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VỀ TRANG BÌA
Ảnh trang bìa là hình nhà máy điện Navajo, bang Arizona, một 
trong những nhà máy điện than quy mô lớn của Mỹ đã bị đóng 
cửa năm 2019. Bản quyền hình ảnh © Darcy Padilla.

VỀ TỔ CHỨC GIÁM SÁT 
NĂNG LƯỢNG TOÀN CẦU 
(GEM)
Tổ chức Giám sát Năng lượng Toàn 

cầu (GEM) xây dựng và chia sẻ thông tin về các dự án nhiên liệu 
hóa thạch nhằm ủng hộ sự chuyển dịch sang năng lượng sạch 
trên khắp thế giới. Các dự án hiện tại của GEM bao gồm Hệ 
thống Giám sát Nhà máy Điện than Toàn cầu, Hệ thống giám sát 
Dự án Nhiên liệu hóa thạch Toàn cầu, Hệ thống giám sát Khí đốt 
châu Âu, bản tin CoalWire và ứng dụng GEM wiki. Để biết thêm 
thông tin chi tiết, xem tại: https://globalenergymonitor.org/

VỀ TỔ CHỨC SIERRA CLUB
Sierra Club là tổ chức môi trường quần chúng lớn 
nhất và có ảnh hưởng nhất của Mỹ với hơn 3,5 
triệu thành viên và người ủng hộ. Bên cạnh những 
hoạt động nâng cao hiểu biết của người dân về 
giá trị của các nguồn tài nguyên thiên nhiên và 

di sản, Sierra Club còn thúc đẩy năng lượng sạch, an toàn sức 
khỏe cộng đồng, bảo vệ động vật hoang dã và bảo tồn các khu 
vực tự nhiên hoang dã thông qua hoạt động với cộng đồng, giáo 
dục công chúng, vận động chính sách và trợ giúp pháp lý. Để biết 
thêm thông tin chi tiết, xem tại: www.sierraclub.org

VỀ TỔ CHỨC HÒA BÌNH 
XANH QUỐC TẾ
Greenpeace là mạng lưới toàn cầu 

bao gồm các tổ chức Greenpeace cấp quốc gia và khu vực 
(NRO). Greenpeace International đóng vai trò cơ quan điều phối. 
Greenpeace sử dụng phương thức giải quyết hòa bình, sáng tạo 
đối với các vấn đề môi trường toàn cầu, đồng thời xây dựng các 
giải pháp vì một tương lai xanh và yên bình. Để biết thêm thông 
tin chi tiết, xem tại www.greenpeace.org

VỀ TRUNG TÂM NGHIÊN 
CỨU NĂNG LƯỢNG VÀ 
KHÔNG KHÍ SẠCH (CREA) 

CREA là tổ chức nghiên cứu độc lập tập trung công bố những xu 
hướng, nguyên nhân, ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như giải pháp 
cho vấn đề ô nhiễm không khí. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui 
lòng truy cập  www.energyandcleanair.org

VỀ HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHÀ MÁY ĐIỆN 
THAN TOÀN CẦU  
Hệ thống giám sát nhà máy điện than toàn cầu (Global Coal 
Plant Tracker) là cơ sở dữ liệu trực tuyến được xây dựng nhằm 
xác định, lập bản đồ, mô tả và phân loại các nhà máy điện than 
đang vận hành và được quy hoạch từ 1/1/2010 (có công suất 
≥30 MW). Hệ thống này do GEM phát triển, đi kèm với trang wiki 
để cung cấp thông chi tiết của từng nhà máy và được cập nhật 
sáu tháng một lần. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem 
Phương pháp giám sát tại EndCoal.org.

CÁC TÁC GIẢ 
Christine Shearer là Nhà nghiên cứu và Phân tích của Global 
Energy Monitor (GEM). Lauri Myllyvirta là trưởng nhóm phân 
tích của CREA. Aiqun Yu là một nhà nghiên cứu người Trung 
Quốc làm việc cho GEM. Greig Aitken là Nhà phân tích Nghiên 
cứu Tài chính của GEM. Neha Mathew-Shah là Đại diện quốc tế 
của Chương trình Hợp tác Cộng đồng và Công bằng Môi trường 
tại Sierra Club. Gyorgy Dallos là Nhà chiến lược Toàn cầu của 
Greenpeace International. Ted Nace là Giám đốc GEM.

HIỆU ĐÍNH VÀ THIẾT KẾ 
Hiệu đính bởi James Browning, Global Energy Monitor. Thiết 
kế bởi Charlene Will. Hỗ trợ thiết kế và dàn trang bởi David Van 
Ness. 

CẤP PHÉP SỬ DỤNG/BẨN QUYỀN 
Ấn phẩm này có thể được sao chép toàn bộ hoặc một phần dưới 
bất kỳ hình thức nào cho mục đích giáo dục và phi lợi nhuận mà 
không cần sự cho phép đặc biệt của chủ sở hữu quyền tác giả, 
với điều kiện có trích nguồn. Ấn phẩm này không được sử dụng 
để bán lại hoặc với mục đích thương mại khác mà không có sự 
cho phép bằng văn bản của người sở hữu quyền tác giả. Bản 
quyền © Tháng 3 năm 2020 bởi Global Energy Monitor, Green-
peace International, CREA và Sierra Club
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THÔNG TIN THAM KHẢO 
Để biết thêm thông tin về các nhà máy điện than đang vận 
hành và trong quy hoạch, xem Thống kế Tóm tắt tại EndCoal.
org. Cơ sở dữ liệu này cung cấp hơn 20 bảng kết quả từ Hệ 
thống giám sát nhà máy điện than toàn cầu (GPCT) theo tỉnh, 
quốc gia và khu vực. Để tham khảo các báo cáo phân tích dựa 
trên dữ liệu GCPT, vui lòng truy cập Báo cáo tại EndCoal.org. 
Để lấy dữ liệu sơ cấp từ GCPT, liên hệ với Ted Nace (ted@
tednace.com).

https://endcoal.org/global-coal-plant-tracker/summary-statistics/
https://endcoal.org/global-coal-plant-tracker/reports/
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TÓM TẮT

1. Bao gồm các tổ máy điện than quy mô từ 30 MW trở lên

Theo cơ sơ dữ liệu giám sát các dự án điện than toàn cầu Global Coal Plan Tracker1 trong năm 

2019, các chỉ số hàng đầu về tăng trưởng công suất điện than đã suy giảm năm thứ tư liên tiếp, bao 

gồm số nhà máy khởi công xây mới, các nhà máy đã phê duyệt và tiền phê duyệt.

Trong bối cảnh lo ngại về vấn đề khí hậu xuất hiện dày đặc trên các kênh tin tức, các nhà thầu xây 

dựng điện than mới đang đối mặt với môi trường kinh doanh ngày càng khắc nghiệt. Trong đó có 

việc thắt chặt tài chính của hơn 126 ngân hàng và tổ chức bảo hiểm toàn cầu cũng như cam kết xóa 

bỏ than, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sang năng lượng sạch của 33 quốc gia và 27 chính quyền 

địa phương.

Mặc dù hoạt động phát triển điện than đã chững lại nhưng số lượng các nhà máy điện than vẫn tăng 

mạnh hơn trong năm 2019 so với năm 2018. Mức tăng này chủ yếu là do gia tăng các nhà máy được 

đưa vào hoạt động ở Trung Quốc sau khi nước này ồ ạt cấp phép cho các nhà máy điện than giai 

đoạn 2014-2016. Nếu không tính Trung Quốc, ngành điện than toàn cầu nhìn chung đã suy giảm 

năm thứ hai liên tiếp do số nhà máy ngừng hoạt động cao hơn so với số nhà máy đã phê duyệt. Trên 

toàn cầu, tổng công suất điện than năm 2019 đã giảm 3% so với năm 2018. Các nhà máy điện than 

trên thế giới đang hoạt động ở mức thấp kỷ lục, chỉ đạt trung bình 51% tổng số giờ hoạt động bình 

thường.

Tại Trung Quốc, công suất của các nhà máy tiền thi công đã tăng lần đầu tiên kể từ khi Chính phủ 

nước này bắt đầu tiến hành hạn chế đối với các đề xuất và cấp phép điện than mới trong năm 2016. 

Sự gia tăng này là do ngành điện Trung Quốc tiếp tục ủng hộ mục tiêu công suất theo Quy hoạch 

điện lực quốc gia 5 năm tới với số lượng các nhà máy sản xuất điện than có thể lên đến 200 nhà 

máy đến năm 2025. Trong khi đó, công suất điện than bổ sung của Trung Quốc tiếp tục vượt cầu với 

40% tổng công suất dự án được phê duyệt trong năm 2019 đã bị chuyển sang tình trạng hoạt động 

dự phòng trong trường hợp khẩn cấp nhằm hạn chế sử dụng lượng công suất này. 
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Những diễn biến chính được ghi nhận trong năm 2019:

■■ Công suất điện than toàn cầu tăng 34,1 gigawatt (GW) trong 

năm 2019, như vậy công suất ròng bổ sung đã tăng đầu tiên 

kể từ năm 2015. Trung Quốc chiếm gần hai phần ba tổng 

công suất 68,3 GW của các nhà máy điện than mới được phê 

duyệt. Nếu không tính Trung Quốc, số nhà máy điện than 

toàn cầu nhìn chung đã giảm năm thứ hai liên tiếp. Tại các 

nước thành viên thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế 

(OECD), công suất điện than đã giảm kể từ năm 2011. 

■■ Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) ngừng xây dựng các nhà máy 

điện than nên Nhật Bản hiện trở thành nước đứng đầu về thúc 

đẩy phát triển nhà máy điện than mới trong nhóm OECD. Tại 

Nhật Bản, tổng công suất của các nhà máy điện than đang 

phát triển đạt 11,9 GW. Do đó, tổng phát thải cacbon dioxit 

trong thời gian hoạt động của các nhà máy hiện tại sẽ tăng 

50% (từ 3,9 tỷ tấn lên 5,8 tỷ tấn cacbon dioxit). Quốc gia Đông 

Á này còn cấp vốn đầu tư cho các nhà máy điện than ở nước 

ngoài với tổng công suất 24,7 GW, cao hơn tổng công suất 

của Australia (24,4 GW). 

■■ Công suất các nhà máy điện than ngừng hoạt động tại Mỹ 

chiếm gần một nửa tổng công suất các nhà máy ngừng hoạt 

động trên khắp thế giới trong năm 2019. Đây là mức giảm 

mạnh thứ hai trong lịch sử. Còn tại Liên minh châu Âu (EU), 

công suất các nhà máy điện than ngừng hoạt động đứng thứ 

4. Dưới thời của Tổng thống Mỹ Donald Trump, công suất các 

nhà máy điện than ngừng hoạt động cao hơn 67% so với thời 

của cựu Tổng thống Barack Obama: công suất các nhà máy 

điện than ngừng hoạt động đạt trung bình 8,2 GW/năm vào thời 

ông Barack Obama (2009-2016) và 13,7 GW/năm vào thời ông 

Donald Trump (2017-2019).

■■ Công suất của các nhà máy giai đoạn tiền thi công tiếp tục sụt 

giảm. Mức công suất này giảm 50% tại Ấn Độ, 22% tại khu 

vực Đông Nam Á, 40% tại châu Phi và 60% tại châu Mỹ Lat-

inh giai đoạn 2018-2019. Công suất của các nhà máy tiền thi 

công ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện cao hơn Ấn Độ. Đây là một diễn biến 

không ai có thể ngờ tới cách đây chỉ vài năm khi Trung Quốc 

và Ấn Độ chiếm ưu thế trong phát triển điện than.

■■ Công suất của các nhà máy khởi công xây dựng mới đã giảm 

trong năm 2019. Mức giảm mạnh được ghi nhận ở khu vực 

Đông Nam Á và Trung Quốc trong khi không có nhà máy điện 

than mới nào được xây dựng ở châu Phi và Mỹ Latinh. Do đó, 

công suất các nhà máy đang xây dựng năm 2019 giảm 16% 

so với năm 2018 do nhà máy đã được phê duyệt thấp hơn nhà 

máy khởi công xây dựng mới.

■■ Các ngân hàng thương mại Australia, châu Âu và Mỹ đã dừng 

cấp vốn trực tiếp cho các nhà máy điện than khởi công xây 

dựng mới trong năm 2019 mặc dù nhiều ngân hàng vẫn hỗ trợ 

tài chính cho các công ty, đơn vị nhà nước xây dựng nhà máy 

điện than.

■■ Sản xuất điện than toàn cầu đã sụt giảm 3% so với năm 2018, 

mức giảm mạnh được ghi nhận ở Liên minh châu Âu (-24%), 

Mỹ (-16%), và thậm chí cả Ấn Độ (-3%). Do vậy, số giờ hoạt 

động trung bình của các nhà máy điện than toàn cầu đã rơi 

xuống mức thấp kỷ lục là 51%. 

■■ Giờ đây, chúng ta đã thấy ảnh hưởng xấu nhất của việc Trung 

Quốc cấp phép ồ ạt cho các nhà máy điện than trong giai 

đoạn 2014-2016. Đó là số lượng các nhà máy điện than đi vào 

hoạt động ở nước này gia tăng. Lượng bổ sung cao hơn nhiều 

so với nhu cầu điện, khiến tình trạng dư thừa công suất ngày 

càng trầm trọng. Chính phủ trung ương Trung Quốc đã

chuyển 40% công suất điện than đã cấp phép năm 2019 sang 

hoạt động dự phòng trong trường hợp khẩn cấp và hạn chế số 

giờ hoạt động của các nhà máy này.

■■ Mặc dù hoạt động phát triển và vận hành các nhà máy điện 

than đã giảm trong năm 2019, thế giới vẫn không thực hiện 

được lộ trình cắt giảm mạnh mẽ điện than cần thiết để thực 

hiện được thỏa thuận khí hậu Paris. Ủy ban Liên chính phủ về 

Biến đổi Khí hậu (IPCC) cho biết, tiêu thụ điện than phải giảm 

80% đến năm 2030 để có thể duy trì mức tăng nhiệt toàn cầu 

thấp hơn 1,5°C trong khi Liên Hợp Quốc đã kêu gọi năm 2020 

là năm chấm dứt đưa ra đề xuất xây dựng nhà máy điện than 

mới.

■■ Mặc dù đã giảm và hạn chế tiêu thụ công suất điện than hiện 

có nhưng ngành năng lượng Trung Quốc lại bao biện cho việc 

tăng công suất điện trong Quy hoạch điện lực quốc gia 5 năm 

tới, trong đó cho phép xây mới 200 tổ máy điện than đến năm 

2025 - tương đương mức tăng công suất ròng 150 GW so với 

hiện nay. Để giảm điện than 80% đến năm 2030, công suất 

các nhà máy điện than mới của Trung Quốc có thể là yếu tố 

quyết định đến chính sách về khí hậu toàn cầu được hoạch 

định trong đầu thập niên 2020.
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CÁC YẾU TỐ ĐỊNH HÌNH NGÀNH ĐIỆN THAN NĂM 2019 

2.  Công suất trung bình của mỗi tổ máy trong nhà máy nhiệt điện than là 350 megawatt (MW), trong khi tổ máy có công suất phổ biến nhất là 660 MW. Các tổ máy mới hơn 
có thể lên tới 1.100 MW hay 1,1 GW. Hầu hết các nhà máy thường có từ 2 tổ máy trở lên.

Mặc dù số lượng nhà máy điện than mới đi vào hoạt động gia 

tăng nhưng tổng công suất điện than mới trên toàn cầu tiếp tục 

giảm năm thứ tư liên tiếp. Các nhà máy điện than được đề xuất 

và đang hoạt động đang đối mặt với sự phản đối ngày càng tăng 

từ người dân và các tổ chức phi chính phủ. Cùng với đó, các báo 

cáo về tác động ngày càng nghiêm trọng của tình trạng biến đổi 

khí hậu và mức độ cạnh tranh lớn hơn bao giờ hết từ các nguồn 

điện tái tạo.

Môi trường kinh doanh cho các dự án điện than cũng ngày càng 

khốc liệt do sự thắt chặt nguồn vốn của các tổ chức tài chính và 

chính sách thúc đẩy chấm dứt hoạt động của các nhà máy nhiệt 

điện than từ phía chính phủ. Tính đến nay, hơn 126 ngân hàng, 

các nhà quản lý tài sản và công ty bảo hiểm lớn toàn cầu đã 

tiến hành hình thức hạn chế cấp vốn cho điện than. Liên minh 

coi than là quá khứ (Powering Past Coal Alliance), đã có thành 

viên từ 33 quốc gia và 27 chính quyền địa phương và gia tăng 

số lượng chính phủ nỗ lực nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch 

chấm dứt sử dụng điện than.

Trong khi đó, chi phí năng lượng tái tạo và giá xăng dầu hóa 

thạch ở mức thấp, tiếp tục làm xói mòn hỗ trợ tài chính cho các 

nhà vận hành nhà máy điện than hiện tại và làm giảm số dự án 

mới. Công suất điện than được xây dựng hiện vượt cầu với tổng 

mức tiêu thụ điện than thế giới giảm 3% trong năm 2019 bất chấp 

số lượng nhà máy điện than tăng. Do đó, các nhà máy điện than 

trên thế giới đã hoạt động ở mức thấp kỷ lục, chỉ đạt trung bình 

51% tổng số giờ hoạt động trong năm 2019. 

Theo Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu, mặc dù hoạt 

động phát triển và vận hành các nhà máy điện than đã giảm 

nhưng công suất điện than cần giảm sâu tới 80% đến năm 2030 

để có thể duy trì tăng nhiệt toàn cầu ở mức thấp hơn 1,5°C. Để 

đạt được mục tiêu này, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi chấm dứt đưa 

ra các đề xuất phát triển điện than mới đến năm 2020. Mặc dù 

các nhà máy điện than đang đối mặt với sự phản đối ngày càng 

mạnh mẽ của công chúng và những điều kiện kinh tế bất lợi 

nhưng cần có nhiều nỗ lực hơn nữa để cắt giảm 80% mức độ sử 

dụng điện than trong thập kỷ này.

TỔNG HỢP DỮ LIỆU TOÀN CẦU
Sau khi giảm hàng năm kể từ năm 2015, công suất ròng tăng 

thêm của các nhà máy điện than toàn cầu tăng trở lại trong năm 

2019, do công suất các nhà máy vận hành đã vượt qua mức năm 

2018 và các nhà máy cũ đã đóng cửa. Trên thế giới, các nhà máy 

điện than mới với tổng công suất 68,3 GW đã được đưa vào vận 

hành trong khi các nhà máy tổng công suất 34,2 GW đã ngừng 

hoạt động trong năm 2019, dẫn đến mức tăng ròng công suất 

điện 34,1 GW (đường màu đen, Hình 1).2

Gần hai phần ba (64%) công suất các nhà máy mới tập trung 

ở Trung Quốc (43,8 GW); 12% ở Ấn Độ (8,1 GW); còn lại là ở 

Malaysia (2,6 GW), Indonesia (2,4 GW) và Pakistan (2 GW). 

Tính chung, 17 quốc gia đã phê duyệt các nhà máy điện than 

mới trong năm 2019. Trên thế giới, công suất điện than đã cấp 

phép năm 2019 ghi nhận mức giảm 34% so với năm 2015, đạt 

105,8 GW nhưng vẫn tăng 35% so với 51 GW điện than được cấp 

phép năm 2018 (Bảng 1).

Đối với các nhà máy điện than ngừng hoạt động, gần một nửa 

(48%) tổng công suất của các nhà máy điện than ngừng hoạt 

động là ở Mỹ (16,5 GW) và hơn 1/5 (22%) ở EU (28 nước) 

(7,5 GW). Mặc dù tổng công suất của các nhà máy điện than 

ngừng hoạt động ở mức cao thứ 2 tại Mỹ và thứ 4 tại EU nhưng 

con số này trên toàn cầu năm 2019 lại giảm nhẹ so với năm 

2018, do suy giảm công suất của các nhà máy điện than ngừng 

hoạt động ở Trung Quốc và Ấn Độ.

Tổng công suất điện than đã tăng trong năm 2019 nhưng công 

suất toàn cầu không tính Trung Quốc, đã giảm năm thứ 2 liên 

tiếp (đường nét đứt màu đen) do tổng công suất của các nhà máy 

điện than bị dừng hoạt động (27,2 GW) cao hơn so với công suất 

của các nhà máy được đưa vào vận hành (24,5 GW). Việc Trung 

Quốc tiếp tục theo đuổi kế hoạch xây dựng các nhà máy điện 

than mới đã có tác động thúc đẩy sự mở rộng của ngành điện 

than toàn cầu.

https://ieefa.org/finance-exiting-coal/
https://poweringpastcoal.org/
https://carbontracker.org/reports/coal-portal/
https://ember-climate.org/project/global-power-2020/
https://www.carbonbrief.org/analysis-why-coal-use-must-plummet-this-decade-to-keep-global-warming-below-1-5c
https://www.un.org/en/climatechange/assets/pdf/cas_report_11_dec.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1crIH1gMBWUDi3kjXDgHY_FQCgVHfiPGtBwFT1gejxlk/edit#gid=1260870013
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xUOYq8tUZi2dcHLRZ3W1viZHyGgUlbrMxG5xIXyTOug/edit#gid=1748822159
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HHHìììnnnhhh   111:::   CCCôôônnnggg   sssuuuấấấttt   cccủủủaaa   cccáááccc   nnnhhhààà   mmmáááyyy   đđđiiiệệệnnn   ttthhhaaannn   mmmớớớiii   vvvààà   nnngggừừừnnnggg   hhhoooạạạttt   đđđộộộnnnggg   vvvààà   mmmứứứccc   ttthhhaaayyy   đđđổổổiii   rrròòònnnggg   gggiiiaaaiii   đđđoooạạạnnn   222000000000–––222000111999   (((gggiiigggaaawwwaaatttttt)))

Trung Quốc = xanh nhạt, Ấn Độ = xám, Khác = vàng, Mỹ = đỏ, EU (28 nước) = xanh đậm,

Thay đổi ròng = đường liền đen, Thay đổi ròng không tính Trung Quốc = Đường nét đứt màu đen 
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Bảng 1: Những thay đổi của hoạt động phát triển điện than giai đoạn 2015-2019 (megawatt)3

2015 2016 2017 2018 2019

Thay đổi từ 
năm 2018 đến 

năm 2019

Thay đổi từ 
năm 2015 đến 

năm 2019
Đã công bố 534.735 248.407 177.489 132.022 95.494 –28% –82%
Tiền cấp phép 429.774 228.013 166.301 138.322 124.505 –10% –71%
Đã cấp phép 188.014 111.808 110.426 85.576 79.610 –7% –58%
Đã công bố + Tiền cấp phép + Đã cấp 
phép

1.152.523 588.228 454.216 355.920 299.609 –16% –74%

Đang xây dựng 315.427 276.940 215.746 237.539 199.572 –16% –37%
Xây dựng hoàn thiện 1.467.950 865.168 669.962 594.459 499.181 –16% –66%
Đã tiến hành xây dựng (trong 12 tháng 
qua)

72.418 78.354 40.169 25.567 24.334 –5% –66%

Đã hoàn thành (trong 1 tháng qua) 105.847 84.551 63.384 50.996 68.340 34% –35%
Ngừng hoạt động (trong 12 tháng qua) 37.458 32.732 30.328 34.856 34.233 –2% –9%
Thay đổi ròng công suất 68.389 51.819 33.056 16.140 34.107 111% –50%
Tạm dừng 214.734 577.759 608.715 481.365 292.397 –39% 36%
Hủy (từ năm 2010) 611.776 880.555 1.066.426 1.269.314 1.522.519 20% 149%

3. Tổ chức Giám sát Năng lượng Toàn cầu gần đây vừa thực hiện 1 khảo sát về hiện trạng chính xác của từng tổ máy nhiệt điện từ năm 2015, kết quả khảo sát này dẫn đến 
sự thay đổi trong một vài con số được thể hiện trong báo cáo Bùng nổ và Thoái trào năm 2019

https://endcoal.org/global-coal-plant-tracker/reports/boom-and-bust-2019/
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Mặc dù công suất các nhà máy đưa vào vận hành đã tăng trong 

năm 2019 nhưng hoạt động của các dự án mới có dấu hiệu đi 

xuống. Công suất các dự án khởi công xây dựng giảm 2/3 từ năm 

2015, từ 72,4 GW trong năm 2015 xuống còn 24,3 GW trong 

năm 2019 (Hình 2). Mức giảm mạnh nhất được ghi nhận tại Trung 

Quốc (xanh nhạt) với công suất các nhà máy khởi công xây dựng 

giảm 75% từ 63,8 GW năm 2015 xuống còn 15,7 GW năm 2017 

do Chính phủ trung ương đã bắt đầu tiến hành hạn chế phát triển 

điện than vào năm 2016 nhằm kiểm soát hoạt động xây dựng do 

việc cấp phép ồ ạt của chính quyền tỉnh đã bắt đầu từ cuối năm 

2014. 

Tính theo khu vực, công suất các nhà máy khởi công xây mới 

tăng mạnh nhất tại Nam Á (xám) do Ấn Độ tiến hành khởi công 

các nhà máy điện than mới tổng công suất 8,8 GW - bất chấp 

việc đóng băng xây dựng 19,3 GW điện than ở nước này chủ 

yếu do vấn đề tài chính. Tổng công suất khởi công xây mới cũng 

tăng trong số các thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển 

Kinh tế (OECD) do hoạt động khởi công xây dựng tại Hàn Quốc 

(2,1 GW), Nhật Bản (1,8 GW) và Thổ Nhĩ Kỳ (1,3 GW). 

Mặc dù thường được “mệnh danh” là trung tâm phát triển điện 

than tiếp theo nhưng công suất các nhà máy khởi công xây mới ở 

Đông Nam Á đã giảm hơn 85% từ 12,8 GW năm 2016 xuống còn 

1,8 GW năm 2019 (cam). Mỹ Latinh, châu Phi và khu vực Trung 

Đông cũng ghi nhận suy giảm: từ năm 2015, châu Phi và khu vực 

Trung Đông đã bắt đầu khởi công xây dựng 3,1 GW điện than, 

con số này tại Mỹ Latinh là 0,4 GW. Không có dự án khởi công 

xây dựng nào ở ba khu vực này trong năm 2019 (xanh đậm).

Hình 2: Công suất dự án khởi công xây mới theo khu vực, giai đoạn 2015–2019 (gigawatt)
Trung Quốc = xanh nhạt, Nam Á = xám, OECD = vàng, Đông Nam Á = cam, 
Mỹ Latinh, châu Phi & Trung Đông = xanh đậm
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https://www.gem.wiki/China's_Restrictions_on_Development_of_Coal-Fired_Power_Capacity
https://www.gem.wiki/Troubled_Indian_Coal_Plant_Construction_Sites
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1crIH1gMBWUDi3kjXDgHY_FQCgVHfiPGtBwFT1gejxlk/edit#gid=1260870013
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Công suất dự án điện than đang thi công và tiền thi công trên 

toàn cầu đã giảm 2/3 từ 1.468 GW năm 2015 xuống 499,2 GW 

năm 2019 (Hình 3). (Phụ lục A và B cho thấy tổng công suất của 

tất cả các quốc gia và khu vực.)

Công suất các nhà máy đang xây dựng giảm 16% từ mức 237,5 

GW năm 2018 và giảm 37% từ mức 315,4 GW năm 2015 

xuống 199,6 GW năm 2019 (cam). Gần một nửa công suất các 

nhà máy đang xây dựng tại Trung Quốc (99,7 GW), tiếp đó là 

Ấn Độ 18% (37 GW), Indonesia 6% (11,8 GW) và Nhật Bản 5% 

(9,3 GW).

Công suất các nhà máy tiền thi công giảm mạnh nhất (82%) 

từ 1.152,5 GW năm 2015 xuống 299,6 GW năm 2019 (xanh). 

Hơn 1/3 công suất các nhà máy tiền thi công thuộc Trung Quốc 

(106,2 GW), tăng 46% so với mức 72,7 GW năm 2018. Đây là 

dấu hiệu cho thấy quốc gia này có kế hoạch bổ sung điện than 

trong Quy hoạch điện lực 5 năm lần thứ 14 (2021-2025) và có thể 

cả giai đoạn tiếp theo. 

Tại Ấn Độ, công suất các nhà máy tiền thi công đã giảm một nửa 

chỉ trong một năm: từ 60,2 GW năm 2018 xuống 29,3 GW và chỉ 

có 2,8 GW điện than được đề xuất mới trong năm 2019. Với tổng 

công suất 31,7 GW, Thổ Nhĩ Kỳ hiện có công suất điện than tiền 

thi công vượt Ấn Độ (29,3 GW), tiếp đó là Việt Nam (22,3 GW), 

Indonesia (19,4 GW) và Bangladesh (18,8 GW).

Hình 3: Công suất điện than đang phát triển trên toàn cầu, giai đoạn 2015–2019 (gigawatt)
Tiền xây dựng = xanh dương, Đang xây dựng = cam
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1crIH1gMBWUDi3kjXDgHY_FQCgVHfiPGtBwFT1gejxlk/edit#gid=1260870013
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CÔNG SUẤT ĐIỆN THAN CỦA CÁC NƯỚC OECD GIẢM TỪ NĂM 2011
Từ năm 2000 đến năm 2019, các nước OECD đã đưa vào vận 

hành các nhà máy điện than mới với tổng công suất 121,7 GW, 

đồng thời dừng hoạt động của các nhà máy với tổng công suất 

189,9 GW, giảm ròng 68,2 GW (Hình 4). Công suất điện than của 

OECD đã giảm từ năm 2011. Trung bình, các nhà máy điện than 

của OECD có thời gian hoạt động (35 năm) lớn gấp đôi so với 

các nước khác trên thế giới (18 năm). Công suất điện than được 

đưa vào vận hành năm 2019 đạt tổng cộng 4,4 GW, đứng đầu là 

Ba Lan (1,8 GW); Nhật Bản (1,3 GW) và Thổ Nhĩ Kỳ (0,7 GW). 

Công suất các nhà máy điện than bị đóng cửa của EU năm thứ 

4 đạt mức cao nhất. Các nhà máy bị đóng cửa chủ yếu ở Anh 

(2,7 GW) và Đức (1,2 GW). Công suất của các nhà máy bị đóng 

cửa có xu hướng tăng trong bối cảnh 14 nước EU đã cam kết loại 

bỏ điện than đến năm 2030 còn thời điểm cam kết của Đức là 

năm 2038. Theo cam kết loại bỏ điện than, các nhà máy mới tại 

Đức và Hà Lan sẽ phải đóng cửa sớm hơn, bao gồm nhà máy 

điện than Datteln 4 công suất 1,1 GW vừa mới được đưa vào vận 

hành gần đây.  

Năm 2019, Hy Lạp đã cam kết loại bỏ điện than vào năm 

2028, để ngỏ “số phận” của nhà máy điện than cuối cùng 

(Ptolemaida V) đang trong quá trình xây dựng ở nước này.

Ba Lan vẫn chưa đưa ra cam kết loại bỏ điện than. Các nhà máy 

điện than tổng công suất 1,4 GW đang trong quá trình xây dựng 

ở mức cao và sẽ đi vào hoạt động trong năm 2020. Tuy nhiên, 

quốc gia Trung Âu này đã cam kết cụm nhiệt điện than công 

suất 1 GW thuộc phạm vi nhà máy điện Ostroleka sẽ là nhà máy 

điện than cuối cùng ở nước này. Mặc dù, do không huy động 

được vốn nên có thể nhà máy này sẽ không được xây dựng hoặc 

sẽ chuyển sang sử dụng nguyên liệu khí đốt.

EU đã cắt giảm công suất điện than nên tổng sản lượng điện của 

khu vực này đã giảm mạnh 24% trong năm 2018 và xu hướng 

giảm được ghi nhận ở tất cả các nước thành viên. Mức giảm này 

đã khiến tỷ trọng điện than trong cơ cấu điện của EU giảm từ 

19% năm 2018 xuống chỉ còn 14% năm 2019.

Hình 4: Công suất các nhà máy điện than đưa vào vận hành và bị đóng cửa tại OECD, giai đoạn 2000–2019 (gigawatt)
Công suất nhà máy đưa vào vận hành = xanh, Công suất các nhà máy đóng cửa = cam, Thay đổi ròng = đường màu 
đen
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https://beyond-coal.eu/data/
https://beyond-coal.eu/data/
https://www.gem.wiki/Datteln_Power_Station
https://www.gem.wiki/Ptolemaida_power_station
https://www.gem.wiki/Ostroleka_power_station
https://ember-climate.org/project/power-2019/
https://www.reuters.com/article/energa-ostroleka/polish-utilities-suspend-coal-fueled-plant-project-idUSL8N2AD8WQ
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Năm 2019 ghi nhận tổng công suất các nhà máy điện than bị 

đóng cửa cao thứ 2 tại Mỹ (16,5 GW) thấp hơn mức 21,6 GW 

năm 2015 (Hình 5). Trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Barack 

Obama (xanh nhạt), công suất các nhà máy bị đóng cửa ở mức 

trung bình 4,2 GW/năm trong nhiệm kỳ đầu (2009-2012) và 

8,2 GW trong nhiệm kỳ thứ 2 của ông (2013-2016). Còn trong 

nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump (xanh đậm, giai đoạn 

2017-2019), công suất các nhà máy bị đóng cửa đạt trung bình 

13,7 GW/năm (đường chấm đen), tăng 67% so với mức được ghi 

nhận trong hai nhiệm kỳ của ông Obama. Sản lượng điện than 

ở Mỹ cũng giảm trong năm 2019 với mức giảm 16% so với năm 

trước đó. Mỹ không xây thêm bất kỳ nhà máy điện than nào công 

suất lớn hơn 50 megawatt (MW) kể từ năm 2015 và đề xuất xây 

dựng nhà máy điện than cuối cùng với công suất hơn 50 MW - 

nhà máy Holcomb 0,9 GW ở bang Kansas đã bị chính các nhà tài 

trợ trì hoãn lại trong năm nay.

Trong khi nhiều nước OECD đã từ bỏ điện than thì một số thành 

viên vẫn tiếp tục xây dựng các nhà máy điện than mới. Công suất 

các nhà máy khởi công xây dựng tính từ năm 2015 luôn ở mức 

cao nhất tại Nhật Bản (10,7 GW), Hàn Quốc (7,4 GW), Thổ Nhĩ 

Kỳ (3,5 GW), tiếp đó là EU (2 GW) (Hình 6). Tuy nhiên, công suất 

các nhà máy đang thi công và tiền thi công tại OECD đã giảm từ 

142,4 GW năm 2015 xuống 62,3 GW năm 2019; giảm 56% (Hình 

7). Trong cùng giai đoạn này, OECD đã tạm dừng hoặc hủy tổng 

cộng 78 GW điện than đã quy hoạch.

Nhật Bản đã khởi công xây dựng 1,8 GW điện than trong năm 

2019 và đưa vào vận hành cho 1,3 GW điện than mới. Nhật Bản 

là quốc gia duy nhất trong nhóm G7 tăng công suất điện than 

trong nước và đang đối mặt với áp lực phải từ bỏ điện than. Từ 

năm 2017, công suất các nhà máy tiền thi công của nước này đã 

giảm 75% do các nhà tài trợ đã chính thức hủy bỏ các kế hoạch 

xây mới với tổng công suất 8,3 GW. Hồi tháng 3/2019, Bộ Môi 

trường Nhật Bản cho biết sẽ phản đối các nhà máy điện than 

mới mặc dù ý kiến này có thể bị Bộ Kinh tế, Thương mại và 

Công nghiệp có quyền lực cao hơn bác bỏ. 

Hình 5: Công suất các nhà máy điện than bị đóng cửa tại Mỹ, giai đoạn 2009–2019 (gigawatt)
Công suất các nhà máy điện than bị đóng cửa dưới thời Barack Obama = xanh nhạt, Công suất các nhà máy điện than bị đóng cửa dưới 
thời Donald Trump = xanh đậm, Mức công suất trung bình mỗi nhiệm kỳ = đường chấm đen  
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Hình 6: Công suất các nhà máy khởi công xây dựng của OECD, giai đoạn 2015–2019 (gigawatt)
Nhật Bản = xám, Hàn Quốc = xanh nhạt, EU (28 nước) = xanh đậm, Thổ Nhĩ Kỳ = cam
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Hình 7: Công suất điện than đang phát triển của OECD, giai đoạn 2015-2019 (gigawatt)
Tiền xây dựng = xanh dương, Đang xây dựng = cam
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Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn còn 21 nhà máy điện than đang dự kiến 

phát triển với tổng công suất 11,9 GW. Nếu các nhà máy đưa vào 

hoạt động ở mức độ như hiện nay thì tổng phát thải cacbon dioxit 

trong suốt thời gian hoạt động sẽ tăng tới 50% (từ 3,9 tỷ tấn lên 

5,9 tỷ tấn). Ở nước ngoài, các tổ chức tài chính công Nhật Bản 

đang rót vốn cho các nhà máy điện than mới tổng công suất 24,7 

GW với mức phát thải gần 4,2 tỷ tấn cacbon dioxit trong thời gian 

hoạt động, tương đương tổng phát thải của toàn bộ ngành điện 

than hiện nay của Indonesia. Trong bối cảnh giá điện gió và điện 

mặt trời thế giới giảm nhanh, lượng vốn có khả năng không được 

đưa vào đầu tư của Nhật vào các nhà máy điện than trong và 

ngoài nước lên đến 64,5 tỷ USD do điện than đang ngày càng 

mất thị phần vào các dạng năng lượng thay thế với chi phí thấp 

hơn.4

Hàn Quốc đã khởi công xây dựng nhà máy điện than mới công 

suất 2,1 GW trong năm 2019 nhưng đây là nhà máy điện than 

cuối cùng trong quy hoạch tại nước này sau khi Tổng thống Moon 

Jae-in dừng cấp phép cho các nhà máy điện than mới. Hàn Quốc 

cũng đang nghiên cứu các kế hoạch đóng cửa các nhà máy điện 

than tổng công suất 9 GW đến năm 2030. Bất chấp những dấu 

hiệu thay đổi chính sách trong nước nhằm từ bỏ điện than, Hàn 

Quốc và Nhật đều là những quốc gia cấp lượng vốn đầu tư công 

đáng kể cho các nhà máy điện than đang phát triển trên khắp thế 

giới.

Thổ Nhĩ Kỳ có tổng công suất các nhà máy tiền thi công cao thứ 

hai thế giới (31,7 GW) sau Trung Quốc. Các đề xuất phát triển 

điện than của Thổ Nhĩ Kỳ là một phần trong quy hoạch quốc gia 

4.  Dựa trên Mô hình Kinh tế Thế giới IEA 2019, tư liệu tại bảng 6, chi phí của nhà máy nhiệt điện được ước tính trên mỗi megawatt.

dài hạn nhằm tăng sản lượng điện than nội địa và sử dụng nhiên 

liệu cho các nhà máy thông qua các mỏ than non mới ở nước 

này. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có 1,5 GW công suất đang thi 

công do hoạt động cấp vốn xây dựng các nhà máy điện than vấp 

phải nhiều rào cản như bị công chúng phản đối, đồng nội tệ suy 

yếu và điều kiện thị trường không thuận lợi cho các nhà máy điện 

than tư nhân. Kế hoạch xây dựng các nhà máy điện than mới của 

Thổ Nhĩ Kỳ khó có thể thực hiện được nên quốc gia này đã có đề 

xuất cải tạo và tăng thời gian hoạt động của các nhà máy điện 

than cũ thêm 30 năm. Tính đến ngày 1/1/2020, 5 trong số các 

nhà máy điện than cũ hết tuổi thọ đã bị đình chỉ hoạt động do 

không đáp ứng được các quy chuẩn môi trường sau khi người 

dân tiến hành các chiến dịch lớn về quyền đối với không khí 

sạch.

Australia đã đề xuất phát triển 3 GW điện than mới trong năm 

2019, chỉ đứng thứ hai sau Trung Quốc về công suất điện than đề 

xuất mới. Nhà máy điện than thương mại mới nhất của Australia 

đã được cấp phép cách đây 10 năm nhưng các chính sách ủng 

hộ điện than của Đảng Tự do vừa mới được bầu lại gần đây đã 

dẫn đến các đề xuất mới nhằm ủng hộ ngành khai thác than lâu 

đời của quốc gia này. Tuy nhiên, các dự án này đã gặp khó khăn 

trong việc hút vốn trong bối cảnh các dự án điện gió và điện mặt 

trời được xây dựng trên toàn Australia có mức giá 40-50 đô Úc 

(tương đương 26,05-32,56 đô Mỹ)/MWh so với mức giá ước tính 

của điện than là 100-150 đô Úc (tương đương 65,12-97,68 đô 

Mỹ)/MWh.   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GK80KD3k-taM2_CFF_aWTTKSQsw1ozqFbOeKAbF6Hl4/edit#gid=0
https://endcoal.org/finance-tracker/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GK80KD3k-taM2_CFF_aWTTKSQsw1ozqFbOeKAbF6Hl4/edit
https://iea.blob.core.windows.net/assets/d496ff6a-d4ca-4f6a-9471-220adddf0efd/WEM_Documentation_WEO2019.pdf
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/092617-s-korea-to-tackle-pollution-by-cutting-coal-diesel-use-switching-to-lng
http://www.e2news.com/news/articleView.html?idxno=219188
https://endcoal.org/global-coal-finance-tracker/
https://www.carbonbrief.org/carbon-brief-profile-turkey
https://www.sourcewatch.org/index.php/Opposition_to_coal_in_Turkey
http://www.caneurope.org/publications/press-releases/1803-turkey-s-most-touristic-region-is-endangered-by-coal-mine-expansions
https://beyond-coal.eu/2020/02/07/turkeys-dilemma-risky-coal-or-clean-development/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1crIH1gMBWUDi3kjXDgHY_FQCgVHfiPGtBwFT1gejxlk/edit#gid=1260870013
https://www.sourcewatch.org/index.php?title=Bluewaters_power_station
https://www.carbonbrief.org/the-carbon-brief-profile-australia
https://www.gem.wiki/Underwriting_New_Generation_Investments_program
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TRUNG QUỐC GIA TĂNG CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THAN VÀO VẬN HÀNH VÀ 
ĐỀ XUẤT
Với hơn 1.000 GW, Trung Quốc chiếm gần một nửa toàn bộ công 

suất điện than toàn cầu, và 41% tổng công suất đang thi công và 

tiền thi công (205,9 GW). Dù công suất đang phát triển ở mức 

cao nhưng con số này đã giảm đáng kể so với những năm trước. 

Tuy nhiên, xu hướng này có thể đảo chiều.

Năm 2015, Trung Quốc có gần 650 GW điện than các nhà máy 

đang phát triển do hậu quả của việc cấp phép ồ ạt khi quyền cấp 

phép được chuyển giao từ chính phủ trung ương cho các tỉnh vào 

cuối năm 2014 (Hình 8). Chỉ một năm sau, mức công suất này 

giảm xuống 245 GW khi chính phủ bắt đầu áp dụng các biện 

pháp hạn chế đối với các nhà máy điện than trong năm 2016 còn 

các tỉnh ban bố lệnh dừng xây dựng, giúp giảm bớt việc đề 

xuất và cấp phép các nhà máy mới. Bên cạnh đó, 83,6 GW công 

suất đang xây dựng đã bị quốc gia này đình chỉ từ năm 2016 đến 

năm 2019 (xanh đậm chấm trắng). 

Tuy nhiên, 85% tổng công suất (tương đương 70,7 GW) thuộc 

diện phải tạm dừng hoạt động đã khôi phục trở lại, chủ yếu là 

trong năm 2018 (xanh đậm). Công suất các nhà máy được khôi 

phục đã giảm trong năm 2019 nhưng tổng công suất tiền thi công 

lại tăng 33,5 GW, tương đương 46% từ 72,7 GW năm 2018 lên 

106,2 GW năm 2019. Hơn 17 GW điện than đã được cấp phép 

xây dựng, bị đình chỉ nhưng sau đó lại được khôi phục trong năm 

2019, khiến công suất điện than được cấp phép gia tăng (xám)..

Hình 8: Công suất điện than đang phát triển của Trung Quốc, giai đoạn 2015-2019 (gigawatt)
Đã công bố và tiền phê duyệt = xanh nhạt, Đã phê duyệt = xám, Đang xây dựng = cam, Bị đình chỉ = xanh đậm chấm trắng, 
Khôi phục xây dựng = xanh đậm 
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Việc khôi phục khối lượng công suất lớn các nhà máy đang trong 

giai đoạn xây dựng ở mức cao trong năm 2018 đã khiến công 

suất của các nhà máy được cấp phép tại Trung Quốc bật tăng lên 

43,8 GW trong năm 2019 trong khi công suất của các nhà máy 

bị đóng cửa giảm chỉ còn 7 GW (Hình 9). Tổ chức Giám sát Năng 

lượng Toàn cầu (GEM) cho biết, tính chung, ngành điện than 

Trung Quốc đã ghi nhận mức tăng công suất ròng 36,8 GW năm 

2019, cao hơn nhiều so với ước tính chính thức của chính phủ 

28,9 GW do Hội đồng Điện lực Trung Quốc công bố.

Dù công suất điện than của Trung Quốc tăng trong năm 2019 

nhưng điều này không có nghĩa là tiêu thụ điện than và phát 

thải khí nhà kính cũng gia tăng tương ứng. Đó là do chính phủ 

nước này đã chuyển 40% (tương đương 17,9 GW) trong tổng số 

43,8 GW điện than được cấp phép mới trong năm 2019 sang tình 

trạng hoạt động dự phòng trong trường hợp khẩn cấp nhằm hạn 

chế sử dụng các nhà máy này. Các địa phương được khuyến 

khích mạnh mẽ để đạt các mục tiêu tăng trưởng kinh tế nên yêu 

cầu bắt buộc giảm số giờ hoạt động của các nhà máy điện than 

hoàn toàn mới. Điều này cho thấy nhiều nhà máy đã được xây 

dựng với mục tiêu tạo động lực cho tăng trưởng tài chính tại địa 

phương trong giai đoạn các tỉnh có quyền kiểm soát cấp phép 

cho các nhà máy điện than chứ không căn cứ trên nhu cầu thực 

tế.

Từ năm 2015, số giờ hoạt động trung bình của các nhà máy điện 

than Trung Quốc đã được giữ ở mức 50% số giờ hoạt động bình 

thường. Nguyên nhân là do ngành điện than tuy tăng trưởng 

nhanh nhưng phải bắt kịp với tình hình thị trường thu hẹp và cạnh 

tranh từ các hình thức thay thế cacbon thấp khác. Đối mặt với 

số giờ hoạt động giảm, dẫn đến doanh thu giảm, đồng thời giá 

than tăng, gần 50% công ty điện than Trung Quốc đã ghi nhận 

lỗ tài chính ròng trong năm 2018. Tuy nhiên, nước này vẫn có xu 

hướng tiếp tục phát triển các nhà máy điện than trong Quy hoạch 

5 năm (2021-2025). Trong đó, ngành điện lực ủng hộ việc bổ 

sung thêm 150 GW điện than so với mức hiện nay.

Hình 9: Công suất dự án đưa vào vận hành và bị đóng cửa tại Trung Quốc, giai đoạn 2000–2019 (gigawatt)
Công suất dự án được đưa vào vận hành = xanh, Công suất các nhà máy điện than bị đóng cửa = cam, Thay đổi ròng = đường 
màu đen
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https://endcoal.org/2018/09/tsunami-warning/
http://www.chinareform.org.cn/Economy/industry/report/201809/t20180904_274989.htm
https://endcoal.org/global-coal-plant-tracker/reports/out-of-step/
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ĐẦU TƯ CÔNG VÀO ĐIỆN THAN TRONG BỐI CẢNH THẮT CHẶT ĐIỀU KIỆN 
TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY MỚI 

5. Nghiên cứu đã sử dụng cơ sở dữ liệu đã đăng ký của IJGlobal và các nguồn khác 

Trong năm 2019, các nhà máy điện than tổng công suất 24,3 
GW đã được khởi công xây dựng tại 11 quốc gia. Khi một nhà 
máy điện than bước vào giai đoạn thi công thì điều này thường 
có nghĩa là chủ dự án đã có khoản vốn vay cần thiết để cấp vốn 
cho dự án từ một hoặc nhiều nhà cho vay bên ngoài thuộc khối 
nhà nước hoặc tư nhân và đôi khi có khoản hỗ trợ trực tiếp từ 
nhà nước và/hoặc sử dụng vốn nội bộ của chính công ty.

Đối với các nhà máy điện than bắt đầu khởi công vào năm 
2019, Tổ chức Giám sát Năng lượng Toàn cầu (GEM) không xác 
định được nguồn cấp vốn của 8 nhà máy điện than mới ở Trung 
Quốc do thiếu thông tin công khai mặc dù có thể phỏng đoán 
rằng các cơ quan nhà nước Trung Quốc đã hỗ trợ cung cấp đa 
số lượng vốn cho các dự án này5.

NHIỀU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI PHƯƠNG TÂY RÚT VỐN KHỎI NGÀNH 
THAN, NHẬT BẢN BỊ HỐI THÚC LÀM THEO

Đối với các dự án điện than được khởi công xây dựng trong 
năm 2019 và có dữ liệu tài chính thì không có bằng chứng nào 
cho thấy có các ngân hàng thương mại Australia, châu Âu hay 
Mỹ đã trực tiếp rót vốn cho các dự án này - như vậy, không có 
ngân hàng thương mại phương Tây nào trực tiếp đầu tư vào 
các nhà máy điện than hay có đóng góp tài chính cho các dự 
án này. Điều này phù hợp với chủ trương cấm đầu tư vào các 
dự án điện than đã được nhiều ngân hàng thương mại phương 
Tây thực hiện trong những năm gần đây.

Các ngân hàng thương mại Nhật Bản đã áp dụng các quy định 
hạn chế ở mức thấp đối với hoạt động đầu tư cho nhà máy điện 
than. Tuy nhiên, vào tháng 2/2019, nước này vẫn thông qua 
khoản đầu tư cho nhà máy điện than Yokosoka công suất 1,3 
GW. Khoản vốn vay trị giá 2,4 tỷ USD cho liên doanh giữa Công 
ty Điện lực Tokyo (TEPCO) và công ty Điện lực Chubu được chia 
đều giữa các tổ chức tài chính nhà nước và tư nhân, đứng đầu 
là Ngân hàng Phát triển Nhật Bản, Ngân hàng Misubishi UFJ 

(MUFG) và Ngân hàng Sumitomo Mitsui (SMBC). Cả chính phủ 
Nhật Bản và ba ngân hàng thương mại lớn này đều chịu áp 
lực ngày càng tăng ở trong nước và nước ngoài, yêu cầu họ áp 
dụng các chính sách thắt chặt hơn để cắt giảm vốn đầu tư cho 
điện than. Hiện nay, Ba ông lớn này đang sắp hành chờ cấp vốn 
cho 5 nhà máy điện than mới ở Bangladesh, Mông Cổ và Việt 
Nam với tổng công suất mới ở mức 4,7 GW.

Các ngân hàng quy mô nhỏ của Nhật Bản đã trực tiếp rót vốn 
cho việc khởi công các nhà máy điện than như Nhà máy nhiệt 
điện Đức Giang-Lào Cai của Việt Nam và dự án Sulut-3 và 
Lombok FTP2 tại Indonesia. Tuy nhiên, nhìn chung, vốn đầu tư 
của các ngân hàng thương mại vào các dự án than cụ thể đang 
giảm, khẳng định cảm nhận của ban lãnh đạo các công ty than 
Indonesia trong năm 2019 đó là “vốn đầu tư  vào các nhà máy 
điện than đang gặp rất nhiều khó khăn”.

TRUNG QUỐC TIẾP TỤC RÓT VỐN CHO ĐIỆN THAN Ở NƯỚC NGOÀI

Trong bối cảnh vốn đầu tư tư nhân trực tiếp vào các nhà máy 
điện than cạn kiệt, nguồn vốn đầu tư công của Trung Quốc tiếp 
tục đóng vai trò quan trọng. 15% (2,8 GW) trong tổng công suất 
18,5 GW của các nhà máy điện than được khởi công xây dựng ở 
nước ngoài đang được Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc 
cấp vốn. Ngân hàng chính sách nhà nước này của Trung Quốc 

đã rót vốn cho nhà máy điện than Banshkhali ở Bangladesh 
thông qua khoản vay trị giá 1,74 tỷ USD, nhà máy điện than 
Bangko Tengah (SS-8) ở Indonesia thông qua khoản vay trị giá 
1,2 tỷ USD, và là nhà đầu tư chính cho dự án điện than non 

Kostolac B3 ở Serbia. 

(trang tiếp theo)

https://www.gem.wiki/Yokosuka_power_station
https://www.marketforces.org.au/research/global-coal-finance/japanbanks-nocoal/
https://www.gem.wiki/Duc_Giang_-_Lao_Cai_Chemicals_power_station
https://www.gem.wiki/Sulut-3_power_station
https://www.gem.wiki/Lombok_FTP2_power_station
https://www.reuters.com/article/us-asia-coal-finance/asias-coal-developers-feeling-left-out-by-cold-shoulder-from-banks-idUSKCN1TQ15B
https://www.gem.wiki/Banshkhali_power_station_(S_Alam)
https://www.marketforces.org.au/wp-content/uploads/2019/11/Choked-by-Coal_The-Carbon-Catastrophe-in-Bangladesh-FULL.pdf
https://www.gem.wiki/Bangko_Tengah_(SS-8)_power_station
https://ijglobal.com/data/transaction/33665/bangko-tengah-ss-8-coal-fired-power-plant-1240mw
https://www.gem.wiki/Kostolac_power_station
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ĐẦU TƯ CÔNG TẠI ẤN ĐỘ ĐẶT RA VẤN ĐỀ CHO CÁC NGÂN HÀNG PHƯƠNG TÂY 

6. Theo nghiên cứu của BankTrack và Urgewald về dòng tài chính của các công ty phát triển nhà máy nhiệt điện than, tháng 12/2019 

Bốn nhà máy điện than đã được khởi công xây dựng tại Ấn Độ 
trong năm 2019 với tổng công suất 8,8 GW, mức tăng công 
suất điện than khởi công xây dựng lớn nhất của quốc gia 
Đông Á này so với năm 2018 (tham khảo trong Bảng). Các tổ 
chức tài chính tư nhân Ấn Độ đều chủ trương không liên quan 
đến ngành nhiệt điện do những dấu hiệu ngày càng rõ nét cho 
thấy ngành ngân hàng đang chịu áp lực do giá trị đầu tư vào 
các dự án điện than bị bốc hơi. Do đó, cả 4 nhà máy điện than 
này đều phụ thuộc vào nguồn vốn từ Tập đoàn Tài chính Điện 
lực Ấn Độ (PFC) và Tập đoàn Điện khí hóa Nông thôn Ấn Độ 
(REC). Hai công ty dịch vụ tài chính hạ tầng này sẽ tiến hành 
sát nhập trong năm nay sau khi PFC đã mua lại REC trong 
năm 2019 và thuộc quản lý của Bộ Điện lực Ấn Độ.

Từ tháng 1/2017 đến tháng 9/2019, PFC đã nhận khoản hỗ 
trợ tài chính trị giá 34,9 tỷ USD từ 49 ngân hàng, bao gồm 4,9 
tỷ USD vốn vay và 30 tỷ USD vốn mới được huy động thông 
qua hình thức phát hành trái phiếu. 6 Khoản hỗ trợ khổng 
lồ này đến từ các ngân hàng thương mại Ấn Độ. Tuy nhiên, 
khoảng 20% tổng số vốn do các ngân hàng quốc tế lớn cung 
cấp như Barclays, Citi Bank, HSBC, JPMorgan Chase, 
Standard Chartered cũng như hai ngân hàng Mizuho và 
MUFG của Nhật Bản.

Tập đoàn PFC đang tập trung nhiều vào lĩnh vực nhiên liệu 
hóa thạch: ngoài 4 thỏa thuận cấp vốn cho các nhà máy 
điện than kể trên, báo cáo thường niên mới nhất giai đoạn 
2018–2019 của Tập đoàn này cho thấy giải ngân cho năng 
lượng tái tạo chỉ chiếm khoảng 5% tổng vốn giải ngân trong 
khi tỷ lệ này đối với lĩnh vực nhiệt điện là khoảng 25%. Do vậy, 
việc cấp vốn thông qua công cụ đầu tư dựa vào nhà nước có 
liên quan đến đầu tư cho điện than là vấn đề đáng bàn. Trong 
khi nhiều ngân hàng quốc tế đã chấm dứt hỗ trợ vốn cho 
các dự án điện than thì trường hợp của Tập đoàn PFC đã cho 
thấy tồn tại, đó là hạn chế đầu tư điện than của phần lớn các 
ngân hàng vẫn không đủ bù đắp cho bảng cân đối cho hoạt 
động cho vay và bảo lãnh cho điện than.

Những công ty đang tích cực hỗ trợ hoạt động phát triển 
các nhà máy điện than mới như PFC —dẫn đến những hệ lụy 
khôn lường liên quan đến biến đổi khí hậu, ô nhiễm không 
khí, ô nhiễm môi trường nước và kinh tế các nước—là một 
dấu hiệu cảnh báo đáng quan ngại đối với các ngân hàng 
quốc tế. Phương thức tiếp cận tối thiểu cho các công ty này 
chính là cần tham gia vào các khoản vay được khoanh vùng 
hoặc chỉ cung cấp dịch vụ bảo lãnh cho các dự án sản xuất/
truyền tải năng lượng tái tạo hoặc tuyệt đối không cấp vốn 
cho điện than.   

Các nhà máy điện than được khởi công xây dựng tại Ấn Độ và vốn đầu tư trong năm 2019

Adani Godda (1.6 GW): Theo thông tin được xác nhận hồi tháng 9/2019, Tập đoàn Tài chính Điện lực Ấn Độ (PFC) và Tập 
đoàn Điện khí hóa Nông thôn Ấn Độ (REC) đang cung cấp khoản vay 1,4 tỷ USD cho dự án 2 tỷ USD 
này.

Patratu (840 MW): Theo thông tin được công bố vào giữa năm 2017, 50% vốn đầu tư cho dự án này là các khoản vay 
ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, vào tháng 10/2018 thông tin chính thức được xác nhận là REC 
đóng góp tới 75% tổng chi phí của dự án thông qua khoản vay trị giá 1,96 tỷ USD.  .

Udangudi (1.6 GW): Vào tháng 1/2018, REC đã cấp khoản vay 1,46 tỷ USD, tương đương xấp xỉ 80% tổng chi phí của toàn 
bộ dự án.

Yadadri (4 GW): Tháng 5/2017, bốn tổ máy đầu tiên của nhà máy điện than này đã được rót 2,65 tỷ USD từ REC. 
Tháng 9/2017, PFC cam kết khoản vay 600 triệu USSD cho TSGENCO để xây dựng tổ máy thứ 5 của 
nhà máy điện Yadadri..

ĐẦU TƯ CÔNG VÀO ĐIỆN THAN TRONG BỐI CẢNH THẮT CHẶT 
ĐIỀU KIỆN TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY MỚI  (tiếp)

https://ieefa.org/ieefa-report-indias-stranded-asset-risk-in-thermal-power-sector-underestimated/
https://ieefa.org/ieefa-report-indias-stranded-asset-risk-in-thermal-power-sector-underestimated/
https://www.pfcindia.com/DocumentRepository/ckfinder/files/Investors/Annual_Reports/PFC%20AR%202018-19%20final.pdf
https://www.gem.wiki/Adani_Godda_power_station
https://www.gem.wiki/Patratu_JSEB_power_station
https://www.brickworkratings.com/Admin/PressRelease/Adani-Power-Jharkhand-9Sept2019.pdf
https://www.icra.in/Rationale/ShowRationaleReport/?Id=73803
https://www.thehindubusinessline.com/news/rec-to-lend-10453-cr-for-tn-power-project/article10030577.ece
https://www.gem.wiki/Patratu_JSEB_power_station
https://www.gem.wiki/Patratu_JSEB_power_station
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CÁC NHÀ MÁY KHỞI CÔNG XÂY MỚI GIẢM TẠI KHU VỰC ĐÔNG NAM Á
Đông Nam Á đã đưa vào vận hành cho 67,9 GW điện than từ 

năm 2000 và ba phần tư trong số đó (50,6 GW) được đưa vào 

vận hành từ năm 2011. Các nhà máy điện than của khu vực 

này mới được xây dựng nên chưa có nhà máy nào bị đóng cửa 

(Hình 10). 

Mặc dù việc phê duyệt đã giảm trong một thập kỷ qua nhưng 

hoạt động đưa vào vận hành mới đang giảm tốc: công suất các 

nhà máy khởi công xây mới đã giảm trên 85% từ 12,8 GW năm 

2016 xuống 1,8 GW năm 2019. Indonesia, Việt Nam và 

Philippines có mức giảm mạnh nhất (Hình 11). Tính chung, công 

suất các nhà máy đang thi công và tiền thi công ở Đông Nam Á 

đã giảm 50% 

Hình 10: Công suất các nhà máy điện than được đưa vào vận hành và bị đóng cửa tại Đông Nam Á, giai đoạn 2000–2019 (gigawatt)
Công suất các nhà máy được đưa vào vận hành = xanh, Công suất các nhà máy bị đóng cửa = cam, Thay đổi ròng = đường 
màu đen
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Hình 11: Công suất các nhà máy khởi công xây mới tại Đông Nam Á, giai đoạn 2015–2019 (gigawatt)
Indonesia = xám, Việt Nam = xanh, Philippines = cam
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từ 153,2 GW năm 2015 xuống 78 GW năm 2019 (Hình 12). Trong 

giai đoạn này, 94,5 GW điện than đã bị tạm ngừng hoặc hủy bỏ 

do các nhà lãnh đạo khu vực đối mặt với áp lực chuyển dịch từ bỏ 

điện than

Indonesia đã đưa vào vận hành 21 GW điện than từ năm 2010 và 

hiện 11,8 GW đang thi công - cao hơn tất cả các nước khác trừ 

Trung Quốc và Ấn Độ. Bất chấp mức tăng nhanh này, Bộ Năng 

lượng Indonesia vẫn kiên trì các kế hoạch mở rộng ngành than. 

Quy hoạch 10 năm ngành năng lượng của Indonesia được thực 

hiện từ năm 2015. Và theo dự tính sẽ có 42 GW điện than mới 

trong khi quy hoạch được đề xuất năm 2019 giảm xuống chỉ còn 

20,6 GW, thấp hơn nhiều so với định hướng phát triển công suất 

điện than ở mức 31,2 GW của nước này. Như vậy, rất có thể 

Indonesia sẽ phải hủy một số dự án điện than. Mới đây, Bộ 

trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia cho biết 

các công ty nhà nước có thể dừng hoạt động của các nhà máy 

điện than sau 20 năm hoạt động và thay thế bằng điện tái tạo. 

Ngành điện than Việt Nam đã tăng nhanh hơn so với hầu hết các 

nước khác trong khu vực với công suất tăng 76% (14 GW) trong 

tổng số 18,4 GW trong 6 năm qua. 8,7 GW đang thi công và 

22,3 GW trong giai đoạn tiền thi công. Sự phản đối từ phía người 

dân ngày càng tăng cùng với sự mở rộng của lĩnh vực điện than 

do những tác động tiêu cực của ngành này như ô nhiễm không 

khí ngày càng nghiêm trọng. Từ năm 2015 đến nay, Việt Nam đã 

tạm ngừng/hủy hơn 32 GW điện than theo quy hoạch do vấp 

phải sự phản đối của người dân và do quy hoạch của Chính phủ 

vượt nhu cầu điện năng,

mặc dù một số dự án điện than đã được thay thế bằng các đề 

xuất nhà máy điện than mới hoặc dự kiến thay bằng chạy khí. 

Mới đây, Chính phủ Việt Nam đã giảm mục tiêu công suất điện 

than từ 75 GW xuống 55 GW vào năm 2030 trong khi các nhóm 

cộng đồng đang yêu cầu giảm sâu hơn nữa trong quy hoạch điện 

lực năm 2020. Trong năm 2020, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát 

triển Điện lực đề xuất kế hoạch hạ mục tiêu công suất điện than 

cả nước xuống còn 35,8 GW vào năm 2025.

Philippines có 9,7 GW điện than đang hoạt động. Hơn một nửa 

trong số đó đã đưa vào vận hành từ năm 2013 và 1,2 GW mới 

được vào vận hành trong năm 2019. 9 GW điện than mới đang 

được đề xuất và 1,6 GW đang thi công. Các dự án điện than này 

vấp phải sự phản đối của các tổ chức, trong đó có hệ thống nhà 

thờ Công giáo. Các nhà thờ đã phản đối ngành than do các tác 

động khí hậu và môi trường của ngành này. Tháng 3/2019, 

Negros Occidental đã trở thành tỉnh thứ 8 và lớn nhất trong tổng 

số 81 tỉnh tại Philippines đã tiến hành cấm toàn bộ các nhà máy 

điện than, dẫn đến hủy một nhà máy điện than công suất 0,3 GW 

được đề xuất vào năm 2018.

Trong khi công suất điện than theo quy hoạch đã giảm ở hầu 

hết các nước khác trong khu vực Đông Nam Á, mới đây, Lào đã 

đề xuất các nhà máy điện than mới công suất 2,4 GW để phục 

vụ xuất khẩu sang Campuchia: đó là hai nhà máy Xekong và 

Sekong

Hình 12: Công suất điện than giai đoạn tiền thi công tại Đông Nam Á, giai đoạn 2015–2019 (gigawatt)
Tiền thi công = xanh dương, Đang thi công = cam
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https://www.esdm.go.id/en
https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2017/03/Indonesias-Electricity-Demand-and-the-Coal-Sector-Export-or-meet-domestic-demand-CL-5.pdf
https://www.nortonrosefulbright.com/en-ca/knowledge/publications/66c608e1/indonesia-announces-new-electricity-procurement-plan
https://www.reuters.com/article/us-indonesia-power-coal/indonesia-plans-to-replace-old-coal-power-plants-with-renewable-plants-minister-idUSKBN1ZT17N
http://vepg.vn/wp-content/uploads/2019/06/MOIT_Report_58_BC_BCT.pdf
http://en.greenidvietnam.org.vn/hanoi-enjoyed-just-38-days-of-clean-air-in-2017-report.html
https://mm.boell.org/sites/default/files/uploads/2017/07/12jul17-greenid_presentation_on_vietnam_energy_transition_dmt.pdf
https://www.reuters.com/article/us-vietnam-energy-analysis/in-vietnams-booming-energy-sector-coal-reigns-but-renewables-play-catch-up-idUSKCN1SU0KJ
https://www.forbes.com/sites/jillbaker/2018/05/21/this-clean-energy-champion-is-out-to-break-vietnams-coal-habit/#3b57fc48476b
https://www.philstar.com/headlines/2019/02/11/1892817/catholic-church-joins-opposition-la-union-coal-power-plant
https://www.doe.gov.ph/energist/negros-occidental-bans-coal-fired-power-plants?ckattempt=1
https://www.sourcewatch.org/index.php/San_Carlos_Power_Station
https://www.gem.wiki/Xekong_power_station
https://www.gem.wiki/Sekong_power_station
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-27/vietnam-may-back-away-from-coal-as-plants-get-harder-to-build
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NAM Á GHI NHẬN CÔNG SUẤT ĐIỆN THAN GIẢM MẠNH Ở ẤN ĐỘ VÀ PAKISTAN, 
NHIỀU NHÀ MÁY KHỞI CÔNG XÂY MỚI TẠI BANGLADESH
Nam Á từ lâu đã được biết đến là trung tâm tăng trưởng điện than 

tiếp theo sau khu vực Đông Á. Tuy nhiên, có thể thấy trong Hình 

3, mức tăng trưởng đều đặn của ngành than giai đoạn 2011-2016 

đã đột ngột giảm sâu vào năm 2017, chủ yếu do Ấn Độ. Công 

suất điện than đã giảm từ mức trung bình 18,9 GW/năm giai đoạn 

2011-2016 xuống 10,2 GW/năm giai đoạn 2017-2019, tương 

đương mức giảm 46%. Các nhà máy điện than khắp Nam Á đã 

đối mặt với tình hình kinh tế bất lợi trong bối cảnh Chính phủ Ấn 

Độ đã đưa các nhà máy điện than tổng công suất hơn 40 GW của 

nước này vào danh mục bị căng thẳng về tài chính.

Mặc dù tình trạng thị trường điện than ảm đạm, công suất các 

nhà máy điện than khởi công xây dựng mới ở Ấn Độ vẫn tăng 

trong năm 2019 (xám, Hình 14) và nhận được hỗ trợ vốn đáng kể 

từ nhà nước (tham khảo mục Thông tin tài chính bổ sung). Ban-

gladesh (cam) có tổng công suất khởi công xây dựng đạt 4,5 GW 

từ năm 2016, được cấp vốn thông qua các khoản vay lớn từ các 

tổ chức tài chính công nước ngoài. Công suất các nhà máy khởi 

công xây dựng ở Pakistan (xanh) đạt đỉnh vào năm 2016 và đã 

giảm dần do các vấn đề tài chính đối với các nhà máy điện than 

đang hoạt động ở nước này. Công suất các nhà máy chưa xây 

dựng ở Nam Á đã giảm gần 3/4 từ năm 2015, từ 354 GW năm 

2015 xuống 96,2 GW năm 2019 (Hình 15). Trong giai đoạn này, 

257,7 GW điện than đã bị ngừng hoạt động hoặc hủy bỏ.

Hình 13: Công suất các nhà máy điện than đưa vào vận hành và bị đóng cửa tại Nam Á, giai đoạn 2000–2019 (gigawatt)
Công suất các nhà máy đưa vào vận hành = xanh, Công suất các nhà máy bị đóng cửa = cam, Thay đổi ròng = đường màu đen
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https://www.carbonbrief.org/iea-china-and-india-to-fuel-further-rise-in-global-coal-demand-in-2018
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12407.pdf
https://www.marketforces.org.au/wp-content/uploads/2019/11/Choked-by-Coal_The-Carbon-Catastrophe-in-Bangladesh-FULL.pdf
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Hình 14: Công suất các nhà máy khởi công xây mới tại Nam Á, giai đoạn 2015–2019 (gigawatt)
Ấn Độ = xám, Pakistan = xanh, Bangladesh = cam
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Hình 15: Công suất các nhà máy điện than đang phát triển tại Nam Á, giai đoạn 2015–2019 (gigawatt)
Tiền thi công = xanh dương, Đang thi công = cam

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2015 2016 2017 2018 2019



BÙNG NỔ VÀ THOÁI TRÀO

BÁO CÁO | THÁNG 3, NĂM 2020 | 21GLOBAL ENERGY MONITOR / SIERRA CLUB / GREENPEACE / CREA

Việc cắt giảm hoạt động phát triển điện than ở Nam Á chủ yếu 

diễn ra tại Ấn Độ. Công suất điện than đang thi công và tiền thi 

công của nước này giảm 80%, từ 311,1 GW năm 2015 xuống 

66 GW năm 2019 và chỉ có 2,8 GW điện than được đề xuất mới 

trong năm 2019. Mới đây, công ty tư vấn Wood Mackenzie đã kết 

luận, điện mặt trời có giá thành thấp hơn 14% so với điện than tại 

Ấn Độ, khiến các nhà máy điện than mới khó có thể đạt được hợp 

đồng mua bán điện trong các cuộc đấu thầu cạnh tranh. Sản 

lượng điện than của Ấn Độ đã giảm 3% trong năm 2019 do nhu 

cầu điện giảm và sản lượng điện tái tạo gia tăng, trong đó có thủy 

điện nhờ giai đoạn gió mùa hoạt động mạnh. Tính từ năm 2017, 

công suất điện mặt trời và điện gió được phát triển tại  Ấn Độ cao 

hơn công suất điện than. Vào tháng 6/2019, Bộ Năng lượng Tái 

tạo Ấn Độ cho biết, Bộ này đã đặt mục tiêu sản xuất 523 GW 

năng lượng tái tạo đến năm 2030, cao hơn gấp đôi tổng công 

suất 229 GW của các nhà máy điện than đang hoạt động.

Pakistan đã đưa vào vận hành gần như toàn bộ 5,1 GW điện 

than từ năm 2015, trong đó có 2 GW trong năm 2019. 1,7 GW 

đang được thi công và 4,6 GW trong giai đoạn tiền thi công. 

Nhiều đề xuất phát triển điện than của Pakistan có vốn đầu tư 

của Trung Quốc như một phần của siêu dự án Hành lang Kinh tế 

Trung Quốc-Pakistan (CPEC). Từ khi nhậm chức hồi tháng 

8/2018. Thủ tưởng Pakistan, ông Imran Khan đã nỗ lực điều 

chỉnh thu hẹp quy mô dự án CPEC và cho rằng Iran không thể 

thực hiện tất cả các dự án trong khuôn khổ CPEC trong bối cảnh 

đồng nội tệ của nước này đã mất giá đáng kể so với đồng đô la 

Mỹ, khiến kim ngạch hàng hóa nhập khẩu như than ngày càng 

tăng. Các khoản nợ đang đe dọa 2 trong số 3 nhà máy điện than 

thương mại đang hoạt động ở nước này: 

khu Port Qasim đang gặp khó khăn tài chính chỉ một năm sau khi 

mở cửa trong khi tin tức truyền thông cho thấy nhà máy Sahiwal 

đang có nguy cơ đóng cửa do chính phủ gặp khó khăn trong việc 

hoàn trả khoản nợ cho chủ đầu tư là Tập đoàn China Huaneng. 

Vào tháng 1/2019, Pakistan đã yêu cầu Trung Quốc dừng dự án 

hợp tác điện than 2 tỷ đô Rahim Yar Khan vì lý do tài chính.Tổng 

cộng, 13 GW điện than đã bị tạm dừng hoặc hủy bỏ tại Pakistan 

từ năm 2015.

Quy hoạch Điện lực Tổng thể “Điều chỉnh” năm 2016 của Ban-

gladesh được công bố vào tháng 11/2018 phụ thuộc nặng nề vào 

điện than. Theo đó, nước này dự kiến tăng công suất điện than 

từ 0,5 GW hiện nay lên 25,5 GW đến năm 2040 trong khi công 

suất điện tái tạo chỉ tăng từ 0,3 GW lên mức khiêm tốn 7,9 GW 

trong cùng giai đoạn. Nhiều dự án điện than được quy hoạch bao 

gồm nhiều đề xuất tập trung ở một khu vực, ví dụ như 9,3 GW 

điện than được đề xuất ở khu vực quận Moheshkhali. Bangladesh 

có gần 4,2 GW điện than đang thi công và 18,8 GW trong giai 

đoạn tiền thi công. Kể từ năm 2015, 13,4 GW điện than đã bị 

dừng hoạt động hoặc hủy bỏ do hoạt động cầm chừng hoặc vấp 

phải sự phản đối của người dân. Tuy nhiên, các dự án này thường 

được thay thế bởi các đề xuất mới với quy mô lớn hơn. Ví dụ, 

nhà máy điện than Phulbari công suất 1 GW được quy hoạch đã 

bị đình chỉ sau khi ba người bị thiệt mạng trong các vụ biểu tình 

năm 2006 nhưng mới đây nó lại được thay thế bằng một dự án 

nhà máy điện than 6 GW

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1crIH1gMBWUDi3kjXDgHY_FQCgVHfiPGtBwFT1gejxlk/edit
https://ieefa.org/woodmac-solar-costs-in-india-beat-out-coal-fired-power/
https://twitter.com/robbie_andrew/status/1217809496485040128
https://uk.reuters.com/article/uk-india-coal-electricity-idUKKBN20B1I2?fbclid=IwAR1laSU_Nq6UX-7wG36d0-kcYcFH81kjiMejbXxvdk0PuELmFByVPn5n8XM
http://ieefa.org/wp-content/uploads/2019/07/India-Energy-Transition-Fuels-Growth-Path-for-Sustainable-Development_July-2019.pdf
http://cpec.gov.pk/
https://www.scmp.com/week-asia/geopolitics/article/2182326/cash-strapped-pakistan-asks-china-shelve-us2-billion-coal
https://www.khaleejtimes.com/business/markets/Pak-rupee-woes-continue-as-it-hits-new-all-time-low
https://www.sourcewatch.org/index.php/Port_Qasim_EPC_power_station
https://tribune.com.pk/story/1969593/2-cpecs-first-power-project-mired-financial-difficulties/
https://www.thenews.com.pk/print/299722-sahiwal-coal-fired-power-plants-feared-closure-on-non-payment-of-dues
https://www.sourcewatch.org/index.php/Sahiwal_power_station
http://www.chng.com.cn/eng/n75861/n75925/index.html
https://www.sourcewatch.org/index.php/Rahim_Yar_Khan_power_station
https://en.dailypakistan.com.pk/14-Jan-2019/pakistan-finally-shelves-coal-power-project-under-cpec
https://powerdivision.portal.gov.bd/sites/default/files/files/powerdivision.portal.gov.bd/page/4f81bf4d_1180_4c53_b27c_8fa0eb11e2c1/Revisiting%20PSMP2016%20%28full%20report%29_signed.pdf
https://www.sourcewatch.org/index.php/Phulbari_Coal_Project_(Asia_Energy)
https://www.sourcewatch.org/index.php?title=Phulbari_Coal_Project_(Asia_Energy)
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CÔNG SUẤT CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN THAN ĐANG PHÁT TRIỂN GIẢM NHANH TẠI 
MỸ LATINH, CHÂU PHI VÀ TRUNG ĐÔNG
Mỹ Latinh, châu Phi và khu vực Trung Đông có tổng công suất 

điện than thấp hơn so với hầu hết các khu vực khác trên thế giới 

và hiện đang có dấu hiệu giảm nhanh. Chỉ có một vài hoạt động 

xây dựng mới từ năm 2015 trong khi công suất các nhà máy điện 

than giai đoạn tiền thi công giảm mạnh. Công suất các nhà máy 

điện than được phê duyệt tại ba khu vực này chỉ tập trung ở một 

số nước. Từ năm 2000, Mỹ Latinh đã đưa vào vận hành 8,4 GW 

điện than với hai quốc gia thành viên OECD là Chile (3,5 GW) và 

Mexico (0,7 GW) chiếm một nửa, còn hơn 1/4 là ở Brazil (2,3 

GW).

Chile và Brazil cũng đã đóng cửa 0,8 GW điện than từ năm 

2016. Châu Phi và Trung Đông đã phê duyệt 11,8 GW điện than 

từ năm 2000. Trong đó, hơn một nửa (6,2 GW) là tại Nam Phi và 

1/4 (3,1 GW) tại Ma rốc. Tập đoàn điện lực quốc gia Eskom của 

Nam Phi đã đóng cửa các nhà máy điện than có tổng công suất 

0,6 GW trong năm 2019 do nhiều nhà máy điện than cũ thuộc 

quản lý của Tập đoàn này đã vượt giới hạn ô nhiễm không khí 

(Hình 16).

Hình 16: Công suất của các nhà máy đã phê duyệt và bị đóng cửa tại Mỹ Latinh, châu Phi và Trung Đông, giai đoạn 2000–2019 (gigawatt)
Mỹ Latinh = vàng, châu Phi và Trung Đông = xanh, Thay đổi ròng = đường kẻ đen
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https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2019-02-25-eskoms-coal-fired-power-stations-exceed-pollution-limits-report/
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Hoạt động khởi công xây dựng nhà máy điện than diễn ra lẻ tẻ 

và rất hiếm tại châu Phi và Trung Đông. Điều này cho thấy các 

khu vực này sẽ sớm ghi nhận mức giảm tỷ lệ đưa vào vận hành 

các dự án phát triển điện than (Hình 17). Trong 5 năm qua, khu 

vực Mỹ Latinh chỉ tiến hành giám sát hoạt động khởi công xây 

dựng nhà máy điện than trong năm 2016. Một tổ máy mới công 

suất 0,4 GW thuộc nhà máy điện than Mejillones của Chile đã 

được đưa vào vận hành năm 2019. Hai tổ máy cũ với tổng công 

suất 0.3 GW của nhà máy này sẽ ngừng hoạt động vào năm 

2024.

Hình 17: Công suất của các nhà máy tiền thi công tại Mỹ Latinh, châu Phi và Trung Đông, giai đoạn 2015–2019 (gigawatt)
Mỹ Latinh = vàng, châu Phi và Trung Đông = xanh
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Châu Phi và Trung Đông có 3,1 GW công suất điện than được khởi 

công xây dựng năm 2015: Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất 

(UAE) đã bắt đầu thi công nhà máy điện than Hassyan 2,4 GW 

trong năm 2016 trong khi Zimbabwe bổ sung 0,7 GW cho nhà máy 

điện than Hwange trong năm 2018. Từ đó tới nay, cả hai dự án này 

đều gặp nhiều vấn đề: trong năm nay, UAE đã hủy giai đoạn 2 của 

dự án Hassyan được cho là do giá than tăng trong khi các ngân 

hàng Trung Quốc đã dừng vô thời hạn khoản hỗ trợ tài chính trị giá 

1,1 tỷ USD cho hoạt động mở rộng nhà máy Hwange, để ngỏ tương 

lai của nhà máy này. 

https://www.gem.wiki/Mejillones_power_station
https://renewablesnow.com/news/engie-aes-to-retire-674-mw-of-coal-capacity-in-chile-earlier-than-agreed-679681/
https://www.gem.wiki/Hassyan_Clean-Coal_Power_Project
https://www.gem.wiki/Hwange_power_station
https://www.gem.wiki/Hassyan_Clean-Coal_Power_Project#cite_note-13
https://www.theindependent.co.zw/2019/10/24/chinese-suspend-us13bn-projects/
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Mỹ Latinh, châu Phi và Trung Đông là các khu vực có mức 

giảm công suất các nhà máy điện than đang phát triển mạnh 

nhất trong năm 2019. Ở khu vực Mỹ Latinh, công suất của các 

nhà máy điện than đang thi công và tiền thi công giảm 57% từ 

5,8 GW năm 2018 xuống 2,5 GW năm 2019 do các nhà máy 

tổng công suất 2,6 GW đã bị tạm dừng hoặc hủy bỏ và 0,7 GW 

được đưa vào vận hành. Chỉ có hai nước tại Mỹ Latinh vẫn còn 

tiếp tục phát triển điện than là Cộng hòa Dominican có nhà 

máy điện than Punta Catalina 0,8 GW đang được xây dựng và 

Colombia với nhà máy điện than La Luna 1,1 GW đã được phê 

duyệt xây dựng (Hình 18).

Ở châu Phi và Trung Đông, công suất của các nhà máy điện than 

đang thi công và tiền thi công giảm 40% từ 54 GW năm 2018 

xuống 33,2 GW năm 2019 khi mà các nhà máy với tổng công 

suất 18 GW đã bị tạm dừng hoặc hủy bỏ. 50% công suất các dự 

án đang phát triển thuộc về 2 quốc gia: Nam Phi, quốc gia có 

ngành khai thác than và điện than lâu đời và Ai Cập, khi Chính 

phủ nước này đã có kế hoạch phát triển các nhà máy điện than 

mới kể từ khi bỏ lệnh cấm nhập khẩu than vào năm 2015.

Nam Phi chiếm hơn 1/3 tổng công suất của các nhà máy điện 

than đang phát triển của khu vực châu Phi và Trung Đông 

(11,1 GW). Quốc gia này đang xúc tiến 2 nhà máy điện than 

Kusile và Medupi với công suất của mỗi nhà máy đều ở mức 

4,8 GW bất chấp những khó khăn tài chính và kỹ thuật đang xảy 

ra ở cả 2 nhà máy này. Nam Phi cũng đã đưa vào vận hành nhà 

máy công suất 1,6 GW ở Medupi trong năm 2019. Nam Phi cũng 

đã tìm hiểu kế hoạch với Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho 

dự án điện than 4,6 GW tại mỏ than Waterberg. 20% hoạt động 

phát triển điện than của khu vực châu Phi và Trung Đông diễn ra 

tại Ai Cập. Nước này đang xin cấp phép xây dựng nhà máy điện 

than Hamarawein 6,6 GW và lượng nhập khẩu than liên quan. Bộ 

Điện lực Ai Cập đã dừng kế hoạch cho 2 nhà máy điện than 

Ayoun Moussa 2,6 GW và Marsa Matruh 4 GW và nhận định việc 

phát triển các nhà máy này là không cần thiết.

Hình 18: Công suất dự án đang phát triển tại Mỹ Latinh, châu Phi và Trung Đông, giai đoạn 2015–2019 (gigawatt)
Tiền thi công = xanh dương, Đang thi công = cam
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https://www.gem.wiki/Punta_Catalina_Power_Central
https://www.gem.wiki/La_Luna_power_station
https://www.gem.wiki/Kusile_Power_Station
https://www.gem.wiki/Medupi_Power_Station
https://www.biznews.com/energy/2019/07/29/crisis-kusile-eskom-chris-yelland
https://www.gem.wiki/Musina-Makhado_power_station
https://www.gem.wiki/Hamarawein_IPP_coal_project
https://www.gem.wiki/Ayoun_Moussa_power_station
https://www.gem.wiki/Marsa_Matruh_power_station


BÙNG NỔ VÀ THOÁI TRÀO

BÁO CÁO | THÁNG 3, NĂM 2020 | 25GLOBAL ENERGY MONITOR / SIERRA CLUB / GREENPEACE / CREA

PHỤ LỤC A
Công suất các nhà máy nhiệt điện than đang được xây dựng và vận hành tại các nước (megawatt).

Quốc gia Tiền thi công Đang thi công Đang phát triển Tạm dừng Đang vận hành
Bị hủy (2010-

2019)

Trung Quốc 106.176 99.710 205.886 128.942 1.004.948 568.500
Ấn Độ 29.327 36.698 66.025 65.687 228.964 537.757
Thổ Nhĩ Kỳ 31.715 1.465 33.180 6.570 19.514 65.017
Indonesia 19.360 11.840 31.200 11.990 32.373 22.970
Việt Nam 22.262 8.680 30.942 4.300 18.432 43.175
Bangladesh 18.770 4.214 22.984 11.875 525 2.810
Nhật Bản 2.612 9.269 11.881 135 46.682 9.318
Nam Phi 6.280 4.770 11.050 5.010 41.435 8.390
Philippines 8.978 1.558 10.536 4.124 9.670 5.374
Hàn Quốc 0 7.260 7.260 500 37.600 7.000
Mông Cổ 6.080 885 6.965 1.900 781 1.460
Ai Cập 6.600 0 6.600 6.000 0 2.640
Pakistan 4.558 1.650 6.208 2.300 5.090 22.350
Nga 4.945 120 5.065 226 46.862 12.318
Bosnia và Herzegovina 3.530 0 3.530 550 2.073 1.020
Australia 2.980 0 2.980 900 24.382 8.056
Ba Lan 500 2.470 2.970 3.000 30.870 18.383
Nigeria 2.400 0 2.400 530 0 1.615
Các Tiểu vương quốc Ả rập 
Thống nhất

0 2.400 2.400 3.000 0 1.270

Zimbabwe 1.490 670 2.160 3.290 950 3.600
Serbia 1.750 350 2.100 0 4.405 1.070
Đức 920 1.100 2.020 0 44.470 19.493
Kenya 2.010 0 2.010 64 0 666
Thái Lan 1.311 655 1.966 4.070 5.571 7.500
Campuchia 1.600 150 1.750 2.400 505 1.940
Lào 1.500 0 1.500 1.326 1.878 0
Oman 1.200 0 1.200 0 0 0
Botswana 1.050 132 1.182 2.100 600 4.504
Colombia 1.125 0 1.125 450 1.649 800
Sri Lanka 900 0 900 0 900 3.500
Mozambique 870 0 870 3.310 0 1.800
Cộng hòa Séc 180 660 840 0 8.517 1.200
Đài Loan 0 800 800 1.600 18.125 12.400
Cộng hòa Dominican 0 770 770 0 305 2.040
Bờ Biển Ngà 700 0 700 0 0 0

(tiếp trang sau)
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Công suất các nhà máy nhiệt điện than đang được xây dựng và vận hành tại các nước (megawatt) — tiếp

Quốc gia Tiền thi công Đang thi công Đang phát triển Tạm dừng Đang vận hành
Bị hủy (2010-

2019)

Tanzania 690 0 690 1.200 0 475
Ukraine 660 0 660 0 22.265 2.060
Hy Lạp 0 660 660 0 3.175 1.250
Kazakhstan 0 636 636 0 12.704 1.320
Romania 600 0 600 0 4.675 5.105
Brazil 600 0 600 1.328 3.149 4.690
Zambia 600 0 600 640 330 1.000
Malawi 520 0 520 2.400 0 700
Kosovo 500 0 500 0 1.290 330
Hungary 500 0 500 0 944 3.020
Swaziland 500 0 500 0 0 1.600
Tajikistan 300 0 300 0 400 350
Uzbekistan 150 0 150 0 2.522 300
Niger 100 0 100 600 0 0
Ethiopia 90 0 90 0 0 0
Madagascar 60 0 60 0 120 0
Papua New Guinea 60 0 60 0 0 0
Mỹ 0 0 0 0 246.187 28.168
Malaysia 0 0 0 0 13.530 2.100
Tây Ban Nha 0 0 0 0 9.991 800
Vương Quốc Anh 0 0 0 0 9.718 9.968
Italia 0 0 0 0 8.627 6.795
Canada 0 0 0 0 8.429 1.500
Hong Kong 0 0 0 0 6.112 0
Mexico 0 0 0 0 5.378 1.850
Chile 0 0 0 725 5.152 8.802
Israel 0 0 0 0 4.900 1.260
Bulgary 0 0 0 0 4.829 2.660
Morocco 0 0 0 0 4.317 1.320
Hà Lan 0 0 0 0 4.152 1.311
Pháp 0 0 0 0 3.915 0
Triều Tiên 0 0 0 0 3.700 300
Đan Mạch 0 0 0 0 2.500 0
Bồ Đào Nha 0 0 0 0 1.978 0
Moldova 0 0 0 0 1.610 0
Phần Lan 0 0 0 0 1.558 385
Slovenia 0 0 0 0 1.069 0

(tiếp trang sau)
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Công suất các nhà máy nhiệt điện than đang được xây dựng và vận hành tại các nước (megawatt) — tiếp

Quốc gia Tiền thi công Đang thi công Đang phát triển Tạm dừng Đang vận hành
Bị hủy (2010-

2019)

Ireland 0 0 0 0 915 0
Kyrgyzstan 0 0 0 1.200 910 0
Guatemala 0 0 0 0 888 300
Slovakia 0 0 0 0 801 885
Bắc Macedonia 0 0 0 430 800 300
New Zealand 0 0 0 0 500 0
Panama 0 0 0 0 408 0
Argentina 0 0 0 120 350 0
Áo 0 0 0 0 246 800
Montenegro 0 0 0 0 225 1.664
Thụy Điển 0 0 0 0 221 0
Brunei 0 0 0 0 220 0
Croatia 0 0 0 0 210 1.300
Mauritius 0 0 0 0 195 110
Myanmar 0 0 0 3.850 160 17.375
Peru 0 0 0 0 135 135
Namibia 0 0 0 0 120 550
Honduras 0 0 0 0 105 0
Syria 0 0 0 0 60 0
Senegal 0 0 0 125 30 850
Jordan 0 0 0 0 30 0
Ghana 0 0 0 2.100 0 0
Georgia 0 0 0 300 0 0
Réunion 0 0 0 0 0 0
Guadeloupe 0 0 0 0 0 0
Iran 0 0 0 650 0 0
Venezuela 0 0 0 0 0 2.800
Jamaica 0 0 0 0 0 1.140
Albania 0 0 0 0 0 800
Belarus 0 0 0 0 0 1.400
Bỉ 0 0 0 0 0 1.100
Công hòa Dân chủ Congo 0 0 0 500 0 0
El Salvador 0 0 0 0 0 370
Guinea 0 0 0 80 0 250
Latvia 0 0 0 0 0 435
Sudan 0 0 0 0 0 600
Tổng 299.609 199.572 499.181 292.397 2.044.831 1.522.519
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PHỤ LỤC  B
Các bảng bổ sung sau có trên trang   
https://endcoal.org/global-coal-plant-tracker/summary-statistics/

	■ Nhà máy điện than ở các nước (Nhà máy điện) – Tháng 1/2020

	■ Nhà máy điện than ở các nước (Tổ máy) – Tháng 1/2020

	■ Thay đổi giai đoạn 2018-2019 (MW)

	■ Nhà máy điện than ở các nước: Tổng CO2 hàng năm – Tháng 1/2020

	■ Nhà máy điện than ở các nước: Phát thải CO2 trong thời gian vận hành – Tháng 1/2020

	■ Nhà máy điện than theo khu vực (MW) – Tháng 1/2020

	■ Nhà máy điện than theo khu vực (Nhà máy điện) – Tháng 1/2020

	■ Nhà máy điện than theo khu vực (Tổ máy) – Tháng 1/2020

	■ Nhà máy điện than theo khu vực: Tổng CO2 hàng năm – Tháng 1/2020

	■ Nhà máy điện than theo khu vực: Phát thải CO2 trong thời gian vận hành – Tháng 1/2020

	■ Các nhà máy điện than bị đóng cửa (MW) – 2006-2019

	■ Các nhà máy điện than mới hoạt động tại Ấn Độ qua các năm (MW) – 2006-2019

	■ Nhà máy điện than tại Ấn Độ (MW) – Tháng 1/2020

	■ Các nhà máy điện than tậi Ấn Độ (nhà máy điện) – Tháng 1/2020

	■ Nhà máy điện than tại Ấn Độ (Tổ máy) – Tháng 1/2020

	■ Các nhà máy điện than mới hoạt động tại Mỹ qua các năm (MW) – 2006-2019

	■ Nhà máy điện than tại Mỹ (MW) – Tháng 1/2020

	■ Nhà máy điện than tại Mỹ (Nhà máy điện) – Tháng 1/2020

	■ Nhà máy điện than tại Mỹ (Tổ máy) – Tháng 1/2020

	■ Các nhà máy điện than mới hoạt động tại Trung Quốc qua các năm (MW) – 2006-2019

	■ Nhà máy điện than tại Trung Quốc (MW) – Tháng 1/2020

	■ Nhà máy điện than tại Trung Quốc (Nhà máy điện) – Tháng 1/2020

	■ Nhà máy điện than tại Trung Quốc (Tổ máy) – Tháng 1/2020

	■ Nhà máy điện than theo công nghệ đốt – Tháng 1/2020

	■ Chủ sở hữu các nhà máy điện than trên toàn cầu (MW) – Tháng 1/2020

https://endcoal.org/global-coal-plant-tracker/summary-statistics/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kXtAw6QvhE14_KRn5lnGoVPsHN3fDZHVMlvz_s_ch1w/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JKJJa-jwK6YpkEQKP2bcENHR2yoS40ur8baQnIXHtIU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1crIH1gMBWUDi3kjXDgHY_FQCgVHfiPGtBwFT1gejxlk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I8GeKEfxPpwkQ_t0GQZx1GQm6MASclEtEtrQX3Y1nNc/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GK80KD3k-taM2_CFF_aWTTKSQsw1ozqFbOeKAbF6Hl4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DxnK42-jk20F2PvnL7l_0nR1ckpa63KfICY17MiNR7E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZPbbwBI1cNoS1NqFEnN8PdXGRO0xuYfza1F0AWUDRuY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TmGMtqoUnUlxQ0Z8kDwBob5nV-W4Y2EWwgrq2RE3yR8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kn2Hs8SwIAwAt5V7iZUUgAjKs3GfeEncKCHmor7kbkg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MXLMyzSU_GoXz37-9waU5Vfmm0TYvX5oFP-qO3_8gYo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xUOYq8tUZi2dcHLRZ3W1viZHyGgUlbrMxG5xIXyTOug/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_XBYtLv8GgBzNGduc27XV6V6EqeIhdYQrvOQg2pPrME/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kgKFch4U7r1g6EbKTj0IYQicQyWTO1Z79MeLEjt4E_I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n1q3RVVqjE8I01MpmZECviUY9QTSOnwmf7Sj1y8TlYI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oOEEbeDzDZthblRE5-7pwOpWTWnyMO_OUg5xCDUfeIU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ct7VwsCk3UmhyUUJCslCQGGFhYMQMWm2pFlA33vVpYQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nvyBpLVGiyqR-xLFgFd7MPhQxq_cYHfNc2HjJ0EmmQI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lbRFx2rabbhL8HAegcJ3QkA92qI2fkJ1-9a_R86lzmI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1heE10RwApvWEhN1TlN83sKosdAWlhzr-EbaNMd7gubU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CKsjpMg1dUaQyAszkAocVKMYJWIB1c8dAPUtLCmylAo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mDLafuvyiLYezFmV6VXEnjlPcMy5QftwW4J2U3Qujk0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nG84N4AFOzxFgX8X1iM70tOND2w7hwQ_4aAUPyJLXMk/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qp8NmCUIb2O44TrZZLmIIF1lgcSCsceoKSo8MKxEYII/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VNbA8SL2VMU2YdXjHqSmhoT48zhgHLXrAk0QoshHrw8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bcWh2stWSwRdxAP-ot78sbMkXUcPwfS7HMJhFZ9jECw/edit?usp=sharing

