
 

 

 

 

    

Ref: Thư mời tham dự Khóa học trực tuyến về thị trường năng lượng sinh học 

dành cho các tổ chức tài chính tại Việt Nam 

Kính gửi Quý Anh/Chị, 

Trong khuôn khổ dự án “Bảo vệ Khí hậu thông qua Phát triển thị trường Sinh học 

bền vững tại Việt Nam- BEM”, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (EREA), Bộ 

Công thương cùng với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ tổ chức khóa tập 

huấn dành cho các cán bộ, nhân viên của các ngân hàng, tổ chức tài chính để 

hiểu rõ hơn cơ hội kinh tế, tiềm năng phát triển của thị trường năng lượng sinh 

học tại Việt Nam với các nội dung chính như sau: 

• Cung cấp thông tin tổng quan về thị trường năng lượng sinh học (ví dụ: Các cơ 

hội, các hạn chế);  

• Hiểu về đặc thù của các dự án năng lượng sinh học nhằm phục vụ đánh giá 

những rủi ro liên quan và thực hiện đánh giá khả năng vay vốn, tài trợ dự án. 

Chúng tôi trân trọng kính mời 3 đại diện của các phòng ban liên quan đến Quản 

trị rủi ro, Thị trường vốn, và Khách hàng doanh nghiệp, của các quý cơ quan 

tham gia khóa học trực tuyến được thiết kế riêng cho các tổ chức tài chính về thị 

trường năng lượng sinh học tại Việt Nam. Để đảm bảo chất lượng đào tạo, các 

học viên cần phải tham dự đầy đủ các buổi học trong suốt khóa tập huấn. Chúng 

tôi hy vọng có thể tạo ra nền tảng để học tập và trao đổi về những đặc thù, các 

thách thức và cơ hội góp phần đảm bảo xây dựng nguồn cung năng lượng trong 

tương lai tại Việt Nam. 

Thời gian: học trực tuyến 90 phút/buổi, từ 14.00 – 15.30 vào Thứ Năm hàng 

tuần, bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 21 tháng 10 năm 2021 (riêng ngày 30 

tháng 9, buổi học kéo dài 2 tiếng).  

Chương trình tập huấn được đính kèm cùng với thư mời này. 

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, xin vui lòng đăng kí tham dự với ban tổ 

chức trước ngày 24 tháng 9 năm 2021 qua địa chỉ email: espproject2@giz.de./.  

Trân trọng,   

 

 

Nathan Moore 
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Chủ tịch Hội đồng Giám sát 

Martin Jäger, Quốc Vụ khanh 

 

Ban Giám đốc Điều hành 

Tanja Gönner (Trưởng Ban) 

Thorsten Schäfer-Gümbel 

 

 



 

Chương trình dự kiến  

Khóa học trực tuyến về thị trường năng lượng sinh học dành cho các tổ chức tài chính ở Việt Nam 

30/09/2021            Cơ hội và Thách thức trong đầu tư các dự án năng lượng sinh học  

Thời gian Nội dung Diễn giả/Điều hành 

14:00-14:10 Khai mạc & Giới thiệu dự án BEM Nathan Moore 

14:10-14:15 Giới thiệu khóa học   Katharina Hartmann 

14:15-14:25 Giới thiệu học viên  Katharina Hartmann 

14:25-14:45 Hướng dẫn quy trình đầu tư dự án Nguyễn Đức Cường 

14:45-14:55 Hỏi đáp Nguyễn Đức Cường 

14:55-15:00 Nghỉ giải lao  

15:00-15:50 Tổng quan, Cơ hội và Thách thức trong đầu tư các 

dự án năng lượng sinh học  

Eugenia Masvikeni 

15:50-16:00 Hỏi đáp Eugenia Masvikeni 

 

07/10/2021            Đặc thù của các dự án năng lượng sinh học  

Thời gian Nội dung Diễn giả/Điều hành 

14:00-14:10 Tóm tắt nội dung buổi học lần trước Katharina Hartmann 

14:10-14:40 Phần I 

Điểm chung và điểm khác biệt giữa các dự án năng 

lượng truyền thống và năng lượng sinh học 

Christoph Kwintkiewicz 

14:40-14:50 Hỏi đáp Christoph Kwintkiewicz 

14:50-15:20 Phần II 

Đặc thù của các dự án năng lượng sinh học (các chỉ 

số kinh tế, các rủi ro liên quan) 

Christoph Kwintkiewicz 

15:20-15:30 Hỏi đáp Christoph Kwintkiewicz 

 

14/10/2021             Tài trợ các dự án năng lượng sinh học 

Thời gian Nội dung Diễn giả/Điều hành 

14:00-14:10 Tóm tắt nội dung buổi học lần trước Katharina Hartmann 

14:10-14:40 Phần I 

Tổng quan về các phương án tài chính    

Eugenia Masvikeni 

14:40-14:50 Hỏi đáp Eugenia Masvikeni 

14:50-15:20 Phần II 

Phương án tài chính dự án: Công ty phục vụ mục 

đích đặc biệt (SPV) & Tài trợ vốn trong bảng cân đối   

Eugenia Masvikeni 

15:20-15:30 Hỏi đáp Eugenia Masvikeni 

 

21/10/2021             Khả năng vay vốn của các dự án năng lượng sinh học  

Thời gian Nội dung Diễn giả/Điều hành 

14:00-14:10 Tóm tắt nội dung buổi học lần trước Katharina Hartmann 

14:10-14:40 Đánh giá tiền khả thi, Đánh giá khả thi, Thẩm định 

dự án và Đánh giá khả năng vay vốn 

Martina Schweneke 

14:40-14:50 Hỏi đáp Martina Schweneke 

14:50-15:20 Quy trình vay vốn, tài trợ dự án Martina Schweneke 

15:20-15:30 Hỏi đáp & Kết thúc khóa học Martina Schweneke 

 


