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CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 

NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ngày 02 tháng 02 năm 2021 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN 

CƠ CHẾ PHÁT TRIỂN SẠCH ĐÃ ĐƯỢC CẤP LOA 
 

Tên tổ chức tư vấn xây dựng dự án: CTCP Tư vấn Năng lượng và Môi trường (VNEEC) 

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: 04 6666 9753   Fax: 04 6666 9755  Email: eec@eec.vn 

 

Stt Tên dự án Ngày cấp LoA Thông tin về dự án 

1.  Nhà máy thủy 
điện Nậm Pia 

15/12/2006 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1244108149.93/view 

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 05/09/2009 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 09/2009 

- Được EB ban hành CER: 

• Lần 1: 14/01/2011; 11.355 CER 

• Lần 2: 10/11/2011; 29.906 CER 

• Lần 3: 15/11/2012; 30.707 CER 

• Lần 4: 15/04/2013; 25.080 CER 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ hai: đăng kí thành công 6/2016 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

2.  Nhà máy thủy 

điện Nậm Chim 

15/12/2006 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/KBS_Cert1317458082.1/view   

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 01/05/2012 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 09/04/2010 

mailto:eec@eec.vn
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1244108149.93/view
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/KBS_Cert1317458082.1/view
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- Được EB ban hành CER: 

• Lần 1: 02/08/2013; 30.402 CER 

• Lần 2: 14/07/2014; 38.537 CER 

• Lân 3: 04/09/2015; 37.928 CER 

• Lần 4: 05/08/2016; 34.598 CER 

• Lần 5: 04/07/2017; 38.671 CER 

• Lần 6: 15/11/2018; 33.483 CER 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: đang tiến hành giám sát giai đoạn 7 bắt 

đầu từ 01/03/2018. Chưa có dự kiến thẩm tra lần 7. 

- Giai đoạn tín dụng đầu tiên đã kết thúc ngày 30/06/2019. Giai đoạn tín dụng thứ 2 từ 

01/07/2019 đến 30/06/2026 đã được gia hạn thành công ngày 17/03/2020. 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

3.  Nhà máy thủy 

điện Minh Lương 

24/07/2007 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1310469714.16/view 

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 19/12/2011 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 04/04/2018 

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Đang trong giai đoạn tín dụng cố định 10 năm: 01/03/2012 – 28/02/2022 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

4.  Nhà máy thủy 

điện Trà Linh 3 

30/07/2007 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1277386676.64/view   

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 02/12/2010 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 16/01/2010 

- Được EB ban hành CER: 

• Lần 1: 01/06/2012; 9.988 CER 

• Lần 2: 29/01/2013; 13.466 CER 
- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất đã kết thúc ngày 01/12/2017, chưa đăng kí giai đoạn thứ hai.  

https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1310469714.16/view
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1277386676.64/view
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- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

5.  Nhà máy thủy 
điện Nậm Ngần 

20/7/2007 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 
https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1279520903.5/view  

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 13/12/2010 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 13/06/2009 

- Được EB ban hành CER: 

• Lần 1: 21/05/2012; 19.604 CER 

• Lần 2: 27/12/2012; 24.986 CER 

• Lân 3: 22/10/2014; 43.038 CER 

• Lần 4: 03/05/2018; 99.473 CER 

- Đăng ký gia hạn giai đoạn hai: 06/06/2018 

- Giai đoạn tín dụng thứ hai từ 13/12/2017 đến 12/12/2024 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Đang trong giai đoạn tín dụng thứ hai 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

6.  Nhà máy thủy 

điện Sử Pán 2 

24/07/2007 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1275051623.51/view  

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 27/11/2010 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 27/11/2010 

- Được EB ban hành CER: 

• Lần 1: 30/12/2012; 19.701 CER 

• Lần 2: 30/12/2013; 41.066 CER 
- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất đã kết thúc ngày 26/11/2017, chưa đăng kí tiếp giai đoạn thứ 
hai 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

7.  Nhà máy thủy 
điện Nhạn Hạc và 

Sao Va 

31/7/2007 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 
https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/CEC1309759086.62/view 

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 13/02/2012 

https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1279520903.5/view
https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/CEC1309759086.62/view
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- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 4/2010 đối với Sao Va; 10/2018 đối với Nhạn 

Hạc  

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất đã kết thúc ngày 01/04/2017, chưa đăng kí tiếp giai đoạn thứ 

hai 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

8.  Nhà máy thủy 

điện Nậm Khốt 

8/11/2007 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1255432170.17/view   

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 02/04/2010 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 09/02/2011 

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất đã kết thúc ngày 01/04/2017, chưa đăng kí tiếp giai đoạn thứ 
hai 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

9.  Nhà máy thủy 

điện Hạ Rào Quán 

8/11/2007 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-RHEIN1303177950.93/view 

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 27/05/2010 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 05/2011 

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 
- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất đã kết thúc ngày 26/05/2017, chưa đăng kí tiếp giai đoạn thứ 
hai 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

10.  Nhà máy thủy 

điện Cốc Đàm 

8/11/2007 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1262879636.38/view  

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 30/05/2010 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 10/6/2008 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1255432170.17/view
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-RHEIN1303177950.93/view
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1262879636.38/view
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- Được EB ban hành CER: 

• Lần 1: 06/11/2012; 23.928 CER 
- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất đã kết thúc, chưa có kế hoạch gia hạn tiếp giai đoạn tín dụng 
thứ hai 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

11.  Nhà máy thủy 
điện Nậm Chiến 2 

8/11/2007 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1267024124.41/view   

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 18/01/25011 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 17/10/2009 

- Được EB ban hành CER: 

• Lần 1: 06/11/2012; 49.189 CER 

• Lần 2: 07/01/2021; 329.855 CER 
- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Gia hạn thành công Giai đoạn tín dụng lần hai từ 11/10/2017 – 10/10/2024 vào ngày 

25/09/2020.  

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

12.  Nhà máy thủy 

điện Nậm Giôn 

8/11/2007 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1252940471.59/view 

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 07/03/2010 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 10/2014 

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất đã kết thúc ngày 31/8/2018. Giai đoạn tín dụng thứ 2 từ 

01/09/2018 đến 31/08/2025 đã được gia hạn thành công vào ngày 26/03/2020. 
- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

13.  Nhà máy thủy 

điện Chiềng Công 

12/2/2008 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1267188851.32/view  

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 20/08/2010 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1267024124.41/view
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1252940471.59/view
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1267188851.32/view
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- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 07/2010 

- Được EB ban hành CER: 

• Lần 1: 03/05/2012; 3.916 CER 

• Lần 2: 29/10/2012; 19.509 CER 

• Lần 3: 11/04/2013; 13.935 CER 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất đã kết thúc ngày 19/08/2017, chưa đăng kí tiếp giai đoạn thứ 
hai 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

14.  Nhà máy thủy 

điện Mường Kim 

12/2/2008 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1278923361.7/view   

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 26/07/2011 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 09/2009 

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất đã kết thúc ngày 25/07/2018, chưa đăng kí tiếp giai đoạn thứ 
hai 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

15.  Nhà máy thủy 

điện Ngòi Xan 

12/2/2008 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/SGS-UKL1300102012.75/view   

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 16/06/2011 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 20/08/2007 

- Được EB ban hành CER: 

• Lần 1: 12/11/2012; 22.760 CER 

• Lần 2: 03/09/2013; 30.038 CER 

• Lân 3: 22/08/2014; 30.448 CER 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất đã kết thúc ngày 15/06/2018, chưa đăng kí giai đoạn thứ hai 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1278923361.7/view
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/SGS-UKL1300102012.75/view
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16.  Nhà máy thủy 

điện Đasiat 

13/02/2008 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-RHEIN1281322576.41/view  

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 11/10/2011 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 01/12/2009 

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất đã kết thúc ngày 31/10/2018, chưa đăng kí tiếp giai đoạn thứ 

hai  

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

17.  Nhà máy thủy 
điện Yan Tann 
Sien 

30/06/2008 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1256116506.75/view  

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 07/05/2010 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 17/06/2014 

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất đã kết thúc ngày 31/03/2019.  

- Gia hạn thành công giai đoạn tín dụng lần thứ hai (01/04/2019 - 31/03/2026): 13/03/2020. 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

18.  Nhà máy thủy 
điện Đắk Pône 

30/06/2008 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1299418983.61/view    

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 02/06/2011 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 06/2010 

- Được EB ban hành CER: 

• Lần 1: 21/09/2012; 21.332 CER 

• Lần 2: 07/04/2015; 63.890 CER 

• Lân 3: 03/02/2017; 53.384 CER 

• Lần 4: 01/04/2020; 55,578 CER 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1256116506.75/view
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1299418983.61/view
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• Lần 5: 30/07/2020; 78.006 CER 

- Gia hạn thành công giai đoạn tín dụng lần hai: 18/12/2018 

- Giai đoạn tín dụng thứ hai từ 02/06/2018 đến 01/06/2025 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

19.  Nhà máy thủy 
điện Sông Ông 

30/06/2008 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1289918487.21/view     

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 04/02/2011 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 03/2009 

- Được EB ban hành CER: 

• Lần 1: 14/12/2012; 21.848 CER 
- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất đã kết thúc ngày 28/02/2018. Chưa gia hạn đăng ký cho giai 
đoạn 2. 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

20.  Nhà máy xử lý 
nước thải và thu 

hồi mê tan để phát 

điện tại nhà máy 

cồn nhiên liệu 
Đồng Xanh 

30/6/2008 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/SGS-UKL1319528231.99/view   

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 01/06/2012 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 01/05/2010. 

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Lựa chọn giai đoạn tín dụng cố định 10 năm, kết thúc vào 31/03/2022 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1289918487.21/view
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/SGS-UKL1319528231.99/view
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21.  Nhà máy đồng 

phát nhiệt điện 

trấu Đình Hải 

30/6/2008 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/Germanischer1331908291.26/view   

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 18/5/2012 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 4/2010, hiện đang tạm dừng hoạt động 

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng đầu tiên đã kết thúc vào 31/03/2019. Chưa có kế hoạch gia hạn đăng ký 
cho giai đoạn tín dụng thứ hai. 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

22.  Cụm thủy điện 

Nậm Tha 

30/6/2008 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1292599521.06/view   

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 22/12/2010 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 01/7/2007 Nậm Tha 6; 28/7/2013 Nậm Tha 5 

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất đã kết thúc ngày 21/12/2017, chưa đăng kí giai đoạn thứ hai 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

23.  Nhà máy thủy 

điện Thái An 

30/6/2008 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1274173340.75/view 

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 29/10/2010 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 09/01/2011 

- Được EB ban hành CER: 

• Lần 1: 09/11/2012; 96.791 CER 

• Lần 2: 09/01/2013; 179.982 CER 
- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất đã kết thúc ngày 09/01/2018, chưa đăng kí giai đoạn thứ hai 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/Germanischer1331908291.26/view
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1292599521.06/view
https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1274173340.75/view
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24.  Nhà máy thủy 

điện An Điềm 2 

08/8/2008 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1249408838.42/view    

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 14/12/2009 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 10/2010 

- Được EB ban hành CER: 

• Lần 1: 29/10/2012; 36.340 CER 

• Lần 2: 07/06/2013; 23.508 CER 
- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất đã kết thúc ngày 24/09/2017. Chưa có kế hoạch gia hạn đăng 
ký giai đoạn 2. 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

25.  Nhà máy thủy 

điện H'Mun 

18/08/2008 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1304432140.06/view   

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 20/06/2011 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 05/2011 

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất đã kết thúc ngày 31/07/2018, chưa có kế hoạch gia hạn đăng 
ký giai đoạn thứ hai 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

26.  Nhà máy thủy 

điện Ia Puch 3 

18/08/2008 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1304053851.49/view 

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 13/05/2011 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 04/2011 

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất đã kết thúc ngày 31/05/2018, chưa có kế hoạch gia hạn đăng 
ký giai đoạn thứ hai 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1249408838.42/view
https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1304432140.06/view
https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1304053851.49/view
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27.  Nhà máy thủy 

điện Bản Rạ 

18/08/2008 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/JCI1350004751.0/view  

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 18/10/2012 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 07/04/2012 

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Đang trong giai đoạn tín dụng thứ nhất 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

28.  Nhà máy thủy 
điện Nậm Xây 

Nọi 2 

17/11/2008 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-SUED1321277438.77/view   

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 16/11/2011 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: chưa, đang tạm dừng xây dựng 

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất kết thúc ngày 30/09/2019. Chưa có kế hoạch gia hạn đăng ký 
cho giai đoạn thứ hai. 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

29.  Nhà máy thủy 
điện Nậm Khánh 

17/11/2008 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-RHEIN1311130261.75/view   

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 05/09/2011 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 02/03/2012 

- Được EB ban hành CER: 

• Lần 1: 03/05/2013; 13.189 CER 

• Lần 2: 30/11/2013; 19.544 CER 

• Lần 3: 20/07/2015; 18.254 CER 

• Lần 4: 31/05/2016; 16.348 CER 

• Lần 5: 18/04/2017; 22.480 CER 

• Lần 6: 27/04/2018; 27.304 CER 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-SUED1321277438.77/view
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-RHEIN1311130261.75/view
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• Lần 7: 03/06/2019; 18.158 CER 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất đã kết thúc ngày 01/03/2019.  

- Đã gia hạn thành công giai đoạn tín dụng lần 2 từ 02/03/2019 – 01/03/2026: 06/11/2019. 

- Chưa có kế hoạch thẩm tra lần tiếp theo. 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

30.  Nhà máy thủy 
điện Sông Chừng 

17/11/2008 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1269443501.21/view 

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 20/01/2011 
- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 06/05/2011 
- Được EB ban hành CER: 

• Lần 1: 16/10/2012; 19.064 CER 

• Lần 2: 13/09/2013; 29.144 CER 

• Lần 3: 13/12/2016; 78.270 CER 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Đang trong giai đoạn tín dụng thứ hai: 06/05/2018 – 05/05/2025 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

31.  Tránh phát thải 

khí mêtan thông 
qua composting 

hiếu khí tại nhà 
máy xử lý rác Tân 
Thành 

29/11/2008 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1347957839.14/index_html 

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 29/11/2012 

- Chính thức vận hành: nhà máy chưa xây dựng 

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Đang trong giai đoạn tín dụng thứ nhất 

32.  Nhà máy thủy 
điện Sông Tranh 3 

26/11/2008 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1310024518.29/view    

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 28/10/2011 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 28/11/2018 

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1269443501.21/view
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1347957839.14/index_html
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1310024518.29/view


13 

 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Đang trong giai đoạn tín dụng thứ nhất: Đang tiến hành thay đổi ngày bắt đầu kỳ tín dụng  

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

33.  Nhà máy thủy 
điện Đăk Glun 

27/05/2009 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 
https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TECO1349072039.54/view 

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 18/10/2012 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 10/01/2011 

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất kết thúc ngày 31/12/2019. Chưa có kế hoạch gia hạn đăng ký 
cho giai đoạn thứ hai. 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

34.  Nhà máy thủy 
điện Nậm Sọi & 

Nậm Công 

31/8/2009 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau:  

https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/SGS-UKL1299249675.44/view   

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 22/6/2011 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 4/2010 

- Được EB ban hành CER: 

• Lần 1: 16/10/2012; 10.749 CER 

• Lần 2: 29/08/2013; 35.257 CER 

• Lần 3: 02/07/2014; 33.009 CER 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất kết thúc ngày 21/06/2018, chưa thực hiện đăng ký giai đoạn 
hai. 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

35.  Nhà máy thủy 
điện Sê San 4A 

25/11/2009 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 
https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1356074652.58/view   

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 18/12/2012 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 03/10/2011 

https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TECO1349072039.54/view
https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/SGS-UKL1299249675.44/view
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- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Đang trong giai đoạn tín dụng thứ nhất: 01/03/2013 – 28/02/2020 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

36.  Nhà máy thủy 

điện Dốc Cáy 

14/07/2010 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-RHEIN1303177950.93/view   

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 03/05/2011 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 2014 

- Được EB ban hành CER: 

• Lần 1: 04/12/2015; 25.680 CER 

• Lần 2: 02/12/2016; 29.517 CER 

• Lần 3: 18/09/2017; 33.959 CER 

• Lần 4: 20/9/2018; 33.452 CER 

• Lần 5: 04/10/2019; 15.460 CER 

• Lần 6: 04/10/2019; 27.404 CER 

• Lần 7: 20/08/2020; 44.482 CER 

• Lần 8: 08/01/2021; 9.050 CER 

- Đang trong giai đoạn tín dụng thứ hai từ 01/10/2018 – 30/09/2025. 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

37.  Nhà máy thủy 
điện Nậm Trai 4 

14/7/2010 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-RHEIN1305860656.86/view     

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 16/08/2011 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: Dự án chưa khởi công xây dựng do gặp khó 

khăn về vốn 

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất kết thúc ngày 31/12/2018. Chưa có kế hoạch gia hạn đăng ký 

cho giai đoạn tín dụng thứ hai. 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-RHEIN1303177950.93/view
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-RHEIN1305860656.86/view
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- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

38.  Nhà máy thủy 
điện Đồng Nai 2 

14/7/2010 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/ERM-CVS1350663746.22/view    

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 24/10/2012 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 06/12/2014 

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất kết thúc ngày 31/10/2019. Chưa có kế hoạch gia hạn đăng ký 
cho giai đoạn tín dụng thứ hai. 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

39.  Chương trình dự 
án thủy điện nhỏ 

Việt Nam (Viet 
Nam Small Hydro 
PoA) 

14/7/2010 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 
http://cdm.unfccc.int/ProgrammeOfActivities/poa_db/0GLBE2TU91C8VFR6K3HQP7NO

IXWJZD/view  

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 20/08/2012 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 07/08/2013 Thoong Cot 2, 24/06/2013 Ea Sup 

3, 08/02/2015 Sông Miện 5A, 05/09/2015 Nậm Chim 1A, 03/05/2016 Krong No 3, 
21/12/2016 Krong No 2,  08/07/2014 Tả Trạch. 

- Được EB ban hành CER:  

• Lần 1: 30/05/2019; 403.593 CER 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất kết thúc ngày 19/08/2019.  

- Gia hạn thành công giai đoạn tín dụng thứ hai (20/08/2019 – 19/08/2026): 06/10/2020 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

40.  Chuyển đổi nhiên 
liệu lò hơi từ dầu 
FO sang than trấu 

tại công ty TNHH 

Saigon Ve Wong 

02/8/2010 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1306214642.25/view    

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 14/10/2011 

- Chính thức vận hành: 8/2010, tuy nhiên công suất chỉ đạt 30 – 50% thiết kế 

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/ERM-CVS1350663746.22/view
http://cdm.unfccc.int/ProgrammeOfActivities/poa_db/0GLBE2TU91C8VFR6K3HQP7NOIXWJZD/view
http://cdm.unfccc.int/ProgrammeOfActivities/poa_db/0GLBE2TU91C8VFR6K3HQP7NOIXWJZD/view
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1306214642.25/view
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- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng cố định 10 năm sẽ kết thúc vào 28/07/2021 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

41.  Chuyển đổi nhiên 
liệu lò hơi từ dầu 

FO sang than trấu 
tại công ty TNHH 
Việt Nam Paiho 

02/8/2010 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/BVQI1341398701.3/view    

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 04/03/2013 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 8/2011 

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Đang trong giai đoạn tín dụng thứ nhất 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

42.  Nhà máy thủy 

điện Bản Cốc 

02/8/2010 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-RHEIN1292294597.27/view 

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 24/01/2011 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 02/08/2009 

- Được EB ban hành CER: 

• Lần 1: 10/2012; 31.827 CER 

• Lần 2: 24/04/2013; 22.349 CER 

• Lần 3: 25/04/2014; 30.763 CER 

• Lần 4: 27/05/2015; 41.201 CER 

• Lần 5: 31/05/2016; 36.362 CER 

• Lần 6: 18/04/2017; 38.760 CER 

• Lần 7: 16/07/2018; 44.418 CER 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất đã kết thúc ngày 28/02/2018;  

- Đã gia hạn thành công giai đoạn tín dụng thứ hai: 31/10/2019 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

43.  Nhà máy thủy 5/8/2010 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/BVQI1341398701.3/view
https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-RHEIN1292294597.27/view
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điện Ayun 

Thuong 1A 

https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1319695072.0/view    

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 09/11/2011 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 10/2011 

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất đã kết thúc ngày 10/11/2018, chưa tiến hành gia hạn đăng kí 

giai đoạn thứ hai 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

44.  Nhà máy thủy 
điện Nậm Pung 

5/8/2010 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 
https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/ERM-CVS1355411477.89/view    

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 18/12/2012 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 24/01/2014 

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất kết thúc ngày 29/02/2020. Chưa có kế hoạch đăng ký gia hạn 
cho giai đoạn thứ hai. 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

45.  Nhà máy thủy 
điện Vĩnh Sơn 5 

26/11/2010 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/BVQI1303131140.99/view    

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 10/6/2011 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 12/2013 tổ máy 1; 01/2014 tổ máy 2  

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất kết thúc ngày 29/12/2019 

- Gia hạn thành công giai đoạn tín dụng lần thứ hai (30/12/2019 - 29/12/2026): 06/11/2020 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

46.  Nhà máy thủy 

điện Nậm Hồng 

26/11/2010 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/CEC1314779963.83/view 

https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1319695072.0/view
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/BVQI1303131140.99/view
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/CEC1314779963.83/view
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- Đăng ký thành công là dự án CDM: 16/3/2012 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 16/07/2012 Nậm Hồng 2; 9/2013 Nậm Hồng 1 

- Được EB ban hành CER: 

• Lần 1: 15/9/2014; 29.992 CER 

• Lần 2: 25/11/2016; 56.287 CER 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất kết thúc ngày 30/06/2019.  

- Gia hạn thành công giai đoạn tín dụng thứ hai (01/07/2019 đến 30/06/2026): 02/10/2020 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

47.  Nhà máy thủy 

điện Nậm Ly 1  

16/12/2010 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: chưa có 

- Đăng ký thành công là dự án CDM: đang tiến hành thủ tục 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: chưa có  

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

48.  Nhà máy thủy 

điện Za Hưng 

28/01/2011 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/BVQI1299431617.8/view 

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 12/12/2011 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 28/07/2009 

- Được EB ban hành CER: 

• Lần 1: 14/11/2014; 160.370 CER 

• Lần 2: 07/06/2018; 244.697 CER 

• Lần 3: 08/10/2020; 85.017 CER 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất đã kết thúc ngày 31/12/2018, chưa đăng kí tiếp giai đoạn thứ 
hai. 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

49.  Nhà máy thủy 

điện Hà Tây 

10/2/2011 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TECO1339491111.55/view 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/BVQI1299431617.8/view
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TECO1339491111.55/view
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- Đăng ký thành công là dự án CDM: 25/6/2012 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 2014 

- Được EB ban hành CER: 

• Lần 1: 11/11/2016; 18.314 CER 

• Lần 2: 13/06/2017; 18.565 CER 

• Lần 3: 25/06/2018; 18.148 CER 

• Lần 4: 29/08/2019; 17.418 CER 

• Lần 5: 17/09/2020; 18.932 CER 

- Đang thẩm tra giai đoạn thứ 6, dự kiến 14.826 CER sẽ được ban hành tháng 03/2021 

- Đang trong giai đoạn tín dụng thứ nhất 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

50.  Nhà máy thủy 

điện Séo Chong 
Hô 

19/05/2011 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/ERM-CVS1356104465.28/view 

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 21/12/2012 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 14/03/2013 

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất kết thúc ngày 29/02/2020. Chưa có kế hoạch đăng ký gia hạn 
cho giai đoạn tín dụng thứ hai. 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

51.  Nhà máy thủy 

điện Sông Nhiệm 

3 

28/07/2011 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/CEC1316674730.65/view    

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 09/12/2011 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: chưa, đang xây dựng nhà máy 

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất kết thúc ngày 30/11/2019. Chưa có kế hoạch đăng ký gia hạn 
cho giai đoạn tín dụng thứ hai. 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/CEC1316674730.65/view
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52.  Nhà máy thủy 

điện Sông Miện 5 

28/07/2011 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/JCI1336700042.25/view    

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 21/05/2012 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 07/10/2012 

- Được EB ban hành CER: 

• Lần 1: 16/12/2013; 30.606 CER 

• Lần 2: 26/09/2014; 34.253 CER 

• Lân 3: 25/11/2015; 39.441 CER 

• Lần 4: 21/10/2016; 33.809 CER 

• Lần 5: 18/09/2017; 36.969 CER 

• Lần 6: 21/09/2018; 36.135 CER 

• Lần 7: 23/08/2019; 12.538 CER 

- Đã gia hạn thành công giai đoạn tín dụng lần 2: 07/11/2019 

- Chưa có kế hoạch thẩm tra lần tiếp theo. 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

53.  Nhà máy thủy 

điện Nậm An 

27/08/2011 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-SUED1321604788.39/view 

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 22/05/2012 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 07/09/2012 

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất đã kết thúc ngày 31/05/2019, chưa tiến hành đăng ký giai đoạn 

tín dụng thứ hai. 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

54.  Nhà máy thủy 

điện Sông Bung 6 

28/09/2011 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/BVQI1327916929.81/view    

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 31/01/2012 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 12/2012 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/JCI1336700042.25/view
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-SUED1321604788.39/view
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/BVQI1327916929.81/view
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- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát lần đầu: Đang tiến hành thẩm tra cho giai đoạn giám 

sát thứ nhất từ 01/01/2013 – 31/12/2019, lượng CERs dự kiến đạt 310.351 CER, dự kiến 

ban hành 06/2021. 

- Giai đoạn tín dụng lần thứ nhất đã kết thúc ngày 31/12/2019. Đang tiến hành gia hạn giai 
đoạn tín dụng lần 2 cho dự án, dự kiến hoành thành 03/2021. 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

55.  Nhà máy thủy 
điện Nậm Núa 

28/9/2011 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1323884259.11/view     

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 30/03/2012 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: dự kiến tháng 12/2018 

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng lần thứ nhất đã kết thúc ngày 30/06/2020. Chưa có kế hoạch gia hạn 

giai đoạn tín dụng lần 2. 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

56.  Nhà máy thủy 
điện Nậm Pông 

28/9/2011 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/CEC1324136092.65/view     

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 20/12/2011 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 21/11/2013 

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất kết thúc ngày 30/06/2020. Chưa có kế hoạch đăng ký gia hạn 
cho giai đoạn tín dụng thứ hai. 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

57.  Nhà máy thủy 
điện Trà Xom 

28/9/2011 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 
https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-RHEIN1335327300.46/view      

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 31/05/2012 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 09/01/2015 

- Được EB ban hành CER: 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1323884259.11/view
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/CEC1324136092.65/view
https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-RHEIN1335327300.46/view
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• Lần 1: 04/12/2015; 43.110 CER 

• Lần 2: 27/10/2016; 27.864 CER 

• Lần 3: 13/04/2017; 25.697 CER 

• Lần 4: 23/04/2018; 48.240 CER 

• Lần 5: 03/06/2019; 40,951 CER 

• Lần 6: 16/04/2020; 17.862 CER 

• Lần 7: 16/04/2020; 22.170 CER 

• Lần 8: 21/01/2021; 39.085 CER 

- Đã kết thúc giai đoạn tín dụng thứ nhất ngày 30/06/2019;  

- Đã gia hạn thành công giai đoạn tín dụng thứ 2: 26/07/2019 

- Chưa có kế hoạch thẩm tra lần tiếp theo. 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

58.  Nhà máy thủy 

điện Nho Quế 3 

18/10/2011 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/BVQI1318836942.28/view     

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 30/04/2012 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 05/04/2012 

- Được EB ban hành CER: 

• Lần 1: 09/12/2013; 174.654 CER 
- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất kết thúc ngày 29/04/2019, chưa tiến hành gia hạn đăng ký giai 
đoạn tín dụng thứ hai. 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

59.  Đồng phát nhiệt 
điện sử dụng 

nhiên liệu bã mía 
tại Công ty cổ 
phần mía đường 

Lam Sơn 

10/11/2011 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1345703360.84/view      

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 05/09/2012 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 01/2012 

- Được EB ban hành CER: 

• Lần 1: 12/09/2014; 17.095 CER 

• Lần 2: 04/07/2015; 21.706 CER 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/BVQI1318836942.28/view
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1345703360.84/view
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• Lân 3: 19/02/2016; 22.628 CER 

• Lần 4: 06/01/2017; 23.849 CER 

• Lần 5: 28/12/2017; 23.209 CER 

• Lần 6: 17/01/2019; 22,888 CER 

• Lần 7: 02/04/2020; 27.932 CER 

- Đang thẩm tra lần 8, dự kiến 31.577 CER sẽ được ban hành tháng 03/2021. 

- Giai đoạn tín dụng cố định 10 năm sẽ kết thúc vào 04/09/2022 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

60.  Tránh phát thải 

khí methane thông 
qua ủ hiếu khí 
phân vi sinh tại 

nhà máy xử lý 
chất thải rắn sinh 

hoạt Vietstar 

25/11/2011 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1323884904.57/view      

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 06/06/2012 

- Chính thức vận hành: 28/12/2009 

- Được EB ban hành CER: 

• Lần 1: 19/10/2016; 141.746 CER 

• Lần 2: 13/07/2017; 127.082 CER 

• Lần 3: 22/11/2018; 203.790 CER 

• Lần 4: 22/10/2020; 424.790 CER 
- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng cố định 10 năm: 06/01/2013 – 05/01/2023 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

61.  Nhà máy thủy 

điện Chi Khê 

30/11/2011 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/CEC1298605475.66/view     

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 03/01/2012 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 6/2018 

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Đang trong giai đoạn tín dụng thứ nhất 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1323884904.57/view
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/CEC1298605475.66/view
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62.  Nhà máy thủy 

điện Đam B’ri 1  

31/01/2012 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/CEPREI_Cert1332140214.91/view     

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 31/05/2012 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: dự kiến tháng 8/2019 

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Đang trong giai đoạn tín dụng thứ nhất: 01/09/2014 – 31/08/2021 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

63.  Nhà máy thủy 
điện Đồng Nai 5 

31/01/2012 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/CEPREI_Cert1332140214.91/view      

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 31/05/2012 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 12/2015 

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Đang trong giai đoạn tín dụng thứ nhất: 01/01/2015 – 31/12/2021 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

64.  Nhà máy thủy 
điện Đak Đrinh 

31/01/2012 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/LRQA%20Ltd1336483920.28/view      

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 10/05/2012 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 29/5/2014 

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất kết thúc ngày 30/09/2020. Chưa có kế hoạch đăng ký gia hạn 

cho giai đoạn tín dụng thứ hai. 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

65.  Nhà máy thủy 
điện Xoỏng Con 

31/01/2012 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 
https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1338984217.23/view      

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 12/06/2012 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/CEPREI_Cert1332140214.91/view
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/CEPREI_Cert1332140214.91/view
https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1338984217.23/view
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- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 08/2016 

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Đang trong giai đoạn tín dụng cố định 10 năm: 01/01/2014 – 31/12/2023 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

66.  Nhà máy điện 
nhiệt thải thu hồi 

Hòn Chông 
(Holcim Việt 
Nam) 

15/02/2012 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 
https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1350376557.6/view 

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 23/10/2012 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 09/11/2012 

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Đang trong giai đoạn tín dụng cố định 10 năm 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

67.  Nhà máy thủy 

điện Mường Sang, 
Tất Ngoẵng, Thu 

Cúc 

21/03/2012 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TECO1341309790.26/view      

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 09/07/2012 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 8/2015 Tắt Ngoẵng, 11/2018 Mường Sang. 
Thu Cúc chưa xây dựng. 

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất kết thúc ngày 31/12/2019. Chưa có kế hoạch đăng ký gia hạn 

cho giai đoạn tín dụng thứ hai. 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

68.  Nhà máy thủy 
điện Thiên Nam 

21/3/2012 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-RHEIN1351061954.17/view      

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 29/10/2012 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: chưa xây dựng 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TECO1341309790.26/view
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TECO1341309790.26/view
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-RHEIN1351061954.17/view
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- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Đang trong giai đoạn tín dụng thứ nhất: 01/01/2015 – 31/12/2021 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

69.  Nhà máy thủy 

điện Trung Hồ & 
Vạn Hồ 

21/3/2012 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1274173340.75/view 

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 29/06/2012 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 01/10/2010 Vạn Hồ; 17/01/2014 Trung Hồ 

- Được EB ban hành CER: 

• Lần 1: 01/09/2014; 13.356 CER 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất kết thúc ngày 31/08/2019. Chưa có kế hoạch đăng ký gia hạn 

cho giai đoạn tín dụng thứ hai. 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

70.  Nhà máy thủy 
điện Thác Xăng 

22/03/2012 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/JCI1339819821.64/view     

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 04/10/2012 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 15/09/2014 

- Được EB ban hành CER: 

• Lần 1: 15/11/2016; 19.838 CER 

• Lần 2: 29/06/2017; 30.216 CER 

• Lần 3: 02/07/2018; 41.670 CER 

• Lần 4: 23/08/2019; 34.610 CER 

• Lần 5: 27/08/2020; 37.262 CER 

- Đang thẩm tra cho giai đoạn thứ 6, dự kiến 45.518 CER sẽ được ban hành tháng 03/2021. 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất kết thúc 31/03/2020. Đã gia hạn thành công giai đoạn tín dụng 
thứ hai từ 01/04/2020 – 31/03/2027 vào 09/07/2020. 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

71.  Nhà máy thủy 22/03/2012 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1274173340.75/view
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/JCI1339819821.64/view
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điện Nậm Xá http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-RHEIN1348817467.56/view      

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 03/10/2012 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 2016 

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất kết thúc ngày 31/12/2020. Chưa có kế hoạch đăng ký gia hạn 

cho giai đoạn tín dụng thứ hai. 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

72.  Dự án thủy điện 
Nậm Tha 3 

22/03/2012 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/JCI1343092301.3/view      

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 27/07/2012 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 2016  

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Đang trong giai đoạn tín dụng thứ nhất: 01/09/2014 – 31/08/2021 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

73.  Nhà máy thủy 
điện Thượng Kon 
Tum 

26/3/2012 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1342170950.39/view      

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 18/10/2012 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: dự kiến quý IV/2019 

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Đang trong giai đoạn tín dụng thứ nhất: 01/12/2014 – 30/11/2021 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

74.  Nhà máy thủy 

điện Đăk Mi 2 

26/3/2012 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/LRQA%20Ltd1340632272.51/view      

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 26/7/2012 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: chưa có kế hoạch 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-RHEIN1348817467.56/view
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/JCI1343092301.3/view
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1342170950.39/view
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/LRQA%20Ltd1340632272.51/view
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- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Đang trong giai đoạn tín dụng thứ nhất: 01/12/2016 – 30/11/2023 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

75.  Nhà máy thủy 

điện La Ngâu 

27/4/2012 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/KBS_Cert1343973223.47/view 

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 08/8/2012 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: đang tạm dừng xây dựng 

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Đang trong giai đoạn tín dụng thứ nhất: 01/01/2015 – 31/12/2021 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

76.  Nhà máy thủy 

điện Sơn Tây 

29/5/2012 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TECO1345633814.96/view      

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 08/8/2012 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: dự kiến tháng Qúy IV/2019  

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Đang trong giai đoạn tín dụng thứ nhất: 01/07/2014 – 30/06/2021 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

77.  Nhà máy điện gió 
tỉnh Bạc Liêu 

28/08/2012 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/BVQI1347365592.64/view 

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 13/09/2012 

- Chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia: 29/5/2013 

- Được EB ban hành CER: 

• Lần 1: 25/11/2016; 104.110 CER 

• Lần 2: 07/12/2017; 119.120 CER 

• Lần 3: 14/05/2019; 146.111 CER 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/KBS_Cert1343973223.47/view
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TECO1345633814.96/view
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/BVQI1347365592.64/view
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• Lần 4: 01/10/2020; 164.050 CER 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng thứ nhất đã kết thúc ngày 19/06/2020.  

- Đang gia hạn giai đoạn tín dụng lần hai, dự kiến hoàn thành tháng 04/2021. 

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 

78.  Thu hồi và xử 
dụng khí mê tan 

tại nhà máy cồn 

Tùng Lâm 

19/11/2012 - Thông tin chi tiết của dự án xem tại đường link sau: 
https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1356702208.22/index_html       

- Đăng ký thành công là dự án CDM: 16/8/2013 

- Chính thức hoàn thành dự án và phát điện lên lưới điện quốc gia: 10/2012 

- Được EB ban hành CER: chưa thẩm tra lần nào 

- Kế hoạch thẩm tra giai đoạn giám sát tiếp theo: chưa có 

- Giai đoạn tín dụng cố định sẽ kết thúc vào 31/12/2022.  

- Báo cáo của chủ đầu tư lên DNA: gửi trực tiếp 
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