TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 55-NQ/TW NGÀY 11/02/2020 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

TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 55-NQ/TW NGÀY 11/02/2020 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

ĐỒNG CHỦ TRÌ:










Đ/c
Đ/c
Đ/c
Đ/c
Đ/c
Đ/c
Đ/c
Đ/c
Đ/c

Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương;
Trịnh Đình Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ;
Uông Chu Lưu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội;
Hoàng Bình Quân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương;
Trần Tuấn Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương;
Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;
Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

07:15

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

07:45

LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC THAM QUAN MỘT SỐ GIAN HÀNG TRIỂN LÃM

08:00

TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU
Đ/c Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

08:10

PHÁT BIỂU KHAI MẠC
TSKH. Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

08:20

TRÌNH CHIẾU PHIM TƯ LIỆU “HÀNH ĐỘNG ĐỂ ĐƯA NGHỊ QUYẾT 55 VÀO CUỘC SỐNG”

08:35

PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO CHÍNH PHỦ
Đ/c Trịnh Đình Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ

BÁO CÁO CHÍNH
08:50

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 55 - NQ/TW, NGÀY
11/2/2020 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
TS. Trần Tuấn Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương

09:05

Phát biểu trực tuyến:
TĂNG TRƯỞNG VÀ NĂNG LƯỢNG SẠCH, NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO - KINH NGHIỆM CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU
Ông Giorgio Aliberti, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam

09:20

Phát biểu trực tuyến:
SÁNG KIẾN VÀ HỖ TRỢ CỦA BỘ NĂNG LƯỢNG MỸ CHO PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO KHU VỰC ĐÔNG
NAM Á VÀ VIỆT NAM
Ông Mark Wesley Menezes, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ

09:35

CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG SẠCH GẮN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA VIỆT NAM
Bà Stefanie Stallmeister, Giám đốc điều hành hoạt động Dự án, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

09:50

TIỆC TRÀ & GIAO LƯU

10:10

LỄ KÝ MOU MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU VỀ NĂNG LƯỢNG

10:25

TRAO ĐỔI, ĐỐI THOẠI

11:35

PHÁT BIỂU KẾT LUẬN VÀ BẾ MẠC

11:45

KẾT THÚC PHIÊN TOÀN THỂ

”Thống nhất ý chí, hành động nhanh, quyết liệt và đồng bộ để đưa sớm Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống”
Điều phối: TSKH. Ông Trần Kỳ Phúc, Viện trưởng, Viện Năng lượng, Bộ Công Thương
Đ/c Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

CO-HOSTS:
 H.E. Nguyen Van Binh, Member of the Politburo, Secretariat of the Party Central Committee, Chairman of the Central Economic Commission,
 H.E. Trinh Dinh Dung, Member of the Central Party Committee, Deputy Prime Minister
 H.E. Uong Chu Luu, Member of the Central Party Committee, Vice President of the National Assembly
 H.E. Hoang Binh Quan, Member of the Central Party Committee, Chairman of the Party Central Committee’s Commission for External Relations
 H.E. Tran Tuan Anh, Member of the Central Party Committee, Minister of Industry and Trade
 H.E. Nguyen Chi Dung, Member of the Central Party Committee, Minister of Planning and Investment
 H.E. Tran Hong Ha, Member of the Central Party Committee, Minister of Natural Resources and Environment
 H.E. Nguyen Hoang Anh, Member of the Central Party Committee, Chairman of the Commission for the Management of
State Capital at Enterprises (CMSC)
 H.E. Bui Truong Giang, Vice Chairman, Central Propaganda and Education Commission
07:15

DELEGATE REGISTRATION

07:45

LEADERS OF THE PARTY AND THE STATE ATTENDING THE TECH EXHIBITION

08:00

WELCOME ADDRESS
H.E. Nguyen Duc Hien, Vice Chairman of the Central Economic Commission

08:10

OPENING REMARKS
H.E. Dr. Nguyen Van Binh, Member of the Politburo, Secretariat of the Party Central Committee, Chairman of the
Central Economic Commission

08:20

VIDEO PRESENTATION ON “HOW TO REALIZE THE POLITBURO’S RESOLUTION NO. 55 - NQ/TW”

08:35

SPEECH BY THE GOVERNMENT LEADER
H.E. Trinh Dinh Dung, Member of the Central Party Committee, Deputy Prime Minister

KEYNOTE SPEECHES
08:50

THE VIETNAMESE GOVERNMENT’S PLAN OF ACTION ON THE POLITBURO’S RESOLUTION NO. 55 - NQ/TW, DATED
FEBRUARY 11, 2020
H.E. Tran Tuan Anh, Minister of Industry and Trade

09:05

Online speech:
GROWING & GREENING - EU’S EXPERIENCE
H.E. Giorgio Aliberti, Ambassador, Head of the EU Delegation to Viet Nam

09:20

Online speech:
UNITED STATES DEPARTMENT OF ENERGY’S INITIATIVES AND SUPPORT FOR RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT IN
SOUTHEAST ASIA AND VIETNAM
H.E. Mark Wesley Menezes, Under Secretary of Energy, United States Department of Energy

09:35

CLEAN ENERGY TRANSITION ASSOCIATED WITH SUSTAINABLE ENERGY DEVELOPMENT IN VIETNAM
Ms. Stefanie Stallmeister, Operations Manager for the World Bank in Vietnam

09:50

TEA BREAK

10:10

MOU SIGNING CEREMONY ON ENERGY PROJECTS

10:25

HIGH-LEVEL POLICY DIALOGUE

11:35

CLOSING REMARK

11:45

END OF HIGH-LEVEL FORUM

”Staying united, acting strong, fast and inclusively to translate the Politburo’s Resolution No. 55 into reality”
Moderator: Dr. Tran Ky Phuc, Director General, Institute of Energy, Ministry of Industry and Trade
H.E. Mr. Nguyen Van Binh, Member of the Politburo, Secretariat of the Party Central Committee, Chairman of the
Central Economic Commission

ĐỒNG CHỦ TRÌ:
 TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
 Đại diện Bộ Công Thương
 Đ/c Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
 TS. Sebastian Paust, Tham tán thứ nhất, phụ trách Bộ phận Hợp tác phát triển, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, Đại diện Đức và EU
 Đại diện Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp
13:00

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

13:30

TUYÊN BỐ LÝ DO & GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU
Đại diện Ban Tổ chức

13:35

PHÁT BIỂU KHAI MẠC
TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

13:45

PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG
TS. Sebastian Paust, Tham tán thứ nhất, phụ trách Bộ phận Hợp tác phát triển, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, đại
diện Đức và EU

CÁC BÁO CÁO CHÍNH
13:55

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NĂNG LƯỢNG
Đại diện Vụ Dầu khí và than, Bộ Công Thương

14:15

Phát biểu trực tuyến:
KINH NGHIỆM VỀ CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG TOÀN CẦU - MỘT SỐ GỢI Ý CHO VIỆT NAM
Ông Toby D. Couture, Nhà sáng lập và Giám đốc , E3 Analytics
TS. David Jacobs, CEO và Nhà sáng lập, IET - International Energy Transition GmbH

14:35

ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH, HIỆU QUẢ, CÓ KHẢ NĂNG KẾT NỐI KHU VỰC
Ông Nguyễn Hữu Đức, Phó trưởng Ban Kỹ thuật - Sản xuất, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

14:55

Phát biểu trực tuyến:
CHỦ ĐỀ MỚI: TẦM NHÌN DÀI HẠN ĐỂ GIẢM THIỂU ÁP LỰC ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐIỆN: KHÁI NIỆM VỀ NEGAPOWER
Ông Albrecht Kaupp, Chuyên gia tư vấn cấp cao, Dự án Năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả
trong khu vực công (REEEPublic) của GIZ tại Ghana (11/2019 - 11/2021)

15:15

TIỆC TRÀ & GIAO LƯU

15:30

CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN KHÍ SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG LINH HOẠT ĐỂ HỖ TRỢ SỰ CHUYỂN DỊCH NĂNG
LƯỢNG TẠI VIỆT NAM
TS. Phạm Minh Thành, Giám đốc phát triển kinh doanh, khu vực Đông Nam Á, Tập đoàn Wärtsilä

15:50

Phát biểu trực tuyến:
GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CHO HỆ THỐNG LƯỚI ĐIỆN KẾT NỐI THÔNG MINH
Ông Michael Macdonald, Giám đốc Kỹ thuật số và Tư vấn cấp cao, Huawei Đông Nam Á

16:10

PHIÊN THẢO LUẬN

17:15

PHÁT BIỂU BẾ MẠC

17:30

KẾT THÚC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1

Điều phối: TS. Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Năng lượng tái tạo, Viện Năng lượng, Bộ Công Thương
TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

CO-HOSTS:
 H.E. Ph.D. Nguyen Duc Hien, Vice Chairman, Central Economic Commission
 Representative from Ministry of Industry and Trade
 H.E. Pham Tan Cong, Standing Deputy Secretary, Party Committee of the Centrally-run Business Sector
 Dr. Sebastian Paust, First Counsellor and Head of Development Cooperation, Embassy of Germany in Vietnam, on behalf
of Germany and EU
 Representative from Commission for the Management of State Capital at Enterprises (CMSC)
13:00

DELEGATE REGISTRATION

13:30

WELCOME ADDRESS
Organizing Committee’s representative

13:35

OPENING REMARKS
H.E. PhD. Nguyen Duc Hien, Vice Chairman, Central Economic Commission

13:45

WELCOME REMARKS
Dr. Sebastian Paust, First Counsellor and Head of Development Cooperation, Embassy of Germany in Vietnam, on
behalf of Germany and EU.

KEYNOTES
13:55

OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR VIETNAM IN THE ENERGY TRANSITIONS
Representative from Oil, Gas and Coal Department, Ministry of Industry and Trade

14:15

Online speech:
THE ENERGY TRANSITION - WORLDWIDE EXPERIENCE AND SOME SUGGESTIONS FOR VIETNAM
Mr. Toby D. Couture, Founder and Director, E3 Analytics
Dr. David Jacobs, CEO and Founder, IET - International Energy Transition GmbH

14:35

ORIENTATION FOR BUILDING SMART, EFFICIENT AND REGIONAL POWER GRID
Mr. Nguyen Huu Duc, Deputy Head of Technical and Operational Department, EVN

14:55

Online speech:
NEW IDEA: LONG-TERM VISION TO MINIMIZE PRESSURE ON ELECTRICITY INFRASTRUCTURE INVESTMENT: THE
CONCEPT OF NEGAWATT POWER
Mr. Albrecht Kaupp, Senior Advisor to the GIZ Renewable Energy and Energy Efficiency in the Public Sector
(REEEPublic) Project in Ghana (11/2019 - 11/2021)

15:15

TEA BREAK

15:30

FLEXIBLE GAS ENGINE POWER PLANTS TO SUPPORT THE ENERGY TRANSITION IN VIETNAM
Dr. Pham Minh Thanh, Business Development Manager, South East Asia, Wärtsilä Corporation

15:50

Online speech:
BITS DRIVE WATTS: BUILDING FULLY CONNECTED SMART GRID
Mr. Michael Macdonald, Group Chief Digital Officer and Executive Consultant, Huawei SEA

16:10

PANEL DISCUSSION

17:15

CLOSING REMARK

17:30

END OF CONFERENCE SESSION 1

Moderator: Dr. Nguyen Anh Tuan, Director General of Institute of Renewable Energy, Institute of Energy, Ministry of
Industry and Trade
H.E. PhD. Nguyen Duc Hien, Vice Chairman, Central Economic Commission

ĐỒNG CHỦ TRÌ:





Ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương
Đại diện Bộ Xây dựng
Ông Giorgio Aliberti, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam
Đại diện lãnh đạo Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam

13:00

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

13:30

TUYÊN BỐ LÝ DO & GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

13:35

PHÁT BIỂU KHAI MẠC
Đ/c Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương

13:45

PHÁT BIỂU TRỰC TUYẾN CỦA ĐẠI DIỆN EU
Ông Giorgio Aliberti, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

CÁC BÁO CÁO CHÍNH
13:55

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ CHO PHÁT TRIỂN BỀN
VỮNG NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030
Đại diện lãnh đạo Vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, Bộ Công Thương

14:10

Phát biểu trực tuyến:
CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG SẠCH - CƠ
HỘI VÀ THÀNH TỰU TẠI EU, KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM
Ông Fabian Voswinkel, Chuyên gia EU về sử dụng năng lượng hiệu quả, Viện nghiên cứu đổi mới và hệ thống
Fraunhofer

14:25

Phát biểu trực tuyến:
SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ TRONG GIAO THÔNG VẬN TẢI: SÁNG KIẾN CÔNG NGHỆ MỚI
Ông Joachim Bergerhoff, Trưởng nhóm Dự án, Dự án SMMR, GIZ-GFA

14:40

Phát biểu trực tuyến:
NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG CÁC TÒA NHÀ TẠI VIỆT NAM: TẦM NHÌN, CHÍNH SÁCH, KINH
NGHIỆM TRIỂN KHAI VÀ CÁC CÔNG NGHỆ HIỆU QUẢ
TS. Michael A. Waibel, Trưởng Dự án/Nghiên cứu viên cao cấp, Trường Đại học Hamburg

14:55

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM CỦA VIỆT NAM: TIỀM NĂNG VÀ
GIẢI PHÁP
Ông Đào Xuân Lai, Trợ lý đại diện thường trú và Trưởng ban Biến đổi khí hậu và Môi trường, UNDP Việt Nam

15:10

TIỆC TRÀ & GIAO LƯU

15:30

PHẦN HỎI ĐÁP

16:15

PHẦN THẢO LUẬN

17:15

PHÁT BIỂU BẾ MẠC

17:30

KẾT THÚC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2

Điều phối: Ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương
Đ/c Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương

CO-HOSTS:
 H.E. Hoang Quoc Vuong, Deputy Minister of Industry and Trade
 Representative from Ministry of Construction
 H.E. Giorgio Aliberti, Ambassador, Head of the EU Delegation to Viet Nam
 Representative from VECEA
13:00

DELEGATE REGISTRATION

13:30

WELCOME ADDRESS

13:35

OPENING REMARKS
H.E. Hoang Quoc Vuong, Deputy Minister of Industry and Trade

13:45

ONLINE SPEECH BY THE EUROPEAN UNION
H.E. Giorgio Aliberti, Ambassador, Head of the EU Delegation to Viet Nam

KEYNOTES
13:55

IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL PROGRAM ON ENERGY EFFICIENCY FOR SUSTAINABLE ENERGY TRANSITION
IN VIET NAM TO 2030
Leadership from Department of Energy Efficiency and Sustainable Development, Ministry of Industry and Trade

14:10

Online speech:
ENERGY EFFICIENCY POLICY AT THE CORE OF THE CLEAN ENERGY TRANSITION: ACHIEVEMENTS AND
OPPORTUNITIES IN THE EU
Mr. Fabian Voswinkel, EU Specialist Energy Efficiency, Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research

14:25

Online speech:
ENERGY EFFICIENCY IN THE TRANSPORT SECTOR: NEW & INNOVATIVE TECHNOLOGIES
Mr. Joachim Bergerhoff, Team Leader, SMMR Project, GIZ-GFA

14:40

Online speech:
ENERGY EFFICIENCY & CONSERVATION IN BUILDINGS IN VIETNAM: VISION, POLICIES, GOOD PRACTICES AND
INNOVATIVE AND EFFICIENT TECHNOLOGIES)
Dr. Michael Waibel, Project Leader/Senior Researcher, University of Hamburg

14:55

ENERGY EFFICIENCY IN KEY SECTORS IN VIETNAM - POTENTIALS AND SOLUTIONS
Mr. Dao Xuan Lai, Assistant Resident Representative, Head of Environment and Climate Change Department,
UNDP Viet Nam

15:10

TEA BREAK

15:30

Q&A

16:15

PANEL DISCUSSION

17:15

CLOSING REMARKS

17:30

END OF CONFERENCE SESSION 2

Moderator: Mr. Trinh Quoc Vu, Deputy Director General, Energy Efficiency and Sustainable Development
Department, Ministry of Industry and Trade
H.E. Hoang Quoc Vuong, Deputy Minister of Industry and Trade

ĐỒNG CHỦ TRÌ:
 TS. Cao Đức Phát, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương;
 Đại diện Bộ Công Thương;
 Đ/c Lê Hồng Tịnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN, MT của Quốc hội
 Bà Robyn Mudie, Đại sứ Australia tại Việt Nam
 Bà Elsbeth Akkerman, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
13:00

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

13:30

TUYÊN BỐ LÝ DO & GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

13:35

PHÁT BIỂU KHAI MẠC
TS. Cao Đức Phát, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương

13:45

PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI SỨ AUSTRALIA TẠI VIỆT NAM
Bà Robyn Mudie, Đại sứ Australia tại Việt Nam

14:00

PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI SỨ HÀ LAN TẠI VIỆT NAM
PHÁT TRIỂN ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI - KINH NGHIỆM TỪ HÀ LAN
Bà Elsbeth Akkerman, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam

CÁC BÁO CÁO CHÍNH
14:15

Phát biểu trực tuyến:
MÔ HÌNH NĂNG LƯỢNG GIÓ TẠI AUSTRALIA VÀ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI VIỆT NAM
Ông Yi-Hua Lu, Macquarie Capital

14:35

KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI VÀ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP
ĐIỆN GIÓ TẦM NHÌN ĐẾN 2030
Ông Dương Quốc Khánh, Quản lý Phát triển và Thương mại, Tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners

14:55

TẦM NHÌN KHAI THÁC TIỀM NĂNG ĐIỆN GIÓ TẠI VIỆT NAM VÀ CÁC KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH
Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc, Trungnam Group

15:15

PHÁT TRIỂN CƠ KHÍ CHẾ TẠO CỦA VIETSOVPETRO CHO CÁC DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ
Ông Vũ Mai Khanh, Phó Tổng giám đốc Đầu tư phát triển và Dịch vụ, Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro)

15:35

TIỆC TRÀ & GIAO LƯU

16:00

PHIÊN THẢO LUẬN

17:15

PHÁT BIỂU BẾ MẠC

17:30

KẾT THÚC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3

Đồng điều phối:
- Ông Đặng Quốc Toản, Phó Trưởng đại diện Hiệp hội Năng lượng sạch tại TP. HCM kiêm Chủ tịch CTCP Năng
lượng Dầu khí Châu Á
- Ông Bùi Văn Thịnh, Chủ tịch Hiệp hội Điện gió và Mặt trời Bình Thuận

TS. Cao Đức Phát, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương

CO-HOSTS:
 H.E. Dr. Cao Duc Phat, Member of the Central Party Committee, Standing Vice Chairman, Central Economic Commission
 Representative from Ministry of Industry and Trade
 H.E. Le Hong Tinh, Vice Chairman, National Assembly’s Committee on Sciences, Technologies and Environment
 H.E. Robyn Mudie, Australian Ambassador to Viet Nam
 H.E. Elsbeth Akkerman, Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to Viet Nam
13:00

DELEGATE REGISTRATION

13:30

WELCOME ADDRESS

13:35

OPENING REMARKS
H.E. Dr. Cao Duc Phat, Standing Vice Chairman, Central Economic Commission

13:45

SPEECH BY THE AUSTRALIAN EMBASSY TO VIET NAM
H.E. Robyn Mudie, Australian Ambassador to Viet Nam

14:00

OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT - EXPERIENCE FROM THE NETHERLANDS
H.E. Elsbeth Akkerman, Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to Viet Nam

KEYNOTES
14:15

Online speech:
AUSTRALIAN WIND ENERGY MODEL AND RECOMMENDATIONS FOR VIET NAM
Mr. Yi-Hua Lu, Macquarie Capital

14:35

DEVELOPMENT OF THE OFFSHORE WIND INDUSTRY IN ASIA
Mr. Duong Quoc Khanh, Development & Commercial Manager, Copenhagen Infrastructure Partners

14:55

VISION ON WIND ENERGY DEVELOPMENT IN VIET NAM: POLICY RECOMMENDATIONS
Mr. Nguyen Tam Tien, CEO, Trungnam Group

15:15

VIETSOVPETRO’S MANUFACTURING DEVELOPMENT AND WIND POWER PROJECTS
Mr. Vu Mai Khanh, Deputy General Director, Joint Venture Vietsovpetro

15:35

TEA BREAK

16:00

PANEL DISCUSSION

Moderators:
- Mr. Dang Quoc Toan, Deputy Head of HCMC Clean Energy Association, President of Asiapetro
- Mr. Bui Van Thinh, Chairman, Binh Thuan Wind and Solar Energy Association

17:15

CLOSING REMARKS

17:30

END OF CONFERENCE SESSION 3

H.E. Dr. Cao Duc Phat, Standing Vice Chairman, Central Economic Commission

ĐỒNG CHỦ TRÌ:
 PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
 Ông Kari Kahiluoto, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam
 Ông Hong Sun, Đồng chủ tịch, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam
 Ông Hoàng Tiến Dũng, Cục trưởng, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương
 Đại diện lãnh đạo Viện Năng lượng Việt Nam
13:00

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

13:30

TUYÊN BỐ LÝ DO & GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

13:35

PHÁT BIỂU KHAI MẠC
PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

13:45

PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI SỨ PHẦN LAN TẠI VIỆT NAM
Ông Kari Kahiluoto, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam

CÁC BÁO CÁO CHÍNH
13:55

PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀ CÁC NĂNG LƯỢNG MỚI TRONG ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT
TRIỂN NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
Đại diện Viện Năng lượng

14:15

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO ĐỘC LẬP CHO 1 DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP VÀ ĐỀ
XUẤT CÁC CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH
Ông Bruno Jaspaert, Tổng Giám đốc, Tổ hợp khu công nghiệp DEEP C

14:35

Phát biểu trực tuyến:
ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI VÀ GIẢI PHÁP CHO CÁC KHU ĐÔ THỊ
Ông Jason Yan, Giám đốc Marketing, LONGi Solar Technology Co.,Ltd.

14:55

SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ TỔ HỢP ĐỂ XỬ LÝ RÁC SINH HOẠT VÀ THU HỒI NĂNG LƯỢNG
Bà Kiều Phương, Đại diện tại Việt Nam, TRIO Waste-to-Energy Solution, Phần Lan

15:15

TIỆC TRÀ & GIAO LƯU

15:35

PHIÊN THẢO LUẬN

17:15

PHÁT BIỂU BẾ MẠC

17:30

KẾT THÚC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 4

Điều phối: Ông Hoàng Tiến Dũng, Cục trưởng, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

CO-HOSTS:
 H.E.Assoc.Prof.Dr.Nguyen Hong Son, Vice Chairman, Central Economic Commission
 H.E. Kari Kahiluoto, Ambassador of Finland to Vietnam
 Mr. Hong Sun, Co-chairman, Vietnam Business Forum
 Mr. Hoang Tien Dung, Director General, Electricity and Renewable Energy Authority, Ministry of Industry and Trade
 Representative from Institute of Energy.
13:00

DELEGATE REGISTRATION

13:30

WELCOME ADDRESS

13:35

OPENING REMARKS
H.E.Assoc. Prof.Dr. Nguyen Hong Son, Vice Chairman, Central Economic Commission

13:45

SPEECH BY THE EMBASSY OF FINLAND TO VIET NAM
H.E. Kari Kahiluoto, Ambassador of Finland to Vietnam

KEY PRESENTATIONS
13:55

SOLAR POWER AND NEW ENERGY SOURCES DEVELOPMENT IN VIET NAM’S NATIONAL ENERGY DEVELOPMENT
STRATEGY TO 2030, WITH A VISION TO 2045
Representative from Institute of Energy

14:15

DEVELOPMENT OF AN INDEPENDENT RENEWABLES SUPPLY SYSTEM FOR AN INDUSTRIAL PARK AND POLICY
RECOMMENDATIONS
Mr. Bruno Jaspaert, General Director, DEEP C Industrial Zones

14:35

Online speech:
SOLAR ROOFTOP AND SOLUTIONS TO URBAN AREAS
Mr. Jason Yan, Product Marketing Manager, LONGi Solar Technology Co.,Ltd.

14:55

USING COMBINED WTE TECHNOLOGIES IN MUNICIPAL SOLID WASTE TREATMENT
Ms. Kieu Phuong, Country Representative, TRIO Waste-to-Energy Solution, Finland

15:15

TEA BREAK

15:35

PANEL DISCUSSION

17:15

CLOSING REMARKS

17:30

END OF CONFERENCE SESSION 4

Moderator: Mr. Hoang Tien Dung, Director General, Electricity and Renewable Energy Authority, Ministry of Industry
and Trade

H.E.Assoc. Prof.Dr. Nguyen Hong Son, Vice Chairman, Central Economic Commission

PHIÊN TOÀN THỂ
DIỄN ĐÀN CẤP CAO NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM 2020
Triển khai Nghị quyết 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020
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
HIGH-LEVEL FORUM
VIETNAM ENERGY SUMMIT 2020
Disseminating the Politburo’s Resolution No. 55, dated February 11, 2020
on the Orientation of Viet Nam’s National Energy Development Strategy
to 2030, with a vision to 2045
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ĐỒNG CHỦ TRÌ | CO-HOSTS
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ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN BÌNH
H.E. NGUYEN VAN BINH


Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Kinh Tế Trung ương



Member of the Politburo, Secretariat of the Party Central Committee,
Chairman of the Central Economic Commission

TIỂU SỬ | BIO
Sinh ngày: 4/3/1961
Quê quán: phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
Ngày vào đảng: 21/04/1995
Ngày chính thức: 21/04/1996
Học vị: Tiến sỹ khoa học
Lý luận chính trị: Cao cấp
Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng nhất
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI, XII
Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
Đại biểu Quốc hội khoá XIV

Date of birth: March 4, 1961
Native land: Au Co Ward, Phu Tho Town, Phu Tho Province.
Date of Party admission: April 21, 1995
Date of official membership: April 21, 1996
Education: Sc.D
Political theory: Advanced
Awards: Labor Order, First-class by the State
Member of the Central Committee of the Communist Party of
Viet Nam (11th and 12th tenures)
Member of the Politburo of the 12th Party Central Committee
Deputy of the 14th National Assembly

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC | PROFESSIONAL CAREER
12/1986- 01/1992: Chuyên viên Vụ Kinh tế đối ngoại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
02/1992- 04/1995: Phó Trưởng Phòng các Tổ chức quốc tế, Trưởng Phòng Ngân hàng Thế giới, Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam.
5/1995-10/1998: Phó Vụ trưởng, Trưởng ban Quản lý các dự án tín dụng quốc tế, rồi Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Thống
đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
11/1998-10/2001: Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh TP. Hà Nội.
11/2001- 06/2005: Phó Chủ tịch, rồi quyền Chủ tịch Ban lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư quốc tế (MIB) tại Liên bang Nga.
07/2005- 03/2008: Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
04/2008 - 07/2011: Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
08/2011-04/2016: Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tại
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban chấp hành Trung
ương bầu vào Bộ Chính trị.
04/2016 - 05/2016: Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
05/2016-06/2016: Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
07/2016 - 03/2018: Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc,
Đại biểu Quốc hội khoá XIV.
Từ 03/2018 đến nay: Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Đại biểu Quốc hội khóa
XIV; phụ trách chỉ đạo Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.
December 1986 - January 1992: Desk officer, Foreign Economic Relations Department, State Bank of Viet Nam
February 1992 - April 1995: Deputy Chief of International Organizations Division, Chief of World Bank Division, International
Cooperation Department, State Bank of Viet Nam
May 1995 - October 1998: Deputy Director General, Head of International Credit Projects Management, subsequently
Director General, Chief of Office of the Governor, State Bank of Viet Nam.
November 1998 - October 2001: Deputy Director of the State Bank of Viet Nam, Hanoi Branch.
November 2001 - June 2005: Vice-Chairman, subsequently Acting Chairman of the Board of Directors, International
Investment Bank (MIB) in the Russian Federation.
July 2005 - March 2008: Chief Inspector, State Bank of Viet Nam
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April 2008 - July 2011: Member of the Board of Party Secretaries, Deputy Governor of the State Bank of Viet Nam. At the 11th
National Party Congress, he was elected member of the Party Central Committee.
August 2011 - April 2016: Member of the Party Central Committee, Chief of the Board of Party Secretaries, Governor of the
State Bank of Viet Nam. At the 12th National Party Congress, he was elected member of the Party Central Committee and
member of the Politburo.
April 2016 - May 2016: Member of the Politburo, Chairman of the Central Economic Commission
May 2016 - June 2016: Member of the Politburo, Secretary of the Party Central Committee, Chairman of the Central
Economic Commission
July 2016 - March 2018: Member of the Politburo, Secretary of the Party Central Committee, Chairman of the Central
Economic Commission, Chair of Tay Bac Steering Committee, Deputy of the 14th National Assembly
March 2018 - present: Member of the Politburo, Secretary of the Party Central Committee, Chairman of the Central
Economic Commission, Deputy of the 14th National Assembly, Chairman- designate of the Party Committee of the Centrallyrun Businesses’ Sector.
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ĐỒNG CHÍ TRỊNH ĐÌNH DŨNG
H.E. TRINH DINH DUNG


Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ
Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam



Member of the Central Party Committee, Deputy Prime Minister
Socialist Republic of Vietnam

TIỂU SỬ | BIO
Ngày sinh: 25/8/1956
Quê quán: xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
Ngày vào Đảng: 07/8/1984. Ngày chính thức: 07/8/1985
Học vị: Thạc sỹ kinh tế
Lý luận chính trị: Cao cấp
Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII

Date of birth: August 25, 1956
Native land: Tien Phong commune, Me Linh district, Ha Noi
Date of Party admission: August 7, 1984; date of official
membership: August 7, 1985
Education: MA in Economics
Political theory: Advanced
Member of the 10th, 11th, 12th Party Central Committee
Deputy to the 11th and 12th National Assembly

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC | PROFESSIONAL CAREER
1973 - 10/1978: Sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
11/1978 - 1987: Cán bộ, Tổ phó, Tổ trưởng bộ môn thiết kế; Xưởng phó, Xưởng trưởng Xưởng Thiết kế công trình, Xí nghiệp
Khảo sát thiết kế xây dựng. Bí thư Chi bộ xí nghiệp, Phó Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh xí nghiệp, Ủy viên Ban Chấp hành
Đoàn Sở Xây dựng, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn xây dựng Vĩnh Phú.
1988 - 1992: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Tổ chức, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phú.
10/1992 - 12/1996: Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phú, Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Xây dựng, Ủy viên Ban Chấp hành
Liên đoàn Lao động, Chủ tịch Công đoàn xây dựng Vĩnh Phú. Từ 1993 - 1995 học cử nhân chính trị tại Học viện Chính trị Quốc
gia Hồ Chí Minh.
01/1997 - 12/1999: Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh
Vĩnh Phúc. Từ 1997-2000 học lớp cao học quản lý kinh tế tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
12/1999 - 9/2001: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (từ tháng 5/2001), Phó Chủ tịch
UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Vĩnh Phúc.
10/2001 - 6/2004: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Đại biểu Quốc hội khóa XI.
7/2004 - 10/2005: Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (nhiệm kỳ 2001-2005), Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, Đại biểu Quốc hội khóa XI,
Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XI tỉnh Vĩnh Phúc.
10/2005 - 5/2010: Bí thư Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2005-2010). Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, Đại biểu Quốc hội khóa XII, Trưởng đoàn
Đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Vĩnh Phúc. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành
Trung ương Đảng.
5/2010 - 7/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Tại Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XI của Đảng tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
8/2011 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Tại Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XII của Đảng tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Từ 4/2016 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ
1973 - October, 1978: a student of the Ha Noi Construction University
November, 1978 - 1987: worked at a construction design company in Vinh Phu province
1988-1992: Deputy manager, then manager of the Organization Office under the Vinh Phu Provincial Construction
Department;
October, 1992 - December, 1996: Deputy Director of the Vinh Phu Provincial Construction Department
January, 1997 - December, 1999: Director of the Vinh Phuc Provincial Construction Department
December, 1999 - September, 2001: Deputy Secretary of the Vinh Phuc Provincial Party Committee (since May, 2001); Vice
Chairman of the Vinh Phuc Provincial People’s Committee; Chairman of the Vinh Phuc Provincial Architecture Association
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October, 2001 - June, 2004: Deputy Secretary of the Vinh Phuc Provincial Party Committee; Chairman of the Vinh Phuc
Provincial People’s Committee
July, 2004 - October, 2005: Secretary of the Vinh Phuc Provincial Party Committee (2001-2005 term); Chairman of the Vinh
Phuc Provincial People’s Committee
October, 2005 - May, 2010: Secretary of the Vinh Phuc Provincial Party Committee (2005-2010 term); Chairman of the Vinh
Phuc Provincial People’s Council;
May, 2010 - July, 2011: Deputy Minister of Construction
August, 2011 - April, 2016: Minister of Construction
April, 2016 - present: Deputy Prime Minister.
Theo: Cổng thông tin điện tử Chính phủ: http://chinhphu.vn/
Source: Vietnam Government Portal: chinhphu.vn
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ĐỒNG CHÍ UÔNG CHU LƯU
H.E. UONG CHU LUU


Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội



Member of the Party Central Committee,
Vice President of the National Assembly

TIỂU SỬ | BIO
Ngày sinh: 20/07/1955
Ngày vào Đảng: 03/12/1983
Quê quán: Xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Trình độ học vấn: 10/10
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật học
Chức vụ: - Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII
- Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
- Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia
- Đại biểu Quốc hội khoá: XI, XII, XIII, XIV
Nơi làm việc: Nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, Ba Đình,
Hà Nội
Nơi ứng cử đại biểu Quốc hội: tỉnh Thanh Hoá
Đại biểu chuyên trách: Trung ương
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Date of birth: 20 July, 1955
Date of Party admission: 03 December, 1983
Hometown: Xuan Truong commune, Nghi Xuan district, Ha
Tinh province
Education: 10/10
Political theory education: Advanced
Academic degree: Ph.D in Law
Positions: - Member of the Party Central Committee (9th,
10th, 11th and 12th tenures)
- Vice President of National Assembly, Socialist
Republic of Viet Nam
- Member of the National Council for Election
- Deputy of National Assembly (11th, 12th, 13th
and 14th tenures)
Place of work: House of National Assembly, No. 1 Doc Lap
Street, Ba Dinh District, Hanoi
Place of nomination for member of National Assembly:
Thanh Hoa province
Full-time National Assembly Deputy: NA Central Deputy
Member of the People’s Council: No
Theo: Cổng thông tin điện tử Quốc hội Việt Nam: quochoi.vn
Source: Vietnam National Assembly: quochoi.vn
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ĐỒNG CHÍ HOÀNG BÌNH QUÂN
H.E. HOANG BINH QUAN


Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương



Member of the Central Party Committee,
Chairman of the Party Central Commission for External Relation

TIỂU SỬ | BIO
Họ và tên: Hoàng Bình Quân
Tên thường gọi: Hoàng Bình Quân
Ngày sinh: 16/06/1959
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Tự Tân, huyện Vũ Thư , Thái Bình
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung
ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy viên
Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội
Nơi làm việc: Ban Đối ngoại Trung ương
Ngày vào Đảng: 30/01/1984
Nơi ứng cử: Tuyên Quang
Đại biểu Quốc hội khoá: IX,XI,XIII
Đại biểu chuyên trách: Không

Name: Hoang Binh Quan
Date of birth: 16 June, 1959
Gender: Male
Ethnicity: Kinh
Religion: None
Hometown: Tu Tan commune, Vu Thu district, Thai Binh province
Education: Undergaduate
Political theory education: Advanced
Academic degree: B.A in Foreign language
Occupation/position: Member of the Party Central Committee,
Chairman of the Party Central Commission for External
Relations, member of the National Assembly’s Committee on
Foreign Affairs
Place of work: The Party Central Committee for External
Relations
Date of Party admission: 30 January,1984
Place of nomination: Tuyen Quang province
Deputy of the National Assembly (9th, 11th and 13th tenures)
Full-time National Assembly Deputy: No

Theo: Cổng thông tin điện tử Quốc hội Việt Nam: quochoi.vn
Source: Vietnam National Assembly: quochoi.vn
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ĐỒNG CHÍ TRẦN TUẤN ANH
H.E. TRAN TUAN ANH


Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương



Member of the Central Party Committee, Minister of Industry and
Trade

TIỂU SỬ | BIO
Ngày sinh: 06/4/1964
Quê quán: xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
Ngày vào Đảng: 29/11/1996
Ngày chính thức: 29/11/1997
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Lý luận chính trị: Cao cấp
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
Đại biểu Quốc hội khóa XIV

Date of birth: April, 6, 1964
Native land: Pho Khanh commune, Duc Pho district, Quang
Ngai province
Date of Party admission: November 29, 1996;
Date of official membership: November 29, 1997
Education: PhD
Political theory: Bachelor
Member of the Central Committee of the Communist Party of
Viet Nam (12th tenure);
Deputy to the National Assembly (14th tenure)

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC | PROFESSIONAL CAREER
01/1988 - 4/1994: Chuyên viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
4/1994 - 6/1999: Chuyên viên Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
6/1999 - 6/2000: Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách công nghiệp, Bộ Công nghiệp.
6/2000 - 5/2008: Phó Vụ trưởng, rồi Quyền Vụ trưởng, sau đó làm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế, Giám đốc Quỹ Ngoại giao
phục vụ kinh tế, Bộ Ngoại giao; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco (Mỹ).
5/2008 - 8/2010: Thành ủy viên, rồi Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
8/2010 - 01/2016: Ủy viên ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó trưởng Ban Kinh tế
Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
01/2016 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương, kiêm
Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
Từ 4/2016 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương.
January, 1988 - April, 1994: works at the Industry and Trade Office under the Viet Nam Chamber of Commerce and Industry
April, 1994 - June, 1999: works ar the Foreign Economic Department under the Ministry of Planning and Investment
June, 1999 - June, 2000: Deputy Director of the Institute on Strategic Research and Industrial Policies under the Ministry of
Industry
June, 2000 - May, 2008: Deputy Head, then Acting Head, and Head of the General Economic Department; Consul General
of Viet Nam at San Francisco, the U.S.
May, 2008 - August, 2010: Vice Chairman of the Can Tho People’s Committee
August, 2010 - April, 2016: Deputy Minister of Industry and Trade cum Deputy Head of the Party Central Committee’s
Economic Commission
April, 2016 - present: Member of the Party Central Committee, Minister of Industry and Trade.
Theo: Cổng thông tin điện tử Chính phủ: http://chinhphu.vn
Source: Vietnam Government Portal: chinhphu.vn
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ĐỒNG CHÍ NGUYỄN CHÍ DŨNG
H.E. NGUYEN CHI DUNG


Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư



Member of the Central Party Committee,
Minister of Planning and Investment

TIỂU SỬ | BIO
Ngày sinh: 05/8/1960
Quê quán: Xã Mai Phụ, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
Ngày vào Đảng: 30/9/1987
Ngày chính thức: 30/9/1988
Học vị: Tiến sĩ kinh tế
Lý luận chính trị: Cao cấp
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Đại biểu Quốc
hội khóa XIV

Date of birth: August 5, 1960
Native land: Mai Phu commune, Loc Ha district, Ha Tinh
province
Date of Party admission: September 30, 1987; date of official
membership: September 30, 1988
Education: PhD
Political theory: Senior
Member of the Central Committee of the Communist Party of
Viet Nam (11th, 12th tenures);
Deputy to the National Assembly (14th tenure)

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC | PROFESSIONAL CAREER
10/1977 - 6/1983: Chiến sĩ Bộ tư lệnh Công binh, sinh viên Trường Đại học Giao thông sắt bộ, Hà Nội.
10/1983 - 12/1984: Đại đội phó Đại đội 11, Tiểu đoàn 95, Lữ đoàn 279, Bộ Tư lệnh Công binh.
12/1984 - 12/1985: Trợ lý Kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật, Lữ đoàn 279, Bộ Tư lệnh Công binh.
12/1985 - 10/1989: Bộ đội biệt phái, Chuyên viên Vụ I, Bộ Giao thông vận tải.
10/1989 - 7/1993: Chuyên viên Trung tâm Thẩm định Dự án đầu tư nước ngoài; Ủy ban nhà nước về Hợp tác và Đầu tư (nay
là Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
7/1993 - 10/1995: Chuyên viên Vụ Quản lý Dự án đầu tư nước ngoài, Ủy ban nhà nước về Hợp tác và Đầu tư (nay là Bộ Kế
hoạch và Đầu tư).
10/1995 - 7/2003: Chuyên viên rồi Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Dự án đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
7/2003 - 7/2005: Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (nay là Cục Phát triển doanh nghiệp) Bộ Kế
hoạch và Đầu tư.
7/2005 - 8/2008: Vụ trưởng Vụ Thương mại và Dịch vụ (nay là Vụ Kinh tế dịch vụ), Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
8/2008 - 4/2009: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
4/2009 - 5/2009: Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Thuận.
5/2009 - 9/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
9/2010 - 6/2011: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu
vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
7/2011 - 01/2014: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
01/2014 - 4/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Từ 4/2016 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
October, 1977 - June, 1983: served for the High Command of Engineers, studied at the University of Transport
October, 1983 - December, 1984: Deputy commander of the 11th company, battalion 95, brigade 279 under the High
Command of Engineers
December, 1984 - December, 1985: Technical assistant of the Technical Office, brigade 279 under the High Command of
Engineers
December, 1985 - October, 1989: Staff of the First Department of the Ministry of Transport
October, 1989 - July, 1993: Staff of the Centre on FDI Project Assessment; the State Committee on Cooperation and
Investment (the Ministry of Planning and Investment at present)
July, 1993 - October, 1995: Deputy Manager of the FDI Project Management Department, the Ministry of Planning and
Investment
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July, 2003 - July, 2005: Deputy Director of the SMEs Development Department (the Business Development Department at
present), under the Ministry of Planning and Investment
July, 2005 - August, 2008: Director of the Trade and Service Department under the Ministry of Planning and Investment
August, 2008 - April, 2009: Deputy Minister of Planning and Investment
April, 2009 - May, 2009: Deputy Secretary of the Ninh Thuan Provincial Party Committee
May, 2009 - September, 2010: Deputy Secretary of the Ninh Thuan Provincial Party Committee, Chairman of the Ninh Thuan
Provincial People’s Committee
September, 2010 - June, 2011: Secretary of the Ninh Thuan Provincial Party Committee, Chairman of the Ninh Thuan Provincial
People’s Committee
September, 2010 - June, 2011: Secretary of the Ninh Thuan Provincial Party Committee, Chairman of the Ninh Thuan Provincial
People’s Committee
July, 2011 - January, 2014: Member of the Party Central Committee, Secretary of the Ninh Thuan Provincial Party Committee,
Chairman of the Ninh Thuan Provincial People’s Committee
January, 2014 - April, 2016: Deputy Minister of Planning and Investment
April, 2016 - present: Minister of Planning and Investment.
Theo: Cổng thông tin điện tử Chính phủ: http://chinhphu.vn
Source: Vietnam Government Portal: chinhphu.vn
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ĐỒNG CHÍ TRẦN HỒNG HÀ
H.E. TRAN HONG HA


Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường



Member of the Central Party Committee,
Minister of Natural Resources and Environment

TIỂU SỬ | BIO
Ngày sinh: 19/4/1963
Quê quán: Xã Kim Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Ngày vào Đảng: 24/7/1990
Ngày chính thức: 24/7/1991
Học vị: Tiến sĩ
Lý luận chính trị: Cao cấp
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
Đại biểu Quốc hội Khoá XIV

Date of birth: April 19, 1963
Native land: Kim Loc commune, Can Loc district, Ha Nam
province
Date of Party admission: July, 24, 1990; date of official
membership: July 24, 1991
Education: Ph.D
Political theory: Advanced
Alternate member of the 11th Party Central Committee
Member of the Central Committee of the Communist Party of
Viet Nam (12th tenures)
Deputy to the National Assembly (14th tenure)

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC | PROFESSIONAL CAREER
1992 - 1996: Cộng tác viên khoa học tại Trung tâm hỗ trợ phát triển khoa học kỹ thuật điện tử thông tin ANTEI Mát-xcơ-va.
9/1996 - 11/1998: Cán bộ hợp đồng; Chuyên viên Cục Môi trường, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.
12/1998 - 4/2002: Phó trưởng phòng; Trưởng phòng Chính sách và Pháp chế, Cục Môi trường, Bộ Khoa học, Công nghệ và
Môi trường.
5/2002 - 12/2003: Phó Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (sau đổi tên là Bộ Tài nguyên
và Môi trường).
1/2004 - 9/2005: Quyền Cục trưởng, rồi Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bí thư Chi bộ Cục
Bảo vệ môi trường; Đảng ủy viên Đảng bộ lâm thời cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường.
10/2005 - 6/2008: Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường; Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên
và Môi trường; Đảng ủy viên Đảng bộ cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Đảng bộ Cục Bảo vệ môi trường, Bí thư
Đảng ủy Đảng bộ lâm thời Tổng cục môi trường.
7/2008 - 12/2008: Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
1/2009 - 6/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu phụ trách công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, lĩnh
vực quản lý tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh.
7/2010 - 01/2011: Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
01/2011 - 01/2016: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan
Trung ương; Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
01/2016 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Ủy viên Ban
cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Từ 4/2016 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Ban cán
sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
September, 1996 - November, 1998: worked at the Environment Department under the Ministry of Science, Technology, and
Environment
December, 1998 - April, 2002: Deputy Manager, Manager of the Policy and Laws Office under the Environment Department
(the Ministry of Science, Technology, and Environment)
May, 2002 - December, 2003: Deputy Director of the Environment Department (the Ministry of Science, Technology, and
Environment)
January, 2004 - September, 2005: Acting Director, then Director of the Environmental Protection Department under the
Ministry of Natural Resources and Environment
October, 2005 - June, 2008: Director of the Environmental Protection Department, Deputy General Director of Environment
Department under the Ministry of Natural Resources and Environment
July, 2008 - December, 2008: Deputy Minister of Natural Resources and Environment
January, 2009 - June, 2010: Deputy Secretary of Ba Ria-Vung Tau Provincial People’s Committee
July, 2010 - April, 2016: Deputy Minister of Natural Resources and Environment
April, 2016 - present: Member of the Party Central Committee, Minister of Natural Resources and Environment
Theo: Cổng thông tin điện tử Chính phủ: http://chinhphu.vn/
Source: Vietnam Government Portal: chinhphu.vn
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ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HOÀNG ANH
H.E. NGUYEN HOANG ANH


Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng
Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp



Member of the Central Party Committee, Chairman at Commission for the
Management of State Capital at Enterprises

TIỂU SỬ | BIO
Ngày sinh: 03/6/1963
Quê quán: Xã Trường Thọ, huyện An Lão, Thành phố
Hải Phòng
Ngày vào Đảng: 19/5/1994
Ngày chính thức: 19/5/1995
Học hàm, học vị: Thạc sỹ Kinh tế
Lý luận chính trị: Cử nhân
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIV

Date of birth: June 3, 1963
Native land: Truong Tho village, An Lao district, Hai Phong city
Date of Party admission: May 19, 1994
Date of official membership: May 19, 1995
Academic degree: Master of Economics
Political theory degree: Bachelor
Member of the 12th Central Committee
Congressman in the 11th, 12th, 14th Vietnam National
Assembly

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC | PROFESSIONAL CAREER
03/1986 - 12/1989: Cán bộ Hải quan Thành phố Hải Phòng.
01/1990 - 01/1993: Cán bộ Công ty Xuất nhập khẩu IMEXCOOP rồi cán bộ Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trợ lý Giám đốc
Liên hiệp Hợp tác xã mua bán Thành phố Hải phòng.
02/1993 - 02/1998: Trưởng phòng Thị trường, rồi làm Phó Giám đốc Công ty Thương mại dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải
Phòng.
02/1998 - 01/2003: Thành uỷ viên, Giám đốc Công ty Thương mại dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng, Ủy viên Ủy ban Các
vấn đề xã hội của Quốc hội khoá XI.
02/2003 - 06/2007: Thành uỷ viên, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XII của thành phố Hải Phòng, Ủy viên Ủy ban
Các vấn đề xã hội của Quốc hội khoá XII.
07/2007 - 05/2010: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XII.
06/2010 - 04/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.
04/2015 - 07/2016: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của
Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.
07/2016 - 02/2018: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Cao Bằng. Thành
viên Ban Chỉ đạo Tây Bắc.
Từ 02/2018 đến nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh
nghiệp, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.
March 1986 - December 1989: Customer Officer at Customs Department of Hai Phong City
January 1990 - January 1993: Officer in IMEXCO Import and Export Company; Staff of Planning - Operations Department,
Assistant to Director in Hai Phong Trade Union
February 1993 - February 1998: Market Manager then Deputy Director of the Company in Hai Phong Trading, Service and
Import - Export Company
February 1998 - January 2003: Director of the Company in Hai Phong Trading, Service and Import - Export Company; Member
of Committee of Social Affairs of the 11th National Assembly
February 2003 - June 2007: Deputy Head of National Assembly Delegation; Member of Committee of Social Affairs of the
12th National Assembly
June 2007 - May 2010: Deputy Chairman of the Economic Committee of the 12th National Assembly
June 2010 - April 2015: Deputy Secretary; Chairman of Cao Bang Provincial People’s Committee
April 2015 - July 2016: Secretary; Member of the 14th National Assembly; Member of Party Central Committee
July 2016 - February 2018: Party Central Committee members; Provincial party secretaries; Head of the 14th National
Assembly Delegation in Cao Bang province; Member of Northwest Steering Committee
February 2018 - present: Chairman at Commission for the Management of State Capital at Enterprises; Party Central
Committee members; Secretary of Party Affairs Committee; Member of the 14th National Assembly.
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ĐỒNG CHÍ BÙI TRƯỜNG GIANG
H.E. BUI TRUONG GIANG


Phó Trưởng ban - Ban Tuyên giáo Trung ương



Vice-Chairman
Central Propaganda and Education Commission

TIỂU SỬ | BIO
Ngày sinh: 13/12/1975
Học vấn
2005-2008: Tiến sĩ kinh tế (Viện KHXH Việt Nam)
2003-2004: Thạc sỹ Chính sách công (MPP) , Trường Quản
lý và Chính sách công, Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI
School of Public Policy and Management), Hàn Quốc
1992-1996: Cử nhân Anh-Nhật, Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội

Date of birth: December 13th, 1975
Education
2005-2008: Ph.D in Economics (Vietnam Academy for
Social Sciences - VASS)
2003-2004: Master of Public Policy (MPP), KDI School of
Public Policy and Management, R.O. Korea.
1992-1996: English-Japanese Language, Hanoi Foreign
Studies University

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC | PROFESSIONAL CAREER
1997-2005: Nghiên cứu viên, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, Viện Khoa học xã hội Việt Nam
2005-2008: Phó Giám đốc phụ trách, Trung tâm nghiên cứu An ninh và Chiến lược quốc tế, Viện Kinh tế và Chính trị Thế
giới, Viện KHXH Việt Nam
2008-2010: Phó Trưởng ban, Ban Quản lý khoa học, Viện KHXH Việt Nam
2010-2011: Phó Viện trưởng, Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
2011-2015: Phó Vụ trưởng phụ trách, Vụ trưởng, Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chủ tịch nước
2015- 5/2018: Phó Chủ nghiệm Văn phòng Chủ tịch nước
5/2018-nay: Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Trung ương
1997-2005: Researcher, Institute of World Economy, VASS
2005-2008: Executive Deputy Director, Center for International and Security Studies, Institute of World Economy and Politics, VASS
2008-2010: Deputy Director-General, Department for Scientific Management, VASS
2010-2011: Deputy Director-General, Vietnam Institute for Economics, VASS
2011-2015: Acting Director-General, Director-General, Department for General Affairs, Office of the President of Vietnam
2015-May/2018: Vice Chairman (Vice-Minister) Office of the President of Vietnam
May/2018-present: Vice Chairman, Central Commission for Communication and Education, Communist Party of Vietnam
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ÔNG PIER GIORGIO ALIBERTI
H.E. PIER GIORGIO ALIBERTI


Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam



Ambassador, Head of the EU Delegation to Vietnam

TIỂU SỬ | BIO
Ông Pier Giorgio Aliberti là Đại sứ của Liên minh châu Âu tại Việt Nam kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2019. Chức vụ trước đây
của ông là Phó Vụ trưởng phụ trách châu Á và châu Đại Dương, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Ý. Ông từng làm Đại sứ
Ý tại Mianma từ tháng 6 năm 2015 tới tháng 6 năm 2018. Công việc của ông chủ yếu tập trung vào các vấn đề châu Âu và
châu Á.
Ông Pier Giorgio Aliberti tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Bocconi ở Milan và tiếp tục theo học tại Trường
Hành chính Quốc gia tại Pháp, ông đã nhận Bằng Thạc sỹ Khoa học về Kinh tế môi trường ứng dụng tại Trường Wye, Đại Học
London. Ông đã từng giảng dạy tại các trường Đại học và trung tâm nghiên cứu quốc tế ở nhiều nước châu Âu và tham gia
với tư cách diễn giả về các vấn đề EU và châu Á trong nhiều sự kiện. Ông đã từng xuất bản các bài viết về các vấn đề EU
và Tây Ban-căng.
Pier Giorgio Aliberti is the European Union Ambassador to Vietnam since 1st of September 2019. His previous post was Deputy
Principal Director for Asia and Oceania at the Italian Ministry for Foreign Affairs and International Cooperation. He has served as
Italian Ambassador to Myanmar from June 2015 to June 2018. His career was mostly focused on European and Asian matters.
He graduated in Economics at Bocconi University in Milan, continued his studies at the Ecole Nationale d’Administration
in France, and had his MSc in Applied Environmental Economics at Wye College, University of London, UK. He lectured at
Universities and international research centres in various European countries and participated as speaker on EU and Asian
matters in many events. He published articles on EU and Western Balkans matters.
CHỦ ĐỀ | TOPIC
TĂNG TRƯỞNG VÀ NĂNG LƯỢNG SẠCH, NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO - KINH NGHIỆM CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU
GROWING AND GREENING - EU’S EXPERIENCE
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ÔNG MARK WESLEY MENEZES
H.E. MARK WESLEY MENEZES


Thứ trưởng - Bộ Năng lượng Mỹ



Under Secretary of Energy - United States Department of Energy

TIỂU SỬ | BIO
Ông Mark Wesley Menezes là Thứ trưởng Bộ Năng lượng, giữ vai trò cố vấn của Bộ về các chính sách và công nghệ năng
lượng hiện hành và mới nổi. Trên cương vị Thứ trưởng, ông được giao nhiệm vụ thúc đẩy chính sách chuyển đổi năng lượng và
các giải pháp công nghệ thông qua việc phối hợp lập kế hoạch, quản lý và thực hiện các chương trình năng lượng của Bộ.
Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Năng lượng, ông Menezes là Giám đốc điều hành của Tập đoàn Năng
lượng Berkshire Hathaway (BHE) tại trụ sở Washington, D.C. Trước đó, ông Menezes là đối tác kinh doanh của công ty hợp danh
trách nhiệm hữu hạn Hunton & Williams LLP, nơi ông giữ vị trí trưởng nhóm chuyên trách về Cơ sở hạ tầng năng lượng và điều
tiết thị trường. Trước khi hợp tác với Hunton, ông là Cố vấn trưởng về Năng lượng và Môi trường, Ủy ban Năng lượng và Thương
mại thuộc Hạ viện, và trưởng đoàn đàm phán của Đa số tại Hạ viện khi Đạo luật Chính sách Năng lượng được ban hành năm
2005. Trước khi công tác tại Ủy ban Năng lượng và Thương mại của Hạ viện, ông là Phó Chủ tịch khu vực Trung và Tây Nam,
và sau khi khu vực này hợp nhất với Tập đoàn Điện lực Hoa Kỳ (American Electric Power), ông giữ chức Phó Chủ tịch và Phó
ban Cố vấn về các vấn đề lập pháp tại tiểu bang và liên bang.
Ông Menezes từng được vinh danh trong nhóm “Hill 100” của Tạp chí Quốc gia, nơi quy tụ 100 đại biểu Quốc hội uy tín
nhất Hoa Kỳ nhờ vào những thành tựu của ông trong công tác về năng lượng và môi trường. Ông là diễn giả khách mời và
thường xuyên thỉnh giảng trước nhiều hiệp hội và các nhóm dân sự, trong đó có các hội thảo về giáo dục pháp luật, nơi ông
được đề nghị đưa ra biện pháp thực hiện các chính sách năng lượng và môi trường, tái cơ cấu các ngành tiện ích, ngành
viễn thông, các vấn đề đạo đức, cách thức mua bán và sáp nhập, cùng với các tiến trình pháp lý và quy trình lập pháp. Ông
là đồng tác giả của nhiều bài báo, sách hướng dẫn thực hành và được trích dẫn trên tờ Thời báo New York (New York Times),
Tạp chí chuyên ngành Luật (Law360), Tạp chí Dầu khí, Tạp chí Politico và các buổi phỏng vấn với đài E & ETV. Ông có tên trong
danh sách các Luật sư hàng đầu Hoa Kỳ giai đoạn 2013 - 2016, danh sách các Luật sư tư vấn xuất sắc cho doanh nghiệp giai
đoạn 2006 - 2011, danh sách Luật sư hàng đầu của tờ Washington Post giai đoạn 2008 - 2016, và danh sách các Siêu Luật sư
khu vực DC giai đoạn 2012 - 2016.
Ông Menezes tốt nghiệp Đại học bang Louisiana và nhận cùng một lúc bằng đại học và bằng tiến sĩ Luật. Trước khi trở
thành cán bộ Chính phủ, ông là thành viên sáng lập Hội đồng tư vấn, Trung tâm Luật Năng lượng John P. Laborde tại Đại học
bang Louisiana, và đảm nhận công tác trong Ban Giám đốc Dàn nhac Giao hưởng hợp xướng của Quốc hội & Dàn Hợp
xướng Thanh thiếu niên Hoa Kỳ.
The Honorable Mark Wesley Menezes, Under Secretary of Energy, serves as the Department’s principal advisor on energy
policy and on a wide array of existing and emerging energy technologies. The Under Secretary is responsible for driving
transformative energy policy, and technology solutions through coordinated planning, management and performance of the
Department’s energy programs.
Prior to being confirmed as Under Secretary of Energy, Mr. Menezes was an executive with Berkshire Hathaway Energy in its
Washington, D.C. office. Before joining BHE, Mr. Menezes was a partner at Hunton & Williams LLP, where he headed the Regulated
Markets and Energy Infrastructure practice group. Prior to Hunton, he served as Chief Counsel, Energy and Environment, U.S.
House of Representatives Committee on Energy and Commerce, serving as chief negotiator for the House Majority in the
enactment of the Energy Policy Act of 2005. Before his service with House Energy & Commerce, he was Vice President with
Central and South West, and upon its merger with American Electric Power, served as Vice President and Associate General
Counsel for federal and state legislative and regulatory affairs.
Mr. Menezes has been named in National Journal’s “Hill 100”-top Congressional staff for his work on both energy and
environmental matters. He has been frequent guest speaker and lecturer before numerous associations and civic groups,
including legal education seminars where he has been called on to address the nation’s energy and environmental policies,
utility restructuring, telecommunications, ethics, merger and acquisition practices, and regulatory and legislative processes. He
has co-authored numerous articles, a practice manual, and been quoted in the New York Times, Law360, Oil and Gas Journal,
Politico as well as interviewed by E&ETV. He’s been listed Best Lawyers in America 2013-2016, Corporate Counsel’s Top Lawyers
2006-2011, Washington Post’s Top Lawyers 2008-2016, and DC Super Lawyers 2012-2016.
Mr. Menezes is a graduate of Louisiana State University receiving both his undergraduate and juris doctor degree. Until
joining the government he was a charter member of the Advisory Council Louisiana State University Law, John P. Laborde
Energy Law Center, and served on the Board of Directors of the Congressional Chorus & American Youth Chorus.
CHỦ ĐỀ | TOPIC
SÁNG KIẾN VÀ HỖ TRỢ CỦA BỘ NĂNG LƯỢNG MỸ CHO PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO KHU VỰC ĐÔNG NAM Á VÀ
VIỆT NAM
UNITED STATES DEPARTMENT OF ENERGY’S INITIATIVES AND SUPPORT FOR RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT IN SOUTHEAST
ASIA AND VIET NAM

https://energysummit.vn | 31

BÀ STEFANIE STALLMEISTER
MS. STEFANIE STALLMEISTER


Giám đốc điều hành hoạt động Dự án
Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam



Operations Manager - World Bank in Vietnam

TIỂU SỬ | BIO
Bà Stefanie Stallmeister đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành tại Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam vào ngày 1 tháng 7 năm
2019. Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên môn làm việc ở Đông Á và Thái Bình Dương, Châu Phi, Trung Đông và Bắc Phi, và
Châu Âu và các khu vực Châu Á, bao gồm các nhiệm vụ tại Indonesia, Bờ Tây và Gaza, Timor-Leste và Papua New Guinea.
Trước khi gia nhập văn phòng Việt Nam, bà là Cố vấn hoạt động tại văn phòng Phó chủ tịch của khu vực Châu Phi. Bà có
bằng Thạc sĩ Giáo dục của Đại học Münster và bằng Thạc sĩ Quan hệ quốc tế của Đại học Mỹ.
Stefanie Stallmeister assumed her position as the Operations Manager in the World Bank in Vietnam on July 1, 2019. Stefanie
has more than 20 years of professional experience working in East Asia and the Pacific, Africa, Middle East and North Africa,
and Europe and Central Asia Regions, including assignments based in Indonesia, the West Bank and Gaza, Timor-Leste, and
Papua New Guinea. Prior to joining the Vietnam office, she was Operations Adviser in the Vice President’s office of the Africa
Region. Stefanie holds a Masters degree in education from the University of Münster and in international affairs from American
University.
CHỦ ĐỀ | TOPIC
CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG SẠCH GẮN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA VIỆT NAM
CLEAN ENERGY TRANSITION ASSOCIATED WITH SUSTAINABLE ENERGY DEVELOPMENT IN VIETNAM
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ÔNG KARI KAHILUOTO
H.E. KARI KAHILUOTO


Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam



Ambassador of Finland to Vietnam

TIỂU SỬ | BIO
Đại sứ Kahiluoto có bằng Thạc sĩ về nghiên cứu xã hội (Lịch sử) của Đại học Helsinki năm 1985. Ông là Trung úy trong quân
đội dự bị Phần Lan, là thành viên Hiệp hội Sauna Phần Lan và Hội Paasikivi, đồng thời là thành viên liên kết của London IISS. Đại
sứ Kahiluoto sinh năm 1957 tại Helsinki, Phần Lan.
1987 - 1990: Công tác tại Đại sứ quán Phần Lan tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
1990 - 1991: Nghiên cứu sau Đại học trong chương trình về an ninh quốc tế của Geneva Institute Universitaire des Haute
Etudes Internationals (IUHEI).
1990 - 1996: Giữ trọng trách ở nhiều vị trí trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí, không phổ biến vũ khí và giải trừ quân bị, bao gồm
một thời gian làm Cố vấn cao cấp của Bộ phận Năng lượng Nguyên tử của Bộ Thương mại và Công nghiệp từ 1995 đến 1996.
1996 - 2000: Trưởng cơ quan phụ trách về Kiểm soát Vũ khí, Không phổ biến vũ khí và Giải trừ quân bị, chịu trách nhiệm về
việc điều phối trong EU về các vấn đề liên quan đến kiểm soát vũ khí, không phổ biến vũ khí và giải trừ quân bị cho hai kỳ Chủ
tịch Luân phiên của Phần Lan năm 1999 ở Helsinki và năm 2006 ở Geneva và trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York.
2000 - 2005: Phó trưởng đoàn, Phái đoàn của Phần Lan tại NATO ở Brussels.
2005 - 2008: Đại diện Thường trực tại Hội nghị Giải trừ quân bị thường trú tại Geneva Thụy Sĩ, và là Chủ tịch Hội nghị cho
nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên của Phần Lan vào tháng 6 năm 2012.
2008 - 2009: Đại sứ của phần Lan về Nhân Quyền và Dân chủ tại Bộ Ngoại giao ở Helsinki.
2009 - 2012: Phó trưởng nhóm của một Nhóm do Bộ Ngoại giao thành lập phục vụ cho chiến dịch vận động giành ghế ủy
viên không thường trường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2013-2014.
2013-2014: Đại sứ được chỉ định tại Syria (Damascus) và Đại sứ tại Lebanon (Beirut), Jordan (Amman) và Iraq (Bagdad) thường trú tại Beirut.
2014 - 2017: Đại sứ Kahiluoto đứng đầu Ban thư ký về Hợp tác trong Khu vực Bắc Âu của Bộ Ngoại giao Phần Lan (PYS) và
là đại diện của Phần Lan trong Hội đồng Hợp tác Khu vực Bắc Âu (NSK).
Ambassador Kahiluoto holds a master’s degree in social studies (History) from the University of Helsinki. He served as First
Lieutenant in the Finnish army reserve. He is member of the Sauna Society of Finland and Paasikivi Society Mr. Kahiluoto was
born 1957 in Helsinki, Finland.
1987 - 1990: Posted to the Finnish Embassy in Beijing, China.
1990 - 1991: Had one academic year of post-graduate studies in the international security studies program of the Geneva
Graduate Institute for International Studies (IUHEI - GCSP).
1990 - 1996: Served in various positions in the field of multilateral arms-control, disarmament and non-proliferation issues,
including a period as Senior Adviser at the Nuclear Energy Division of the Finnish Ministry for Trade and Industry in 1995-1996.
1996 - 2000: Director for Arms Control, Non-proliferation and Disarmament in the Ministry for Foreign Affairs, responsible for EU
coordination on arms-control, non-proliferation and disarmament issues for two Finnish EU-Presidencies, in 1999 in Helsinki and
in 2006 in Geneva and at the UN in New York.
2000 - 2005: Deputy Head of Mission of the Mission of Finland to NATO in Brussels.
2005 - 2008: Permanent Representative to the Conference on Disarmament (CD) based in Geneva Switzerland, President of
the Conference for the Finnish rotating Presidency in June 2012.
2008 - 2009: Ambassador for Human Rights and Democracy posted at the Ministry in Helsinki
2009 - 2012: Deputy Head of Task Force established in the Ministry for Foreign Affairs of Finland for the campaign to win a
non-permanent seat on the United Nations Security Council for the term of 2013-2014.
2013-2014: Ambassador Designate to Syria (Damascus) and Ambassador to Lebanon (Beirut), Jordan (Amman) and Iraq
(Bagdad) from 2013 to 2014, based in Beirut.
2014 - 2017: Head of Secretariat for Nordic Co-Operation in the Ministry for Foreign Affairs of Finland (PYS) and representative
of Finland in the Nordic Co-operation Committee (NSK).
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ÔNG HONG SUN
MR. HONG SUN


Đồng Chủ tịch - Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam



Co-Chairman - Vietnam Business Forum

TIỂU SỬ | BIO
HS (HERMES & SUN) GROUP
1995 - Hiện nay: CHỦ TỊCH & CEO
Mar. 2003: Sáng lập HSDC (HS Development & Construction)
Jan. 2011: Sáng lập HS F&B (HS Food & Beverage)
Jan. 2013: Sáng lập HSIC (HS Investment & Consulting)
Jan. 2016: Sáng lập HSIT (HS Information & Technology)
Jun. 2016: Sáng lập HS EDU (HS Education & Human Resources)
KINH NGHIỆM
1.2020 - Hiện nay: Đồng Chủ tịch VBF (Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam)
4. 2017 - Hiện nay: Phó Chủ tịch KORCHAM (Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam)
3. 2013 - 2017: Kiểm toán HĐQT của Everpia
2007 - 3. 2017: Tổng Thư ký KORCHAM
10. 2005 - 12. 2007: Chủ tịch & CEO Korea Plastics Co., Ltd.
2004 - Hiện nay: Điều phối viên của Quỹ Quốc gia cho Trẻ em Việt Nam
8. 2003 - Hiện nay: Thành viên HĐQT, Nhà đầu tư, Yejoobio Co., Ltd.
2002 - 2003: Giám đốc / Phòng Kế hoạch và Đầu tư Zuvix Technology Co., Ltd.
1999 - 2002: Chuyên gia Chính trị và Quan hệ khu vực tại Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam
HỌC VẤN
5. 2014: Khóa Luật sư tại Học viện Tư pháp Việt Nam
1995 - 1999: Sinh viên Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, Chuyên ngành luật Thương mại và Đầu tư.
HS (HERMES & SUN) GROUP
1995 -Present: PRESIDENT & CEO
Mar. 2003: Founded HSDC (HS Development & Construction)
Jan. 2011: Founded HS F&B (HS Food & Beverage)
Jan. 2013: Founded HSIC (HS Investment & Consulting)
Jan. 2016: Founded HSIT (HS Information & Technology)
Jun. 2016: Founded HS EDU (HS Education & Human Resources)
EXPERIENCE
Jan. 2019 - Present: Co-Chairman at VBF (Vietnam Business Forum)
Apr. 2017 - Present: Vice Chairman at KORCHAM (Korea Chamber of Business in Vietnam)
Mar. 2013 - 2017: Auditor of BOM at Everpia
2007 - Mar. 2017: Secretary General at KORCHAM (Korea Chamber of Business in Vietnam)
Oct. 2005 - Dec. 2007: President & CEO at Korea Plastics Co., Ltd.
2004 - Present: Coordinator at The National Fund for Vietnamese Children
Aug. 2003 - Present: Member of BOM, Investor at Yejoobio Co., Ltd.
2002 - 2003: Director / Planning & Investment at Zuvix Technology Co., Ltd.
1999 - 2002: Political and Regional Affairs Expert at Korea Embassy to Vietnam
EDUCATION
May 2014: Lawyer Course at Judicial Academy of Vietnam (Graduate)
1995 - 1999: Student at Ho Chi Minh National University of Law, Ho Chi Minh, Major in Commercial & Investment Law
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ÔNG DƯƠNG QUANG THÀNH
MR. DUONG QUANG THANH


Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên
Tập đoàn Điện lực Việt Nam



Party Secretary, Chairman of Member Council - EVN

TIỂU SỬ | BIO
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kinh tế
Khen thưởng: Huân Chương Lao động hạng Nhất năm 2019
Quá trình học tập:
+ 1979-1984: Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, chuyên ngành Kinh tế năng lượng
+ 1994-1995: Học viên cao học tại Viện Công nghệ châu Á, chuyên ngành Chính sách Năng lượng (Băng Cốc, Thái Lan)
+ 1997-2001: Học Tiến sĩ tại Đại học Bách Khoa Hà Nội; Chuyên ngành Kinh tế năng lượng;
+ 2001-2002: Học Cao cấp Lý luận chính trị tại Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;
+ 2007: Học Cao cấp An ninh quốc phòng tại Học viên Quốc phòng.
Quá trình công tác
+ 1984 - 1997: Viện Năng lượng
+ 1997 - Nay: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (trước đây là Tổng Công ty Điện lực Việt Nam)
+ Trong đó: 2007 - 2015: Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
+ 2015 - nay: Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Degree: Ph.D Economics
Adward: 2019 the First-class Labour Order
Education:
+ 1979 - 1984: Studied Energy Economics at Hanoi University of Science and Technology (HUST)
+ 1994-1995: Took a postgraduate course in Energy Policy at Asian Institute of Technology (Bangkok, Thailand)
+ 1997-2001: Received Ph.D in Energy Economics at HUBT
+ 2001-2002: Studied Advanced Political Theory at Ho Chi Minh National Academy of Politics
+ 2007: Studied Advanced National Defence and Security at National Defence Academy
Career:
+ 1984-1997: Worked at Institute of Energy
+ 1997 - now: Work at Electricity Vietnam Group (EVN)
+ 2007 - 2015: Deputy General Director of EVN
+ 2015 - now: Chairman of EVN’s Member Council
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ÔNG LÊ MINH CHUẨN
MR. LE MINH CHUAN


Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)



Party Secretary, Chairman of Member Council
Vietnam National Coal - Mineral Industries Group (Vinacomin)

TIỂU SỬ | BIO
Ngày sinh: 2 tháng 4, 1965
Quê quán: xã Thụy Dân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Ủy viên Ban
chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương; Phó Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam, Đại biểu Quốc
hội khoá XIV, ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.
Date of birth: April 2, 1965
Native land: Thuy Dan commune, Thai Thuy district, Thai Binh province
Position: Party Secretary, Chairman of TKV’s Member Council; Member of the Party Committee of the Centrally-run Businesses’
Sector; Vice Chairman of the Institute of Mining Science and Technology; Deputy of the 14th National Assembly; Member of the
National Assembly’s Economic Committee.

36 | https://energysummit.vn

ÔNG IRTIZA H. SAYYED
MR. IRTIZA H. SAYYED


Chủ tịch - ExxonMobil LNG Market Development Inc.



President - ExxonMobil LNG Market Development Inc.

TIỂU SỬ | BIO
Irtiza Sayyed được bổ nhiệm làm Chủ tịch - ExxonMobil LNG Market Development Inc. vào ngày 1 tháng 4 năm 2019. Trong
vai trò này, ông chịu trách nhiệm đối với mảng Khí hóa lỏng (LNG) của ExxonMobil trên toàn cầu, tập trung vào việc xác định
và phát triển các thị trường mới nơi có thể kinh doanh LNG từ các dự án cũng như các liên doanh của ExxonMobil. Irtiza hiện
làm việc tại Singapore.
Trước khi đảm nhiệm vai trò hiện tại, Irtiza là Phó chủ tịch của bộ phận LNG Marketing, ExxonMobil Qatar. Ông chịu trách
nhiệm hỗ trợ và tư vấn cho Qatar Petroleum, đối tác của ExxonMobil, về chiến lược marketing cho LNG cũng như phát triển
chung các thị trường LNG mới. Irtiza cũng là thành viên của Uy ban marketing Qatargas, một liên doanh giữa ExxonMobil và
Qatar Petroleum, và là Giám đốc Hội đồng quản trị của Ocean LNG, một liên doanh giữa Qatar Petroleum và ExxonMobil, tiếp
thị LNG từ Golden Pass Terminal ở Bờ Vịnh Hoa Kỳ.
Irtiza gia nhập ExxonMobil vào năm 2006 tại Houston, Texas. Ông đã giữ nhiều vị trí quản lý khác nhau trong các tổ chức
phát triển kinh doanh và marketing khí đốt tự nhiên của ExxonMobil. Trước đây, trong sự nghiệp của mình với ExxonMobil,
ông đã nắm giữ nhiều vị trí khác nhau trong các bộ phận Tài chính Doanh nghiệp, Kế hoạch chiến lược và Tinh chỉnh Doanh
nghiệp.
Irtiza có bằng Kỹ sư và bằng MBA. Trước khi gia nhập ExxonMobil, ông làm việc trong lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe Công
nghiệp và Ngân hàng.
Irtiza Sayyed was named President - ExxonMobil LNG Market Development Inc. on April 1, 2019. In his role, he has global
responsibility for ExxonMobil’s Liquefied Natural Gas (LNG) portfolio with a focus on identification of, and developing, new
markets where LNG can be sold from ExxonMobil’s projects as well as its joint ventures. Irtiza is based in Singapore.
Prior to his current role, Irtiza was Vice President - LNG Marketing, ExxonMobil Qatar. He was responsible for supporting
and advising ExxonMobil’s partner Qatar Petroleum on LNG Marketing strategy as well as the joint development of new LNG
markets. Irtiza was also a member of the Qatargas Marketing committee a joint venture between ExxonMobil and Qatar
Petroleum, and a Director on Board of Directors for Ocean LNG, a joint venture between Qatar Petroleum and ExxonMobil,
marketing LNG from Golden Pass Terminal in the US Gulf Coast.
Irtiza joined ExxonMobil in 2006 in Houston, Texas. He has held various management positions in ExxonMobil’s natural gas
marketing and business development organizations. Earlier in his career with ExxonMobil, he held various positions in Corporate
Finance, Strategic Planning and Refining business.
Irtiza holds a degree in Engineering and an MBA and prior to joining ExxonMobil worked in the Industrial healthcare and
Banking sectors.
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HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1
CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NĂNG LƯỢNG
GẮN VỚI PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG
TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA
ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
CONFERENCE SESSION 1
ENERGY TRANSITIONS ASSOCIATED WITH
THE DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE ENERGY INFRASTRUCTURE
IN THE NATIONAL ENERGY DEVELOPMENT STRATEGY
TO 2030, VISION TO 2045
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ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐỨC HIỂN
H.E. NGUYEN ĐỨC HIỂN


Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương



Vice Chairman of the Central Economic Commission

TIỂU SỬ | BIO
Năm sinh: 1977
Học vị: Tiến sĩ Kinh tế
Lý luận chính trị: cao cấp
Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
Quá trình công tác:
Từ 5/2000 - 4/2015: Làm việc tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; đã giữ các chức vụ quản lý: Phó Giám đốc Trung tâm
đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn về Ngân hàng, Tài chính; Chứng khoán; Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học; Trưởng phòng Tổ
chức Cán bộ; Phó Viện trưởng Viện Ngân hàng - Tài chính.
Từ 5/2015 - 5/2016: Làm tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đã giữ các chức vụ quản lý: Phó Viện trưởng phụ trách, Viện
trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, Vụ trưởng - Thư ký Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Từ 6/2016 - 2/2020: Làm việc tại Ban Kinh tế Trung ương; đã giữ các chức vụ quản lý: Vụ trưởng - Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị,
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương (theo dõi lĩnh vực công nghiệp, địa phương, tổ chức cán bộ), Thường trực Hội đồng Khoa học
Cơ quan Ban Kinh tế Trung ương; từ 11/2019 kiêm nhiệm chức vụ Vụ trưởng Vụ Công nghiệp (Ban Kinh tế Trung ương).
Từ 3/2020 - nay: Làm việc tại Ban Kinh tế Trung ương, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
Công trình khoa học: Chủ nhiệm 3 đề tài cấp bộ và tương đương, 2 đề tài cấp cơ sở; Thư ký khoa học 2 đề tài cấp Quốc
gia; Chủ biên 1 sách tham khảo, thành viên Ban biên soạn 6 sách tham khảo (4 sách về lĩnh vực kinh tế công nghiệp), thành
viên Ban biên soạn 1 sách dịch, có trên 20 bài báo khoa học và bài hội thảo khoa học trong nước và quốc tế trong lĩnh vực
kinh tế; Thường trực Tổ Biên tập 3 Đề án trong lĩnh vực kinh tế công nghiệp trình Bộ Chính trị ban hành 3 Nghị quyết; tham gia
4 Đề án khác trình Bộ Chính trị ban hành kết luận, nghị quyết trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, 1 Đề án ban hành Quyết định của
Bộ Chính trị.
Year of birth: 1977
Academic degree: Ph.D in Economics
Political theory education: Advanced
Current position: Vice Chairman of the Central Economic Commission
Work Experience:
May 2000 - April 2015: Working at National Economics University; holding managerial positions: Deputy Director of Center for
Education, Training and Consultation on Banking, Finance & Securities; Deputy Chief of Sciences Management Division; Chief
of Organization and Personnel Division; Deputy Director of Banking and Finance Institute.
May 2015 - May 2016: Working at the State Bank of Viet Nam; holding managerial positions: Deputy Director in charge,
Director of Banking Strategy Institute, Director General - Secretary to Governor of the State Bank of Viet Nam;
June 2016 - February 2020: Working at the Central Economic Commission; holding managerial positions: Director General
- Secretary to Politburo Member, Chairman of the Central Economic Commission (monitoring areas of industry, localities,
organization and personnel), Standing member of Scientific Council at the Central Economic Commission; since November
2019, he was accredited to the position of Director General of Industry (Central Economic Commission).
March 2020 - present: Working at the Central Economic Commission at the capacity of CEC Vice Chairman.
Academic works and research projects: lead researcher of 3 ministerial level and equivalent projects, 2 grassroots
level projects; Scientific secretary of 2 national research projects; Editor of 1 reference book, member of Editorial Board for 6
reference books (4 of which are on industrial economy), member of Editorial Board of 1 translated book, with over 20 scientific
journal articles and scientific presentations in economics in Vietnam and abroad; Standing member of Group of Editors for 3
Projects on industrial economy, which were submitted to the Politburo for promulgation of 3 Resolutions; participating in 4 other
projects to be submitted to the Politburo for promulgation of conclusions and resolutions in socio-economic areas, 1 project on
promulgating a Politburo’s Decision.
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ÔNG TOBY COUTURE
MR. TOBY COUTURE


Nhà sáng lập và Giám đốc - E3 Analytics



Founder and Director - E3 Analytics

TIỂU SỬ | BIO
Ông Toby Couture là nhà sáng lập và Giám đốc của E3 Analytics - Công ty tư vấn năng lượng tái tạo ở Berlin.
Ông đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành năng lượng và làm việc với hơn 40 quốc gia trên thế giới về thúc đẩy triển
khai năng lượng tái tạo. Trước khi sáng lập E3 Analytics năm 2009, ông Couture là nhà phân tích thị trường tài chính và năng
lượng tại Phòng thí nghiệm Năng lượng tái tạo Quốc gia Mỹ (NREL) tại Colorado, nơi ông phụ trách các dự án toàn cầu của
NREL về chính sách năng lượng tái tạo. Ông đã hợp tác với GIZ và Chính phủ Việt Nam từ năm 2014 về chính sách và chiến
lược năng lượng tái tạo của Việt Nam.
Toby Couture is Founder and Director of E3 Analytics, a renewable energy consultancy based in Berlin.
He has over a dozen years of experience in the energy sector and has worked with over forty countries around the world on
accelerating renewable energy deployment. Prior to founding E3 Analytics in 2009, Mr. Couture worked as Energy and Financial
Markets Analyst at the U.S. National Renewable Energy Lab (NREL) in Colorado, where he was responsible for the Lab’s global
work on renewable energy policy. He has been working with the GIZ and the Government of Vietnam since 2014 on Vietnam’s
renewable energy policy, and strategy.
CHỦ ĐỀ | TOPIC
KINH NGHIỆM VỀ CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG TOÀN CẦU - MỘT SỐ GỢI Ý CHO VIỆT NAM
THE GLOBAL ENERGY TRANSITION: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND FUTURE PATHWAYS FOR VIET NAM
TÓM TẮT | ABSTRACT
Bài trình bày sẽ tập trung vào vấn đề “Chuyển đổi năng lượng toàn cầu”, bao gồm kinh nghiệm quốc tế và con đường
phát triển tương lai cho Việt Nam.
Phần đầu tiên của bài thuyết trình sẽ tập trung nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò lãnh đạo của chính phủ trong quản lý
quá trình chuyển đổi năng lượng. Điều này sẽ cho phép Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực về các công nghệ chuyển
đổi năng lượng và khai thác các lợi ích liên quan tới việc hình thành ngành công nghiệp năng lượng sạch và tạo việc làm.
Ở phần thứ hai của bài thuyết trình, chúng tôi sẽ nhấn mạnh tới các yếu tố của quá trình chuyển đổi năng lượng phức tạp,
bao gồm các khía cạnh đã được các nhà hoạch định chính sách Việt Nam giải quyết - triển khai năng lượng tái tạo và quy
hoạch mở rộng lưới điện. Ngoài ra, 2 khía cạnh của quá trình chuyển đổi năng lượng đòi hỏi nhiều chiến lược và kế hoạch
dài hạn hơn bao gồm: Nguy cơ tài sản mắc kẹt trong các cơ sở hạ tầng nhiên liệu hoá thạch và cơ hội tạo ra ngành công
nghiệp năng lượng tái tạo và chuỗi cung ứng quốc gia.
The presentation elaborates on “The Global Energy Transition”, including international experiences and potential future
pathways for Viet Nam.
In the first part of the presentation, the key role of political leadership in managing the energy transition is highlighted. This
will allow Vietnam to become a regional leader in various energy transition technologies and to harness benefits related to
establishing a national clean energy industry and job creation.
In the second part of the presentation, several pieces of the complex energy transition puzzle are highlighted. This include
aspect that are already tackled by Vietnamese policymakers, including RE deployment and grid expansion planning. In
addition, two other aspects of the energy transition are underscored that required more strategic and longer term planning:
The risk of stranded assets in fossil fuel infrastructure and opportunities for creating a national renewable energy industry and
supply chains.
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TS. DAVID JACOBS
DR. DAVID JACOBS


Giám đốc Điều hành và sáng lập
IET - International Energy Transition GmbH



CEO and founder - IET - International Energy Transition GmbH

TIỂU SỬ | BIO
Tiến sĩ David Jacobs là Giám đốc điều hành và người sáng lập của công ty tư vấn IET - International Energy Transition GmbH.
Trước đây, ông là giảng viên cho các chủ đề liên quan đến năng lượng và khí hậu tại Đại học Freie Universität Berlin và Đại
học Khoa học Ứng dụng HTW (Berlin). Ngoài ra, ông từng đảm nhận vai trò quyền giám đốc dự án của Hội đồng liên ngành
về Chuyển đổi Năng lượng tại Viện nghiên cứu bền vững tiên tiến ở Potsdam và là giám đốc các dự án năng lượng tái tạo tại
công ty tư vấn IFOK. Lĩnh vực nghiên cứu của ông tập trung vào tài chính, chính sách và điều kiện khung cho các nguồn năng
lượng tái tạo. Ông Jacobs có kiến thức chuyên sâu về Kinh tế và Ngôn ngữ và bằng tiến sĩ về khoa học chính trị.
Tiến sĩ David Jacobs là một nhà tư vấn chính sách về năng lượng tái tạo cho nhiều chính phủ và các tổ chức quốc tế. Ông
là tác giả của hơn 60 bài báo, báo cáo, sách về xây dựng chính sách năng lượng bền vững. Ông đã làm việc tại một số nền
kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển, bao gồm Azerbaijan, Ghana, Ấn Độ, Nigeria, Malaysia, Philippines, Ả Rập Saudi,
Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Tunisia, Đài Loan và Việt Nam. Ngoài ra, ông đã trình bày về thiết kế khung năng lượng tái tạo tại hơn 35
khu vực pháp lý và đưa ra lời khuyên cho các nhà hoạch định chính sách của hơn 65 quốc gia trên toàn thế giới. Tiến sĩ Jacobs
hoạt động với tư cách là chuyên gia cho Trung tâm Giải pháp Năng lượng Sạch.
Dr. David Jacobs is CEO and founder of the consulting firm IET - International Energy Transition GmbH. Previously, he was
lecturer for energy and climate related topics at the Freie Universität Berlin and the University of Applied Sciences HTW (Berlin).
In addition, he was acting project director of the Transdisciplinary Panel on Energy Change at the Institute of Advanced
Sustainability Studies in Potsdam and director of renewable energy projects at the consulting firm IFOK. His research focuses
on financing, policies and framework conditions for renewable energy sources. Mr. Jacobs has an academic background in
Economics and Languages and a PhD in political science.
He worked as a renewable energy policy consultant for many governments and international organizations. He authored
more than 60 articles, reports, books and book chapters on sustainable energy policy design. He worked in a number of
emerging economies and developing countries, including Azerbaijan, Ghana, India, Nigeria, Malaysia, the Philippines, Saudi
Arabia, South Africa, Turkey, Tunisia, Taiwan and Vietnam. In addition, he presented on renewable energy framework design
in more than 35 jurisdictions and gave advice to policymakers from more than 65 countries world-wide. Dr. Jacobs serves as
expert for the Clean Energy Solution Center.
CHỦ ĐỀ | TOPIC
KINH NGHIỆM VỀ CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG TOÀN CẦU - MỘT SỐ GỢI Ý CHO VIỆT NAM
THE GLOBAL ENERGY TRANSITION: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND FUTURE PATHWAYS FOR VIET NAM
TÓM TẮT | ABSTRACT
Bài trình bày sẽ tập trung vào vấn đề “Chuyển đổi năng lượng toàn cầu”, bao gồm kinh nghiệm quốc tế và con đường
phát triển tương lai cho Việt Nam.
Phần đầu tiên của bài thuyết trình sẽ tập trung nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò lãnh đạo của chính phủ trong quản lý
quá trình chuyển đổi năng lượng. Điều này sẽ cho phép Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực về các công nghệ chuyển
đổi năng lượng và khai thác các lợi ích liên quan tới việc hình thành ngành công nghiệp năng lượng sạch và tạo việc làm.
Ở phần thứ hai của bài thuyết trình, chúng tôi sẽ nhấn mạnh tới các yếu tố của quá trình chuyển đổi năng lượng phức tạp,
bao gồm các khía cạnh đã được các nhà hoạch định chính sách Việt Nam giải quyết - triển khai năng lượng tái tạo và quy
hoạch mở rộng lưới điện. Ngoài ra, 2 khía cạnh của quá trình chuyển đổi năng lượng đòi hỏi nhiều chiến lược và kế hoạch
dài hạn hơn bao gồm: Nguy cơ tài sản mắc kẹt trong các cơ sở hạ tầng nhiên liệu hoá thạch và cơ hội tạo ra ngành công
nghiệp năng lượng tái tạo và chuỗi cung ứng quốc gia.
The presentation elaborates on “The Global Energy Transition”, including international experiences and potential future
pathways for Viet Nam.
In the first part of the presentation, the key role of political leadership in managing the energy transition is highlighted. This
will allow Vietnam to become a regional leader in various energy transition technologies and to harness benefits related to
establishing a national clean energy industry and job creation.
In the second part of the presentation, several pieces of the complex energy transition puzzle are highlighted. This include
aspect that are already tackled by Vietnamese policymakers, including RE deployment and grid expansion planning. In
addition, two other aspects of the energy transition are underscored that required more strategic and longer term planning:
The risk of stranded assets in fossil fuel infrastructure and opportunities for creating a national renewable energy industry and
supply chains.
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ÔNG NGUYỄN HỮU ĐỨC
MR. NGUYEN HUU DUC


Phó trưởng Ban Kỹ thuật - Sản xuất - Tập đoàn Điện lực Việt Nam



Deputy Head of Technical and Operational Department - EVN

TIỂU SỬ | BIO
Ngày sinh: 15/3/1978
Năm vào ngành điện: 2001
Nghề nghiệp: Kỹ sư điện
2001-2006: Kỹ sư điện tại Nhà máy thuỷ điện Thác Mơ
2006-2012: Tham gia công tác xây dựng, quản lý vận hành nhà máy thuỷ điện Sơn La
2013-2016: Tham gia xây dựng, quản lý vận hành nhà máy thuỷ điện Lai Châu
2013-2019: Phó giám đốc Công ty thủy điện Sơn La
2019 - nay: Phó Ban KTSX phụ trách truyền tải điện và điều độ hệ thống điện.
Date of birth: March 15, 1978
Year joining the energy industry: 2001
Occupation: Electrical engineer
2001-2006: Electrical engineer at Thac Mo Hydroelectric Plant
2006-2012: Participated in the construction, operational management of the Son La Hydroelectric Plant
2013-2016: Participated in the construction, operational management of Lai Chau Hydroelectric Plant
2013-2019: Deputy Director of Son La Hydroelectric Company
2019 - present: Deputy Head of Technical and Operational Department in electricity transmission and electricity system
regulation.
CHỦ ĐỀ | TOPIC
ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH, HIỆU QUẢ, CÓ KHẢ NĂNG KẾT NỐI KHU VỰC
ORIENTATION TO BUILD A SMART AND EFFICIENT GRID THAT IS CAPABLE OF CONNECTING REGIONS.
TÓM TẮT | ABSTRACT
Hệ thống điện Việt Nam hiện có quy mô công suất đặt 56.776 MW (đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á và thứ 23 thế giới) với
26.000 km đường dây và 95.091 MVA dung lượng máy biến áp trên lưới điện truyền tải 220-500kV. Những thành tựu EVN đạt
được về lưới điện thông minh (SG): (i) Tham mưu ban hành, hiệu chỉnh hệ thống các quy định liên quán đến SG; (ii) Hệ thống
SCADA/EMS tại Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia đã được khai thác hiệu quả. Hệ thống SCADA/DMS cho các Tổng
công ty điện lực cơ bản đã được hoàn thiện; (iii) 96% trạm biến áp 110kV và 60% trạm biến áp 220kV vận hành điều khiển xa
không người trực; (iv) 100% công-tơ điện tử ranh giới / đầu nguồn, 42% công tơ điện tử cho khách hàng; (v) Kết nối lưới điện
với các nước láng giềng.
Vietnam’s power system currently has a capacity of 56,776 MW (ranks 2nd in Southeast Asia region and 23rd all over the
world) with 26,000 km of lines and 95,091 MVA of transformer capacity on the 220-500kV transmission grid. Achievements EVN
has obtained on smart grid (SG): (i) Advise to promulgate and adjust the regulation system related to SG; (ii) The SCADA /
EMS system at the National Load Dispatch Center has been effectively operated. The SCADA / DMS system for basic power
corporations has been completed; (iii) 96% of 110kV transformer stations and 60% of 220kV transformer stations operate remotely
and autonomously; (iv) 100% boundary / head electric meter source, 42% electric meter for customers; (v) Connecting power
grids to countries neighbor.
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ÔNG ALBRECHT KAUPP
MR. ALBRECHT KAUPP


Chuyên gia tư vấn cấp cao, Dự án Năng lượng tái tạo và sử dụng năng
lượng hiệu quả trong khu vực công (REEEPublic) của GIZ tại Ghana
(11/2019 - 11/2021)



Senior Advisor to the GIZ Renewable Energy and Energy Efficiency in the
Public Sector (REEEPublic) Project in Ghana (11/2019 - 11/2021)

TIỂU SỬ | BIO
Ông Albrecht Kaupp đã làm việc trong lĩnh vực sử dụng năng lượng hiệu quả và năng lượng tái tạo 35 năm. Ông có
bằng thạc sĩ chuyên ngành Toán học và bằng tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật tại Đại học California (Hoa Kỳ) và là học giả của
Fulbright.
Ông đã được GIZ công nhận với vai trò là Cố vấn cấp cao cho các Bộ Năng lượng tại Philippines (8 năm) và tại Ấn Độ (10
năm). Ông cũng từng làm việc với Bộ Năng lượng và Kho bạc tại Nam Phi về các chế độ ưu đãi và quy định “Tiết kiệm Năng
lượng” trong khuôn khổ Chương trình Quản lý nhu cầu sử dụng năng lượng hiệu quả cấp quốc gia trong 5 năm. Với tư cách là
trưởng dự án của Chương trình hội nhập thị trường năng lượng (MED-EMIP) do EU tài trợ, ông đã tích luỹ them nhiều kiến thức
sâu rộng về các vấn đề chính trị, kỹ thuật, pháp lý và tài chính (cho các hiệp định thương mại và các chiến lược xuất khẩu
năng lượng mặt trời từ Nam tới Bắc) nhằm hợp nhất thị trường năng lượng Bắc Phi và châu Âu. Trên cương vị trưởng dự án,
ông Albrecht cũng là Cố vấn cấp cao cho Liên đoàn các Quốc gia Ả Rập (LAS) ở Cairo và là Tác giả của cuốn Hướng dẫn
sử dụng năng lượng hiệu quả cũng như Khuôn khổ cho năng lượng tái tạo cho các quốc gia thành viên LAS.
Albrecht Kaupp has been working in the field of Energy Efficiency and Rewenable Energy for 35 years. He holds a MS in
Mathematics and PhD in Engineering from the University of California (USA) and is a Fulbright Scholar.
He has been seconded by the GIZ as Senior Advisor to Ministries of Power in the Philippines (8 years), and India (10 years). He
also worked with the Department of Energy and the Treasury in South Africa on incentives schemes and regulations to procure
“Energy Saved” under the national Energy Efficiency Demand Side Management Program for 5 years. As the team leader of
the EU sponsored Power Market Integration Program (MED-EMIP) he gained extensive knowledge about the political, technical,
legal and financial issues to physically (interconnectors) and legally (South to North solar power export strategies and trade
agreements) merge the North African and European power market. In his position as MED-EMIP team leader he was also the
Senior Advisor for the League of Arab States (LAS) in Cairo and the Author of the Guidelines for Energy Efficiency as well as the
Framework for Renewable Energy for LAS member states.
CHỦ ĐỀ | TOPIC
TẦM NHÌN DÀI HẠN ĐỂ GIẢM THIỂU ÁP LỰC ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐIỆN: KHÁI NIỆM VỀ NEGAPOWER
NEW IDEA: LONG-TERM VISION TO MINIMIZE PRESSURE ON ELECTRICITY INFRASTRUCTURE INVESTMENT: THE CONCEPT OF NEGAWATT POWER
TÓM TẮT | ABSTRACT
Bài thuyết trình giới thiệu một khái niệm sáng tạo để mô tả các chỉ số kỹ thuật, tài chính và kinh tế của kế hoạch hành
động quốc gia 10 năm sử dụng năng lượng hiệu quả (NEEAP, giai đoạn 2020-2030) của Việt Nam về nhà máy điện Negawatt.
Trọng tâm chính của bài thuyết trình là các hoạt động tiết kiệm năng lượng được nhắc tới trong NEEAP. Khái niệm “Nhà máy
điện Negawatt” nhấn mạnh một kế hoạch quốc gia về tiết kiệm năng lượng có thể giúp trì hoãn hay thậm chí tránh được
việc phải xây dựng thêm các nhà máy điện mới. Nó cũng có thể được thiết kế đặc biệt để giảm tải tối đa. Nguyên tắc của
khái niệm là lấy mục tiêu tiết kiệm điện năng hàng năm của NEEAP và xem mục tiêu này là kết quả đầu ra của nhà máy điện
Negawatt bằng cách sử dụng gần như chính xác các thuật ngữ toán học, kỹ thuật và thương mại được sử dụng cho thiết kế,
đấu thầu và quản lý việc xây dựng nhà máy than, khí hoặc năng lượng tái tạo.
Bài thuyết trình bắt đầu thông qua các bước cơ bản về quản lý và giảm thiểu rủi ro thiết kế, đấu thầu và xây dựng của
1 nhà máy điện Negawatt với sản lượng đầu ra hàng năm tiết kiệm 7.500 GWh nhằm tránh việc xây dựng thêm 1.000 MW từ
các nhà máy điện than mới hoặc sự tích hợp của các công nghệ nhà máy điện phù hợp với hồ sơ tải. Điều này cho thấy
rằng giá sản xuất trung bình 1 kWh điện được tiết kiệm giúp đây chắc chắn là nguồn điện chi phí thấp nhất Việt Nam. Việc
tránh xây dựng các nhà máy điện than 1.000 MW bằng cách thiết lập một nhà máy điện Negawatt được thực hiện và quản
lý tốt nhất bới chính ngành công nghiệp năng lượng. Một khái niệm giảm thiểu rủi ro bắt buộc nên đảm bảo rằng cách thiết
kế nhà máy điện Negawatt cũng phải hiệu quả về chi phí từ quan điểm của nhà cung cấp điện và không chỉ mang lại lợi
ích tới người tiêu dùng. Ngân sách cho thiết kế, quản lý và xây dựng nhà máy điện Negawatt phải phù hợp với chi phí tránh
được khi xây dựng nhà máy điện than 1.000 MW. Nhà máy điện Negawatt với các hoạt động tiết kiệm điện năng trong NEEAP
có thể được nhắc tới trong kế hoạch 10 năm đầu tư mở rộng điện quốc gia tích hợp với tư cách là nhà máy điện có chi phí
thấp nhất và thân thiện với môi trường.
The presentation introduces participants to an innovative concept to describe the key technical, financial, and economic
performance indicators of the 10-year national energy efficiency action plan (NEEAP, 2020-2030) of Vietnam in terms of a
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so called Negawatt power plant. The focus of this presentation is on the prognosed electricity saving actions of the NEEAP.
The phrase Negawatt power plant is used to emphasize that a national plan to save electricity, delays or may even avoid
construction of new power plants. It may also be specifically designed to reduce peak loads. The principle behind the idea is
to take the annual electricity saving target of the NEEAP and view this target as the output of a Negawatt power plant by using
almost exactly the same mathematical, technical and commercial jargon used for designing, tendering and managing the
construction of coal, gas or renewable energy power plants.
The presentation leads in an exemplary way through the basic steps of managing and de-risking the design, tendering
and “construction” of a Negawatt Power plant with an annual output of 7,500 GWh saved to avoid adding 1,000 MW of
new coal power plants or a mix of power plant technologies that match the load profile. It concludes that the average
production costs of 1 kWh electricity saved are certainly the least cost electricity source of Vietnam. Avoiding the construction
of 1,000 MW of coal power plants by “constructing” a Negawatt power plant is best implemented and managed by the power
industry itself. A mandatory de-risking concept should ensure that the design of the Negawatt power plant is also cost-effective
from the point of view of a power supplier and not only benefits end-consumers. The budget for design, management, and
“construction” of the Negawatt power plant must match at least the avoided costs of constructing a 1,000 MW coal power
plant. This Negawatt power plant meaning the electricity saving actions of the NEEAP may be listed in a 10-year integrated
national power expansion investment plan as the least cost and most environmentally friendly power plant.
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TS. PHẠM MINH THÀNH
DR. PHAM MINH THANH


Giám đốc phát triển kinh doanh, Khu vực Đông Nam Á
Tập đoàn Wärtsilä



Business Development Manager, South East Asia - Wärtsilä Corporation

TIỂU SỬ | BIO
Tiến sĩ Phạm Minh Thành hiện là Giám đốc phát triển kinh doanh khu vực Đông Nam Á của Tập đoàn Wärtsilä Phần Lan. Ông
Thành chịu phục trách nhiệm về tất cả các hoạt động kinh doanh về của các dự án nhà máy điện khí và các hệ thống pin
tích trữ năng lượng tại Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Ông tốt nghiệp tại Đại học Cao đẳng London, Vương quốc Anh và
sau đó hoàn thành chương trình Tiến sĩ tại Đại học Nanyang Technological University, Singapore.
Dr. Pham Minh Thanh is currently the Business Development Manager, South East Asia of Wärtsilä Corporation from Finland.
He is responsible for all sales and business development activities of gas engine power plants and Energy Storage Systems
projects in Thailand, Cambodia and Vietnam. Dr. Thanh obtained his degree from University College London (United Kingdom)
and later completed his PhD degree at Nanyang Technological University (Singapore).
CHỦ ĐỀ | TOPIC
CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN KHÍ SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG LINH HOẠT ĐỂ HỖ TRỢ SỰ CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG TẠI
VIỆT NAM
FLEXIBLE GAS ENGINE POWER PLANTS TO SUPPORT THE ENERGY TRANSITION IN VIETNAM
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ÔNG MICHAEL MACDONALD
MR. MICHAEL MACDONALD


Giám đốc Kỹ thuật số và Tư vấn cấp cao - Huawei Đông Nam Á



Group Chief Digital Officer and Executive Consultant - Huawei SEA

TIỂU SỬ | BIO
Mike là một chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực ICT với hơn 22 năm kinh nghiệm về chuyển đổi số, công nghệ, xu hướng
công nghiệp và có hiểu biết sâu sắc về khách hàng. Ông đã làm việc tại Huawei được 8 năm và hiện đang đảm nhận vai trò
CTO và Tư vấn Cấp cao của Huawei. Mike là một diễn giả dày dạn kinh nghiệm và một người điều phối chương trình với khả
năng thu hút khán giả và các CXO bằng cách khéo léo đưa công nghệ và các phân tích vào ngôn ngữ kinh doanh thực tế.
Trước đây, Mike đã giữ một số vai trò CXO bao gồm Giám đốc điều hành của một công ty khởi nghiệp SaaS và IoT toàn
cầu, Giám đốc Giải pháp tại Cisco/Nortel Solutions Integrator và Giám đốc Kỹ thuật tại Nortel Châu Á. Ông đã sống ở châu Á
trong 14 năm và có hiểu biết sâu rộng về hành vi của người tiêu dùng và các nhà điều hành trong khu vực.
Mike is a 22 years ICT veteran with a focus on digital transformation, technology leadership, industry trends, and customer
insight. He has been with Huawei for 8 years and currently operates as Huawei’s Group CTO and Executive Consultant. Mike is
a seasoned expert presenter, keynote speaker and host with an ability to engage audiences and CXOs by distilling complex
technology and analytics into real actionable business language.
Mike has previously held several CXO roles including CEO of a global SaaS and IoT startup, Chief Solution Officer at a
leading Cisco/Nortel Solutions Integrator, and Chief Technical Officer at Nortel Asia. He has lived in Asia for 14 years and has
in-depth local and regional knowledge on consumer and operator behavior.
CHỦ ĐỀ | TOPIC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIÚP XÂY DỰNG LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH
INFORMATION TECHNOLOGY ASSISTS THE CONSTRUCTION OF SMART GRID
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ÔNG NGUYỄN ANH TUẤN
MR. NGUYEN ANH TUAN


Giám đốc Trung tâm Năng lượng tái tạo
Viện Năng Lượng - Bộ Công Thương



Director General of Institute of Renewable Energy
Institute of Energy - Ministry of Industry and Trade

TIỂU SỬ | BIO
Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam và Quốc tế trong lĩnh vực năng lượng và hệ
thống điện. Từ năm 2007, ông làm quản lý và chuyên gia kinh tế năng lượng cấp cao tại Viện Năng lượng (Việt Nam), hiện
ông là Giám đốc Trung tâm Năng lượng tái tạo.
Các lĩnh vực chuyên môn của ông liên quan đến vấn đề này bao gồm lập kế hoạch và chính sách năng lượng, đánh giá
tiềm năng, công nghệ và nghiên cứu khả thi cho NLTT, quy hoạch hệ thống điện, quy hoạch mạng lưới điện, phân tích kinh tế
và tài chính và thống kê (cơ sở dữ liệu và mô hình hóa), cũng như các lộ trình carbon thấp cho hệ thống năng lượng. Ông là
tác giả nhiều bài báo và công trình nghiên cứu được in và đăng trong nước cũng như trên quốc tế.
TS. Nguyễn Anh Tuấn có bằng tiến sĩ về Kinh tế Ứng dụng (mô hình hệ thống năng lượng) từ Đại học Grenoble II (Pháp),
Thạc sĩ Kỹ thuật từ Viện Công nghệ Châu Á (AIT, Bangkok, Thái Lan) và Bằng Kỹ sư - kinh tế của Đại học Kỹ thuật và Kinh tế Saint
Petersburg (Nga). Ông thông thạo tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Anh và tiếng Pháp.
Dr. Tuan Nguyen has over 30 years of experience in the energy and in power sectors, in Vietnam and International. Since
2007, he works as manager and senior economist for the Vietnam Institute of Energy, currently he is Director of Center for
Renewable Energy.
His areas of expertise relevant to this include Energy planning and policy, RE assessment and feasibility studies, power system
planning, power network planning, economic and financial analysis, and statistics (database and modelling), as well as low
carbon pathways for power sectors. He has many publications and book published in Vietnam and in International journals.
Tuan Nguyen holds a Ph.D. in Applied Economics (Energy system modelling) from Université de Grenoble II (France), Master
of Engineering from Asian Institute of Technology (AIT, Bangkok, Thailand), and Degree of Engineer - Economist from Saint
Petersburg State University of Engineering and Economics (Russia). He is fluent in Vietnamese, Russian, English and French.
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ÔNG NIKITA F. SHUT
MR. NIKITA F. SHUT


Tổng giám đốc - JOC Vietgazprom



General Director - JOC Vietgazprom

TIỂU SỬ | BIO
Sinh tại Matxcơva, Liên Bang CHXHCN Xô Viết ngày 29/4/1978
Học vấn: Tốt nghiệp Đại học Dầu khí Nga Gubkin, ngành Khai thác dầu khí
Born in Moscow, USSR on 29 April 1978.
Education: Gubkin’s Oil and Gas University of Moscow, Drilling of oil and gas wells
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ÔNG NGUYỄN THANH BÌNH
MR. NGUYEN THANH BINH


Phó Tổng Giám Đốc - PV GAS



Vice President - PV GAS

TIỂU SỬ | BIO
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
Thạc sỹ Kinh doanh Quốc tế
Cử nhân Quản trị Kinh doanh
QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC
Ông Nguyễn Thanh Bình đã công tác tại Tổng Công ty Khí Việt Nam từ năm 2009. Trước khi giữ chức vụ Phó Tổng Giám
Đốc PV GAS, ông được giao nhiều chức vụ quan trọng như: Giám đốc Công ty Kinh doanh sản phẩm Khí (công ty con của
PV GAS) và Trưởng Ban Nhập khẩu và phát triển thị trường khí
QUALIFICATION
Master of International Business
Bachelor of Business Administration
WORKING PROCESS
Mr. Nguyen Thanh Binh has been working at PV GAS since 2009. Before being appointed as Vice President of PV GAS, Mr.
Nguyen Thanh Binh held key positions in the organization such as: (i) Director of Gas Products Trading Company (a subsidiary
of PV GAS) and (ii) General Manager of Gas Import and Market Development Division.
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BÀ AISMA VITINA
MS. AISMA VITINA


Cố vấn đặc biệt
Khối Hợp tác toàn cầu, Cục Năng lượng Đan Mạch



Special Advisor
Global Cooperation Division, Danish Energy Agency

TIỂU SỬ | BIO
Aisma Vitina là Cố vấn đặc biệt của Khối Hợp tác toàn cầu, Cục Năng lượng Đan Mạch. Bà đã từng dẫn dắt các dự án
xây dựng mô hình kịch bản dài hạn cho các hệ thống năng lượng và tích hợp năng lượng tái tạo quy mô lớn tại Việt Nam,
Ukraine và Indonesia, cũng như tham gia vào các hoạt động hợp tác giữa các chính phủ nhằm hỗ trợ phát triển điện gió
ngoài khơi ở Việt Nam, đặc biệt là sự phát triển của Báo cáo Đầu vào cho lộ trình phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam.
Bà Aisma đã tham gia và lãnh đạo các dự án khác nhau tại Việt Nam kể từ năm 2013, bao gồm cả việc xây dựng phiên bản
đầu tiên của Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam 2017.
Aisma cũng đã tham gia vào các hoạt dộng phân tích LCOE, thiết kế thị trường điện, phân tích khu vực đấu thầu và phân
tích các vấn đề kinh tế - xã hội của các dự án Quần đảo Năng lượng ở Đan Mạch, kết hợp cùng các khu điện gió ngoài khơi
quy mô lớn với hệ thống truyền tải và các tài sản kết nối quốc tế. Kinh nghiệm của Aisma bao gồm tích hợp RE quy mô lớn,
phân tích chi phí công nghệ gió, phân tích độ tin cậy hệ thống và các dự án xây dựng mô hình kịch bản dài hạn cho hệ thống
điện ở Scandinavia, Anh, Mexico, Đông Phi (12 quốc gia trong EAPP), Nam Phi, Trung Quốc và Việt Nam.
Aisma Vitina là đại diện của Đan Mạch cho IEA Wind TCP Task 26 về Chi phí năng lượng gió, đồng thời bà cũng là tác giả
và người đóng góp cho một số ấn phẩm dưới sự bảo trợ của IEA Wind TCP Task 26. Kinh nghiệm chuyên môn trước đây của
Aisma bao gồm tư vấn năng lượng, FMCG và nghiên cứu thị trường. Bà có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh tế và Kinh doanh, chuyên
ngành Quản lý Năng lượng, Tài nguyên và Môi trường của Trường Kinh tế Na Uy.
Aisma Vitina is Special Advisor within the Global Cooperation division of the Danish Energy Agency. Aisma has been leading
large-scale RE integration and power system long-term scenario modelling projects in Vietnam, Ukraine and Indonesia, as
well as been engaged in the initiation of the government-to-government cooperation activities on offshore wind support in
Vietnam, and the development of Input to Roadmap for offshore wind in Vietnam. Aisma has been engaged and leading
various projects in Vietnam since 2013, including the development of the first edition of the Vietnam Energy Outlook 2017.
Aisma has also been engaged in LCOE analyses, power market design and bid zone analysis as well as socio-economic
analyses of the Energy Islands projects in Denmark, combining large-scale offshore wind parks with transmission and international
connection assets. Aisma’s experience includes large-scale RE integration, wind technology cost analyses, system reliability
analyses and power system long-term scenario modelling projects in Scandinavia, the UK, Mexico, Eastern Africa (12 countries
in the EAPP), South Africa, China and Vietnam, among others.
Aisma Vitina has been the Danish representative to the IEA Wind Task 26 - Cost of Wind Energy, and is an author and
contributor to a number of publications under the auspices of the IEA Wind TCP Task 26. Aisma’s past professional experiences
include energy consultancy, FMCG and market research industries and she holds a MSc degree in Economics and Business
Administration, specialization on Management of Energy, Natural Resources and the Environment from the Norwegian School
of Economics.
CHỦ ĐỀ | TOPIC
TẦM NHÌN DÀI HẠN CHO QUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM
LONG-TERM PERSPECTIVES FOR SUSTAINABLE ENERGY TRANSITION IN VIETNAM
TÓM TẮT | ABSTRACT
Dựa trên các phân tích chuyên sâu được thực hiện trong Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam 2019 nằm trong khuôn
khổ Chương trình Đối tác năng lượng Việt Nam - Đan Mạch, diễn giả sẽ trình bày về tầm nhìn dài hạn cho quá trình chuyển
dịch năng lượng bền vững tại Việt Nam. Bản EOR 2019 được xây dựng dựa trên dữ liệu toàn diện, mô hình tiên tiến và sự hợp
tác với các đối tác Chính phủ Việt Nam từ Bộ Công thương (MOIT)/ Cục Điện lực và năng lượng tái tạo (EREA) và các chuyên
gia Việt Nam.
Dự báo cho thấy sắp tới, Việt Nam sẽ có sự tăng trưởng GDP nhanh chóng và đáng kể, cùng với đó là nhu cầu năng lượng
ngày càng tăng. Điều này tạo ra một số cơ hội và thách thức - và các phân tích trong Báo cáo Triển vọng năng lượng 2019
cho thấy nhu cầu năng lượng tăng nhanh có thể được đáp ứng một cách bền vững và có hiệu quả về chi phí ra sao.
Các khuyến nghị chính trong Báo cáo Triển vọng năng lượng 2019 bao gồm ổn định sự phụ thuộc ngày càng tăng vào
nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, chủ yếu là than và dầu bằng cách triển khai năng lượng tái tạo trên quy mô lớn (cụ thể là
năng lượng mặt trời và năng lượng gió), và tập trung mạnh vào việc thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả,
cũng như là hành động sớm nhằm giảm nhu cầu than thông qua hạn chế xây dựng các cơ sở sản xuất năng lượng than mới.
Hơn nữa, Việt Nam cũng nên sử dụng các phương tiện tiết kiệm nhiên liệu để giảm sự phụ thuộc vào dầu nhập khẩu trong
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lĩnh vực vận tải. Tiết kiệm chi phí nhờ các biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả sẽ bù đắp được chi phí đầu tư - và hơn nữa
nó làm giảm nhu cầu đầu tư thêm vào sản xuất năng lượng. Đồng thời, tập trung vào việc hạn chế các công nghệ gây ô
nhiễm cũng sẽ giúp tiết kiệm chi phí y tế đáng kể. Chi phí công nghệ năng lượng tái tạo giảm dự kiến sẽ mở ra một làn sóng
các dự án năng lượng mặt trời và năng lượng gió quy mô lớn, có tính cạnh tranh cao về chi phí tại Việt Nam; đồng thời, các
dự án năng lượng tái tạo công suất lớn có thể được tích hợp thành công bằng cách tích hợp chuyển đổi và sử dụng các
công nghệ lưu trữ quy mô lớn. Cuối cùng, năng lượng gió là cơ hội lớn cho Việt Nam, nhưng đòi hỏi các mục tiêu triển khai
dài hạn và tiến bộ.
Báo cáo Triển vọng năng lượng tiếp theo được lên kế hoạch cho năm 2021, và sẽ bao gồm các kịch bản khác nhằm đáp
ứng các mục tiêu đã đề ra trong Hiệp định Paris.
Based on the extensive analyses carried out in the Vietnam Energy Outlook Report 2019 within the Vietnamese - Danish
Energy Partnership Programme, long-term perspectives for sustainable energy transition in Vietnam are presented. The EOR 2019
is based on comprehensive data, advanced modelling and collaborative development with the Vietnamese governmental
partners from MOIT / EREA and the Vietnamese experts.
Vietnam is projected to experience rapid and significant increase in GDP growth, as well as growing energy and power
demand. This poses a number of opportunities, but also challenges - and the EOR 2019 analyses demonstrate how the rapidly
growing energy demand can be met in a cost-effective and sustainable manner.
Key recommendations from the EOR 2019 include stabilizing the rapidly growing reliance on imported fossil fuels, predominantly
coal and oil, by large-scale deployment of RE (solar PV and wind in particular), and strong focus on implementation of energy
efficiency measures, as well as early action to reduce coal demand, through constraining new coal power generation buildout. Furthermore, fuel-efficient vehicles should be deployed to reduce imported oil dependence in transportation sector. Cost
savings accrued from EE measures greatly outweigh their investment costs - and it furthermore reduces the need for additional
investment in power generation. Focus on limiting polluting technologies will at the same time lead to significant health cost
savings. The decreasing RE technology costs are projected to result in vast capacities of cost-competitive solar PV and wind
power generation in Vietnam; and the large RE capacities can be successfully integrated using a combination of transmission
integration, and large-scale storage technologies. Finally, offshore wind presents a major opportunity for Vietnam, but requires
long-term and progressive deployment targets.
The next EOR is planned for 2021, and will feature, among others, scenarios aimed at meeting the targets set forth by the
Paris Agreement.
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ÔNG PRAMOD SINGH
MR. PRAMOD SINGH


Giám đốc phát triển kinh doanh, Khu vực Châu Á
GE Gas Power



Business Development Director, Asia - GE Gas Power

TIỂU SỬ | BIO
Ông Pramod hiện là Giám đốc phát triển kinh doanh của GE Gas Power tại khu vực Châu Á. Hoạt động tại Singapore, ông
chịu trách nhiệm phát triển các dự án năng lượng Gas to Power trong khu vực, bao gồm các khía cạnh về nguồn cung, công
nghệ và tài chính của khí hoá lỏng LNG. Ông Pramod cũng tham gia phát triển rất nhiều dự án LNG tại Việt Nam.
Trước khi đảm nhận vị trí hiện tại, ông từng làm giám đốc marketing khu vực của GE Power trong mảng năng lượng tại châu
Á, bao gồm cả khí đốt, than đá và năng lượng tái tạo. Trước khi gia nhập GE vào năm 2015, ông làm việc với vai trò giám đốc
marketing cho Alstom Power tại khu vực châu Á.
Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Năng lượng và Dịch vụ Tài chính.
Ông Pramod có bằng MBA từ trường IIMA tại Ấn độ và bằng Kỹ sư cơ khí tại NITK Ấn Độ.
Pramod is the Business Development Director for GE Gas Power in Asia. Operating in Singapore, he is leading Gas to Power
project developments in the region, including LNG supply, technology and financing aspects. Pramod is involved in the
development of several LNG to Power projects in Vietnam.
Before the current role, Pramod worked as a regional marketing leader for GE Power business covering power industry
dynamics in Asia, including gas, coal and renewable power generation. Before joining GE in 2015, he worked as a regional
marketing leader role for Alstom Power covering the Asia region.
Pramod has more than 15 years of experience across Energy and Financial Services
Pramod has an MBA from IIMA in India and a degree in Mechanical engineering from NITK India.
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TS. TRƯƠNG HOÀNG LINH
DR. TRUONG HOANG LINH


Quản lý thị trường - ABB Power Grids



Market Manager - ABB Power Grids

TIỂU SỬ | BIO
Tiến sĩ Trương Hoàng Linh tốt nghiệp Đại học Southampton về Kỹ thuật Điện và Điện tử. Trong vai trò Quản lý thị trường, Tiến
sĩ Linh chịu trách nhiệm quản lý bộ phận Power Grids của ABB, mảng Grid Integration tại Việt Nam. Đây là mảng kinh doanh
tập trung vào việc cung cấp các giải pháp tích hợp các nhà máy điện, cải thiện chất lượng điện năng và HVDC. Những giải
pháp kỹ thuật này sẽ giúp củng cố lưới điện địa phương và hỗ trợ quá trình chuyển đổi của Việt Nam hướng tới năng lượng
sạch và bền vững.
Trước khi gia nhập ABB, Tiến sĩ Linh từng giữ vai trò quản lý dự án và kỹ thuật trong các dự án truyền tải điện, năng lượng tái
tạo, quản lý năng lượng của nhiều công ty trong ngành FMCG. Tiến sĩ cũng có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu, đặc biệt
là trong lĩnh vực đo lường và chẩn đoán hiện tượng phóng điện cục bộ.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) là một công ty công nghệ tiên phong trong việc cung cấp một cách toàn diện các sản phẩm
cho các ngành công nghiệp kỹ thuật số. Với hơn 130 năm không ngừng đổi mới và sáng tạo, ABB ngày nay là công ty hàng
đầu trong ngành công nghiệp số với bốn mảng kinh doanh: Điện khí hóa, Tự động hóa công nghiệp, Chuyển động, Robotics
& Tự động rời rạc (Discrete Automation), được hỗ trợ bởi nền tảng kỹ thuật số ABB AbilityTM. Mảng kinh doanh Power Grids hiện
đang dẫn đầu thị trường của ABB sẽ được thoái vốn cho Hitachi vào năm 2020. ABB hiện hoạt động tại hơn 100 quốc gia với
khoảng 147.000 nhân viên.
Dr. Linh Truong Hoang graduated from University of Southampton in Electrical and Electronics Engineering. In the Market
Manager role, Dr. Linh is responsible for managing ABB Power Grids, Grid Integration Business Line in Vietnam. The Business Line
focus on providing solutions for integrating power plants, improving power quality and HVDC. These technical solutions will help
strengthen the local grid and support Vietnam’s transition towards clean and sustainable energy.
Prior to ABB, Dr. Linh held engineering and project management roles in power transmission, renewable energy, energy
management in utility and fast-moving consumer goods (FMCG). Dr. Linh also has strong experience in research especially in
the field of partial discharge measurement and diagnostic.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) is a pioneering technology leader with a comprehensive offering for digital industries. With a history of
innovation spanning more than 130 years, ABB is today a leader in digital industries with four customer-focused, globally leading
businesses: Electrification, Industrial Automation, Motion, and Robotics & Discrete Automation, supported by its common ABB
AbilityTM digital platform. ABB’s market-leading Power Grids business will be divested to Hitachi in 2020. ABB operates in more
than 100 countries with about 147,000 employees.
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BÀ BÙI THỊ HỒNG VÂN
MS. BUI THI HONG VAN


Giám đốc - Angelin Energy



Managing Director - Angelin Energy

TIỂU SỬ | BIO
Bà Bùi Thị Hồng Vân, hiện là Giám đốc Điều hành Công ty Angelin Energy tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với kiến thức và kinh
nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực năng lượng & dầu khí. Bà sở hữu tầm nhìn toàn cầu về giá trị kết nối & kinh doanh bền vững.
Bà Hồng Vân đã kết nối rộng và hợp tác rộng rãi với các đối tác trong nước và quốc tế để thực hiện thành công nhiều
dự án khác nhau về năng lượng lớn.
Thế mạnh phát triển của Bà Hồng Vân cũng như lợi thế cạnh tranh Angelin Energy là xây dựng và phát triển các chuỗi
cung ứng thương mại, tiếp thị và phân phối nhiên liệu và sản phẩm khí.
Bà là nhà tư vấn chuyên môn và các đề xuất hiệu quả tối ưu cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực phân phối công nghiệp
và tiêu thụ nhiên liệu năng lượng bao gồm LPG, CNG và LNG.
Bà từng tham gia, xây dựng và phát triển thành công Công ty TNHH Bùi Nguyễn Gia Phát (BNGP) và mang thương hiệu
BNGP đến các hội nghị quốc tế đầu ngành như ADIPEC, Abu Dhabi và Gastech.
Bà tốt nghiệp Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM với bằng Cử nhân Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
Hong Van is Managing Director of Angelin Energy, rooted in Ho Chi Minh City. She possesses global vision of doing business
sustainably which connects with her education. Hong Van has been involved with various large energy projects and has
cooperated extensively with both international and local partners, mainly in the establishment of trading, marketing and
distribution supply chains.
Hong Van’s focus has been the industrial distribution and consumption of energy fuels including LPG, CNG and LNG. She
has thus developed a deep interest and knowledge in this sector, including the working networks and relevant deployment
protocols. She is a firm believer of sustainability themes in energy sector and proponent of same.
Hong Van is a Speaker at Future Energy Asia, 2020
Previous Organization: Bui Nguyen Gia Phat Co., Ltd - BNGP and promoted BNGP in one biggest Oil&Gas exhibition in the
world - ADIPEC, Abu Dhabi and Gastech.
Hong Van is a graduate of the HCMC University of Technology and Education with a Bachelor of Environmental Engineering
Technology.
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HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2
SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ
CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
GIAI ĐOẠN ĐẾN 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
CONFERENCE SESSION 2
ENERGY SAVING AND EFFICIENCY
FOR VIETNAM’S SUSTAINABLE ENERGY DEVELOPMENT
TO 2030, VISION TO 2045
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ĐỒNG CHÍ HOÀNG QUỐC VƯỢNG
H.E. HOANG QUOC VUONG



Thứ trưởng - Bộ Công Thương
Deputy Minister - Ministry of Industry and Trade

TIỂU SỬ | BIO
HỌC VẤN
1980 - 1985: Đại học Mỏ Địa chất Moscow, Thạc sĩ Khoa học, chuyên ngành Kỹ thuật Địa chất & Thủy văn
1994 - 1996: Đại học Kinh tế, Hà Nội
1996 - 1997: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, trường Trinity College, Dublin, Ireland
1999 - 2001: Đại học Luật Hà Nội, Cử nhân Luật
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
01/2015 đến nay: Thứ trưởng Bộ Công Thương
2012 - 01/2015: Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam
2010 - 10/2012: Thứ trưởng Bộ Công Thương
2008 - 09/2010: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên
2007 - 06/2008: Cục trưởng Cục Công nghiệp Địa phương
2003 - 04/2007: Vụ trưởng và Chánh văn phòng Bộ Công nghiệp
2002 - 2003: Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
1998 - 2002: Phó Chánh văn phòng & Trợ lý Điều hành cho Chủ tịch và Giám đốc Điều hành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam
(EVN)
1995 - 1998: Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
1986 - 1994: Quản lý Dự án, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện số 1 (PECC1)
EDUCATION
1980 - 1985: Moscow Geological University, M.Sc in Engineering Geology & Hydrogeology
1994 - 1996: Hanoi Economic University
1996 - 1997: Trinity College of Dublin, Ireland, Master of Business Administration
1999 - 2001: Hanoi Law University, BA in Law
PROFESSIONAL CAREER
Jan.2015- To date: Deputy Minister of Ministry of Industry and Trade
2012 -Jan. 2015: Chairman of Management Board of Electricity of Vietnam
2010 - Oct. 2012: Deputy Minister of Ministry of Industry and Trade
2008 - Sep. 2010: Vice Chairman of People Committee of Thai Nguyen Province
2007 - June 2008: General Director of Department of Local Industry Development
2003 - April 07: Director General & Chief of Staff to Minister of Industry
2002 - 2003: Director, International Cooperation Dept., Electricity of Vietnam, EVN
1998 - 2002: Deputy Chief of Staff & Executive Assistant to President & CEO, EVN
1995 - 1998: Deputy Director, International Cooperation Dept., EVN
1986 - 1994: Project Manager, Power Engineering Construction Company No1, PECC1
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ÔNG FABIAN VOSWINKEL
MR. FABIAN VOSWINKEL


Chuyên gia EU về sử dụng năng lượng hiệu quả
Viện Nghiên cứu đổi mới và hệ thống Fraunhofer, Karlsruhe, Đức



EU Specialist Energy Efficiency
Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI, Karlsruhe,
Germany

TIỂU SỬ | BIO
Ông Fabian Voswinkel là nhà nghiên cứu và chuyên gia tư vấn tại Viện nghiên cứu đổi mới và hệ thống Fraunhofer tại
Karlsruhe, Đức. Viện Fraunhofer tập trung vào các nghiên cứu ứng dụng và tư vấn cho mọi mặt trong quy trình cải tiến. Ông
Fabian Voswinkel là thành viên của Trung tâm Công nghệ và Hệ thống năng lượng và đang thực hiện nghiên cứu trong lĩnh
vực sử dụng năng lượng hiệu quả.
Ông nhận bằng Cử nhân khoa học chuyên ngành Kinh tế Quốc tế và Thạc sỹ khoa học chuyên ngành Kinh tế bền vững.
Các nghiên cứu của ông tập trung vào các chính sách tiết kiệm năng lượng và hệ thống năng lượng trong sử dụng và cung
cấp năng lượng. Ông đã tham gia các dự án đánh giá cho các Bộ Liên Bang Đức, trong đó có dự án đánh giá Điều khoản
7 - Chỉ thị về sử dụng năng lượng hiệu quả của Uỷ ban Châu Âu. Bên cạnh nghiên cứu ứng dụng, ông còn có đóng góp lớn
đối với việc phát triển phương pháp luận M&V cho chính sách tiết kiệm năng lượng và mô hình hoá hệ thống năng lượng. Với
kinh nghiệm làm việc và học tập tại nhiều quốc gia, ông đã tham gia phát biểu tại nhiều hội thảo quốc tế, tiêu biểu như Tuần
lễ Xanh 2019 tại Li Băng. Hiện nay ông đang phát triển mô hình năng lượng cho Kế hoạch về năng lượng và khí hậu quốc gia
của Albania và Montenegro cho Cộng đồng Năng lượng và GIZ.
Fabian Voswinkel is a researcher and consultant at the Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research in Karlsruhe,
Germany. The institute focuses on applied research and consultancy in all aspects of innovation processes. Fabian Voswinkel
is part of the Competence Center Energy Technology and Energy Systems and conducts research in the area of Energy
Efficiency.
He holds a B.Sc. in International Economics and a M.Sc. in in Sustainability Economics. His work focusses on energy efficiency
policy and energy system dynamics at the intersection of energy efficiency and (renewable) energy supply. In this context,
he has worked on evaluation projects for German Federal ministries and, among others, as part of the evaluation project of
Article 7 of the Energy Efficiency Directive for the European Commission. Apart from applied evaluation, he works extensively
on methodological development of M&V processes in energy efficiency policy and energy system modelling. With a strong
international work focus and study and work experiences abroad, he has presented at numerous international conferences
and at the Lebanese Greenweek 2019. He is currently working on the energy modelling for the National Energy and Climate
Plans (NECP) of Albania and Montenegro for the Energy Community and GIZ.
CHỦ ĐỀ | TOPIC
CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG SẠCH - CƠ HỘI VÀ
THÀNH TỰU TẠI EU, KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM
ENERGY EFFICIENCY AT THE CORE OF THE CLEAN ENERGY TRANSITION: ACHIEVEMENTS AND OPPORTUNITIES IN THE EU
TÓM TẮT | ABSTRACT
Sử dụng năng lượng hiệu quả là một trong 5 yếu tố đánh giá của Liên minh Năng lượng Châu Âu và là một phần không
thể thiếu trong Gói năng lượng sạch. Dựa theo nguyên tắc “Sử dụng năng lượng hiệu quả là ưu tiên hàng đầu”, Liên minh
Châu Âu đã nỗ lực triển khai các khung chính sách và giải pháp cụ thể về sử dụng hiệu quả năng lượng nhằm đạt được mục
tiêu sử dụng hiệu quả lên tới 32.5% vào năm 2030. Chiến lược này dựa trên 5 trụ cột: Chỉ thị hiệu quả năng lượng (EED) - khuôn
khổ chung cho các chính sách năng lượng quốc gia, Nhãn năng lượng cho các thiết bị nội địa và Quy định kỹ thuật về tiêu
chuẩn hiệu suất năng lượng tối thiểu Ecodesign, Chỉ thị về Hiệu quả sử dụng năng lượng trong toà nhà, và cuối cùng là Phát
thải trong ngành giao thông vận tải.
Bài thuyết trình sẽ tập trung vào Chỉ thị hiệu quả năng lượng, Nhãn năng lượng và Thiết kế xanh Ecodesign. Các lĩnh vực
trong chính sách sẽ bổ trợ cho nhau nhằm có được mức ảnh hưởng lớn nhất đến hệ thống kinh tế. Tuy nhiên, hệ thống này khá
phức tạp và gây nhiều khó khăn cho công tác xem xét và đánh giá. Các yêu cầu về phương pháp luận đã được triển khai
ở cấp độ các nước EU nhằm giải quyết các vấn đề như tính trùng lặp. Sau cùng, việc chúng ta có thể tiết kiệm được nhiều
năng lượng trong mọi ngành chính là kết quả của các chính sách. Tuy nhiên, vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước tới
năm 2030 và vẫn còn nhiều giải pháp tiềm năng chưa được sử dụng tới. Để có thể hoàn thành được điều này, những trở ngại
về mặt đầu tư cần được gỡ bỏ, đồng thời cần phải ưu tiên khuyến khích thay đổi quan điểm của người dân đối với việc sử
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Một giải pháp để vượt qua những thách thức này đó là gắn việc sử dụng năng lượng
hiệu quả với nhiều lợi ích liên quan hơn, chứ không chỉ dừng lại ở lĩnh vực năng lượng.
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Châu Âu đang có những bước đi đúng đắn và khuôn khổ chính sách đang ngày càng hoàn thiện dựa trên các kinh
nghiệm và việc đầu tư nghiên cứu. Hãy cùng nhau đưa thập kỷ mới này trở thành một thập kỷ của sử dụng năng lượng
hiệu quả!
Energy Efficiency is one of the five dimensions of the European Energy Union and an integral part of the Clean Energy
Package. Following the ‘Energy Efficiency First’ principle, the European Union has taken efforts in implementing a policy
framework and specific measures on energy efficiency and to get on track to reach the 2030 energy efficiency target of
32,5%. The strategy is based on five pillars: The Energy Efficiency Directive (EED), as the common framework for national energy
efficiency policies, Energy Labelling for Domestic Appliances, and technical regulation in Ecodesign Minimal Performance
Standards. The Energy Performance in Buildings Directive (EPBD) and transport emissions performance standards round up the
strategy.
The presentation focusses on the EED, Labelling and Ecodesign. The policy areas each supplement each other in an effort
to span the largest part of the economic system. The system is complex and challenging for Monitoring and Verification systems.
Sound methodological requirements were implemented on an EU level to account for issues like double-counting. After all,
large energy savings in all sectors are the result of the policies. However, there is still a long way to go until 2030 and there is
unused energy efficiency potential on the way. Barriers to investments have to be overcome and behavioural change in
people toward energy efficient decisions has to be incentivised. A possible way to overcome such barriers is to lift up energy
efficiency from the realm of purely energy to the multiple benefits associated with it.
Europe is on a good path and the policy framework is continuously being improved based on experiences and research.
This decade has just begun, let’s give it an energy efficient ending!
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TIỂU SỬ | BIO
Ông Joachim bắt đầu sự nghiệp vào năm 1992 khi làm việc cho Chương trình THERMIE của Liên minh Châu Âu nhằm thúc
đẩy việc sử dụng năng lượng hiệu quả trong ngành vận tải. Sau đó ông gia nhập UITP, nơi ông học hỏi và tìm hiểu về các
nguyên tắc cơ bản của công nghệ, cách vận hành và marketing của lĩnh vực Vận tải công cộng.
Sau đó, với cương vị là Chánh văn phòng cho Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải và năng lượng của vùng Walloon, ông là
nhân vật cốt cán cho sự hình thành của tổ chức chia sẻ xe hơi trên toàn quốc tại Bỉ (với sự hỗ trợ của Dự án MOSES từ EU), đã
hoạt động từ lâu trước khi các quỹ đầu tư phát hiện ra các ứng dụng dịch vụ di chuyển.
Tiếp sau đó, ông chuyển sang Cục giao thông công cộng Geneva - một trong những mạng lưới giao thông Thuỵ Sĩ có tốc
độ điện khí hoá cao. Sau đó, ông thực hiện nhiệm vụ kéo dài 5 năm với UN-Habitat tại Kosovo, nơi hiệu quả giao thông được
đánh giá bằng những tiêu chuẩn hoàn toàn khác biệt.
Quay trở lại Brussels với vai trò nhà phân tích chiến lược tại Cục giao thông công cộng STIB-MIVB, ông Joachim đã tham
gia vào quá trình thành lập Dự án ELIPTIC (Điện khí hoá giao thông công cộng đô thị) của EU và nghiên cứu các giải pháp
giao thông tiên tiến, ví dụ như các tuyến đường dây đô thị.
Là một chuyên gia tư vấn giao thông RTA tại Dubai, ông tham gia vào đánh giá và thử nghiệm nhiều công nghệ tiên tiến,
bao gồm xe buýt tự động, máy bay không người lái, xe buýt, xe limousines và xe hai bánh điện.
Sau một nhiệm kỳ nữa tại Oman, ông Joachim hiện đang công tác tại Phnom Penh, Campuchia với vai trò Trưởng nhóm
cho Dự án Hợp tác ASEAN - CHLB Đức SMMR - Thiết kế bền vững giao thông đô thị ở các khu vực đô thị tầm trung. Dự án
SMMR tập trung vào các cấu trúc quản trị và các dự án thí điểm cho các hệ thống giao thông đô thị bền vững, năng lượng
và hiệu quả.
Joachim has started his career in 1992 working for the European Union THERMIE programme for the promotion of the Rational
Use of Energy in the transport sector.
He then joined the UITP, where he learned and explored the fundamentals of public transportation technologies, operations
and marketing.
In the following position as deputy head of staff of the minister of transport and energy of the Walloon region, he was
instrumental for the creation a nation-wide car sharing organisation in Belgium (with the support of EU project MOSES), long
before risk capital discovered app-based mobility services.
He then moved on to Geneva public transport agency - one of the Swiss transport networks with high electrification rates
- followed by a 5-year assignment with UN-Habitat in Kosovo, where efficiency in transport is measured in entirely different
metrics.
Back in Brussels, as strategic analyst at STIB-MIVB public transport agency, Joachim participated in the set-up of the EU
Project ELIPTIC (electrification of public transport in cities) and studied innovative transport solutions, such as urban ropeways.
As transport advisor to RTA in Dubai, Joachim was involved in the evaluation and testing of many innovative technologies,
including autonomous buses, passenger drones, electric buses, limousines and two-wheelers.
After another appointment in Oman, Joachim is now based in Phnom Penh, Cambodia, as Team Leader of the ASEANGerman cooperation project SMMR Sustainable Design of Urban Mobility in Medium Sized Metropolitan Regions. The SMMR
Project focuses on governance structures and pilot projects for sustainable - energy - efficient - metropolitan transport systems.
CHỦ ĐỀ | TOPIC
SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ TRONG GIAO THÔNG VẬN TẢI: SÁNG KIẾN CÔNG NGHỆ MỚI
ENERGY EFFICIENCY IN URBAN TRANSPORT - NEW AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES
TÓM TẮT | ABSTRACT
Sử dụng năng lượng hiệu quả trong giao thông đô thị phụ thuộc vào khoảng cách, khối lượng và tốc độ di chuyển. Đây
cũng là yếu tố ảnh hưởng tới sự tăng trưởng và tổ chức của đô thị, việc lựa chọn hình thức và các công nghệ, những yếu tố
khiến điều này trở thành một vấn đề phức tạp khiến những nhà quy hoạch giao thông và các nhà hoạch định chính sách
cũng như kỹ sư phải cố gắng giải quyết bằng Chiến lược Ngăn ngừa - Chuyển đổi - Cải thiện.
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Chìa khoá then chốt cho giao thông hiệu quả là sự hiểu biết đúng đắn về khái niệm tốc độ. Nhiều công nghệ tiên tiến có
thể giúp cải thiện sử dụng năng lượng hiệu quả trong giao thông đô thị, không chỉ bằng các công nghệ giao thông mà còn
có các công nghệ giúp giảm yêu cầu vận chuyển hoặc tối ưu hoá tổ chức.
Điện khí hoá giao thông đô thị là một đóng góp công nghệ quan trọng cho tối ưu hoá năng lượng. Tuy nhiên, vận chuyển
năng lượng điện là một điểm trừ cho sự hiệu quả này.
Chúng tôi sẽ thảo luận việc bằng cách nào điện khí hoá xe buýt và xe hai bánh có thể đóng góp cho việc thực hiện hoá
Chiến lược Ngăn ngừa - Chuyển đổi - Cải thiện, và tại sao Việt Nam có thể tiếp tục giữ vững vị trí đầu trong sử dụng hiệu quả
năng lượng trong ngành vận tải.
Energy Efficiency in urban transport, depends on distances covered, masses moved and travel speeds. It is tributary to
urban growth, organisation, mode choices, and technologies, which makes it a complex issue indeed, that transport planners,
policy makers and engineers try to tackle with the Avoid-Shift-Improve strategy.
The master-key to efficient transport is a proper understanding of the concept of Speed. Many innovative technologies can
help to improve the energy-efficiency of urban transport. Not only transport technologies, but also technologies that help to
avoid transport or optimise its organisation.
Electrification of urban transport is a major technological contribution to greater energy-efficiency. But transporting electric
energy is a drag that is detrimental to efficiency.
We discuss how electrification of buses and two-wheelers can contribute to the implementation of the Avoid-Shift-Improve
strategy, and why Vietnam can likely remain Champion in transport energy efficiency.
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TIỂU SỬ | BIO
Tiến sĩ Michael Waibel đang là nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên và trưởng dự án tại Khoa Địa lý Nhân văn của Đại học
Hamburg kể từ năm 2007. Ông là Trợ lý nghiên cứu tại Khoa Địa lý Nhân văn của Đại học Göttingen từ năm 1996 đến năm
2007. Trong thời gian 1996 - 2001, ông công tác trên cương vị Giảng viên thỉnh giảng và làm Trợ lý Giáo sư từ năm 2001 - 2007.
Ông có bằng Tiến sĩ chuyên ngành Địa lý Nhân văn và bằng Thạc sĩ chuyên ngành địa lý kinh tế, địa lý và kinh tế quốc dân
với chuyên môn chính là đô thị hoá, nhà ở, quản lý đô thị, lối sống đô thị, phương pháp tăng trưởng xanh, địa lý năng lượng,
phương pháp nghiên cứu thực nghiệm và các chiến lược giảm thiểu biến đổi khí hậu.
Ông có 24 năm kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu học thuật, tham vấn và phát triển năng lực tại Đông Nam
Á cũng như Đông Á. Năm 2001 ông công bố luận án Tiến sĩ về phát triển đô thị tại Hà Nội, Việt Nam.
Từ năm 2007 đến 2009, ông phụ trách nhiều vị trí như chuyên gia tư vấn cho dự án Chương trình Kế hoạch Môi trường Đô
thị Việt Nam (VN-UEPP) do EU tài trợ. Cũng trong năm 2009, ông đại diện cho Tập đoàn PPJ (Posco E&C, Perkins & Eastman,
JINA Architects) trở thành chuyên gia tư vấn khoa học về Triển khai cho Quy hoạch xây dựng Thủ đô Hà Nội tới năm 2030, tầm
nhìn tới 2050.
Từ năm 2007 đến 2014, ông là Trưởng dự án “Siêu đô thị - Những thách thức to lớn: Động lực không chính thức của sự thay
đổi toàn cầu” thuộc Chương trình ưu tiên 1233 của Quỹ Nghiên cứu Đức (DFG SPP 1233). Trong phạm vi chương trình này, ông
đã nghiên cứu các câu hỏi về quản trị đô thị liên quan đến nâng cấp không gian kinh tế ở Trung Quốc.
Hơn nữa, ông cũng được công nhận là đối tác trong chương trình nghiên cứu 5 năm “Nghiên cứu về sự phát triển bền
vững của các siêu đô thị của tương lai, năng lượng và các cấu trúc hiệu quả khí hậu trong các trung tâm phát triển đô thị”
được tài trợ bởi Bộ Nghiên cứu và Giáo dục Liên bang Đức (BMBF) từ 2008-2013, Tiêu đề của chương trình “Dự án Nghiên cứu
Siêu đô thị ở TP. Hồ Chí Minh”. Trong dự án này, Tiến sĩ Michael đã điều phối Nhóm dự án “Nhà ở thích nghi với khí hậu và các
toà nhà sử dụng năng lượng hiệu quả”. Các kết quả nổi bật trong dự án hoạt động của ông là việc cho ra mắt cuốn “Sổ tay
Ngôi nhà Xanh” năm 2011 và “Sổ tay Sản phẩm Xanh” năm 2013, cả hai phiên bản Việt và Anh.
Năm 2017, Tiến sĩ Waibel đã trở thành đối tác của Bộ Nghiên cứu và Giáo dục Liên bang Đức (BMBF) - nơi tài trợ cho Dự án
CLIENT “CAMaRSEC: Nghiên cứu vật liệu thích nghi với khí hậu trong bối cảnh kinh tế - xã hội Việt Nam”.Trong dự án kéo dài 3
năm này, Tiến sĩ Waibel đang điều phối Nhóm dự án “Quản trị các Toà nhà bền vững”.
Kể từ năm 2017, Tiến sĩ Waibel là trưởng nhóm dự án “Xây dựng vì người dân: Các Toà nhà bền vững cho mọi người - Thúc
đẩy chất lượng cuộc sống đô thị ở Campuchia”. Ông cũng là trưởng dự án và hướng dẫn nhóm Dự án “Chuyển đổi đô thị
bền vững” và “Phối hợp và Phổ biến Truyền thông”.
Dr. Michael Waibel is working as senior researcher, lecturer and project leader at the Department of Human Geography
of the University of Hamburg, since 2007. From 1996-2007 he was research associate at the Department of Human Geography
of the University of Göttingen. From 1996-2001 he worked there as Junior Lecturer and from 2001-2007 as an Assistant Professor.
He holds a Ph.D. in Human Geography and a M.Sc. on economic geography, geography and national economy with
key competencies in urbanism, housing, urban governance, urban lifestyles, green growth approaches, energy geography,
empirical research methods and climate change mitigation strategies.
He has 24 years of international experience in academic work, consultancy work and capacity development in Southeast
Asia as well as in East Asia. In 2001 he published his Ph.D.-thesis about urban development of Hanoi / Vietnam.
From 2007-2009 he worked on several missions as consultant for the EU-funded project VN-UEPP (Vietnam Urban Environmental
Planning Programme). Also in 2009 he was scientific consultant on behalf of the PPJ-consortium (Posco E&C, Perkins & Eastman,
JINA Architects) in regard of the development of the Hanoi Capital Construction Master Plan to 2030 and Vision to 2050.
From 2007-2014 he was sub-project leader within the Priority Programme 1233 of the German Research Foundation (DFG
SPP 1233) “Megacities - Megachallenge: Informal Dynamics of Global Change”. Within this programme he did research on
questions of urban governance related to economic-spatial upgrading in China.
Further, he was recognized research partner within the five-year research programme “Research for the Sustainable
Development of the Megacities of Tomorrow - Energy- and climate-efficient structures in urban growth centres” funded by the
German Federal Ministry of Research and Education (BMBF) from 2008-2013, Title of the action: “Megacity Research Project TP.
Ho Chi Minh”. Within this project he coordinated the Work Package “Climate-Adapted Housing and Energy-Efficient Buildings”.
Major outcomes of his project activities have been the “Handbook for Green Housing” published in 2011 and the “Handbook
for Green Products” published in 2013, both in Vietnamese and English language.
In 2017, Dr. Waibel became a recognized partner of the BMBF-funded CLIENT project “CAMaRSEC: Climate-Adapted
Material Research for the Socio-Economic Context of Vietnam”. Within this 3-year-project, Dr. Waibel is coordinating the Work
Package “Governance of Sustainable Buildings”.
Also since 2017, Dr. Waibel is leader of the BMBF-funded project “Build4People: Sustainable Buildings for People - Enhancing
Urban Quality of Life in Cambodia”. Dr. Waibel is consortium leader and guiding the Work Packages “Sustainable Urban
Transformation” and “Coordination, Communication & Dissemination”.
https://energysummit.vn | 65

CHỦ ĐỀ | TOPIC
NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG CÁC TÒA NHÀ TẠI VIỆT NAM: TẦM NHÌN, CHÍNH SÁCH, KINH NGHIỆM TRIỂN
KHAI VÀ CÁC CÔNG NGHỆ HIỆU QUẢ
ENERGY EFFICIENCY & CONSERVATION IN BUILDINGS IN VIETNAM: VISION, POLICIES, GOOD PRACTICES AND INNOVATIVE AND
EFFICIENT TECHNOLOGIES
TÓM TẮT | ABSTRACT
Khí thải nhà kính từ các toà nhà chiếm 19% tổng khí nhà kính từ lĩnh vực năng lượng toàn cầu và tiêu thụ 40% lượng điện
năng toàn cầu. Theo Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC), nhu cầu điện ở Việt Nam tăng trung bình 13% hàng năm kể từ năm
2000 và dự báo sẽ tăng hơn 8% từ nay đến năm 2030. Khí thải nhà kính từ Ngành xây dựng của Việt Nam cũng tăng 12% hàng
năm, một trong những tỉ lệ cao nhất thế giới. Với số lượng lớn các công trình xây dựng, Việt Nam có tiềm năng lớn để thúc
đẩy các toà nhà bền vững, đặc biệt trong việc ứng phó với các hậu quả của biến đổi khí hậu.
Mục tiêu chính của bài thuyết trình này là có cái nhìn sâu hơn tới hệ thống quản trị để thúc đẩy sự phát triển của các toà
nhà bền vững ở Đức và thảo luận các kinh nghiệm mà Việt Nam có thể học hỏi. Góc tiếp cận từ phía Đức được đặc biệt
quan tâm sở dĩ bởi ngành xây dựng là lĩnh vực chính sách thành công nhất trong việc hoàn thành các mục tiêu bền vững. So
sánh với số liệu năm 1990, khí thải nhà kính ở Đức đã giảm tới 44% đến năm 2018. Trước tiên sẽ là yếu tố về các bên liên quan
chủ chốt và sự tương tác, phối hợp giữa các chính sách và quy định của Đức. Điều này cho thấy rằng câu chuyện thành
công của nước Đức không chỉ bắt nguồn từ cách tiếp cận công nghệ mà còn xuất phát từ sự kết hợp cân bằng giữa các
quy định từ cấp cao và các chính sách của các bên liên quan được đưa từ cấp thấp lên trên bao gồm chính phủ, nền kinh
tế và xã hội.
Phần tiếp theo của bài thuyết trình sẽ tiếp tục làm rõ việc thúc đẩy xây dựng các toà nhà sử dụng năng lượng hiệu quả.
Ví dụ, tất cả các dự án xây dựng nhà cửa và hầu hết các toà nhà ở Đức đều phải tuân theo quy định sử dụng năng lượng
hiệu quả của quốc gia (EnEV). Các yêu cầu của EnEV thường được siết chặt dựa trên tiến độ công nghệ. Chúng tôi cũng sẽ
nhấn mạnh rằng các chính sách khuyến khích như các ưu đãi kinh tế và tài khóa (hệ thống thuế, tài trợ, chế độ thưởng và
phạt) được chứng minh là có hiệu quả nhất ở các nước phương Tây trong thời gian trước đây: Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) đã rất thành công trong việc cấp các khoản vay ưu đãi và trợ cấp đầu tư cho những người mua nhà muốn làm cho
ngôi nhà mới của họ (hoặc những người muốn tân trang lại ngôi nhà của họ) tiết kiệm năng lượng hơn so với yêu cầu hiện tại
của EnEV. Những khuyến khích kinh tế là một công cụ rất hiệu quả để thuyết phục mọi người hành động vì môi trường. Ngoài
ra, các giấy chứng nhận năng lượng bắt buộc cho các tòa nhà nhằm minh bạch hoá hiệu suất năng lượng cá nhân trên một
đơn vị dân cư đã được chứng minh là công cụ thị trường giá trị có tác động đến quyết định đầu tư vào sử dụng năng lượng
hiệu quả của mọi người.
Tuy nhiên, để áp dụng cách tiếp cận toàn diện của Đức cho Việt Nam, cần phải cân nhắc nhiều vấn đề. Ví dụ, hướng
dẫn kỹ thuật cần phải đi đôi với các biện pháp giáo dục và khả năng xây dựng giữa các bên liên quan như kiến trúc sư, kỹ
sư, kiểm toán năng lượng và bộ máy nhà nước. Cơ chế thị trường nên được tận dụng để khuyến khích xây dựng bền vững.
Phí và thuế cao hơn cho các công trình và sản phẩm xây dựng không bền vững nhằm thúc đẩy các sản phẩm và hoạt động
bền vững. Ngoài ra, nhà nước có thể hỗ trợ các ngành tự nguyện đưa ra các quy định cho mình. Các chính sách nhằm thúc
đẩy các tòa nhà bền vững không chỉ tập trung vào sử dụng năng lượng hiệu quả, mà còn cần tập trung vào tính lâu bền và
sự an toàn. Cuối cùng, cần phải quan tâm nhiều hơn đến mối quan hệ giữa người dùng và năng lượng bởi vì việc sử dụng
năng lượng trong các tòa nhà với các đặc điểm hệ thống tương đồng có thể phân biệt theo hệ số 4. Do đó, các kiến thức
mới về cách thay đổi hành vi của người tiêu dùng một cách hiệu quả đã và đang được khai thác hiện thức hoá hiệu quả(ví
dụ bằng cách sử dụng mục đích nội tại của người dùng, giáo dục và trao đổi thông tin).
Buildings generate 19 percent of energy related greenhouse gas emissions worldwide and consume 40 percent of electricity
globally. According to the International Finance Corporation (IFC), power demand in Vietnam has grown at 13 percent on
average per year since 2000 and is projected to grow at more than 8 percent between from now till 2030. Vietnam’s building
sector also contributes to an annual 12 percent rise in the country’s annual greenhouse gas emissions, which is among the
highest rates in the world. Given the tremendous amount of construction activities in Vietnam, there is huge potential to
promote sustainable buildings, particularly against the backdrop of global climate change.
The main aim of this presentation is to have a closer look at the governance system of promoting sustainable buildings
in Germany and to discuss which lessons can be learnt in the case of Vietnam. The look at Germany is of particular interest.
This is because the building sector has been by far the most successful policy field in terms of achieving sustainability goals. In
comparison to the level of 1990, greenhouse gas emissions in Germany could be reduced by 44% till 2018.
At first, the major stakeholders and the intricate interplay of different policies and regulations are introduced in the case
of Germany. It will be shown that Germany’s success story cannot not only be traced back to a technocratic approach but
due to a balanced mix of top-down regulations and bottom-up policies of various stakeholders which include the state, the
economy and the civil society, as well.
In the further course of the presentation, the case of the promotion of energy-efficient buildings will be further investigated.
For example, all housing and most other building projects in Germany have to comply with the national energy efficiency
regulation (EnEV). The requirements of EnEV are regularly tightened according to technological progress. It will be highlighted
that encouragement through economic and fiscal incentives (tax system, grants, rewards schemes and fines) have probably
proven to be most effective in Western countries in the past: German Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) has been very
successful in providing beneficial loans and investment grants to homebuyers who want to make their new house (or who
would like to refurbish their house) more energy-efficient than demanded by the current EnEV. Those economic incentives are
a very effective instrument to convince people to take pro-environmental decisions. In addition, the introduction of obligatory
energy certificates for buildings, which indicate about the individual energy performance of a residential unit in a transparent
way, has further proven as valuable market tool to influence people’s decisions to invest into energy efficiency.
However, in order to transfer Germany’s holistic approach to Vietnam, many issues have to be considered. For example, the
issuing of technical guidelines has to go along with educational measures and capacity building among architects, engineers,
energy auditors and the state apparatus. Market mechanisms should be used to incentivize sustainable building practices. This
could be higher charges or taxes on unsustainable practices and products or economic incentives in favour of sustainable
practices and products. Also, the state could support voluntary industry self-regulation initiatives. Policies to promote sustainable
buildings should not only focus on energy-efficiency, but also on questions of durability or of health. Finally, it will be argued that
more regard should be paid to the relationship between user and energy as the energy use in buildings with equal building and
system characteristics can differ by a factor of 4. Therefore, new knowledge has be developed on how to effectively realise
behaviour change of the users (e.g. by using intrinsic user motivations, education and information exchange).
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Trợ lý đại diện thường trú và Trưởng ban Biến đổi khí hậu và Môi trường
UNDP Việt Nam



Assistant Resident Representative and Head of Climate Change and
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Ông Đào Xuân Lai, Trợ lý đại diện thường trú và Trưởng ban Biến đổi khí hậu và Môi trường, Chương trình Phát triển Liên hợp
Quốc (UNDP) Việt Nam. Ông Lai có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Tiểu bang Washington và bằng Cử nhân về Quản
lý Tài nguyên Nước và về Luật.
Ông có 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển bền vững. Ông đã lãnh đạo Ban Biến đổi khí hậu và Môi
trường của UNDP, bao gồm biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, năng lượng, quản lý rủi ro thiên tai, tài nguyên và môi trường,
rác thải nhựa đại dương và bảo tồn đa dạng sinh học. Ông tham gia sâu vào việc hỗ trợ xây dựng và thực thi luật pháp, chiến
lược và kế hoạch của Việt Nam trong các lĩnh vực này. Ông đã từng tham gia Phái đoàn Việt Nam tại một số cuộc họp đàm
phán về biến đổi khí hậu (COP) của Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC).
Dao Xuan Lai (Mr.), Assistant Resident Representative and Head of Climate Change and Environment, United Nations
Development Programme (UNDP) Viet Nam. Lai has a Master in Business Administration from Washington State and Bachelors
in Water Resource Management and in Law.
He has 20 years of working experience in sustainable development. He has been leading the Climate Change and
Environment (CC&amp;E) programme of UNDP, consisting climate change, green growth, energy, disaster risk management,
natural resources and environment, marine plastics, and biodiversity conservation. He is deeply engaged in supporting
the formulation and implementation of Viet Nam’s laws, strategies and plans in these subject areas. He joined Vietnamese
Delegation at several climate change negotiation meetings (COPs) of the United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC).
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Giảng viên tại Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright
Đại học Fulbright Việt Nam



Faculty at the Fulbright School of Public Policy and Management
Fulbright University Vietnam

TIỂU SỬ | BIO
TS. Lê Việt Phú là giảng viên tại trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam. TS. Lê Việt Phú từng
tham gia nghiên cứu cấp cao trong chương trình Sáng kiến Chính sách công khu vực hạ lưu sông Mekong (LMPPI) do USAID tài
trợ từ năm 2014 đến năm 2018. Mục tiêu chính của sáng kiến nhằm điều tra mối quan hệ qua lại giữa nước-lương thực-năng
lượng và thúc đẩy các cuộc đối thoại chính sách công về thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, thân thiện với môi trường,
tăng năng suất nông nghiệp và cải thiện cuộc sống cho các hộ gia đình ở 5 quốc gia thuộc lưu vực sông Mekong, bao gồm
Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Các lĩnh vực nghiên cứu chính của TS. Lê Việt Phú bao gồm các nghiên
cứu về nhu cầu năng lượng, vai trò của các công cụ định giá đối với hành vi người tiêu dùng và đánh giá tác động của các
chiến lược phát triển các nguồn năng lượng thay thế. Ông Phú nhận bằng tiến sĩ Kinh tế môi trường từ Đại học California tại
Berkeley năm 2013.
Dr. Le Viet Phu is a faculty at the Fulbright School of Public Policy and Management at Fulbright University Vietnam. Dr. Le
Viet Phu was a researcher of the USAID-funded Lower Mekong Public Policy Initiative (LMPPI) from 2014-18, which investigated
the water-food-energy nexus to facilitate public policy dialogs on environmentally sustainable economic development,
increasing agricultural productivity, and improving household livelihoods in the five countries of the Lower Mekong Basin,
including Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand and Vietnam. His work focuses on the demand side of the energy sector, the
role of pricing instruments on consumer behaviors, and impact assessments of alternative energy development strategies. Phu
received his doctoral degree in environmental economics from the University of California at Berkeley in 2013.
CHỦ ĐỀ | TOPIC
NHU CẦU NĂNG LƯỢNG, CHÍNH SÁCH ĐỊNH GIÁ VÀ HÀM Ý CHO CÁC CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ
TẠI VIỆT NAM
ENERGY DEMAND, PRICING POLICY, AND IMPLICATIONS FOR ENERGY EFFICIENCY DEVELOPMENT POLICIES IN VIETNAM
TÓM TẮT | ABSTRACT
Việt Nam là một đất nước giàu tiềm năng và có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển một ngành năng lượng tái tạo vững
mạnh. Một mặt, nếu có đầy đủ các điều kiện cần thiết, các doanh nghiệp tư nhân có thể nhanh chóng dẫn dắt quá trình
chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng sử dụng các năng lượng sạch thông qua việc đầu tư vào điện mặt trời, điện gió,
các nhà máy điện khí LNG, lĩnh vực dự trữ năng lượng, lưới điện truyền tải, cũng như việc triển khai các sắng kiến sử dụng năng
lượng hiệu quả. Để hiện thực hoá điều này, Việt Nam phải vượt qua rất nhiều trở ngại, từ các trở ngại về mặt chính sách cho
đến những thách thức về kinh tế và công nghệ. Chính phủ Việt Nam cần nhanh chóng tháo gỡ những rào cản trong các Hợp
đồng mua bán điện (PPA) hiện hành, những hợp đồng hiện đang không đảm bảo được quyền lợi của nhà đầu tư, đồng thời
đang khiến cho các nhà đầu tư và các tổ chức tài chính phải chịu nhiều rủi ro. Những trở ngại lớn bao gồm rủi ro hạn chế,
rủi ro tỷ giá hối đoái, các sự kiện bất khả kháng và trọng tài quốc tế. Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại những vấn đề về quá trình
phê chuẩn các công trình, thu hồi đất cũng như các cáo buộc vi phạm khác. Mặt khác, năng lượng tái tạo cần được coi là
một trong những vấn đề trọng tâm của chính sách phát triển kinh tế.
Thay đổi trong biểu giá điện được đánh giá là cần thiết để có thể giải phóng tiềm năng sử dụng năng lượng hiệu quả.
Giá điện giảm do trợ giá xăng dầu cũng đồng nghĩa với việc lợi ích dành cho các khách hàng và ngành công nghiệp đầu
tư vào các vật tư, thiết bị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng giảm theo. Chính các chính sách hỗ trợ dẫn tới
tăng lượng tiêu thụ năng lượng và đẩy giá năng lượng lên cao lại trở thành các gánh nặng tài chính lớn cho chính phủ. Đa
phần các chính sách hỗ trợ nhiên liệu hoá thạch của Việt Nam thường là gián tiếp để dành cho các doanh nghiệp nhà
nước hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối điện, dưới hình thức luật môi trường không chặt chẽ, tín dụng lãi suất
thấp, chi phí lao động, đất đai, nguyên vật liệu thấp, dẫn đến ngân sách từ thuế giảm mạnh và nợ tăng cao. Những chính
sách ưu đãi này đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường điện và gây nên thất bại trong quản trị tài nguyên một cách thân
thiện với môi trường.
Giá bán điện thấp, ngược lại, không hề có ảnh hưởng tốt cho các chương trình quản lý nhu cầu điện cũng như sử dụng
năng lượng hiệu quả. Đồng thời, điều này cũng khiến giá điện FIT (feed-in-tariff) vô cùng thấp, đặc biệt khi xét đến cả các
hợp đồng mua năng lượng với các điều khoản lỏng lẻo. Chính vì lẽ đó, năng lượng tái tạo (không bao gồm thuỷ điện nguồn năng lượng vốn đã cạn kiệt) hiện chỉ đóng góp một phần rất nhỏ cho sản lượng điện của Việt Nam, mặc cho tiềm
năng phát triển điện gió và điện mặt trời là rất lớn. Việc xu hướng này có tiếp tục duy trì hay không đều dựa trên việc liệu
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Chính phủ có thể tiếp tục duy trì giá bán lẻ dưới mức chi phí sản xuất biên dài hạn hay không. Tuy nhiên, để có thể thực sự
phát triển năng lượng tái tạo, chúng ta cần xem xét thêm tác động của việc phát triển các nguồn năng lượng thay thế đối
với sự gia tăng của các cơ hội việc làm, phân phối thu nhập, chính sách tài khoá của Chính phủ và các tác động về kinh
tế - xã hội, môi trường khác.
Vietnam has great potential and many favorable conditions to develop a robust renewable energy sector. On one hand,
under the right condition, the private sector could lead a quick transition toward a cleaner energy mix through investment
in solar and wind energy, LNG powerplants, energy storage, transmission grids, and implementation of energy efficiency
initiatives. To do so, Vietnam must overcome many barriers, from the policy to the economics and technology challenges. The
Vietnamese government must clear numerous policy obstacles regarding the current PPA design that does not guarantee
investors’ rights and shift the risk to investors and financial institutions. Well-known shortcomings include the curtailment risk,
the exchange rate risk, force majeure, and international arbitration, among other concerns relating to the project approval
process, land acquisition, and allegations of wrongdoings by public officials. On the other hand, renewable energy should be
seen as part of the economic development strategy.
An energy price reform is needed to unlock the potential of energy efficiency. Low energy prices, as a result of fuel subsidies,
are reducing the incentives for consumers and industries to invest in more energy-efficient appliances and equipment. As a
consequence of rising energy consumption and high energy prices, subsidies have become a major financial burden on the
government. Most fossil fuel subsidies in Vietnam are indirect, provided to state-owned enterprises in energy production and
distribution by means of lax environmental regulations, low interest credits, and low-cost access to labor, land, and primary
inputs such as coal and petroleum products, leading to forgone state tax and increasing debt. These subsidy schemes and
preferential treatment of coal have distorted the downstream energy market and failed to achieve an environmentally just
allocation of resources.
The low retail price does not help either demand side management or energy efficiency efforts. Also due to a low retail
price, the feed-in-tariff of renewable energy has been effectively low, taking into account weak power purchase contracts.
As a result, the contribution of renewable energy (excluding hydropower, which has essentially been exhausted) to the total
energy production is minimal at the moment, despite there being huge potential with both solar and wind power. Whether
this trend may remain in the long term depends on whether the Government of Vietnam could continue keeping a retail price
below the long-run marginal cost of production. However, to fully embrace renewable energy, more evidence is needed on
the impact of jobs creation, on income distribution, on government fiscal policy, and on socio-economic and environmental
impacts of alternative energy development scenarios.
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Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương



Member of the Central Party Committee,
Standing Vice Chairman, Central Economic Commission
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Ngày sinh: 25/05/1956
Quê quán: Nam Định
Học vị: Tiến sĩ
Lý luận chính trị: Cao cấp
Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII

Date of birth: May 25,1956
Hometown: Nam Dinh Province
Education: Ph.D
Political theory: Advanced
Member of the Party Central Committee (10th, 11th and
12th tenures)
Deputy of the National Assembly (12th and 13th tenures)

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC | PROFESSIONAL CAREER
9/1972-11/1982: Dự bị Đại học Cu ban (Liên Xô cũ). Sinh viên Đại học Bạch Nga (Liên Xô cũ). Nghiên cứu sinh, Phó tiến sỹ
Kinh tế Đại học Nông nghiệp Bạch Nga.
11/1982-2/1989: Cán bộ rồi Phó phòng, quyền Trưởng phòng Quy hoạch Xí nghiệp Nông nghiệp, Viện Quy hoạch và Thiết
kế nông nghiệp.
2/1989-9/1992: Trưởng Bộ môn Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp, Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp.
9/1992-7/1995: Học quản lý hành chính công tại trường Đại học Harvard, Mỹ.
7/1995-11/1995: Giám đốc rồi Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp kiêm Giám đốc Trung tâm Phát
triển nông thôn.
11/1995-11/1999: Vụ trưởng Vụ Chính sách nông nghiệp và Phát triển nông thôn, rồi Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Quy hoạch,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
11/1999-2/2003: Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kiêm Vụ trưởng Vụ Kế hoạch
- Quy hoạch.
3/2003-3/2004: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang.
4/2004-2/2005: Thứ trưởng Thường trực, rồi quyền Bí thư Ban cán sự đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn.
Từ 2/2005 - 7/2016: Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng; đại biểu Quốc hội
khoá XII.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng; đại biểu Quốc hội
khoá XIII. Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn.
Từ 7/2016 đến nay, Bộ Chính trị về phân công công tác Ủy viên Trung ương Đảng, đồng chí Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được điều động giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương.
September 1972 - November 1982: Pre-undergraduate at Cuban University (USSR). Undergraduate at White Russia University
(USSR). Research Fellow, Ph.D in Economics, White Russia University of Agriculture.
November 1982 - February 1989: Officer, subsequently Deputy Chief, Acting Chief of Agriculture Business Planning Division,
Institute of Agriculture Planning and Design.
February 1989 - September 1992: Dean of Agriculture Planning and Design Faculty, Institute of Agriculture Planning and
Design.
September 1992 - July 1995: Study of Public Administration, Harvard University, USA.
July 1995 - November 1995: Director, subsequently Vice Rector of Institute of Agriculture Planning and Design, Director of
Agricultural Development Center.
November 1995 - November 1999: Director General of Agriculture and Rural Development Policies, Director General of
Planning and Master Planning, Ministry of Agriculture and Rural Development.
November 1999 - February 2003: Member of the Board of Party Secretaries, Deputy Minister of Agriculture and Rural
Development, Director General of Planning and Master Planning.
March 2003 - March 2004: Standing Deputy Secretary of An Giang Provincial Party Committee.
April 2004 - February 2005: Standing Deputy Minister, Acting Chief of the Board of Party Secretaries, Acting Minister of
Agriculture and Rural Development.
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February 2005 - July 2016: Chief of the Board of Party Secretaries, Minister of Agriculture and Rural Development.
At the 10th National Party Congress, he was elected member of the Party Central Committee and Deputy of the 12th
National Assembly.
At the 11th National Party Congress, he was elected member of the Party Central Committee and Deputy of the 13th
National Assembly. At the 1st Session of the 13th National Assembly, he was approved by the National Assembly to stay on as
Minister of Agriculture and Rural Development.
From July, 2016 to present, as assigned by the Politburo, H.E. Cao Duc Phat, member of the Party Central Committee, former
Minister of Agriculture and Rural Development took office as Standing Vice Chairman of the Central Economic Commission.
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ĐỒNG CHÍ LÊ HỒNG TỊNH
H.E. LE HONG TINH


Phó Chủ nhiệm
Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội



Vice-Chairman
National Assembly’s Committee on Sciences, Technologies and Environment

TIỂU SỬ | BIO
Ngày sinh: 12/6/1961
Quê quán: Phường Phú Sơn, Tp. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Ngày vào Đảng: 26/3/1996
Ngày chính thức: 26/3/1997
Học vị: Tiến sĩ
Lý luận chính trị: Cao cấp
Khen Thưởng: Huân chương lao động hạng 3 năm 2010
Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi
trường khóa XIII

Date of birth: June 12, 1961
Native land: Phu Son Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa
Province
Date of Party admission: March 26, 1996
Date of official membership: 26 March, 1997
Education: Ph.D
Political Theory: Advanced
Awards: 2010 Labor Order, Third-class by the State
Standing Member of the 13th National Assembly’s
Committee on Sciences, Technology and Environment

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC | PROFESSIONAL CAREER
1985-1986: Trưởng khu điều độ Tổng công ty Sông Đà
1986-1989: Trưởng phòng vật tư Xí nghiệp lắp máy điện nước số1
1989-1995: Phó giám đốc Xí nghiệp điện nước Sông Đà
1995-1997: Giám đốc công ty lắp máy COMAEL
1997-2000: Bí thư đảng ủy, Giám đốc công ty lắp máy COMAEL
2000-2005: Phó tổng giám đốc Tổng công ty cơ khí - Bộ Xây dựng
2005-2006: Trưởng Ban quản lý dự án nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch - Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam
2006-2008: Phó bí thư đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty điện lực dầu khí (PVPower)
Tháng 8/2008: Được quy hoạch Chủ tịch Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam và được Ban Bí thư luân chuyển làm Tỉnh ủy
viên, Phó chủ tịch Tỉnh Hậu Giang
Nhiệm kỳ khóa (2005-2010): Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND Tỉnh Hậu Giang - Kiêm Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt tỉnh Hậu
Giang
Nhiệm kỳ khóa (2010-2015): Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND Tỉnh Hậu Giang - Kiêm Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt tỉnh Hậu
Giang
Tháng 01/2011: Được bầu là đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI
7/2011 - 3/2016: Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường khóa XIII
3/2016 đến nay: Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa hộc, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phụ trách mảng Khoa học,
Công nghệ và chủ nhiệm 03 nhiệm vụ KHCN Cấp Quốc gia phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
1985 - 1986: Head of Dispatch Sector, Song Da Corporation
1986-1989: Chief of Materials Division, No.1 Water Services, Electrical and Mechanical Services Company
1989-1995: Deputy General Director of Song Da Power and Water Supply Company
1995-1997: General Director of Construction Machinery and Water Electric Machine Installing Company (COMAEL)
1997-2000: Party Secretary, General Director of COMAEL
2000-2005: Deputy General Director of Machinery Corporation - Ministry of Construction
2005-2006: Head of Project Management Unit, Nhon Trach Thermal Power Plant - PetroVietnam
2006 - 2008: Deputy Party Secretary, General Director of Petro Vietnam Power Corporation (PV Power)
August 2008: President- designate of PetroVietnam then appointed by the Party Central Committee’s Secretariat to be
member of Hau Giang Provincial Party Central Committee, Vice Chairman of Hau Giang Province.
2005 - 2010 and 2010 - 2015 tenures: Member of Hau Giang Provincial Party Central Committee, Vice Chairman of Hau
Giang People’s Committee and Chairman of Hau Giang Provincial Tennis Federation.
January 2011: He was elected delegate to attend the 11th National Party Congress
July 2011 - March 2016: Standing member of the 13th National Assembly’s Committee on Sciences, Technology and
Environment.
March 2016 - present: Vice Chairman of the National Assembly’s Committee on Sciences, Technology and Environment.
He is also in charge of Sciences and Technology Section and chairs 3 National Task Groups on Sciences and Technology at the
13th National Party Congress.
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BÀ ROBYN MUDIE
H.E. ROBYN MUDIE


Đại sứ Australia tại Việt Nam



Australian Ambassador to Vietnam

TIỂU SỬ | BIO
Bà Mudie là một cán bộ cấp cao của Bộ Ngoại giao và Thương mại và gần đây nhất là Giám đốc Điều hành sáng lập của
Học viện Ngoại giao. Bà trước đây đã từng hoạt động ở nước ngoài với tư cách là Cao ủy Úc tại Sri Lanka và Maldives; Phó
đại diện thường trực tại Liên Hợp Quốc (Geneva); Bí thư thứ nhất, Phái đoàn thường trực của Liên Hợp Quốc, New York; và Bí
thư thứ hai, Hà Nội. Tại Canberra, bà Mudie đã từng là Trợ lý Bộ trưởng, mảng Quan hệ Công chúng; Trợ lý Bộ trưởng, mảng Tài
nguyên Thông tin; và Giám đốc, Bộ phận Chính sách chiến lược.
Bà Mudie có bằng Thạc sĩ Nghiên cứu Đông Nam Á tại Đại học Hull; Cử nhân KHXH (Bằng Danh dự), từ Đại học Adelaide;
và bằng tốt nghiệp (Ngoại giao và thương mại) từ Đại học Quốc gia Úc. Bà có thể giao tiếp bằng tiếng Việt nhờ vào thời gian
học tập tại Trường Ngôn ngữ RAAF (1992), Trường Ngoại ngữ, Hà Nội (1993) và Học viện Ngoại giao (2019).
Ms Mudie is a senior career officer with the Department of Foreign Affairs and Trade and was most recently the founding
Executive Director of the Diplomatic Academy. She has previously served overseas as Australian High Commissioner to Sri Lanka
and Maldives; Deputy Permanent Representative to the United Nations (Geneva); First Secretary, UN Permanent Mission, New
York; and Second Secretary, Hanoi. In Canberra Ms Mudie has served as Assistant Secretary, Public Diplomacy Branch; Assistant
Secretary, Information Resources Branch; and Director, Strategic Policy Section.
Ms Mudie holds a Master of Southeast Asian Studies from the University of Hull; Bachelor of Arts (Honours), from the University
of Adelaide; and a Graduate Diploma (Foreign Affairs and Trade) from the Australian National University. Ms Mudie is a
Vietnamese speaker who has studied Vietnamese at the RAAF School of Languages (1992), the Foreign Languages School,
Hanoi (1993) and the Diplomatic Academy (2019).
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BÀ ELSBETH AKKERMAN
H.E. ELSBETH AKKERMAN


Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam



Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to Viet Nam

TIỂU SỬ | BIO
Trước khi nhận nhiệm vụ hiện tại, bà Akkerman từng giữ chức Phó Trưởng Đại diện Thường trực của Hà Lan tại WTO và
Trưởng phòng Kinh tế của Phái đoàn Hà Lan tại Liên hợp quốc và một số Tổ chức Quốc tế khác. Đây là phòng Kinh tế chịu
trách nhiệm về thương mại và các vấn đề phát triển, hợp tác chặt chẽ với UNCTAD, ILO, WIPO, WEF và ITC.
Bà cũng từng giữ chức Quyền Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại và Quản trị Kinh tế Bộ Ngoại giao Hà Lan. Vai trò của
vụ là hoạch định các chính sách thương mại, các chính sách liên quan tới trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và chính
sách điều tiết xuất khẩu một số mặt hàng chiến lược.
Từ năm 2005 đến năm 2011, bà là thành viên Ban quản trị Vụ Quốc tế Bộ Nông nghiệp, Thiên nhiên và Chất lượng thực
phẩm Hà Lan, phụ trách các vấn đề liên quan đến An ninh lương thực và hợp tác với EU, báo cáo với Hội đồng Nông nghiệp
và Thủy sản.
Năm 1997 bà bắt đầu sự nghiệp của mình tại Bộ Kinh tế Hà Lan - chương trình phát triển công tư tại khu vực Trung tâm châu
Âu và Đông Âu đầu tiên với vai trò cố vấn dự án và sau đó là quản lý.
Bà có bằng cao học ngành Quản trị hành chính công tại trường đại học Twente - Hà Lan.
Before taking on her current position, Mrs. Akkerman was the Netherlands Deputy Permanent Representative to the World
Trade organisation. She was also heading the Economic Affairs Section of the Netherlands Mission to the United Nations and
other International Organisations. This Economic Section is responsible for trade and development issues and closely cooperates with related Geneva based organisations such as the UNCTAD, ILO, WIPO, WEF and ITC.
Previously, she was the acting Director of the International Trade Policy and Economic Governance Department of the
Ministry of Foreign Affairs. This department’s responsibilities cover trade policies, policies on corporate social responsibility and
export controls on strategic goods.
From 2005 - 2011 she was a member of the management team of the Department for International Affairs of the Netherlands
Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality. In that position, her main focuses were food security issues and EU co-ordination
related to the monthly Agriculture and Fisheries’ Council.
In 1997 Elsbeth started her career at the Netherlands Ministry of Economic Affairs where she engaged in several private and
public sector development programmes in Central and Eastern Europe as project advisor at first and as manager in later stage.
She graduated from Twente Technical University with a Master in Public Administration and followed several management
and leadership courses since then.
CHỦ ĐỀ | TOPIC
PHÁT TRIỂN ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI - KINH NGHIỆM TỪ HÀ LAN
OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT - EXPERIENCE FROM THE NETHERLANDS
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ÔNG DƯƠNG QUỐC KHÁNH
MR. DUONG QUOC KHANH


Quản Lý Phát triển và Thương mại
Tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners



Development & Commercial Manager
Copenhagen Infrastructure Partners

TIỂU SỬ | BIO
Ông Dương Quốc Khánh là một nhà Quản lý Phát triển và Thương mại với gần 10 năm kinh nghiệm trong ngành Năng
lượng tại Việt Nam, đã làm việc cho cả các công ty BOT quốc tế và IPP trong nước trên nhiều loại hình năng lượng (nhiệt năng,
thuỷ điện, mặt trời, và gió), với tổng hiệu suất của các tập đoàn là xấp xỉ 5.5GW.
Ông có nhiều kinh nghiệm trong phát triển năng lượng tái tạo (5.0GW), xây dựng và định giá hoạt động dự án mua bán và
sáp nhập (5,5 tỷ đô la Mỹ), các mô hình tài chính, tài chính (1,3 tỷ đô la Mỹ) và trái phiếu/nợ tài chính (1,6 tỷ đô la Mỹ).
Ông quan tâm tới các nguồn năng lượng sạch nhằm khuyến khích phát triển nền kinh tế Việt Nam bền vững, đồng thời
nhằm giảm thiểu các tác động về môi trường, cũng như xã hội.
A commercial & development manager with nearly 10 years in Vietnam’s energy industry, having worked for both foreign
BOT and local IPP across multiple types of energy (i.e. thermal, hydro, solar and wind), with combined capacity of ~5.5GW
between the firms.
Experienced in renewables development (5.0GW), M&A structuring and valuation ($5.5bn), financial modelling, project
finance ($1.3bn) and equity/debt financing ($1.6bn).
Keen on clean energy sources to support Vietnam’s sustainable economic growth and to minimize environmental and
social impacts.
CHỦ ĐỀ | TOPIC
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI Ở CHÂU Á
DEVELOPMENT OF THE OFFSHORE WIND INDUSTRY IN ASIA
TÓM TẮT | ABSTRACT
CIP cùng công ty phát triển dự án COP đã kết hợp với 2 tập đoàn trong nước Asiapetro và Novasia Energy nhằm triển
khai một trong những dự án điện gió ngoài khơi lớn đầu tiên tại Việt Nam. Là một tập đoàn đầu tư và phát triển quốc tế với
nhiều năm kinh nghiệm, CIP/COP luôn cố gắng truyền đạt những kinh nghiệm và kĩ năng của mình trong lĩnh vực phát triển,
tài chính, xây dựng và vận hành các dự án điện gió ngoài khơi cho các đối tác tại Việt Nam. Vì đây còn là một ngành công
nghiệp mới ở Việt Nam, cần có hành động của chính phủ nhằm thúc đẩy thị trường. CIP/COP sẽ chia sẻ các góc nhìn của
các nhà đầu tư về những kỳ vọng của họ đối với một thị trường điện gió đang phát triển. Các bài học từ các thị trường châu
Á khác là việc thiết lập khung pháp lý, các biểu giá bền vững, kế hoạch rõ ràng cho nâng cấp cơ sở hạ tầng và cam kết lâu
dài của chính quyền.
Copenhagen Infrastructure Partners with its project development sister company Copenhagen Offshore Partners (CIP/COP)
have partnered with local developers Asiapetro and Novasia Energy to develop one of the first major offshore wind projects
in Vietnam. As an experienced developer and investor operating globally, CIP/COP strive to bring in Vietnam its experiences
and expertise in project development, financing, construction, and operation of offshore wind projects. Since the offshore wind
industry is new to Vietnam, the market is in need of actions by the government for the industry to take off. CIP/COP will share
their views on what have been expected in an emerging offshore wind market by the international developers and investors.
Key learnings from other Asian markets are establishment of legal framework, sustainable tariff level, clear plan of infrastructure
upgrade, and long-term commitment by the authorities.
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ÔNG NGUYỄN TÂM TIẾN
MR. NGUYEN TAM TIEN


Tổng Giám đốc - Trungnam Group



CEO - Trungnam Group

TIỂU SỬ | BIO
Ông Nguyễn Tâm Tiến tốt nghiệp thủ khoa Đại Học Bách Khoa Tp.HCM, và đồng thời là một giảng viên giàu kinh nghiệm
nhận được nhiều bằng khen thưởng của trường từ những năm 90.
Ông Tiến hiện là một trong những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực thủy lợi, xây dựng dân dụng, và cầu đường, đặc
biệt là trong ngành năng lượng tái tạo với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành. Với những kinh nghiệm quý báu và sự tâm
huyết nhằm mở rộng kiến thức và cải thiện phúc lợi cho người dân Việt Nam, ông được tin tưởng và giao cho trọng trách
Tổng Giám đốc Trungnam Group từ năm 2008. Đến nay, ông vẫn được xem là linh hồn cho sự định hướng và phát triển của
Tập đoàn.
Mr. Tien Nguyen was not only the graduator with high distinction from the University of Technology of HCM, but also an
enthusiastic lecturer who was awarded and honored by the University from 90s.
In terms of business, Mr. Tien has been seen as one of the leading technicians in different fields such as irrigation, civil
engineering, bridges and road engineering, especially in renewable energy sector by participating and putting himself in the
fields for more than 30 years after his academic career. Thus, with those valuable experience, enthusiasm in expanding his own
horizon of knowledge and his passion to develop better welfare for Vietnam citizen, Mr. Tien has been promoted and trusted
to hold the CEO position of Trungnam Group since 2008; and still he is the spirit to guide the orientation and development of
Trungnam Group.
CHỦ ĐỀ | TOPIC
TẦM NHÌN KHAI THÁC TIỀM NĂNG ĐIỆN GIÓ TẠI VIỆT NAM VÀ CÁC KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH
VISION ON WIND ENERGY DEVELOPMENT IN VIET NAM: POLICY RECOMMENDATIONS
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ÔNG VŨ MAI KHANH
MR. VU MAI KHANH


Phó Tổng giám đốc Đầu tư phát triển và Dịch vụ
Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro)



Deputy General Director - Joint Venture Vietsovpetro

TIỂU SỬ | BIO
Nhiệm vụ: Tổ chức xây dựng kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm về đầu tư mới của Vietsovpetro, tổ chức xây dựng
luận chứng kinh tế, kỹ thuật các dự án đầu tư mới, chuẩn bị các thủ tục và các điều kiện kinh tế để mở rộng khu vực hoạt
động của Vietsovpetro.
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Đo lường - Tự động hóa, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh EMBA.
Các chức vụ đã đảm nhiệm:
- Kỹ sư trưởng, Chuyên viên - Xưởng Tự động hóa sản xuất, Xí nghiệp Khai thác dầu khí, Vietsovpetro.
- Chuyên viên chính, Quyền Phó phòng Quản lý chất lượng-Dịch vụ và Dự án Xí nghiệp Khai thác dầu khí, Vietsovpetro
- Quyền Trưởng phòng Tự động hóa sản xuất, Xí nghiệp Khai thác dầu khí, Vietsovpetro
- Trưởng ban Quản lý các Dự án dịch vụ bên ngoài Xí nghiệp Khai thác dầu khí, Vietsovpetro
- Phó Giám đốc phụ trách Dịch vụ, Xí nghiệp Khai thác dầu khí, Vietsovpetro
- Trưởng phòng Tiếp thị - Dịch vụ, Bộ máy điều hành Vietsovpetro
- Phó Tổng giám đốc Đầu tư phát triển và Dịch vụ Vietsovpetro.
Mission: Manage the planning and execution of annual and long-term plans for Vietsovpetro’s new investment projects,
study the economic feasibilities and engineering new investment projects, prepare the procedures and economic conditions
to expand Vietsovpetro’s operation.
Qualifications: Automation Engineer, Master of Business Administration EMBA.
Previous Positions:
- Chief Engineer/Expert-Production Automation Workshop, Oil and Gas Production Enterprise, Vietsovpetro.
- Expert, Acting Deputy Manager of Services and Project Quality Management Department - Oil and Gas Production
Enterprise, Vietsovpetro.
- Acting Head of Automation Department - Oil and Gas Production Enterprise, Vietsovpetro.
- Head of Services Project Management department, Oil and Gas Production Enterprise, Vietsovpetro.
- Deputy Director for Services - Oil and Gas Production Enterprise, Vietsovpetro.
- Manager-Marketing Services Department, Vietsovpetro
- Deputy General Director for Investment-Development and Services, Vietsovpetro.
CHỦ ĐỀ | TOPIC
PHÁT TRIỂN CƠ KHÍ CHẾ TẠO CỦA VIETSOVPETRO CHO CÁC DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ
VIETSOPETRO’S MANUFACTURING DEVELOPMENT AND WIND POWER PROJECTS
TÓM TẮT | ABSTRACT
Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro với nguồn nhân lực có trình độ và tay nghề cao, đã và đang thăm dò, vận hành khai
thác 07 mỏ dầu và khí; đã nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, lắp đặt khoảng 90 công trình biển ở mực nước sâu từ 20m-120m. Hiện
nay, Vietsovpetro đang vận hành khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa trên 60 công trình biển của Vietsovpetro và các công ty
dầu khí khác trong khu vực.
Với gần 40 năm kinh nghiệm cùng hệ thống căn cứ dịch vụ dầu khí tổng hợp hoàn chỉnh, hiện đại phục vụ cho các khâu
trong chuỗi hoạt động thăm dò, khai thác, vận hành các công trình dầu khí, Vietsovpetro có đầy đủ năng lực cả về máy móc
thiết bị và con người để tham gia vào ngành công nghiệp điện gió, đặc biệt là điện gió ngoài khơi, từ khâu nghiên cứu, khảo
sát biển, thiết kế, thi công chế tạo, vận chuyển, lắp đặt và vận hành bảo dưỡng cho các công trình điện gió gần bờ và xa
bờ, với giải pháp công nghệ và chi phí tối ưu nhất.
Joint Venture Vietsovpetro has been exploring and operating 07 oil and gas fields with its highly qualified and skilled human
resources; Vietsovpetro has researched, designed, constructed and installed about 90 offshore facilities at the depth from
20m-120m. Currently, Vietsovpetro is operating, maintenance and repairing over 60 offshore oil & Gas facilities of Vietsovpetro
and other petroleum companies in the region.
With nearly 40 years of experience and a complete and modern integrated petroleum service base system in the chain of
exploration, operation of oil and gas platforms, Vietsovpetro has full capacity resources involved in the wind power industry,
especially offshore wind farm, from research, marine survey, design, manufacturing, transportation, installation, operation and
maintenance for the nearshore and offshore wind power projects, with the most optimal technology and competitive cost.
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ÔNG ĐẶNG QUỐC TOẢN
MR. DANG QUOC TOAN


Phó Trưởng đại diện Hiệp hội Năng lượng sạch tại TP. HCM kiêm Chủ tịch
Công ty Cổ phần Năng lượng Dầu khí Châu Á



Deputy Head of HCMC Clean Energy Asosciation, President of Asiapetro
Asia Petroleum Energy Corporation-Asiapetro

TIỂU SỬ | BIO
Ông Đặng Quốc Toản sinh năm 1973 tại Hà Nội, Việt Nam, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) (1991-1995) và Đại
học Bách Khoa Hà Nội - Khoa Hệ thống Điện) (1994-1996). Sau khi hoàn thành chương trình MBA của Đại học Nam California
(SCUP) tại TP. HCM (2004-2006), Ông Đặng Quốc Toản đã làm việc nhiều năm cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và đã tham gia
các chương trình đào tạo tại CHLB Đức năm 2009 về Năng lượng tái tạo, Chương trình Lưới điện thông minh năm 2013 tại Hàn
Quốc. Năm 2016, Ông đại diện cho Việt Nam trình bày về tiềm năng và sự hợp tác của Năng lượng tái tạo Việt Nam tại diễn
đàn ASEAN - INDIA DELHI DIALOGUE VIII, từ 2016 - 2019, Ông tham dự nhiều Hội thảo về Năng lượng tái tạo tại Đức, Pháp, Hàn
Quốc, Mỹ và Hawaii.
Với kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, xây dựng các dự án năng lượng hóa dầu,.. Ông Đặng Quốc Toản là một trong
những người sáng lập của Công ty cổ phần Năng lượng Dầu khí Châu Á - một công ty được thành lập bởi các chuyên gia
đầu ngành trong và ngoài nước ở lĩnh vực Năng lượng dầu khí và là một trong những thành viên sáng lập đầu tiên của Hiệp
hội nhiên liệu sinh học và Năng lượng tái tạo Việt Nam (thành lập năm 2011), đồng thời, ông cũng là Uỷ viên Ban chấp hành
của Hiệp hội Công nghiệp và Môi trường Việt Nam. Bên cạnh đó, ông Đặng Quốc Toản cũng có nhiều sáng kiến và đề xuất
cho Chính phủ ở các chính sách liên quan đến Năng lượng tái tạo Việt Nam như: năng lượng gió trên bờ, năng lượng gió
ngoài khơi, năng lượng mặt trời, phát triển điện mặt trời mái nhà và thiết kế chương trình TRIỆU NGÔI NHÀ XANH CHO VIỆT NAM,
MỘT VIỆT NAM XANH.
Mr. Dang Quoc Toan was born in 1973 in Hanoi, Vietnam. He graduated from National Economic University (NEU), from 19911995 and Hanoi University of Technology (Electrical & Electronics), from 1994-1996. After completing the MBA program at South
California University (SCUP) in HCM City (2004-2006), he has worked in Petro Vietnam Corporation for many years and took part
in some education programs about Renewable Energy in Germany, in 2009, Smart Energy Net Working in Korea, in 2013. In 2016,
he represented for Vietnam in ASEAN - INDIA DELHI DIALOGUE VIII and gave a speech about the potential and corporation of
Renewable in Vietnam. From 2016-2019, he has been attending a lot of Renewable seminars in Germany, France, Korea, the
USA and Hawaii.
With strong experience in management, construction, Petrochemicals, fertilizer, power, energy. Mr. Dang Quoc Toan is
one of the founding members of Asia Petroleum Energy Corporation - a company established by experts of PetroVietnam, he
was also one of the first Founding members of Vietnam Bio-fuels and Renewable Energy Association (in 2011) and Executive
Committee member of Vietnam Industrial & Environment Association. Besides, Mr. Toan has many initiatives and proposals for
the Government related to policies for Renewable energy in Vietnam, such as Onshore Windpower, Offshore Windpower, Solar
Energy, solar rooftop development and designed ONE MILLION GREEN HOME FOR VIETNAM, GREEN VIETNAM program.
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ÔNG BÙI VĂN THỊNH
MR. BUI VAN THINH


Chủ tịch - Hiệp hội Điện gió và Mặt trời Bình Thuận



Chairman - Binh Thuan Wind and Solar Energy Association

TIỂU SỬ | BIO
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN: Kỹ sư cơ khí, Thạc sỹ kỹ thuật & Quản lý dự án xây dựng
KINH NGHIỆM VIỆC LÀM
2020 - Đến nay: Thành viên HĐQT, CEO Công ty Cổ phần Phong Điện Thuận Bình, Chủ tịch Hiệp hội Điện gió và Mặt trời Bình
Thuận
2017-2019: Chủ tịch HĐQT, CEO Công ty Cổ phần Phong Điện Thuận Bình, Chủ tịch Hiệp hội Điện gió và Mặt trời Bình Thuận
2009-2016: Thành viên HĐQT, CEO Công ty Cổ phần Phong Điện Thuận Bình
2004-2008: Trưởng phòng Dự án - Công ty Thuỷ điện Thác Mơ
1995-2002: Phó phòng Kỹ thuật - Ban QL Dự án Thuỷ điện Hàm thuận - Đa mi - Đại ninh
1991-1995: Tổ trưởng giám sát Cơ điện - Ban QLCT Thuỷ điện Thác mơ.
1988 - 1991: Kỹ sư giám sát Thiết bị - Ban QLCT Thuỷ điện Trị an.
THÀNH TÍCH:
2015 - 2017: Thành viên HĐQT, CEO Công ty Cổ phần Phong Điện Thuận Bình. Hoàn thành dự án Nhà máy điện gió Phú Lạc
- giai đoạn 1 (24MW - đạt giải thưởng “Dự án điện gió tiêu biểu Châu Á năm 2017”
2002 - 2004: Học cao học tại Viện công nghệ Châu Á (AIT): chuyên ngành Kỹ thuật và Quản lý dự án Xây dựng (Construction
Engineering and Management).
ACADEMIC LEVEL: Mechanical engineer, Master of Construction Engineering & Management
WORKING RECORDS:
2020-to the present: Board Member, CEO of Thuan Binh Wind Power J/S Company (TBW). Chairman of Binh Thuan Wind &
Solar Power Association
2017-2019: Chairman and CEO of Thuan Binh Wind Power J/S Company (TBW). Chairman of Binh Thuan Wind & Solar Power
Association
2009-2016: Board Member, CEO of Thuan Binh Wind Power J/S Company (TBW).
2004-2008: Project manager at Thac Mo Hydropower J/S company
1995-2002: Vice Technical Manager - Hàm thuận - Đa mi - Đại ninh Hydropower project Management Board.
1991-1995: M&E Team Leader - Thac Mo Hydropower Project Management Board.
1988-1991: Supervisor- Tri An Hydropower Project Management Board.
ACHIEVEMENTS:
2015-2017: Phu Lac wind farrm to be awarded as “Asia Wind Power Project of 2017”.
2002-2004: Studied at Asia Institute of Technology (AIT) - Construction Engineering and Management.
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HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 4
PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀ CÁC NĂNG LƯỢNG MỚI
TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA CỦA
VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
CONFERENCE SESSION 4
SOLAR POWER AND NEW ENERGY SOURCES DEVELOPMENT
IN VIET NAM’S NATIONAL ENERGY DEVELOPMENT STRATEGY
TO 2030, WITH A VISION TO 2045
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THÔNG TIN DIỄN GIẢ | SPEAKER INFORMATION
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ÔNG BRUNO JASPAERT
MR. BRUNO JASPAERT


Tổng Giám đốc - Tổ hợp khu công nghiệp DEEP C



General Director - DEEP C Industrial Zones

TIỂU SỬ | BIO
Bruno Jaspaert là Tổng Giám đốc của Tổ hợp khu công nghiệp DEEP C, một trong các đơn vị phát triển khu công nghiệp
lớn nhất tại Việt Nam. Trước khi đảm nhiệm vị trí này, ông Bruno Jaspaert đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực
bán hàng, sản xuất, quản lý dự án, sáng tạo và quản lý chiến lược tại các công ty đa quốc gia hàng đầu khu vực Châu Á
và Châu Âu.
Bruno là một người có khả năng kiến thiết, xây dựng đôi ngũ nhân viên đa ngôn ngữ, có bằng thạc sĩ về Quan hệ quốc
tế và bằng thạc sĩ về quản trị kinh doanh.
Bruno Jaspaert is General Director at DEEP C Industrial Zones, one of the biggest industrial zone developers in Vietnam. Prior
to this position, he has more than 20 years of demonstrated experience with sales, production, project, innovation and strategy
management in leading multinational companies throughout Asia and Europe.
Bruno is a multilingual team player and builder holding a master’s degree in International Relations and Affairs and a
master’s degree in Commercial Engineering from EHSAL Management University.
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ÔNG JASON YAN
MR. JASON YAN


Giám đốc Marketing - LONGi Solar Technology Co.,Ltd.



Product Marketing Manager - LONGi Solar Technology Co.,Ltd.

TIỂU SỬ | BIO
Sau 6 năm làm việc trong bộ phận R&D Quang điện về lĩnh vực phát triển nguyên vật liệu và sản phẩm mới, ông Jason Yan
đã tích luỹ được vốn kiến thức phong phú về các sản phẩm quang điện bao gồm các quá trình chi tiết về toàn bộ chuỗi PV,
từng nguyên vật liệu cấu tạo nên PV mô đun và hệ thống phân tích PV. Sau đó, ông trở thành Giám đốc Marketing nhờ hiểu
biết sâu sắc của mình về xu hướng thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, ông còn am hiểu về các sản phẩm cạnh tranh thịnh hành,
các ưu nhược điểm của từng sản phẩm. Hơn hết, ông nắm bắt được đâu là những sản phẩm hấp dẫn đối với khách hàng.
Năm 2019, ông đã thành công trong việc quảng bá các tấm wafer M6 166mm, một trong những tấm điện mặt trời được
sử dụng bởi hầu hết các khách hàng trên toàn thế giới; thị trường của M6 cũng theo đó đã tăng lên đáng kể.
After 6 years working in the Photovoltaic R&D department with new materials and products development, he accumulated
rich knowledge about PV products including the detailed process of whole PV chain, each raw materials properties of PV
modules and the PV system analysis. Then he turned into Marketing Product Manage, where he was in depth understanding
of international marketing trend. Besides he was very familiar with mainstream competitive products and the advantages,
disadvantages of each product. Moreover, he understood what kind of product was most attractive to customers.
In 2019, he did a great job in promoting the M6 166 wafer product, recently the M6 product is accepted by most customers
all over the world. The market share of M6 product increased significantly.
CHỦ ĐỀ | TOPIC
ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI VÀ GIẢI PHÁP CHO CÁC KHU ĐÔ THỊ
SOLAR ROOFTOP AND SOLUTIONS TO URBAN AREAS
TÓM TẮT | ABSTRACT
Bài thuyết trình sẽ giới thiệu tổng quan về sự phát triển của điện mặt trời áp mái tại Châu Á và các loại tấm pin mặt trời có
khả năng tận dụng không gian mái nhà bị hạn chế.
LONGi là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về pin và mô đun mặt trời đơn tinh thể hiệu suất cao và đã được công nhận là
một trong những công ty năng lượng trời giá trị nhất thế giới với giá trị thị trường cao. Cải tiến và phát triển bền vững là hai giá
trị cốt lõi của LONGi. Chuỗi sản phẩm Hi-MO 4 và sản phẩm Hi-MO 5 là những lựa chọn phù hợp hơn cả cho thị trường điện
mặt trời Việt Nam, đặc biệt là Hi-MO 4, một sản phẩm vô cùng thích hợp cho không gian mái nhà bị hạn chế. Điều làm cho
Hi-MO 4 thích hợp cho thị trường điện áp mái là nhờ vào các đặc điểm như: Công suất cực cao, công nghệ tiên tiến, tương
thích với tất cả vật liệu mái nhà và sản lượng năng lượng cao.
The presentation will introduce the overview of the development of rooftop solar in Asia and what solar panels utilizing the
limited rooftop space.
LONGi is a world leading manufacturer of high-efficiency mono-crystalline solar cells and modules and has been
recognized as the world’s most valuable solar technology company with the highest market value. Innovation and sustainable
development are two of LONGi’s core values. Hi-MO 4 series products and the Hi-MO 5 products is a better choice for Vietnam
solar marketing. Especially the Hi-MO 4 is a better choice for limited rooftop space. Ultrahigh Power/advanced Technology/
Compatible for all Rooftop applications/higher energy yield are all the reasons why Hi-MO 4 is the better choice for roof-top
marketing.
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BÀ KIỀU PHƯƠNG
MS. KIEU PHUONG


Đại diện quốc gia - TRIO Waste-to-Energy Solution, Phần Lan



Country Representative - TRIO Waste-to-Energy Solution, Finland

TIỂU SỬ | BIO
Sau hơn 20 năm làm việc trong cơ quan Nhà nước, và sau đó tập trung vào các hoạt động xúc tiến thương mại với các
công ty quốc tế từ Phần Lan, Thụy Điển, Australia , Kiều Phương đã chuyển sang lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt vào đầu
năm 2015 với Watrec Ltd., công ty có thị phần lớn nhất ở Phần Lan về công nghệ biogas để xử lý bùn thải và các chất hữu
cơ dễ phân hủy sinh học khác.
Nhưng Kiều Phương và Watrec, kẻ chân ướt chân ráo tới một thị trường Châu Á nhanh chóng nhận ra rằng chất thải rắn
đô thị ở Việt Nam rất khác với Phần Lan và nhiều nước Châu Âu: rác không được phân loại tại nguồn, hỗn độn, ướt, có nhiệt
trị thấp và lẫn nhiều tạp chất. Họ hiểu rằng Watrec không thể bước một mình trong giai đoạn này. Được sự tư vấn nhiệt tình
và quí báu của một số nhà quản lý chất thải giàu kinh nghiệm trên thị trường, Kiều Phương và Watrec đã tìm và dần dần lấy
được lòng tin từ hai công ty quan trọng khác của Phần Lan: BMH Technology (chuyên về hệ thống phân loại và chế biến nhiên
liệu đốt) và Valmet (chuyên về lò hơi CFB và nhà máy điện). Đây là những công ty tiên phong trên phạm vi toàn cầu trong
lĩnh vực kinh doanh của họ.
Ba công ty đã trở thành đối tác thân thiết ở Việt Nam và các nước Đông Nam Châu Á khác, đưa ra câu trả lời tốt nhất cho
nhu cầu của thị trường, Giải pháp TRIO xử lý chất thải và thu hồi năng lượng. Từ đó, Kiều Phương đã trở thành người quảng bá
tích cực cho Giải pháp TRIO tới các bộ chuyên ngành như Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Khoa học và Công nghệ,
cũng như các thành phố lớn của Việt Nam, các đối tác và nhà đầu tư. Công nghệ Biogas và Giải pháp TRIO tới nay không
còn quá mới mẻ trên thị trường như vài năm về trước, nhưng con đường phía trước vẫn còn rất dài, để thuyết phục chính
quyền các thành phố nhận ra một tổ hợp công nghệ tin cậy là chìa khóa cho bài toán rác thải. Kiều Phương vẫn đang say
mê làm việc vì ước mơ tới một ngày sẽ được thấy các nguyên tắc của nền Kinh tế Tuần hoàn thực sự được áp dụng trong
lĩnh vực quản lý chất thải tại Việt Nam.
After 20 years working in the Government sector, and then intensively with international companies from Finland, Sweden,
Australia… in trade promotion, Kieu Phuong took a turning point to the waste-to-energy sector in early 2015 with Watrec Oy, the
biggest market share holder in Finland for biogas technology for biodegradable organic fraction and sludge.
Soon she and the new comer learnt that the municipal solid waste in Vietnam was just different from Finland and many
European countries: it is mixed, wet, of low caloric values and with lots of impurities. They understood that Watrec could hardly
play alone in this early phase. With valuable sharing from experienced waste management experts in the market, Kieu Phuong
and Watrec found and gradually won the trust from two other important Finnish companies: BMH Technology (solid waste
handling & refining systems) and Valmet (CFB boilers and power plants) who are global pioneers in their own fields.
The three companies became close partners in Vietnam and other SEA countries, offering to the markets their best answer
to the market needs, TRIO Waste-to-Energy Solution. Kieu Phuong has since become an active promoter of TRIO Solution to the
line ministries of Natural Resources and Environment, Industry and Trade, Science and Technology… as well as the central cities
of Vietnam, other stakeholders and the local investors. Biogas and the TRIO Solution are no longer new to the market as they
were some years ago, but the way is still long ahead for the cities all recognize a reliable technology combination is the key for
the local mixed waste. Kieu Phuong is passionately working for her dream to see Circular Economy principals one day being
truly adopted in waste management in Vietnam.
CHỦ ĐỀ | TOPIC
SỬ DỤNG TỔ HỢP CÔNG NGHỆ ĐỂ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT VÀ THU HỒI NĂNG LƯỢNG
APPLICATION OF COMBINED WASTE-TO-ENERGY TECHNOLOGIES IN MUNICIPAL SOLID WASTE TREATMENT
TÓM TẮT | ABSTRACT
Lựa chọn công nghệ xử lý hiện đại, phù hợp với đặc thù rác sinh hoạt và điều kiện kinh tế đang là bài toán khó của hầu
hết các tỉnh thành. Hiện chưa có bất kì dự án nào thành công về cả tiêu chí môi trường, kinh tế và phát triển bền vững.
Theo mô hình phát triển tuần hoàn, các nước Châu Âu đi đầu về công nghệ xử lý chất thải đã áp dụng giải pháp tổ hợp,
sử dụng các công nghệ khác nhau để xử lý, tái chế và biến rác thành năng lượng. Rác sinh hoạt có các thành phần khác
hẳn nhau, nếu chỉ sử dụng một công nghệ để xử lý sẽ không triệt để, lại còn gây lãng phí tài nguyên rác.
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Ba công ty hàng đầu của Phần Lan đang hợp tác với các nhà đầu tư ở Việt Nam để ứng dụng tổ hợp công nghệ bao
gồm Phân loại và Chế biến Nhiên liệu, Ủ kị khí chất hữu cơ làm biogas và Đốt phát điện. Giải pháp TRIO hiện được đánh giá
là hiệu quả và bền vững nhất cho địa phương, môi trường và nhà đầu tư.
Choosing a modern treatment technology suitable to the local MSW’s characteristics and economic conditions is a
true problem of most cities and provinces in Vietnam. So far, not a single built plant has been proven successful in terms of
environmental, economic and sustainable development criteria.
With the Circular Economy approach, the European countries that are at the forefront of waste treatment technology
worldwide have applied combined solutions, using different technologies to treat, recycle and turn waste into energy. MSW
has different components; using only one treatment technology will not treat it thoroughly and waste the resources at the
same time.
Three leading Finnish companies (BMH Technology, Watrec and Valmet) are working with investors in Vietnam to apply a
combined technology solution including Sorting and Fuel Processing, Anaerobic Digestion of Organic Fractions for Biogas, and
CFB Combustion. The TRIO Waste-to-Energy Solution is currently considered the most effective and sustainable for the localities,
the environment and investors.
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ÔNG JOHN ROCKHOLD
MR. JOHN ROCKHOLD


Chủ tịch - Nhóm Công tác Năng Lượng & Điện (PEWG),
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam



Chairman, Power & Energy Working Group (PEWG),
Vietnam Business Forum (VBF)

TIỂU SỬ | BIO
Ông Rockhold đã sống và làm việc tại Việt Nam từ năm 1992 và hiện nay ông đang thực hiện những dự án đầu tư hàng
tỉ đô la về nhập khẩu LNG, cảng, nhà ga, và nhà máy điện từ Hoa Kỳ cùng với các dự án về năng lượng mặt trời và năng
lượng gió. Từ năm 2009, ông bắt đầu làm việc với tư cách Chủ tịch của Nhóm Công tác Năng lượng và Điện (PEWG), Diễn đàn
Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) và trong năm 2016, ông là đồng chủ tịch cùng GE thành lập Uỷ ban năng lượng AmCham, hai
nhóm làm việc bao gồm khối tư nhân và chính phủ được thành lập để giải quyết các thách thức về năng lượng ở Việt Nam.
Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam bao gồm các đại diện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương (MOIT), IFC,
Ngân hàng Thế giới và 17 Phòng Thương mại và Hiệp hội Kinh doanh Quốc tế, bao gồm AmCham. Dưới sự lãnh đạo của ông,
Kế hoạch năng lượng Made in Vietnam (MVEP) đã được lập ra vào năm 2016 nhằm thúc đẩy năng lượng mặt trời, LNG, năng
lượng gió và sử dụng năng lượng hiệu quả nhằm đảm bảo an ninh năng lượng bền vững cho Việt Nam. MVEP II được xuất bản
vào tháng 1 năm 2020 nhằm nâng cao nhận thức và phổ biến về việc sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên
như gió, mặt trời và khí đốt tại Việt Nam. Ông John đã tham gia cùng khu vực tư nhân trong lĩnh vực năng lượng và những tiện
ích hạ tầng xã hội khác kể từ năm 1995 khi ông thành lập công ty tư vấn môi trường 100% vốn tư nhân đầu tiên tại Việt Nam.
Trong cương vị đó, ông đã làm việc với nhiều Bộ và doanh nghiệp Nhà nước (SOEs) trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng và vận
hành, với hơn 30 dự án cơ sở hạ tầng xã hội lớn trên khắp Việt Nam.
Ông Rockhold là một kĩ sư chuyên nghiệp người California với bằng Cử nhân Khoa học Kĩ thuật và Ứng dụng. Ông đã phục
vụ trong Hải quân Hoa Kỳ trong hơn tám năm. Sau đó ông làm việc ở Thái Lan, Loa, Iran và Trung Mỹ với tư cách thành viên
của Nhóm Cố vấn Hải quân Hoa Kỳ. Từ cuối thập niên 70 đến giữa thập niên 80, ông Rockhold làm việc với Chính phủ Hoa Kỳ
theo hợp đồng trực tiếp bao gồm Đông Nam Á.
Mr. Rockhold has been living and working in Vietnam since 1992 and he currently implementing multibillion-dollar investment
projects within LNG imports, ports, terminals, and power plants from the USA along with solar and wind projects. He started and
has served since 2009 as the Chairman of the Power and Energy Working Group within the Vietnam Business Forum (VBF) and
2016 started the AmCham Energy Committee which he Co-Chairs with GE, two private sector-government working groups
created to address energy challenges within Vietnam. The VBF consortium includes representatives from the Ministry of Planning
and Investment, MOIT, IFC, World Bank and 17 International Chambers of Commerce and Business Associations, including
AmCham. Under his leadership the Made in Vietnam Energy Plan (MVEP) was published in 2016 to promote solar, LNG, wind
and energy efficiencies to provide sustainable energy security plan for Vietnam. MVEP II was published in January of 2020
with the aim to inform and educate all parties on making Viet Nam energy efficient with natural resources like wind, solar and
gas. John has been involved with private sector participation within the energy sector and other social infrastructure utilities
since 1995 when he established Vietnam’s first 100% privately owned environmental consulting firm. In that role he worked with
numerous Vietnamese Ministries and State-Owned Enterprises (SOEs) in the design, construction and operation of over 30 major
social infrastructure projects throughout Vietnam.
Mr. Rockhold is a Californian PE with BSc in Engineering and Applied Science, he served in the US Navy for over eight years.
He later served in Thailand, Loa, Iran, and Central America as part of a US Naval Advisory Group. From the late 70’s through the
middle 80’s Mr. Rockhold worked with the US Government under direct contract including S.E. Asia.
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ÔNG NGUYỄN HẢI VINH
MR. NGUYEN HAI VINH


Phó Tổng giám đốc - Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo BIM



Deputy CEO - BIM Renewable Energy joint stock company

TIỂU SỬ | BIO
Nhiệm vụ: Phụ trách chung mảng năng lượng tái tạo của Tập đoàn BIM Group. Xây dựng kế hoạch dài hạn phát triển các
dự án Năng lượng tái tạo. Chỉ đạo/phối hợp cùng với các Phòng ban chức năng triển khai công tác đầu tư: các thủ tục dự
án. Chịu trách nhiệm Quản lý, điều hành trong triển khai thi công/vận hành nhà máy Điện mặt trời/điện gió.
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Đại học Standford
Mission: Be generally in charge of renewable energy business sector of BIM Group; sketch out long-term plans to develop
renewable energy projects. Direct/coordinate with functional departments to implement the investment procedures of the
project and project’s permits. Be responsible for managing the construction/operation of solar/wind power plants.
Qualification: MBA in Business Administration - Standford University
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ÔNG IAN NGUYEN
MR. IAN NGUYEN


Giám đốc điều hành, Thành viên HĐQT và Đồng sáng lập
Delta Offshore Energy



Managing Director, Member of the Board and Co-founder
Delta Offshore Energy

TIỂU SỬ | BIO
Ông Ian Nguyễn là một chuyên gia đầu tư và tài chính kiêm doanh nhân. Ông đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trên các
thị trường tài chính Đông Nam Á trong cả vai trò bên bán (sell-side) và bên mua (buy-side). Với vai trò nhà đầu tư, ông đã
tham gia một số IPO và thỏa thuận kêu gọi vốn quy mô lớn nhất ở Đông Nam Á trong đó có các giao dịch đầu tư nền tảng
(cornerstone investment). Đây là những khoản đầu tư vào các doanh nghiệp thuộc tất cả các ngành công nghiệp chính bao
gồm cơ sở hạ tầng, dầu khí, năng lượng; xây dựng & kỹ thuật, khai khoáng, sản xuất, bán lẻ, y tế, bất động sản, truyền thông,
viễn thông, dịch vụ tài chính và nhiều hơn nữa.
Trước khi trở về Việt Nam, ông làm việc tại Singapore với vai trò buy-side với các công ty khu vực Đông Nam Á. Ông là Giám
đốc điều hành/CEO của Quỹ Đầu tư Cheyne Capital Asia - công ty con thuộc sở hữu của Cheyne Capital Management LLP
có trụ sở tại Luân Đôn. Trước Cheyne Capital, Ian là Giám đốc của quỹ đầu tư phòng hộ (hedge fund) Belvedere Investment
Partners LLP. Trước khi tới Singapore, Ian bắt đầu sự nghiệp tài chính tại các ngân hàng đầu tư như Citibank cũng như các quỹ
đầu đầu tư khác tại Việt Nam trong mảng sales & trading và tài chính doanh nghiệp.
Mr. Nguyen is an investment and finance professional turned entrepreneur. He has spent over a decade in financial markets
in Southeast Asia on both the buy-side and sell-side. As a professional investor he has participated in some of the largest
IPOs and equity capital markets deals across Southeast Asia including cornerstone investments. These investments include
companies across all major industries including infrastructure, oil & gas, power, engineering & construction, mining, plantations,
manufacturing, retail, healthcare, real estate, media, telecommunications, financial services and more.
Prior to returning to Vietnam, he was based in Singapore on the buy-side covering companies in Southeast Asia. He
was Executive Director / CEO of Cheyne Capital Asia Pte Ltd a wholly owned subsidiary of London based Cheyne Capital
Management LLP. Before Cheyne Capital, Ian was Director for the hedge fund Belvedere Investment Partners LLP. Before
Singapore, Ian started his early career at investment banks including Citibank as well as boutique investment firms in Vietnam
in both sales & trading and corporate finance.
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BÀ TRẦN HƯƠNG THẢO
MS. TRAN HUONG THAO


Giám đốc khu vực miền Bắc - SolarBK



Northern region Director - SolarBK

TIỂU SỬ | BIO
Bà Trần Hương Thảo hiện là Giám Đốc SolarBK khu vực miền Bắc. SolarBK là tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực năng lượng
mặt trời sở hữu chuỗi giá trị hoàn thiện Tài chính, Công nghệ, Sản xuất, Thi công và vận hành. Là doanh nghiệp Việt sở hữu nhà
máy IREX sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời đạt chất lượng Quốc tế, SolarBK đã mở rộng mạng lưới trên toàn Thế giới, xuất
khẩu tấm pin đến thị trường Châu Âu/G7. SolarBK chuyên cung cấp các giải pháp EPC hoặc ESCO cho hệ thống điện năng
lượng mặt trời và hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời. Công ty đã và đang hỗ trợ các doanh nghiệp giảm thiểu tiêu
hao điện năng, chuyển sang sử dụng hiệu quả năng lượng sạch và tối ưu chi phí năng lượng.
Với kinh nghiệm chuyên môn và nền tảng vững chắc, bà được đề bạt làm giám đốc SolarBK khu vực phía Bắc để thực
hiện việc điều phối và cung cấp các dự án giải pháp điện và nước nóng năng lượng mặt trời công suất lớn dành cho doanh
nghiệp và khách hàng hộ gia đình.
Trong suốt 4 năm hoạt động trong ngành năng lượng tái tạo, bên cạnh việc đồng hành cùng các tổ chức xã hội cho các
chương trình môi trường, cộng đồng, bà còn đóng góp nhiều giải pháp có giá trị và được khách hàng, đối tác đánh giá cao
nhờ vào những kỹ năng chuyên môn và quản lý tài chính của mình.
Ms. Thao Huong Tran is currently SolarBK’s Northern region Director. SolarBK is a leading solar energy development group that
has the complete value chain of Finance, Technology, Manufacturing, Construction and Operation All the products distributed
by SolarBK are qualified and certified by International Standard to meet domestic demand and are being exported to over 15
overseas market. SolarBK provides EPC (Engineering Procurement and Construction) or ESCO (Leasing model) solutions for Solar
Power systems, solar water heating systems. They help enterprise to reduce energy consumption, use clean energy effectively
and optimize energy costs.
With her professional experience and a strong background, she was promoted to SolarBK’s Northern region Directo for
coordination and supplying large capacity solar energy and thermal water solutions for businesses and residential customers.
During 4 years of working in the renewable energy industry, besides working with social organizations in environmental and
community projects, she has contributed many valuable solutions and been highly praised by customers and partners thanks
to her specialties and financial management skills.
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THÔNG TIN NHÀ TÀI TRỢ
SPONSOR INFORMATION
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG NAM
TRUNGNAM GROUP
TÀI TRỢ, QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG KIM CƯƠNG | DIAMOND SPONSOR
Địa chỉ:
Address:
Tel/fax:
Website:

7A/68 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh
7A/68 Thanh Thai Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
(+84.28) 6264 5178 / (+84.28) 6264 5180

www.trungnamgroup.com.vn

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) thành lập năm 2004, tổng vốn điều lệ 3.500 tỷ đồng. Hơn
một thập kỷ xây dựng và phát triển, đến nay Trungnam Group với hệ thống 14 công ty thành viên, gần 1200 cán bộ công
nhân viên hoạt động trong 4 lĩnh vực chính gồm: Năng lượng, Xây dựng, Hạ tầng và Bất động sản. Suốt 15 năm qua, Trungnam
Group không ngừng lớn mạnh và liên tục mở rộng quy mô hoạt động tại 3 miền Bắc - Trung - Nam, nhanh chóng tạo dựng
được thương hiệu uy tín, xây dựng sự tín nhiệm với đối tác, khách hàng, đồng thời tạo dựng được vị thế của một nhà Đầu tư
hàng đầu tại Việt Nam. Điều đó được khẳng định bằng những dự án đầy thách thức, những dấu ấn riêng biệt tiêu biểu trên
khắp cả nước. Với chiến lược phát triển kinh doanh bài bản và tầm nhìn dài hạn, Trungnam Group hướng tới trở thành một
Tập đoàn lớn mạnh trong các lĩnh vực hoạt động không chỉ tại Việt Nam mà còn cả khu vực Đông Nam Á. “Đầu tư bền vững,
xây dựng tương lai” chính là kim chỉ nam giúp Trungnam Group xác định mục tiêu hiệu quả, cam kết chất lượng và sự bền
vững trong mọi dự án đầu tư.
Trungnam Group is a professional organization investing in Energy, Infrastructure, Construction and Real Estate. The company
has developd its own brand in business management, production management, and exploration leading to breakthroughs
and development. To quickly create its reputation and build its status as an investment company, Trungnam Group achieved
recognition with challenging projects, meeting the need customers by combining teamwork with superior management,
creativity, and professional deployment. With strengths in resources and finance, along with the motto of contributing to the
overall development of the country through its business activities, Trungnam is aiming to become a major corporation in real
estate, energy, and infrastructure. “Sustainable Investment - Building Up the Future” is the slogan that helps Trungnam Group to
define its goal effciently, and commit to quality and sustainability in every investment project.
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LIÊN DOANH VIỆT - NGA VIETSOVPETRO
JOINT VENTURE VIETSOVPETRO
TÀI TRỢ, QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG KIM CƯƠNG | DIAMOND SPONSOR
Địa chỉ:
Address:
Tel/fax:
Website:

105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu
105 Le Loi street, Thang Nhi Ward, Vung Tau City
02543 839 871 / 02543 839 857

www.vietsov.com.vn

Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro được thành lập năm 1981 và hoạt động trên cơ sở các Hiệp định Liên Chính phủ được
ký kết giữa Việt Nam và Liên Xô (năm 1981), Việt Nam và Liên bang Nga (năm 2010) về hợp tác tìm kiếm - thăm dò và khai thác
dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam. Tính đến hết năm 2019, Vietsovpetro đã khai thác hơn 236 triệu tấn dầu thô, vận chuyển
hơn 35 tỷ mét khối khí về bờ, đạt doanh thu trên 80 tỷ USD, đã vinh dự được Đảng và Nhà nước Việt Nam hai lần phong tặng
danh hiệu Anh hùng Lao động, được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh và Huân chương Sao Vàng.
Vietsovpetro hiện đang là đơn vị hoạt động hiệu quả nhất trong lĩnh vực dầu khí tại Việt Nam, có đủ năng lực đảm đương
toàn bộ từ khâu tìm kiếm thăm dò đến khai thác và xuất khẩu dầu thô, không chỉ cho riêng Vietsovpetro mà còn cho một số
công ty dầu khí khác trong và ngoài nước. Vietsovpetro cũng đang đẩy mạnh hợp tác và tham gia vào thị trường năng lượng
tái tạo, nhất là ngành công nghiệp điện gió.
Joint Venture Vietsovpetro (Vietsovpetro) was established on 19th June 1981 on the basis of the Inter-governmental
Agreements signed between Vietnam and the Soviet Union, and in 2010 between Vietnam and Russian Federation, for
cooperation in petroleum exploration and production on the continental shelf of Vietnam. By the end of 2019, over 236 million
tons of crude oil produced, more than 35 billion cubic meters of gas have been transported to shore, accounting for over 80
billion USD turnover, with such achievements, Vietsovpetro has twice granted with Labor Hero title, Ho Chi Minh Medal and Sao
Vang Medal by the Vietnamese State
Vietsovpetro is now recognized as the most effective and efficient ventures in the field of petroleum exploration and
production in Vietnam, capable of all activities from exploration, production and export of crude oil not only for Vietsovpetro
but also for other domestic and international O&G companies. Vietsovpetro is also promoting cooperation and participation
in the renewable energy market, especially the wind power industry.
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LIÊN DOANH CÁC NHÀ ĐẦU TƯ ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI LA GÀN
COOPERATION IN INVESTMENT ON OFFSHORE WIND LAGAN
TÀI TRỢ, QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG VÀNG | GOLD SPONSOR
Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) được thành lập vào năm 2012 bởi các giám đốc điều hành cấp cao của
ngành năng lượng Đan Mạch. Hiện tại CIP quản lý 6 quỹ với tổng tài sản khoảng 10 tỷ USD tập trung vào các tài sản tái tạo
trên toàn thế giới, bao gồm cả điện gió ngoài khơi.
Danh mục điện gió ngoài khơi của CIP hiện bao gồm 12 dự án đang trong các giai đoạn vận hành, xây dựng và phát triển
ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Úc. CIP có 1 gigawatt (GW) công suất điện gió ngoài khơi đang hoạt động và hơn (tổng) 16
GW đang được phát triển trên toàn thế giới.
Cùng với công ty chị em Copenhagen Offshore Partners (COP), CIP - COP có 200 nhân viên trong đó có khoảng 150
người có kinh nghiệm sâu rộng về lĩnh vực điện gió ngoài khơi. Giám đốc điều hành cấp cao của COP đã tham gia vào xây
dựng các dự án điện gió ngoài khơi trong vòng 25 năm qua. Kinh nghiệm tổng hợp từ đội ngũ nhân viên đã giúp cho CIP COP trở thành một trong những người thực thi dự án điện gió ngoài khơi giàu kinh nghiệm nhất trên thế giới.
CIP - COP đã phát triển các mối quan hệ lâu dài với những nhà cung cấp có kinh nghiệm và có thẩm quyền nhất trên thị
trường cũng như đã cung cấp các thành phần thuộc dự án điện gió ngoài khơi cho khoảng 10 GW dự án điện gió ngoài khơi,
tương đương với khoảng 1.700 trụ Tua bin gió và Móng. Nhờ vào hồ sơ theo dõi rõ ràng của CIP-COP trong việc thực hiện dự
án, các nhà cung cấp đã nhìn thấy ở CIP là một đối tác lâu dài trong ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi.
Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) was founded in 2012 by senior executives from the Denmark energy industry.
Currently CIP manages six funds with total assets of USD ~10 billion focused on renewable assets all over the world, including
offshore wind.
The CIP offshore wind portfolio currently consists of 12 projects in operational, construction and development phases in
North America, Europe, Asia and Australia. CIP has 1 GW of offshore wind capacity in operation and under construction with
further 16 GW (gross) under development globally.
Together with its sister company Copenhagen Offshore Partners (COP), CIP-COP has 200 employees of which approximately
150 have extensive offshore wind experience. Senior executives of COP have been involved in the construction of offshore
wind projects over the last 25 years. The combined experience of the employees makes CIP-COP one of the most experienced
offshore wind players in the world.
CIP-COP have developed long-lasting relationships with the most experienced and competent suppliers in the market and
have sourced offshore wind components for about 10 GW of offshore wind projects, which is equivalent to about 1,700 Wind
Turbines and Foundations. Suppliers see in CIP a long-term partner in the offshore wind industry thanks to the strong track record
of CIP-COP in project execution.
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Công ty Cổ phần Năng lượng Dầu khí Châu Á (ASIAPETRO) được các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh
vực năng lượng, dầu khí thành lập năm 2008 theo giấy Chứng nhận Đầu tư số 0305485623 được cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu
tư Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện bởi ông Đặng Quốc Toản, Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc. Hoạt động trong lĩnh vực xây
dựng công nghiệp, có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng các dự án điện, năng lượng và dầu khí, phát triển và đầu tư các
dự án năng lượng tái tạo - điện gió ngoài khơi, điện mặt trời và hiện đang là nhà đầu tư phát triển dự án điện gió ngoài khơi
công suất 48MW - Giai đoạn I tại tỉnh Trà Vinh và 150MW điện mặt trời tại tỉnh Bình Thuận.
Asian Petroleum Energy Joint Stock Company (ASIAPETRO) was established in 2008 by experts in energy and oil and gas
industry in 2008 under the Investment Certificate No. 0305485623 issued by the Department of Planning and Investment. Ho Chi
Minh City, represented by Mr. Dang Quoc Toan, Chairman of the Board of Directors - General Director. Operating in the field of
industrial construction, having experience in construction of power, energy and petroleum projects, developing and investing
in renewable energy projects - offshore wind power, solar power and is currently the investor of the offshore wind power project
with capacity of 48MW - Phase I in Tra Vinh province and 150MW of solar power in Binh Thuan province.

Công ty TNHH Năng lượng NOVASIA (NOVASIA ENERGY) là công ty được thành lập tại Việt Nam, theo giấy phép đăng
ký số 0315197536 do Sở Đầu tư và Kế hoạch TP HCM cấp và thuộc sở hữu của chủ tịch kiêm giám đốc, ông Christophe Guyard
(công dân Pháp), đã đi vào hoạt động trong thị trường năng lượng tái tạo tại Việt Nam từ năm 2018, đặc biệt chú trọng vào
năng lượng gió. NOVASIA ENERGY chiếm ưu thế trong việc sở hữu một đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và được kết hợp từ
Việt Nam và châu Âu, trong đó phần lớn các thành viên đã có kinh nghiệm làm việc trong ngành tái tạo hơn 10 năm. Hiện tại
ở thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh dự án La Gàn, NOVASIA ENERGY đang phát triển dự án năng lượng gió công suất 450MW,
đang trong các giai đoạn khác nhau và với các đối tác khác nhau.
Với công suất dự kiến 3,5 GW, dự án điện gió ngoài khơi La Gan là một trong những dự án điện gió ngoài khơi quy mô lớn
đầu tiên tại Việt Nam. Khu vực của dự án sẽ nằm trước Thị trấn Phan Rí Cửa, và khu vực Kê Gà, nằm trước thành phố Phan
Thiết, Bình Thuận. Dự án dự kiến sẽ khởi công vào năm 2022, với tổng mức đầu tư lên tới 10.5 tỷ USD bởi các nhà đầu tư là Công
ty Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Công ty Cổ phần Năng lượng Dầu khí Châu Á (ASIAPETRO) và Công ty TNHH Năng
lượng NOVASIA (NOVASIA ENERGY).
NOVASIA ENERGY was established in Vietnam under the registration No. 0315197536 issued by the Department of Planning
and Investment of Ho Chi Minh City. The owner is Chairman and Director Mr. Christophe Guyard ( French citizen). The company
has been operating in the market of renewable energy in Vietnam since 2018 and focuses on wind energy. NOVASIA ENERGY
has an advantage of owning experienced staff and incorporated from Vietnam and Europe which is the majority of members
who have experienced in the renewable industry over 10 years. Currently, at Ho Chi Minh City, beside La Gan’s project, NOVASIA
ENERGY is also developing a project of 450MW wind energy that is in different stages with other partners.
With a capacity of 3.5 GW, the project of La Gan offshore wind power is one of the first offshore wind power with large scale
in Vietnam. The project’s area will be in front of Phan Ri Cua Town and Ke Ga area and in front of Phan Thiet city, Binh Thuan
province. The project is expected to start in 2022 with a total investment of up to 10.5 billion USD by investors is Copenhagen
Infrastructure Partners (CIP), PetroVietnam Energy Joint Stock Company Asia (ASIAPETRO) and NOVASIA Energy Company
Limited (NOVASIA ENERGY).
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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
VIETNAM ELECTRICITY
TÀI TRỢ, QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG VÀNG | GOLD SPONSOR
Địa chỉ:
Address:
Tel/fax:
Website:

Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
No. 11 Cua Bac Street, Truc Bach Ward, Ba Dinh district, Hanoi City
+84 24 66946789 / +84 24 66946666

www.evn.com.vn

Tầm nhìn: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là tập đoàn kinh tế hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam và khu
vực, đóng vai trò chủ đạo trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Sứ mệnh: Đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện của khách hàng với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn.
Khẩu hiệu: EVN thắp sáng niềm tin
● Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
● Ngành, nghề kinh doanh chính:
- Sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng; chỉ huy điều hành hệ thống sản xuất, truyền tải, phân
phối và phân bổ điện năng trong hệ thống điện quốc gia; Xuất nhập khẩu điện năng; Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự
án điện;Quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc
dây truyền sản xuất, truyền tải và phân phối điện, công trình điện; thí nghiệm điện; Tư vấn quản lý dự án, tư vấn khảo sát thiết
kế, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán, tư vấn thẩm tra và giám sát thi công công trình nguồn điện, các
công trình đường dây và trạm biến áp.
● EVN hiện có:
- 3 tổng công ty phát điện (GENCO 1, 2, 3) và 8 công ty thủy điện/nhiệt điện thuộc lĩnh vực sản xuất điện năng,
- 5 tổng công ty điện lực kinh doanh điện năng đến khách hàng là Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC),Tổng công
ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI),
Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC).
- Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).
Vision: Vietnam Electricity (EVN) is a leading economic group in the power sector in Vietnam and in the region, plays a key
role in ensuring national energy security.
Mission: To sufficiently meet the electric energy demand of customers with better and better quality and services.
Slogan: Enlightening trust
- Business type: One member Limited liability company
- Core business: Production, transmission, distribution and trading of electricity; directing and operating the system of
production, transmission, distribution and allocation of power in the national power system; import and export of electric
power; investment and capital management in the power projects; management, operation, repair, maintenance, overhaul,
rehabilitation and upgrading of the electrical, mechanical equipment, control and automation system of the line of production,
transmission and distribution of electricity, power works and electrical testing.
Main subsidiaries:
Power Production: 3 Power Generation Corporations (GENCO 1, 2, 3);
Power Business: 5 Power Corporations, namely, Northern Power Corporation (EVNNPC), Central Power Corporation (EVNCPC),
Southern Power Corporation (EVNSPC), Hanoi Power Corporation (EVNHANOI), the Ho Chi Minh City Power Corporation (EVNHCMC).
Power Transmission: National Power Transmission Corporation (EVNNPT).
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CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HUAWEI
HUAWEI LTD
TÀI TRỢ, QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG VÀNG | GOLD SPONSOR
Địa chỉ: Trụ sở Huawei tại Bantian, quận Longgang, tỉnh Shenzhen, Trung Quốc
Address: Huawei Base, Bantian, Longgang District, Shenzhen, China
Website: https://www.huawei.com/en/

Huawei là nhà cung cấp hạ tầng ICT và các thiết bị thông minh hàng đầu thế giới, Được thành lập năm 1987, Huawei
là công ty tư nhân với quyền sở hữu hoàn toàn thuộc về các nhân viên.đứng thứ 61 trong danh sách Fortune Global 500
(năm 2019) và xếp hạng 68 trong danh sách Top 100 Thương hiệu Toàn cầu Tốt nhất (năm 2018) của Interbrand. Với các giải
pháp tích hợp trải rộng trên 4 lĩnh vực - các mạng viễn thông, IT, các thiết bị thông minh, và các dịch vụ đám mây - chúng
tôi cam kết mang kỹ thuật số đến với mọi người, mọi gia đình và mọi tổ chức để xây dựng một thế giới thông minh, được
kết nối trọn vẹn.
Các danh mục sản phẩm, giải pháp và dịch vụ tổng thể của Huawei đảm bảo cả tính cạnh tranh và bảo mật. Thông qua
việc hợp tác cởi mở với các đối tác hệ sinh thái, chúng tôi tạo ra giá trị bền vững cho các khách hàng của mình, cùng làm
việc để nâng cao năng lực của con người, làm phong phú cuộc sống của các gia đình, và truyền cảm hứng sáng tạo trong
các tổ chức ở mọi hình thức, mọi quy mô.
Huawei is a top tier ICT infrastructure and smart device provider in the world. Established in 1987, the company is a private
organization with shares acquisition entirely belongs to the staff. Huawei ranked 61 in the Fortune Global 500 (2019) and ranked
68 in the Top 100 Global Brand (2018) by Interbrand. With integrated solution across 4 major fields - telecommunications, IT, smart
devices, cloud services - we devoted ourself to make digital technology available to the people, families and organization in
attempt to build a smart world with plenary connections.
Huawei products and services guaranteed competitiveness and security. By comprehensive cooperation with ecosystem
partners, we offers sustainable solutions to the customers and work to enhance life quality with the aim to inspire creativity
within organizations of all scales.
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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
VIETNAM NATIONAL COAL - MINERAL INDUSTRIES HOLDING CORPORATION LIMITED
TÀI TRỢ, QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG VÀNG | GOLD SPONSOR
Địa chỉ:
Address:
Tel/fax:
Website:

226 Lê Duẩn, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
226 Le Duan, Trung Phung ward, Dong Da distric, Hanoi
(+84) 2435180141 / (+84)-24-38510724

www.vinacomin.vn

*Quan điểm phát triển:
“Từ tài nguyên khoáng sản và nguồn nhân lực đi lên giàu mạnh trên cơ sở phát triển thân thiện với môi trường; hài hòa với địa
phương, cộng đồng; hài hòa với mọi đối tác, bạn hàng; hài hòa với mọi thành viên trong Tập đoàn”.
*Khẩu hiệu: “Từ tài nguyên khoáng sản và nguồn nhân lực đi lên giàu mạnh”
*Sứ mệnh: Đáp ứng nhu cầu than - khoáng sản của nền kinh tế; đóng góp ngày càng nhiều vào việc thực hiện mục tiêu “Dân
giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.
* Tầm nhìn: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trở thành Tập đoàn kinh doanh có lợi nhuận cao, đảm bảo năng
lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế trong quá trình hội nhập và là trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
*Loại hình doanh nghiệp: Tập đoàn kinh tế 100% vốn nhà nước.
*Ngành nghề kinh doanh chính
- Công nghiệp than: Khảo sát, thăm dò, đầu tư, xây dựng, khai thác, vận tải, sàng tuyển, chế biến, mua, bán, xuất khẩu, nhập
khẩu các sản phẩm than, khí mỏ, nước ngầm ở mỏ và các khoáng sản đi cùng với than.
- Công nghiệp khoáng sản - luyện kim: Khảo sát, thăm dò, đầu tư, xây dựng, khai thác, vận tải, sàng tuyển, làm giàu quặng, luyện
kim, gia công, chế tác, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm khoáng sản.
- Công nghiệp điện: Đầu tư, xây dựng, sản xuất điện; mua, bán điện
- Công nghiệp vật liệu nổ công nghiệp: Sản xuất, mua, bán, dự trữ, sử dụng, xuất khẩu, nhập khẩu, các loại vật liệu nổ công
nghiệp và nitrat amon.
- Ngành, nghề có liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính: Công nghiệp cơ khí, Công nghiệp hóa chất, công nghiệp vật liệu
xây dựng; Quản lý, khai thác cảng biển, vận tải, hoa tiêu, kho bãi; Xây dựng công trình mỏ, dân dụng, công nghiệp, giao thông; Thăm
dò, khảo sát địa chất, tư vấn kỹ thuật, khoa học công nghệ và đầu tư; Giám định hàng hóa; Đào tạo; Y tế; Phòng ngừa, ứng cứu, xử
lý khắc phục sự cố mỏ; Hoạt động bảo vệ và hoàn nguyên môi trường.
* Vinacomin hiện có 65 công ty con và đơn vị trực thuộc, tổng số trên 95.000 CNCB. VINACOMIN và các đơn vị trực thuộc đang
hoạt động tại 43 tỉnh thành trên cả nước.
* Bussiness Straregy: “Thrive on prosperity from mineral and human resources with regard to environmental-friendly development;
harmonize with locality and community; harmonize in interest with partners and customers; harmonize with subsidiaries and employees.
* Slogan: “Thrive on prosperity from mineral and human resources”
*Vision: During the era of internationalization, Vietnam National Coal - Mineral Industries holding Corporation Limited (Vinacomin)’s
vision is becoming the highly-profitable and highly-competitive economic group in both domestic and international market,
simultaneously, set in concrete its role as the national pillar in protecting national energy security.
* Mission: Satisfying the coal-mineral demand of the economy, along with ever-increasing contribution for the national target of
“Prosperous people, strong country, society of democracy, justice and civilization”.
* Business type: One-member Limited liability company, 100% capital owned by the State
* Core business:
- Coal industry: Surveying, exploring, investing, constructing, exploiting, processing, trading, exporting, importing products of coal,
mine gas, mine underground water and other related mineral products.
- Mineral and metallurgical industries: Surveying, exploring, investing, constructing, exploiting, transporting, processing, refining,
metallurgy, fabricating, trading, export and export mineral products.
- Power industry: Investing, building, generating electricity, trading electricity.
- Industrial Explosive Material: Investing, constructing, producing, trading, storing, exporting, importing industrial explosive materials
and ammonium nitrate.
- Supporting Business: Mechanical industry, Chemical industry, Construction materials industry, Management and operation of ports,
logistics; Constructions of mine, civil, industrial and transportation works; Services of topography, geological exploration, technical
consulting, investment consulting, science and technology, informatics consulting; Testing and inspecting goods; Training; Healthcare;
Prevention, rescue, handling of mine incidents; Environmental protection and restoration activities.
* Main subsidiaries:
Vinacomin currently has 65 subsidiaries and affiliated units, managing over 95,000 employees. By operating 43 provinces and cities
across the country, Vinacomin and its subsidiaries have proved its undoubted influence and created immense values for Vietnam
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CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO BIM
BIM RENEWABLE ENERGY JOINT STOCK COMPANY
TÀI TRỢ, QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG BẠC | SILVER SPONSOR
Địa chỉ:
Address:
Tel/fax:
Website:

Thôn Lạc Tiến, xã Minh Phước, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
Lac Tien hamlet, Minh Phuoc commune, Thuan Nam district, Ninh Thuan province
025 939 60273

www.bimgroup.com

BIM Energy, thành viên Tập đoàn BIM Group, định hướng trở thành nhà đầu tư tiên phong về năng lượng tái tạo tại Việt
Nam. Việc đầu tư vào năng lượng tái tạo, cụ thể là các trang trại điện mặt trời - điện gió, chính là cách mà BIM Group và BIM
Energy góp phần bảo vệ môi trường khi giảm thiểu đáng kể lượng khí thải nhà kính, lượng phế phẩm từ quá trình sinh nhiệt do
sử dụng nhiên liệu hóa thạch, từ đó xây dựng nguồn năng lượng bền vững cho tương lai.
BIM Energy hợp tác với AC Energy, thuộc Tập đoàn Ayala, một trong những tập đoàn lớn nhất Philppines, thành lập liên
doanh BIM/AC Renewable để phát triển các dự án năng lượng tái tạo tại Ninh Thuận.
Với tổng công suất 330Mwp, bao gồm: nhà máy điện BIM 1 có công suất 30Mwp; BIM 2 có công suất 250Mwp và BIM 3 có
công suất 50Mwp. Cụm 3 nhà máy điện mặt trời được đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, lắp đặt hơn 1 triệu tấm pin năng lượng mặt
trời. Mỗi năm, cụm nhà máy sản xuất khoảng 600 triệu kwh, phục vụ 200 nghìn hộ gia đình và góp phần giảm gần 304.400 tấn
CO2 thải ra môi trường.
Hướng đến phát triển bền vững, BIM Energy sẽ tiếp tục tận dụng những thế mạnh sẵn có, mở rộng các điểm đến trên thị
trường và tiếp tục hợp tác với các đối tác và nhà thầu quốc tế lớn như Bouygues của Pháp, JUWI của Đức, cũng như các
nhà thầu trong nước uy tín như PPC1, TOJI, Sông Đà 4 và Lilama 18.
BIM Energy, a member of BIM group, aims to become a pioneer investor in renewable energy in Vietnam. Investing in
renewable energy, particularly in solar and wind farms, is the way that BIM Group and BIM Energy contribute to environmental
protection by significantly reducing greenhouse gas emissions and the amount of waste from heat generation due to the use
of fossil fuels, thereby building sustainable energy sources for the future.
BIM Energy cooperates with AC Engrgy, part of Ayala Group, one of the largest corporations in Philipines, to establish a BIM/
AC Renewable joint venture to develope renewable energy projects in Ninh Thuan.
With a total capacity of 330Mwp, including: BIM1 power plant with the capacity of 30Mwp, BIM2 with the capacity of
250Mwp and BIM3 with 50Mwp. The 3 solar power plants has been invested over VND7.000 billion and installed over 1 thousand
solar panels. Each year, the cluster produces about 600 billion kwh, serving 200 thousand households and contributing to
reduce nearly 304.400 ton of CO2 emissions released into the environment.
Toward sustainable development, BIM Energy will continue to take advantage of available strengths, expand market
destinations and continue to cooporate with major international partners such as Bouygues of France, JUWI of Germany, as
well as reputable domestic constractors such as PPC1, TOJI, Song Da 4 and Lilama 18.
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂN MÂY LNG
CHAN MAY LNG JOINT STOCK COMPANY
TÀI TRỢ, QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG BẠC | SILVER SPONSOR
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Vietinbank, số 02 Lê Quý Đôn, phường Phú Hội, TP Huế
Address: 4th Floor, Vietinbank Building, 02 Le Quy Don, Phu Hoi Ward, Hue City
Website: http://chanmaylng.com/

Dự án Nhà máy Điện khí LNG Chân Mây được đầu tư và phát triển bởi Công ty Cổ phần Chân Mây LNG tại Khu kinh tế
Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng công suất thiết kế 4.000MW, dự kiến khởi công xây dựng vào Quý I, 2021 và
vận hành thương mại giai đoạn 1 vào năm 2024 như một Nhà máy sản xuất điện tư nhân (IPP) với vốn sở hữu 60% Hoa Kỳ, 40%
Việt Nam. Khi đưa vào hoạt động, hàng năm, nhà máy sẽ cung cấp sản lượng điện trung bình 24-25 tỷ KWh. Đồng hành với Dự
án là các chương trình hỗ trợ của CP Hoa Kỳ cho các đầu tư tư nhân của công dân Mỹ ở nước ngoài, cùng các đối tác hàng
đầu thế giới về tài chính, công nghệ, vận hành, cung cấp khí và quản trị doanh nghiệp: Ngân hàng thế giới/ IFC, Exim Bank,
GE Gas Power, Black & Veatch, Bechtel, Baker McKenzie, EY, McKinsey và ERM. Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững gắn
liền bảo vệ môi trường, Dự án với tổng mức đầu tư ước tính khoảng 6 tỷ USD hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều đột phá cho ngành năng
lượng trong nước và góp phần tăng trưởng quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Chan May LNG Power Plant Project is a 4,000MW LNG facility invested and developed by Chan May LNG Joint Stock
Company (CML), the facility will be located in Chan May Lang Co Economic Zone with construction expected to begin in Q1 of
2021 and first phase Commercial Operation Date in 2024. Chan May is an independent power plant (IPP) investment (privately
owned, 60% US, 40% Vietnamese). The project is expected to have a total output per annum of 24-25 billion KWh. Besides the
support from United States government agencies supporting private sector-led overseas investments, the consortium working
with Chan May LNG include: World Bank/IFC, U.S. Import Export Bank, GE Gas Power, Black & Veatch, Bechtel, Baker McKenzie,
EY, McKinsey and ERM. With a total investment capital of approximately USD 6 billion, Chan May’s mission is to become a
leader in domestic energy production, while strengthening the trade and investment relations between the United States and
Vietnam.
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TẬP ĐOÀN EXXONMOBIL
EXXONMOBIL
TÀI TRỢ, QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG BẠC | SILVER SPONSOR
Website: https://www.exxonmobillng.com/

ExxonMobil, một trong những nhà cung cấp năng lượng và sản xuất hóa chất đại chúng lớn nhất thế giới, phát triển và
ứng dụng các công nghệ thế hệ tiếp theo nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng và sản phẩm hóa chất chất
lượng cao một cách an toàn và trách nhiệm.
Với hơn 40 năm kinh nghiệm phát triển trong các dự án khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), ExxonMobil vẫn đang tiếp tục mang
nguồn năng lượng thiết yếu này đến với các khách hàng trên khắp thế giới.
Chúng tôi đã gặt hái nhiều thành công trong năng lực thực thi các dự án mang tầm quốc tế, sức mạnh tài chính và kỷ
luật cũng như lịch sử đã được minh chứng về độ tin cậy và đảm bảo tiến độ dự án.
Hãy ghé thăm trang web của chúng tôi tại exxonmobilLNG.com
ExxonMobil, one of the world’s largest publicly traded energy providers and chemical manufacturers, develops and applies
next-generation technologies to help safely and responsibly meet the world’s growing needs for energy and high-quality
chemical products.
With more than 40 years of development experience in liquefied natural gas (LNG) projects, ExxonMobil continues to bring
this vital energy resource to customers around the world.
We have a proven track record of success with world-class project execution capabilities, financial strength and discipline
and a demonstrated history of reliability and timely delivery.
Visit us at exxonmobilLNG.com.
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NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG
TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
TÀI TRỢ, QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG BẠC | SILVER SPONSOR
Địa chỉ:
Address:
Tel/fax:
Website:

Tòa nhà TPBank, 57 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
TPBank Building, 57 Ly Thuong Kiet st., Hoan Kiem district, Hanoi
+84 24 3768 8998 / +84 24 3768 8979

http://tpb.vn

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (gọi tắt là “TPBank”) được thành lập từ ngày 05/05/2008 với khát vọng trở thành một
tổ chức tài chính minh bạch, hiệu quả, bền vững, mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và khách hàng. TPBank được kế thừa những
thế mạnh về công nghệ hiện đại, kinh nghiệm thị trường cùng tiềm lực tài chính của các cổ đông chiến lược bao gồm: Tập đoàn
Vàng bạc Đá quý DOJI, Tập đoàn Công nghệ FPT, Công ty Tài chính quốc tế (IFC), Tổng công ty Tái bảo hiểm Việt Nam (Vinare) và
Tập đoàn Tài chính SBI Ven Holding Pte. Ltd.,Singapore.
TPBank luôn nỗ lực mang lại các giải pháp, sản phẩm tài chính ngân hàng hiệu quả nhất, hướng tới phân khúc khách hàng trẻ
và năng động. Dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến và trình độ quản lý chuyên sâu, với mục tiêu đi đầu về Ngân hàng số, TPBank
đã tập trung đầu tư để có hạ tầng hiện đại, giải pháp công nghệ tiên tiến với những sản phẩm đột phá như LiveBank - mô hình ngân
hàng tự động 24/7, Savy - ứng dụng tiết kiệm vạn năng, QuickPay - thanh toán bằng mã QR code, ứng dụng ngân hàng điện tử
Ebank… TPBank đã ứng dụng thành công trợ lý ảo T’aio với trí thông minh nhân tạo AI và công nghệ máy học Machine Learning, hệ
thống nhận diện khách hàng bằng giọng nói và vân tay… Tất cả những sản phẩm vượt trội đó đã giúp TPBank trở thành nhà băng
đầu tiên có hệ sinh thái ngân hàng số đa dạng và vượt trội tại Việt Nam.
TPBank cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư nước ngoài như Tổ chức Tài chính quốc tế IFC và Quỹ đầu tư Phần
Lan PYN Elite Fund. Năm 2018, TPBank đã niêm yết thành công 555 triệu cổ phiếu trên sàn chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, đánh dấu bước
ngoặt lớn trong quá trình hoạt động ổn định và bền vững của nhà băng.
Nhiều tổ chức uy tín trong nước và quốc tế cũng liên tục đánh giá cao TPBank với nhiều giải thưởng danh giá: Ngân hàng số
sáng tạo nhất Việt Nam, Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam… Năm 2018, Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s liên tục nâng mức xếp
hạng tín nhiệm của TPBank lên mức B1 với triển vọng ổn định. TPBank cũng được Tạp chí The Asian Banker bình chọn nằm trong Top
10 Ngân hàng mạnh nhất Việt Nam, Top 500 Ngân hàng mạnh nhất Châu Á. Đặc biệt, tháng 11/2018, TPBank đã vinh dự nhận được
Huân chương lao động Hạng Ba do Đảng và Nhà Nước trao tặng.
Với tuyên ngôn thương hiệu “Vì chúng tôi hiểu bạn”, TPBank mong muốn lấy nền tảng của “sự thấu hiểu” khách hàng để xây
dựng phong cách chất lượng dịch vụ ngân hàng hàng đầu. Hiểu để sẻ chia, hiểu để cùng đồng hành với khách hàng, để sáng tạo
ra những sản phẩm dịch vụ tốt nhất và phù hợp nhất đem lại những giá trị gia tăng cao nhất cho khách hàng. Đó cũng chính là kim
chỉ nam cho sự phát triển bền vững mà TPBank hướng đến.
Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (TPBank) was founded on May 5th 2008. TPBank inherits technological expertise and
financial strength from its strategic shareholders including DOJI Gold &amp; Gems Group, FPT Group, Vietnam National Reinsurance
Corporation (Vinare), SBI Ven Holding Pte. Ltd (Singapore), IFC International Finance Company (under World Bank) and PYN Elite Fund.
Our mission is to offer most effective banking &amp; finance solutions to our customers, especially the young and active segment.
Based on our advanced technological infrastructure and specialized management, TPBank has always been pioneering in setting
trends in modern banking services, aiming to become the leading digital bank in Vietnam.
With these efforts, TPBank has been granted outstanding awards: Certificates of merit from the Prime Minister and Governor of
the State Bank of Vietnam; “Most Innovative Digital Bank Vietnam” in 2014, 2015 and &quot;Best Retail Bank Vietnam” in 2015, 2016
from Global Financial Market Review. In 2016, TPBank was proudly awarded “Best Internet Banking in Vietnam” by The Asian Banker.
In particular, our bank was in the Top 10 most prestigious Vietnam’s commercial banks 2016 by Vietnam Report. Appreciating our
enormous efforts, Moody’s upgraded TPBank’s credit rating to B2 - the highest level among commercial banks in Vietnam.
Moreover, TPBank has created many breakthrough products such as LiveBank - 24/7 automatic banking model, Savy - Versatile
saving application, QuickPay - payment by QR code, e-banking, etc. TPBank has successfully applied T’Aio virtual assistant with AI
artificial intelligence and Machine Learning technology, voice and fingerprint-based customer recognition system, etc. All such unique
product has helped TPBank become the first bank with a diversified and outstanding digital banking ecosystem in Vietnam.
In 2018, TPBank successfully listed 555 million shares on Ho Chi Minh Stock Exchange, marking a major turning point in its stable and
sustainable operation process. TPBank also received much attention from foreign investors. Many prestigious domestic and international
organizations have also highly appreciated TPBank with prestigious awards.
With the slogan “A deeper understanding”, TPBank wants to put customers at the heart of our business, basing on customer needs
to build leading service quality. Understand to share; understand to accompany customers, to create the best and the most suitable
products and services, to bring the highest added value to our customers. This is also the compass for TPBank’s sustainable development.
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TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP
VIETNAM AIRLINES
TÀI TRỢ, QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG BẠC | SILVER SPONSOR
Địa chỉ:
Address:
Tel/fax:
Website:

200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội
200 Nguyen Son Street, Long Bien District, Hanoi
(84 -24) 3873 2732 / (84 -24) 3872 2322

http://vietnamairlines.com

Là lực lượng chủ lực trong vận tải hàng không tại Việt Nam và khu vực tiểu vùng sông Mê Kông, Vietnam Airlines - Hãng
hàng không quốc gia Việt Nam hiện đang khai thác 95 đường bay tới 22 điểm nội địa và 29 điểm đến quốc tế với tổng cộng
hơn 400 chuyến bay mỗi ngày.
Luôn nỗ lực thay đổi, nâng cấp chất lượng sản phẩm, dịch vụ, Vietnam Airlines được đông đảo cộng đồng trong nước và
quốc tế ghi nhận qua nhiều giải thưởng danh giá. Năm 2017, Vietnam Airlines được CAPA công nhận là Hãng hàng không của
năm tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, “Hãng hàng không hàng đầu thế giới về bản sắc văn hoá” và “Hãng hàng không
hàng đầu thế giới về hạng Phổ thông đặc biệt” tại World Travel Awards. Năm 2019, Vietnam Airlines vinh dự được Tổ chức
đánh giá và xếp hạng hàng không Anh Skytrax công nhận là hãng Hàng không 4 sao 4 năm liên tiếp và lọt top hãng hàng
không lớn được yêu thích nhất Châu Á do TripAdvisor bình chọn. Thành tựu này là kết quả của sự tận tụy nỗ lực không ngừng
nhằm khẳng định cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ chất lượng nhất.
Gia nhập Liên minh hàng không SkyTeam năm 2010, Vietnam Airlines là thành viên đầu tiên của SkyTeam tại khu vực
Đông Nam Á. Sở hữu đội tàu bay thế hệ mới trẻ, hiện đại hàng đầu Châu Á như Boeing 787-9, 787-10 Dreamliner, Airbus A350900XWB, Airbus A321neo, Vietnam Airlines nỗ lực trở thành hãng hàng không lớn, hiện đại hàng đầu châu Á, đồng thời mang
đậm bản sắc văn hoá truyền thống Việt Nam.
Vietnam Airlines, a member of SkyTeam Alliance, is the national flag carrier of Vietnam and a major carrier in the Mekong
sub-region, operating 95 routes to 22 domestic and 29 international destinations with an average of 400 flights per day.
Vietnam Airlines’ efforts to improve service quality over the years have been recognized by international and national
communities through a series of prestigious awards. In 2017, Vietnam Airlines was awarded the “Asia Pacific Airline of the Year”
by CAPA; “World’s Leading Airline - Premium Economy Class” and “World’s Leading Cultural Airline” by World Travel Awards
2017. In 2018, Skytrax - the world’s leading airline and airport rating organization - ranked Vietnam Airlines as a 4-Star Airline
for 4th consecutive year. This achievement is the result of the organisation’s tireless devotion and commitment to provide the
highest quality across a range of products and services.
Vietnam Airlines takes great pride in our growing fleet, ensuring we continue to boast one of the youngest and most modern
fleets in Asia including Boeing 787-9, 787-10 Dreamliner, Airbus A350-900 XWB, Airbus A321neo. Positioning itself as a modern
carrier whose brand is characterized by Vietnamese traditional culture, Vietnam Airlines aspires to reach the 5-star rating and
become a major airline in Asia.
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CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LONGI
LONGI SOLAR TECHNOLOGY CO.,LTD.
TÀI TRỢ, QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG BẠC | SILVER SPONSOR
Địa chỉ:
Address:
Tel/fax:
Website:

Khu B, số 8989 đường Shangji, Khu phát triển Kinh tế và Công nghệ Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc
Block B,No.8989 Shangji Road, Xi’an Economic and Technological Development Zone, Xi’an, Shaanxi, China.
(+84) 908 112 490

https://en.longi-solar.com/

LONGi là công ty công nghệ năng lượng mặt trời hàng đầu thế giới, đưa ngành công nghiệp năng lượng mặt trời lên một
tầm cao mới với những cải tiến trong sản phẩm và tỷ lệ chi phí điện năng tối ưu hóa với các công nghệ đơn tinh thể đột phá.
LONGi cung cấp hơn 30GW các tấm pin và mô-đun năng lượng mặt trời hiệu quả cao cho thị trường toàn cầu hàng năm,
đáp ứng khoảng một phần tư nhu cầu thị trường toàn cầu. LONGi được công nhận là công ty công nghệ năng lượng mặt trời
có giá trị nhất thế giới với giá trị thị trường cao nhất. Đổi mới và phát triển bền vững là hai giá trị cốt lõi của LONGi.
LONGi hiện đang giữ kỷ lục thế giới về hiệu quả mô-đun và tế bào đơn tinh thể loại P, là công ty năng lượng mặt trời có
tài chính tốt nhất thế giới, theo báo cáo mới nhất của BloombergNEF. LONGi thể hiện vị thế dẫn đầu của mình trong ngành
công nghiệp PV trong việc chuyển đổi năng lượng. Các sản phẩm của LONGi chiếm 15% lượng lắp đặt năng lượng mới trên
thế giới mỗi năm và là nhà cung cấp thiết bị phát điện lớn nhất thế giới trong lĩnh vực PV.
Tuân thủ triết lý hoạt động ổn định và phát triển bền vững, LONGi đã duy trì tỷ số nợ trên tài sản thấp trong những năm
qua. Lợi nhuận cao và sự tin tưởng tuyệt đối của khách hàng đã được chứng minh và công nhận bởi các cơ quan quản lý
trong ngành.
LONGi , the world’s leading solar technology company, leads the solar PV industry to new heights with product innovations
and optimized power-cost ratio with breakthrough monocrystalline technologies. LONGi supplies more than 30GW of highefficiency solar wafers and modules worldwide yearly, about a quarter of global market demand. LONGi is recognized as the
world’s most valuable solar technology company with the highest market value. Innovation and sustainable development are
two of LONGi’s core values.
World’s record for P-Type monocrystalline cell and module efficiency. World’s largest scale in monocrystalline silicon wafers,
monocrystalline modules and bifacial modules deliveries. World’s healthiest solar company in financial strength, according
to the latest BloombergNEF report. LONGi demonstrates its leadership in the PV industry in energy transformation. LONGi’s
products fulfilled 15% of new energy installations in the world each year, and is the world’s largest supplier of power generation
equipment in the PV sector.
Adhering to the philosophy of stable operation and sustainable development, LONGi has maintained a low asset-liability
ratio through the years.The strong return on asset, good profitability and proven bankability has been validated and recognized
by industry authorities.
Welcome to follow LONGi-Vietnam:@Longivn and contact us: LONGi-Vietnam@longigroup.com
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CÔNG TY TNHH ANGELIN ENERGY
ANGELIN ENERGY
TÀI TRỢ, QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR
Địa chỉ:
Address:
Tel/fax:
Website:

Tòa nhà Le Meridien, tầng 8, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Le Meridien Building, 8th Floor, 3C Ton Duc Thang St, Ben Nghe Ward, Dist 1, HCMC, Vietnam
(+84) 908 112 490

https://www.angelinenergy.com/

Angelin Energy được coi là Nhà cung cấp khí công nghiệp đáng tin cậy nhất với các ngưồn cung cấp trên khắp khu vực
châu Á-Thái Bình Dương và Trung Đông. Angelin Energy là nhà cung cấp Gas đầy đủ dịch vụ từ tư vấn chuyển đổi khí, lắp đặt
vận hành trạm khí, đội ngũ hậu cần chuyên nghiệp, thiết bị đo lường độ chính xác cao, phương án đầu tư tiết kiệm chi phí và
lợi nhuận cao. Dịch vụ khách hàng đặc biệt và các sản phẩm chất lượng cao của Angelin Energy, được biết đến trong toàn
ngành... Chúng tôi ưu tiên đáp ứng và cung cấp nhu cầu khí đốt với hàng loạt các sản phẩm chất lượng bao gồm: Khí hóa
lỏng (LPG), Khí tự nhiên nén (CNG) và Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).
Angelin Consulting được thành lập ở giữa đại dịch Covid19 với một sứ mệnh duy nhất là trở thành công ty tư vấn các giải
pháp sáng tạo và đột phá để xây dựng và phát triển những dự án thành công cho các Công ty Năng lượng quốc tế mong
muốn tham gia kinh doanh và phát triển thương hiệu mà không phải đến Việt Nam trong thời kỳ đại dịch Covid-19 ngăn cách
thông thương toàn cầu.
Angelin Energy tiếp cận khách hàng bằng tâm nhìn & tư duy mới để xây dựng & phát triển dự án với chiến lược linh hoạt
độc đáo.
Angelin Energy’s exceptional customer service and high-quality products are known throughout the industry. We are
considered the most reliable Industrial Gas Supplier with contacts across the Asia-Pacific region and the Middle East. Angelin
Energy is a full-service Gas Supplier from consulting gas conversion, establish gas station, just-in-time logistics, high accuracy
measurement, saving cost and high return investment. We prioritize our clients’ gas needs by providing an array of products,
including Liquefied Petroleum Gas (LPG), Compressed Natural Gas (CNG) and Liquefied Natural Gas (LNG).
Angelin Consulting was founded in the middle of the Covid19 pandemic with a single mission: to be the most successful,
creative and ground-breaking consulting agency in Ho Chi Minh City to be representative of the energy international firms set
the brand/business without travelling to Vietnam in lockdown season.
We approach each of our clients with fresh eyes to develop customized, unique strategies.
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CÔNG TY GEN X ENERGY
GEN X ENERGY
TÀI TRỢ, QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR
Địa chỉ: Văn phòng Khu vực tại Singapore: 3 Temasek Avenue, Level 18, Centennial Tower, Singapore 039190
VPĐD tại Việt Nam: Spaces Hanoi Belvedere, Toà nhà Belvedere 28A Trần Hưng Đạo, P.Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm,
Tp.Hà Nội
Address: Regional Office in Singapore: 3 Temasek Avenue, Level 18, Centennial Tower, Singapore 039190
Rep Office in Vietnam: Spaces Belvedere Centre, 28A Tran Hung Dao St, Phan Chu Trinh ward, Hoan Kiem Dist, Hanoi
Tel/fax: +65 6950 3859/ +84 24 7101 4096
Website: https://www.gen-x-energy.com/

Gen X Energy
Gen X Energy là công ty chuyên đầu tư vào các dự án năng lượng bền vững ở Châu Á.
Gen X Energy thuộc Tập đoàn Blackstone. Hiện nay Blackstone đang quản lý danh mục tài sản với giá trị trên 530 tỷ USD
và có bề dày thành tích được kiểm chứng về kinh nghiệm đầu tư đa dạng trong lĩnh vực năng lượng, từ việc mua các cơ sở
đã đưa vào vận hành cho tới việc tham gia đầu tư phát triển từ đầu, hoặc vào giai đoạn đã phát triển sâu. Mảng năng lượng
của Blackstone là một mũi đầu tư tích cực với độ phủ trong hầu hết các lĩnh vực của ngành năng lượng, và ngân sách cam
kết khoảng 16 tỷ USD dành để đầu tư vào các dự án năng lượng ở nhiều quốc gia trong khu vực và trải khắp chuỗi giá trị của
ngành này.
Tổng cộng kinh nghiệm thì nhóm quản lý Gen X Energy đã phát triển, thu xếp vốn, xây dựng, sở hữu và vận hành thành
công các dự án năng lượng và cơ sở hạ tầng liên quan tại hơn 21 quốc gia, với tổng công suất trên 27.500 MW nguồn điện
trên toàn cầu, bao gồm hơn 8.500 MW tại Philippines, Việt Nam, Đài Loan, Ấn Độ, Trung Quốc, Bangladesh và Sri Lanka. Đội
ngũ này cũng đã thu xếp xong các khoản vay miễn truy đòi và giao dịch nợ doanh nghiệp trị giá hơn 23 tỷ USD, cũng như có
kinh nghiệm phát triển các dự án nhiệt điện khí và các dự án chuyên về LNG.
Tại Châu Á, Gen X Energy đang phát triển một tổ hợp trạm nhập LNG và Dự án nhiệt điện khí có tuabin chu trình hỗn hợp
tại tỉnh Batangas, đảo Luzon, Philippines. Dự án có công suất nhập 3 triệu tấn LNG/năm và công suất phát điện 1.100 MW.
Tương lai sẽ mở rộng và tăng công suất lên 6 triệu tấn LNG /năm.
Tại Việt Nam, Gen X Energy đang phát triển đầu tư vào các dự án có qui mô lớn về tổ hợp chuỗi LNG-Điện khí và các
dự án năng lượng tái tạo, một trong các dự án đó là Tổ hợp LNG-Điện Cái Mép Hạ với tổng công suất cảng nhập 9 triệu tấn
LNG/năm và nhà máy điện khí 6.000MW hợp tác với Tập đoàn T&T và hiện đang chờ phê duyệt bổ sung vào quy hoạch điện.
Gen X Energy
Gen X Energy is an energy company focused on investing in sustainable energy projects in Asia.
Gen X Energy is a Blackstone portfolio company. Today, Blackstone manages over USD 574 billion of assets and a proven
track record of making investments in the energy sector with diversified experience across operating platforms as well as
advanced and early-stage development opportunities. Blackstone’s energy franchise is an active investor in virtually every
sector of the energy industry, having committed approximately USD 16 billion of equity to energy investments across a broad
range of geographies and throughout the energy value chain.
Collectively, the Gen X Energy management team has successfully developed, financed, constructed, owned, and
operated energy and related infrastructure projects in over 21 countries, representing over 27,500 MW globally, including over
8,500 MW in the Philippines, Vietnam, Taiwan, India, China, Bangladesh, and Sri Lanka. The team has also closed nonrecourse
financings and corporate debt transactions worth over USD 23 billion, as well as development experience in both LNG and
natural gas-fired power projects.
In Asia, Gen X Energy is developing an integrated LNG terminal and CCGT power Project, in Batangas Province, Luzon
Island, the Philippines. The Project will have a capacity of 3 MTPA of LNG and 1,100 MW power generation. Future phases will
increase LNG capacity to 6 MTPA
In Vietnam, Gen X Energy is pursuing large-scaled investment opportunities in LNG to power and renewable energy projects,
one of which is the Cai Mep Ha LNG-Power Complex of a 9 MPTA LNG Terminal and a 6,000MW CCGT in partnership with T&T
Group and is now waiting to be approved in the power master plan.
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CÔNG TY MACQUARIE CAPITAL
MACQUARIE CAPITAL
TÀI TRỢ, QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR
Địa chỉ:
Address:
Tel/fax:
Website:

Số 1 Đường Martin Place, Thành phố Sydney NSW 2000, Úc
1 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia
(+61) 2 8232 3333

https://www.macquarie.com/au/en.html

Macquarie là một định chế tài chính toàn cầu với hơn 14,500 nhân viên làm việc tại 27 quốc gia, và là một trong những
Tập đoàn của Úc ưu tú nhất được quốc tế công nhận. Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2019, Tập đoàn Macquarie có giá trị vốn
hóa thị trường hơn 30 tỉ Đô la Mỹ. Cùng với các quỹ do mình quản lý, Macquarie là nhà đầu tư cơ sở hạ tầng lớn nhất trên thế
giới, với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển các dự án năng lượng tái tạo.
Công ty Macquarie Capital là đơn vị hoạt động kinh doanh phụ trách các hoạt động đầu tư và tư vấn doanh nghiệp,
bao gồm các dự án năng lượng tái tạo. Macquarie Capital đầu tư nguồn vốn từ chính bảng cân đối kế toán của Tập Đoàn
Macquarie để phát triển các dự án cơ sở hạ tầng cũng như phát triển các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Sau thương vụ
mua lại Ngân Hàng Green Investment của Anh vào năm 2017 - một nhà đầu tư hàng đầu trong ngành hạ tầng xanh tại Anh
và Châu Âu, và cũng là ngân hàng đầu tư đầu tiên của thế giới dành riêng cho mảng xanh - nhân viên và tài sản của Ngân
Hàng Green Investment được sáp nhập vào công ty Macquarie Capital và pháp nhân mới được đặt tên là Tập Đoàn Green
Investment (“GIG”). Việc này đã củng cố vị thế của Macquarie là một Tập Đoàn hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực phát
triển và đầu tư năng lượng xanh.
Không chỉ là một nhà đầu tư, Công ty Macquarie Capital / GIG còn là một nhà tài trợ và nhà phát triển dự án ngay từ giai
đoạn đầu đối với các dự án xanh trên toàn cầu. Trong khi hầu hết các nhà đầu tư lớn khác mua lại tài sản tại giai đoạn đang
xây dựng hoặc đang hoạt động, thì Macquarie Capital / GIG phát triển các dự án năng lượng tái tạo ngay từ giai đoạn rất
sớm và chúng tôi đã triển khai thành công các dự án tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tính từ 2010, Tập Đoàn
Macquarie đã giúp tài trợ 20GW tổng công suất hoạt động, cộng thêm 7GW đang phát triển và xây dựng, tương ứng với tổng
số vốn đầu tư hơn 15 tỉ Đô la Mỹ. Macquarie nổi tiếng là một nhà đầu tư hàng đầu thế giới trong ngành điện gió ngoài khơi,
đã và đang đầu tư vào các dự án từ vùng biển Bắc Anh đến biển Đông Á. Đội ngũ của chúng tôi gồm hơn 300 chuyên gia
về đầu tư và năng lượng xanh.
Macquarie Group had a market capitalisation of more than USD 30 billion. Together with its managed funds, the Macquarie
Group is the world’s largest infrastructure investor, with extensive experience in developing green-field renewable energy
projects.
Macquarie Capital is the Macquarie Group’s operating business unit responsible for the Group’s corporate advisory and
principal investing activities, including in renewable projects. Macquarie Capital invests Macquarie’s own balance sheet
capital to develop infrastructure projects and build businesses. After the acquisition in 2017 of UK-based Green Investment
Bank - a leading investor in green infrastructure in UK and Europe and world’s first dedicated green investment bank - the
staff and assets of the Green Investment Bank are now absorbed into Macquarie Capital and the business rebranded as
Green Investment Group (“GIG”), solidifying Macquarie Group’s position as a global leader in green energy development and
investments.
Macquarie Capital / GIG is not only an investor but also an early stage-specialist developer and sponsor of green assets
globally. While most large institutional investors acquire assets either in construction or operations, Macquarie Capital / GIG has
an established track record of developing renewable assets from a very early stage and realising successful projects across
diverse geographies. Globally the Macquarie Group has helped finance 20GW of total operational capacity since 2010, with
a further 7GW in development or construction, representing of total of more than USD 15 billion of investment. Macquarie is
notably a world leading financial investor in offshore wind, having invested in projects from the UK North Sea to East China Sea.
Our team is comprised of 300+ green energy and investment specialists.
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TẬP ĐOÀN SUMITOMO
SUMITOMO CORPORATION
TÀI TRỢ, QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR
Địa chỉ: Otemachi Place East Tower, 2-3-2, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8601, Nhật Bản
Tòa nhà Corner Stone 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Address: Otemachi Place East Tower, 2-3-2, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8601 Japan
Corner Stone building 16 Phan Chu Trinh St., Phan Chu Trinh ward, Hoan Kiem district, Hanoi
Tel/fax: +81 3 6285 5142 / +84 24 38265320
Website: https://www.sumitomocorp.com/region-selector/

Tập đoàn Sumitomo
Tập đoàn Sumitomo là một trong các công ty thương mại và đầu tư lớn nhất tại Nhật Bản. Sumitomo tiến hành các hoạt động
kinh doanh đa ngành thông qua mạng lưới 132 địa điểm kinh doanh trên 67 nước trên thế giới với đội ngũ nhân viên 70.000 người.
Sumitomo thành lập văn phòng đại diện ở Việt Nam năm 1995, sau đó chuyển thành Công ty Sumitomo Việt Nam LLC năm
2007. Tập đoàn Sumitomo đóng góp lớn vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam với các hoạt động kinh doanh
phong phú bao gồm: xuất nhập khẩu, sản xuất chế biến, phát triển, đầu tư các khu công nghiệp, nhà máy điện, đường sắt đô thị
và các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
Sumitomo Corporation
Sumitomo is the largest trading and investment companies in Japan. The firm engages in multifaceted business activities through
the network of 132 locations in 67 countries world-wide and it has a total of 70,000 employees.
Sumitomo first established a representative office in Vietnam in 1995, which became Sumitomo Corporation Vietnam LLC in 2007.
Sumitomo has contributed broadly to Vietnam’s socio-economic development through diversified business activities, including
import and export, manufacturing and processing, development of industrial parks, power plants, urban railways, and corporate
social responsibility activities.
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CÔNG TY CỔ PHẦN NETNAM
NETNAM CORPORATION
TÀI TRỢ, QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR
Địa chỉ:
Address:
Tel/fax:
Website:

Khu thử nghiệm công nghệ, số 18 Hoàng Quốc Việt, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội
No.18 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Viet Nam
+84 24 3756 4907 / +84 24 3756 1888

http://www.netnam.vn

NetNam tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp và dịch vụ Internet chất lượng cao; Dịch vụ trực
tuyến và các dịch vụ Quản trị mạng & Tích hợp hệ thống.
Với 25 năm kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam, NetNam là sự lựa chọn hàng đầu cho các khách sạn 5*, khu căn hộ cao cấp,
các tổ chức phi chính phủ, tập đoàn đa quốc gia, hệ thống mạng lưới doanh nghiệp lớn và các tổ chức chính phủ.
NetNam cũng được biết đến là đơn vị số 1 về cung cấp dịch vụ internet sự kiện qua việc tham gia vào các sự kiện lớn, tiêu biểu
như: DPRK - USA Hanoi Summit 2019, APEC Danang 2017, B.Obama đến thăm Việt Nam, Apricot 2017…
NetNam luôn chú trọng áp dụng các thành tựu công nghệ, nâng cao hệ thống cũng như đảm bảo thái độ phục vụ thân thiện
và chuyên nghiệp.
Với niềm tự hào đó, chúng tôi mong muốn hợp tác cũng các đơn vị trong nước và quốc tế để giới thiệu công nghệ, sản phẩm
mới; liên tục nâng cấp chất lượng dịch vụ; đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng trên phạm vi toàn cầu.
NetNam is proud to be a pioneer of the Premium Internet services; Online services and Managed services & System integration.
Based on our 25 year-experience, NetNam is always trusted by 5-star-hotels, luxurious apartments, MNCs, large-sized enterprises,
NGOs and Governmental Organizations in Vietnam.
NetNam is known as the No. 1 Wireless Internet Service Provider for events through participating in regional and national ones
such as: DPRK-USA Hanoi Summit 2019, APEC 2017, U.S. former president B.Obama’s visit to Vietnam 2016, Apricot 2017 ...
NetNam always puts efforts into satisfying Clients and Partners with focus on technologies, service process and service attitude,
aiming to have a “5 star” class of Client care.
NetNam will keep our strong commitment for service reliability and availability, as well as giving Clients more value.
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TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
VIETNAM POST AND TELECOMMUNICATIONS GROUP
NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH | VIDEO CONFERENCING PROVIDER
Địa chỉ: 57 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Tp Hà Nội, Việt Nam
Address: 57 Huynh Thuc Khang, Lang Ha ward, Dong Da distric, Hanoi, Vietnam
Website: https://vnpt.com.vn/

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) là nhà cung cấp dịch vụ đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển của
ngành Bưu chính, Viễn thông Việt Nam và là tập đoàn có vai trò chủ chốt trong việc đưa Việt Nam trở thành 01 trong 10 quốc
gia có tốc độ phát triển Bưu chính Viễn thông nhanh nhất toàn cầu.
Đón đầu cuộc cách mạng 4.0, VNPT sẽ tập trung phát triển các dịch vụ CNTT mang tính đột phá trong kinh doanh; chuyển
từ khái niệm nhà mạng viễn thông (Telco) sang nhà cung cấp dịch vụ truyền thông kỷ nguyên số (DSP) nhằm chuyển đổi sang
kinh doanh các dịch vụ số, các dịch vụ giá trị gia tăng, CNTT, truyền thông và công nghiệp CNTT. Sự hợp tác, ủng hộ của
quý khách hàng là nguồn động lực to lớn để VNPT không ngừng nỗ lực, hướng tới mục tiêu trở thành Nhà cung cấp dịch vụ
số (Digital Services) hàng đầu Việt Nam và Trung tâm giao dịch số (Digital Hub) thị trường khu vực và thế giới vào năm 2030.
Với vị thế tiên phong trong lĩnh vực viễn thông và CNTT, VNPT mang đến cho các doanh nghiệp hệ sinh thái đa dạng các
giải pháp từ giải pháp kết nối như Internet, thoại di động; giải pháp lưu trữ dữ liệu (máy chủ vật lý và máy chủ Cloud) đến các
giải pháp chuyên ngành như điều hành trực tuyến (Hội nghị truyền hình, email); giải pháp quản trị doanh nghiệp; quản lý công
văn, công việc; giải pháp chăm sóc khách hàng; thanh toán trực tuyến; ký số tập trung….
Tự hào là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông số 1 tại Việt Nam, VNPT luôn đề cao sự sáng tạo, khả năng gắn kết các nguồn
lực để mang đến cơ hội kết nối không giới hạn, đem lại cho cộng đồng Doanh nghiệp những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất,
góp phần kiến tạo một xã hội phát triển, văn minh và không ngừng kết nối.
Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT) is the first service provider to set the foundation for the
development of Vietnam’s Posts and Telecommunications industry and plays a key role in developing Vietnam into one of the
10 fastest growing countries in the world in posts and telecommunications.
Anticipating the 4.0 revolution, VNPT will focus on developing breakthrough IT services in business; moving from telecom
operator (Telco) to digital era communication service provider (DSP) in order to transform into digital services, value-added
services, IT, communications and IT industry. The cooperation and support of customers are a great motivation for VNPT to
constantly strive, aiming at becoming the leading digital service provider (Digital Services) in Vietnam and the Digital Transaction
Hub (Digital Hub) in the regional and world markets by 2030.
As a pioneer in the field of telecommunications and IT, VNPT always brings enterprises with diversified ecosystem of solutions,
ranging from connection solutions like Internet, mobile phone; data storage solution (physical server and Cloud server) to
specialized solutions like online operation (television conference, email); enterprises administration solution; official documents/
work management; customer care solution; online payment; centralized digital signature, etc.
Proud of being the first-rank provider of telecommunication service in Vietnam, VNPT always focuses on the creativity, the
ability of linking different sources in order to bring the opportunity of unlimited connection, bringing the community with the
best service experience, partially contributing to creating a society of development, civilization and continuous connection.
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GIZ VIỆT NAM
GIZ VIETNAM
TÀI TRỢ, QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG HỘI THẢO | CONFERENCE SPONSOR
Địa chỉ: Tầng 6, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội
Address: 6th Floor, Hanoi Towers, 49 Hai Ba Trung Street, Hanoi
Website: www.giz.de/viet-nam

Là một tổ chức trực thuộc Nhà nước Liên bang, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH hỗ
trợ Chính phủ Đức trong lĩnh vực hợp tác quốc tế nhằm đạt được các mục tiêu hướng tới phát triển bền vững.
GIZ đã hoạt động ở Việt Nam trong hơn 20 năm qua. Thay mặt cho chính phủ Đức, GIZ cung cấp các dịch vụ tư vấn cho
Chính phủ Việt Nam và hiện đang tham gia vào ba lĩnh vực ưu tiên:
●

Dạy nghề

●

Chính sách về môi trường và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên

●

Năng lượng

Với Chương trình Cải cách Kinh tế Vĩ mô, GIZ Việt Nam trực tiếp kết nối những hoạt động trong các lĩnh vực ưu tiên với
“Chiến lược tăng trưởng xanh” của Việt Nam nhằm đạt được hiệu quả lâu dài trong tất cả các lĩnh vực và tạo thuận lợi cho
Việt Nam hướng tới một tương lai bền vững.
Nhà tài trợ vốn và ủy nhiệm chính của GIZ Việt Nam là Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ). Ngoài ra còn
có Bộ liên bang về Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn hạt nhân (BMU), Bộ Liên bang về các vấn đề Kinh tế và Năng
lượng (BMWi) và Bộ Tài chính Liên bang (BMF). GIZ Việt Nam cũng tham gia nhiều dự án do Chính phủ Úc (thông qua Bộ Ngoại
giao và Thương mại - DFAT), Chính phủ Thụy Sĩ và Liên minh châu Âu đồng tài trợ cũng như hợp tác chặt chẽ với Ngân hàng
phát triển Đức KfW trong nhiều dự án Hợp tác Phát triển Đức.
As a federal enterprise, the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH supports the German
Government in achieving its objectives in the field of international cooperation for sustainable development.
GIZ has been working in Viet Nam for more than 20 years. On behalf of the German Government, GIZ provides advisory
services to the Government of Viet Nam and is currently engaged in three priority areas:
●

Vocational training

●

Environmental policy and sustainable natural resource use

●

Energy

With our Macroeconomic Reforms Programme, GIZ Viet Nam directly links these priority areas of activity with Viet Nam’s
Green Growth Strategy in order to achieve lasting impacts in all sectors and facilitate Viet Nam’s progress towards a sustainable
future.
GIZ’s main commissioning party is the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ). Other
commissions come from the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU) and the
Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi). GIZ is also engaged in various projects co-funded by the Australian
and Swiss Government as well as the European Union. It closely cooperates with the German Development Bank KfW in various
joint programmes of German Development Cooperation.
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CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN LIÊN HỢP QUỐC TẠI VIỆT NAM (UNDP)
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP)
TÀI TRỢ, QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG HỘI THẢO | CONFERENCE SPONSOR
Địa chỉ:
Address:
Tel/fax:
Website:

304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
304 Kim Ma street, Ba Dinh distric, Hanoi
093 636 42 43

https://www.vn.undp.org/content/vietnam/vi/home.html

Có mặt ở tại 170 quốc gia và vùng lãnh thổ, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) hoạt động nhằm xóa đói giảm
nghèo và bảo vệ hành tinh. Chúng tôi giúp các quốc gia xây dựng các chính sách, kỹ năng, quan hệ đối tác và thể chế
mạnh mẽ để họ có thể duy trì sự phát triển của quốc gia. Chúng tôi hỗ trợ các quốc gia trong việc đạt được các Mục tiêu
phát triển bền vững (SDGs) thông qua các giải pháp tích hợp. Điều này có nghĩa là tập trung vào các hệ thống, nguyên nhân
gốc rễ và kết nối giữa các thách thức để xây dựng các giải pháp đáp ứng với thực tế hàng ngày của mọi người.
Tại Việt Nam, quan hệ đối tác của Chính phủ và UNDP chính thức bắt đầu vào năm 1978. Kể từ đó, UNDP đã hợp tác chặt
chẽ với Chính phủ và các đối tác khác để tăng cường sự lựa chọn cho mọi người và đảm bảo mọi người đều tiếp cận bình
đẳng với các cơ hội để phát huy tối đa tiềm năng của mình. Chương trình quốc gia hiện tại (2017-2021) đóng góp vào ba
kết quả liên quan đến nhau của Kế hoạch chiến lược Một Liên hợp quốc tại Việt Nam, nhằm giải quyết vấn đề nghèo đói và
bất bình đẳng; tăng cường sự tham gia của công dân và bảo vệ quyền lợi; cũng như thúc đẩy sự phát triển phát thải carbon
thấp, bền vững và tăng cường khả năng chống chịu của các nhóm mục tiêu.
On the ground in about 170 countries and territories, the United Nations Development Programme (UNDP) works to
eradicate poverty while protecting the planet. We help countries develop strong policies, skills, partnerships and institutions
so they can sustain their progress. We support countries in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) through
integrated solutions. This means focusing on systems, root causes and connections between challenges to build solutions that
respond to people’s daily realities.
In Viet Nam, the Government and UNDP partnership officially started in 1978. Since then UNDP has been working closely
with the Government and other partners to expand the choices for people and ensure that everyone has equal access
to opportunities to realize their full potentials. The current Country Programme (2017-2021) contributes to three inter-related
outcomes of the One UN Strategic Plan for Viet Nam, aiming to address poverty and inequalities; enhance citizen participation
and protection of rights; as well as promote sustainable low- carbon development while strengthening resilience of the targeted
groups.
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NHÓM CÔNG TÁC ĐIỆN VÀ NĂNG LƯỢNG - LIÊN MINH DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
POWER & ENERGY WORKING GROUP - VIETNAM BUSINESS FORUM
TÀI TRỢ, QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG HỘI THẢO | CONFERENCE SPONSOR
Địa chỉ:
Address:
Tel/fax:
Website:

Tầng 3B, Toà nhà Horison, 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
3B Floor, Horison Tower, 40 Cat Linh, Dong Da, Ha Noi, Viet Nam
(+84) 243 715 2226 / (+84) 243 715 2218

https://vbf.org.vn

Nhóm Công tác Điện & Năng lượng VBF (“VBF PEWG”), thành lập năm 2011, trực thuộc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam,
đóng vai trò là kênh đối thoại chính sách hướng tới sự phát triển năng lượng bền vững của Việt Nam.
VBF PEWG đã hợp tác chặt chẽ với Chính phủ, góp phần tạo ra các định hướng chuyển đổi trong ngành năng lượng. Vào
năm 2019, VBF PEWG đã công bố Báo cáo Kế hoạch Năng lượng sản xuất tại Việt Nam (Phiên bản 2.0) nhấn mạnh vai trò của
khu vực kinh tế tư nhân trong việc đảm bảo an ninh năng lượng và hướng tới các giải pháp năng lượng xanh tại Việt Nam.
The VBF Power & Energy Working Group (“VBF PEWG”), established in 2011, is a platform under the Vietnam Business Forum
Consortium, serving as a policy dialogue channel towards a sustainable energy development in Vietnam.
VBF PEWG has worked closely with the Government to create pathways to support the achievement of transformation in
the energy sector. In 2019, VBF PEWG has published the Made-in-Vietnam Energy Plan 2.0 which emphasizes the private sector
position to support energy security in Vietnam and brings attention to green energy possibilities.
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Huawei Smart PV Inverter

SỐ 1 Tổng lượng hàng bán ra toàn cầu
2015 - 2019

9

@ Huawei FusionSolar
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NHÀ ĐẦU TƯ HÀNG ĐẦU
VỀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TẠI VIỆT NAM
Là tập đoàn kinh tế đa ngành lớn mạnh tại Việt Nam, với hành trình 25 năm phát triển, BIM Group tự hào
tạo ra những sản phẩm mang tính tiên phong, sánh tầm quốc tế. Việc đầu tư vào Năng lượng tái tạo chính
là cách mà BIM Group và BIM Energy góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu lượng khí thải nhà kính,
lượng phế phẩm từ quá trình sinh nhiệt do sử dụng nhiên liệu hóa thạch, từ đó xây dựng nguồn năng lượng
bền vững cho thế hệ mai sau.

Toàn cảnh Nhà máy điện mặt trời BIM 2

Trạm biến áp 220KV

THUỘC TẬP ĐOÀN

w w w.bimgroup.com

Advancing LNG
Growth I Connections I Brighter futures
At ExxonMobil LNG we deliver cleaner energy solutions efficiently, reliably and
safely to customers using flexible, regional partnerships and global connections.
Powering growth and brighter futures for people everywhere.
To find out more visit ExxonMobilLNG.com
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Mang lại giá trị đích thực. Nâng cao hiệu quả, tinh giảm chi phí.

Định hướng tương lai,
một lần nữa.

Facebook: @LongiVN

E. LONGi-Vietnam@longigroup.com

