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1. 1. Giới thiệu

Ngành giao thông: Giảm CO2 20% (2030) và 90% (2050)

➢Đến năm 2030, EV chiếm 60% doanh số PC (4,6% vào năm 2020), 30% 
doanh số xe tải (dưới 0,1% vào năm 2020)

➢Đến năm 2035, hầu hết doanh số PC trên toàn cầu đều là xe điện
➢Đến năm 2050, hầu hết doanh số xe tải đều là xe chạy bằng điện hoặc 

pin nhiên liệu.

Nguồn: IEA, 2021
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2. Ngành công nghiệp ô tô 
toàn cầu và chuyển dịch sang 
xe điện
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2. Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu và chuyển dịch sang xe điện

Nguồn: © Statista 2021
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Ước tính sản lượng xe cơ giới trên toàn cầu, 2000 -2020

(triệu xe)
0

✓2020: 78 triệu xe cơ 
giới được sản xuất trên 
toàn thế giới; ~15% 

so với năm trước;
✓Trung Quốc, Nhật Bản 

và Đức là những nhà 
sản xuất ô tô lớn nhất 

vào năm 2020.



2. Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu và chuyển dịch sang xe điện
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Nguồn: © Statista 2021

Dự báo sản lượng xe hạng nhẹ toàn 

cầu 2019-2025 (triệu xe)

• Châu Âu

✓ Xe truyền thống trong doanh số xe

mới ở châu Âu có thể giảm xuống

dưới 5% vào 2030

✓ Hình thức giao thông tự lái có thể
chiếm tới hơn 40% tổng số dặm xe
(quãng đường) vào năm 2030

• Trung Quốc: hơn 45% quãng đường cá

nhân sẽ là xe chia sẻ, áp dụng xe tự lái
nhanh nhất



2. Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu và chuyển dịch sang xe 
điện

IEA, Global Electric Vehicle Outlook 2022
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2. Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu và chuyển dịch sang xe 
điện

IEA, Global Electric Vehicle Outlook 2022
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Năm 2021, 

doanh số bán 

ô tô điện tăng 

hơn gấp đôi 

ở Trung Quốc



2. Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu và chuyển dịch sang xe điện
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2. Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu và chuyển dịch sang xe điện
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Doanh số 

bán xe hạng 
nhẹ toàn 

cầu hàng 
năm



2. Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu và chuyển dịch sang xe điện
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3. Cơ hội và rào cản đối với việc 
phát triển xe điện tại Việt Nam
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3. Cơ hội và rào cản đối với việc phát triển xe điện tại Việt Nam
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➢Tỷ trọng xe máy đang lưu 
hành vẫn cao nhất (~ 92% 
trên toàn quốc)

(Nguồn: Niên giám thống kê vận tải và logistics 2018, TDSI)
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Thị trường xe máy lớn 

thứ 4 trên thế giới và 

thứ 2 trong khu vực

Xe máy điện được dự
báo sẽ tăng trưởng 

nhanh nhất 19,1% về
quy mô lượng xe trong 

giai đoạn 2018-2024.

❑ E2W (Xe điện 2 bánh)



3. Cơ hội và rào cản đối với việc phát triển xe điện tại Việt Nam
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(Nguồn: Nghiên cứu Phát triển giao thông điện ở Việt Nam, NDC TIA, 2020)

✓ Vinfast đã xuất lô đầu tiên gồm 999 chiếc EV đến Hoa Kỳ vào ngày 25 tháng 11 năm 2022
✓ Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thứ VIII sẽ được công bố theo cam kết phát thải ròng 

bằng 0

❑ E4W (xe điện 4 
bánh)



3. Cơ hội và rào cản đối với việc phát triển xe điện tại Việt Nam
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Phát thải KNK well-to-wheel của ô tô nhỏ gọn (xe compact) trong
hiện tại và tương lai ở Hàn Quốc

Nguồn: H.H. Song, 2020

❑ E4W



PHÂN TÍCH SWOT
ĐỐI VỚI VIỆC ÁP 

DỤNG GIAO 
THÔNG ĐIỆN Ở 

VIỆT NAM

3. Cơ hội và rào cản đối với việc phát triển xe điện tại Việt Nam

Nguồn: GIZ, Nghiên cứu Phát triển giao thông điện ở Việt Nam, Báo cáo NC TIA, tháng 8/2021



3. Cơ hội và rào cản đối với việc phát triển xe điện tại Việt Nam

Rào cản

• Rào cản thị trường: giá cao (chi phí đầu tư cao, chi phí sản xuất cao…),
khả năng sản xuất xe điện địa phương yếu, quy mô thị trường nhỏ, các vấn 
đề an toàn

• Rào cản chính sách: tiêu chuẩn và quy định về xe điện, ưu đãi thuế, trợ giá 
cho xe điện, bản đồ đường

• Rào cản kỹ thuật và cơ sở hạ tầng: phạm vi, công nghệ pin, trạm sạc, nguồn điện 
và lưới điện, xưởng sửa chữa và bảo dưỡng

• Nhận thức: nhà hoạch định chính sách, khách hàng
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3. Cơ hội và rào cản đối với việc phát triển xe điện tại Việt Nam

Giá xe điện:

• EV được dự báo sẽ có chi phí bằng hoặc thấp hơn xe chạy bằng xăng tương 
đương khi giá của bộ pin rơi vào khoảng từ $125 đến $150 mỗi kWh

• Các nhà phân tích dự báo rằng mức giá tương đương này có thể đạt được sớm,
vào năm 2020, trong khi các nghiên cứu khác dự báo đến năm 2030, giá một 
bộ pin lithium-ion sẽ giảm xuống chỉ còn $73/kWh.
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3. Cơ hội và rào cản đối với việc phát triển xe điện tại Việt Nam

Giá bộ pin tính 
theo doanh số bán 
gia quyền 2019 
trung bình là 156 
USD / kWh, giảm 
so với mức 1160 
USD / kWh vào 
năm 2010

Giá xe điện



3. Cơ hội và rào cản đối với việc phát triển xe điện tại Việt Nam

Giá xe điện:



Công suất lắp 
đặt

• Cuối 2019:

• So với 2018:

54.880 MW

tăng 13 %

Phân bố 
nguồn điện

(2019)

• Đứng thứ hai ASEAN (sau Indonesia) và thứ 23 thế giới.

• Thủy điện: 37 %

• Nhiệt điện (than) : 36 %

• Nhiệt điện (gas): 13 %

• Nhiệt điện (dầu): 3 %

• Năng lượng tái tạo: 9 %

• Nhập khẩu: 1 %

• Khác: 1 %

Lưới điện

(2019)

• Đường dây 500 kV

• Chiều dài:

• Tổn thất điện:

8.496 km

6,5 % (giảm 10,1 % năm 2010)

Nhu cầu phụ 
tải

• 2020:

• 2030 (dự báo):

39.826 MW (backup +33%)

84.203 MW (backup +39%)

3. Cơ hội và rào cản đối với việc phát triển xe điện tại Việt Nam

Tình hình lưới điện quốc gia

➢ Quy hoạch điện

➢ Quy hoạch lưới điện

➢ Quy hoạch trạm sạc

Nguồn: GIZ, Nghiên cứu Phát triển giao thông điện ở Việt Nam, Báo cáo NC TIA, tháng 8/2021



3. Cơ hội và rào cản đối với việc phát triển xe điện tại Việt Nam

Bóp méo dạng sóng trong 
điện áp cung cấp có thể 
được tạo ra do sạc xe điện!

(Nguồn: Shimi và cộng sự,
2021)

✓ Dòng điện không đổi: từ 0 đến gần 80% trạng thái sạc

✓ Điện áp không đổi: tiếp theo cho đến khi sạc đầy

Giả thiết:

Tất cả xe hơi của Vương quốc Anh vào năm 2020 đều là xe điện

Các xe điện này được sạc cùng lúc, 7kW (tốc độ sạc tại 
nhà thông thường)
Tổng công suất điện yêu cầu: 229GW
--> gấp 3 lần công suất lưới hiện tại

Các xe điện này được sạc cùng lúc, 50kW (tốc độ sạc DC 
công cộng phổ biến)

Tổng công suất điện yêu cầu: 1,6TW

→ gấp 21.5 lần công suất lưới hiện tại

(Nguồn: Forbes)

Ảnh hưởng của trạm sạc  đối với lưới điện: Bài học

• 2 giai đoạn trong chu trình sạc hoàn thiện:



3. Cơ hội và rào cản đối với việc phát triển xe điện tại Việt Nam

• Trong giai đoạn đầu:

− Chỉ một số công ty tư
tham gia

− E4W: V inFas t là công 
ty đi đầu

− E2W: V inFas t và MBI

• Thiếu tiêu chuẩn thống 

nhất về hệ thống trạm sạc

kW Ở
Thời gian sạc 

(10%70%)

2,2 Nhà 11h

3,3 Nhà 7h

7,4 Nhà 3h 15'

11 2h 10'

30 1h

60 30'

250 18 m

Vinfast có kế hoạch xây dựng 
2.000 trạm sạc với hơn 40.000 
điểm đấu nối sạc cho xe điện 2 
& 4 bánh trong năm 2021

Trạm sạc xe điện của 
VinFast

Trạm sạc:
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