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Hôm nay, Hội thảo “Năng lượng bền vững – hướng tới một nền kinh tế có mức phát thải 

thấp” đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là kết quả của sự hợp tác hiệu quả giữa Bộ Công 

Thương Việt Nam (BCT), Đại sứ quán CHLB Đức tại Hà Nội, và Tập đoàn Siemens. Sự 

kiện uy tín này đã thu hút khoảng 100 đại biểu là các nhà quản lý và hoạch định chính 

sách, các lãnh đạo doanh nghiệp cũng như chuyên gia hàng đầu về năng lượng tới tham 

dự nhằm đánh giá các tác động của bối cảnh năng lượng thế giới đối với Việt Nam, đồng 

thời thảo luận về các thách thức và các giải pháp nhằm phát triển hệ thống năng lượng 

hiệu quả và bền vững tại Việt Nam. 

Dân số thế giới liên tục tăng song nhu cầu về năng lượng còn tăng nhanh hơn. Thực trạng này 

đặt ra bốn thách thức chính đối với một hệ thống năng lượng bền vững: cung cấp năng lượng 

đáng tin cậy, giá cả hợp lý, bảo vệ môi trường, và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên. Để 

ứng phó với các thách thức này, cơ cấu năng lượng thế giới cần có những thay đổi vượt bậc 

nhằm tích hợp tỉ lệ cao năng lượng tái tạo từ các nguồn phát điện phân bố, được cân bằng bởi 

việc sản xuất điện linh hoạt và hiệu quả từ nhiên liệu hóa thạch đồng thời kết hợp với các giải 

pháp lưu trữ và sử dụng điện hợp lý. Tất cả sẽ được quản lý bởi các lưới điện thông minh và 

mạng lưới dữ liệu.  

Kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng nhanh đòi hỏi nhu cầu năng lượng ngày càng cao. Ngoài 

việc không ngừng phát huy nội lực, Việt Nam đang quyết tâm giải quyết bốn thách thức nêu 

trên với sự hợp tác, hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, đặc biệt từ các đối tác phát triển có trình độ 

công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực năng lượng. 

Tại Hội thảo hôm nay, các đại biểu đã có cơ hội lắng nghe các đại diện cấp cao từ khu vực 

quản lý nhà nước và khu vực tư nhân chia sẻ những thông tin bổ ích về bối cảnh năng lượng 

thế giới, với ví dụ minh họa là CHLB Đức, cũng như về Quy hoạch tổng thể phát triển điện lực 

Việt Nam. Các đại biểu cũng được chia sẻ thông tin cập nhật về các giải pháp công nghệ hiện 

có để hỗ trợ Việt Nam nhằm hướng tới sự phối hợp hiệu quả của các nguồn năng lượng bền 

vững và một nền kinh tế có mức phát thải thấp. Đồng thời, các đại biểu cũng đã tham gia phiên 

thảo luận chuyên đề và đối thoại mở với các diễn giả uy tín đại diện cho Bộ Công Thương, Đại 



sứ quán nước CHLB Đức tại Hà Nội, Tập đoàn Siemens, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 

và Tổng công ty Điện lực Dầu Khí Việt Nam (PV Power).   

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng: “An ninh năng lượng luôn là mục tiêu 

hàng đầu trong chính sách, chiến lược phát triển ngành Năng lượng của Việt Nam. Việt Nam 

đã và đang huy động những nguồn lực trong nước và quốc tế nhằm hỗ trợ cho phát triển điện 

lực để bảo đảm cung cấp đủ điện với chất lượng ngày càng cao, giá điện hợp lý cho phát triển 

kinh tế - xã hội của đất nước, tối ưu hóa việc sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên năng 

lượng, cũng như thúc đẩy việc sử dụng năng lượng sạch và tái tạo. Các nỗ lực đáng kể đã 

được thực hiện nhằm tăng cường hơn nữa đối thoại ngành năng lượng với tất cả các bên liên 

quan trong ngành nhằm đạt được một hệ thống năng lượng bền vững và một nền kinh tế có 

mức phát thải thấp”.   

Ông Wolfgang Manig, Đại biện Lâm thời Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam chia sẻ: “CHLB 

Đức nhiều năm qua đã hỗ trợ Việt Nam trong việc tăng cường năng lượng bền vững và sử 

dụng năng lượng hiệu quả thông qua kênh hợp tác phát triển song phương cũng như thông 

qua sự tham gia của khu vực tư nhân. CHLB Đức sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm có 

được trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Cùng với các đối tác mạnh mẽ giống như Việt 

Nam, CHLB Đức đang đi tiên phong trong việc hướng tới giảm thiểu phát thải các-bon trong 

nền kinh tế. Đây là một điều thiết yếu trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay”. 

Chủ tịch và Tổng Giám đốc Khu vực của Tập đoàn Siemens Armin Bruck phát biểu: “Tại 

Siemens, chúng tôi tin rằng để đảm bảo cung cấp năng lượng tin cậy và tối ưu hóa việc sử 

dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên năng lượng, đồng thời giải quyết những nhu cầu về khí 

hậu nhằm tiếp tục giảm thiểu phát thải các-bon, cần phải phát huy cao nhất mức độ sử dụng 

năng lượng hiệu quả cũng như phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, lưới điện thông minh, tỉ 

lệ cao các nguồn phát điện phân bố. Từ năng lượng hóa thạch cho đến năng lượng tái tạo, từ 

mô hình điện tập trung cho đến điện phân bố, Siemens hoàn toàn có thể đáp ứng được mọi 

nhu cầu về năng lượng và khí hậu của thế giới. Chúng tôi kết hợp dữ liệu thông minh với bí 

quyết công nghệ nhằm tích hợp các công nghệ số và tự động hóa, giúp các khách hàng của 

chúng tôi tối ưu hóa hoạt động về năng lượng và xây dựng ra bối cảnh năng lượng của tương 

lai. Rất nhiều công nghệ tiên tiến của chúng tôi đã được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam và chúng 

tôi chắc chắn có thể hỗ trợ nhiều hơn nữa cho Việt Nam trên lộ trình trở thành một quốc gia 

công nghiệp và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững”.  
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Siemens AG (Béc-lin và Mu-ních) là tập đoàn công nghệ điện và điện tử toàn cầu đại diện cho các thành tựu kỹ thuật, sáng kiến, chất lượng, sự 

tin cậy và tính quốc tế hơn 165 năm nay. Siemens hoạt động trên hơn 200 quốc gia và tập trung vào các lĩnh vực điện khí hóa, tự động hóa và 

số hóa. Là một trong những nhà sản xuất lớn nhất thế giới về các công nghệ sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả, Siemens hiện giữ vị trí 

số 1 trong lĩnh vực tuốc bin gió ngoài khơi, là nhà cung cấp hàng đầu về tuốc bin chu trình kết hợp phục vụ cho sản xuất điện, là nhà cung cấp 

trọng yếu cho các giải pháp truyền tải điện và là nhà tiên phong trong các giải pháp cơ sở hạ tầng cũng như các giải pháp tự động hóa, truyền 

động và phần mềm cho công nghiệp. Siemens cũng là nhà cung cấp hàng đầu các thiết bị chẩn đoán hình ảnh như các hệ thộng chụp cắt lớp vi 

tính và chụp cộng hưởng từ - là đơn vị dẫn đầu về chẩn đoán xét nghiệm cũng như công nghệ thông tin lâm sàng. Trong năm tài khóa 2016 kết 

thúc vào 30/09/2016, Siemens đạt doanh thu 79,6 tỷ euro và lãi ròng là 5,6 tỷ euro. Cuối tháng 9/2016, công ty có khoảng 351.000 nhân viên 

làm việc khắp nơi trên thế giới. Thông tin chi tiết tham khảo tại : www.siemens.com.  
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