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Chiến lược công nghệ tái tạo ở Việt Nam 

ĐẶNG Đình Cung JJR 64  Kỹ sư tư vấn 
Nhân loại chỉ bắt đầu dùng năng lượng không tái tạo khi khởi đầu cách mạng công nghiệp cách đây hơn hai thế kỷ. 
Nhưng, từ đó cho tới nay, những năng lượng tái tạo vẫn tiếp tục được dùng nhiều. Điều đó chứng tỏ rằng người ta dùng 
năng lượng tái tạo vì lý do kinh tế kỹ thuật chứ không phải đơn thuần để theo xu hướng bảo vệ môi trường, rất cần thiết 
nhưng mới xuất hiện từ vài thập niên nay thôi. Vì quên ích lợi kinh tế kỹ thuật đó mà nhiều người tưởng lầm rằng năng 
lượng tái tạo là một tài nguyên vô tận, không tốn tiền và không gây ô nhiễm. Trong bài này, chúng tôi xin trình bầy một 
số đặc điểm của năng lượng tái tạo và xin đề nghị một số cơ hội kinh doanh và đề tài nghiên cứu chúng ta có thể khai 
triển. 

Những đặc điểm của năng lượng tái t ạo 

1. Tiết ki ệm là một ngu ồn năng lượng tái t ạo. 

Một nguồn năng lượng tái tạo mà ít ai nói tới là tiết kiệm năng lượng. Đây là một dạng năng lượng cần nhiều chất xám 
nhưng dồi dào nhất và ít tốn kém nhất.  

Bảng 1 cho thấy để sản xuất một đô−la sản lượng quốc nội, chúng ta tiêu thụ 4,1 kWh, hơn 2,3 lần Hoa Kỳ và hơn hai 
lần trung bình thế giới. Trong số 100 quốc gia kinh tế mạnh nhất (trong đó chúng ta xếp hạng khoảng 40), không có 
nước nào lãng phí năng lượng hơn nước ta, kể cả Trung Quốc, quốc gia nổi tiếng là lãng phí tài nguyên nhất. Cách đây 
hơn một năm, ISO (International Standardization Organization, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế) công bố tiêu chuẩn 
ISO 50001 về hệ thống quản lý tiết kiệm năng lượng. Những đòi hỏi của tiêu chuẩn này tương tự như các tiêu chuẩn 
ISO 9001 và ISO 14001, nhưng chuyên về tiết kiệm năng lượng. Khi lướt trên mạng thì không thấy có blogger Việt Nam 
nào bàn về tiêu chuẩn ISO 50001 cả. Hình như đồng bào ta quan tâm đến việc cung cấp nguyên liệu và năng lượng 
nhiều hơn là quan tâm đến việc tiết kiệm tài nguyên 

 

Bảng 1 Tiêu thụ năng lượng cho mỗi đô la sản lượng quốc nội 
(nguồn số liệu : EIA và FMI) 

 Tiêu thụ 
(TWh) 

Sản lượng 
quốc nội 

(Tỷ $) 
(KWh/$) 

Brunei 37 16 2,4 

Myanmar 75 52 1,4 

Kampuchea 20 13 1,6 

Indonesia 1 774 846 2,1 

Laos 13 8 1,6 

Malaysia 789 279 2,8 

Philippines 352 213 1,7 

Singapore 662 260 2,5 

Thái Lan 1 172 346 3,4 

Việt Nam 498 123 4,1 

Trung Quốc 26 455 7 298 3,6 

Hoa Kỳ 27 712 15 030 1,8 

Thế giới 141 559 70 000 2,0 
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2. Một ngu ồn năng lượng tốn kém. 

Bảng ở phụ lục bài này cho thấy điện sản xuất từ năng lượng tái tạo đắt hơn là điện sản xuất từ năng lượng không tái 
tạo kể cả khi tăng cường thiết bị an toàn, như điện hạt nhân, và thiết bị tôn trọng môi trường, như điện than. 

Nguyên do là năng lượng tái tạo rẻ nhưng cần đến nhiều vốn đầu tư thì mới có thể huy động được. Vì đã không nghiên 
cứu kỹ các nhân tố sản xuất, nhiều người thấy không cần phải mua nguyên liệu, tưởng rằng thủy điện rẻ, vay tiền để xây 
ồ ạt, quên không tính khấu hao trong giá thành, suy ra bán điện với giá bán gần với chi phí vận hành để bây giờ nợ nặng 
hơn là thu hoạch.  

3. Một ngu ồn năng lượng đa nguyên đa mục đích. 

Thực ra thì năng lượng tái tạo có thể cạnh tranh được với năng lượng không tái tạo nếu tận dụng tính đa dạng và đa 
nguyên của loại năng lượng này. 

Trong ngành công nghiệp, những gì mà người thường gọi là phế liệu thực ra là phụ phẩm cho những quy trình sản xuất 
khác. Một nhà máy mía dùng bã mía, một nhà máy xay gạo dùng trấu, một xưởng cưa dùng mùn cưa, vỏ cây và gỗ vụn 
để tự sản xuất hơi nước và điện cho nhà máy và nếu còn thừa thì bán cho những khách hàng có nhu cầu. Vì định luật 
Carnot về nhiệt học, một nhà máy nhiệt điện chỉ dùng có một phần ba trữ lượng năng lượng của chất đốt hay của hạt 
nhân. Hai phần ba kia thường thải ra môi trường qua bộ ngưng, nhưng có thể dùng làm nguồn nhiệt năng cho các ngành 
thực phẩm, hóa học và vô số các ngành công nghiệp chế biến khác. Dùng những phụ phẩm làm nguồn năng lượng như 
vậy chỉ khả thi với những cơ sở có quy mô lớn. 

Rác đô thị là một nguồn năng lượng tái tạo tăng trưởng khi mức sống của người dân lên cao. Nếu mang rác chôn vùi ở 
một nơi thì chi phí vệ sinh đô thị sẽ cao và chiếm đoạt một diện tích lớn. Nhưng nếu đốt rác trong một nhà máy để sản 
xuất điện và hơi nước thì giá bán điện và hơi nước sẽ bù một phần chi phí vệ sinh đô thị. Chi phí đó có thể giảm hơn 
nữa nếu, thay vì đốt rác, chúng ta ủ trong một hầm phản ứng để lấy khí methan, dùng để sản xuất điện và hơi nước, và 
phân bón bán cho nông dân. Những chất hữu cơ trong đống rác cũ đã phân hủy và sinh ra khí methan. Khí này là một 
đe doa cho an toàn của cư dân lân cận. Người ta có thể đặt những ống thu gom những khí này để pha với khí của mạng 
cung cấp khí đô thị hay dùng để sản xuất hơi nước và điện. Làm như vậy sẽ tham gia vào việc hoàn thổ các bãi chôn 
rác.  

Một hồ thủy điện dùng để sản xuất điện, nhưng cũng có thể dùng để cắt lũ, tích trữ nước tưới cho mùa khô, làm nơi nuôi 
thủy sản, làm nơi du lịch giải trí,... Nếu dùng hồ nước cho tất cả những công dụng đó thì có thể chia vốn đầu tư và chi 
phí vận hành giữa những công dụng đó và chi phí sản xuất điện sẽ thấp. 

4. Một ngu ồn năng lượng không liên t ục. 

Với năng lượng không tái tạo thì chỉ có một nguồn năng lượng cơ bản (tỷ dụ như than, dầu, khí hay uranium) dùng để 
cung cấp một hay hai dạng năng lượng cuối cùng (tỷ dụ như điện v hơài nước) với lượng và ở thời điểm do con người 
quyết định để thích ứng với nhu cầu ở một thời điểm cố định. Năng lượng tái tạo thì lượng và thời điểm được cung cấp 
tùy ở thiên nhiên. Đặt ra vấn đề tích trữ năng lượng để cân bằng cung−cầu. 

Điện là một sản phẩm không thể tích trữ được : lúc nào cung cũng phải bằng cầu một cách tuyệt đối. Với công nghệ hiện 
đại, những bộ tích điện chỉ có thể tích trữ được rất ít điện, còn nếu cần tích trữ nhiều thì chỉ có cách dùng điện có thừa 
để bơm nước lên một hồ tích năng. Nhiều hồ thủy điện ở nước ta quá nhỏ. Hậu quả là không cắt được lũ mà cũng 
không tích trữ được đủ nước để quay ráo quanh năm. Hoặc tua−bin được thiết kế cho lưu lượng nước tối đa thì sẽ chạy 
dưới công suất thiết kế hay ngưng không chạy một khi đã qua khỏi điểm cao của mùa lũ. Tình huống này lãng phí vốn 
đầu tư. Hoặc tua−bin được thiết kế cho lưu lượng nước trung bình của một năm thì vào mùa lũ phải xả nước qua khấc 
xả lũ. Tình huống này lãng phí thế năng của nước và giảm chức năng cắt lũ của đập. Nói một cách khác, vì đã không tối 
ưu hóa dung tích của hồ chứa, nhiều công trình thủy điện trở thành những nguồn lãng phí. 

Gió là biểu tượng của đặc tính không liên tục của năng lượng tái tạo : khi thổi quá mạnh thì phải ngưng chạy quạt, khi 
thổi quá yếu thì không đủ để quạt chạy. Để điều chỉnh công suất một nhà máy nhiệt điện thì phải mất vài giờ. Một nhà 
máy thủy điện là loại nhà máy điện có thể phản ứng mau nhất, nhưng cũng phải cần đến mươi mười năm phút. Khi có 
gió giật thì công suất một quạt gió có thể biến đổi mạnh trong non một phút. Nếu công suất phong điện không đáng kể so 
với trọng tải của mạng phân phối điện địa phương thì sức ì của mạng có thể làm cho biến đổi đó vô hiệu. Nhưng nếu, ở 
một địa phương, trọng tải của mạng yếu so với biến đổi công suất của các quạt phong điện thì cân bằng của mạng bị 
hủy và sự cố này có thể lan truyền sang những vùng khác của mạng quốc gia. Ngày 6 tháng mười một 2006, mạng điện 
liên kết Âu Châu bị xụp trong nửa giờ. Có nhiều nghi vấn sự cố này do những quạt gió của Đức đã đồng loạt phát điện 
một cách hỗn loạn. Trang trại phong điện ở Bình Thuận trực tiếp liên kết với mạng phân phối quốc gia là một sai lầm một 
ngày nào đó sẽ gây ra sự cố mạng phân phối quốc gia bị xụp. 

5. Một ngu ồn năng lượng khu ếch tán vi ph ạm môi tr ường 

Để có cùng một công suất và cùng một sản lượng năng lượng tái tạo thì phải có rất nhiều diện tích hơn so với năng 
lượng không tái tạo. Diện tích này là một thiệt hại lớn cho các ngành nông lâm nghiệp và xâm phạm đến những vùng 
sinh thái cần được bảo tồn. 
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Bảng 2 Diện tích cần thiết cho mỗi đơn vị công suất và hiệu suất 
(nguồn số liệu : EVN và EDF) 

 Công suất Sản lượng Diện tích 

(MW) (TWh/năm) (ha) (ha/MW) (ha/TWh) 

Thủy điện 

Hòa Bình 1 920 8,3 20 800 10,8 2 506 

Sơn La 2 400 10,2 22 400 9,3 2 196 

Điện hạt nhân 

Blayes 3 600 27,8 8 000 2,2 288 

Graveline 5 460 38,1 1 500 0,3 39 

 

Bảng 2 so sánh diện tích hai nhà máy thủy điện lớn nhất của ta với hai nhà máy điện hạt nhân của Pháp. Lưu lượng 
năng lượng mặt trời là 1.000 W/m2. Nhưng hiệu suất đó chỉ bằng 50 W/m2, ban ngày và khi trời không có mây, nếu tính 
hiệu suất của một bản quang điện và việc phải đặt chúng cách xa nhau để không che lấp nhau khi mặt trời đổi vị trí. 
Những quạt gió cũng cần phải dựng cách xa nhau để không giao thoa với nhau. Một đồn điền dừa, hạt đỗ,... dùng để 
sản xuất nhiên liệu sinh học lấn chiếm đất nông lâm nghiệp. 

Thẩm mỹ là một nhân tố của môi trường. Những công trình thủy lợi được các kiến trúc sư vẽ và những rừng cây dùng 
để sản xuất nhiên liệu sinh học có thể đẹp ngoạn mục. Nhưng phần đông những nơi khai thác năng lượng tái tạo thì 
không đẹp lắm. Một trang trại phong điện dọc những bờ biển đẹp như bờ biển Việt Nam sẽ làm giảm giá trị du lịch của 
địa điểm. Ở Âu Châu, người ta xây trang trại phong điện ở ngoài biển và dẫn điện vào đất liền. Những cột quạt gió có 
thể dùng làm điểm mốc cho thủy thủ. Những móng cột còn có thể là nơi san hô sinh sản và dùng làm chướng ngại vật 
để trầm tích lắng xuống bảo vệ bờ biển. 

6. Cần phải làm cho thích h ợp với hoàn c ảnh địa phương 

Điều này hiển nhiên. Chúng tôi xin nêu thí dụ những bảng hấp thụ năng lượng mặt trời để đun nước (bản mặt trời). 

Để tối đa hóa lượng năng lượng mặt trời được hấp thụ, người ta hướng một bản mặt trời về phía xích đạo và nghiêng nó 
với độ góc bằng vĩ tuyến so với mặt đất. Cụ thể thì ở Sài Gòn một bản mặt trời phải nghiêng 10,8 độ góc so với mặt đất 
và hướng về phía Nam vì mặt trời chủ yếu chiếu từ phía Nam. Nhưng trong tháng bẩy thì mặt trời lại chiếu từ phía Bắc 
và các bản mặt trời gắn dọc vách tường phía Nam sẽ không được chiếu trong một tháng. Nếu sắp đặt nhiều dàn bản 
mặt trời thì dàn ở phía sau phải cách dàn ở phía trước một khoảng cách lớn để khỏi bị dàn ở phía trước chắn nắng. Một 
bản mặt trời dùng để đun nước lên đến 45/50 độ. Ở Canada, khi mùa đông lạnh âm 30 độ. Ở Đức thì lạnh âm 5 độ. Sai 
biệt nhiệt độ giữa khí quyển và nước trong bản mặt trời là 50/80 độ. Người ta cần đến khoảng không tách ly nước ở 
45/50 độ với bên ngoài để giảm hao hụt nhiệt năng. Ở Sài Gòn, ít khi nào mà dưới 20 độ. Với sai biệt 25/30 độ thì đâu 
cần đến một thành phần phức tạp như vậy. Những ống nước hàn trên một tấm tôn sơn đen ghép giữa một miếng kinh 
và một lớp polystyren là đủ để nước đạt 50 độ với một hiệu suất khá rồi. Ở Pháp, mùa hè nóng 25 độ, chúng tôi có nước 
nóng 35 độ chỉ với một ống nước màu đen bằng PVC cuộn lại thành hình soắn ốc. 

Khi về nước, chúng tôi nhận thấy một số bản mặt trời nghiêng khoảng 45 độ so với mặt đất và một số khác gắn trên 
vách tường phía Nam. Chúng tôi cũng nhận thấy có nhiều bản mặt trời, có lẽ nhập từ ngoại quốc, gồm bởi những ống 
rỗng bằng thủy tinh đắt tiền. 

Một số đề ngh ị 

1. Sửa chữa khuy ết điểm 

Từ những đặc tính kể trên của năng lượng tái tạo, chúng tôi xin có vài đề nghị sau đây : 

(a) Bộ Công thương tổ chức đào tạo về áp dụng tiêu chuẩn ISO 50001. Nhân tiện, Bộ cũng nên tăng cường tuyên truyền 
và đào tạo về áp dụng các tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001, hai tiêu chuẩn có ảnh hưởng lớn đến sản xuất, tiêu thụ 
và tiết kiệm tài nguyên. 

(b) Những công trình thủy điện đã đi vào sản xuất thì tiếp tục vận hành và bảo trì để cố gắng bù vốn đã đầu tư, còn 
những công trình chưa xây xong hay đang nghiên cứu thì phải xét lại tính khả thi. Những công trình thủy điện tương lai 
được thiết kế xây dựng để ưu tiên phục vụ nông nghiệp với những hồ chứa đủ lớn để cắt lũ và nông dân có nước tưới 
tiêu quanh năm. Hủy những dự án, như là Đồng Nai, xâm phạm đến những vùng bảo tồn sinh thái. 
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(c) Tách ly những quạt phong điện ở Bình Thuận khỏi mạng phân phối điện quốc gia và dùng điện của những quạt đó để 
bơm nước lên những hồ tích năng. Khi cần điện thì quay ráo nước trong hồ tích năng để cân bằng cung−cầu. Xây 
những trang trại phong điện tương lai ở ngoài khơi. 

(d) Tuyệt đối không dùng nông phẩm và đất nông nghiệp để sản xuất nhiên liệu sinh học. Thay vào đó xử lý rác đô thị và 
phế liệu của các ngành nông lâm, chế biến thực phẩm và đồ gỗ để sản xuất phân bón, khí đốt sinh học, hơi nước và 
điện. 

(e) Những xí nghiệp nhỏ và những người làm ăn cá thể nên hiệp lại thành hợp tác xã để có cơ sở sản xuất với tầm cỡ 
cho phép tận dụng những phế liệu và phụ phẩm. 

(f) Mỗi dự án năng lượng tái tạo phải có báo cáo so sánh thiệt hại của nông dân lâm dân so với giá trị năng lượng sẽ thu 
hoạch, tác động đến môi trường và tác động đến thẩm mỹ. 

2. Cơ hội kinh doanh 

Năng lượng tái tạo đang phát triển rất mạnh trên thế giới. Nhiều nước đã đặt chúng ta thi công một số sản phẩm và bộ 
phận liên quan đến năng lượng tái tao. Sau đây chúng tôi xin nêu vài cơ hội kinh doanh chúng ta có thể chủ động triển 
khai. 

(a) Nước nóng mặt trời. 

Nước nóng sinh hoạt tham gia vào việc cải thiện vệ sinh y tế của người dân. Các nước như Israel bắt buộc các nhà xây 
mới phải có thiết bị nước nóng mặt trời. Ở nước ta, ít nhà có thiết bị đó và, nếu có thì thường là những thiết bị nhập từ 
các nước lạnh. Chúng ta cần phải có xí nghiệp sản xuất những bản mặt trời nhiệt đơn giản đủ hữu hiệu và hợp với túi 
tiền của khách hàng. Những bản này mọi người có thể tự làm lấy, nhưng một sản phẩm công nghiệp thì vừa bền, vừa rẻ 
và vừa tiện. Thị trường của xí nghiệp sẽ là thị trường nội địa. Thị trường xuất khẩu khó có thể đánh giá được vì các 
nước lân cận hoặc đã có hoặc sẽ có công nghiệp đó rồi. 

(b) Vật dụng chạy bằng quang điện. 

Nếu tính một kilowatt giờ quang điện đắt bao nhiêu thì chắc chắn là đắt hơn một kilowatt giờ khác một trời một vực. 
Nhưng khi cung cấp điện cho một đồng hồ thì một tế bào quang phổ nhỏ sẽ tốn ít hơn là cục pin của đồng hồ thường. 
Ngoài ra, cục pin đó sau xử dụng đặt cho ta một vấn đề môi trường với tất cả những kim loại nặng chứa trong nó. Những 
cột tính tiền đỗ xe, bảng chỉ đường, ra−đa kiểm soát giao thông,... tiêu thụ rất ít điện. Nhưng khi đặt chúng dọc phố thì 
phải đào mương để vùi một dây cung cấp điện cho chúng. Tất cả những việc này cộng với tiền điện vượt hẳn giá bán 
một bản quang điện gắn lên chúng. 

Đi hội chợ quốc tế thì sẽ thấy vô số những vật dụng chạy bằng điện và cần đến rất ít điện. Chúng ta có đủ trình độ công 
nghiệp về điện điện tử để thiết kế và sản xuất đại trà những sản phẩm đó cho thị trường quốc nội cũng như thị trường 
xuất khẩu. 

(c) Cọc tiêu và hải đăng. 

Bây giờ những cọc tiêu và hải đăng là những thiết bị điện tử tiêu thụ ít năng lượng. Theo cùng ý trình bày ở trên chúng 
ta cũng có thể thiết lập một xí nghiệp sản xuất những thiết bị này. 

(d) Quạt gió để bơm nước. 

Tưới ruộng là công việc nặng nhọc nhất của nông dân. Vài nơi đã có máy bơm chạy bằng dầu hay chạy bằng điện. 
Nhưng đa số vẫn phải dùng thể lực. Chúng tôi đề nghị thiết lập một xí nghiệp sản xuất quạt gió dùng để bơm nước. Ở 
Âu Châu và Băc Mỹ người ta vẫn còn dùng những quạt gió này khi phải cung cấp nước cho thú nuôi ở xa nhà, xa mạng 
cung cấp nước. Để sản xuất chúng thì chỉ cần đến công nghệ tương tự như công nghệ sản xuất xe đạp. 

3. Nghiên c ứu khoa h ọc kỹ thuật 

Chúng tôi xin gợi ý vài đề tài nghiên cứu khoa học  kỹ thuật giải đáp những đòi hỏi của đồng bào mình. 

(a) Nhà kiểu truyền thống. 

Với trào lưu đô thị hóa, chúng ta xây nhà theo kiểu Tây Âu không có quán tính nhiệt. Vào mùa hạ ở xứ ta, những nhà 
này trở thành những nhà kính nóng như lò đốt. Trong khi đó những nhà xây theo kiểu truyền thống của dân tộc ta, người 
kinh cũng như người dân tộc thiểu số, lại tiện nghi. Chúng ta cần phải hiểu tại sao để các kiến trúc sư làm theo. 

(b) Vườn−ao−chuồng. 

Mô hình VAC (vườn−ao−chuồng) là mô hình sinh sống lý tưởng của một số trí thức Tây Âu hiện đại. Về chất thải thì vứt 
xuống ao phân người, phân gia súc và tất cả những vật liệu hữu cơ không ăn được để cho những thứ đó phân hủy 
thành thức ăn cho vài con vịt con cá và thành phân trồng bèo nuôi lợn trồng rau nuôi người. Về năng lượng thì lên tỉnh 
bán một xọt rau quả đổi lấy tiền mua một chút dầu thắp đèn, còn để thổi cơm nấu canh thì đã có rơm và củi. Nhiều phái 
đoàn sinh viên ngoại quốc đã đến giúp đổng bào ta xây thử hố ủ vật liệu hữu cơ và ao xử lý nước thải. Nhưng thiện chí 
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thì nhiều, khả năng kỹ thuật thì yếu. Để cho mô hình VAC hấp dẫn hơn thì chúng ta phải nghiên cứu lại những phương 
pháp và thiết bị xử lý chất thải và cung cấp năng lượng hữu hiệu, tiện lợi và vệ sinh. 

(c) Năng lượng địa nhiệt. 

Nước ta có nhiều điểm nươc nóng, trong đó có khoảng một trăm điểm nhiệt độ cao và rất cao. Tùy nhiệt độ, nước nóng 
từ lòng đất có thể dùng để cung cấp nhiệt cho bộ làm lạnh bằng phương pháp hấp thụ nhiệt (absorption refrigerator), hơi 
nước cho các công nghiệp chế biến hay hơi nước để sản xuất điện. Nhiều nước, tỷ dụ như Philippines, dùng địa nhiệt 
để sản xuất điện. Mỗi điểm nước nóng là một cá biệt về nhiệt độ, lưu lượng nước, tính gặm mòn của nước. Chúng ta 
phải có một trình tự nghiên cứu để không quên một nhân tố thiết kế nào cho mỗi điểm nước nóng muốn khai thác. 

(d) Những đề tài khác. 

Từ một vấn đề kinh tế, khoa học và kỹ thuật năng lượng tái tạo đã chuyển sang thành một vấn đề quyền lực chính trị. Vì 
lý do đó óc sáng tạo con người khuấy động dữ dội để phát sinh ra nhiều đề xướng lạ kỳ. Việc nhà mình thì mình lo, việc 
chú bác thì để chú bác lo. Ba đề tài trên đủ để thỏa thuê lực lượng nghiên cứu của ta rồi. Nhưng, chúng ta cũng có thể 
gia công giúp các công ty, phòng thí nghiệm và người sáng chế nước khác nghiên cứu thử nghiệm những phát minh của 
họ trong điều kiện tự nhiên độc đáo của nước ta. Đây là một cơ hội xuất khẩu chất xám giúp ta bám theo tiến triển khoa 
học kỹ thuật của thế giới. 

Kết luận 

Nhiều đồng bào ta bị thôi miên bởi công nghệ cao của các nước công nghiệp, nhập những thiết bị không cần đến hay 
không thích hợp với điều kiện của nước ta. Những sai lầm mà nêu trên không chỉ riêng gì có ở nước ta. Các nước khác, 
kể cả các nước công nghiệp, đều vi phạm cả. Nguyên do là ít người nắm được tính đa dạng và phức tạp của công nghệ 
năng lượng tái tạo. 

Trong mọi ngành công nghệ, một sản phẩm, dịch vụ hay hạ tầng thích ứng với điều kiện của một nước không chắc đã 
với điều kiện của một nước khác. Na Uy là một nước có nhiều dầu hỏa, nhưng gần như tất cả điện họ dùng là thủy điện 
vì nước họ ít dân, suy ra ít nhu cầu về điện, mà lại có mưa quanh năm. Họ có thừa chỗ đào các hồ tích năng để có nước 
quay ráo xuốt năm. Nước ta có một mùa lũ và một mùa hạn. Nông dân ta quanh năm cần có nước tưới, các nhà máy 
của ta quanh năm cần có điện để hoạt động. Thủy điện của ta phải phối hợp với nhiệt điện để thỏa mãn hai nhu cầu đó. 
Đan Mạch có nhiều gió thổi liên tục xuốt năm. Họ có thể lập những trại phong điện cung cấp đến 20 phần trăm điện họ 
cần dùng. Ở nước ta, gió thổi như bão sáu tháng mỗi năm. Chúng ta đâu có thể làm theo họ được. Ngược lại, chúng ta 
là nước nông nghiệp hàng đầu thế giới. Những phế liệu nông lâm ngư nghiệp cuả ta là một nguồn năng lượng tái tạo 
đáng kể nếu được khai thác hữu hiệu. 

Vì những lý do đó mà chúng ta không thể chỉ trông cậy vào công nghệ mang từ các nước khác mà phải khai triển những 
sản phẩm, hạ tầng và đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật giải quyết những nhu cầu đặc thù của chúng ta và thích nghi 
với điều kiện độc đáo của nước ta. 

 

 

 

PHỤ LỤC (nguồn : EIA) : xem trang sau 
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