
 

MÔ TẢ VỀ “CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN THỦY ĐIỆN NHỎ VIỆT NAM (POA)” 

Chương trình hoạt động dự án thủy điện nhỏ Việt Nam (PoA) bao gồm các hoạt động dự án 
(CPA) đại diện cho một hoặc nhiều nhà máy thủy điện quy mô nhỏ được xây dựng tại Việt nam 
với công suất không quá 30MW. PoA này là hoạt động tự nguyện do Công ty Cổ phần Quản lý 
PoA Cácbon Việt Nam điều phối và quản lý. 

Mục tiêu của PoA này là xây dựng nền tảng hỗ trợ cho việc phát triển các dự án thủy điện nhỏ ở 
Việt Nam. Nhờ đó, PoA sẽ thúc đẩy sự phát triển của năng lượng tái tạo và góp phần làm giảm 
phát thải khí nhà kính thông qua việc thay thế sử dụng nguyên liệu hóa thạch cho phát điện. 

Các CPA tham gia vào PoA phải đáp ứng các tiêu chí sau: 

i. Là nhà máy thủy điện nối lưới mới tại Việt Nam. 
ii. Có công suất tối đa không quá 30 MW. 
iii. Sử dụng thiết bị mới để sản xuất điện từ thủy điện. 
iv. Bắt đầu hoạt động dự án sau ngày 23/12/2010 hoặc trong khoảng từ 22/6/2007 đến 

23/12/2010 (các dự án này sẽ được xem xét tùy từng dự án) 
v. Không đưa đến việc chuyển đổi sử dụng hỗ trợ phát triển chính thức hoặc tài trợ công. 
vi. Chưa được đăng ký thành dự án Cơ chế phát triển sạch (CDM) hoặc đưa vào một chương 

trình PoA khác. 
vii. Chưa tham gia vào cơ chế nào khác ngoài Tiêu chuẩn vàng. 
viii. Không có tuyên bố trước đó rằng sẽ tiếp tục phát triển nếu không có nguồn doanh thu từ 

tín chỉ cácbon. 

Ngoài các tiêu chí trên, Công ty Cổ phần Quản lý PoA Cácbon Việt Nam điều phối và quản lý  có 
thể cần phải khảo sát thêm để đảm bảo rằng CPA đáp ứng được các yêu cầu của CDM và Tiêu 
chuẩn vàng. 


