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TÓM TẮT 

Nghiên cứu tiến hành nhằm phát triển các nhà máy điện sử dụng chất thải trấu theo cơ chế phát 
triển sạch. Mục tiêu tổng quát của đề tài là đánh giá tiềm năng về năng lượng trấu (các dự án phát 
triển năng lượng sinh học) cho đồng bằng sông Cửu Long. Dựa trên sự tính toán về tiềm năng trấu 
nguyên liệu của khu vực một tập hợp gồm 5 nhà máy nhiệt điện sử dụng trấu làm nguyên liệu với 
công suất 11 mêgaoát cho mỗi nhà máy có thể được xây dựng. Sử dụng phương pháp phân tích chi 
phí – lợi ích kinh tế mở rộng các chỉ số phân tích dự án (NPV, B/C, IRR) được tính toán và so sánh. 
Các chỉ số này được tính trong trường hợp theo và không theo cơ chế phát triển sạch (CDM). Theo 
cách tính toán này, 5 nhà máy nhiệt điện trấu được đề xuất và khuyến nghị cho các nhà kế hoạch, các 
nhà chính sách và các nhà đầu tư tại 5 đia điểm cụ thể ở khu vực đồng bằng sông Mêkông. Đây là giải 
pháp có lợi cả 2 mặt (win – win situation) vì không những giảm được lượng trấu thải gây ô nhiễm môi 
trường khu vực mà còn tạo ra một lượng năng lượng sạch hòa chung vào lưới điện quốc gia theo cơ 
chế phát triển sạch. 

Từ khóa: Chứng nhận giảm thải, cơ chế phát triển sạch, năng lượng sinh học, trấu.  

SUMMARY 

This research was conducted to develop pilot electricity plants based on small-scale clean 
development mechanism in Vietnam's electricity sector. The overall purpose of this paper is to assess 
the potential of rice husk - fuelled bio-power development projects in the Mekong Delta. Based on 
estimates the electricity potential of a bundle of rice husk-fuelled bio-power development projects in 
Mekong delta with the capacity of 11 MW per project, assessing their certified emissions reductions 
(CERs) and CER credits, calculating and comparing their financial indices (NPV, B/C, IRR).  In two 
cases - W/O and W CDM, the research recommends planner, policy makers and inventors to set up 
five (5) rice-husk-fuelled bio-power plants. This is a win-win situation for bio-power generation as 
unused rice husk is dumped and discharged from local paddy milling centers into rivers and canals.  
It also puts forward a safely and friendly environmental solution to minimize thoroughly the current 
serious pollution of rivers and canals in the Mekong Delta with increasing unused rice husk quantity. 

Key words: Bio-power, certified emissions reductions, clean mechanism development, rice husk.   

                                                     
1 Kết quả đăng trong bài báo này được tóm tắt từ nghiên cứu được tài trợ của Tổ chức Kinh tế môi trường 
  Đông Nam Á (EEPSEA) 
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1. §ÆT VÊN §Ò 
D©n sè ®ång b»ng s«ng Cöu Long chØ 

chiÕm 21%, diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn chiÕm 12% 
tæng d©n sè vμ diÖn tÝch cña c¶ n−íc. Trong 
khi ®ã, khu vùc nμy s¶n xuÊt tõ 46% ®Õn 
52% s¶n l−îng lóa g¹o cho ViÖt Nam (Niªn 
gi¸m thèng kª, 2007). Sù tËp trung s¶n xuÊt 
lóa, xay x¸t ë khu vùc ®ång b»ng s«ng Cöu 
Long ®· vμ ®ang dÉn tíi t×nh tr¹ng « nhiÔm 
m«i tr−êng ®Êt, m«i tr−êng n−íc trÇm träng, 
do t¸c ®éng d− thõa trong ph©n bãn ho¸ häc, 
thuèc trõ s©u vμ c¸c s¶n phÈm phô kh¸c tõ 
n«ng nghiÖp. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, sù 
tËp trung c¸c nhμ m¸y xay x¸t lóa g¹o däc 
theo c¸c con s«ng ®· th¶i mét l−îng lín trÊu 
trùc tiÕp xuèng c¸c dßng s«ng. Theo ®iÒu tra 
vμ −íc tÝnh, chØ cã kho¶ng 20% l−îng trÊu 
®−îc sö dông cho c¸c hé gia ®×nh nh− ®un 
nÊu, nung v«i hoÆc nung g¹ch. Sè trÊu cßn 
l¹i (80%) −íc tÝnh kho¶ng 1,4 triÖu tÊn c¸c 
nhμ m¸y xay x¸t th−êng ®èt hoÆc th¶i trùc 
tiÕp xuèng c¸c dßng s«ng (s«ng TiÒn, s«ng 
HËu), ®iÒu nμy kh«ng nh÷ng g©y l·ng phÝ 
n¨ng l−îng mμ cßn g©y t¸c ®éng xÊu tíi m«i 
tr−êng n−íc, ®Êt vμ kh«ng khÝ trong vïng. 

C¬ chÕ ph¸t triÓn s¹ch vμ thÞ tr−êng giÊy 
chøng nhËn gi¶m th¶i “certified emissions 
reductions (CERs) market” ®ang rÊt ph¸t 
triÓn hiÖn nay trªn thÕ giíi. Theo c¬ chÕ nμy, 
nÕu quèc gia nμo s¶n suÊt ®−îc n¨ng l−îng 
s¹ch hoÆc t¹o ra n¨ng l−îng cã chÊt ®èt cã 
nguån gèc thùc vËt, (vÝ dô: trÊu, b· mÝa...) lo¹i 
CO2, CH4...sinh ra tõ chÊt ®èt cã nguån gèc 
thùc vËt sÏ kh«ng lμm ¶nh h−ëng tíi hiÖn 
t−îng biÕn ®æi khÝ hËu toμn cÇu, n−íc ®ã sÏ cã 
quyÒn b¸n giÊy chøng nhËn gi¶m th¶i ra thÞ 
tr−êng quèc tÕ. C¸c quèc gia s¶n xuÊt n¨ng 
l−îng tõ c¸c nguyªn liÖu cã nguån gèc ho¸ 
th¹ch (than ®¸, dÇu má...) cã tr¸ch nhiÖm 
gi¶m l−îng chÊt th¶i nμy ra m«i tr−êng. Hä 
cã thÓ gi¶m th¶i hoÆc cã thÓ mua chøng nhËn 
gi¶m th¶i (CERs) tõ c¸c quèc gia ph¸t triÓn 
n¨ng l−îng s¹ch theo c¬ chÕ “cïng hμnh ®éng” 
(Action Implemented Jointly - AIJ) dùa vμo 
NghÞ ®Þnh th− Kyoto Protocol, trong hiÖp ®Þnh 
khung cña Liªn HiÖp Quèc vÒ sù biÕn ®æi khÝ 
hËu toμn cÇu (United Nation Framework 
Convention on Climate Change – UNFCCC). 
NÕu chi phÝ gi¶m th¶i biªn (Marginal 

abatement cost- MAC) cña n−íc nμo ®ã (vÝ dô: 
MAC cña NhËt hiÖn nay lín gÊp hμng chôc 
lÇn so víi ViÖt Nam) cao h¬n so víi mua 
CERs tõ c¸c quèc gia ph¸t triÓn n¨ng l−îng 
s¹ch, hä cã thÓ mua chøng giÊy chøng nhËn 
gi¶m th¶i mμ kh«ng ph¶i gi¶m l−îng chÊt 
th¶i. Nh− vËy, thÞ tr−êng chøng nhËn gi¶m 
th¶i gi÷a c¸c quèc gia ®−îc h×nh thμnh. 

Randall Spalding –Fecher (2002 & 2004) 
®· h−íng dÉn thùc hiÖn c¬ chÕ ph¸t triÓn 
s¹ch CDM. Sù ph¸t triÓn vÒ c¸c nguån n¨ng 
l−îng s¹ch ë Nam Phi nh− n¨ng l−îng mÆt 
trêi. ¤ng ®· ®−a ra c¸c m« h×nh thùc tÕ rÊt cô 
thÓ vÒ sù ph¸t triÓn n¨ng l−îng s¹ch. 
Y.Hofman (2004) ®· tiÕn hμnh thùc thi mét 
dù ¸n dùa trªn nguån n¨ng l−îng sinh häc 
(kho¶ng 7,8 MW), thay thÕ cho nguån n¨ng 
l−îng dÇu vμ than cña khu vùc dù ¸n nμy ®· 
®em l¹i l−îng gi¶m ph¸t th¶i kho¶ng 313.743 
tÊn CO2 hμng n¨m vμ t¹o ra kho¶ng 150.000 
viÖc lμm cho khu vùc. Trong thùc tiÔn, Th¸i 
Lan vμ NhËt B¶n ®· lμ 2 n−íc ®i ®Çu trong 
viÖc sö dông trÊu s¶n xuÊt ®iÖn n¨ng tõ vμi 
chôc n¨m qua.  

VÊn ®Ò ®Æt ra ë ®©y cÇn gi¶i ®¸p tho¶ 
®¸ng lμ: gi¶i ph¸p, ph−¬ng ph¸p nμo gi¶i 
quyÕt vÊn ®Ò trÊu th¶i ë khu vùc ®ång b»ng 
s«ng Cöu Long ®Ó võa ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh 
tÕ võa gi¶i quyÕt vÊn ®Ò m«i tr−êng (win –win 
solution). LiÖu ph¸t triÓn c¸c nhμ m¸y ®iÖn 
trÊu ë khu vùc ®ång b»ng s«ng Cöu Long cã 
kh¶ thi hay kh«ng? Gi¸ thμnh ®iÖn n¨ng còng 
nh− tæng c«ng suÊt cã thÓ lμ bao nhiªu? Nªn 
®Æt c¸c nhμ m¸y ®iÖn trÊu nμy nh− thÕ nμo 
®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ nhÊt? Nh÷ng thuËn lîi 
vμ khã kh¨n g× khi tiÕn hμnh x©y dùng c¸c 
nhμ m¸y ®iÖn trÊu ë khu vùc ®ång b»ng s«ng 
Cöu Long? 

Môc ®Ých cña nghiªn cøu nμy lμ nh»m 
sö dông ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch chi phÝ – lîi 
Ých cho c¸c dù ¸n kinh tÕ-m«i tr−êng, tÝnh 
gi¸ thμnh vμ lËp c¸c ph−¬ng ¸n vÒ ph¸t triÓn 
nhiÖt ®iÖn sö dông n¨ng l−îng trÊu theo c¬ 
chÕ ph¸t triÓn s¹ch (clean mechanism 
development - CDM) nh»m t¹o ra nguån 
n¨ng l−îng ®¸ng kÓ cho l−íi ®iÖn quèc gia vμ 
xö lý vÊn ®Ò « nhiÔm m«i tr−êng do trÊu g©y 
ra t¹i khu vùc ®ång b»ng s«ng Cöu Long. 
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H×nh 1. TrÊu th¶i tõ c¸c nhμ m¸y xay s¸t lóa lμm « nhiÔm m«i tr−êng 
®ång b»ng s«ng Cöu Long 

2. NGUåN Sè LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P 
    NGHI£N CøU 

2.1. Nguån sè liÖu thø cÊp 

Sè liÖu thø cÊp vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt 
lóa, xay x¸t g¹o ë 12 tØnh ®ång b»ng s«ng 
Cöu Long ®−îc thu thËp tõ c¸c së N«ng 
nghiÖp vμ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Chi côc 
Thèng kª cña c¸c tØnh ®ång b»ng s«ng Cöu 
Long. 

2.2. Nguån sè liÖu s¬ cÊp 

Sè liÖu thùc tÕ vÒ kh¶ n¨ng cña tÊt c¶ 
c¸c  nhμ m¸y, tr¹m xay x¸t, t×nh h×nh « 
nhiÔm m«i tr−êng ®−îc ®iÒu tra cô thÓ ë c¸c 
nhμ m¸y xay s¸t däc theo c¸c con s«ng cña 
c¸c tØnh An Giang, CÇn Th¬, TiÒn Giang, 
§ång Th¸p vμ Long An thuéc khu vùc ®ång 
b»ng s«ng Cöu Long vμo n¨m 2006 vμ nh÷ng 
th¸ng ®Çu cña n¨m 2007. C¸c th«ng tin chñ 
yÕu ®−îc thu thËp ®ã lμ l−îng thãc ®−îc xay 
x¸t hμng n¨m, tõ ®ã l−îng trÊu th¶i ra hμng 
n¨m ®−îc quy ®æi theo ®Þnh møc. Bªn c¹nh 
®ã c¸c th«ng tin vÒ « nhiÔm m«i tr−êng n−íc 
do l−îng trÊu th¶i cña c¸c nhμ m¸y hai bªn 
bê kªnh. 

2.3. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch vμ xö lý sè liÖu 

§Ó ®¹t ®−îc môc ®Ých nghiªn cøu, 
ph−¬ng ph¸p sö dông ®Ó tÝnh to¸n lμ c¸c 
ph−¬ng ph¸p ®Æc thï cña kinh tÕ - m«i 

tr−êng, vËn dông c¸c ph−¬ng ph¸p vÒ c¬ chÕ 
ph¸t triÓn s¹ch (clean mechanism 
development) vμ ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch lîi 
Ých – chi phÝ. 

C¸c chi phÝ ë ®©y bao gåm:l 
          Ct = Ctinv. + Ct

O&M
 + Ct

fuel (RH)
      (1)  

Trong ®ã: 
Ctinv.

 =  Chi phÝ ®Çu t− ban ®Çu  

Ct
O&M

 = Chi phÝ ho¹t ®éng vμ chi phÝ 

               duy tr× hÖ thèng nhμ m¸y ®iÖn trÊu  
Ct

fuel (RH)
 = Chi phÝ mua, vËn chuyÓn, dù  

                        tr÷ trÊu cho c¸c nhμ m¸y ®iÖn 
C¸c lîi Ých ë ®©y bao gåm:  
           Bt  = Bte + BtCER + Btask

               (2) 

Trong ®ã: 
Bte =  Lîi Ých tõ viÖc b¸n ®iÖn = PeWt;  
BtCER =  Lîi Ých tõ b¸n chøng nhËn gi¶m  

                           th¶i (certified emissions 
         reductions – CERs)        =  PCO2 

x
 
CER 

Btask   =  Lîi Ých tõ viÖc b¸n tro sau khi 

                       ®èt  =  PashWt 
Pe = Gi¸ ®iÖn cña c¸c nhμ m¸y ®iÖn trÊu 
PCO2 = Gi¸ giÊy chøng nhËn gi¶m th¶i 

                                                                (CER)  
Pash = Gi¸ b¸n tro sau khi ®èt 
Wt = L−îng ®iÖn b¸n cho l−íi ®iÖn cña  

         Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam (EVN)  
                                                  n¨m thø t 
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3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O 
    LUËN 

3.1. Nguån thu tõ giÊy chøng nhËn gi¶m 
       ph¸t th¶i 

ThÞ tr−êng giÊy chøng nhËn gi¶m th¶i 
“certified emissions reductions (CERs) 
market” ®ang rÊt ph¸t triÓn hiÖn nay trªn 
thÕ giíi. Theo c¬ chÕ nμy, nÕu quèc gia nμo 
s¶n suÊt ®−îc n¨ng l−îng s¹ch hoÆc t¹o ra 
n¨ng l−îng cã chÊt ®èt cã nguån gèc thùc 
vËt, (vÝ dô: trÊu, b· mÝa...) lo¹i CO2, CH4... 
sinh ra tõ chÊt ®èt cã nguån gèc thùc vËt 
kh«ng lμm ¶nh h−ëng tíi hiÖn t−îng biÕn ®æi 
khÝ hËu toμn cÇu, n−íc ®ã sÏ cã quyÒn b¸n 
giÊy chøng nhËn gi¶m th¶i ra thÞ tr−êng 
quèc tÕ. C¸c quèc gia s¶n xuÊt n¨ng l−îng tõ 
c¸c nguyªn liÖu cã nguån gèc ho¸ th¹ch 
(than ®¸, dÇu má...) cã tr¸ch nhiÖm gi¶m 
l−îng chÊt th¶i nμy ra m«i tr−êng. Hä cã thÓ 
gi¶m th¶i hoÆc cã thÓ mua chøng nhËn gi¶m 
th¶i (CERs) tõ c¸c quèc ra ph¸t triÓn n¨ng 
l−îng s¹ch theo c¬ chÕ “cïng hμnh ®éng” 
(Action Implemented Jointly - AIJ) dùa vμo 
NghÞ ®Þnh th− Kyoto Protocol còng nh− 
trong hiÖp ®Þnh khung cña Liªn HiÖp Quèc 
vÒ sù biÕn ®æi khÝ hËu toμn cÇu (United 
Nation Framework Convention on Climate 
Change – UNFCCC). NÕu chi phÝ gi¶m th¶i 
biªn (Marginal abatement cost- MAC) cña 
n−íc nμo ®ã (vÝ dô: MAC cña NhËt hiÖn nay 
lín gÊp h¬n chôc lÇn so víi ViÖt Nam) cao 
h¬n so víi mua CERs tõ c¸c quèc gia ph¸t 
triÓn n¨ng l−îng s¹ch, hä cã thÓ mua giÊy 
chøng nhËn gi¶m th¶i mμ kh«ng ph¶i gi¶m 
l−îng chÊt th¶i.  

Nh− vËy, dù ¸n ph¸t triÓn ®iÖn trÊu cho 
khu vùc ®ång b»ng s«ng Cöu Long ngoμi c¸c 
kho¶n thu vÒ b¸n ®iÖn cho l−íi ®iÖn quèc gia, 
thu vÒ b¸n tro cho lμm g¹ch, lμm xi m¨ng 
cßn cã mét kho¶n thu quan träng tõ b¸n c¸c 
chøng nhËn gi¶m th¶i (ph−¬ng tr×nh 2). 

B¶ng 1 thÓ hiÖn c¸c sè liÖu vμ th«ng tin 
vÒ nguån thu tõ b¸n CERs khi chóng ta ph¸t 
triÓn c¸c nhμ m¸y ®iÖn trÊu ë khu vùc ®ång 
b»ng s«ng Cöu Long. 

3.2. Ph©n tÝch tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n 

§Ó chøng minh ®−îc tÝnh kh¶ thi cña dù 
¸n võa mang l¹i nguån ®iÖn n¨ng võa gi¶i 
quyÕt vÊn ®Ò m«i tr−êng (win-win 
sistuation) nμy, c¸c ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ 
t¸c ®éng m«i tr−êng vμ ph−¬ng ph¸p ph©n 
tÝch lîi Ých chi phÝ ®· ®−îc sö dông. B¶ng 2 
thÓ hiÖn tØ suÊt néi hoμn vèn (IRR), gi¸ trÞ 
hiÖn t¹i rßng (NPV) vμ tØ sè lîi Ých – chi phÝ 
cña c¸c nhμ m¸y ®iÖn trÊu t¹i ®ång b»ng 
s«ng Cöu Long. 

KÕt qu¶ trªn b¶ng 2 cho thÊy, víi møc 
gi¸ b¸n chøng chØ gi¶m th¶i lμ 3 ®« la Mü/tÊn 
gi¶m th¶i CO2 vμ gi¸ ®Çu t− ban ®Çu cho 
1KW lμ 1.350 ®« la hoÆc 1.570 ®« la th× dù ¸n 
®iÖn trÊu ë khu vùc ®ång b»ng s«ng Cöu Long 
lμ kh«ng kh¶ thi d−íi gãc ®é tμi chÝnh. Nh−ng 
víi møc ®Çu t− ban ®Çu tÝnh cho 1KW lμ 
1.350 hoÆc 1.570 ®« la vμ gi¸ b¸n ®iÖn lμ 
0,045 ®« la hoÆc 0,050 ®« la th× dù ¸n vÒ c¸c 
nhμ m¸y ®iÖn trÊu thuéc khu vùc ®ång b»ng 
s«ng Cöu Long ®Òu kh¶ thi vÒ mÆt tμi chÝnh. 
XÐt cô thÓ tõng tr−êng hîp nh− sau: 

Trong tr−êng hîp møc ®Çu t− ban ®Çu 
tÝnh cho 1KW lμ 1.350 ®« la, gi¸ b¸n ®iÖn lμ 
0,045 vμ gi¸ b¸n chøng nhËn gi¶m th¶i lμ 9 
®« la/ tÊn CO2 gi¶m th¶i, th× møc l·i rßng 
(NPV) sÏ lμ 2.152.000 US$, vμ tØ sè lîi Ých – 
chi phÝ (B/C) lμ 1,108 víi møc chiÕt khÊu lμ 
12%.  Còng víi c¸c ®iÒu kiÖn ®Þnh møc tμi 
chÝnh vÒ gi¸ ®Çu t− ban ®Çu cho 1KW lμ 
1350 ®« la Mü, nh−ng víi gi¸ b¸n ®iÖn lμ 
0,05 ®« la Mü, vμ gi¸ b¸n chøng nhËn gi¶m 
th¶i lμ 15 ®« la Mü th× møc l·i rßng (NPV) sÏ 
lμ 4.699.000 ®« la, vμ tØ sè lîi Ých – chi phÝ 
(B/C) lμ 1,108 víi møc chiÕt khÊu lμ 12%. 

Trong tr−êng hîp møc ®Çu t− ban ®Çu 
tÝnh cho 1 KW lμ 1.570 ®« la vμ víi møc gi¸ 
b¸n ®iÖn lμ 0,04 ®« la/KWh th× víi tÊt c¶ 3 
lo¹i gi¸ (3, 9 vμ 15 US$ /1tÊn gi¶m ph¸t th¶i) 
®Òu kh«ng kh¶ thi. Còng víi c¸c ®iÒu kiÖn 
®Þnh møc tμi chÝnh nh− trªn, nh−ng gi¸ b¸n 
®iÖn lμ 0,05 ®« la/1 KWh th× dù ¸n sÏ kh¶ thi 
trong c¶ ba tr−êng hîp gi¸ b¸n chøng nhËn 
gi¶m ph¸t th¶i lμ 3, 9 vμ 15 ®« la/tÊn ph¸t 
th¶i, lîi nhuËn rßng lÇn l−ît sÏ lμ 342.000; 
1.299.000; 2.256.000 ®« la. 
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B¶ng 1. Doanh thu tõ b¸n CERs cho c¸c quèc gia cã chi phÝ gi¶m th¶i cao 

Doanh thu  (US$) 
Năm 

CER 
(tấn CO2/năm) US$ 3/tCO2 US$ 9/tCO2 US$ 15/tCO2 

2010 26.647 79.941 239.823 399.705 

2011 26.727 80.181 240.544 400.907 

2012 25.935 77.805 233.414 389.024 

2013 25.507 76.522 229.565 382.608 

2014 25.792 77.377 232.130 386.883 

2015 25.222 75.667 227.001 378.334 

2016 25.460 76.379 229.137 381.895 

2017 24.890 74.669 224.008 373.346 

2018 24.985 74.955 224.864 374.774 

2019 25.649 76.948 230.845 384.741 

2020 26.172 78.517 235.551 392.584 

2021 27.454 82.363 247.008 411.813 

2022 28.214 84.643 253.930 423.217 

2023 28.737 86.210 258.631 431.051 

2024 29.069 87.208 261.623 436.039 

2025 29.592 88.775 266.324 443.873 

Nguồn: tính từ số liệu điều tra năm 2006-2007 
                    Chú ý: đơn vị tính ở đây sử dụng US$ vì thị trường CERs là thị trường quốc tế. 

B¶ng 2. TØ suÊt néi hoμn vèn (IRR), gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng (NPV) vμ tØ sè lîi Ých - chi  
phÝ (B/C) cho nhμ m¸y ®iÖn trÊu víi 200 ngμy ho¹t ®éng/n¨m cho mét nhμ m¸y 

IRR (%) 
Với các mức giá khác nhau 

cho 1 tấn CO2  giảm thải 

NPV (US$ 1000) 
Với các mức giá khác nhau 

cho 1 tấn CO2  giảm thải 

B/C Với các mức giá khác 
nhau cho 1 tấn CO2  giảm thải 

Giá đầu 
tư ban 
đầu 

(US$/KW) 

Giá 
bán 
điện 

(US$/
KWh) US$3 US$9 US$15 US$3 US$9 US$15 US$3 US$9 US$15 

0,040 <12 <12 <12 -396 561 1518 0,980 1,028 1,076 

0,045 <12 =12 >12 - 2.152 - - 1,108 - 1.350 

0,050 <12 >12 >12 -827 3.743 4.699 0,965 1,187 1,235 

0,040 <12 <12 <12 -2840 -1883 -927 0,873 0,916 0,959 
1.570 

0,050 <12 <12 >12 342 1.299 2.256 1,015 1,058 1,110 

Chú ý: Đơn vị tính ở đây sử dụng US$ vì thị trường CERs là thị trường quốc tế 
                    Ngân hàng Châu Á (ADB) quy định mức IRR cho các nhà máy năng lượng trong khu vực ≥ 12% 
                   Hiện giá trấu đã đuợc tính với giá 200 đồng Việt Nam/1kg, mặc dù trấu hiện nay không cần mua. 
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Potential rice husk power plant locations 
 

                  C¸c khu vùc cã kh¶ n¨ng x©y dùng nhμ m¸y ®iÖn trÊu 

3.3. §Þa ®iÓm x©y dùng c¸c nhμ m¸y 
        ®iÖn trÊu 

Dùa trªn kÕt qu¶ ®iÒu tra vμ kh¶o s¸t 
tiÒm n¨ng còng nh− c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ ®Ó 
x©y dùng c¸c nhμ m¸y ®iÖn trÊu, nghiªn cøu 
®· kÕt luËn r»ng: cã thÓ ®Çu t− n¨m (5) nhμ 
m¸y ®iÖn trÊu t¹i ®ång b»ng s«ng Cöu Long 
t¹i 5 ®Þa ®iÓm cô thÓ víi mçi nhμ m¸y lμ 
11MW nh− sau: An Hoμ, Thíi Hoμ thuéc tËp 
hîp 3 tØnh An Giang, §ång Th¸p vμ CÇn 
Th¬. Thíi Lai - CÇn Th¬, Cai LËy - TiÒn 
Giang vμ T©n Ch©u - Long An cã thÓ x©y 
dùng thªm 3 nhμ m¸y ®iÖn trÊu (xem b¶n ®å 
c¸c khu vùc cã kh¶ n¨ng x©y dùng nhμ m¸y 
®iÖn trÊu). 

4. KÕT LUËN 

§ång b»ng s«ng Cöu Long cã tiÒm n¨ng 
s¶n l−îng trÊu vμo kho¶ng 1,4 -1,5 triÖu tÊn 
hμng n¨m. HiÖn t¹i l−îng trÊu nμy ®ang ®æ 
trùc tiÕp xuèng c¸c kªnh r¹ch trong khu vùc, 
g©y « nhiÔm m«i tr−êng ®Êt, m«i tr−êng n−íc 
nghiªm träng. 

Ph¸t triÓn ®iÖn n¨ng tõ nguån trÊu cña 
khu vùc kh«ng nh÷ng ®em l¹i mét l−îng 
®iÖn n¨ng lín hμng n¨m bæ sung cho l−íi 
®iÖn quèc gia, mμ cßn thu ®−îc mét sè tiÒn 
lín tõ viÖc b¸n c¸c giÊy chøng nhËn gi¶m 
th¶i vμ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò « nhiÔm m«i tr−êng 
cho khu vùc. KÕt qu¶ nghiªn cøu cho thÊy 
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r»ng: Víi n¨m (5) nhμ m¸y ®iÖn trÊu nÕu 
®−îc x©y dùng cho khu vùc ®ång b»ng s«ng 
Cöu Long th× hμng n¨m ta sÏ cã mét nguån 
n¨ng l−îng s¹ch kho¶ng 55 MW. L−îng 
gi¶m ph¸t th¶i khÝ cacbon cho mçi nhμ m¸y 
lμ 26.700 tÊn vμ nh− vËy tæng l−îng gi¶m 
ph¸t th¶i cho khu vùc lμ 133.500 tÊn khÝ 
th¶i cacbon.  

Dù ¸n sÏ kh¶ thi trong c¶ hai tr−êng hîp 
chi phÝ ®Çu t− ban ®Çu lμ 1.350 hoÆc 1.570 
®« lμ cho 1 KW nÕu gi¸ ®iÖn ®−îc b¸n víi tõ 
0,045 ®« la/1 KWh trë lªn vμ gi¸ b¸n chøng 
nhËn gi¶m ph¸t th¶i tõ 9 ®«la Mü/tÊn gi¶m 
ph¸t th¶i khÝ cacbon (hiÖn t¹i chóng ta cã 
thÓ b¸n víi gi¸ b×nh qu©n 11 ®« la Mü/tÊn). 
Gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng (NPV) tõ 2,1 triÖu tíi 
3,7 triÖu ®« la Mü víi chiÕt khÊu 12% tuú 
theo møc gi¸ b¸n ®iÖn, møc chi phÝ ®Çu t− 
ban ®Çu vμ møc gi¸ b¸n chøng nhËn gi¶m 
ph¸t th¶i tõ 9 - 15 ®« la Mü/1 tÊn gi¶m ph¸t 
th¶i khÝ cacbon. 

§Þa ®iÓm tiÒm n¨ng ®Ó x©y dùng c¸c nhμ 
m¸y ®iÖn trÊu nμy gåm n¨m khu vùc: T©n 
An, Cai LËy, An Hoμ, Thíi Lai vμ Thíi Hoμ 
thuéc c¸c tØnh An Giang, CÇn Th¬, TiÒn 
Giang, §ång Th¸p vμ Long An. 

 
 
 

Mét khã kh¨n lín nhÊt cña ph¸t triÓn 
c¸c nhμ m¸y ®iÖn trÊu t¹i khu vùc nμy ®ã lμ 
chi phÝ ®Çu t− ban ®Çu t−¬ng ®èi ®¾t (dao 
®éng kho¶ng tõ 1.350 cho tíi 1.570 ®« la 
Mü/1 KW). NÕu kh¾c phôc ®−îc ®iÒu nμy, 
®©y lμ h−íng gi¶i quyÕt triÖt ®Ó vμ toμn diÖn 
vÊn ®Ò kinh tÕ vμ m«i tr−êng bÒn v÷ng cho 
ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ®ång b»ng s«ng Cöu 
Long. 
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