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 Điện gió ở Hoa Kỳ.  

 Nguồn tin riêng mới đây cho biết trong kế hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng của Tổng 

thống Donald Trump có 3 dự án liên quan tới điện gió được xếp vào diện ưu tiên với tổng 

giá trị 10,5 tỷ US. 

 Phát triển điện gió tai Hoa Kỳ từ năm 2000. 

       

       Sản lượng điện gió từng năm (GWh).               Công suất điện gió từng năm (MW). 

 Trại điện gió Haliade tại ngoài khơi lớn nhất Hoa Kỳ (bang Rhode Island, Đông 

Bắc Hoa Kỳ) mới hoàn thành với 6 tuabin cao gần 200m, tổng công suất 30MW, cách bờ 

3,3 hải lý (6,1km), cho sản lượng điện 125 ngàn MWh/năm. 



 

 

 Hạn hán khốc liệt chưa từng thấy ở Somalia.  

 

Somalia là quốc gia ở Đông Phi, vùng còn được gọi 

là ‘sừng châu Phi’.Nhiều thập kỷ nay, Somalia vốn 

đã nghèo lại chìm đắm trong nội chiến, loạn lạc, bọn 

cướp biển hoành hành .  

Hạn hán  thường xuyên 
đe dọa. Mấy tháng nay, 
hạn hán khốc liệt chưa 
từng thấy. Người dân chỉ 
còn biết trông chờ một 
cách tuyệt vọng vào cứu  
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trợ quốc tế. Họ than rằng nếu lời kêu gọi 

cứu trợ từ đây đến được trụ sở Liên Hợp 

Quốc ở New York rồi hàng cứu trợ được 

chuyển từ đó về đây thì rồi sẽ chẳng còn 

ai sống sót để nhận cứu trợ nữa. 6 triệu 

người đang đói. 10 triệu gia súc (cừu, dê, 

lạc đà..) đã chết.  

     

 

 Vai trò của thủy điện ở Brazil. 

Nhà chức trách Brazil mới công bố Chương trình Phát triển Năng lượng (PDE) 10 năm 

(2017 – 2026), trong đó  có thủy điện, với tổng mức đầu tư  430 tỷ US$. Công suất  lắp 

máy sẽ tăng 64,1 GW (từ 148,392 GW năm 2017 lên 212,522 GW năm 2026) trong đó 

22% từ thủy điện và 50% từ những nguồn năng lượng tái tạo khác.  

 

Người ta cũng gọi thầu 
đầu tư các nhà máy 
thủy điện lớn: Sao 
Simao (1710 MW), 
Jaguara (424 MW), 
Miranda (408 MW) và 
Volta Grande (380 
MW) với quyền khai 
thác 30 năm và nộp 
trước (cho cả 4 thủy 
điện trên) 3,5 tỷ US$. 
Brazil mới ban hành 
trong tháng 5 vừa qua 
Bản Quy tắc vận hành 
thủy điện nhỏ. 

Gia súc chết khát khắp nơi 
 

Vét đến giọt nước cuối cùng 

Thủy điện Jirau (3750 MW) lớn thứ 3 tại 

Brazil mới xây dựng xong. Phần không 
tràn là đập đá nện lõi nhựa đường. 

 



  Thủy điện chiếm 15.5% tổng công suất năng lượng tái tạo mới lắp 
đặt năm 2016. 
Theo Mạng lưới Chính sách Năng lượng tái tạo (Renewable Energy Policy Network - 

REN), tổng công suất lắp đặt từ nguồn năng lượng này đến năm 2016 là khoảng 2017 GW, 

trong đó phần lắp đặt trong năm 2016 khoảng 161 GW , tăng 9% so với năm 2015. Thủy 

điện chiếm 15,5% công suất mới trong năm. 

Trên thế giới, tổng công suất thủy điện (không kể các thủy điện – bơm tích năng) là 1096 

GW thì  tổng công suất năng lượng tái tạo khác là 921 GW, trong đó điện gió là 487 GW. 

Tổng công suất thủy điện – bơm tích năng là 150 MW. REN cho rằng thủy điện – bơm tích 

năng chính là nguồn trữ năng chủ yếu.  

 

Tỷ lệ các nguồn năng lượng khác nhau trong tổng sản lượng điện năm 2016 
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