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DIỄN ĐÀN CẤP CAO
VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2020

 Triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược
phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
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sự kiện
Tổng quan

Diễn đàn cấp cao về phát triển năng lượng quốc gia 2020 với chủ đề “Định hướng chiến lược phát triển 
năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do Ban Kinh tế Trung ương chủ 
trì, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương đồng chủ trì được tổ chức vào ngày 22 | 
07|2020 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội. Các cơ quan tham gia phối hợp tổ chức bao gồm Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, và Hiệp hội năng 
lượng Việt Nam. Tập đoàn IEC là đơn vị chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác hậu cần, vận động quảng cáo, 
triển lãm cho sự kiện.

Diễn đàn được đánh giá là sự kiện uy tín nhất ngành năng lượng Việt Nam năm 2020 nhằm kịp thời triển 
khai các chủ trương, chính sách mới của Bộ Chính trị về phát triển năng lượng quốc gia. Hội nghị dự kiến thu 
hút khách tham dự tới từ các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về kinh tế – xã hội, cơ quan quản lý 
Nhà nước, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia trong nước cũng như quốc tế trong lĩnh 
vực năng lượng.

Chương trình sự kiện bao gồm một phiên Diễn đàn Cấp cao, 03 phiên Hội thảo Chuyên đề và 01 triển 
lãm về các mô hình, công nghệ năng lượng hiện đại.

1000+

60+
Đơn vị báo chí
truyền thông

20+
Đơn vị tài trợ 
và triển lãm

50+
Diễn giả 

QUY MÔ SỰ KIỆN
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Đại biểu hội nghị

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
DIỄN ĐÀN CẤP CAO 2020
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3 hội thảo chuyên đề

22  | tháng 7 | 2020
Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Hà Nội

Lịch trình sự kiện

TIỀM NĂNG
THỊ TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG
VIỆT NAM

Triển lãm diễn ra cả ngày 

Trong ngành năng lượng, nhu cầu tăng với tốc 
độ tăng trưởng kép hàng năm là 13% kể từ năm 2000 
và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức 8% cho đến 
năm 2030. Chính phủ ước tính công suất nguồn điện 
cần tăng từ 42 GW hiện nay lên 60 GW năm 2020 và 
100 GW vào năm 2030.

Để đáp ứng mục tiêu này, mỗi năm Việt Nam 
cần phải lắp đặt 5 GW công suất mới trong giai 
đoạn từ 2018 đến 2030, điều này đặt ra rất nhiều 
thách thức về kỹ thuật, quản lý và tài chính. Từ nay 
đến năm 2030, mỗi năm ngành điện Việt Nam cần 
đầu tư mới khoảng 8-12 tỷ USD, cao hơn mức bình 
quân 8 tỷ USD/năm trong giai đoạn trước đây, tập 
trung vào đầu kỳ, với sự chuyển dịch đầu tư ngày 
càng tăng vào năng lượng tái tạo, nhiệt điện và hạ 
tầng lưới điện.

Báo cáo “Việt Nam huy động tối đa nguồn tài chính để phát triển ngành năng lượng”
 - World Bank -

Triển khai Nghị quyết của Bộ 
Chính trị về Định hướng 
Chiến lược phát triển năng 
lượng quốc gia của Việt Nam 
đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045

Diễn đàn cấp cao
(Diễn ra song song)
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Nội dung thảo luận
nổi bật

Thành phần
Khách tham dự

THEO CHỨC VỤ

30%
M-level 10%

E-level60%
C-level

Tổng Giám đốc/ Phó Tổng 
Giám đốc
Giám đốc kỹ thuật
Giám đốc quản lý vận hành
Giám đốc tài chính
Giám đốc dự án
Giám đốc đầu tư
Giám đốc quy hoạch
Chủ tịch/ Phó Chủ tịch
Giám đốc nhà máy

Trưởng bộ phận thu mua
Trưởng bộ phận cung ứng
Trưởng Bộ phận Nghiên cứu 
& Phát triển 

Kiểm toán viên năng lượng
Kỹ sư
Chuyên gia tư vấn
Chuyên gia công nghệ 

THEO NGÀNH

40% 
Khối Doanh nghiệp ngành năng lượng

20% 
Khối Doanh nghiệp khác

05% 
Các Hiệp hội và các tổ chức Quốc tế về Năng lượng

Giao thông Xây dựng

Sản xuất (dệt may, sắt, thép, chế biến thực phẩm, nuôi trồng thuỷ sản…)

Công nghệ thông tin

Các định chế tài chính Công nghiệp chế tạo (động cơ, thiết bị…)

35% 
Khối Chính phủ 

Dầu khí

Điện lực

Xăng dầuThan - khoáng sản

Nhiệt điện

Thủy điện

Điện gió

Điện mặt trờiSinh khối

Định hướng Chiến 
lược phát triển 
năng lượng quốc 
gia của Việt Nam 
đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 
2045.

Phát triển khí 
thiên nhiên trong 
chiến lược đảm 
bảo an ninh năng 
lượng quốc gia

Cơ hội và thách 
thức đối với Việt 
Nam trong chuyển 
dịch cơ cấu năng 
lượng

Phát triển năng 
lượng tái tạo tại 
Châu Âu và kinh 
nghiệm cho Việt 
Nam

Thúc đẩy sử dụng 
năng lượng hiệu 
quả trong giao 
thông vận tải

Tiết kiệm năng 
lượng cho ngành 
chế tạo - trường 
hợp nhà máy dệt 
may với giải pháp 
máy biến tần

Công nghệ thông 
minh cho tiết kiệm 
năng lượng trong 
các đô thị

Xu thế, cơ hội và 
thách thức phát 
triển công nghiệp 
chế tạo máy, thiết 
bị điện.

Xây dựng và phát 
triển hạ tầng 
năng lượng bền 
vững và thân 
thiện với môi 
trường
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Triển lãm quốc tế về năng lượng trong khuôn khổ sự kiện này hứa hẹn sẽ mang đến cho 
các khách tham dự nhiều trải nghiệm mới mẻ với các giải pháp mô hình năng lượng 
thông minh cho các nhà máy điện, sản phẩm và mô hình năng lượng tái tạo (năng 
lượng mặt trời, năng lượng gió, sinh khối, nhiên liệu sinh học…), các sản phẩm công 
nghệ hỗ trợ sử dụng năng lượng hiệu quả; giải pháp tiết kiệm năng lượng trong sản xuất; 
giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các tòa nhà cao tầng…

Triển lãm
ĐIỂM NHẤN

Cơ sở hạ tầng CDM, phát triển, giảm phát thải khí carbon, máy phân hủy khí 
sinh học, Tuabin, máy thổi khí, lưu trữ, động cơ khí và thiết bị làm sạch khí, chất 
đốt và khí hóa, trao đổi nhiệt, máy phát điện…

Mô-đun và biến tần, tế bào quang điện, pin và đồng hồ điện tử.

SPP và VSPP, Tuabin, bộ điều khiển điện tử, xây dựng và vận hành thiết 
bị năng lượng hiệu quả, đo lường và kiểm soát.

Cáp & Cáp điện, thiết bị phân phối và truyền tải, máy phát điện, nguồn/ 
pin/ UPS, điện hàng loạt, ổ đĩa và PLC, nhà điện tử, máy biến áp điện…

Mô hình hệ thống điều khiển điện, hệ thống quản lý năng lượng, hệ 
thống quản lý carbon, hệ thống tiết kiệm năng lượng, lưu trữ năng lượng, 
quy trình xử lý hóa chất, thiết bị an toàn, giải pháp SCADA, …

Điện tử và hệ thống nhúng, điều khiển hệ thống, tự động hóa, thông tin và 
truyền thông.



Diễn giả tham gia phát biểu tại hội thảo chuyên đề

Diễn giả tham gia toạ đàm tại hội thảo chuyên đề 

Danh sách đại biểu đã tham dự sự kiện

TVC quảng cáo của đơn vị tài trợ được trình chiếu tại các hoạt động của sự kiện

Webbanner (300x300px) của nhà tài trợ xuất hiện trên website chính thức của sự kiện 

Trang quảng cáo màu trong cuốn kỉ yếu hội thảo 

Banner chân đứng (0.8x1.8m) tại khu vực triển lãm (Nhà tài trợ cung cấp thiết kế) 

Được đề cập trong thông cáo báo chí chính thức của sự kiện 

Hình ảnh/sản phẩm/ giải pháp nổi bật của đơn vị tài trợ xuất hiện trong phóng sự truyền thông 
của sự kiện 

Logo của đơn vị tài trợ xuất hiện trên trang chủ và có đường link dẫn đến website của đơn vị tài trợ 

Gian hàng 

Logo xuất hiện trên băng rôn dọc treo tại khu vực tổ chức sự kiện 

Logo của đơn vị tài trợ xuất hiện trong chiến dịch marketing của sự kiện bao gồm email, 
e-newsletter, cuốn kỷ yếu sự kiện, báo cáo sau sự kiện online

Thông tin giới thiệu (100 - 200 từ) về Nhà tài trợ hoặc sản phẩm của Nhà tài trợ được đăng tải 
trên website của sự kiện cũng như trong cuốn kỷ yếu của sự kiện 

Thiệp mời Hội nghị trực tuyến 

Thiệp mời Hội thảo chuyên đề 

18m2 12m2 6m2 6m2

30 20 10 5

30 20 10 5

2 1

Gói tài trợ sự kiện Kim cương Vàng Bạc đồng
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