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Bản đồ cơ hội đầu tư SDG tại Việt Nam là thành quả của những đóng góp, nỗ lực hợp tác sâu sắc của 

nhiều bên liên quan. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến 30 cán bộ các cơ quan quản lý, các nhà đầu tư, 

viện nghiên cứu và doanh nghiệp đã dành thời gian tham gia các cuộc họp tham vấn chuyên sâu và 

đóng góp hiểu biết, kinh nghiệm sâu sắc của mình. 

Chúng tôi cũng cảm ơn sự hỗ trợ từ Trung tâm Thực hành và Đầu tư Tác động (CIIP), cũng là đối tác 

chính cho sáng kiến SDG Impact của UNDP tại khu vực ASEAN. 

Tài liệu này trình bày tổng quan về các ngành, phân ngành và lĩnh vực có cơ hội đầu tư (IOA). Thông 

tin chi tiết được chia sẻ trên Nền tảng đầu tư SDG của UNDP. 

Cố vấn 

Devahuti Choudhury, Chuyên gia về tác động SDG khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại Trung tâm 

Tài chính Bền vững của UNDP 

Nhóm xây dựng bản đồ 

Trần Hương Giang, Trưởng phòng Thí nghiệm Tăng tốc Đổi mới Sáng tạo, phụ trách thử nghiệm, UNDP 

Việt Nam 

Viên Kim Cương, Trưởng nhóm Tư vấn Quốc gia về Xây dựng Bản đồ cơ hội đầu tư SDG tại Việt Nam 

Bùi Vĩnh Hiển, Tư vấn Quốc gia về Xây dựng Bản đồ cơ hội đầu tư SDG tại Việt Nam 
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GIỚI THIỆU 

Thực hiện thành công các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) trên phạm vi toàn cầu sẽ tạo ra hàng triệu 

việc làm, thúc đẩy quỹ đạo tăng trưởng và mở ra các cơ hội thị trường trị giá hàng nghìn tỷ đô la. Tuy nhiên, 

chúng ta chỉ còn chưa đầy 8 năm để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, nhu cầu về dòng vốn đầu 

tư tư nhân bền vững vẫn đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Để khơi thông dòng chảy đầu tư tư nhân, 

mỗi quốc gia cần thu thập, cập nhật đầy đủ thông tin thị trường và phát triển các mối quan hệ đầu tư vững 

chắc. 

Bản đồ cơ hội đầu tư Việt Nam đã được xây dựng thông qua quá trình nghiên cứu và tham vấn với 30 cán 

bộ các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, nhà đầu tư thương mại và nhà đầu tư tác động lớn 

để thu thập thông tin thị trường hoàn chỉnh. Những hiểu biết chuyên sâu này giúp làm rõ hơn các cơ hội 

đầu tư cụ thể, phù hợp với ưu tiên chính sách của chính phủ, nhu cầu phát triển được định hình thông qua 

các mục tiêu SDG của Việt Nam và vai trò của khu vực tư nhân. Các lĩnh vực có cơ hội đầu tư (IOA) sẽ giúp 

thu hẹp khoảng cách về dòng vốn, hỗ trợ Chính phủ Việt Nam hoàn thành cam kết thực hiện các mục tiêu 

phát triển bền vững bằng cách áp dụng những mô hình kinh doanh thương mại có thể tạo ra tác động phát 

triển sâu rộng và giá trị tối ưu cho các bên liên quan. 

Bảng 1 – Bối cảnh Việt Nam – góc nhìn tổng thể  

Số tỉnh thành 63 tỉnh thành 

Dân số 97,34 triệu người (2020) 

Nhóm thu nhập Thu nhập trung bình thấp 

GNI bình quân đầu người, theo sức mua 

tương đương (USD) 

8.200 (2020) 

Cơ cấu dân số 5,5% - 64+ tuổi, 69,3% - 15 đến 64 tuổi, 25,2% - dưới 15 tuổi, tỷ lệ phụ thuộc thấp và 

lực lượng lao động năng động với tỷ lệ dân số biết chữ ở mức cao (97,85%) 

Môi trường đầu tư Nền kinh tế mở, rất phù hợp cho hoạt động đầu tư.  

Xếp hạng môi trường kinh doanh 70/190 quốc gia vào năm 2020 

Chỉ số phát triển con người 117/189 quốc gia vào năm 2020 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài 29 tỷ USD (FDI) vào năm 2020 
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TỔNG QUAN VỀ BẢN ĐỒ CƠ HỘI ĐẦU TƯ 

SDG TẠI VIỆT NAM 
Bản đồ cơ hội đầu tư SDG là gì? 
Phương pháp xây dựng Bản đồ cơ hội đầu tư SDG tuân theo quy trình “hình phễu”, bắt đầu bằng việc xem 
xét nhu cầu phát triển và ưu tiên chính sách của quốc gia, động lực đầu tư/tài chính của các bên liên quan 
trong khu vực công lập và tư nhân, các ngành, phân ngành ưu tiên và các vùng có nhu cầu phát triển cao 
nhất.  
 
Hoạt động này được thực hiện dựa trên dữ liệu, bằng chứng nghiên cứu và giúp cung cấp thông tin công 
khai cho nhà đầu tư và chính phủ để tăng cường triển khai vốn đầu tư hiệu quả, phù hợp với các Mục tiêu 
phát triển bền vững SDG. Giới và bất bình đẳng, số hóa và khí hậu là một số chủ đề/khía cạnh căn bản để 
phân tích tất cả các lĩnh vực có cơ hội đầu tư (IOAs) trong Bản đồ cơ hội đầu tư SDG tại Việt Nam.  
 
Phương pháp này cũng giúp xác định “Cơ hội mở”, tức (các) lĩnh vực đầu tư phục vụ nhu cầu tăng tốc phát 
triển trong bối cảnh quốc gia cụ thể nhưng chưa được coi là động lực chính sách thực sự theo cam kết 
của chính phủ hoặc chưa thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư tư nhân do thiếu mô hình kinh doanh khả thi hoặc cả 
hai khía cạnh đó.  
 
Thông qua phương pháp này, 24 bản đồ với hơn 350 IOAs cho các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc trên 
phạm vi toàn cầu đã được hoàn thiện, công bố trên Nền tảng đầu tư SDG, tính đến tháng 8 năm 2022. Chỉ 
tính riêng khu vực ASEAN, cùng với Việt Nam, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a và Thái Lan cũng đã xây dựng và 
công bố Bản đồ cơ hội đầu tư SDG. 
 
Quy trình xây dựng Bản đồ cơ hội đầu tư SDG 
 
 

BỨC TRANH ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 

Thực trạng đầu tư tư nhân 

Phân tích, so sánh nhu cầu phát triển và ưu tiên chính sách quốc gia để 

xác định các ngành, lĩnh vực mà quốc gia đã thể hiện cam kết chính trị/tài 

chính rõ ràng để thúc đẩy phát triển và đầu tư 

Xác định các tiểu vùng có nhu cầu phát triển cao trong mỗi phân 

ngành và động lực chính trị/tài chính mạnh mẽ để thúc đẩy tăng 

trưởng phân ngành tiềm năng 

Làm rõ mô hình kinh doanh tạo tác động trong các phân ngành, 

tiểu vùng ưu tiên mà nguồn vốn đầu tư mới có thể thúc đẩy mở 

rộng quy mô, đồng thời xác định các “Cơ hội mở” tiềm năng cần 

có mô hình kinh doanh mới 

Xác định ưu tiên quốc gia làm điểm xuất phát 

Xác định các tiểu vùng ưu tiên cần tập trung đầu tư 

Xác định các lĩnh vực có cơ hội đầu tư cụ thể 

Từ ưu tiên phát triển kinh tế xã hội 

quốc gia  

NGÀNH ƯU 

TIÊN 

PHÂN NGÀNH ƯU 

TIÊN  

…đến các lĩnh 

vực có cơ hội 

đầu tư 

LĨNH VỰC CÓ 

CƠ HỘI ĐẦU 

TƯ 

TIỂU VÙNG ƯU 

TIÊN 

Ưu tiên các phân ngành có nhu cầu phát triển & cam kết chính 

sách/động lực đầu tư 

Xác định các phân ngành ưu tiên cần tập trung đầu tư 
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Đầu tư vào Việt Nam đã tăng lên đáng kể trong 30 năm qua. Năm 2020, đầu tư khu vực ngoài nhà 

nước và đầu tư nước ngoài chiếm 66,2% tổng vốn đầu tư trên cả nước, đạt xấp xỉ 94,2 tỷ USD (GSO, 

2021). 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng vai trò quan trọng trong bức tranh đầu tư tư nhân của Việt 

Nam. Lũy kế đến ngày 20/12/2021, Việt Nam có 34.527 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, với 

tổng vốn đăng ký gần 408,1 tỷ USD (MPI, 2021). 

 

 

Đầu tư tác động chiếm tỷ lệ không đáng kể, mặc dù mức độ quan tâm đã tăng lên từ năm 2015. Trong 

giai đoạn 2007 - 2017: tổng giá trị đầu tư của nhóm nhà đầu tư tác động tư nhân (PII) và tổ chức tài 

chính phát triển (DFI) tương ứng đạt 25 triệu USD cho 23 dự án và 1,4 tỷ USD cho 50 dự án (GIIN, 

2018).  

Ưu tiên của Chính phủ 

Chính phủ Việt Nam coi khu vực tư nhân là động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Chính phủ tiếp 

tục cam kết thực hiện các chính sách cởi mở với đầu tư nước ngoài nhằm khuyến khích và thu hút 

các nhà đầu tư nước ngoài thông qua cải cách thủ tục hành chính và ưu đãi đầu tư. Luật Đầu tư sửa 

đổi năm 2020 và Luật Doanh nghiệp năm 2020 là minh chứng cho cam kết này khi nhiều thủ tục hành 

chính về phê duyệt dự án đầu tư đã được cắt giảm. 

Chính phủ cũng quy định cụ thể danh mục các lĩnh vực cần thu hút đầu tư nước ngoài và lĩnh vực ưu 

tiên nguồn vốn đầu tư trong nước. Đặc biệt, Việt Nam đang xây dựng các quy định, tiêu chuẩn mới để 

lựa chọn nhà đầu tư nước ngoài có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, góp phần thực hiện 

các mục tiêu quốc gia về phát triển bền vững. 

Báo cáo này trình bày điểm nổi bật của từng IOA, tương ứng với các lĩnh vực liên quan đến SDG, làm 

cơ sở để các nhà đầu tư khu vực tư nhân huy động vốn vào những lĩnh vực có tiềm năng mang lại lợi 

nhuận cao cũng như tạo tác động phát triển.  

  

Biểu đồ 1 Đầu tư theo từng lĩnh vực tại Việt Nam (Nguồn: Phân tích dữ liệu của TCTK) 
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TÓM TẮT KẾT QUẢ 

Bản đồ cơ hội đầu tư SDG tại Việt Nam đã xác định 6 ngành, 16 phân ngành, 14 lĩnh vực có cơ hội 

đầu tư và 7 cơ hội mở. 

 

  
GIÁO DỤC 

Công nghệ giáo dục - Đào tạo nghề từ xa  

Dạy nghề - Thiết lập cơ sở dạy nghề (Cơ hội mở) 

Y TẾ 

Chăm sóc sức khỏe - Dịch vụ khám chữa bệnh từ xa  

Dược phẩm - Sản xuất và chế biến nguyên liệu, thuốc 

hoặc thực phẩm chức năng từ thảo dược 

Công nghệ y tế - Sản xuất thiết bị chăm sóc sức khỏe 

gia đình với chi phí hợp lý (Cơ hội mở)  

 

 

THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG 

Nông sản- Giải pháp công nghệ nông nghiệp cải thiện 

hiệu quả sản xuất 

Bán lẻ & phân phối – Kho lạnh nhằm cải thiện hiệu quả 

chuỗi cung ứng 

Nông sản - Thuốc trừ sâu sinh học 

Thực phẩm – Cơ sở chiếu xạ thực phẩm 

Thực phẩm – Chế biến nước ép rau quả 

 

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO & THAY THẾ 

Năng lượng thay thế - Nhà máy điện mặt trời. 

Năng lượng thay thế - Thiết bị nước nóng năng 

lượng mặt trời  

Năng lượng thay thế - Đường dây tải điện (Cơ hội 

mở) 

Năng lượng thay thế - Nhà máy điện gió 

Năng lượng thay thế - Trạm sạc nhanh cho xe ôtô 

điện (Cơ hội mở) 

TÀI CHÍNH 
Dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp và cá nhân- Giải pháp cho vay ngang hàng hoặc gọi 

vốn cộng đồng (Cơ hội mở) 
Bảo hiểm - Sản phẩm bảo hiểm cho kinh doanh nông nghiệp (Cơ hội mở) 

CƠ SỞ HẠ TẦNG 

Cấp thoát nước & dịch vụ liên quan – Cung cấp nước sạch 

Quản lý chất thải - Cơ sở xử lý rác và chất thải 

Quản lý chất thải – Mô hình kinh tế tuần hoàn để xử lý chất thải 

(Cơ hội mở)  

Quản lý chất thải - Sản xuất điện rác 
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Ảnh: Jet dela Cruz 
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Bản đồ cơ hội đầu tư trong ngành  

GIÁO DỤC 
Cơ hội đầu tư: Mức đầu tư của Chính phủ Việt Nam cho giáo dục chiếm 5 - 6% tổng sản phẩm quốc 

nội (GDP) trong 10 năm qua (VnExpress, 2022). Nếu cộng thêm mức đóng góp hộ gia đình khoảng 

350 USD/hộ (GSO, 2021) cho đầu tư vào giáo dục, tổng chi cho lĩnh vực này sẽ chiếm khoảng 8%, 

tương đương hơn 20 tỷ USD. Điều đó thể hiện tiềm năng thị trường rất lớn. 

Nhu cầu phát triển: Việt Nam đang thiếu hụt lao động có kỹ năng, trong khi 33,8% doanh nghiệp gặp 

khó khăn trong việc tuyển dụng chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật tại địa phương (Vietnam 

Agriculture, 2021). Trong bối cảnh đó, tỷ lệ nhập học đại học, cao đẳng chỉ khoảng 30%, so với 50% 

ở Trung Quốc và Malaysia, và khả năng tiếp cận giáo dục còn có sự chênh lệch giữa các nhóm thu 

nhập (IFC, 2021). 

Ưu tiên chính sách: Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam (Quyết định 531/QĐ-

TTg-2021) tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, ứng dụng công nghệ, phát triển nguồn nhân lực 

có chất lượng cao trong các lĩnh vực kỹ thuật, quản lý doanh nghiệp, cải cách và đổi mới thể chế 

tổng thể trong lĩnh vực này, bao gồm dịch vụ giáo dục, đào tạo. 

 

Các lĩnh vực có cơ hội đầu tư phù hợp với chính sách, nhu cầu phát triển và động lực đầu tư trong 

ngành giáo dục được mô tả như dưới đây. 

 

Công nghệ giáo dục 
Nhu cầu phát triển trong từng IOA 

Ảnh của Le Tan 



 10 

 

 

 

 

Đào tạo  

nghề từ xa 

• Công nghệ giáo dục (EdTech) ở Việt Nam đang trong giai 

đoạn phát triển ban đầu và chưa thực sự trở thành giải pháp 

để giảm tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo, chưa được công 

nhận trình độ kỹ năng tại Việt Nam hiện chiếm khoảng 74% 

trong 51 triệu người lao động (Khanh, 2021). Tuy nhiên, với 

tỷ lệ thâm nhập điện thoại thông minh ở mức cao, công nghệ 

giáo dục có thể tiếp cận một lượng lớn dân số có nhu cầu đào 

tạo nghề. 

• Hơn 70% lao động nữ nông thôn ở Việt Nam không có khả 

năng tiếp cận đào tạo nghề do hạn chế về trình độ văn hóa 

và khả năng chi trả (MOLISA, 2016). 

Mô hình kinh doanh: Mô hình kinh doanh B2C vào công nghệ giáo 

dục (EdTech) để cung cấp đào tạo nghề trực tuyến cho những lao 

động muốn trang bị hoặc nâng cao kỹ năng. Hình thức đào tạo 

này có thể được bổ sung bằng đào tạo ngoại tuyến ở các khu vực 

được lựa chọn cụ thể (Kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp - OMO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả phát triển mong đợi 

• Tăng cường khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng vật chất hiện 

đại và đào tạo nghề chất lượng cao, từ đó mở rộng cơ hội 

việc làm hiệu quả, nâng cao chất lượng và tính bền vững 

của doanh nghiệp, tạo thêm nguồn thu nhập, nâng cao 

mức sống của người dân, giảm chênh lệch và bất bình 

đẳng giữa các vùng miền. 

• Phát huy vai trò của phụ nữ là động lực phát triển kinh tế 

cũng như nâng cao năng lực cho người dân ở khu vực 

nông thôn/bán nông thôn thông qua cải thiện khả năng 

tiếp cận cơ hội đào tạo kỹ thuật & dạy nghề để nâng cao 

trình độ/kỹ năng. 

Rủi ro tác động và rào cản 

► Tăng trưởng thị trường: > 25% 

► Quy mô thị trường: <50 triệu USD 

► Tiềm năng thị trường: 2 triệu học sinh, sinh viên đăng ký học nghề hàng 

năm, chưa đến 30% lao động trong lực lượng lao động được đào tạo (GSO 

Vietnam, 2019). 

► Tỷ suất lợi nhuận: ước tính 20-30%. 

► Mức đầu tư: 1-10 triệu USD. Phần lớn các thương vụ trong lĩnh vực Edtech 

tại Việt Nam có quy mô <5 triệu USD trong vòng gọi vốn Series A; một số 

thương vụ trị giá hơn 10 triệu USD. 

► Khu vực mục tiêu: Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc - Hà Nội, Hải Phòng, 

Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và Vĩnh Phúc; Vùng kinh tế trọng điểm 

phía Nam - Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng 

Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Long An và Tiền Giang; Vùng kinh tế trọng 

điểm miền Trung - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định 

► Mô hình kinh doanh ví dụ: Manabie, Hocmai 

 

 

Đóng góp vào giải pháp 
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• Nếu các mô hình kinh doanh không thể đưa ra mức giá 

phải chăng, những mô hình áp dụng công nghệ giáo dục 

như vậy có thể chỉ được áp dụng ở các phân khúc có thu 

nhập cao hơn. 

• Dự án đầu tư có thể chỉ tập trung được vào phân khúc thị 

trường khu vực thành thị nếu như còn hạn chế về cơ sở hạ 

tầng kỹ thuật số ở khu vực nông thôn/bán nông thôn. 

• Thiếu hụt đội ngũ giáo viên đào tạo có đầy đủ khả năng kỹ 

thuật số sẽ ảnh hưởng đến tính hiệu quả, quy mô, và mức 

độ nhân rộng của mô hình kinh doanh.  

 

 

 

 

  

Ảnh: Tim Gouw 
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Bản đồ cơ hội đầu tư trong ngành 

Y TẾ 
Cơ hội đầu tư: Thị trường y tế có quy mô 17,3 tỷ USD vào năm 2018, với chi tiêu bình quân đầu 

người dự kiến tăng từ 170 USD vào năm 2017 lên 400 USD vào năm 2027. Việt Nam là thị trường 

dược phẩm lớn thứ hai tại Đông Nam Á, với quy mô ước tính đạt 5,9 tỷ USD vào năm 2018 và dự 

kiến tăng trưởng với mức tăng trưởng kép hàng năm 14% vào năm 2025 (British Business Group 

Vietnam, 2019). Thị trường thiết bị y tế có quy mô ước tính đạt 1,6 tỷ USD (năm 2021), tăng trưởng 

với mức tăng trưởng kép hàng năm 10% trong giai đoạn 2017-2021 (Babuki JSC, 2021). 

Nhu cầu phát triển: Khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, có giá cả phải chăng vẫn tồn tại sự 

chênh lệch giữa khu vực nông thôn và thành thị. Số ca mắc các bệnh không lây nhiễm (NCD) gia 

tăng do thói quen sinh hoạt không lành mạnh như hút thuốc và sử dụng quá mức đồ uống có cồn. 

Bệnh không lây nhiễm là nguyên nhân gây ra 77% số ca tử vong vào năm 2016, so với 68% vào 

năm 2010 (Shaaban, 2020). Tỷ suất chết trẻ em dưới 5 tuổi giảm nhẹ xuống 23% vào năm 2013 và 

20,6% vào năm 2020 (GoV, 2020). 

Ưu tiên chính sách: Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và phát huy tối đa hiệu quả hệ thống y tế để 

thích ứng với già hóa dân số, hội nhập quốc tế và ứng dụng kỹ thuật số; đa dạng các dịch vụ y tế, 

khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân (KPMG, 2021) và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y 

tế của người dân (Quyết định 531/QĐ-TTg) (GoV, 2021). Các lĩnh vực có cơ hội đầu tư phù hợp với 

chính sách, nhu cầu phát triển và động lực đầu tư trong ngành y tế được mô tả như dưới đây. 

  

Chăm sóc sức khỏe 
 

Ảnh của Thijs Degenkamp 
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Nhu cầu phát triển trong từng IOA 

• Bệnh viện ở các thành phố lớn đều quá tải - tỷ lệ lấp đầy giường 

bệnh đạt 120–160%, đặc biệt là ở bệnh viện tuyến trung ương tại 

các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 

(Vietnam News, 2018). Hệ thống y tế hiện cũng thiếu nhân lực: tỷ 

lệ bác sĩ trên 10.000 dân ở Việt Nam là 8, so với 15 ở Malaysia và 

23 ở Singapore (World Bank, 2016). 

• Dân số Việt Nam đang già đi (tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên được 

dự báo sẽ tăng từ 7% lên 21% trong giai đoạn 2015-2050) 

(Shaaban, 2020). 

• 65% dân số Việt Nam sống ở vùng nông thôn hoặc vùng sâu vùng 

xa, do đó, khả năng tiếp cận và chất lượng, khả năng cung ứng 

dịch vụ y tế không thể tương đương so với khu vực thành thị do 

thiếu nhân lực y tế (Shaaban, 2020). 

Mô hình kinh doanh: Áp dụng mô hình B2C để thực hiện hội chẩn, chẩn 

đoán và kê đơn từ xa cho bệnh nhân thông qua nền tảng kỹ thuật số. Mô 

hình kinh doanh cũng có thể kết hợp các dịch vụ trực tuyến và ngoại 

tuyến (trực tiếp truyền thống). 

 

Kết quả phát triển mong đợi 

• Cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế cho người dân, đặc 

biệt là người dân sinh sống ở vùng sâu, vùng xa hoặc khó tiếp cận 

phòng khám y tế.  

• Giảm tải cho bệnh viện ở các thành phố lớn, từ đó khuyến khích 

đầu tư thành lập, mở rộng cơ sở bệnh viện và cải thiện chất lượng 

dịch vụ, bao gồm nâng cấp phòng khám chuyên khoa và chăm 

sóc cấp 3. 

 

Rủi ro tác động và rào cản 

• Nếu các đơn vị bảo hiểm như hệ thống Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 

hoặc các công ty bảo hiểm không có chính sách chi trả cho dịch 

vụ y tế từ xa giúp khuyến khích, mở rộng phạm vi bao phủ y tế 

Khám chữa 

bệnh từ xa 

 

► Tăng trưởng thị trường: >15% - 25% 

► Quy mô thị trường: 100 triệu -1 tỷ USD 

► Tiềm năng thị trường: Tổng chi y tế của Việt Nam ước tính khoảng 

6% GDP, khoảng hơn 17 tỷ đồng năm 2018. 66% dân số có thể truy 

cập internet, 94% dân số sử dụng internet hàng ngày. 

► Tỷ suất lợi nhuận: ước tính khoảng 20-25% 

► Mức đầu tư: 500.000 - 20 triệu USD  

► Khu vực mục tiêu: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng 

 

Đóng góp vào giải 

pháp 
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toàn dân thì các mô hình kinh doanh này vẫn chỉ mang lại lợi ích 

cho một bộ phận dân số nhất định.  

• Chuỗi giá trị y tế phân tán sẽ làm giảm hiệu quả chăm sóc sức 

khỏe nếu tư vấn trực tuyến không đi liền với các dịch vụ chăm 

sóc chuyên nghiệp.  

  

Ảnh: Daniel Sone 
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Dược phẩm 
Nhu cầu phát triển trong từng IOA 

• Nhu cầu sử dụng dược liệu để sản xuất thuốc và điều trị ở Việt 

Nam vào khoảng 60.000 - 80.000 tấn/năm, 80% trong số đó 

được nhập khẩu từ Trung Quốc qua đường tiểu ngạch với chất 

lượng không đảm bảo (Hanh, 2021).  

• Về vấn nạn thuốc giả, thuốc kém chất lượng, trong năm 2019, 

Việt Nam ghi nhận số doanh nghiệp sản xuất thuốc kém chất 

lượng cao nhất thế giới (Vo & Nguyen, 2019).  

Mô hình kinh doanh: Mô hình kinh doanh có thể hướng đến các 

hoạt động khác nhau của chuỗi giá trị, bao gồm trồng thảo 

dược (B2B), chế biến nguyên liệu thảo dược thành thuốc và 

thực phẩm chức năng (B2B) hoặc phân phối (B2C). Các nhà 

đầu tư cũng có thể lựa chọn thiết lập toàn bộ chuỗi giá trị. 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả phát triển mong đợi 

• Đầu tư vào trồng và chế biến cây dược liệu sẽ giảm nhu cầu 

nhập khẩu từ Trung Quốc trong khi phần lớn nguyên liệu 

nhập khẩu hiện nay có chất lượng thấp, khó truy xuất nguồn 

gốc, không đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế và tiềm 

ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng liên quan đến chất lượng sản 

phẩm.  

• Mở rộng cơ hội kinh doanh cho người dân ở nhiều vùng khác 

nhau, vốn có thu nhập thấp từ hoạt động canh tác truyền 

thống cây trồng có giá trị kinh tế thấp (ví dụ: ngô), để họ 

chuyển đổi sang hoặc trồng đa dạng cây dược liệu có giá trị 

kinh tế cao hơn. 

Rủi ro tác động và rào cản: Không thực hiện đầy đủ các biện 

pháp đảm bảo chất lượng sẽ ảnh hưởng đến lợi ích đối với người 

tiêu dùng của các mô hình kinh doanh này. 

 

 

Sản xuất và chế 

biến nguyên liệu, 

thuốc và thực phẩm 

chức năng từ thảo 

dược 

 

 

 

► Tăng trưởng thị trường: >10% - 15% 

► Quy mô thị trường: 100 triệu - 1 tỷ USD 

► Tiềm năng thị trường: Tổng giá trị các sản phẩm thuốc sử dụng tại 

Việt Nam đạt khoảng 5,14 tỷ USD, trong đó, giá trị chế phẩm từ dược 

liệu (thuốc tân dược, thuốc đông dược) ước đạt khoảng 440 triệu 

USD (chiếm 8,4% tổng chi phí điều trị bệnh) 

► Tỷ suất lợi nhuận: ước tính 10-15%. 

► Mức đầu tư: 1-10 triệu USD  

► Khu vực mục tiêu: Việt Nam có 7 vùng sinh thái; mỗi vùng phù hợp 

để trồng một số loại cây thảo dược theo quy hoạch của Chính phủ. 

► Mô hình kinh doanh ví dụ: VietMec, Ladophar 

Hành động để  

tránh gây hại 
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Bản đồ cơ hội đầu tư trong ngành 

THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG 
Cơ hội đầu tư: Thị trường công nghệ nông nghiệp có quy mô ước tính đạt 300 triệu USD trong khi quy 

mô của thị trường dịch vụ chuỗi cung ứng lạnh là 1,8 tỷ USD (Vietnam News, 2021). Việt Nam hiện 

nhập khẩu 100.000 -120.000 tấn thuốc bảo vệ thực vật hàng năm (Vietnam Agriculture News, 2021). 

Khoảng trống hiện tại về nguồn cung thuốc bảo vệ thực vật trong nước cho thấy Việt Nam còn nhiều 

cơ hội có thể khai thác. Ngoài ra, năng lực chế biến trái cây còn thấp, đạt 600.000 tấn so với tổng sản 

lượng hơn 12 triệu tấn; điều đó cho thấy Việt Nam có thể tận dụng lợi thế hiện có để mang lại lợi nhuận 

thương mại và tạo tác động trên quy mô rộng hơn (Luc, 2020). 

Nhu cầu phát triển: Năm 2021, Việt Nam được xếp hạng 65/113 về chỉ số an ninh lương thực toàn 

cầu (The Economist Group, 2021), thể hiện tình trạng dinh dưỡng kém do khó tiếp cận các sản phẩm 

thực phẩm chất lượng và năng suất lao động trong sản xuất nông nghiệp còn thấp, cụ thể là thấp hơn 

tương ứng 2,4 lần và 2,1 lần so với Indonesia và Thái Lan. (MoST, 2020). Việt Nam cũng chịu ảnh 

hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, đòi hỏi phải có những đổi mới sáng tạo trong hệ thống thực phẩm 

bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Chỉ riêng tác động của lũ lụt đã gây thiệt hại 2,3% GDP mỗi 

năm (Tổng cục Khí tượng thủy văn, 2022). 

Ưu tiên chính sách: Nghị quyết 26-NQ/TW/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng định hướng 

nhiều hỗ trợ của nhà nước cho phát triển nông thôn, bao gồm các hoạt động trong chuỗi giá trị nông 

nghiệp như tiếp cận thị trường, chuyển giao công nghệ, tiếp cận vốn, cải thiện nguồn nhân lực, đầu tư 

cơ sở hạ tầng, phát triển mô hình kinh doanh và đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm cho người dân.  

  

Ảnh: Alice Young 
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Công nghệ nông nghiệp 
Nhu cầu phát triển trong từng IOA 

Các giải pháp công nghệ cần được ứng dụng để: (a) Cải thiện 

mức thu nhập ở khu vực nông thôn, hiện đang thấp hơn 1,6 lần 

so với khu vực thành thị (Dan, 2018), (b) Mở rộng phạm vi nông 

nghiệp bền vững - hiện chỉ 0,3% tổng diện tích đất trồng trọt và 

0,5% diện tích nuôi trồng thủy sản được chứng nhận thực hành 

canh tác bền vững (GoV, 2020), (c) Giảm tỷ lệ thất thoát sau thu 

hoạch, hiện ở mức 10-20% trong sản xuất nông nghiệp, đảm bảo 

vệ sinh, an toàn thực phẩm - hiện ghi nhận 1.556 trường hợp ngộ 

độc thực phẩm, ảnh hưởng hơn 47.400 người trong giai đoạn 

2010-2019 (An, 2020).  

Mô hình kinh doanh: Các giải pháp công nghệ nông nghiệp B2B 

cho các hoạt động khác nhau trong sản xuất nông nghiệp, ví dụ 

như thực hiện các nhiệm vụ thiết yếu, giám sát mùa màng, phân 

tích dự đoán và nông nghiệp chính xác.  

 

•  

•  

•  

•  

•  

 

Giải pháp công 

nghệ nông 

nghiệp cải thiện 

sản xuất  

 

 

 

 

Kết quả phát triển mong đợi 

• Cải thiện khả năng tiếp cận công nghệ trong nông nghiệp 

công nghệ cao, nhằm tối ưu hiệu quả canh tác quy mô 

nhỏ, cải thiện năng suất và triển khai các giải pháp thích 

ứng với biến đổi khí hậu trong nông nghiệp; 

• Nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các yêu cầu về 

dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy 

giao dịch thương mại; 

• Tăng cường sự tham gia của phụ nữ bằng cách nâng cao 

thu nhập của họ từ sản xuất nông nghiệp, vốn là ngành 

mà họ chiếm đa số trong lực lượng lao động nhưng thu 

nhập còn thấp trong khi chưa được tham gia nhiều vào 

các hoạt động canh tác năng suất cao như canh tác vườn 

cây ăn quả. 

Rủi ro tác động và rào cản 

► Tăng trưởng thị trường: >10% - 15% 

► Quy mô thị trường: 100 triệu - 1 tỷ USD 

► Tiềm năng thị trường: Tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản của 

Việt Nam năm 2020 đạt 41 tỷ USD, tăng trưởng 2,7%; chỉ có 30 

doanh nghiệp đăng ký là doanh nghiệp công nghệ cao. (BritCharm, 

2021) 

► Tỷ suất lợi nhuận: ước tính 25%. 

► Mức đầu tư: Có thể thực hiện đầu tư vào các công ty khởi nghiệp 

ở những giai đoạn khác nhau: vốn hạt giống có thể <500.000 USD 

và vốn gọi vòng Series A và Series B có thể lên đến hàng triệu. 

► Khu vực mục tiêu: Tây Nguyên (tỉnh Lâm Đồng); Tỉnh Lào Cai 

(Sapa), tỉnh Sơn La (Mộc Châu); Đồng bằng sông Hồng và Đồng 

bằng sông Cửu Long. 

 

Đóng góp vào giải pháp 
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• Tác động mong muốn sẽ khó đạt được nếu các mô hình 

kinh doanh không lồng ghép hoạt động nâng cao năng 

lực công nghệ và kĩ thuật số cho người nông dân, giúp họ 

tham gia vào các mô hình nông nghiệp dựa trên nền tảng 

công nghệ. 

• Chi phí lao động còn thấp ở một số địa phương không 

khuyến khích doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp 

đầu tư và ứng dụng công nghệ để cải thiện năng suất 

canh tác. 

  

Ảnh: Markus Spirske 
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 Bán lẻ & phân phối 

Nhu cầu phát triển trong từng IOA 

• Các dịch vụ chuỗi cung ứng lạnh như bảo quản, vận 

chuyển hoặc đóng gói nông sản chưa phát triển, dẫn đến 

hư hỏng trong quá trình phân phối và chế biến, từ đó làm 

tăng chi phí phân phối (51 USD/tấn năm 2020 lên 87 

USD/tấn năm 2021) (Yen K. , 2021).  

• Đầu tư vào nguồn cung kho lạnh sẽ giúp giảm tỷ lệ thất 

thoát sau thu hoạch, hiện đang ở mức cao, và tránh được 

tình trạng rớt giá do hư hỏng trong khâu chế biến và vận 

chuyển. 

• Các giải pháp kho lạnh có thể giúp nông dân bảo quản 

nông sản, đáp ứng các yêu cầu chất lượng của các chuỗi 

nhà hàng, cửa hàng bán lẻ hiện đại đang phát triển nhanh 

chóng. 

Mô hình kinh doanh: Mô hình B2B về cung cấp kho lạnh cho hàng 

nông sản dễ hư hỏng (container và hàng rời) phục vụ cả doanh 

nghiệp xuất khẩu và nhà phân phối tại thị trường nội địa. Dịch vụ 

này cũng có thể bao gồm vận chuyển hàng lạnh, bảo quản, kiểm 

tra chất lượng, phân loại và đóng gói. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả phát triển mong đợi 

• Giảm tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch, tạo ra tác động tích 

cực đến môi trường bởi phương pháp quản lý chất thải 

nông nghiệp có thể giảm phát thải khí nhà kính; 

• Tăng sản lượng và giá trị thực phẩm nông nghiệp tươi 

sống, đảm bảo truy xuất nguồn gốc, tạo tác động kinh tế 

với cải thiện khả năng tiếp cận trong nước và nâng cao giá 

trị xuất khẩu của các sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng; 

• Tăng doanh số bán hàng cho người dân nhờ mở rộng khả 

năng tiếp cận thị trường và đối tượng người tiêu dùng. 

Rủi ro tác động và rào cản 

Kho lạnh nhằm cải 

thiện hiệu quả 

chuỗi cung ứng  

 

 

► Tăng trưởng thị trường: >10% - 15% 

► Quy mô thị trường: > 1 tỷ USD 

► Tiềm năng thị trường: Lĩnh vực chuỗi cung ứng lạnh của Việt Nam 

có tiềm năng phát triển nhờ số lượng siêu thị và doanh nghiệp 

xuất khẩu đang tăng lên. Quy mô thị trường ước tính sẽ tăng lên 

1,8 tỷ USD vào năm 2021 (Vietnam News, 2021) 

► Biên lợi nhuận gộp: ước tính 20 - 25%. 

► Mức đầu tư: 1-10 triệu USD 

► Khu vực mục tiêu: Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông 

Hồng, các tỉnh biên giới phía Bắc, tập trung hoạt động giao 

thương (Lào Cai, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng). 

► Mô hình kinh doanh ví dụ: ITL, ABA Cooltrans, Bình Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đóng góp vào  

giải pháp 
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• Sự phát triển không đồng đều trong chuỗi cung ứng lạnh, 

chẳng hạn như thiếu hạ tầng kho lạnh tại các đơn vị bán 

lẻ, có thể làm giảm giá trị đầu tư và ảnh hưởng đến tác 

động mong muốn. 

• Sự biến động của thị trường bất động sản có thể thu hẹp 

khả năng tiếp cận đất đai để xây dựng kho lạnh, từ đó làm 

giảm mức độ quan tâm của nhà đầu tư 

Ảnh: Nico Titto 
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Nông sản 
Nhu cầu phát triển trong từng IOA  

Hơn 50% nông dân ở Việt Nam lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, 

tác động tiêu cực đến sức khỏe con người.  

Mô hình kinh doanh: Mô hình B2B trong sản xuất thuốc trừ sâu 

sinh học. Các gói đầu tư cũng có thể bao gồm hoạt động phân 

phối (B2B và B2C - bán trực tiếp cho người nông dân). 

 

 

 

 

 

 

 

Sản xuất thuốc 

trừ sâu sinh học  

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả phát triển mong đợi 

• Giảm rủi ro sức khỏe liên quan đến việc sử dụng thuốc 

trừ sâu hóa học, đặc biệt cho đối tượng là nữ giới, vốn 

chiếm đa số trong lực lượng lao động nông nghiệp và 

tiếp xúc với các hóa chất này trong quá trình canh tác 

các loại cây trồng khác nhau. Rủi ro bao gồm rối loạn 

chức năng hô hấp, tổn thương gan nghiêm trọng, dị tật 

bẩm sinh, ức chế hệ thống miễn dịch hay các hình thức 

nhiễm độc cấp tính khác. 

• Giảm suy thoái môi trường do sử dụng hóa chất trong 

sản xuất nông nghiệp bằng cách áp dụng các biện pháp 

thích ứng để ứng phó với biến đổi khí hậu trong nông 

nghiệp cũng như thúc đẩy "tăng trưởng xanh và bền 

vững" 

• Cải thiện điều kiện làm việc cho nữ giới trong lĩnh vực 

nông nghiệp. Nữ giới chiếm 64,3% lực lượng lao động 

trong nông nghiệp và đóng vai trò chủ đạo trong canh 

tác một số loại cây trồng. 

  

 

► Tăng trưởng thị trường: >15% - 20% 

► Quy mô thị trường: 50-100 triệu USD 

► Tiềm năng thị trường: Năm 2019, Việt Nam nhập khẩu hơn 16 nghìn tấn 

thuốc bảo vệ thực vật sinh học (khoảng 50,8 triệu USD), chiếm 17% khối 

lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu. (Vietnam Agriculture News, 

2021) 

► Biên lợi nhuận gộp: ước tính 20% - 25%. 

► Mức đầu tư: có thể thông qua phát hành riêng lẻ (khuyến nghị) tại các 

doanh nghiệp đang hoạt động. Quy mô đầu tư có thể thay đổi tùy theo 

mức đầu tư mục tiêu. 

► Khu vực mục tiêu: Tỉnh Lâm Đồng, các tỉnh phía Tây Nam của Đồng bằng 

sông Cửu Long như Đồng Tháp, Bến Tre, An Giang, Tiền Giang; Đồng bằng 

sông Hồng, gồm Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng 

Ninh. 

► Mô hình kinh doanh ví dụ: Lộc Trời, VIPESCO 

 

Hành động để tránh 

gây hại 
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Rủi ro tác động và rào cản 

• Theo truyền thống hoặc thói quen, hoặc do chưa nhận 

thức đầy đủ về các sản phẩm sinh học, người dân vẫn 

sử dụng các sản phẩm hóa học, chưa đảm bảo tính bền 

vững của các hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

• Doanh nghiệp có thể không có đủ năng lực hoặc nguồn 

lực để cung cấp thông tin hoặc tiếp thị sản phẩm đến 

người dùng cuối. 

• Sản phẩm có thể cần nhiều thời gian để tạo dựng chỗ 

đứng vững chắc trên thị trường, làm chậm quá trình mở 

rộng quy mô kinh doanh. 
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Thực phẩm 
Nhu cầu phát triển trong từng IOA 

Với nhiều cơ sở chế biến, hệ số đổi mới thiết bị (tỷ lệ công nghệ, 

thiết bị mới giữa năm trước và năm sau) còn khiêm tốn, chỉ ở mức 

7%/năm (MARD, 2020) (tương ứng bằng 1/3 - 1/2 hệ số tối thiểu 

ở các quốc gia khác), dẫn đến mức thu nhập hàng tháng của 1,6 

triệu lao động trong ngành chỉ dao động ở mức 210 – 340 USD 

và tỷ lệ hao hụt sau thu hoạch cao ở mức 10 - 20% (GoV, 2020). 

Mô hình kinh doanh: Đầu tư vào các cơ sở chiếu xạ có thể kết hợp 

với dịch vụ cho thuê kho bãi và kho lạnh. Mô hình này  là mô hình 

B2B (Doanh nghiệp với doanh nghiệp), với khách hàng là nhà xuất 

khẩu trong nước hoặc nhà nhập khẩu nước ngoài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả phát triển mong đợi 

• Đầu tư vào công suất chiếu xạ sẽ giúp nông dân trồng 

cây ăn trái ở khu vực nông thôn nâng cao sản lượng và 

tiếp cận các thị trường ổn định, có giá trị cao, góp phần 

tăng thu nhập bền vững. 

• Giảm thất thoát sau thu hoạch đối với hàng nông sản xuất 

khẩu (rau quả).  

Rủi ro tác động và rào cản 

• Phụ thuộc vào năng lực xuất khẩu, trong khi chưa hiểu rõ 

lợi ích của dịch vụ này với thị trường nội địa có thể ảnh 

hưởng đến kết quả mong muốn của các khoản đầu tư đó. 

• Công nghệ chiếu xạ nếu không được áp dụng theo các quy 

định về an toàn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của 

người lao động trực tiếp thực hiện công việc. 

 

 

Cơ sở chiếu 

xạ thực 

phẩm 
 

 

  

► Tăng trưởng thị trường: > 15% - 20% 

► Quy mô thị trường: 50-100 triệu USD 

► Tiềm năng thị trường: 3% lượng trái cây xuất khẩu của Việt Nam năm 

2021, trị giá khoảng 1,8 tỷ USD, có thể là mục tiêu tiềm năng cho dịch 

vụ chiếu xạ. Nhu cầu xuất khẩu trái cây và thủy sản sang các thị trường 

có giá trị cao ước tính tăng 10-15% hàng năm (MoIT, 2021) 

► Tỷ suất thu nhập nội bộ: ước tính 15% - 20%. 

► Mức đầu tư: > 10 triệu USD, các cơ sở chiếu xạ hiện có ở Việt Nam 

được đầu tư vào khoảng 10-60 triệu USD. 

► Khu vực mục tiêu: Đồng bằng sông Cửu Long, gồm Bến Tre, Tiền 

Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp; các tỉnh Nam Trung Bộ: 3 tỉnh đề xuất là 

Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. 

► Mô hình kinh doanh ví dụ: An Phú, Sơn Sơn 

 

 

Đóng góp vào giải pháp 
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Thực phẩm 
Nhu cầu phát triển 

• Sản xuất nước ép rau quả là giải pháp nâng cao khả năng 

tiêu thụ nông sản tươi từ các trang trại, giảm tỷ lệ thất 

thoát lãng phí sau thu hoạch hiện chiếm hơn 20% (GoV, 

2020) tổng sản lượng trên 30 triệu tấn/năm của Việt 

Nam (GoV, 2020). 

• Người nông dân trồng rau quả có thu nhập thấp. Để khắc 

phục vấn đề này, họ có thể ký kết hợp đồng cung ứng với 

các nhà máy chế biến để nhận được mức giá thu mua 

cạnh tranh và hỗ trợ kỹ thuật đảm bảo đầu vào sản xuất. 

Mô hình kinh doanh: Xây dựng mới nhà máy chế biến nước ép 

rau quả hoặc đầu tư nâng cấp các nhà máy hiện có để nâng cao 

công suất và hiệu quả hoạt động theo mô hình B2C, hướng đến 

người tiêu dùng cuối tại thị trường nội địa. 

 

 

 

 

 

 

 

Chế biến nước ép 

rau quả 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả phát triển mong đợi 

• Giảm thất thoát, lãng phí sau thu hoạch, nâng cao giá trị 

sản phẩm gấp 3 - 4 lần, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng 

thị trường - nhất là thị trường xuất khẩu.  

• Đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về các sản phẩm rau 

quả (đã qua chế biến) chất lượng cao, đảm bảo an toàn vệ 

sinh thực phẩm và thời hạn sử dụng lâu dài.  

 

Rủi ro tác động và rào cản 

► Tăng trưởng thị trường: >5% - 10% 

► Quy mô thị trường: 100 triệu - 1 tỷ USD 

► Tiềm năng thị trường: Tổng giá trị thị trường nước ép trái cây 

tại Việt Nam đạt 450 triệu USD, chiếm gần 11% thị phần ngành 

nước giải khát tại Việt Nam năm 2019 (Minh H.V, 2021). Nguồn 

nguyên liệu để chế biến nước ép rau quả của Việt Nam rất lớn 

và đa dạng: 12-15 triệu tấn trái cây và 17,6 triệu tấn rau củ. Việt 

Nam có trên 150 cơ sở chế biến rau quả quy mô công nghiệp 

với tổng công suất thiết kế trên 1 triệu tấn/năm, nhưng sản 

lượng thực tế chỉ đạt hơn 600.000 tấn. (Chỉ thị 5/CT-Ttg 2020)   

► Biên lợi nhuận gộp: ước tính 15% - 20%. 

► Mức đầu tư: 500.000 - 1 triệu USD. 

► Khu vực mục tiêu: Đồng bằng sông Cửu Long: Bến Tre, Tiền 

Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp; các tỉnh nam trung bộ: Khánh 

Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận; Đồng bằng sông Hồng: Hải 

Dương và Hưng Yên. 

► Mô hình kinh doanh ví dụ: Nafoods, Đồng Giao (DOVECO) 

Mang lại lợi ích cho các 

bên liên quan 
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• Khó đảm bảo đủ nguồn cung ứng nguyên liệu vì thương 

nhân và người thu mua truyền thống tại địa phương thường 

trả giá cao để mời chào người nông dân.  

• Hiểu biết hạn chế về thị trường trong nước và năng lực tiếp 

thị sẽ là rào cản để hoạt động đầu tư có lãi. 

  

Ảnh: Arisa Chattasa 
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• .  

 

 

 

 

 

Bản đồ cơ hội đầu tư trong ngành 

CƠ SỞ HẠ TẦNG 
Cơ hội đầu tư: Thị trường quản lý chất thải của Việt Nam được định giá 3,8 tỷ USD vào năm 2020 

(Mondor Intelligence, 2021). Tiềm năng phát triển điện rác ở Việt Nam ước tính vào khoảng 1.517 

MW với sản lượng điện trung bình là 10.617.740 GWh/năm (Energy Institute, 2021). Với các dịch vụ 

tiện ích, nhu cầu đầu tư vào lĩnh vực nước sạch ước tính vào khoảng 1,3 tỷ USD đến 2,7 tỷ USD trong 

giai đoạn 2021-2030 (Lambert, 2021). 

Nhu cầu phát triển: Bên cạnh những thành quả đạt được, vẫn tồn tại một số hạn chế về tính khả 

dụng và khả năng tiếp cận các cơ sở hạ tầng, tiện ích quan trọng ở Việt Nam. Ví dụ, vào năm 2018, 

6,3% dân số ở khu vực nông thôn không được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh (GoV, 2020). Ngoài ra, 

trung bình 84,3% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý theo tiêu chuẩn quốc gia nhưng 

chủ yếu vẫn được đưa vào các bãi chôn lấp; tỷ lệ này thấp hơn nhiều ở một số vùng khác (ví dụ: 63% 

ở Tây Nguyên) (MONRE, 2019).  

Động lực chính sách: Theo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021-2030 của Đảng, phát 

triển cơ sở hạ tầng là một trong những trụ cột phát triển chiến lược quan trọng của Việt Nam. Ngoài 

ra, chính phủ cũng khuyến khích khu vực tư nhân áp dụng công nghệ xanh, công nghệ tiên tiến trong 

các dự án cơ sở hạ tầng. 

 
Ảnh: Kate Ferguson 
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Cấp thoát nước và dịch vụ liên quan 

Nhu cầu phát triển trong từng IOA 

• Hệ thống cung cấp nước sạch của Việt Nam đang đối 

diện với nhiều vấn đề như chất lượng nước uống không 

đảm bảo điều kiện vệ sinh (dẫn đến 9.000 người tử vong) 

hay nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm khiến gần 250 ngàn 

người nhập viện vì bị tiêu chảy cấp (MONRE, 2020). 

• Chỉ có 51% dân số nông thôn (khoảng 33 triệu người) 

được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn theo quy định 

của Bộ Y tế. Tỉ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước 

sạch từ công trình cấp nước tập trung, cấp nước quy mô 

hộ gia đình lần lượt là 41% và 10% (Duc, 2021). 

Mô hình kinh doanh: Mô hình kinh doanh có thể là đầu tư B2B 

vào nhà máy nước sạch để cung cấp nước cho mạng lưới phân 

phối hiện tại hoặc đầu tư B2C vào đường ống cấp nước từ các 

nhà máy nước sạch hiện có. 

 

 

 

 

 

 

Cung cấp 

nước sạch 
 

 

 

 

 

Kết quả phát triển mong đợi 

• Tăng cường cung ứng và khả năng tiếp cận nguồn nước 

chất lượng cho đối tượng chưa được tiếp cận đầy đủ 

dịch vụ này.  

• Đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu chấm dứt bệnh 

lao, sốt rét và các bệnh nhiệt đới; tăng cường phòng 

chống bệnh viêm gan, bệnh lây truyền qua đường nước 

và các bệnh truyền nhiễm khác. 

• Cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người 

dân, từ đó tác động tích cực đến năng suất kinh tế. 

  

► Tăng trưởng thị trường: 5 - 10% 

► Quy mô thị trường: > 1 tỷ USD 

► Tiềm năng thị trường: Việt Nam tiêu thụ gần 4 tỷ m3 nước 

sạch hàng năm. Mỗi m3 nước có giá trị quy đổi từ 0,3 - 0,9 

cent. Mức tiêu thụ hàng ngày dự kiến sẽ tăng từ 10,9 triệu 

m3 năm 2019 lên 20 triệu m3 vào năm 2030 (MONRE, 

2020) 

► Tỷ suất lợi nhuận: 5-10% 

► Quy mô đầu tư: Tùy theo công suất mục tiêu. - mức đầu 

tư tối thiểu khoảng 500.000 USD để đạt công suất 500 

m3/ngày-đêm.  

► Khu vực mục tiêu: Đồng bằng sông Cửu Long 

► Mô hình kinh doanh ví dụ: BIWASE, DNP-Water 

 

 

Đóng góp vào  

giải pháp 
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Rủi ro tác động và rào cản 

Giá nước sạch ở thị trường trong nước còn thấp, làm giảm tính 

hiệu quả của các mô hình thương mại và không đảm bảo chất 

lượng nước do mức đầu tư không tương xứng với nhu cầu của 

cộng đồng mục tiêu. 

 

Ảnh: Cia Gould 
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Quản lý chất thải 
Nhu cầu phát triển trong từng IOA 

• Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn về năng lực xử lý chất thải 

rắn. 75% lượng chất thải rắn thu gom được được đưa vào bãi 

chôn lấp trong năm 2020 và 80% trong số đó không đạt tiêu 

chuẩn vệ sinh (Tiêu chuẩn Việt Nam - TCVN 6696: 2000 của 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng); tỷ lệ thu gom rác 

thải ở nông thôn và thành thị tương ứng chỉ đạt xấp xỉ 40% 

và 60 - 80%. (MONRE, 2019) 

• Hàng năm, ước tính có khoảng 3,1 triệu tấn chất thải nhựa 

được thải ra trên đất liền ở Việt Nam. Ít nhất 10% trong số 

chất thải chưa được quản lý hiệu quả này đổ ra đại dương, 

khiến Việt Nam trở thành một trong năm nước gây ô nhiễm 

nhựa trên đại dương hàng đầu trên thế giới (Mahler, 2022).  

• Nữ giới chiếm 60% lực lượng lao động trong lĩnh vực quản lý 

chất thải ở Việt Nam, phần lớn là lao động phi chính thức. 

Ngoài mức thu nhập khiêm tốn và năng lực hạn chế, nữ giới 

còn đối mặt với nhiều rủi ro sức khỏe do tiếp xúc với chất 

thải độc hại và tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng 

(Mahler, 2022) 

Mô hình kinh doanh 

Đầu tư vào các công nghệ hiện đại về xử lý chất thải rắn, ví dụ như 

nhiệt phân thu hồi năng lượng để giảm chi phí xử lý, chôn lấp hợp vệ 

sinh và sản xuất vi sinh. (Công nghệ nhiệt phân tạo cơ hội chuyển đổi 

chất thải rắn đô thị, phụ phẩm nông nghiệp, lốp xe phế liệu, nhựa 

không thể tái chế, v.v. thành năng lượng sạch. Đây là giải pháp hấp 

dẫn để chuyển đổi chất thải đô thị thành các sản phẩm hữu dụng để 

sản xuất nhiệt, điện và hóa chất).  

Điều này có thể được thực hiện dưới hình thức đầu tư mới hoặc liên 

doanh với các công ty trong nước và có thể tập trung vào (a) Các 

giải pháp tái chế chất thải rắn, (b) Ứng dụng công nghệ tiên tiến để 

xử lý chất thải rắn trước khi đưa vào bãi chôn lấp (mức đầu tư công 

nghệ hiện nay còn thấp; thiết bị/máy móc xử lý chất thải nhìn chung 

đã lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường), hoặc (c) Sản xuất điện rác. Đây 

là cơ hội đầu tư B2B, trong đó bên mua là các tỉnh, thành phố hoặc 

doanh nghiệp. 

 

 

Xử lý chất thải 

rắn sử dụng 

công nghệ hiệu 

quả môi trường 
 

 

Đóng góp vào giải 

pháp 
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Kết quả phát triển mong đợi 

• Đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế tuần hoàn của Việt 
Nam. Đến năm 2030, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được 
thu gom, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn thông qua các 
mô hình kinh tế tuần hoàn đạt 50%; 100% rác thải hữu cơ ở 
đô thị và 70% rác thải hữu cơ ở nông thôn được tái chế (GoV 
Decision, 687/QĐ-TTg, 2022).  

• Cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân nói chung 
bằng cách giảm thiểu ô nhiễm, đặc biệt là ở khu vực đô thị. 
Cải thiện thu nhập và môi trường làm việc cho người lao động 
trong lĩnh vực xử lý chất thải. 

• Góp phần giảm phát thải khí nhà kính và tiết kiệm năng 
lượng, với lượng giảm phát thải ước tính là 0,12 tấn CO2/tấn 
chất thải. 

• Môi trường làm việc của lao động nữ và lao động phi chính 
thức tại các bãi chôn lấp sẽ được cải thiện nhờ áp dụng các 
tiêu chuẩn vệ sinh trong xử lý chất thải. 

Rủi ro tác động và rào cản 

1. Công tác quản lý vận hành kém hiệu quả do chuỗi giá trị 
phân mảnh, làm giảm khả năng sinh lời, giảm chi tiêu đầu 
tư, cản trở thực hiện mục tiêu 95% chất thải rắn được xử lý 
theo tiêu chuẩn yêu cầu. 

2. Nếu mô hình kinh doanh không lồng ghép các biện pháp xây 
dựng năng lực và được áp dụng ở quy mô cấp độ ngành thì 
người lao động trong lĩnh vực quản lý chất thải, phần lớn là 
lao động nữ, có thể phải tiếp tục làm việc trong môi trường 
không đảm bảo.   

► Tăng trưởng thị trường: 5 - 10% 

► Quy mô thị trường: 100 triệu - 1 tỷ USD 

► Tiềm năng thị trường: Khối lượng chất thải rắn phát sinh năm 

2018 là 27,8 triệu tấn, tức 63.000 tấn/ngày từ các hộ gia đình 

(Mondor Intelligence, 2021). Chi phí xử lý chất thải rắn khoảng 

20 - 40 USD/tấn (MONRE, 2019). 

► Tỷ suất lợi nhuận: 10 - 15% 

► Quy mô đầu tư: Mức đầu tư sẽ thay đổi tùy thuộc vào công suất 

xử lý mỗi ngày. Mức đầu tư tối thiểu thường để đảm bảo công 

suất xử lý 50 tấn/ngày; công suất tối đa có thể lên đến vài nghìn 

tấn/ngày. Chuẩn đầu tư dự kiến khoảng 20.000 USD/tấn chất 

thải xử lý mỗi ngày.  

► Khu vực mục tiêu: Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ: Hà Nội, Hải 

Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc. Vùng kinh 

tế trọng điểm phía Nam: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình 

Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Long An và 

Tiền Giang. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: Huế, Đà Nẵng, 

Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định 

► Mô hình kinh doanh ví dụ: Công ty Xử lý chất thải Việt Nam 

(VWS) 
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Quản lý chất thải 
Nhu cầu phát triển trong từng IOA 

• Năng lực xử lý chất thải rắn của Việt Nam còn nhiều hạn 

chế: 75% lượng chất thải rắn thu gom được được đưa vào 

bãi chôn lấp trong năm 2020 và 80% trong số đó không đạt 

tiêu chuẩn vệ sinh. Tỷ lệ thu gom rác thải ở nông thôn và 

thành thị tương ứng chỉ đạt xấp xỉ 40% và 60 - 80% (MONRE, 

2019). 

• Các bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt thường nằm ở vùng ven 

các thành phố lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ nghèo 

lân cận, thu hẹp nhiều diện tích đất canh tác, gây ra ô nhiễm 

không khí và nguồn nước. 

• Môi trường sống gần các nhà máy xử lý rác thải bị ô nhiễm 

do vấn đề chôn lấp. 

Mô hình kinh doanh: Nhà máy điện rác, trong đó điện năng được 

đấu nối vào lưới điện quốc gia và/hoặc bán trực tiếp cho các khu 

công nghiệp. Giá dịch vụ xử lý chất thải rắn và giá bán điện được 

quyết định dựa trên thỏa thuận với chính quyền địa phương theo 

các chính sách ưu đãi đầu tư. Tro bay từ quá trình đốt chất thải sẽ 

được giữ lại và chôn lấp theo tiêu chuẩn chất thải nguy hại trong 

khi các chất thải rắn, lỏng và khí khác sẽ được xử lý theo tiêu chuẩn 

an toàn. 

 

 

 

 

 

 

 

Sản xuất  

điện rác 
 

 

 

 

 

 

 

Kết quả phát triển mong đợi 

• So với phương pháp chôn lấp, sản xuất điện rác giúp giảm 

90-95% khối lượng chất thải. Hoạt động cung ứng điện 

cũng làm giảm phát thải khí nhà kính và phương pháp xử lý 

► Quy mô thị trường: 100 triệu - 1 tỷ USD 

► Tiềm năng thị trường: Tổng công suất lắp đặt nguồn điện của Việt Nam là 

76.620 MW. Doanh thu phát điện toàn hệ thống đạt gần 17 tỷ USD. Tổng 

tiềm năng phát triển điện rác là khoảng 1.100 MW (Energy Institute, 2021). 

► Tỷ suất thu nhập nội bộ: ước tính 5 - 10% 

► Mức đầu tư: Vốn đầu tư bình quân của một nhà máy điện rác là 4 triệu 

USD/MW. Quy mô của các nhà máy điện rác tại những khu vực tiềm năng ở 

Việt Nam là từ 5 - 80MW, tương đương vốn đầu tư từ 20 - 320 triệu USD.  

► Khu vực mục tiêu: Các tỉnh, thành phố lớn ở Việt Nam như Hải Phòng, Hải 

Dương, Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Đồng Nai, Bình Dương, Hồ Chí 

Minh, Cần Thơ.  

► Mô hình kinh doanh ví dụ: Điện rác Thiên Ý 

 

 

Đóng góp vào giải 

pháp 
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chất thải phù hợp hạn chế tình trạng ô nhiễm nguồn nước 

và mùi hôi. 

• Tại Việt Nam, 1,3 triệu người vẫn chưa được sử dụng điện 

(UNDP, 2019). 

• Sản xuất điện rác sẽ thu hẹp khoảng cách về tiếp cận năng 

lượng cho các hộ gia đình, doanh nghiệp và các cơ sở hạ 

tầng xã hội như trường học và trung tâm y tế.  

• Quản lý chất thải là một trong những lĩnh vực quan trọng 

góp phần giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (KNK) theo Đóng 

góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam.  

Rủi ro tác động và rào cản 

• Dioxin được hình thành trong quá trình đốt cháy các chất 

có thể vượt quá ngưỡng cho phép nếu công nghệ đốt phù 

hợp không được áp dụng ngay từ đầu. 

• Nguồn nước ngầm bị ô nhiễm do chất thải không được xử 

lý đúng quy định và quản lý, vận hành hệ thống xử lý rác 

không hiệu quả có thể làm phát sinh khí thải độc hại. 

• Tỷ lệ tro bay còn ở mức cao do sử dụng công nghệ không 

phù hợp và/hoặc tro bay tại các bãi chôn lấp có thể làm 

tăng các chất ô nhiễm trong không khí, ảnh hưởng đến môi 

trường và sức khỏe cộng đồng.  
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Bản đồ cơ hội đầu tư trong ngành 

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO & THAY THẾ 
Cơ hội đầu tư: Tốc độ tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ điện hàng năm trên toàn quốc được dự báo là 8,5% 

và 7,5% tương ứng cho giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030. Theo đó, công suất lắp đặt nguồn điện phải 

tăng lên 130.000 MW đến năm 2030 để đáp ứng nhu cầu này (Chi, 2020). Việt Nam cần phát triển đường 

dây tải điện, tăng cường ứng dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng và xe điện, bao gồm hệ thống trạm sạc, 

để đáp ứng cam kết chính sách và đầu tư, đồng thời tăng tính kết nối của các chuỗi giá trị liên quan. 

Trong khi đó, mức hiệu quả sử dụng năng lượng khá cao, ở mức 380 đơn vị năng lượng KoE/1000 USD 

GDP (2017), cao hơn 30% so với Malaysia và 40% so với Thái Lan (Minh, 2022). 

Nhu cầu phát triển: Việt Nam cần đầu tư khoảng 14 tỷ USD/năm vào phát triển lưới điện và nguồn điện 

(Kim, 2020). Tỷ lệ năng lượng tái tạo dự kiến sẽ tăng đáng kể lên 42% vào năm 2045 (Energy Institute, 

2021), góp phần kiểm soát lượng phát thải các-bon bình quân đầu người đang tăng lên trong thời gian 

qua, từ 1,75 tấn năm 2010 lên 2,81 tấn năm 2018 (GoV, 2020). 

Động lực chính sách: Tại hội nghị COP26, Chính phủ Việt Nam cam kết đạt được mức phát thải ròng 

bằng 0 vào năm 2050. Theo Quy hoạch điện VIII (đang được hoàn thiện), đến năm 2045, các nguồn 

năng lượng tái tạo, bao gồm thủy điện nhỏ, điện gió, điện mặt trời và điện sinh khối, sẽ chiếm 43% trong 

cơ cấu nguồn điện. Tỷ trọng nhiệt điện than sẽ giảm từ 29% năm 2020 xuống còn khoảng 13% năm 

2045. Việt Nam cũng dự kiến áp dụng thuế các-bon và các quy định về quản lý tín chỉ các-bon. 

 

 

Ảnh: Peter Nguyen 
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Năng lượng thay thế  
Nhu cầu phát triển trong từng IOA 

• Việt Nam ước tính bổ sung gần 20GW năng lượng tái tạo để 

nâng tỷ trọng năng lượng tái tạo lên 25% vào năm 2030 trước 

khi hướng đến thực hiện các mục tiêu vào năm 2045 (Huong, 

2022). Tuy nhiên, hạn chế về công suất phát điện là rào cản 

để cung ứng điện từ lưới điện quốc gia.  

• Tổng quy mô tiềm năng có thể phát triển của điện mặt trời 

quy mô lớn vào khoảng 386 GW (Energy Institute, 2021). Tính 

đến cuối năm 2020, tổng công suất lắp đặt của các nhà máy 

điện mặt trời chỉ đạt hơn 16 GW (EVN, 2021). 

Mô hình kinh doanh: Các nhà máy điện mặt trời hoà lưới cung 

cấp điện mặt trời cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và 

các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả phát triển mong đợi 

• Năng lượng mặt trời là giải pháp đột phá để đảm bảo an ninh 

năng lượng quốc gia, góp phần bảo tồn nguồn năng lượng và 

giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trong sản xuất 

điện.  

• Các dự án năng lượng mặt trời quy mô lớn thúc đẩy phát triển 

kinh tế thông qua đóng góp thuế, do đó mang lại lợi ích cho 

cộng đồng địa phương ở các vùng nông thôn chưa phát triển. 

Ninh Thuận là một ví dụ điển hình khi đã trở thành một trung 

tâm năng lượng tái tạo của Việt Nam. Nhờ phát triển năng 

Nhà máy  

điện mặt trời 

 

 

 

 ► Quy mô thị trường: > 1 tỷ USD 

► Tiềm năng thị trường: Doanh thu hàng năm của EVN, doanh nghiệp 

nhà nước chi phối lĩnh vực phân phối điện, đạt gần 20 tỷ USD vào 

năm 2021. Năng lượng tái tạo hiện chiếm hơn 10% tổng sản lượng 

điện. Việt Nam dự kiến bổ sung 4 GW từ các nhà máy năng lượng 

mặt trời quy mô lớn vào năm 2025 và 48 GW sau năm 2025. (Energy 

Institute, 2021).  

► Tỷ suất thu nhập nội bộ: 10 - 15%. 

► Mức đầu tư: Dự báo chi phí lắp đặt một nhà máy điện mặt trời ở 

Việt Nam là 900 USD/kW (không bao gồm IDC - Lãi phải trả trong 

quá trình xây dựng) vào năm 2025 và 350 - 840 USD/kW vào năm 

2030. 

► Khu vực mục tiêu: Nam bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 

► Mô hình kinh doanh ví dụ: Trung Nam, Banpu Power PLC 

Đóng góp vào  

giải pháp 
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lượng tái tạo, nguồn thu từ thuế của tỉnh đã tăng gấp 4 lần, 

từ gần 50 triệu USD năm 2015 lên 200 triệu USD năm 2021, 

và tốc độ tăng GRDP của tỉnh đạt bình quân 10% (Yen & Duc, 

2022).  

Rủi ro tác động và rào cản 

• Để đảm bảo lợi nhuận của cơ hội đầu tư này, cần phát triển 

lưới điện thông minh và hệ thống lưu trữ năng lượng để tránh 

thất thoát và đảm bảo cung ứng năng lượng tái tạo liên tục 

trong chuỗi giá trị.  

• Giá năng lượng tái tạo đấu nối vào lưới điện quốc gia có thể 

không cao theo quy định của chính phủ, do đó khó thu hút 

được sự quan tâm của các nhà đầu tư.  

• Đầu tư vào điện mặt trời sẽ không phải lựa chọn phù hợp nếu 

như có những cơ hội khác tốt hơn, chẳng hạn như phát triển 

cơ sở hạ tầng du lịch hay phát triển kinh tế nhờ phát huy giá 

trị của đất. 

Ảnh: Aders J 

Ảnh của Aders J 
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Năng lượng thay thế  
Nhu cầu phát triển trong từng IOA 

Dự kiến công suất lắp đặt năng lượng tái tạo sẽ tăng lên 20 GW, 
do đó nâng tỷ trọng năng lượng tái tạo lên 25%, vào năm 2030 
(Huong, 2022). Tuy nhiên, hạn chế về công suất phát điện là rào 
cản để cung ứng điện từ lưới điện quốc gia.  

Khi thu nhập và mức sống ở Việt Nam ngày càng được cải thiện, 
nhu cầu sử dụng nước nóng của các hộ gia đình Việt Nam sẽ tăng 
lên. Việc sử dụng hệ thống đun nước nóng bằng năng lượng mặt 
trời sẽ góp phần giảm nhẹ biến đổi khí hậu nhờ giảm lượng khí thải 
CO2 tương đương 0,6kg/kWh (Minh H.D et al, 2017) 

Mô hình kinh doanh: Sản xuất thiết bị đun nước nóng bằng năng 
lượng mặt trời với giá cả phải chăng cho nhóm thu nhập thấp. 
Trong mô hình B2B, khoản đầu tư này có thể phục vụ đối tượng 
khách hàng như nhà phân phối thiết bị gia dụng, trong khi mô hình 
B2C có thể có các kênh phân phối trực tiếp hướng đến người dùng 
cuối trong nước. Sự kết hợp giữa B2B và B2C cũng có thể mang lại 
hiệu quả. 

 

 

 

 

 

 

 

Thiết bị nước 
nóng năng lượng 
mặt trời  

 

 

 

Kết quả phát triển mong đợi 

• Giảm thiểu tình trạng thiếu điện vào giờ cao điểm do điện 
năng sử dụng trong đun nước nóng là rất lớn. 

• Góp phần giảm phát thải CO2 - việc sử dụng hệ thống đun 
nước nóng bằng năng lượng mặt trời làm giảm lượng khí 
thải CO2 tương đương 0,6kg/kWh (Minh H.D et al, 2017) 

Rủi ro tác động và rào cản 

• Những thay đổi trong chuỗi cung ứng có thể làm tăng chi 
phí đầu vào sản xuất, khiến sản phẩm khó tiếp cận những 
nhóm thu nhập thấp. 

• Nhà đầu tư không tính đến các nguồn lực cần thiết cho 
hoạt động tiếp thị (ví dụ: giáo dục thị trường hoặc phát triển 
mạng lưới phân phối để tiếp cận đối tượng mục tiêu); ngoài 
ra, hệ thống đun nước nóng chạy bằng điện năng thông 
thường cũng tạo ra cạnh tranh rất lớn về mặt giá cả. 

► Quy mô thị trường: 50 - 100 triệu USD 

► Tiềm năng thị trường: Khi thu nhập và mức sống ở Việt Nam ngày càng được 

cải thiện, nhu cầu sử dụng nước nóng của các hộ gia đình Việt Nam sẽ tăng 

lên. Năm 2010, cứ 100 hộ gia đình thì có 13 bồn tắm nước nóng. Đến năm 

2020, con số này tăng lên 42 (tăng 2,8% mỗi năm). 

► Tỷ suất lợi nhuận: 10 - 15%. 

► Mức đầu tư: Dựa trên công suất mục tiêu của khoản đầu tư 

► Khu vực mục tiêu: Khu vực đô thị. 

 

Đóng góp vào giải 

pháp 
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Năng lượng thay thế  

Nhu cầu phát triển trong từng IOA 

Dự kiến công suất lắp đặt năng lượng tái tạo sẽ tăng lên 20 GW, do 

đó nâng tỷ trọng năng lượng tái tạo lên 25%, vào năm 2030 (Huong, 

2022). Tuy nhiên, hạn chế về công suất phát điện là rào cản để cung 

ứng điện từ lưới điện quốc gia. Trong khi đó, mức hiệu quả sử dụng 

năng lượng khá cao, ở mức 380 đơn vị năng lượng KoE/1000 USD 

GDP (2017), cao hơn 30% so với Malaysia và 40% so với Thái Lan 

(Minh, 2022). 

Tổng quy mô tiềm năng phát triển điện gió là hơn 130 GW, nhưng 

Việt Nam mới lắp đặt được 5,7 GW (Energy Institute, 2021).  

Mô hình kinh doanh: Các dự án điện gió trên bờ, gần bờ hoặc ngoài 

khơi được phát triển dưới hình thức đầu tư mới và/hoặc liên doanh 

để xây dựng mới nhà máy điện hoặc nâng cấp các nhà máy điện 

hiện có và nâng công suất hiệu quả hoạt động. Đây sẽ là mô hình 

B2B phục vụ đơn vị mua buôn trong hệ thống lưới điện quốc gia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả phát triển mong đợi 

• Giảm phát thải các-bon; ví dụ, nếu đạt công suất 4-5 GW điện 

gió ngoài khơi vào năm 2030, Việt Nam sẽ tiết kiệm được 

khoảng 800 triệu USD nhập khẩu than mỗi năm, góp phần 

giảm phát thải 7,2-9,0 triệu tấn CO2. 

• Cơ hội việc làm cho cộng đồng địa phương, ước tính khoảng 

40.000 việc làm địa phương vào năm 2030. 

Nhà máy điện gió 

 

 

 

► Quy mô thị trường: > 1 tỷ USD 

► Tiềm năng thị trường: Công suất lắp đặt điện gió khả thi về mặt kinh tế tại 

Việt Nam là 134 GW. Dự kiến đến năm 2030, công suất điện gió trên bờ và 

điện gió ngoài khơi tương ứng đạt đạt 17GW và 4GW; Điện gió ngoài khơi 

được ưu tiên phát triển với công suất lắp đặt tăng lên 10 GW vào năm 2035, 

23 GW vào năm 2040 và 36 GW vào năm 2045 (Energy Institute, 2021) 

► Tỷ suất thu nhập nội bộ: 5% - 10 %. 

► Mức đầu tư:  

o Điện gió trên bờ: Suất đầu tư 800-1.350 USD/kW vào năm 2030 và 650-

1.000 USD/kW vào năm 2050; hệ số công suất 35-55% vào năm 2030 và 

35-58% vào năm 2050; Chi phí năng lượng quy dẫn (LCOE): 5-10 cent 

USD/kWh vào năm 2030 và 4-6 cent USD/kWh vào năm 2050. (Energy 

Institute, 2021) 

o Điện gió ngoài khơi: Suất đầu tư 3.200 USD/kW vào năm 2030 và 2.800 

USD/kW vào năm 2050; hệ số công suất 58% vào năm 2030 và 60% vào 

năm 2050; LCOE: 11-15 cent USD vào năm 2030 và 8-13 cent USD/kWh 

vào năm 2050. (Energy Institute, 2021) 

► Khu vực mục tiêu: Tây Nam Bộ và Nam Trung Bộ. 

► Mô hình kinh doanh: BIM Group, Trung Nam Group, HBRE Group 

Đóng góp vào giải pháp 
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Rủi ro tác động và rào cản 

• Khó khăn trong đảm bảo quỹ đất để đầu tư do các nhà máy 

điện gió chiếm dụng diện tích đất, diện tích biển tương đối 

lớn. 

• Các vấn đề kỹ thuật, ví dụ, điều kiện vi khí hậu làm giảm tốc 

độ gió, ảnh hưởng đến hiệu suất của tuabin và không đảm 

bảo nguồn cung điện gió.  

 

 

 

  

Ảnh: Karsen Wurth 



 39 

KẾT LUẬN 
Bản đồ cơ hội đầu tư SDG tại Việt Nam năm 

2022 trình bày 14 cơ hội đầu tư, tất cả đều thúc 

đẩy phát triển bền vững và bao trùm tại Việt 

Nam. Bản đồ này chia sẻ thông tin về đầu tư bền 

vững mà các nhà đầu tư trong nước, quốc tế có 

thể quan tâm, để đồng hành cùng Việt Nam 

trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển 

bền vững cũng như nâng cao khả năng thích 

ứng với các cú sốc như COVID-19.  

Về môi trường đầu tư tại Việt Nam, báo cáo đã 

đề xuất các cơ hội đầu tư hứa hẹn mang lại 

nhiều lợi ích xã hội, một số cơ hội trong đó đi 

kèm biên lợi nhuận thương mại giảm. Việt Nam 

có thể phải triển khai bộ công cụ tài chính đổi 

mới để điều chỉnh và giảm thiểu các lựa chọn 

phải đánh đổi như vậy. Những công cụ đó có thể 

phát triển mô hình đầu tư bằng cách kết hợp 

nguồn vốn công-tư, vốn vay thương mại và vay 

ưu đãi để mang lại lợi ích lớn hơn.  

Bản đồ cơ hội đầu tư SDG tại Việt Nam khuyến 

khích tất cả các nhà đầu tư trong và ngoài nước, 

kết nối với cộng đồng địa phương và áp dụng 

các quy trình thúc đẩy cơ hội đầu tư để tạo tác 

động tối ưu và phát huy tiềm năng tài chính. 

Các điều kiện thị trường luôn thay đổi nhanh 

chóng ở Việt Nam và một số chính sách hỗ trợ 

đầu tư quan trọng, chẳng hạn như Quy hoạch 

Điện VIII, cũng đang được hoàn thiện vào thời 

điểm xây dựng báo cáo này. Do đó, các khuyến 

nghị của UNDP trong thời gian tới bao gồm việc 

xem xét tiến độ và cập nhật các lĩnh vực có cơ 

hội đầu tư, tăng cường thực hiện các hành động 

tiếp theo, thúc đẩy chia sẻ các thực tiễn tốt nhất 

và xây dựng chính sách để nhân rộng, thực hiện 

các mô hình kinh doanh thành công cũng như 

các cơ chế tài chính đổi mới.  

Bản đồ cơ hội đầu tư SDG tại Việt Nam năm 

2022 sẽ được số hóa và tích hợp vào Nền tảng 

đầu tư SDG của UNDP nhằm tăng khả năng tiếp 

cận các nhà đầu tư toàn cầu. 

Việt Nam đã đưa ra cam kết thực hiện các mục 

tiêu phát triển bền vững trong khi vẫn duy trì tốc 

độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao; do đó, thông 

qua báo cáo này, chúng tôi mong muốn các cơ 

quan quản lý, nhà đầu tư và cá nhân liên quan 

tiếp tục thảo luận và tham gia vào các cơ hội 

đầu tư bền vững. 

  

Ảnh: Pascal Debrunner 
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ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH CÙNG DỰ ÁN 
 

Trung tâm Thực hành và Đầu tư Tác động 

Trung tâm Thực hành và Đầu tư Tác động (“CIIP”) thúc đẩy các thực 

hành và hoạt động đầu tư tác động ở Châu Á và các khu vực khác. Được 

thành lập vào năm 2022 và đặt trụ sở tại Singapore, CIIP hoạt động như 

một tổ chức phi lợi nhuận thuộc Temasek Trust, tổ chức quản lý các 

khoản tài trợ và từ thiện. CIIP tin rằng các doanh nghiệp bền vững luôn 

nỗ lực tạo ra tác động tích cực về xã hội và môi trường song song với 

việc nâng cao thị phần và giá trị của công ty. Bằng việc tạo ra các giá trị 

tích cực, có thể đo lường được về khía cạnh xã hội và môi trường song 

song với lợi nhuận tài chính, các doanh nghiệp và nhà đầu tư tác động 

đều có thể hoạt động hiệu quả theo mục tiêu đã đề ra. CIIP tiếp cận vấn 

đề trên nguyên tắc tăng cường chia sẻ kiến thức, xây dựng một cộng 

đồng kết nối và thúc đẩy các hành động tích cực mang tính tập thể. 

Chúng tôi phối hợp với các bên liên quan trong khu vực và toàn cầu để 

xây dựng tài sản tri thức và nâng cao năng lực, tiên phong xây dựng các 

tiêu chuẩn ngành trong thực tiễn quản lý và đầu tư tác động, đồng thời 

tập hợp các bên liên quan và thực hiện các hành động tích cực trong đầu 

tư tác động. CIIP là đối tác chính của SDG Impact tại khu vực Châu Á.  

 

 

UNDP 

Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) là tổ chức hàng đầu 

của Liên Hợp Quốc hành động để chấm dứt nghèo đói, đấu tranh với bất 

bình đẳng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Cùng với mạng 

lưới chuyên gia và đối tác rộng lớn tại 170 quốc gia, chúng tôi hỗ trợ 

chính phủ các nước xây dựng giải pháp tích hợp, lâu dài vì lợi ích của con 

người và hành tinh. Chúng tôi tin rằng, người dân Việt Nam là chủ thể của 

các chương trình và dự án mà chúng tôi hỗ trợ. Do đó, tất cả các chương 

trình của UNDP đều tích cực thúc đẩy tinh thần tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau, 

trách nhiệm giải trình và đề cao tính chủ động tham gia của quốc gia.  
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SDG Impact 

SDG Impact là một sáng kiến hàng đầu của UNDP, tập trung hỗ trợ huy 

động vốn đầu tư của khu vực tư nhân để hỗ trợ thực hiện SDG. Bằng 

cách cung cấp cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư thông tin rõ ràng 

cùng những công cụ cần thiết để họ đóng góp thực hiện các Mục tiêu 

Phát triển Bền vững, SDG Impact mong muốn xây dựng một thế giới mà 

tất cả các dòng vốn đầu tư đều thúc đẩy Chương trình nghị sự 2030. 

Luôn thúc đẩy tính nhất quán và trách nhiệm giải trình, SDG Impact 

hướng đến các hoạt động đầu tư hiệu quả hơn vì lợi ích toàn cầu. Nhà 

đầu tư, doanh nghiệp và các bên liên quan có thể tự tin đóng góp vào 

quá trình thực hiện SDG và xác định được cơ hội đầu tư SDG ở các nền 

kinh tế mới nổi cũng như các quốc gia đang phát triển. Đây là sáng kiến 

đầu tiên của Liên Hợp Quốc về vấn đề này; những người tiên phong và 

nhà lãnh đạo tư tưởng trong Ban chỉ đạo thực hiện sáng kiến đại diện 

cho một bộ phận các ngành công nghiệp có tầm ảnh hưởng trên toàn 

cầu để cùng nhau thúc đẩy đầu tư tác động trên toàn thế giới. 
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