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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Phát hành ngay  

 

JICA HỖ TRỢ VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 

Các nhà máy điện gió tại tỉnh Quảng Trị, do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tham 
gia đồng tài trợ, đã bắt đầu vận hành thương mại (COD) trước ngày 31/10/2021. 

JICA đã ký Hiệp định vốn vay ngày 21/5/2021 cung cấp khoản vay lên tới 25 triệu USD để 
xây dựng các nhà máy điện gió này cùng với các nhà đồng tài trợ khác là Ngân hàng Phát 
triển Châu Á (ADB) và Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu Australia (EFA). 

Đây là dự án sản xuất điện gió được tài trợ theo hình thức cho vay dự án đầu tiên của JICA 
tại Việt Nam, với kỳ vọng sẽ trở thành mô hình mẫu cho các dự án điện gió do khối tư nhân, 
bao gồm cả các công ty Nhật Bản và Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo 
đầu tư. 

Theo công bố* ngày 3/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), 69 nhà máy điện gió 
(trong số 106 nhà máy) với tổng công suất 3.298,95 MW, trong đó bao gồm ba nhà máy điện 
gió trên đất liền tại tỉnh Quảng Trị (Liên Lập, Phong Huy, Phong Nguyên) với tổng công suất 
144 MW, do Công ty cổ phần xây lắp điện I của Việt Nam và Tập đoàn RENOVA Inc. của 
Nhật Bàn đầu tư, đã chính thức được công nhận vận hành thương mại (COD) trong tháng 
10/2021 và đủ điều kiện hưởng giá FIT (giá điện hỗ trợ) theo quy định của Chính phủ Việt 
Nam. 

JICA sẽ tiếp tục hợp tác với các doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức tài chính quốc tế nhằm 
thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) và hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục 
tiêu cập nhật của Đóng góp do Quốc gia tự quyết định (NDC) về kiểm soát phát thải khí nhà 
kính (GHG) được lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh tại Hội nghị các bên tham gia Công ước 
khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26) đang diễn ra. 

 

*Công bố của EVN: 

https://www.evn.com.vn/d6/news/84-nha-may-dien-gio-da-duoc-cong-nhan-van-hanh-
thuong-mai-den-het-ngay-31102021-6-12-29425.aspx 
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*Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:  
Văn phòng JICA Việt Nam 
Tầng 11, Tòa nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 
ĐT: (84-24) 3831 5005 (máy lẻ 125); Chị Lê Quỳnh Anh (Cán bộ Truyền thông) 


