện đến hộ gia đình rất cao. Điều này hỗ trợ đáng 
kể cho sự khởi đầu của sản xuất năng lượng tái tạo.

Về nguồn năng lượng, nhiên liệu hóa thạch là nguồn chính của lượng tiêu thụ điện tăng cao ở Việt 
Nam trong 10 năm qua. Năm 2021, nhiên liệu hóa thạch bao gồm than, dầu, khí và diesel chiếm 
43,42% tổng công suất điện được sản xuất. So với nhiên liệu hóa thạch, năng lượng tái tạo như gió 
và mặt trời chiếm 26,94% vào năm 2021. Mặc dù tỷ lệ nhiên liệu hóa thạch đã giảm trong vài năm 
qua, nhưng nhiên liệu hóa thạch vẫn chiếm phần lớn công suất phát điện ở Việt Nam.

Hình 2: Công suất lắp đặt điện đến cuối tháng 12 năm 2021

Nguồn: Báo cáo trực tuyến của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia về Công suất lắp đặt đến ngày 31 tháng 12 năm 2021
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1.2. PHÁT TRIỂN CỦA LĨNH VỰC ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI VIỆT NAM 
Mặc dù Việt Nam vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhiên liệu hóa thạch nhằm đáp ứng nhu cầu năng 
lượng ngày càng tăng và đang vượt quá nguồn cung, nhưng trong hai năm gần đây, Việt Nam 
đã dần chuyển hướng sang năng lượng tái tạo. Trong số các loại năng lượng tái tạo, năng lượng 
mặt trời nhận được sự quan tâm nhiều nhất từ các bên trên thị trường, đặc biệt sau khi Nhà 
nước công bố giá FIT đầu tiên vào năm 2017. Năng lượng mặt trời đã chứng kiến sự phát triển 
chưa từng có tại Việt Nam, với công suất tăng từ 105 MW năm 2018 lên hơn 16.500 MW vào 
tháng 12 năm 20207, đưa Việt Nam trở thành thị trường năng lượng mặt trời lớn nhất ở Đông 
Nam Á.

Các động lực chính cho sự bùng nổ nhanh chóng của điện mặt trời tại Việt Nam bao gồm:

        ( 1) Tiềm năng sản xuất năng lượng mặt trời lớn của Việt Nam do được thiên nhiên ưu đãi 
với lượng nắng dồi dào mỗi năm, trung bình 1.600 - 2.700 giờ nắng hàng năm8 

        (2) Giá FIT hấp dẫn và các chính sách hỗ trợ khác của Chính phủ (giảm thuế doanh nghiệp 
và thuế nhập khẩu, miễn tiền thuê đất),

        (3) Cam kết của Nhà nước đối với an ninh năng lượng và phát triển bền vững như Thủ tướng 
Chính phủ đã tuyên bố tại Hội nghị Biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (COP26)9, và

       (4) Chi phí mô-đun điện mặt trời và các công nghệ liên quan giảm trên thế giới.10

Trong ngành năng lượng mặt trời, ĐMTMN là ngôi sao đang nổi với sự gia tăng chóng mặt của 
số lượng lắp đặt ĐMTMN vào năm 2020 trước thời điểm chấm dứt hoàn toàn việc vận hành 
giá FITs, với tổng công suất lắp đặt là 9.730,87 MWp vào cuối tháng 12 năm 2020. Việc lắp đặt 
ĐMTMN đã tăng lên hơn 25 lần từ mức công suất 378 MWp vào cuối năm 2019, trải rộng trên 
gần 105.000 hệ thống ĐMTMN trong suốt năm 202011.

1.3. NHỮNG TRỞ NGẠI LỚN CHO VIỆC PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC ĐIỆN 
MẶT TRỜI

Hình 3: Mở rộng quy mô ĐMTMN tính bằng MWp và Số lượng hệ thống

Nguồn: Theo Nhóm đối tác Năng lượng VN (VEPG), tháng 12, 2020
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Lĩnh vực điện mặt trời ở Việt Nam đã có sự bùng nổ trong 2 năm qua, từ 105 MW năm 2018 lên 
hơn 16.500 MW vào tháng 12 năm 202012, trong đó có cả phân khúc điện mặt trời trên mái nhà, 
đã gây áp lực đáng kể cho mạng lưới phân phối quốc gia do mạng lưới hiện tại thiếu khả năng 
hấp thụ đáng kể lượng điện do năng lượng mặt trời tạo ra, dẫn đến việc phải cắt giảm sản lượng 
điện do hệ thống truyền tải quá tải. Thực tế, sản lượng điện mặt trời của một số nhà máy năng 
lượng mặt trời lớn ở miền Trung và miền Nam bị cắt giảm lên tới 50% trong dịp Tết kéo dài, gây 
thiệt hại 200-250 triệu đồng/ngày. Tương tự, nhiều chủ sở hữu ĐMTMN đã buộc phải cắt giảm 
sản lượng tới 80%13.

Ngoài sự phát triển quá nóng của điện mặt trời vượt quá khả năng truyền tải, lĩnh vực điện mặt 
trời còn phải đối mặt với những trở ngại khác như sự không chắc chắn về khuôn khổ pháp lý, 
tính không khả thi của Hợp đồng mua bán điện do EVN độc quyền, thủ tục đầu tư dài, phức tạp 
và hạn chế về tiếp cận nguồn tài chính cho dự án.

1.4. PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MÁI NHÀ THEO NHÓM NGÀNH
Hình 4: Công suất ĐMTMN theo phân khúc khách hàng đến tháng 12 năm 2020

 

Nguồn: Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) tháng 12, 2020

Xét về quy mô, công suất trung bình của hệ thống ĐMTMN theo nhóm ngành, khu vực công 
nghiệp có quy mô lớn nhất là 482 KWp/hệ thống, gấp 4,6 lần quy mô thương mại (105 KWp/hệ 
thống), gấp 3,5 lần so với khu vực hành chính (137 KWp/hệ thống) và lớn hơn 30 lần so với khu 
vực hộ gia đình (16 KWp/hệ thống).

Khu hành chính bao gồm bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường học, công trình công cộng, chiếu 
sáng công cộng và có công suất bình quân 137 KWp/hệ thống14. Không có số liệu cụ thể về số 
lượng trường và tổng công suất cho các trường học.
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2. KHUNG CHÍNH SÁCH CHO LĨNH VỰC ĐIỆN MẶT TRỜI

2.1. PHÁT TRIỂN CỦA CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH Ở VIỆT NAM TRONG 
LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
Một số luật và chính sách cho ngành điện đã được Chính phủ Việt Nam ban hành từ năm 2010, 
bao gồm Luật số 50/2010/QH12 về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010; Luật 
Điện lực sửa đổi số 24/2012/QH13 năm 2012 và Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của 
Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 2068/QĐ-TTg năm 2015)15. 
Tài liệu quy hoạch ngành điện trọng điểm là Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia điều chỉnh 
giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030, được gọi là Quy hoạch phát triển điện lực số 
7 (PDP7) sửa đổi.

PDP7 sửa đổi ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng tái tạo để sản xuất điện, nhằm tăng tỷ 
trọng điện sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo lên khoảng 7% vào năm 2020 và trên 10% 
vào năm 2030. Đối với năng lượng mặt trời, PDP7 sửa đổi đặt mục tiêu đạt công suất 850 MW 
(bằng 0,5% lượng điện sản xuất) vào năm 2020 và 12GW (bằng 3,3 lượng điện sản xuất) vào 
năm 2030. Mục tiêu này đã được vượt rất nhiều vào tháng 12 năm 2020, với tổng công suất mặt 
trời tại Việt Nam đạt 16.500 MW.

Việt Nam hiện đang trong quá trình hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực số 8 (PDP8) cho 
giai đoạn 2021–2030. Dự thảo PDP 8 nhằm củng cố quan điểm hiện tại của Chính phủ Việt 
Nam về việc ưu tiên các nguồn năng lượng tái tạo nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực do sản 
xuất điện gây ra đối với môi trường. Tuy nhiên, xét đến tình trạng dư cung tăng mạnh của lĩnh 
vực điện mặt trời trong 2 năm qua, dự thảo PDP8 có thể sẽ điều chỉnh mục tiêu điện mặt trời lên 
khoảng 19-20 GW vào năm 2030 từ công suất khoảng 17 GW trong giai đoạn 2020-2025. Tỷ lệ 
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công suất điện mặt trời sẽ chiếm 17% tổng công suất lắp đặt vào năm 2025 và 14% tổng công 
suất lắp đặt vào năm 2030.16

DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH VÀO THÁNG 3 NĂM 202117

Sau một thời gian xem xét mô hình, quy mô và giá mua điện, tháng 3 năm 2021, Bộ Công Thương 
đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự thảo quyết định về thúc đẩy phát triển ĐMTMN (Dự 
thảo quyết định về năng lượng mặt trời trên mái nhà). Giá FIT mới (FIT3) đã được đề xuất cho 
các dự án ĐMTMN có ngày vận hành thương mại (COD) từ năm 2021, EVN và các đơn vị thành 
viên là Bên mua. Với giá FIT3 được đề xuất, mức giá mua cao nhất cho ĐMTMN là 6,84 US$c/
KWh (tương đương 1.586 đồng/KWh) cho hệ thống có công suất dưới 20 KWp.

DỰ THẢO KHUNG MỚI NHẤT VÀO THÁNG 8 NĂM 2021
Trong buổi tọa đàm trực tuyến gần đây nhất18 vào cuối tháng 8 năm 2021 do Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) tổ chức về 
chủ đề ĐMTMN, ông Phạm Nguyên Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo 
của Bộ Công Thương Việt Nam cho biết, trong dự thảo khung mới nhất, sẽ không còn đề án FIT 
cho lĩnh vực điện mặt trời, bao gồm cả ĐMTMN. Thay vào đó, cơ chế khuyến khích năng lượng 
mặt trời trên mái nhà sẽ sử dụng tỷ lệ tự tiêu thụ, dựa trên tỷ lệ giữa điện năng tiêu thụ tại chỗ 
và tổng công suất sản xuất lắp đặt. Theo mô hình này, bên bán điện có thể bán phần lớn điện 
năng được tạo ra cho người tiêu dùng và phần còn lại quay trở lại lưới điện. Mô hình đề xuất sẽ 
cho phép người bán bán 70% đến 90% lượng điện sản xuất cho người tiêu dùng và phần còn lại 
cho công ty điện lực nhà nước Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Giá bán điện dư cho EVN sẽ 
do Bộ Công Thương quyết định hàng năm để phản ánh mức giá thị trường.

2.2. GIÁ FIT VÀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH TÀI CHÍNH
Biểu giá điện hỗ trợ (FIT) đã phổ biến ở Châu Âu và Hoa Kỳ và không có gì ngạc nhiên khi Việt 
Nam cũng đã chấp nhận và thúc đẩy giá FIT của riêng mình để tạo đà phát triển năng lượng tái 
tạo mặt trời.

FIT về cơ bản là một cơ chế chính sách có lợi cho các nhà sản xuất năng lượng tái tạo khi họ 
ký hợp đồng dài hạn, đảm bảo cho họ mức giá trên thị trường đối với năng lượng mà họ tạo ra 
và đưa vào lưới điện.

Dựa trên nghiên cứu19 về các động lực cơ bản của sự bùng nổ năng lượng mặt trời ở Việt Nam, 
giá FIT cao cho hợp đồng mua bán điện thời hạn 20 năm cùng với các chính sách hỗ trợ như 
miễn thuế được coi là các động lực chính. Giá FIT của Việt Nam được đánh giá là rất hấp dẫn 
đối với các nhà đầu tư. Theo một nghiên cứu khác20 được thực hiện vào năm 2020, Việt Nam có 
LCOE (Chi phí năng lượng hoặc điện được quy đổi, một thước đo chung để so sánh chi phí sản 
xuất của một loại năng lượng) cho điện mặt trời thấp nhất trong khu vực, trung bình là 64 USD/
MWh, so với Thái Lan (80 USD/MWh), Indonesia (200 USD/MWh).

Tại Việt Nam, có một giá FIT thống nhất cho các dự án ĐMTMN không phân biệt khu vực hoặc 
ngành, mặc dù thực tế mức độ chiếu xạ mặt trời ở 3 khu vực chính của Việt Nam khác nhau, cụ 
thể là miền Bắc có mức độ chiếu xạ thấp nhất vào khoảng 900–1.100 KWh trên mỗi kilowatt tối 
đa của công suất lắp đặt của hệ thống (KWh/KWp), miền Trung và miền Nam có mức chiếu xạ 
cao hơn lần lượt là 1.400 KWh/KWp21 và 1.400–1.600 KWh/KWp.
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Bên cạnh giá FIT hấp dẫn, chính sách ưu đãi về tài chính cũng đã khuyến khích các nhà đầu tư 
đổ tiền vào ngành năng lượng mặt trời. Các công ty trong ngành năng lượng mặt trời không có 
hạn chế về nguồn vốn (trong nước hoặc quốc tế) có thể huy động cho dự án năng lượng mặt 
trời và được miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị năng lượng mặt trời. Về thuế thu nhập doanh 
nghiệp, các chủ đầu tư được miễn thuế thu nhập trong 4 năm đầu, giảm 50% trong 9 năm tiếp 
theo và giảm 10% cho đến năm thứ 15 hoạt động cùng các ưu đãi khác như miễn trả tiền thuê 
đất từ 14 năm đến toàn bộ vòng đời dự án, tùy thuộc vào vị trí22.

Có thể nói giá FIT và chính sách hỗ trợ ưu đãi về tài chính mà Việt Nam có là những động lực 
chính thúc đẩy sự bùng nổ điện mặt trời ở Việt Nam trong vài năm trở lại đây.

Bất chấp những lợi ích đáng kể mà FIT đã mang lại, giá FIT được thiết kế theo một cách thống 
nhất, dường như có lợi cho một số ngành này hơn các ngành khác. Ví dụ, ngành công nghiệp có 
thể sử dụng tốt hơn giá FIT vì nó có lợi thế về quy mô kinh tế và cơ sở hạ tầng mái chất lượng 
cao hơn. Trong khi đó, khu vực hành chính bao gồm bệnh viện, nhà trẻ, trường học không có lợi 
thế như khu công nghiệp do quy mô nhỏ và phân bổ phân tán, cũng như thiếu cơ sở hạ tầng mái 
chất lượng tốt để lắp đặt năng lượng mặt trời. Kết quả là khu vực công nghiệp chiếm hơn 77% 
công suất lắp đặt ĐMTMN trong khi khu vực hành chính chỉ chiếm hơn 2%.

Có thể là Việt Nam sẽ bỏ dần các chính sách về giá FIT trong tương lai gần như đã được đề xuất 
gần đây bởi cơ quan quản lý. Theo Bộ Công Thương, Việt Nam có thể sẽ chuyển sang cơ chế thị 
trường cạnh tranh hơn như cơ chế đấu giá để phù hợp với xu hướng quốc tế. Nếu chính sách 
về giá FIT thực sự bị loại bỏ trong tương lai, việc phát triển điện mặt trời tại Việt Nam có thể bị 
chậm lại, đặc biệt đối với nhóm các tòa nhà công cộng và trường học công vốn đã tụt hậu so với 
các nhóm khác (công nghiệp, thương mại, hộ gia đình) trong việc lắp đặt ĐMTMN.

2.3. CHÍNH SÁCH VỀ GIÁ ĐIỆN
Giá điện bán lẻ bình quân (ART) của Việt Nam đã được điều chỉnh tăng 13 lần từ năm 2005 đến 
năm 2019, với các khoảng thời gian khác nhau từ 6 đến 18 tháng. Tuy nhiên, mức tăng của ART 
hầu như không theo kịp với lạm phát. ART đã tăng từ mức 800 đồng/KWh năm 2005 lên khoảng 
1.850 đồng/KWh vào năm 2019 với tốc độ CAGR là 5,7%23.

Biểu giá điện bán lẻ do Chính phủ Việt Nam quy định. Mặc dù EVN với tư cách là công ty bán 
độc quyền có quyền thay đổi biểu giá một cách độc lập, điều này chỉ giới hạn ở mức tăng dưới 
5% mỗi năm. Để tăng giá vượt quá mức đó cần có sự phê duyệt của Chính phủ. Trong lần điều 
chỉnh biểu giá cuối cùng vào tháng 3/2015,  Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) và EVN đã đề 
xuất tăng mức thuế lên 9,5%24, nhưng do các nguyên nhân khách quan, cuối cùng Chính phủ đã 
cho phép tăng mức giá bán lẻ bình quân chỉ 7,5 %.

Biểu giá điện bán lẻ điện của EVN có giá điện sử dụng theo thời gian. Chúng được phân loại theo 
giờ tiêu chuẩn, giờ cao điểm và giờ thấp điểm dựa trên thời gian sử dụng trong ngày. Thang đo 
thời gian sử dụng điện như sau.

Theo biểu giá điện bán lẻ do EVN ban hành vào tháng 7 năm 2021, biểu giá điện bán lẻ cho 
nhóm bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo và trường học là 1.771 đồng/KWh (tương đương khoảng 7,7 
cent Mỹ/KWh ), thuộc giá thấp nhất cho các loại khách hàng khác. Không tính thêm phí cho 
thời gian sử dụng trong giờ cao điểm trong ngày đối với các doanh nghiệp sản xuất và thương 
mại cũng như không áp dụng chương trình định giá bậc thang đối với khách hàng hộ gia đình.
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2.4. CÁC MÔ HÌNH LẮP ĐẶT ĐMTMN HIỆN NAY TẠI VIỆT NAM
Nhìn chung, các quy định hiện hành cho phép hai mô hình lắp đặt chính đối với ĐMTMN của 
Việt Nam được tóm tắt như sau:

   •    Mô hình chi tiêu vốn (CAPEX) (Tự tài trợ): Dự án ĐMTMN được tài trợ hoàn toàn, được sở 
hữu và vận hành bởi chủ sở hữu mái nhà. Điện được sản xuất thường được sử dụng cho 
mục đích tự tiêu dùng và lượng điện dư thừa được bán cho công ty điện lực địa phương 
hoặc cho đơn vị mua điện khác.

   •    Mô hình chi tiêu hoạt động (OPEX) (Bên thứ ba): Chủ sở hữu mái nhà không trả tiền hoặc 
vận hành hệ thống năng lượng mặt trời mà chỉ mua điện được tạo ra từ hệ thống

   •    OPEX - Mô hình PPA tư nhân: chủ đầu tư ký hợp đồng mua bán điện (PPA) với chủ sở hữu 
mái nhà và thực hiện mua bán điện (PPA) với công ty điện lực địa phương (EVN) với lượng 
điện dư thừa từ hệ thống ĐMTMN vào lưới điện.

   •    Mô hình OPEX - EVN PPA (Cho thuê mái nhà): chủ đầu tư thực hiện hợp đồng thuê mái của 
tòa nhà với chủ sở hữu mái nhà để đảm bảo quyền thiết lập hệ thống ĐMTMN trên mái tòa 
nhà và bán 100% điện năng sản xuất được cho EVN.

Ở Việt Nam, mô hình OPEX dường như phổ biến hơn vì chủ sở hữu mái nhà không phải chịu 
gánh nặng chi phí và trách nhiệm bảo trì hệ thống. Đối với các trường công lập của Việt Nam, 
do tính chất công lập và thiếu nguồn kinh phí dành riêng cho việc lắp đặt năng lượng mặt trời 
sẽ được trình bày trong phần sau của báo cáo, mô hình OPEX sẽ là phù hợp. Theo thảo luận với 
các bên trong ngành năng lượng mặt trời, công suất lắp đặt ĐMTMN ở Việt Nam chủ yếu cung 
cấp cho EVN với hơn 75% sản lượng điện tạo ra từ các hệ thống ĐMTMN được cung cấp lên 
lưới điện quốc gia.

Các đặc điểm chính của các mô hình này được đưa được tóm tắt trong bảng dưới đây:

Hình 5: ART không bao gồm VAT
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Đối tác chính Giá trị và lợi ích Cơ cấu chi phí Nguồn doanh 
thu

Phân khúc khách 
hàng

Mô hình CAPEX

• Chủ sở hữu 
mái nhà 
(RO) với 
tư cách là 
Chủ sở hữu 
ĐMTMN

• Ngân hàng
• Nhà thầu 

EPC
• Công ty 

điện lực 
(EVN)

• Tính linh hoạt 
và toàn quyền 
kiểm soát bằng 
RO

• Tiết kiệm tiền 
điện tự tiêu

• Hưởng lợi từ 
FITs hấp dẫn 
theo EVN PPA

• Mục tiêu bền 
vững và tín 
dụng cho Giảm 
phát thải carbon  
bằng RO

• Đầu tư hệ 
thống ĐMTMN 
trả trước

• Nghĩa vụ nợ
• Chi phí sửa 

chữa và            
bảo trì

• Tiền lương 
cho nhân lực 
kỹ thuật

• Bù đắp 
khoản thanh 
toán của 
EVN để tự 
tiêu dùng

• Doanh thu 
bán điện 
sản xuất cho 
EVN theo FIT           
hợp lệ

• Cư dân thành thị
• Hộ gia đình có thu 

nhập cao
• Doanh nghiệp 

công nghiệp và 
thương mại lớn

• Các tổ chức 
nghiên cứu và 
trường đại học lớn

• Một số tổ chức 
công cộng và xã 
hội có sự tài trợ 
của các nhà tài trợ

Mô hình OPEX - Cho thuê mái

• Nhà đầu 
tư ĐMTMN 
với tư cách 
là Chủ 
sở hữu 
ĐMTMN

• Chủ sở hữu 
mái cho 
nhà đầu tư 
ĐMTMN 
thuê mái 
nhà của 
chính mình

• Ngân hàng
• Nhà thầu 

EPC
• Công ty 

điện lực 
(EVN)

• Không cần vốn
• Không có chi 

phí vận hành và 
bảo trì

• Giảm rủi ro kỹ 
thuật

• Hưởng lợi từ 
việc trả tiền 
thuê sân thượng 
của nhà phát 
triển ĐMTMN

• Chi phí gia cố 
mái nhà

• Nghĩa vụ tài 
chính theo 
thỏa thuận 
theo hợp 
đồng thuê sân 
thượng

• Cho thuê 
tầng mái cho 
thuê theo 
tiền thuê cố 
định hàng 
năm hoặc 
theo% doanh 
thu theo EVN 
PPA

• Công ty kho bãi 
công nghiệp

• Trang trại nông 
nghiệp lớn

Bảng 1: Các mô hình lắp đặt ĐMTMN tại Việt Nam
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Đối tác chính Giá trị và lợi ích Cơ cấu chi phí Nguồn doanh 
thu

Phân khúc khách 
hàng

Mô hình OPEX - PPA tư nhân

• Nhà đầu 
tư ĐMTMN 
với tư cách 
là Chủ 
sở hữu 
ĐMTMN

• Chủ sở hữu 
mái với 
tư cách là 
người dùng 
trực tiếp 
hệ thống 
ĐMTMN

• Ngân hàng
• Nhà thầu 

EPC
• Công ty 

điện lực 
(EVN)

• ĐMTMN có sẵn 
dưới dạng năng 
lượng mặt trời 
dưới dạng dịch 
vụ (SAAPS)

• Rủi ro tài chính 
trực tiếp giới 
hạn đối với điện 
sản xuất từ hệ 
thống ĐMTMN

• Năng lượng 
sạch và ổn định 
với giá thấp hơn

• Giảm rủi ro kỹ 
thuật

• Khả năng 
thương lượng về 
thuộc tính môi 
trường đối với 
chủ sở hữu mái

• Không có chi 
phí trực tiếp

• Rủi ro tài 
chính (trong 
trường hợp vi 
phạm) đối với 
các nghĩa vụ 
đã thỏa thuận 
theo Hợp đồng 
mua bán điện 
tư nhân

• Tiết kiệm 
chi phí điện 
hàng tháng 
dựa trên biểu 
giá ĐMTMN 
cạnh tranh 
so với giá 
điện bán 
lẻ điện thị 
trường

• thu nhập bổ 
sung từ chia 
sẻ doanh thu 
bằng cách 
bán điện 
thừa cho lưới

• Hầu hết các 
doanh nghiệp 
công nghiệp và 
thương mại

• Khu công nghiệp
• Chuỗi doanh 

nghiệp                  
thương mại
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3. TIỀM NĂNG CỦA ĐMTMN TRONG NGÀNH GIÁO DỤC 
Ở VIỆT NAM 

Mặc dù ĐMTMN trong các ngành công nghiệp và dân dụng ở Việt Nam trong vài năm gần đây 
đã phát triển nhanh chóng, ĐMTMN trong các tòa nhà công cộng, tuy nhiên trong các trường 
công lập vẫn chưa có mức tăng trưởng nào. Phần này của báo cáo nhằm đánh giá tiềm năng 
của việc mở rộng quy mô ĐMTMN trong các trường công lập của Việt Nam dựa trên phân tích 
tác động của chính sách và quy định về ĐMTMN đối với các trường và khảo sát lắp đặt ĐMTMN 
với các bên liên quan để hiểu rõ về cơ hội và mức độ sẵn sàng của thị trường đối với dự án 
ĐMTMN trong trường học ở Việt Nam. 

3.1. KHẢO SÁT LẮP ĐẶT ĐMTMN 
3.3.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
Để hiểu rõ về cơ hội và mức độ sẵn sàng của thị trường đối với dự án lắp đặt ĐMTMN ở trường 
học công lập tại Việt Nam, đợt khảo sát nhu cầu thị trường đã được thực hiện đối với các bên 
liên quan trực tiếp trong lĩnh vực điện mặt trời như các nhà đầu tư, các nhà thầu ĐMTMN, các 
tổ chức tài trợ và các đơn vị phát triển và chiến lược khác trong Việt Nam. Hình 6 dưới đây thể 
hiện tổng quan các thành phần tham gia khảo sát bao gồm Sở GD&ĐT của các tỉnh, thành phố, 
trường học công lập khắp cả nước, các công ty trong ngành năng lượng mặt trời, các tổ chức 
tài chính cùng các tổ chức pháp lý và phát triển.
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Khảo sát lắp đặt ĐMTMN được thiết kế và triển khai theo hình thức lập bảng câu hỏi riêng biệt 
cho từng nhóm các bên liên đới chính bao gồm các câu hỏi liên quan được gửi qua thư điện tử 
tới mạng lưới đầu mối liên hệ trực tiếp tại các vị trí cấp cao trong các tổ chức trên, cùng  sự hỗ 
trợ của Bộ GD & ĐT có công văn yêu cầu gửi tới các Sở GD & ĐT và các trường công lập. Dữ liệu 
khảo sát được thu thập từ trả lời của các bên liên quan thông qua việc điền vào bảng câu hỏi. 
Không có cuộc phỏng vấn hoặc cuộc họp trực tiếp nào được thực hiện sau đó để tìm hiểu thêm 
chi tiết về kết quả khảo sát.

Kết quả khảo sát nhằm đạt được ba mục tiêu chính:

1.     Đánh giá quan điểm đầu tư/thương mại của các công ty đối với dự án ĐMTMN tại các 
trường công lập

2.     Đánh giá những lợi ích và khó khăn trong việc triển khai và nhân rộng ĐMTMN trong trường học

3.     Đưa ra khuyến nghị về chính sách để thúc đẩy việc nhân rộng sáng kiến ĐMTMN trong 
trường học trên toàn quốc.

Phần khảo sát đối với các nhóm công ty năng lượng mặt trời, tổ chức tài chính, tổ chức pháp lý và 
phát triển được thực hiện trong cùng giai đoạn, đã thu thập dữ liệu về danh mục đầu tư / kinh ng-
hiệm chung của các bên về các dự án ĐMTMN trong trường học, ý kiến đánh giá về lợi ích, rào cản 
và các yếu tố tạo điều kiện cho triển khai và vay vốn đối với ĐMTMN trong trường học, cũng như 
mức độ sẵn sàng thúc đẩy sáng kiến thực hiện ĐMTMN trong trường công lập và các khuyến nghị.

Phần đánh giá toàn diện về tiềm năng và ứng dụng ĐMTMN từ quan điểm của các Sở GD & ĐT 
và các trường công của Việt Nam đã được thực hiện trong giai đoạn sau đó. Dữ liệu thu thập 
được phân tích và tổng hợp thành 6 mặt gồm có: bức tranh tổng thể về các trường công lập 
theo tỉnh và cấp học có đấu nối điện lưới theo báo cáo của các Sở GD & ĐT và các trường; đánh 
giá về lợi ích của ĐMTMN đối với trường học; các mô hình kinh doanh được ưu tiên cấp vốn xây 
dựng ĐMTMN cho các trường công lập; các rào cản đối với việc triển khai ĐMTMN trong trường 
học; các yếu tố thuận lợi cho việc triển khai và nhân rộng lắp đặt ĐMTMN trong trường học và 
mức độ sẵn sàng tham gia vào áp dụng ĐMTMN trong trường học.

Hình 6: Thành phần trong bản Khảo sát lắp đặt ĐMTMN
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3.1.2 CÁC PHÁT HIỆN CHÍNH
Trong phần này, những hiểu biết chính về quan điểm đầu tư/thương mại của các bên liên quan 
khác nhau sẽ được trình bày. Các thông tin khác của kết quả khảo sát lắp đặt ĐMTMN sẽ được 
trình bày trong phần sau.

Theo khảo sát lắp đặt ĐMTMN, các bên liên quan (công ty trong ngành năng lượng mặt trời, tổ 
chức tài chính, luật sư/cán bộ tổ chức phi chính phủ, trường học và cán bộ giáo dục) đã thể hiện 
sự quan tâm đến việc lắp đặt ĐMTMN trong các trường học của Việt Nam. Đặc biệt, hơn 90% 
công ty trong ngành năng lượng mặt trời rất hoặc khá quan tâm để thảo luận thêm về các dự án 
ĐMTMN tại các trường công lập trong tương lai, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa.

Các ngân hàng thương mại cũng quan tâm đến việc tài trợ cho các dự án ĐMTMN trong tương lai 
ở các trường công lập, trong đó 68,75% tự đánh giá là “Rất quan tâm” và 25% là “Khá quan tâm”.

Các Sở GD & ĐT cũng coi việc lắp đặt ĐMTMN là một sáng kiến có ích, đặc biệt là ở các vùng 
nông thôn và vùng sâu vùng xa. Hơn 90% các Sở GD & ĐT được khảo sát thể hiện sự quan tâm 
đến việc thúc đẩy các dự án ĐMTMN trong trường học, trong đó 54,5% rất quan tâm đến.

Hơn 95% giáo viên được khảo sát cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc lắp đặt ĐMTMN trong 
trường của họ, với 53,8% rất quan tâm và 41,5% khá quan tâm đến các dự án ĐMTMN.

Hình 7: Mức độ quan tâm của các bên liên quan đến việc lắp đặt ĐMTMN tại các trường học 
của Việt Nam

3.2. TỔNG QUAN NGÀNH GIÁO DỤC VIỆT NAM
3.2.1. CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP CỦA VIỆT NAM
Theo báo cáo của Bộ GD & ĐT, trong năm học 2019-2020, Việt Nam có 41.630 trường mầm non 
và trường phổ thông ở các cấp học, trong đó trường công lập chiếm ưu thế đáng kể, chiếm 91% 
tổng số cơ sở giáo dục.
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Bảng 2: Số trường Mầm non và K12 theo cấp học và ngành, năm học 2019-2020

Đơn vị: Trường học

Bảng 3: Số phòng học theo cấp  trường công lập trên toàn quốc, năm học 2019-2020

 

Nguồn: Trang web của Bộ GD&ĐT

Theo Thông tư 19/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD & ĐT, phòng học kiên cố là phòng học được xây 
dựng bằng vật liệu bền vững trong nhà nhiều tầng, nhà lắp ghép kết cấu bê tông nhiều tầng, 
nhà một tầng mái bê tông có tuổi thọ trên 20 năm. Phòng học bán kiên cố là phòng học có chất 
lượng xây dựng thấp được xây dựng để sử dụng trong 10 đến 20 năm. Phòng học bán kiên cố 
bao gồm phòng học bằng tường bê tông hoặc tường bao, mái lợp ngói hoặc tôn. Và cuối cùng, 
phòng học tạm là những phòng học được xây dựng bằng vật liệu đơn giản như lá dừa, tranh, 
bùn, v.v.. với mái lợp bằng lá dừa, tre, nứa để sử dụng tạm thời.

Vì hệ thống ĐMTMN có thể tồn tại trên 20 năm, các lớp học hoặc các tòa nhà có tuổi thọ nhỏ 
hơn con số này sẽ không được coi là có nền tảng tốt để lắp đặt ĐMTMN.

Theo số liệu của Bộ GD & ĐT, 83% tổng số phòng học của các trường công lập ở Việt Nam đạt 
tiêu chuẩn “Phòng học kiên cố”, 17% không đạt tiêu chuẩn (“bán kiên cố” hoặc “tạm thời”).

ĐIỂM TRƯỜNG
Ở Việt Nam có những nhánh của trường công lập được gọi là điểm trường lẻ nằm ở các địa 
phương vùng sâu vùng xa, thường có học sinh thuộc nhóm kinh tế - xã hội thấp nhất và là người 
dân tộc thiểu số sống ở khu vực xung quanh. Các điểm trường thường có cơ sở hạ tầng và điều 
kiện hoạt động rất kém.

Phòng học kiên cố Phòng học bán             
kiên cố Phòng học tạm thời

Mầm non 96.853 29.111 2.904

Tiểu học 197.958 51.557 3.782

Trung học cơ sở 113.300 8.104 768

Trung học phổ thông 54.376 1.123 216

Cấp học Trường công lập Trường tư thục Toàn bộ

Mầm non 12.104 2.937 15.041

Tiểu học 12.827 134 12,961

Trung học cơ sở 10,715 55 10.770

Trung học phổ thông 2.395 463 2.858

Toàn bộ 38.041 3.589 41.630

Nguồn: Thống kê của Bộ GD & ĐT, năm học 2019-2020
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Các điểm trường lẻ thường cách xa trường chính 7-10 km. Điểm trường lẻ xa nhất cách trường 
chính 20 km. Các điểm trường lẻ thường chỉ có một hoặc hai lớp là những ngôi nhà tạm bợ dột 
nát, bằng tranh tre nứa lá hoặc một số loại vật liệu xây dựng đơn sơ. Các điểm trường đối mặt 
với những khó khăn như thiếu điện, thiếu nước, thiếu tài liệu giảng dạy, học tập và những điều 
kiện khác.

Do các điểm trường lẻ nằm ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, cách xa mạng lưới điện 
hiện có nên một trong những khó khăn là thiếu điện. Một số trường lẻ có thể được sử dụng điện, 
nhưng độ ổn định thấp và bị gián đoạn. Không có số liệu chính thức toàn quốc về số lượng điểm 
trường được điện hóa nhưng theo bài báo Nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó khăn bắt đầu 
từ điểm trường lẻ25, 6 trong số 8 điểm trường không có điện lưới, màn hình dạy học, internet và 
những thứ khác.

Theo điều tra năm 2019 của Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO)26, cả nước có trên 20.000 điểm 
trường thuộc vùng dân tộc thiểu số, trong đó chỉ có 54,4% trường lẻ đạt tiêu chuẩn chất lượng 
lâu dài. Tỷ lệ trường lẻ kiên cố vùng dân tộc thiểu số ở một số tỉnh còn thấp hơn như Tuyên 
Quang (14,5%), Long An (17,6%) và Hà Giang (22,9%).

3.3. MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN CỦA TRƯỜNG CÔNG LẬP VIỆT NAM
Không có số liệu chính thức về tiêu thụ điện của các trường học ở Việt Nam. Theo kết quả khảo 
sát lắp đặt ĐMTMN năm 2021:

   •   Hầu hết các trường công lập (98%) được nối với điện lưới.

          Khoảng 41,9% số trường được khảo sát có điểm trường lẻ. Trong số các trường có điểm 
trường lẻ, 84% số trường cho biết hầu hết các điểm trường lẻ (trên 98%) đã có điện lưới, 8% 
số trường cho biết 85-98% số điểm trường đã có điện lưới. 8% trường học cuối cùng cho 
biết dưới 85% Điểm trường của họ được kết nối với lưới điện, có nghĩa là hơn 15% điểm 
trường của họ không được kết nối với lưới điện.

   •    Trung bình, một trường công lập ở Việt Nam tiêu thụ khoảng 25.000 KWh mỗi năm. Tổng 
lượng điện của các trường học công lập ước tính trên 950 triệu KWh, chiếm 4,2% tổng điện 
năng tiêu thụ của các tòa nhà hành chính và dân cư27.

   •    Mức tiêu thụ điện ước tính của các trường công lập của Việt Nam tương đương với lượng 
khí thải CO2 ước tính là hơn 800.000 tấn28.

   •    Với giá điện bán lẻ cho trường học hiện nay là 1.771 đồng/KWh , tổng chi phí tiền điện ước 
tính mà các trường công lập của Việt Nam phải trả cho EVN là 73,2 triệu đô la Mỹ . 

   •    Một nửa số trường được khảo sát được ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền điện hàng năm. 
Bình quân ngân sách nhà nước chi 78% tiền điện cho các trường học. Như vậy, ước tính 
trung bình ngân sách nhà nước chi trả 39% chi phí tiền điện cho các trường công lập, tương 
đương 28,6 triệu USD.

3.4. CƠ CHẾ TÀI TRỢ VÀ CHI TIÊU CHO GIÁO DỤC
Ngân sách Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc chi trả các chí phí cho giáo dục, đặc 
biệt là ở miền núi, nông thôn và vùng sâu, vùng xa. Một phần rất nhỏ đầu tư cho giáo dục được 
tài trợ từ lĩnh vực tư nhân bao gồm học phí, vốn đầu tư, tài trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân 
trong nước và quốc tế. Chi ngân sách cho giáo dục ở Việt Nam là cố định, tương đương khoảng 
20% ngân sách Nhà nước mỗi năm29.
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Trong tổng chi ngân sách, chi thường xuyên chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi cho giáo dục và 
đào tạo trong khi tỷ trọng đầu tư cơ bản còn khiêm tốn. Mặt khác, ngân sách đầu tư phát triển 
được phân bổ riêng cho các chương trình, dự án của Chính phủ, thì phân bổ ngân sách thường 
xuyên cho từng tỉnh được xác định theo quy mô dân số của tỉnh. Trong nhiều năm, ngân sách 
nhà nước là nguồn tài chính chính cho các trường công lập, tuy nhiên việc phân bổ đủ nguồn 
lực ngày càng khó khăn do khả năng tài chính eo hẹp. Các quy định, chính sách pháp luật về 
thúc đẩy phát triển giáo dục Việt Nam đã được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu thực tiễn của 
quá trình hội nhập và phát triển. Cơ chế huy động nguồn lực tài chính cho giáo dục từng bước 
được hoàn thiện, hướng tới mục tiêu khuyến khích huy động nguồn lực từ các nguồn vốn ngoài 
ngân sách. Chính phủ huy động vốn ODA, viện trợ không hoàn lại của các Chính phủ và các tổ 
chức phi chính phủ để phát triển giáo dục và đào tạo. Ngành giáo dục đã nhận được sự hỗ trợ 
từ nhiều quốc gia khác và các cơ quan được lựa chọn, bao gồm Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân 
hàng Phát triển Châu Á (ADB), UNESCO, UNICEF, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới, Tổ chức Cứu trợ 
Trẻ em, v.v.

3.5. TIỀM NĂNG TRIỂN KHAI LẮP ĐẶT ĐMTMN TẠI CÁC TRƯỜNG 
CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM 
Tại Việt Nam, ĐMTMN đã có sự phát triển mạnh mẽ trong hai năm gần đây nhưng chỉ dừng lại ở 
các khu thương mại, công nghiệp và khu dân cư. Đối với các trường phổ thông nói chung và các 
trường công lập nói riêng, ĐMTMN vẫn còn là một điều gì đó quá mới mẻ. Phần lớn các số công 
trình lắp đặt ở một số trường học ở Việt Nam vẫn là cơ sở thí điểm / thử nghiệm / được tài trợ.

Hầu hết các trường được lắp đặt ĐMTMN đều ở miền Trung và miền Nam do có khả năng chiếu 
xạ mặt trời tốt hơn miền Bắc. Công suất ĐMTMN trung bình cho một trường học thường khá nhỏ 
nằm trong khoảng từ 4 KWp đến 10 KWp.

Một số lợi ích đã được ghi nhận bao gồm tiết kiệm chi phí điện, nâng cao nhận thức của học 
sinh, khuyến khích sử dụng năng lượng sạch, trong đó tiết kiệm chi phí điện được đề cập đến 
bởi tất cả các trường.

Ngoại trừ một trường học ở Hà Nội tự chi trả một phần chi phí đầu tư, các trường khác nhận 
được toàn bộ tài trợ từ các tổ chức và công ty tư nhân như Phái đoàn Liên minh Châu Âu, các 
công ty trong ngành năng lượng mặt trời, GreenID, các công ty con của EVN tại miền Nam và 
miền Trung.

Ước tính lượng điện cho các trường học công lập của Việt Nam chiếm khoảng 4,2% tổng lượng 
điện tiêu thụ của các tòa nhà hành chính & dân cư và thải ra khoảng 805.000 tấn CO2. Nếu Việt 
Nam có thể triển khai ĐMTMN ở các trường công lập trên quy mô lớn thì sẽ có những lợi ích 
tiềm năng về sức khỏe, môi trường, xã hội và kinh tế. Tuy nhiên, cũng có một số trở ngại và khó 
khăn để thực hiện ĐMTMN ở các trường công lập liên quan đến cả chính sách và cơ cấu của 
ngành giáo dục công lập Việt Nam.

3.6. LỢI ÍCH CỦA VIỆC THÚC ĐẨY LẮP ĐẶT ĐMTMN CHO CÁC TRƯỜNG 
CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM
Nếu ĐMTMN có thể được triển khai trên quy mô lớn các trường công lập của Việt Nam và sẽ 
mang lại những lợi ích tiềm năng về sức khỏe, môi trường, xã hội và kinh tế. Đặc biệt, ước tính 
có trên 20.000 điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa, miền núi khó tiếp cận điện lưới quốc gia do 
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khoảng cách xa và khó khăn về cơ sở hạ tầng. Nếu ĐMTMN được lắp đặt trên các trường học 
này có thể mang lại lợi ích đáng kể cho các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa.

Đối với Khảo sát lắp đặt ĐMTMN liên quan đến các khó khăn trong việc thúc đẩy ĐMTMN tại 
các trường công tại Việt Nam, điểm trên biểu đồ là mức điểm đánh giá trung bình của từng 
nhóm được khảo sát trên thang từ 0 “không có lợi ích” đến 3  “có nhiều lợi ích”, số điểm càng 
cao càng có nhiều lợi ích.

3.6.1. NÂNG CAO NHẬN THỨC, GIÁO DỤC HỌC SINH VÀ GIÁO VIÊN VỀ CÔNG 
NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG SẠCH
Hệ thống ĐMTMN trong trường học có thể gửi thông điệp mạnh mẽ đến học sinh về tầm quan 
trọng của năng lượng sạch và giảm lượng khí thải carbon đối với sự phát triển bền vững và thể 
hiện rõ ràng về định hướng của xã hội cũng như có thể thúc đẩy việc lắp đặt năng lượng mặt trời 
hơn nữa trong cộng đồng địa phương. Trường học có thể dẫn đầu trong việc truyền bá những 
lợi ích của năng lượng mặt trời, đóng góp vào sự phát triển sâu rộng hơn của năng lượng tái tạo 
nói chung và của ĐMTMN trong cộng đồng địa phương. Cơ hội cho thấy một hệ thống ĐMTMN 
hoạt động thành công sẽ góp phần rất lớn vào việc thuyết phục người dân về tác động tích cực 
và tiết kiệm chi phí từ năng lượng mặt trời.

Việc lắp đặt tấm quang điện trên các tòa nhà của trường học là một cách làm hiệu quả để cam 
kết mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho học sinh. Đây là một công cụ giảng dạy trực quan 
cho học sinh về năng lượng tái tạo và bảo vệ môi trường, mở đường cho một tương lai sử dụng 
năng lượng sạch.

Tầm quan trọng ngày càng tăng của năng lượng sạch đã mở ra các ngành nghiên cứu và nghề 
nghiệp mới đầy hứa hẹn. Do đó, bằng cách lắp đặt ĐMTMN, người học sẽ tiếp cận với các 
phương pháp thực hành mô phỏng thực tế bằng việc đo đạc, nhìn, chạm, cài đặt và kết nối các 
thành phần của hệ thống ĐMTMN. Điều này sẽ không chỉ nâng cao nhận thức của học sinh mà 
còn tăng hứng thú trong việc theo đuổi ngành học/nghề nghiệp trong tương lai trong ngành 
năng lượng sạch.

Theo kết quả khảo sát, các trường học và cán bộ sở giáo dục của các tỉnh cùng xếp hang “việc 
nâng cao nhận thức và kiến thức của học sinh, giáo viên và nhân viên về năng lượng sạch / biến 
đổi khí hậu, giảm phát thải carbon và đóng góp vào mục tiêu giảm phát thải carbon quốc gia” là 
lợi ích lớn nhất khi lắp đặt ĐMTMN trong các trường học. 

Các nhóm liên quan khác như ngân hàng thương mại và luật sư/cán bộ tổ chức phi chính phủ 
cũng xếp hạng việc nâng cao nhận thức và kiến thức của học sinh, giáo viên và nhân viên về 
năng lượng sạch / biến đổi khí hậu là có lợi ích nhất khi lắp đặt ĐMTMN trong trường học.
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Hình 9: Lợi ích của việc lắp đặt ĐMTMN ở các trường công lập theo quan điểm của các                          
ngân hàng

Hình 8: Lợi ích của việc triển khai ĐMTMN ở các trường công lập từ quan điểm của nhà trường 
và Sở GD & ĐT



ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ GIẢI PHÁP TIỀM NĂNG VỀ NĂNG LƯỢNG SẠCH TRONG TRƯỜNG HỌC30

3.6.2. LỢI ÍCH TIỀM NĂNG CỦA ĐMTMN CHO CỘNG ĐỒNG VÙNG SÂU, VÙNG XA
Tuy chỉ có hơn 15% điểm trường của một tỉ lệ nhỏ số trường trong danh sách được khảo sát 
chưa được nối lưới điện, có tình trạng điện lưới không ổn định tại khu vực vùng sâu, vùng xa 
nơi tập trung phần nhiều điểm trường. Theo báo cáo khảo sát lắp đặt ĐMTMN, khả năng tiếp 
cận nguồn điện ổn định hơn, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa được xếp vào top 3 lợi ích chính 
của việc lắp đặt ĐMTMN cho cả trường học và cán bộ của các sở giáo dục và đào tạo (Hình 8).

Cơ sở hạ tầng của vùng sâu, vùng xa, càng gây khó khăn cho việc kéo lưới điện quốc gia, do đó, 
giải pháp tiềm năng là sử dụng năng lượng mặt trời không nối lưới. Dựa trên một nghiên cứu được 
thực hiện bởi COBENEFITS vào năm 201930, năng lượng mặt trời không nối lưới có thể có chi phí 
thấp hơn so với chi phí nối lưới. Việc mở rộng lưới điện ở các khu vực nông thôn gặp nhiều khó 
khăn do địa hình cản trở giao thông và kết nối, năng lượng mặt trời không nối lưới có thể là một 
giải pháp tốt để khắc phục chi phí nối lưới cao và cung cấp điện cho các vùng nông thôn.

Giải pháp sử dụng năng lượng mặt trời không nối lưới điện nếu được áp dụng thành công sẽ tạo 
ra những tác động tích cực đáng kể đến chất lượng giáo dục của vùng nông thôn, vùng sâu, vùng 
xa vì các trường học sẽ được sử dụng điện ổn định và bền vững hơn. Nhiều trẻ em sẽ được đến 
trường và nhận được các cơ hội giáo dục mà không thể có được nếu thiếu nguồn điện ổn định.

3.6.3. GIẢM TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA NHIÊN LIỆU HÓA THẠCH LÊN SỨC KHỎE 
CON NGƯỜI
ĐMTMN cho trường học có thể tạo ra những đóng góp đáng kể vào việc cải thiện sức khỏe của 
công dân Việt Nam, bằng cách thay thế một phần nhiên liệu hóa thạch và do đó giảm thiểu các 
tác động đến sức khỏe của con người.

Hình 10: Lợi ích của việc lắp đặt ĐMTMN ở các trường công lập theo quan điểm của luật sư/ 
cán bộ NGO
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Nhiệt điện sử dụng than đá (điện than) hiện là một thành phần quan trọng trong cơ cấu nguồn 
điện của Việt Nam và sẽ tiếp tục có vai trò lớn trong quy hoạch tổng thể đến năm 2030. Tuy 
nhiên, điện than được coi là tác nhân lớn gây ô nhiễm môi trường. Các nghiên cứu gần đây cho 
thấy, điện than thải ra nhiều chất ảnh hưởng lớn đến biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. 
Trong than có rất nhiều thành phần chất, nổi bật là cacbon (C), tro (A), lưu huỳnh (S), hydro… sẽ 
tạo ra các chất như Co2, SO2, NOx, PM2.5, những chất được coi là ô nhiễm và độc hại đối với 
sức khỏe con người31.

Theo Shannon N. Koplitz et. al (2017) nghiên cứu về tác động của các chất ô nhiễm không khí 
đối với con người do nhiệt điện than, ước tính đến năm 2030, số người chết sớm do ô nhiễm điện 
than ở Việt Nam là 19.220 trường hợp, nghĩa là cứ 1GWh của điện do các nhà máy điện than tạo 
ra sẽ gây ra cái chết cho 252 người32.

Vì vậy, việc lắp đặt điện mặt trời tại các trường học của Việt Nam trên quy mô lớn như một 
nguồn năng lượng xanh sẽ giúp giảm tác động tiêu cực của nhiên liệu hóa thạch đối với sức 
khỏe người dân.

3.6.4. LỢI ÍCH KINH TẾ 
Theo báo cáo khảo sát, một nửa số trường được khảo sát được ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền 
điện hàng năm, trong đó ngân sách nhà nước chi trung bình78% tiền điện cho các trường học. 
Như vậy, nếu năng lượng mặt trời có thể cung cấp điện cho 100% các trường công lập Việt Nam 
có thể giảm bớt đáng kể gánh nặng ngân sách Nhà nước cho ngành giáo dục. Bình quân, ngân 
sách nhà nước có khả năng tiết kiệm được ước tính là 28,6 triệu đô la Mỹ.

Hình 11: Ngân sách chi trả cho chi phí điện của các trường học

Ngoài ra, các trường công lập của Việt Nam đang phải trả giá điện thấp hơn so với các đối tượng 
khác như hộ gia đình, đơn vị hành chính, doanh nghiệp. Tỷ lệ chênh lệch có thể từ 7% so với đơn 
vị hành chính đến 105% so với doanh nghiệp. Do đó, Công ty Điện lực (EVN) sẽ được hưởng lợi 
nếu các trường công lập lắp đặt các tấm quang điện vì Công ty có thể tận dụng số điện mà họ 
đã từng bán cho các trường công lập với giá rẻ cho các đơn vị khác với giá cao hơn.

Ngoài ra, nếu ĐMTMN có thể được lắp đặt trên quy mô lớn các trường công của Việt Nam, việc 
này sẽ tạo ra lợi ích từ việc trì hoãn đầu tư vào các nhà máy điện than mới. Dự báo nhu cầu năng 
lượng của Việt Nam cho thấy nhu cầu năng lượng sẽ tăng trong 10-15 năm tới. Để đáp ứng nhu 
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cầu này, các nhà máy điện than mới đang nằm trong kế hoạch mở rộng phát điện. Nếu việc tự 
sản xuất bằng các nguồn năng lượng tái tạo tăng lên có thể làm giảm nhu cầu đầu tư vào các 
nhà máy điệt than và trì hoãn lại các khoản đầu tư tốn kém này.

3.6.5. GIẢM CHI PHÍ VẬN HÀNH
Đối với hệ thống năng lượng mặt trời dân dụng, thương mại hoặc công nghiệp, lợi ích khá rõ 
ràng khi lắp đặt các tấm pin mặt trời là khả năng tiết kiệm hóa đơn tiền điện. Sau khi chi phí đầu 
tư ban đầu được thanh toán, năng lượng mặt trời mang lại lợi ích kinh tế tốt vì chi phí sản xuất 
năng lượng mặt trời là miễn phí. Đặc biệt, khi công nghệ năng lượng mặt trời mới tiếp tục giúp 
giảm đáng kể chi phí đầu tư trong vài năm qua, lợi ích kinh tế của các tấm pin mặt trời được ước 
tính sẽ tăng lên.

Trong bối cảnh các trường công lập ở Việt Nam, lợi ích của chi phí vận hành thấp sẽ đặc biệt 
hấp dẫn đối với các trường không được ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí điện. Trong mô hình 
OPEX, lợi ích chi phí vận hành tiềm năng thấp hơn phụ thuộc vào mức giá PPA thấp hơn bao 
nhiêu so với mức hiện tại mà các trường đang trả cho EVN.

3.6.6. TẠO VIỆC LÀM
Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế (IRENA) ước tính33 rằng, nhờ tốc độ phát triển ngày càng 
nhanh của ngành năng lượng mặt trời Việt Nam, trong năm 2019, lực lượng lao động trong ngành 
năng lượng mặt trời đã ở tạo ra 56.700 việc làm. Số lượng lực lượng lao động đông đảo xuất hiện 
nhằm phục vụ sự gia tăng mạnh mẽ của công suất điện mặt trời lên tới 4,8 GW vào năm 201934. 
Trong đó, mảng sản xuất và xây dựng, lắp đặt của chuỗi giá trị mỗi mảng chiếm khoảng 25.000 
việc làm, phần còn lại là vận hành và bảo trì. Nếu sử dụng các số liệu thống kê này để ước tính 
tiềm năng tạo việc làm nhờ sự phát triển của lĩnh vực điện mặt trời, thì mỗi GW công suất mặt trời 
được lắp đặt sẽ bổ sung khoảng 11.800 việc làm cho thị trường. Người ta ước tính rằng nếu 100% 
trường công lập ở Việt Nam lắp đặt ĐMTMN, thì sẽ có hơn 10.000 việc làm được tạo ra.

3.7. KHÓ KHĂN TRONG VIỆC THÚC ĐẨY LẮP ĐẶT ĐMTMN TẠI CÁC 
TRƯỜNG CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM
Bên cạnh lợi ích đáng chú ý của việc mở rộng quy mô triển khai ĐMTMN ở các trường công lập 
của Việt Nam như lợi ích về sức khỏe, lợi ích xã hội và môi trường, chi phí kinh tế, v.v., sáng kiến 
mở rộng quy mô thực hiện ĐMTMN có một số khó khăn và trở ngại.

Đối với Khảo sát lắp đặt ĐMTMN liên quan đến các khó khăn trong việc thúc đẩy ĐMTMN tại 
các trường công tại Việt Nam, điểm trên biểu đồ là mức điểm đánh giá trung bình của từng 
nhóm được khảo sát trên thang từ 0 “không phải khó khăn” đến 3 “khó khăn rất lớn”, số điểm 
càng cao tức khó khăn càng lớn. 

3.7.1. QUY TRÌNH PHÊ DUYỆT ĐẦU TƯ RƯỜM RÀ VÀ PHỨC TẠP 
Các thủ tục hành chính phức tạp liên quan đến đầu tư năng lượng mặt trời ở Việt Nam là một 
trong những khó khăn chính. Một nhà đầu tư cần phải thực hiện nhiều thủ tục hành chính để 
bắt đầu một dự án ĐMTMN tại Việt Nam35  và mất nhiều thời gian để nhận được tham vấn của 
các cơ quan chính phủ đối với mỗi thủ tục. Thủ tục phức tạp làm tăng chi phí dự án cho các bên 
phát triển các dự án năng lượng mặt trời và có nguy cơ kéo dài thời gian phát triển dự án. Chi 
phí giao dịch do các thủ tục hành chính rất phức tạp có thể chiếm khoảng một phần ba chi phí 
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dự án mà các nhà phát triển năng lượng mặt trời phải đối mặt36. Một quy trình nhanh gọn cho 
các dự án mới sẽ phù hợp hơn để thúc đẩy việc ứng dụng năng lượng mặt trời.

Không có sự phân biệt rõ ràng về vai trò và trách nhiệm giữa các bên liên quan đến các dự án đầu 
tư năng lượng mặt trời. Có quá nhiều bên liên quan chịu trách nhiệm cùng một nhiệm vụ ở các 
bộ, cơ quan khác nhau như Bộ Công Thương, Bộ KH&ĐT, Bộ TNMT, Bộ Tài chính, EVN ở cấp quốc 
gia; Sở Tài Chính, Sở Công Thương, SỞ TN&MT và Sở KH&ĐT ở cấp tỉnh. Điều này có thể dẫn đến 
việc trì hoãn, chậm tiến độ triển khai các dự án năng lượng mặt trời, từ đó làm giảm niềm tin của 
các nhà đầu tư.

Đối với các dự án ĐMTMN ở các trường công lập của Việt Nam, quy trình còn phức tạp hơn vì 
trường học thuộc khu vực công, chịu sự điều chỉnh của pháp luật về đầu tư công và có sự tham 
gia của các bên liên quan như Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, UBND tỉnh, v.v... Khác với các khoản chi 
thường xuyên của các trường được rà soát định kỳ và lấy tham khảo từ các mẫu của năm trước, 
ngân sách đầu tư vốn được phân bổ riêng dưới hình thức các chương trình và dự án của Chính 
phủ. Nếu một trường quyết định đầu tư vào hệ thống ĐMTMN, chi phí phát sinh từ hoạt động 
này sẽ thuộc danh mục chi tiêu vốn - có thể sẽ liên quan đến các thủ tục phức tạp hơn và thời 
gian phê duyệt kéo dài - vì danh mục này phải tuân theo luật đầu tư công. Để được phép đầu tư 
vào loại dự án này, nhà trường phải trình kế hoạch đầu tư với các thông tin chi tiết như thuyết 
minh dự án, tổng kinh phí, phương án tài trợ, các bên liên quan tham gia, thời gian dự kiến, v.v. 
cho ủy ban nhân dân kiểm soát để đủ điều kiện rút ngắn- lập kế hoạch ngân sách dài hạn hoặc 
dài hạn - điều này một lần nữa phụ thuộc vào nguồn vốn sẵn có và các ưu tiên đầu tư hiện tại 
của toàn huyện hoặc tỉnh.

Ngoài ra, vì trường công lập là tài sản công nên trong mô hình OPEX khi nhà đầu tư bên thứ ba 
lắp đặt các tấm pin mặt trời trên trường học, có thể còn những vấn đề phức tạp liên quan đến 
sự cho phép hợp pháp đối với quyền sở hữu tài sản công của bên thứ ba, cần tiến hành tư vấn 
pháp luật về luật và các quy định liên quan đến vấn đề tiềm ẩn này.

Theo báo cáo khảo sát, trong khi các công ty trong ngành năng lượng mặt trời xếp hạng “Thủ 
tục hành chính rườm rà và phức tạp khi làm việc với khu vực công” là rào cản lớn nhất cho việc 
lắp đặt ĐMTMN cho trường học, các cán bộ giáo dục coi “Thủ tục đầu tư phức tạp” là một trong 
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3 trở ngại hàng đầu trong việc triển khai ĐMTMN cho các trường công.

Hình 12: Các khó khăn đối với việc lắp đặt ĐMTMN ở các trường công lập theo quan điểm của 
các công ty trong ngành năng lượng mặt trời

Hình 13: Các khó khăn đối với việc lắp đặt ĐMTMN ở các trường công lập theo quan điểm của 
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luật sư/cán bộ NGO

Hình 14: Các khó khăn đối với việc lắp đặt ĐMTMN ở các trường công lập theo quan điểm của 
các ngân hàng thương mại

 
Hình 15: Các khó khăn đối với việc lắp đặt ĐMTMN ở các trường công lập theo quan điểm của 
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các Sở GD & ĐT & Nhà trường

3.7.2. THIẾU SỰ ỔN ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH
Lĩnh vực điện mặt trời Việt Nam đã có một số thay đổi về chính sách và quy định kể từ khi điện 
mặt trời bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam. Đã có 8 Quyết định, Thông tư và văn bản khác nhau từ 
năm 2015 đến năm 2020 điều chỉnh việc phát triển điện mặt trời của Việt Nam. Đây được coi 
là rủi ro chính sách đối với các nhà đầu tư vì họ thiếu tầm nhìn về hướng tiếp theo mà cơ quan 
có thẩm quyền muốn thực hiện trong ngành năng lượng mặt trời. Quy hoạch tổng thể quốc gia 
về phát triển điện mặt trời đã được xem xét trong nhiều năm, nhưng vẫn chưa được ban hành. 
Sau khi Quyết định 13 quy định giá FIT hết hiệu lực vào cuối tháng 12 năm 2020, đã có một số 
dự thảo khung được thảo luận nhưng vẫn chưa được hoàn thiện. Trong khi vào những tháng 
đầu năm 2021, dự thảo quyết định của Bộ Công Thương đã đề xuất giảm giá FIT nhưng vẫn giữ 
nguyên cơ chế giá FIT cho ngành ĐMTMN. Tuy nhiên, vào cuối tháng 8 năm 2021, một dự thảo 
khác đã đưa ra kế hoạch dự kiến loại bỏ cơ chế giá FIT, có khả năng sẽ được thay thế bằng tỷ 
giá thị trường phổ biến.

Sự không chắc chắn trong việc soạn thảo chính sách như trên đã khiến các nhà đầu tư bối rối 
và chán nản trong việc triển khai các nguồn lực trong lĩnh vực điện mặt trời.

Theo khảo sát nhu cầu thị trường, việc thiếu khung pháp lý mạnh và ổn định trong ngành ĐMTMN 
được coi là khó khăn lớn nhất đối với các ngân hàng thương mại và khó khăn lớn thứ ba đối với 
các công ty trong ngành năng lượng mặt trời. Tương quan chặt chẽ với quan điểm này, “Sự hiện 
diện của khung pháp lý ổn định và vững chắc về ĐMTMN nói chung (chính sách giá điện, giá 
FIT, chính sách PPA)” cũng được các công ty trong ngành năng lượng mặt trời và luật sư/cán 
bộ NGO xếp hạng cao nhất, và hạng cao thứ hai theo ngân hàng thương mại, là nhân tố thuận 
lợi để thúc đẩy ĐMTMN trong các trường công lập ở Việt Nam.
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Hình 17: Các yếu tố cần thiết để mở rộng quy mô lắp đặt ĐMTMN cho trường học, do các Luật 
sư/cán bộ NGO đánh giá

Hình 18: Các yếu tố thuận lợi thúc đẩy triển khai ĐMTMN ở các trường được các ngân hàng 
thương mại xếp hạng



ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ GIẢI PHÁP TIỀM NĂNG VỀ NĂNG LƯỢNG SẠCH TRONG TRƯỜNG HỌC38

3.7.3. THIẾU NGUỒN ĐẦU TƯ ĐỂ NÂNG CẤP CƠ SỞ HẠ TẦNG TRONG NGÀNH 
GIÁO DỤC
Trong nhiều năm, ngân sách nhà nước là nguồn tài chính chính cho các trường công lập. Tuy 
nhiên việc phân bổ đủ nguồn lực ngày càng khó khăn do nguồn tài chính eo hẹp. Mặc dù Chính 
phủ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc huy động thêm vốn từ các nguồn khác, nhưng 
vẫn thiếu kinh phí cho yêu cầu ngày càng cao về cải thiện cơ sở hạ tầng giáo dục và đào tạo, 
đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa và vùng nghèo. Dường như không có nguồn tài chính dành 
riêng cho việc tăng cường cơ sở vật chất cho ngành giáo dục nói chung và vùng sâu, vùng xa 
nói riêng . Có hơn 20.000 điểm trường lẻ, hầu hết nằm ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, điều kiện 
tiếp cận với điện, nước sạch, dụng cụ, tài liệu học tập còn hạn chế. Theo Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam (EVN)37, mặc dù ngành điện đã rất nỗ lực thực hiện chương trình cấp điện cho nông thôn, 
miền núi và hải đảo nhưng việc thiếu vốn đang cản trở việc hoàn thành các chỉ tiêu. Trong giai 
đoạn 2016 - 2020, nhu cầu vốn đầu tư dự kiến là 13.720 tỷ đồng, trong khi ngân sách Nhà nước 
chỉ bố trí 1.450 tỷ đồng, tương đương 10,6% tổng nhu cầu. Phần còn lại dự kiến sẽ đến từ các 
khoản vay nước ngoài.

Do năng lượng mặt trời được coi là khá mới trong ngành giáo dục, nên vẫn chưa được coi là tiêu 
chuẩn cơ sở hạ tầng bắt buộc trong các trường học, vì vậy càng khó khăn hơn cho các trường 
khi đề xuất đầu tư.

Do đó, dự án ĐMTMN ở trường học đòi hỏi nguồn vốn đáng kể từ các đối tác phát triển, các tổ 
chức trong nước và quốc tế, đặc biệt là cho các chương trình đầu tư vào khu vực nông thôn, 
miền núi. Ngoài ra, sự tham gia của khu vực tư nhân có tiềm lực tài chính mạnh cũng là giải 
pháp quan trọng để khắc phục nguồn kinh phí hạn chế nhằm thúc đẩy đầu tư ĐMTMN vào 
ngành giáo dục ở Việt Nam.

3.7.4. NHỮNG KHÓ KHĂN VỀ VAY VỐN NGÂN HÀNG
Kể từ khi ngành ĐMTMN bắt đầu bùng nổ ở Việt Nam từ cuối năm 2019, phần lớn nguồn vốn 
cho dự án đến từ các ngân hàng thương mại trong nước và phát hành trái phiếu doanh nghiệp 
mặc dù số vốn cho vay vẫn thấp hơn nhiều so với tổng vốn đầu tư. Tại Việt Nam, đến cuối năm 
2020, các dự án năng lượng mặt trời đã nhận được 84 nghìn tỷ đồng (3,65 tỷ USD) từ các ngân 
hàng trong nước và 29,9 nghìn tỷ đồng từ trái phiếu doanh nghiệp, nâng tổng số tiền tài trợ là 
114 nghìn tỷ đồng38. Đây là mức thấp hơn rất nhiều so với tổng chi phí đầu tư dự kiến cho các 
dự án năng lượng mặt trời hòa lưới vào năm 2020 là 337,8 nghìn tỷ đồng (tương đương 14,7 tỷ 
USD theo tỷ giá 23.000 VND/USD)39.

So với các dự án năng lượng mặt trời tiện ích, các dự án năng lượng mặt trời trên mái nhà có quy 
mô nhỏ hơn nhiều và địa điểm phân tán, làm tăng chi phí thẩm định và chi phí giao dịch cho cả 
nhà đầu tư và ngân hàng. Theo khảo sát lắp đặt ĐMTMN, các ngân hàng thương mại đã chọn 
“Quy mô danh mục đầu tư nhỏ hơn do mỗi trường học công suất tiêu thụ điện không nhiều” là 
khó khăn lớn thứ hai để cho vay các dự án ĐMTMN trong trường học ( Hình 14).

Nguồn tài chính hạn chế có thể sẽ đáng chú ý hơn khi nói đến các dự án năng lượng mặt trời 
trên mái nhà cho các trường công lập do các thủ tục hành chính phức tạp của khu vực công. 
Khó khăn này cũng được đánh giá là khó khăn lớn thứ hai đối với các ngân hàng thương mại khi 
được hỏi về những khó khăn tiềm ẩn khi cho vay đối với các dự án ĐMTMN trong trường học 
trong báo cáo khảo sát lắp đặt ĐMTMN (Hình 14).
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Ngoài ra, theo khảo sát thị trường:

   •    Khi các công ty trong ngành năng lượng mặt trời được yêu cầu “ trình bày rõ những khó khăn 
mà bạn phải đối mặt hoặc nghĩ rằng bạn sẽ gặp phải trong việc tiếp cận nguồn tài chính 
ngân hàng để triển khai ĐMTMN ở trường học”, thì “sự dè dặt của ngân hàng trong việc cho 
việc cho vay ĐMTMN lĩnh vực công” được lựa chọn nhiều nhất, tiếp theo là “lãi suất cho vay 
cao”và thời gian đánh giá dự án và làm hồ sơ lâu và phức tạp ”.

   •    Các luật sư/cán bộ tổ chức phi chính phủ coi việc “Tiếp cận nguồn tài chính ngân hàng/các 
nguồn tài chính khác thuận lợi hơn” là yếu tố tạo điều kiện quan trọng thứ hai để mở rộng 
quy mô triển khai ĐMTMN ở các trường công lập.

   •    Các trường học và cán bộ giáo dục cấp tỉnh xếp hạng “Tiếp cận dễ dàng hơn với các nguồn 
vốn và hỗ trợ tài chính” là yếu tố tạo điều kiện quan trọng thứ ba và thứ hai để mở rộng quy 
mô triển khai ĐMTMN ở các trường công lập.

3.7.5.  RỦI RO VỀ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CỦA CƠ SỞ HẠ TẦNG TRONG                                           
TRƯỜNG HỌC 
Theo số liệu của Bộ GD & ĐT, 83% tổng số phòng học của các trường công lập ở Việt Nam đạt 
tiêu chuẩn “Phòng học kiên cố”, 17% không đạt tiêu chuẩn (“bán kiên cố” hoặc “tạm thời”). Theo 
điều tra năm 2019 của Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO)40, ở nhóm dân tộc thiểu số, chỉ có 
54,4% trường lẻ đạt tiêu chuẩn chất lượng lâu dài. Tỷ lệ trường lẻ kiên cố vùng dân tộc thiểu số 
ở một số tỉnh còn thấp hơn như Tuyên Quang (14,5%), Long An (17,6%) và Hà Giang (22,9%).

Vì hệ thống ĐMTMN dự kiến sẽ tồn tại trên 20 năm, nên chỉ “Phòng học kiên cố” có tuổi thọ trên 
20 năm mới có thể đáp ứng cho việc lắp đặt ĐMTMN. Do đó, sẽ phát sinh thêm chi phí gia cố 
các tòa nhà trường học và cải tạo mái nhà trong suốt những năm lắp đặt ĐMTMN, khiến việc 
đầu tư vào hệ thống ĐMTMN cho các trường học ở Việt Nam trở nên kém hấp dẫn hơn đối với 
thị trường ĐMTMN về mặt lợi nhuận.

Theo khảo sát lắp đặt ĐMTMN, chất lượng của tòa nhà trường học và cấu trúc mái nhà cũng lần 
lượt được xếp hạng thứ hai và thứ ba là khó khăn lớn nhất trong việc lắp đặt ĐMTMN cho các 
trường công lập bởi các công ty trong ngành năng lượng mặt trời và các luật sư/cán bộ tổ chức 
phi chính phủ (hình 12). Các ngân hàng thương mại xếp hạng “ Tăng nguồn vốn ngân sách cho 
các dự án cải thiện cơ sở vật chất các trường học ” là yếu tố tạo điều kiện quan trọng thứ ba để 
mở rộng quy mô triển khai ĐMTMN ở các trường công lập (hình 18).

3.7.6. THIẾU TÍNH HIỆU QUẢ KINH TẾ THEO QUY MÔ
Trường học tại Việt Nam có mức tiêu thụ điện rất thấp so với các tòa nhà công nghiệp và thương 
mại. Quy mô nhỏ điện tự dùng cùng mức giá mua điện thấp nhất (1.771 đồng/kWh, tương 
đương 7,7 cent đô la Mỹ/kWh41 của trường công lập so với mức giá cho phân khúc sản xuất 
kinh doanh có thể sẽ không được các bên đầu tư ĐMTMN, bao gồm cả các ngân hàng thương 
mại quan tâm do chi phí đầu tư và phát triển dự án tăng cao hơn khi triển khai một hệ thống 
ĐMTMN cho trường học.

Theo kết quả khảo sát lắp đặt ĐMTMN :

   •    Các ngân hàng thương mại xếp hạng “Quy mô danh mục đầu tư nhỏ hơn do mỗi trường học 
có mức tiêu thụ điện thấp” là trở ngại cao thứ hai trong việc cho vay các dự án ĐMTMN trên 
các trường công lập (Vui lòng xem Hình 14).
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   •    Khi được hỏi về các yếu tố tạo điều kiện để mở rộng quy mô triển khai ĐMTMN ở các trường 
công lập, “Mô hình tập trung thông qua chương trình mang tính vùng/quốc gia/tỉnh nhằm 
tập hợp nhiều trường, qua đó tăng quy mô toàn dự án” được các công ty trong ngành năng 
lượng mặt trời xếp hạng là yếu tố lớn thứ ba (Vui lòng xem Hình 16).

3.7.7. TRƯỜNG HỌC THIẾU CHUYÊN MÔN VỀ KỸ THUẬT
Hầu hết các trường không có kiến thức và hiểu biết kỹ thuật về công nghệ ĐMTMN và các 
phương pháp điện mặt trời khác cũng như cách vận hành và bảo trì hệ thống. Chưa có cán bộ 
kỹ thuật được đào tạo trong trường học để cung cấp chuyên môn liên quan đến ứng dụng, vận 
hành và giám sát hệ thống điện mặt trời khi hệ thống được lắp đặt.

Theo khảo sát lắp đặt ĐMTMN, khó khăn về việc thiếu kỹ năng kỹ thuật và hỗ trợ tài chính của 
các trường là trở ngại lớn nhất đối với việc lắp đặt ĐMTMN của cả nhà trường và cán bộ giáo 
dục. Do đó, các trường học và cán bộ giáo dục đã xếp hạng “Hỗ trợ chuyên nghiệp của đội ngũ 
bảo dưỡng, bảo trì hệ thống” và “Tăng tính an toàn khi lắp đặt và bảo trì hệ thống ĐMTMN trong 
trường học” là hai yếu tố quan trọng nhất cho phép mở rộng quy mô triển khai ĐMTMN trong 
trường học.

3.7.8. CHƯA CÓ GIÁ FIT ĐẶC BIỆT HOẶC CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TÀI 
CHÍNH CHO NGÀNH GIÁO DỤC
Các trường công lập có những khó khăn đặc biệt khi lắp đặt ĐMTMN hơn các ngành khác như 
công nghiệp, hộ gia đình và thương mại  như quy trình đầu tư kéo dài và phức tạp hơn, điều kiện 
cơ sở hạ tầng không đầy đủ, thiếu tính kinh tế về quy mô cho ĐMTMN có thể sẽ tạo ra nhiều rủi 
ro và tăng thêm chi phí cho nhà đầu tư. Do đó việc triển khai ĐMTMN đối với các trường công 
lập của Việt Nam có thể sẽ phụ thuộc đáng kể vào việc hoạch định một giá FIT đặc biệt hay các 
ưu đãi tài chính cho ngành giáo dục.

Theo kết quả khảo sát lắp đặt ĐMTMN:

   •    Các khó khăn về việc các trường thiếu kỹ năng kỹ thuật và hỗ trợ tài chính, không có các 
chính sách ưu đãi và khung pháp lý cho ĐMTMN (quy định về lắp đặt, giá bán điện, PPA, 
v.v.) được các trường xếp vào hai trở ngại lớn nhất đối với các trường trong việc lắp đặt 
ĐMTMN (hình 15).

   •    Khi được hỏi về các yếu tố tạo điều kiện để mở rộng quy mô triển khai ĐMTMN ở các trường 
công lập, các công ty trong ngành năng lượng mặt trời và luật sư / cán bộ tổ chức phi chính 
phủ đều xếp hạng “Nhiều chính sách hỗ trợ hơn từ Nhà nước ” là yếu tố quan trọng thứ 
hai. Các ngân hàng thương mại xếp hạng “Nhiều chính sách hỗ trợ của chính phủ hơn cho 
lĩnh vực ĐMTMN trên trường học bao gồm Bảo lãnh tính dụng, Hỗ trợ lãi suất, Hạn mức tín 
dụng/Tái cấp vốn cho lĩnh vực này ” là yếu tố tạo điều kiện quan trọng nhất để mở rộng quy 
mô thực hiện ĐMTMN (hình 16, Hình 17 và Hình 18).

Theo các khó khăn nêu trên, chi phí đầu tư của dự án ĐMTMN trong trường công lập được ước 
tính cao hơn đáng kể so với chi phí của dự án ĐMTMN trong ngành công nghiệp và thương mại.
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4. CÁC SÁNG KIẾN ĐMTMN CHO TRƯỜNG HỌC TRÊN 
THẾ GIỚI

Mặc dù ĐMTMN mới chỉ trở thành một chủ đề gần đây đối với các trường học ở Việt Nam, 
nhưng nó đã được triển khai trong các trường học ở các quốc gia khác nhau trên thế giới từ 
nhiều năm nay.

4.1. DỰ ÁN ĐMTMN TẠI TRƯỜNG HỌC Ở PALESTINE42

Bộ Giáo dục (MoE) của Palestine đã nhận ra tiềm năng to lớn của năng lượng mặt trời trên mái 
nhà ở các trường công lập ở Palestine và do đó, đã khởi động một chương trình Quốc gia về lắp 
đặt ĐMTMN trong các trường công của nước này.

Chương trình quốc gia này nhằm mục đích lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời cho tối đa 
500 trường học công lập, với công suất 35 MW vào năm 2023. Giai đoạn đầu của dự án này đã 
lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà tại 31 trường học ở chính quyền Ramallah, 
Bethlehem và Jerusalem.

Quy mô đầu tư của dự án này ước tính khoảng 35 triệu USD. Nguồn tài chính đã được thu xếp 
từ Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) với khoản vay 15 triệu đô la, từ Ngân hàng Đầu tư Châu Âu 
(EIB) với khoản vay 18 triệu đô la và khoản tài trợ 2 triệu đô la từ Ngân hàng Thế giới.

Sự thành công của của Massader trong chương trình năng lượng mặt trời của trường học là 
nhờ việc xây dựng mô hình hợp tác giữa MoE , Massader với tư cách là nhà phát triển, ba công 
ty phân phối điện lớn nhất (JEDCO, HEPCO và NEDCO), và Cơ quan quản lý và năng lượng 
Palestine . Sự tham gia của tất cả các bên liên quan đã dẫn đến việc thành công áp dụng một 
mô hình năng lượng mặt trời lai mới và sáng tạo.
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Triển khai PPA năng lượng mặt trời và sơ đồ đo đếm ròng, Massader với tư cách là nhà phát 
triển sắp xếp việc thiết kế, tài trợ, lắp đặt và vận hành các hệ thống năng lượng mặt trời trên mái 
nhà của các trường học thông qua các nhà thầu địa phương. Trong thời gian 15 năm, lượng điện 
tiêu thụ của các trường được bao phủ hoàn toàn bằng nguồn điện do hệ thống năng lượng mặt 
trời sản xuất, miễn phí. Tối đa 18% điện năng được tạo ra sẽ được tiêu thụ bởi các trường học, 
trong khi bất kỳ năng lượng dư thừa nào không được tiêu thụ từ hạn mức đó sẽ được ghi có vào 
chu kỳ thanh toán tiếp theo của MoE . 82% còn lại sẽ được bán cho các công ty phân phối với 
mức giá cố định cạnh tranh hơn so với mức thuế hiện hành cho nhập khẩu điện từ Israel.

Bài học chính: Mô hình PPP hợp tác mạnh mẽ giữa Bộ Giáo dục, Cơ quan Năng lượng và Cơ 
quan quản lý Palestine và nhà đầu tư xây dựng.

4.2. QUỸ MÔI TRƯỜNG Ở ROMANIA
Một chương trình cụ thể có tên “Chương trình Tăng cường Hiệu quả Năng lượng và Quản lý 
Năng lượng Thông minh trong các Tòa nhà Công lập” đã được Bộ Môi trường, Nước và Rừng 
thông báo và ban hành theo Lệnh số 2057 ngày 24 tháng 11 năm 202043.

Được quản lý bởi Ban Quản lý Quỹ Môi trường44, Quỹ Môi trường huy động vốn bằng cách bán 
đấu giá chứng chỉ phát thải khí nhà kính (GES) và mở rộng hỗ trợ tài chính để lắp đặt ĐMTMN 
trong các tòa nhà công cộng (bao gồm cả Trường học).

Hơn nữa, chương trình này còn có vận động chính sách để hỗ trợ các giải pháp bền vững bao 
gồm ĐMTMN, tăng hiệu suất năng lượng, giảm tiêu thụ nước, cải thiện chất lượng không khí bên 
trong và các giải pháp khác thông qua Quỹ này.

Bài học chính: Hỗ trợ tài chính và phương pháp tiếp cận tập trung

4.3. CHƯƠNG TRÌNH TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI QUỐC GIA - ÚC45 
Chính phủ Úc bắt đầu phát động khoản tài trợ hào phóng lên tới 50.000 đô la dành cho mỗi 
trường học ở Úc để lắp đặt điện mặt trời nối lưới. Đây là một phần của nguồn tài trợ liên bang 
của Chương trình Trường học Năng lượng Mặt trời Quốc gia (NSSP) được cung cấp thông qua 
Bộ Biến đổi Khí hậu và Hiệu quả Năng lượng (DCCEE).

Energy Matters, một công ty trong ngành năng lượng mặt trời chuyên gia hàng đầu tại Úc là đối 
tác chiến lược với Chính phủ Úc để kiểm tra địa điểm và lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời 
cho các trường học khi họ đủ điều kiện nhận tài trợ.

Bài học chính:

Sự tham gia và hỗ trợ từ các cơ quan quản lý có liên quan trong ngành năng lượng như Cục Biến 
đổi khí hậu và Tiết kiệm năng lượng (DCCEE) và Energy Matters, một công ty chuyên về năng 
lượng mặt trời hàng đầu tại Úc.
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5. ĐỀ XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRƯỜNG HỌC NĂNG 
LƯỢNG MẶT TRỜI QUỐC GIA CHO VIỆT NAM

Việt Nam có thể học hỏi từ một số sáng kiến của các quốc gia khác như Chương trình ĐMTMN 
tại trường học ở Palestine, Chương trình trường học năng lượng mặt trời quốc gia ở Australia 
hoặc sáng kiến của Quỹ môi trường ở Romania để thiết kế và thực hiện Chương trình Quốc gia 
về năng lượng mặt trời trong trường học nhằm thúc đẩy ĐMTMN trên quy mô toàn quốc. Nguồn 
tài trợ cho Chương trình này có thể đến từ các bên liên quan khác nhau như Chính phủ, các tổ 
chức quốc tế và khu vực tư nhân. Một cơ quan chính phủ trung ương nên được giao việc giám 
sát việc thực hiện Chương trình Quốc gia về năng lượng mặt trời trong trường học. Chương trình 
này cần hướng tới việc hỗ trợ các trường công thực hiện hành động thiết thực về biến đổi khí 
hậu để lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời, nâng cao nhận thức và hiểu biết về năng lượng 
sạch, năng lượng tái tạo cho học sinh và giáo viên.

5.1. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH LẮP ĐMTMN TRONG CÁC TRƯỜNG CÔNG 
LẬP CỦA VIỆT NAM
Như trình bày trong phần 2.4, đối với mô hình CAPEX, các trường học ở Việt Nam có hạn chế 
(hoặc thiếu) trong việc chi trả trước cho khoản đầu tư vốn lớn cho hệ thống ĐMTMN, do đó cản 
trở triển vọng áp dụng mô hình này ở Việt Nam trường công.

Mô hình OPEX sẽ phù hợp hơn với các trường công lập của Việt Nam vì theo mô hình này, các 
trường không phải trả vốn đầu tư và không phải chịu chi phí vận hành và bảo trì.

Theo khảo sát thị trường, người trả lời từ tất cả các nhóm (công ty trong ngành năng lượng mặt 
trời, tổ chức tài chính, luật sư/cán bộ tổ chức phi chính phủ, trường học và cán bộ giáo dục) đã 
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chọn mô hình OPEX là mô hình ưa thích nhất và mô hình CAPEX là mô hình ít được ưa thích 
nhất để lắp đặt ĐMTMN. Cụ thể, mô hình OPEX mà các trường liên kết với công ty dịch vụ năng 
lượng / EPC để đầu tư, lắp đặt hệ thống ĐMTMN trong trường học để bán điện năng cho trường 
học và điện không tiêu thụ cho EVN được xếp hạng cao nhất.

Tuy nhiên, từ quan điểm của các nhà phát triển năng lượng mặt trời bên thứ ba, cần tính đến 
một số cân nhắc đối với mô hình OPEX. Thứ nhất, có thể có vấn đề tiềm ẩn liên quan đến các 
phức tạp pháp lý về quyền sở hữu tài sản công của bên thứ ba. Thứ hai, nhà phát triển năng 
lượng mặt trời bên thứ ba có thể sẽ chịu thêm chi phí giao dịch và chi phí thẩm định do quy mô 
trường học cá nhân nhỏ.

Các dự án ĐMTMN trong trường công có thể sẽ được coi là có rủi ro cao hơn khu công nghiệp 
và hộ gia đình do có nhiều khó khăn mà trường công phải đối mặt như quy trình đầu tư phức 
tạp, phức tạp về pháp lý, thiếu kinh tế về quy mô và điều kiện mái che không ổn định. Do đó, các 
ngân hàng thương mại có thể tính lãi suất cao hơn, khiến các công ty trong ngành năng lượng 
mặt trời khó tiếp cận nguồn tài chính cần thiết.

Rủi ro này có thể được giải quyết thông qua cơ chế PPP (Hợp tác công tư) sử dụng mô hình tập 
trung để thu thập nhiều không gian mái nhà vào danh mục đầu tư tạo ra quy mô lớn hơn.

Mô hình tập trung có những ưu điểm nhất định như tính kinh tế theo quy mô, chi phí giao dịch 
thấp, quản lý rủi ro tốt hơn, rủi ro thất bại dự án thấp hơn phát sinh từ bất kỳ người mua cá nhân 
nào và mức độ tín nhiệm của người mua kết hợp. Những yếu tố này giúp giảm thiểu rủi ro tài 
chính cho các nhà phát triển dự án và cũng hỗ trợ họ trong việc giảm chi phí tài trợ cho dự án. 
Đặc biệt, mô hình tổng hợp có thể tạo thêm cơ hội cho các trường nằm ở vùng sâu, vùng xa, khó 
tiếp cận được đưa vào danh mục lắp đặt ĐMTMN.

5.2. MÔ HÌNH HỢP TÁC CÔNG TƯ
Mô hình PPP là một mô hình hợp tác giữa nhiều bên liên quan với các vai trò tương ứng                             
như sau:

   •    Bộ Công Thương đề xuất kế hoạch gồm giá FIT được thiết kế đặc biệt và các khuyến khích 
tài chính để phát triển các dự án ĐMTMN trong khu vực công, bao gồm cả các trường 
công lập.

   •    Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) phối hợp với Bộ Công thương trong việc thúc đẩy và 
khuyến khích sử dụng năng lượng sạch trong trường học và ứng dụng ĐMTMN trong các 
trường công lập ở Việt Nam trong phạm vi trách nhiệm quản lý ngành.

   •    Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở GD&ĐT và các đơn vị liên quan quản lý tất cả các hoạt 
động liên quan đến các dự án năng lượng mặt trời cho các trường học công lập trên địa 
bàn tỉnh đó. Các đơn vị này phối hợp và hỗ trợ các công ty trong ngành năng lượng mặt trời 
trong quá trình phát triển chuỗi dự án cho các trường học công lập.

   •    Các công ty trong ngành năng lượng mặt trời hợp tác chặt chẽ với đơn vị ở mỗi tỉnh để phát 
triển chuỗi nhiều dự án, mở rộng quy mô thành một danh mục đầu tư tối ưu để cấp vốn 
và thực hiện các dự án ĐMTMN cho các trường công lập theo mô hình OPEX. Các công ty 
trong ngành năng lượng mặt trời và các nhà thầu dịch vụ EPC và O&M địa phương khảo sát, 
nghiên cứu tính khả thi của dự án, thiết kế, lắp đặt, đấu nối, vận hành và bảo trì hệ thống 
ĐMTMN trong các trường công lập.
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   •    EVN với tư cách là đơn vị bao tiêu lượng điện mặt trời dư thừa từ hệ thống trường học.

   •    Các Ngân hàng Phát triển Đa phương/Tổ chức Tài chính Phát triển (MDB/DFI): có thể cung 
cấp vốn ưu đãi cho các ngân hàng địa phương theo cơ chế cho vay lại với cam kết đầu tư 
vào ngành năng lượng tái tạo. Các tổ chức này có thể chịu rủi ro nhiều hơn và / hoặc cung 
cấp các kỳ hạn dài hơn. Ngoài ra, MDB/DFI cũng có thể cung cấp một số sản phẩm nâng 
cao tín dụng như bảo lãnh tín dụng một phần, dự phòng tổn thất lần đầu để giảm rủi ro do 
EVN cắt giảm trong trường hợp quá tải. Điều này sẽ cung cấp sự bảo vệ cho các nhà đầu 
tư nợ là các ngân hàng địa phương.

   •    Ngân hàng trong nước: cho vay trực tiếp các dự án năng lượng mặt trời với lãi suất hấp  
dẫn hơn.

Hình 19: Đề xuất chương trình hợp tác 

Các điều kiện chính để mô hình này hoạt động được như sau:

   •    Điều quan trọng là phải nhận được sự chấp thuận sớm từ Chính phủ, Bộ Công Thương và 
các nhà hoạch định chính sách nhằm:

     Đảm bảo các trường có thể bán tất cả lượng điện dư thừa được sản xuất trong thời 
gian nghỉ học mà không bị cắt giảm. Điều này là do dự thảo chính sách mới hiện 
hành quy định tỷ lệ tự sử dụng tại chỗ cho các dự án là 70-90% (xem 2.1), nhằm giảm 
áp lực đầu tư vào lưới điện và đường dây truyền tải. Trong khi đó, các trường có thời 
gian nghỉ lễ dài ngày nên tỷ lệ tự sử dụng rất thấp. Nếu lượng điện dư thừa được sản 
xuất trong thời gian nghỉ học không thể bán cho EVN mà không cắt giảm, thì khả 
năng lắp đặt ĐMTMN cho các trường học sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực.
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     Thiết kế gói hỗ trợ tài chính ưu đãi cho các dự án ĐMTMN trong các trường công lập 
về thuế suất ưu đãi, vốn trợ cấp hoặc lãi suất, v.v. Gói hỗ trợ tài chính ưu đãi sẽ rất 
quan trọng đối với các dự án ĐMTMN ở các trường công lập ở khu vực nông thôn, 
nơi có nhiều khó khăn hơn như vùng núi hẻo lánh và điều kiện cơ sở hạ tầng kém.

   •    Do chi phí đầu tư cho dự án ĐMTMN ở các trường công lập được dự báo sẽ cao hơn nhiều 
so với ngành công nghiệp và thương mại, điều này có thể thúc đẩy đáng kể các nhà phát 
triển năng lượng mặt trời đầu tư vào ngành này theo mô hình OPEX, điều quan trọng là phải 
nhận được nguồn vốn chi phí thấp từ các ngân hàng phát triển , các nhà đầu tư/quỹ tác 
động xã hội cho dự án.

   •    Cần tạo ra một khung đánh giá với các tiêu chí lựa chọn các nhà phát triển dự án đủ mạnh 
về tài chính và kỹ thuật. Năng lực thi công của các nhà thầu có thể được đánh giá dựa trên 
hồ sơ theo dõi của nhà tài trợ dự án, năng lực kỹ thuật và sự đầy đủ về nhân lực, chất lượng 
của nhà cung cấp và các mối quan hệ, phản hồi của khách hàng và mạng lưới O&M. Một 
khung đánh giá cũng sẽ được yêu cầu để đánh giá hiệu suất của các nhà thầu.

   •    Các nhà thầu được lựa chọn cần làm việc chặt chẽ với các đơn vị của mỗi tỉnh để tổng hợp 
các trường phù hợp thành một danh mục đầu tư tối ưu cho việc lắp đặt.

   •    Cần thực hiện thêm công tác tham vấn pháp lý liên quan đến quá trình quản lý điều hành 
đầu tư tài sản công khi đi vào triển khai thực tế.

5.3. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Cơ sở tài chính được chỉ định có thể được thực hiện theo cách:

   •    Sử dụng cơ chế cho vay hỗn hợp trong đó gói cho vay ưu đãi46 kết hợp với gói vay thương 
mại để giúp khuyến khích các khoản vay thương mại tham gia vào dự án và đảm bảo tính 
khả thi dưới góc nhìn của tư nhân.

   •    Các hạn mức tín dụng dành riêng cho các dự án điện mặt trời trong ngành giáo dục do 
các ngân hàng phát triển đa phương, các tổ chức tài chính quốc tế hoặc Chính phủ tạo 
ra dưới dạng các nguồn cho vay ưu đãi. Các hạn mức tín dụng này sẽ được dẫn dắt bởi 
một tổ chức tài chính lớn tại Việt Nam cung cấp vốn cho mạng lưới các đối tác ngân hàng 
cho vay lại tư nhân và dành riêng cho khách hàng vay của các dự án điện mặt trời tại các 
trường công lập.

Với sự hiện diện của nguồn vốn ưu đãi, lãi suất cho các dự án năng lượng mặt trời ước tính sẽ 
giảm 4% - 6% như có thể thấy ở trong một trường hợp ở Ấn Độ, nơi nguồn vốn ưu đãi đã đóng vai 
trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng năng lượng mặt trời trên mái nhà ở nước này. Để 
làm cho năng lượng mặt trời trên mái nhà có giá cả phải chăng hơn, Chính phủ Ấn Độ đã đàm 
phán các hạn mức tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á cùng 
với các ngân hàng khác. Ngân hàng Thế giới đã ký thỏa thuận 650 triệu USD với Ngân hàng Nhà 
nước Ấn Độ, trong khi ADB ký thỏa thuận 500 triệu USD với Ngân hàng Quốc gia Punjab PNB47. 
Chương trình của Ngân hàng Thế giới đã khởi động thị trường ĐMTMN Ấn Độ bằng cách giảm 
lãi suất từ 14-16% được đưa ra trong năm 2016 xuống dưới 10%. Nó làm tăng đáng kể tính khả 
thi về kinh tế của các khoản đầu tư ĐMTMN ban đầu của Ấn Độ và huy động nhiều đơn vị tài trợ 
khác tham gia vào thị trường ĐMTMN48.
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5.4. CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM 
Chương trình Năng lượng quốc gia có thể bắt đầu với một chương trình thí điểm ở một số trường 
được chọn để nâng cao năng lực và thu hút thêm sự quan tâm từ thành công của chương trình 
thí điểm. Quá trình triển khai trên các trường thí điểm sẽ được đánh giá và kèm theo các biện 
pháp nâng cao năng lực.

Trước mắt, chúng tôi đề xuất các dự án thí điểm tại một trong những tỉnh chiến lược của 
UNICEF theo mô hình OPEX. GGGI đã thực hiện một cuộc khảo sát kỹ thuật qua vệ tinh (virtual 
inspection) trên 70 trường học tại 8 tỉnh chiến lược của UNICEF và dựa trên kết quả khảo sát, 
GGGI muốn đề xuất một chương trình thí điểm với các đặc điểm sau:

   •    Thành phố Đà Nẵng được chọn vì có lợi thế về bức xạ nhiệt mặt trời tốt, với số giờ nắng bình 
quân trong ngày từ 4,2-4,5 giờ / ngày và tốc độ tăng trưởng GDP cao từ 12,5% - 13,5%, đồng 
nghĩa với nhu cầu tiêu thụ điện cao.

   •    Lưới điện tại Đà Nẵng không gặp phải tình trạng quá tải về lắp đặt công suất mặt trời như 
một số tỉnh thành khác như Ninh Thuận , Bình Thuận .

   •    Tổng số trường học trên địa bàn Đà Nẵng có thể lập danh mục tổng hợp để lắp đặt ĐMTMN 
là 22 trường, trong đó có 5 trường ở vùng sâu, vùng xa.

Xin lưu ý rằng việc đánh giá khảo sát trực tuyến không thể hoàn toàn xác định chính xác điều 
kiện mái và tải trọng mái của trường học để lắp đặt tấm quang điện mà cần được bên dịch vụ 
chuyên nghiệp có chứng chỉ đánh giá trực tiếp tại cơ sở và thông qua bản vẽ hoàn công của tòa 
nhà. Ngoài ra, danh mục các trường tại thành phố Đà Nẵng được xác định thông qua kết quả 
của cuộc khảo sát thị trường, có thể không đại diện hoàn toàn cho  tất cả các trường công lập 
trong thành phố.

   •    Trong bước tiếp theo, cần tiến hành nghiên cứu khả thi tại các địa điểm trường cụ thể và 
đánh giá khả năng thực hiện của các dự án với các điều khoản thỏa thuận trước

        a.    Các công ty trong ngành năng lượng mặt trời phối hợp với cơ quan trung ương của thành 
phố tiến hành đánh giá ban đầu tại cơ sở cho tất cả các trường công lập trong thành 
phố nhằm xác định tính khả thi của dự án bao gồm cấu trúc và điều kiện mái nhà, mức 
tiêu thụ điện hàng tháng và một số yêu cầu kỹ thuật cơ bản cần đáp ứng để lắp đặt hệ 
thống ĐMTMN

        b.    Đánh giá chi tiết tại cơ sở cần được thực hiện tại các địa điểm trường triển vọng có 
khả năng lắp đặt hệ thống ĐMTMN để đề xuất năng lực được chuẩn hóa của hệ thống 
quang điện, thu thập dữ liệu cần thiết để thiết kế hệ thống, tính toán ngân sách để phát 
triển mô hình tài chính cho các dự án và đệ trình một đề xuất thương mại với các điều 
khoản thỏa thuận trước cho các cơ quan có thẩm quyền bao gồm các chi tiết kỹ thuật, 
yêu cầu của chủ sở hữu cơ sở, đấu nối lưới điện và chi phí điện, hồ sơ tiêu thụ điện chi 
tiết của cơ sở.

5.5. LỢI NHUẬN TÀI CHÍNH ƯỚC TÍNH
Một mô hình tài chính đã lên ước tính lợi nhuận cho chương trình thí điểm tại Đà Nẵng. Các giả 
định chính cho mô hình được tóm tắt như sau:
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Bảng 4: Các giả định chính trong mô hình

Các giả định chính Giá trị Cơ sở lý luận / Lưu ý

Tổng công suất lắp đặt trên danh mục 
đầu tư (KWp)

150 Điều này dựa trên giả định rằng 
một mô hình tập trung được áp 
dụng để tăng tính kinh tế theo 
quy mô của dự án, do đó có khả 
năng tạo ra chi phí giao dịch 
thấp hơn và quản lý rủi ro tốt 
hơn.

Tỷ lệ tự tiêu dùng bình quân của danh 
mục đầu tư

99,9% Dự thảo chính sách mới nhất 
của Bộ Công Thương dường 
như nghiêng về khuyến khích 
tự tiêu dùng cho các dự án 
ĐMTMN, tức là ưu tiên tỷ lệ tự 
tiêu cao hơn.

Chi phí đầu tư trên KWp (VND) 17.781.388 Dựa trên ước tính của bên dịch 
vụ chuyên nghiệp đã thực hiện 
đánh giá khảo sát trực tuyến 
cho các trường học của tỉnh Đà 
Nẵng. Ước tính cao hơn chi phí 
của các dự án năng lượng mặt 
trời trong ngành công nghiệp và 
thương mại khoảng 35-40%. Tuy 
nhiên, nếu mô hình tập hợp quy 
mô trên 100 KWp có thể giảm 
chi phí đầu tư từ 10 - 15%.

Giảm giá từ biểu giá hiện hành của EVN 20% Các trường học đồng ý rằng 
nhà thầu thi công lắp đặt và 
vận hành ĐMTMN để họ có thể 
mua điện từ nhà phát triển năng 
lượng mặt trời với mức giá thấp 
hơn giá EVN áp dụng.

Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu 70% / 30% Tỷ lệ tiêu chuẩn cho các dự án 
năng lượng tái tạo

Chi phí vốn chủ sở hữu 10,31% Điều này được tính toán dựa trên 
tỷ giá thị trường trong ngành
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Các giả định chính Giá trị Cơ sở lý luận / Lưu ý

Chi phí nợ 7,00% Tại Việt Nam, các chủ đầu tư 
hiện đang huy động vốn vay từ 
các ngân hàng và các tổ chức 
tài chính khác với tỷ lệ 9-11% 
cho các dự án năng lượng mặt 
trời công nghiệp, tỷ lệ này sẽ 
cao hơn đối với các trường công 
lập. Do đó, do chi phí đầu tư 
ước tính cao hơn, nguồn vốn 
chi phí thấp phải được đảm bảo 
để khuyến khích các công ty 
trong ngành năng lượng mặt 
trời tư nhân đầu tư vào các dự 
án ĐMTMN ở các trường công 
lập. Dựa trên kinh nghiệm tại thị 
trường Ấn Độ , với nguồn vốn chi 
phí thấp từ các ngân hàng phát 
triển, chi phí nợ cho các dự án 
ĐMTMN có thể giảm 4 - 6%.

Kết quả là khi lắp đặt ĐMTMN trên mái nhà của 22 trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, 
các trường có thể nhận được tổng tiết kiệm hàng năm ước tính là 91 triệu đồng hoặc tổng tiết 
kiệm là 1,8 tỷ đồng trong vòng đời của hệ thống ĐMTMN (20 năm). Khoản tiết kiệm đến từ giá 
điện thấp hơn mà công ty trong ngành năng lượng mặt trời tư nhân sẽ bán cho các trường học 
trong mô hình OPEX. Mức chiết khấu so với giá điện EVN càng cao thì các trường càng tiết kiệm 
được nhiều. Tuy nhiên, mức chiết khấu phải cân đối với khả năng tài chính của chủ đầu tư. Đặc 
biệt, khi chi phí đầu tư của các dự án ĐMTMN cho các trường công lập dự kiến cao hơn đáng 
kể so với khu vực công nghiệp và thương mại, khả năng tài chính của các nhà phát triển năng 
lượng mặt trời sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào sự sẵn có của nguồn vốn chi phí thấp và giá FIT hấp 
dẫn hơn & khuyến khích tài chính cho các dự án ĐMTMN trong trường học.

5.6. THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ
Vì năng lượng mặt trời vẫn còn mới đối với các trường công lập, cùng với hoạt động đào tạo 
thêm và chia sẻ kiến thức, do đó khi các hệ thống năng lượng mặt trời được lắp đặt vào các 
trường học, cần phải đo lường hiệu quả của hệ thống. Một số chỉ số đo lường bao gồm lượng 
điện đang được tạo ra, mức khí thải carbon tránh được, số tiền tiết kiệm được. Hệ thống giám 
sát có thể được đặt ở vị trí nổi bật tại các trường học nơi lắp đặt các tấm quang điện, để nâng 
cao nhận thức và là cơ hội giáo dục cho học sinh và giáo viên.

Hệ thống giám sát rất quan trọng để đánh giá sự thành công của chương trình. Đặc biệt, nếu 
chương trình năng lượng mặt trời quốc gia được triển khai trên cơ sở thí điểm, việc giám sát và 
đánh giá sẽ giúp cân nhắc đầu tư mở rộng quy mô chương trình. Ngoài ra, đây là một cách tốt 
để tuyên truyền đến cộng đồng và xã hội về lợi ích của năng lượng mặt trời, từ đó tạo cảm hứng 
cho việc lắp đặt năng lượng mặt trời nhiều hơn trong nước.
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6. TIỀM NĂNG LẮP ĐẶT ĐMTMN TRÊN CÁC TÒA NHÀ 
CÔNG KHÁC
Khi năng lượng mặt trời đang phát triển vượt bậc trên toàn thế giới, ở nhiều quốc gia, chính 
quyền các thành phố đã thực hiện một bước tiến mới để đi đầu trong quá trình chuyển đổi sang 
năng lượng sạch của đất nước. Ví dụ, Solar City Seoul (Hàn Quốc) 2022 đặt mục tiêu đạt 1GW 
công suất điện mặt trời trong thành phố vào năm 2022, bao gồm việc lắp đặt tổng cộng 243MW 
các tấm pin quang điện trên tất cả các địa điểm công cộng hiện có. Hay thành phố Durban (Nam 
Phi) đã thực hiện bước đầu tiên để đạt được mục tiêu 100% điện sạch vào năm 2050 với dự án 
Năng lượng Mặt trời Văn phòng, lắp đặt 300KW quang điện trên mái nhà trên 5 tòa nhà thuộc 
sở hữu của thành phố49. Bằng cách đó, khu vực công trở thành một tấm gương mạnh mẽ trong 
việc áp dụng năng lượng sạch, từ đó thúc đẩy nhiều công ty và tổ chức trong xã hội noi theo.

Tại Việt Nam, các tòa nhà công cộng, trung tâm y tế và trường học công thuộc nhóm khu vực 
hành chính được EVN phân loại để hưởng giá điện ưu đãi hơn các khu vực khác. Khu vực hành 
chính có mức tăng trưởng lắp đặt ĐMTMN khiêm tốn hơn so với khu vực công nghiệp và hộ gia 
đình, có thể do có rủi ro cao hơn về quy trình phê duyệt đầu tư kéo dài và phức tạp cũng như các 
phức tạp pháp lý tiềm ẩn liên quan đến tài sản công.

Mặc dù chưa có thông tin chính thức, nhưng trong khối hành chính công, các tòa nhà hành 
chính có vẻ tăng trưởng nhiều hơn các trường công lập. Chẳng hạn, cuối năm 2020, UBND TP. 
Hồ Chí Minh đã phê duyệt kế hoạch lắp đặt ĐMTMN trên tất cả các trụ sở hành chính và đơn 
vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố từ năm 202150. Đây là một dự án cấp thành phố 
quy mô lớn sẽ thúc đẩy đáng kể năng lực ĐMTMN trong khu vực công của thành phố trong vài 
năm tới.

Mặc dù cần có nhiều nghiên cứu hơn nữa để đánh giá tiềm năng triển khai ĐMTMN trên các tòa 
nhà công khác, có những lý do có thể khiến ĐMTMN dường như phổ biến hơn trên các tòa nhà 
công khác như quy mô lớn hơn của một tòa nhà công riêng lẻ, các cơ sở và mái nhà được xây 
dựng ít phân tán, cơ sở hạ tầng của tòa nhà mới hơn và chắc chắn hơn, thời gian vận hành trong 
năm kéo dài và liên tục hơn so với các trường công lập. 
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7. KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG 
TRONG TƯƠNG LAI
Với sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn của Chính phủ cho sự phát triển năng lượng tái tạo trong những 
năm gần đây, điện mặt trời, bao gồm cả ĐMTMN đã có sự tăng trưởng nhanh chóng về công 
suất lắp đặt kể từ khi áp dụng cơ chế giá điện với khung pháp lý chiến lược vào năm 2020. Đạt 
được thành tựu kể trên là nhờ giá điện hấp dẫn và ưu đãi tài chính lâu dài trong việc thúc đẩy 
phát triển các dự án điện mặt trời.

Tuy nhiên, mặc dù đã có sự cải cách về khung chính sách với các ưu đãi hấp dẫn và sự bùng nổ 
của ĐMTMN trong những năm qua tại Việt Nam, ĐMTMN không phát triển đồng đều giữa các 
ngành do còn tồn tại các khó khăn chính sách tiềm ẩn và thiếu các sáng kiến để thúc đẩy phát 
triển ĐMTMN trong khu vực công, sự khác biệt về cơ sở hạ tầng của các tòa nhà, nhận thức về 
công nghệ và thiếu nguồn vốn. Do đó, cho đến nay, có rất ít ĐMTMN được lắp đặt trên các tòa 
nhà văn phòng hành chính, đặc biệt là các trường công lập và trường học ở vùng sâu, vùng xa.

Để thúc đẩy sự phát triển của ĐMTMN trong ngành giáo dục ở Việt Nam, những hạn chế điển 
hình trong ngành phải được giải quyết kịp thời và hiệu quả với các cơ chế và gói hỗ trợ phù hợp. 
Cần thu hút nhiều hơn nữa sự hỗ trợ và tham gia của Chính phủ, các bộ ngành, các công ty khu 
vực tư nhân và các tổ chức tài chính như các ngân hàng thương mại và các quỹ dưới hình thức 
điều phối tập trung giữa các bên liên quan chính.

Khảo sát lắp đặt ĐMTMN cho thấy bất chấp những khó khăn mà các bên liên quan khác nhau 
nhận thấy liên quan đến tiềm năng lắp đặt ĐMTMN, vẫn có sự quan tâm đáng kể để khám phá 
thêm các cơ hội từ tất cả các bên liên quan. Nếu có đủ các yếu tố tạo điều kiện như cam kết và 
hỗ trợ mạnh mẽ từ Chính phủ và các nhà hoạch định chính sách, có giá FIT đặc biệt và chương 
trình khuyến khích tài chính, nguồn vay vốn chi phí thấp, v.v..., các khó khăn đó sẽ có thể được 
giảm thiểu .



ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ GIẢI PHÁP TIỀM NĂNG VỀ NĂNG LƯỢNG SẠCH TRONG TRƯỜNG HỌC52

Phần tiếp theo sẽ đưa ra các khuyến nghị chính sách nhằm giải quyết những khó khăn chính 
trong việc lắp đặt ĐMTMN trong trường học ở Việt Nam nhằm thu hẹp khoảng cách đã xác định 
trong việc nhân rộng ĐMTMN cho các trường học trên toàn quốc.

7.1. MÔ HÌNH TẬP TRUNG VÀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ 
Để khắc phục tình trạng phân bổ rất phân tán của các trường công lập của Việt Nam và trở ngại 
về quy mô nhỏ trong việc mở rộng quy mô triển khai ĐMTMN ở các trường công lập của Việt 
Nam, cần phải có một tổ chức theo mô hình tập trung hiệu quả của một cơ sở giáo dục làm đầu 
mối. Tổ chức này là sự hợp tác của các bên liên quan chính của khu vực trường học và khu vực 
tư nhân của ĐMTMN, những người được các trường ủy quyền để đảm bảo ủy quyền hợp pháp 
và trình độ chuyên môn để giải quyết các rủi ro hợp đồng, cung cấp uy tín tín dụng của mình 
cho các nhà đầu tư và thi công ĐMTMN cũng như đại diện cho các trường học trong quá trình 
giám sát và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc nhà phát triển thông qua đấu thầu cạnh tranh. 
Tuy nhiên, để sự phối hợp này hoạt động hiệu quả, cần có sự tham gia và hỗ trợ mạnh mẽ của 
các cơ quan nhà nước ở cả cấp quốc gia và cấp tỉnh trong việc tạo điều kiện thông quacác quy 
định và hướng dẫn chính sách.

Vai trò của các cơ quan nhà nước ở cả cấp quốc gia và cấp tỉnh trong việc thúc đẩy các sáng 
kiến ĐMTMN ở Việt Nam được coi là rất quan trọng để giảm thiểu các rủi ro hiện hành liên quan 
đến các dự án ĐMTMN ở các trường công lập. Nhà nước có thể đưa ra chính sách tạo điều kiện, 
bao gồm hợp lý hóa quy trình đầu tư và các ưu đãi tài chính dành riêng cho ngành giáo dục 
nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sáng kiến ĐMTMN trong các trường công lập của Việt Nam.

Như có thể thấy trong một số sáng kiến quốc tế ở các quốc gia khác, Chính phủ đóng một vai trò 
quan trọng trong việc đưa các sáng kiến năng lượng mặt trời thành công trong các trường học.

Cách tiếp cận tập trung sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập hợp các trường riêng lẻ thành một 
số danh mục đầu tư quy mô lớn, giải quyết vấn đề về tính khả thi kinh tế của các dự án riêng lẻ 
quy mô nhỏ, đồng thời giảm đáng kể khối lượng các giao dịch và thủ tục liên quan đến phát triển 
dự án ĐMTMN cho các trường.

Quan điểm hành động: Trong giai đoạn ngắn hạn, Bộ GD&ĐT có thể kiến nghị Chính phủ xem xét 
thành lập Ban điều phối Trung ương về ĐMTMN trong trường học bao gồm các Bộ có liên quan 
(Bộ Công Thương, Bộ GD&ĐT, Bộ TN&MT), UBND các tỉnh, EVN, Đại diện của Sở GD&ĐT, các 
trường học và các chuyên gia về ĐMTMN để thúc đẩy việc mở rộng ĐMTMN trong trường học.

7.2. GIÁ FIT ƯU ĐÃI VÀ GÓI HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CHO CÁC DỰ ÁN 
ĐMTMN TRONG TRƯỜNG HỌC
Giá FIT và ưu đãi thuế dành cho các nhà đầu tư dự án năng lượng tái tạo như các nhà máy phát 
điện năng lượng sạch là yếu tố chủ chốt cho sự tăng trưởng của ĐMTMN ở Việt Nam từ trước 
đến nay. Tuy nhiên, sự tăng trưởng đó chỉ có ở ngành thương mại, công nghiệp và hộ gia đình.

Để ĐMTMN trong các trường công lập có cùng mức tăng trưởng, cần phải làm nhiều việc hơn 
nữa vì có nhiều khó khăn cản trở sự phát triển tiềm năng của ĐMTMN trong các trường công 
ở Việt Nam. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nên có giá FIT ưu đãi hơn và gói hỗ trợ tài chính để 
phát triển dự án ĐMTMN có lợi cho các trường học để giảm bớt một phần chi phí đầu tư dự án 
ĐMTMN do vấn đề về cơ sở hạ tầng điển hình của khu vực trường học ở Việt Nam. Ngoài ra, 
giá FIT cho ĐMTMN trường học có thể được thiết kế đặc thù theo khu vực trên cơ sở cường độ 
chiếu xạ mặt trời để thúc đẩy đồng đều ĐMTMN trong toàn ngành. Mức thanh toán cao nhất do 
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giá FIT cao hơn có thể được ưu đãi cho các vùng có chất lượng tài nguyên mặt trời thấp hơn như 
ở miền Bắc Việt Nam. Điều này sẽ thúc đẩy việc triển khai ĐMTMN ở những khu vực mà năng 
lượng mặt trời ít cạnh tranh hơn.

Đặc biệt, ở những vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều thách thức và khó khăn hơn nữa, cần có 
một giá FIT ưu đãi hơn nữa và các khuyến khích tài chính lớn để thúc đẩy ĐMTMN ở những 
vùng này.

Một số gói hỗ trợ tài chính bổ sung cho các dự án ĐMTMN trong trường công lập bao gồm kéo 
dài thời gian miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế VAT khi mua điện mặt trời để tiêu 
dùng cho trường học, khuyến khích dựa trên hiệu suất trả tín dụng KWh cho điện do ĐMTMN 
sản xuất.

Quan điểm hành động: Trong giai đoạn ngắn hạn, Bộ GD&ĐT có thể kiến nghị Chính phủ xem 
xét thành lập Ban điều phối Trung ương về ĐMTMN trong trường học bao gồm các Bộ có liên 
quan (Bộ GD&ĐT, Bộ TN&MT), UBND các tỉnh, EVN, Đại diện của Sở GD&ĐT, các trường học 
và các chuyên gia về ĐMTMN để thúc đẩy việc mở rộng ĐMTMN trong trường học.

7.3. GIẢI PHÁP KHÔNG NỐI LƯỚI ĐIỆN CHO CÁC TRƯỜNG HỌC                     
VÙNG SÂU, VÙNG XA, VÙNG KHÓ
Như đã đề cập ở trên, tại các vùng nông thôn khó tiếp cận, ĐMTMN không nối lưới có thể là một 
giải pháp tốt để khắc phục chi phí nối lưới cao và cung cấp điện cho các vùng nông thôn. Do 
đó, cần có thêm các chính sách hỗ trợ cũng như khuyến khích đầu tư vào ngành năng lượng 
tái tạo không nối lưới. Điều này đòi hỏi phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa chính phủ, khu vực tư 
nhân và các tổ chức tài chính ở cấp quốc gia và cấp tỉnh để thiết kế các cơ chế tài chính phù hợp 
nhằm thúc đẩy các dự án năng lượng mặt trời không nối lưới ở những vùng xa xôi nhất, bao gồm 
20.000 Điểm trường không có hoặc hạn chế tiếp cận đến lưới điện. Nếu giải pháp năng lượng 
tái tạo không nối lưới bao gồm ĐMTMN có thể được coi là một trong những lựa chọn ưu tiên để 
thúc đẩy tiếp cận năng lượng ở khu vực nông thôn trong luật pháp quốc gia,  tạo ra hành lang 
pháp lý rõ ràng hơn cho các nhà đầu tư trên thị trường, đặc biệt là khu vực tư nhân. Ngoài ra, cần 
xây dựng chương trình nâng cao năng lực và nhận thức của các cấp chính quyền địa phương 
và phát triển kỹ năng cho người địa phương để duy trì tốc độ tăng trưởng ở khu vực nông thôn.

Nếu được thiết kế và triển khai hiệu quả, giải pháp này có thể tạo ra những tác động tích cực 
đáng kể đến chất lượng giáo dục của vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa vì các trường học sẽ 
được sử dụng điện ổn định và bền vững hơn.

Quan điểm hành động: Trong giai đoạn trung và dài hạn, tùy thuộc vào tiến độ của chương trình 
giá FIT ưu đãi cho ĐMTMN tại các trường học, Ban điều phối Trung ương có thể đề xuất với Bộ 
Công Thương một cơ cấu định giá khác biệt dành riêng cho các trường học ở vùng sâu vùng xa.

7.4. PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CARBON 
Năng lượng mặt trời, cũng như các năng lượng tái tạo khác, được coi là năng lượng sạch đang 
giúp thế giới đạt được sự phát triển với mức carbon thấp. Một trong những lợi ích đáng kể của 
năng lượng mặt trời là góp phần giảm phát thải carbon và KNK, đóng vai trò quan trọng trong 
việc ứng phó với biến đổi khí hậu và đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Do đó, sáng 
kiến định giá Carbon - công cụ chính sách để định giá phát thải carbon đã được đưa ra và thực 
hiện trên toàn thế giới trong vài năm gần đây. Do đó, sáng kiến định giá carbon có tiềm năng 
truyền cảm hứng cho các quốc gia hướng sự phát triển ít phát thải carbon hơn.
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Tại Việt Nam, thị trường carbon vẫn còn ở giai đoạn rất non trẻ nhưng có nhiều tiềm năng phát 
triển đặc biệt trong bối cảnh ngành năng lượng tái tạo đang tang trưởng nhanh chóng. Vào 
tháng 11 năm 2020, Chính phủ Việt Nam đã thông qua Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi, có hiệu 
lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2022, quy định Chính phủ sẽ thiết lập một chương trình kinh doanh 
phát thải carbon phù hợp với bối cảnh đất nước và tuân thủ các hiệp ước quốc tế về biến đổi khí 
hậu và trong đó hạn ngạch và tín dụng phát thải có thể được giao dịch bởi các công ty.

Việc phát triển thị trường carbon ở Việt Nam sẽ tận dụng được khả năng huy động của các nhà 
đầu tư quốc tế, trong nước, các doanh nghiệp và tư nhân trong ngành này cũng như đạt được 
mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Để thị trường carbon hoạt động hiệu quả, 
cần xây dựng hệ thống cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển thị trường carbon.

Sự phát triển của thị trường carbon ở Việt Nam sẽ tạo ra động lực cho các trường học sử dụng 
năng lượng mặt trời vì các trường học có thể đổi lấy lượng khí thải carbon đã giảm nhờ hệ thống 
năng lượng mặt trời lấy tiền. Hệ thống năng lượng mặt trời giúp giảm lượng khí thải carbon càng 
nhiều thì các trường học càng có thêm thu nhập.

Quan điểm hành động: Khi xây dựng các mô hình cấp vốn cho ĐMTMN tại trường học, cần cân 
nhắc yếu tố về mức giảm phát thải các-bon để khi thị trường các-bon tại Việt Nam được hình 
thành, các dự án ĐMTMN có thể nhận thêm nguồn thu từ việc bán chứng chỉ các-bon.

7.5. THÚC ĐẨY GIÁO DỤC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Ngành giáo dục với tiềm năng lớn chưa được khai thác để sản xuất năng lượng mặt trời ứng 
dụng ĐMTMN sẽ hỗ trợ sự phát triển của ngành ĐMTMN cũng như Chính phủ để đạt được mục 
tiêu đầy tham vọng của Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam vào năm 2030.  
Với tác động tích cực lên biến đổi khí hậu, Chương trình Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu 
cần được triển khai mạnh mẽ trong nhà trường. Các chương trình phù hợp và các hoạt động 
nâng cao nhận thức về năng lượng sạch và thúc đẩy giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu cần 
được các cấp quản lý có liên quan ở tất cả các cấp học và các chuyên gia, cán bộ ngành triển 
khai và truyền đạt một cách hiệu quả và chuyên nghiệp. Bộ GD & ĐT / Sở GD & ĐT có thể phối 
hợp với các trung tâm đào tạo và các công ty tư vấn tổ chức nhiều hội thảo và tọa đàm cho các 
hiệu trưởng, giáo viên và nhân viên kỹ thuật của trường học nhằm nâng cao nhận thức, cung 
cấp kiến thức và kỹ năng về năng lượng sạch, công nghệ điện mặt trời và kỹ thuật vận hành, 
tính kinh tế, xã hội và lợi ích môi trường của điện mặt trời đối trường học nói riêng và giáo dục 
nói chung.

Quan điểm hành động: Trong ngắn hạn, Bộ GD & ĐT đẩy mạnh giáo dục ứng phó với biến đổi 
khí hậu trong trường học.
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8. HẠN CHẾ VÀ KHUYẾN NGHỊ
Quá trình thực hiện báo cáo này còn tồn tại một số hạn chế nghiên cứu sau đây:

   •    Thiếu dữ liệu chính thức về các trường công lập của Việt Nam liên quan đến dữ liệu để đánh 
giá tiềm năng lắp đặt năng lượng mặt trời trên mái nhà trong trường học (mức tiêu thụ điện, 
diện tích mái nhà, tình trạng mái nhà)

   •    Các câu trả lời trong khảo sát lắp đặt ĐMTMN, đặc biệt là từ các trường học ghi nhận các 
lỗi như lỗi chính tả, thiếu số liệu thống kê thực tế dẫn đến số liệu ở dạng ước tính và các 
vấn đề khác.

   •    Việc khảo sát kỹ thuật qua vệ tinh (virtual inspection) không thể xác định chính xác điều 
kiện mái và tải trọng mái của các trường học cho việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời. Ngoài 
ra, danh sách các trường tại thành phố Đà Nẵng được xác định thông qua kết quả khảo sát 
lắp đặt ĐMTMNcó thể không đại diện toàn bộ các trường công lập trên địa bàn thành phố.

   •    Báo cáo đề xuất mô hình OPEX qua đó nhà đầu tư bên thứ ba đầu tư, lắp đặt các tấm quang 
điện cho các trường học. Trong mô hình này, có thể có những rủi ro liên quan đến  tính pháp 
lý cho phép quyền sở hữu tài sản của bên thứ ba đầu tư trên tài sản công

Do đó, báo cáo đề xuất một số nghiên cứu tiếp theo như sau:

   •    Nghiên cứu chi tiết về mức tiêu thụ điện và điều kiện cơ sở vật chất cho việc lắp đặt năng 
lượng mặt trời trong tất cả các trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm xây dựng 
danh mục thí điểm tối ưu có các trường tiêu biểu và phù hợp nhất của Đà Nẵng. Việc này 
cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa EVN, Sở GD & ĐT thành phố Đà Nẵng và chuyên gia tư 
vấn về năng lượng mặt trời.

   •    Đánh giá kỹ thuật chi tiết tại điểm (nghiên cứu khả thi) cần được thực hiện tại các cơ sở 
trường được đề xuất trong chương trình thí điểm có đủ điều kiện lắp đặt hệ thống ĐMTMN.

   •    Cần có tư vấn pháp lý về luật và các quy định liên quan đến rủi ro tiềm ẩn về quyền sở hữu 
tài sản của bên thứ ba đầu tư trên tài sản công
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   •    Khuyến nghị thực hiện một nghiên cứu cấp quốc gia về tiêu thụ điện và điều kiện cơ sở vật 
chất cho việc lắp đặt năng lượng mặt trời trong tất cả các trường học ở Việt Nam sau khi 
chương trình thí điểm tại thành phố Đà Nẵng được thực hiện và hoàn tất . Nghiên cứu này 
sẽ giúp xác định tỉnh nào là ứng viên tiếp theo cho việc nhân rộng quy mô (nghiên cứu khả 
thi, phân tích các mặt lợi ích vàv chi phí cho từng tỉnh) và theo danh mục tối ưu các trường 
phù hợp nhất cho việc lắp đặt năng lượng mặt trời. Vơí các cơ sở giáo dục không đủ điều 
kiện cơ sở vật chất cho việc lắp đặt năng lượng mặt trời, khuyến nghị thực hiện nghiên cứu 
để tìm ra phương án kỹ thuật, công nghệ và đầu tư phù hợp. 

Thực hiện nghiên cứu về mức độ an toàn của việc lắp đặt tấm pin mặt trời đố với cơ sở giáo dục 
trên thế giới, khu vực và ở Việt Nam. 
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