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Mục lục 

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh GreenID là một tổ chức phi lợi nhuận 
của Việt Nam được thành lập dưới Quyết định 840/QD-LHH vào ngày 27 

tháng 12 năm 2011. GreenID hoạt động để góp phần thực hiện mục tiêu 
phát triển bền vững cho Việt Nam và khu vực Mê Kông và hiện đang nỗ 
lực để trở thành một tổ chức phi chính phủ Việt Nam có uy tín và đi tiên 

phong trong thúc đẩy ngành năng lượng bền vững.

Tải bản mềm Báo cáo thường niên 2016 tại đây:
http://bit.ly/BaoCaoThuongNien2016



54

Thông điệp Từ giáM đốc 

Trong những thập kỉ qua, Việt Nam đã đạt được nhiều 
kỳ tích trong công cuộc phát triển kinh tế và xóa đói 
giảm nghèo. Tuy nhiên, sự phát triển đó cũng đồng 
nghĩa với việc tiêu tốn nhiều năng lượng, phát thải các 
bon cao, và sử dụng rất nhiều tài nguyên thiên nhiên. 
Có thể nhận thấy thực trạng phát triển này đang gây ra 
nhiều tác động tiêu cực tới chất lượng môi trường, sức 
khỏe của người dân và hiệu quả sử dụng các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên. Tình trạng suy thoái và khai thác 
cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên đang đặt ra 
những thách thức lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội 
trong tương lai của Việt Nam - một nước có nền kinh tế 
phụ thuộc chủ yếu vào tài nguyên thiên nhiên. Năng 
lượng từ nhiên liệu hóa thạch không những không đủ 
cho phát triển công nghiệp mà còn gây ra ô nhiễm môi 
trường, trong khi đó các nguồn năng lượng tái tạo chưa 
được ưu tiên. Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến các khu vực dễ bị tổn thương trong khi vẫn 
còn thiếu các giải pháp sáng tạo để ứng phó và giảm 
thiểu tại địa phương vắng. Biến đổi khí hậu cũng đang 
làm gia tăng sức ép tới các hệ sinh thái và nguồn tài 
nguyên vốn đã suy kiệt. Hệ thống giáo dục chưa thành 
công trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội của 
mỗi cá nhân và khuyến khích thực hành lối sống thân 
thiện với môi trường.
 
Trước những thách thức mới này, Trung tâm Phát triển 
Sáng tạo Xanh (GreenID) được thành lập vào năm 2011 
mong muốn đóng góp những giải pháp cụ thể thông 
qua vai trò xúc tác cho việc áp dụng rộng rãi các công 
nghệ xanh và sáng tạo kết hợp với tăng cường quản trị 
môi trường để tạo nên những thay đổi mang tính thực 
hành và hiệu quả. GreenID hướng tới sự phát triển bền 
vững ở Việt Nam và vùng Mê Kông với ưu tiên thúc đẩy 
cách tiếp cận tổng thể trong việc xem xét vai trò của 
ngành năng lượng và tác động môi trường của lĩnh vực 
này. Nguồn nhân lực của GreenID bao gồm các chuyên 
gia về môi trường và năng lượng, các nhà nghiên cứu và 
hoạt động xã hội có cùng một tâm huyết thúc đẩy phát 
triển xanh, carbon thấp, thân thiện với môi trường và 
đảm bảo công bằng xã hội. Và một phần vô cùng quan 
trọng trong hoạt động của chúng tôi là nâng cao tiếng 
nói của người dân, đặc biệt là phụ nữ và đây cũng là 
nguồn động lực rất lớn cho chúng tôi tiếp tục nỗ lực 
hành động để tạo ra sự thay đổi. 

Khởi đầu với bốn sáng lập viên, GreenID từ một tổ chức 
nhỏ, đã phát triển thành một đơn vị có “tiếng nói” xây 
dựng và sáng tạo. Uy tín của tổ chức ngày càng được 
củng cố qua việc thành lập Liên minh Năng lượng bền 
vững Việt Nam (VSEA). VSEA hiện tại có 12 thành viên 
gồm 11 tổ chức phi chính phủ (NGOs) trong nước và 
quốc tế và một cá nhân. Con đường đến với thành công 

bước đầu đó không hề dễ dàng, chúng tôi đã gặp phải 
nhiều thách thức, khó khăn do sự thay đổi nhân sự, 
do mở rộng chủ đề hoạt động, số lượng đối tác và dự 
án ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, chính từ những thử 
thách thậm chí sai lầm đó, chúng tôi đã rút ra bài học để 
thay đổi và trưởng thành hơn.

Năm vừa qua đánh dấu một giai đoạn chuyển tiếp mạnh 
mẽ của GreenID. Hoạt động của chúng tôi đã có tính 
kết nối và tổ chức một cách bài bản và chuyên nghiệp 
hơn. Chúng tôi đã tập trung nỗ lực của mình vào thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế mà không làm cạn kiệt nguồn 
tài nguyên thiên nhiên và gây ra những tác động tiêu 
cực tới môi trường của địa phương và khí hậu toàn cầu. 
Mối quan hệ gắn kết với các nhà hoạch định chính sách 
của chúng tôi cũng được tăng cường. Chúng tôi bắt đầu 
xây dựng quan hệ hợp tác với các cơ quan của Quốc hội 
từ năm 2012 và cho tới nay chúng tôi đã và đang được 
công nhận là một đối tác đối thoại đáng tin cậy.

Sự kiện Tuần lễ Năng lượng tái tạo lần đầu tiên tại Việt 
Nam do Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam 
(VSEA) khởi xướng và tổ chức trong năm nay đã đón 
nhận được sự tham gia đông đảo và những phản hồi 
tích cực của các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác nhau. 
Đó là một minh chứng mạnh mẽ về mong muốn của 
người dân về một tương lai phát triển bền vững. Đây 
cũng là nguồn động lực to lớn để chúng tôi nỗ lực hơn 
nữa trong năm 2017, tăng cường tập trung vào thúc đẩy 
phát triển năng lượng tái tạo và tiếp tục đề xuất các giải 
pháp thay thế cho nhiệt điện than. Chúng tôi thực sự 
vui mừng khi vừa được thông báo rằng GreenID sẽ được 
Liên minh Châu Âu (EU) hỗ trợ tài chính trong 4 năm tới 
bắt đầu từ 2017 cho hoạt động tăng cường những đóng 
góp của các tổ chức xã hội và chính quyền địa phương 
vào quá trình phát triển năng lượng tái tạo và sử dụng 
năng lượng hiệu quả tại Việt Nam. 

Mặc dù vậy, trong năm tới, chúng tôi sẽ cố gắng huy 
động thêm nguồn hỗ trợ tài chính trong nước nhằm xây 
dựng nền tảng và đề cao tính cấp thiết của việc hỗ trợ 
các giải pháp xanh tại Việt Nam. 

Thành công của năm 2016 đã tiếp thêm sức mạnh lớn 
lao cho những nỗ lực của chúng tôi trong hành trình 
đưa con tàu GreenID tiến về phía trước để thực hiện sứ 
mệnh đảm bảo một tương lai xanh và bền vững cho Việt 
Nam.

Xin chân thành cảm ơn các bạn đã luôn sát cánh cùng 
chúng tôi trong thời gian qua!

Ngụy Thị Khanh

Ngụy Thị Khanh, Giám đốc
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„GreenID hướng tới sự phát triển bền vững 
cho người dân của Việt Nam và vùng Mê 
Kông dựa vào áp dụng rộng rãi các công 
nghệ và phương thức sản xuất xanh, sáng 

tạo đồng thời đổi mới trong quản trị môi 
trường và tài nguên thiên nhiên.“
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Trong những thập kỉ qua, quá trình chuyển đổi kinh 
tế của Việt Nam đã mang lại một số thành tựu nổi bật 
về tốc độ tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo. 
Thành công này đã đưa Việt Nam từ một trong những 
nước nghèo nhất thế giới trở thành quốc gia có thu 
nhập trung bình thấp. Vào năm 1976, năm đầu tiên sau 
khi thống nhất đất nước, chỉ có 2,5% dân số nông thôn 
có điện. Đến nay, gần như toàn bộ người dân Việt Nam 
đã được tiếp cận với nguồn điện. Năm 2013, tỉ lệ điện 
khí hóa tại nông thôn đạt 97% và cả nước nói chung 
đạt 98%. Mức độ tăng trưởng đáng kinh ngạc đó cũng 
đi kèm với nhu cầu cho năng lượng và điện ngày càng 
tăng với mức tăng trung bình 11,8% mỗi năm trong giai 
đoạn 2006-2013. Nhu cầu về điện được dự kiến sẽ tiếp 
tục tăng trong thời gian tới, chủ yếu do gia tăng công 
nghiệp hóa, đô thị hóa cũng như tăng trưởng dân số và 
kinh tế. Chính sách năng lượng quốc gia chủ yếu tập 
trung vào xây dựng các nhà máy phát điện sử dụng 
than, khí, thủy điện quy mô lớn và trung bình. Nguồn 
tài nguyên trong nước đã đóng vai trò then chốt trong 
việc đáp ứng nhu cầu năng lượng trong thời gian qua, 
tuy nhiên điều này rất có thể sẽ thay đổi trong tương 
lai gần. Trong khi đó, các chính sách cho phát triển 
năng lượng bền vững còn rất hạn chế. Tương lai sẽ đặt 
ra nhiều câu hỏi hơn nữa về nguồn năng lượng chúng 
ta hiện có và các vấn đề môi trường liên quan tới phát 
triển năng lượng.

Bối cảnh pháT Triển năng lượng 
Tại ViệT naM 

Nhà người dân gần nhà máy nhiệt điện than Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Đã đến lúc chuyển đổi sang một hệ thống năng lượng 
bền vững hơn, dựa trên các nguồn năng lượng tái tạo 
và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Việt Nam có 
tiềm năng năng lượng tái tạo lớn cùng với đó các giải 
pháp sử dụng năng lượng tái kiệm hiệu quả và quản 
lí nhu cầu năng lượng vẫn chưa được phát triển tương 
xứng với tiềm năng. Sử dụng hiệu quả hơn các nguồn 
năng lượng phi thương mại và sản xuất điện phân tán 
sẽ mang lại nguồn điện ổn định, linh hoạt và bền vững 
cho Việt Nam. Điều này cũng đồng thời làm giảm nhu 
cầu nhập khẩu năng lượng từ các quốc gia khác trong 
khu vực trong tương lai.

Là một quốc gia dễ bị tổn thương trước những tác động 
của biến đổi khí hậu, Việt Nam đã khẳng định quyết tâm 
của mình bằng việc cam kết tham gia vào những nỗ lực 
của cộng đồng quốc tế nhằm ứng phó với những tác 
động của biến đổi khí hậu. Xây dựng các chính sách và 
hành động cụ thể để tạo điều kiện cho quá trình chuyển 
đổi sang nền kinh tế các-bon thấp, bao gồm cả sự phát 
triển của ngành năng lượng tái tạo và tăng cường sử 
dụng năng lượng hiệu quả, sẽ là một bước khởi đầu cần 
thiết trong chiến lược giảm thiểu và thích ứng với biến 
đổi khí hậu.
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cùng nhau hướng Tới Tương lai xanh
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2011Cách đây 5 năm, với một tầm nhìn chung về phát triển xanh cho Việt Nam, bà Ngụy 
Thị Khanh, bà Thái Thị Minh, ông Nguyễn Quốc Khánh và ông Đào Trọng Tứ đã sáng 
lập nên Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID). Ngày 27 tháng 12 năm 2011 
đánh dấu mốc cho sự ra đời của GreenID. Với nhiều năm kinh nghiệm và kết nối 
mạng lưới rộng trong lĩnh vực nước sạch, thủy điện, năng lượng tái tạo, quản trị môi 
trường, tăng cường sự tham gia và vai trò của tổ chức xã hội vào vận động chính 
sách, các nhà sáng lập và đội ngũ nhân viên của GreenID đã tạo nên một nền tảng 
vững chắc để GreenID thực hiện sứ mệnh thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững 
ở Việt Nam và khu vực Mê Công.

Để thúc đẩy các mô hình phát triển xanh và các ý tưởng sáng tạo trong các lĩnh vực 
như biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, năng lượng cũng như quản lý nguồn tài 
nguyên thiên nhiên, GreenID đã lựa chọn năng lượng và nguồn tài nguyên nước là 
hai chủ đề hoạt động chính của tổ chức. Với các chủ đề hoạt động cùng nhận thức 
rõ ràng về sự cần thiết phải đóng góp vào việc thay đổi hành vi và quản trị môi 
trường, GreenID đã xây dựng định hướng chiến lược của tổ chức. Đây chính là kim 
chỉ nam cho các hoạt động của GreenID trong 5 năm qua.

GreenID bắt đầu những hoạt động đầu tiên với sự hỗ trợ, hợp tác của các tổ chức 
quốc tế, trong đó phải kể đến Cơ quan Hợp tác Phát triển Thụy Điển (Sida) và Quỹ 
Rosa Luxemburg Stiftung (RLS). Chính những sự hỗ trợ này đã đặt những viên gạch 
đầu tiên giúp GreenID bước trên con đường trở thành một tổ chức xã hội và đối tác 
đối thoại đáng tin cậy hàng đầu về phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam và 
trong khu vực.

greeniD Thành lập
nơi hành Trình của chúng Tôi BắT đầu

Bà Ngụy Thị Khanh – Thành viên sáng lập và Giám đốc của GreenID tại sự kiện Tuần lễ 
Năng lượng tái tạo 2016
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luậT điện lực sửa đổi
greeniD ThaM gia cùng Quốc hội

2012 Luật Điện lực là một khung pháp lý quan trọng cho các hoạt động đầu tư vào 
điện lực, mua bán điện, giá điện, cấp phép vận hành điện và quản lý của nhà 
nước đối với việc sử dụng điện và các hoạt động liên quan tới điện lực. Để 
khuyến khích sự tham gia hiệu quả của cộng đồng vào quá trình sửa đổi luật 

Điện lực, GreenID với sự hỗ trợ của Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung và tổ chức Action Aid 
tại Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường (UB 
KHCN&MT) trực thuộc Quốc hội. GreenID với vai trò điều phối đã tổ chức thành công 
nhiều cuộc họp và tọa đàm giữa các chuyên gia, người dân địa phương, đại diện UB 
KHCN&MT và Quốc hội. Thông qua đó, chúng tôi đưa ra những khuyến nghị đóng góp 
vào việc sửa đổi luật. Những nỗ lực của chúng tôi đã được đền đáp khi các khuyến nghị 
đưa ra đã được đưa vào trong luật sửa đổi đồng thời sự tham gia của cộng đồng vào quá 
trình xây dựng chính sách cũng được tăng cường. Một kết quả không kém phần quan 
trọng của dự án là sự sẵn sàng hợp tác và cởi mở của các cơ quan nhà nước với các tổ 
chức phi chính phủ (NGOs) và các tổ chức xã hội (CSOs). Điều này có ý nghĩa quyết định 
đối với hoạt động góp ý chính sách của chúng tôi trong suốt 5 năm qua và cả tương lai 
sau này. 

Với mục tiêu tham gia tích cực hơn vào hoạt động đối thoại chính sách cũng như thúc 
đẩy quá trình quy hoạch năng lượng và phát triển chính sách năng lượng bền vững 
có sự tham gia, năm 2012, GreenID cùng với tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thụy Điển 
(SSNC), Trung tâm Phát triển Bền vững tài nguyên nước và Ứng phó với Biến đổi Khí hậu 
(CEWAREC) và Tổ chức Năng lượng Bền vững (SE) đã thành lập Liên minh Năng lượng 
bền vững Việt Nam (VSEA).

Năm năm qua GreenID cùng với VSEA vẫn duy trì và phát triển mối quan hệ tốt đẹp và 
thành công với Quốc hội.

Tìm hiểu thêm về VSEA tại phần Sức mạnh Tổng hợp – Liên minh Năng lượng 
bền vững Việt Nam - trang 34
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lập kế hoạch năng lượng địa phương
naM cường Trở Thành MộT Trong các xã đầu Tiên ở 
ViệT naM ứng Dụng Biogas cộng đồng

Với đặc điểm dân số đông, nhu cầu tiêu thụ năng lượng cao và có nhiều 
tiềm năng về những giải pháp năng lượng bền vững, Thái Bình đã được lựa 
chọn là địa phương đầu tiên tại Việt Nam để GreenID khởi động dự án Lập 
kế hoạch Năng lượng Địa phương (LEP). Sau khi khảo sát 06 xã tại tỉnh Thái 

Bình, GreenID đã chọn Bắc Hải và Nam Cường, hai xã điển hình trong khu vực (một xã 
nội đồng và một xã giáp biển) để triển khai dự án. Sau hội thảo giới thiệu về LEP tại 
xã Nam Cường, GreenID đã tổ chức một chuyến tham quan học tập đến Thái Lan cho 
lãnh đạo xã, huyện, các đối tác cấp tỉnh và các thành viên của Liên minh Năng lượng 
bền vững Việt Nam (VSEA). Trong 05 ngày, đoàn tham quan đã trao đổi với các tổ chức 
môi trường, học hỏi về LEP và quy trình thực hiện của phương pháp tiếp cận này đồng 
thời đi thăm các cộng đồng đang áp dụng các giải pháp năng lượng tái tạo (NLTT) 
như hệ thống điện mặt trời, điện gió, biogas và bếp đun cải tiến.

Xã Nam Cường có khoảng 900 hộ gia đình với hơn 3500 nhân khẩu. Nguồn thu nhập 
chính của người dân trong xã là từ nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Giống như 
các xã nông nghiệp khác ở Việt Nam, Nam Cường đang phải đối mặt với tình trạng ô 
nhiễm môi trường nghiêm trọng do chất thải trong chăn nuôi và đốt rơm rạ sau khi 
thu hoạch. Khu vực này cũng đang gặp tình trạng thiếu nước sạch và thuộc vùng có 
rủi ro cao bởi vì vị trí của xã nằm ở sát biển nên thường phải chịu ảnh hưởng của thiên 
tai như bão, lụt và hạn hán. Và quan trọng hơn, Nam Cường còn là xã thường xuyên 
bị mất điện.

Tham gia chuyến tham quan học tập tại Thái Lan và được chứng kiến những lợi ích 
của biogas, vị Chủ tịch xã Nam Cường đã nhìn thấy được tiềm năng lớn của xã mình 
trong việc tận dụng chất thải nông nghiệp và chăn nuôi để sản xuất biogas. Được sự 
hỗ trợ của GreenID, Nam Cường trở thành một trong những cộng đồng đầu tiên ở Việt 
Nam xây dựng hệ thống biogas cộng đồng, với một hầm biogas tận dụng chất thải 
chăn nuôi từ một trang trại nuôi lợn và cung cấp khí đốt cho 25 hộ gia đình. Được đưa 
vào sử dụng năm 2013, hệ thống này đã cung cấp đủ biogas cho 25 hộ gia đình. Mô 
hình này đã giúp xã Nam Cường cắt giảm chi phí tiêu thụ năng lượng, tận dụng chất 
thải chăn nuôi tại chỗ đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường của địa phương.

2013

 
Ông Nguyễn Tiến Long – chuyên gia GreenID hướng dẫn kỹ thuật cho chủ trang trại mô hình 
biogas
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Một người dân địa phương chia sẻ “Thật may khi có 
GreenID hỗ trợ chúng tôi về kỹ thuật. Chúng tôi sẽ thảo 
luận để quyết định loại máy bơm và nguyên liệu để vừa 
đảm bảo hệ thống biogas chạy ổn định vừa tiết kiệm 
được chi phí nhiều nhất có thể”. Bên cạnh những lợi ích 
kinh tế mà hệ thống biogas mang lại, việc xử lý được các 
chất thải chăn nuôi, không còn gây mùi khó chịu nữa, đã 
giúp cải thiện mối quan hệ giữa những người dân trong 
cộng đồng. “Hệ thống biogas giúp bảo vệ môi trường, 
tiết kiệm tiền bạc và đưa mọi người đến gần nhau hơn,” 
ông Hoàng Ngọc Sang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 
Nam Cường cho biết. 

Ông Sang nói đầy tự hào “LEP đã thay đổi hoàn toàn 
cuộc sống của chúng tôi. Những lợi ích mà LEP mang 
lại đã thay đổi bộ mặt của địa phương. Chất lượng cuộc 
sống của người dân được cải thiện, các vấn đề về môi 
trường được giải quyết và kinh tế địa phương ngày càng 
phát triển.” Không chỉ giới hạn ở Nam Cường, ông Sang 
đã chia sẻ lợi ích của các mô hình năng lượng bền vững 
với nhiều địa phương khác trên cả nước, và trở thành 
một diễn giả địa phương trong Liên minh Năng lượng 
bền vững Việt Nam. Ông mong muốn có thêm nhiều 

Đọc thêm bài “Khi nào thế giới mới nhận ra tiềm năng của năng lượng từ chất thải 
chăn nuôi?” của Tờ báo The Guardian tại đây:http://bit.ly/GuardianCoversLEP
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địa phương nữa tham gia cùng Nam Cường, đặc biệt là 
những xã có nhiều tiềm năng về năng lượng bền vững 
nhưng vẫn chưa tận dụng được hết tiềm năng đó để 
phát triển kinh tế và môi trường. 

Cũng trong năm 2013, GreenID đã bắt đầu nhân rộng LEP 
ở Huế và Nam Định. Sau một năm, năm 2014, được sự hỗ 
trợ của Oxfam, GreenID đã mở rộng LEP ở Cà Mau. Năm 
2015 tờ báo The Guardian đã đưa tin về dự án LEP Cà Mau 
với tiêu đề “Khi nào thế giới mới nhận ra tiềm năng của 
năng lượng từ chất thải chăn nuôi?”. Cũng trong năm 
2015, GreenID tiếp tục nhân rộng LEP ở tỉnh Nam Định 
với sự hỗ trợ của Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung. Tiếp nối 
thành công đó, năm 2016 chúng tôi đã nhận được hỗ trợ 
tài chính từ Quỹ McKnight và tổ chức Bánh mỳ cho Thế 
giới để triển khai LEP ở hai tỉnh Đắk Lắk và An Giang.
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Thúc đẩy năng lượng Bền Vững
giải pháp năng lượng Thay Thế ở cà Mau

Là xã nông nghiệp với số lượng gia súc chăn nuôi lớn, xã Nguyễn Phích 
đang phải đối mặt với ô nhiễm môi trường do chất thải nông nghiệp và 
chăn nuôi. Xã Nguyễn Phích là một trong bốn xã nghèo nhất trong huyện 
U Minh, tỉnh Cà Mau với 25% hộ gia đình không được tiếp cận điện lưới, 

các hộ gia đình ở đây vẫn phải sử dụng bếp củi truyền thống để đun nấu. Với những 
đặc điểm như vậy, xã Nguyễn Phích đã được lựa chọn là địa bàn để chúng tôi triển 
khai dự án do tổ chức Oxfam Úc tài trợ với mục tiêu nâng cao nhận thức của người 
dân về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và khuyến khích địa phương áp dụng 
các mô hình năng lượng bền vững. Để đảm bảo tính bền vững của dự án, GreenID 
đã phối hợp với Hội Phụ nữ tỉnh Cà Mau để tìm kiếm các giải pháp thay thế cho xã 
Nguyễn Phích và thành lập nên các câu lạc bộ tại địa phương. Để tận dụng nguồn 
năng lượng sẵn có ở địa phương, tạo cơ hội việc làm, bảo vệ môi trường và cắt giảm 
chi phí, GreenID đã giới thiệu các mô hình gồm bếp đun cải tiến và biogas dạng túi 
tại xã Nguyễn Phích.

“Những kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, những buổi thảo luận 
về các vấn đề mà cộng động đang đối mặt cũng như các giải pháp tiết kiệm điện và 
bảo vệ môi trường đã giúp chúng tôi cải thiện điều kiện sống rất nhiều”, chị Trương Thị 
Danh chia sẻ. Kể từ khi sử dụng bếp đun cải tiến, gia đình chị không những tiết kiệm 
được nhiều nhiên liệu mà nhà cửa cũng sạch sẽ hơn. “Tôi cũng thấy việc nấu ăn tiện 
lợi hơn nhiều”, chị nói thêm. Nhờ có buổi nói chuyện, tôi đã biết xây dựng kế hoạch 
năng lượng cho gia đình. Điều này giúp tôi tiết kiệm nguồn tài nguyên và giảm chi phí 
cho tiêu thụ năng lượng”. Trong tương lai, chị Danh muốn lắp đặt túi biogas để xử lí 
chất thải nông nghiệp và tận dụng nguồn tài nguyên này cho việc đun nấu. Sử dụng 
biogas là một giải pháp hiệu quả cho địa phương nơi đây. Hàng xóm của chị Danh, chị 
Nguyễn Ngọc Em, cũng đã quyết định sửa chữa chuồng trại của gia đình và lắp đặt 
mô hình túi khí sinh học. „Mô hình này đã mang lại rất nhiều lợi ích cho gia đình tôi. 
Nó không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn cung cấp gas để nấu ăn. Hơn nữa, mô 
hình này còn giúp tôi tiết kiệm tiền và thời gian rất nhiều“, chị nói.

Năm 2016, GreenID với sự hỗ trợ của Hội Phụ nữ tỉnh Cà Mau đã thành lập các Câu lạc 
bộ Năng lượng bền vững để người dân địa phương có thể trao đổi thông tin và chia 
sẻ những lợi ích của các mô hình năng lượng thay thế bền vững. Cho đến nay, câu 
lạc bộ “Phụ nữ sử dụng bếp đun cải tiến” đã có 23 thành viên tham gia. Câu lạc bộ đã 
giúp nhiều phụ nữ biết đến bếp nấu cải tiến và những lợi ích của mô hình này trong 
việc giảm khói bụi và các nguy cơ về sức khỏe, tiết kiệm năng lượng và thân thiện 
với môi trường. Một câu lạc bộ năng lượng bền vững khác là câu lạc bộ “Sử dụng mô 
hình túi biogas” với 21 thành viên. Một số thành viên đã có biogas để sử dụng trong 
khi một số khác đang rất hứng thú tìm hiểu áp dụng mô hình này. Bên cạnh mục đích 
trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm, câu lạc bộ còn có chương trình đào tạo một 
số thành viên trở thành những kỹ thuật viên, những người này sẽ đào tạo lại cho các 
thành viên khác cách lắp đặt và sử dụng các mô hình năng lượng bền vững. Hiện tại 
nhóm kĩ thuật viên trong câu lạc bộ đã có thể sản xuất và bán các bếp đun cải tiến và 
túi biogas chất lượng cao. “Tôi được nghe một số chị em phụ nữ kể về lợi ích mà bếp 
đun cải tiến mang lại cho gia đình họ như tiêu thụ ít củi hơn, giảm thời gian đun lại ít 
khói” kỹ thuật viên Huỳnh Thị Bia kể lại. „Đó là động lực để chúng tôi tiếp tục sản xuất 
bếp đun cải tiến cho người dân địa phương.“ Chị cũng nói rằng chị sẵn sàng đào tạo 
cho các chị em phụ nữ khác sản xuất bếp với hy vọng rằng tất cả phụ nữ trong xã chị 
có thể hưởng lợi từ đó và góp phần bảo vệ môi trường.

2014

“Trên Thế giới này không Tồn Tại cái 
được gọi là Than sạch”

năng lượng Tái Tạo nên là lựa chọn cho Tương lai ViệT naM

Tháng 9 năm 2015, GreenID cùng Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam 
(VSEA) đã chia sẻ kết quả của các nghiên cứu trong và ngoài nước về tác 
động của than đối với sức khỏe và môi trường. Trong hội thảo „Than và nhiệt 
điện than: Những điều chưa biết“, VSEA đã công bố kết quả nghiên cứu về 

tác động của sự cố vỡ hồ thải xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh xảy ra vào cuối 
tháng 7/2015 khiến 17 người thiệt mạng và 30 người bị thương, phá hủy hơn 300 ngôi 
nhà và thải các chất độc hại ra môi trường. Chúng tôi nhận thấy những khu vực bị ảnh 
hưởng bởi lũ lụt đã bị ô nhiễm nặng với nồng độ asen, mangan và crom tăng rất cao. 
Theo số liệu được công bố bởi VSEA, các nhà máy nhiệt điện than theo quy hoạch sẽ 
thải ra một lượng lớn tro xỉ than, ước tính khoảng 14,8 triệu tấn mỗi năm từ năm 2020 
và lên đến 29,1 triệu tấn mỗi năm từ năm 2030, tác động rất lớn đến môi trường và 
sức khỏe cộng đồng. 

Ngoài ra, một nhóm chuyên gia của Trường Đại học Harvard đã chia sẻ kết quả nghiên 
cứu ban đầu tại hội thảo, đưa ra số ca tử vong sớm do nhiệt điện than tại Việt Nam là 
4.300 người vào năm 2011. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế và định hướng phát triển 
như hiện nay, số người tử vong sớm do nhiệt điện than có nguy cơ tăng cao hơn nữa, 
cùng gánh nặng về chi phí y tế do sức khỏe con người bị suy giảm. Nếu tất cả các nhà 
máy điện than trong quy hoạch đi vào hoạt động, lượng khí thải SO2 và NOx của Châu 
Á có thể tăng gấp ba lần vào năm 2030 và số ca tử vong hàng năm tại Việt Nam có 
thể lên tới 25.000. Tiến sĩ khoa học trong nhóm Mô hình Hóa học Khí quyển tại Khoa 
Khoa học về Hành tinh và Trái đất tại Đại học Harvard, Shannon N. Koplitz cho biết 
„Indonesia và Việt Nam sẽ chiếm 67% lượng khí thải gia tăng”. Thông tin về hội thảo 
„Than và nhiệt điện than: Những điều chưa biết“ đã được đưa tin rộng rãi bởi các cơ 
quan báo chí. Điều này cho thấy sự quan tâm lớn của người Việt Nam đồng thời cũng 
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam.

2015

Tác động của mỏ khai thác than lộ thiên ở Indonesia là một ví dụ điển hình về tác 
động nghiêm trọng của than trong cả chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ than.
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Trong khi thế giới đang chuyển hướng mạnh mẽ sang 
năng lượng tái tạo thì Quy hoạch Phát triển điện lực 
quốc gia giai đoạn 2011 và 2020 (QHĐ VII) đã cho thấy 
sự ngược hướng trong chính sách của Việt Nam so với 
thế giới. QHĐ VII đưa ra mục tiêu tăng tỷ lệ điện than 
trong cơ cấu nguồn điện lên hơn 50% vào năm 2030. 
Do đó, việc giảm tỷ trọng nhiệt điện than trong QHĐ VII 
điều chỉnh là vô cùng cần thiết và cấp bách. Nắm bắt 
cơ hội từ quá trình sửa đổi QHĐ VII, GreenID và VSEA 
đã tiến hành nhiều nghiên cứu, đưa ra các khuyến nghị 
chính sách đồng thời chứng minh tính hiệu quả của 
các giải pháp thay thế. Cuối cùng thì những nỗ lực của 
chúng tôi đã được đền đáp khi QHĐ VII được sửa đổi và 
những kiến nghị của chúng tôi đã được lắng nghe và 
xem xét trong quá trình sửa đổi. Ngay sau khi QHĐ VII 
Điều chỉnh được phê duyệt, VSEA đã tổ chức hội thảo 
„Phát triển năng lượng - Tăng trưởng xanh - Biến đổi khí 
hậu: Nỗ lực và khoảng trống“ nhằm chia sẻ và thảo luận 
về những nội dung chính của quy hoạch điều chỉnh này.

Một trong những tin đáng mừng nhất là Chính phủ 
quyết định cắt giảm khoảng 20 gigawatt (GW) điện 
than, tương ứng với khoảng 17 nhà máy điện than lớn 
sẽ không được xây dựng tại Việt Nam. Ngoài ra QHĐ 
VII Điều chỉnh cũng đặt ra mục tiêu tăng tỷ trọng năng 
lượng tái tạo trong cơ cấu nguồn điện nhằm giảm phụ 
thuộc vào nhập khẩu than cho sản xuất điện. Tuy nhiên, 

Xem thêm video về sự cố vỡ đập tràn bãi thải khai thác 
than tại Quảng Ninh: http://bit.ly/AshSpillQuangNinh

Sự cố vỡ đập tràn bãi thải khai thác than tại Quảng Ninh năm 2015 phá hủy nhà 
người dân và ảnh hưởng tới cấp điện cho khu vực miền Bắc.

trong cơ cấu nguồn điện do QHĐ VII Điều chỉnh đưa 
ra, điện than vẫn chiếm hơn 50% tổng sản lượng điện 
trong vòng 10 đến 15 năm tới. Đến năm 2030, Chính 
phủ đặt mục tiêu sẽ có 55 GW điện than đi vào hoạt 
động, tương đương với toàn bộ công suất phát điện của 
Đức ngày nay.

Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi với nguồn năng lượng 
tái tạo dồi dào. Với những cơ chế khuyến khích phù hợp 
và quyết tâm chính trị, Việt Nam hoàn toàn có thể sản 
xuất điện từ năng lượng mặt trời, gió, chất thải nông 
nghiệp và thủy điện nhỏ. Rào cản duy nhất cho phát 
triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam là việc trung thành 
với những mô hình sản xuất điện của thế kỷ 20 dựa vào 
thủy điện và điện than quy mô lớn, là những mô hình 
tác động lớn tới biến đổi khí hậu.

GreenID và VSEA cho rằng đã đến lúc cải cách các chính 
sách kiểm soát giá điện, minh bạch hóa cách định giá 
điện đồng thời tính toán đầy đủ các chi phí ngoại biên 
gồm chi phí môi trường, xã hội và thuế carbon. Trong 
khi đó, việc ban hành các quy định và tiêu chuẩn về áp 
dụng các biện pháp nâng cao hiệu suất sử dụng năng 
lượng và công nghệ hiện đại đối với các nhà máy điện 
than mới phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế là hết sức cần 
thiết. Điều Việt Nam cần là một kế hoạch phát triển điện 
cho thế kỷ 21.
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lượng cuộc sống
hệ Thống lọc nước sử Dụng năng lượng MặT Trời ở xã Tư Mại

Là người đã từng mắc bệnh đường ruột và sống trong cảnh thiếu nước, 
chị Trần Thị Diệu hiểu rõ hơn ai hết tầm quan trọng của việc sử dụng nước 
sạch và an toàn đối với sức khỏe của các thành viên trong gia đình chị. Vì 
vậy, việc được tiếp cận với nước sạch mà không cần phải trả chi phí quá cao 

với chị là một cơ hội rất tốt để giảm chi phí cho nước sạch hàng tháng đồng thời giữ 
gìn sức khỏe cho các thành viên trong gia đình chị. “Tôi chỉ tốn 2,000 đồng để mua 
một bình nước lọc 20 lít, như vậy trung bình tôi tiết kiệm được 100,000 tiền nước mỗi 
tháng. Quan trọng hơn, nước uống có vị ngọt và rất trong. Tôi cảm thấy an tâm khi 
uống nước vì nó không có hại cho sức khỏe của gia đình mình,” chị Diệu tươi cười nói.

Trước đó, cũng giống như phần lớn các hộ gia đình tại thôn Đông Khánh, xã Tư Mại, 
huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, gia đình chị Diệu phải mua nước đóng chai để uống 
và nấu ăn với giá 12.000 đồng cho một bình 20 lít. Do chất lượng nước giếng ở các hộ 
gia đình không tốt, trong vùng lại có nhiều bệnh phát sinh từ nguyên nhân nguồn 
nước nên người dân ở đây không còn sử dụng nước giếng, nước lấy từ sông, hồ để 
sinh hoạt hàng ngày nữa. Mặc dù nhiều hộ gia đình đã lắp thiết bị lọc nước, song các 
mẫu nước giếng được kiểm nghiệm vẫn chứa lượng axit, vôi và đồng cao. Chị Diệu 
nói thêm “Tất cả các thành viên trong gia đình tôi giờ không còn dám uống nước 
giếng nữa bởi vì nó có vị lờ lợ và mùi tanh của kim loại. Mùi khó chịu vẫn không mất 
đi ngay cả khi đã qua máy lọc nước. Sau một thời gian sử dụng bạn có thể dễ dàng 
nhìn thấy bằng mắt thường lớp cặn vàng ố đóng ở bên trong thiết bị lọc”.

Cũng giống như chị Diệu, bà chủ tiệm may Ngụy Thị Linh cũng thấy rằng nước lọc 
mua từ hệ thống lọc nước sử dụng năng lượng mặt trời ở thôn Đông Khánh rất sạch, 
an toàn và kinh tế. “Gia đình tôi mua nước lọc từ hệ thống được năm tháng rồi. Kể từ 
đó, mỗi tháng gia đình tôi tiết kiệm được 500,000 đồng cho chi phí nước sinh hoạt. 
Ngoài ra, tôi cũng không còn phải lo sợ cặn vôi trong nước 
giếng làm hỏng các đồ dùng kim loại và quần áo nữa,” bà 
Linh cho biết. “Hệ thống lọc nước RO sử dụng năng lượng 
mặt trời vô cùng hữu ích cho cuộc sống của chúng tôi. 
Nước thì sạch và an toàn cho sức khỏe. Giá cả lại thấp, 
giúp chúng tôi tiếp cận với nguồn nước dễ dàng hơn”, bà 
nói thêm.
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Nhà bà Diệu và bà Linh không phải những gia đình duy nhất được hưởng 
lợi từ hệ thống lọc nước RO sử dụng năng lượng mặt trời. Theo ông 
Nguyễn Thế Thiết, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tư Mại thì khoảng 
1.100 hộ gia đình trong xã đã có nước lọc để dùng, từ đó thói quen sử 
dụng nước giếng, hồ, sông để uống và nấu ăn cũng thay đổi theo. “Người 
dân đang ngày một ý thức được tầm quan trọng của nguồn nước uống 
sạch, an toàn vệ sinh. Ban đầu, nhiều người còn nghi ngại về chất lượng 
của nước. Nhưng sau vài tháng, từ một hộ gia đình sử dụng nước sạch và 
kể với hàng xóm về chất lượng tốt của nguồn nước, giờ thì cả khu vực đã 
biết về lợi ích phòng bệnh của việc sử dụng nước sạch,” ông phó chủ tịch 
cho biết. Xã Tư Mại từ một nơi khan hiếm nước sạch và không phải người 
dân nào cũng đủ điều kiện mua nước đóng chai thì giờ đây, cả xã đã có 
nguồn nước lọc đáng tin cậy. Nước được bán với giá cả hợp lí, người dân 
có khả năng sử dụng và duy trì hệ thống lọc nước sử năng lượng mặt trời 
về lâu về dài.

Sự thay đổi tích cực này là nhờ có dự án được hỗ tài chính bởi HSBC Việt 
Nam, với mục tiêu là đảm bảo sức khỏe cho người dân ở xã Tư Mại. Với 
các hoạt động dự án thông qua GreenID, HSBC Việt Nam đã lắp đặt ba 
hệ thống lọc nước sử dụng năng lượng mặt trời ở xã Tư Mại, tăng cường 
nhận thức của người dân về tầm quan trọng của nước sạch và quản lí rác 
thải, đồng thời đào tạo cho người dân địa phương cách tự vận hành và 
duy trì hệ thống. Người dân nhanh chóng học được cách sử dụng, vận 
hành cũng như duy trì công nghệ lọc nước này. Công tác bảo dưỡng 
được thực hiện hàng ngày, từ việc vệ sinh thiết bị cho đến theo dõi hệ 
thống để đảm bảo vận hành trơn tru, vệ sinh hệ thống bình chứa và bơm 
hàng tuần và thay quả lọc hàng tháng. Trong trường hợp cần hỗ trợ về kỹ 
thuật hay mua thiết bị mới, người dân có thể liên lạc với cán bộ kỹ thuật 
và nhà cung cấp ở địa phương. 

 “Của bền tại người, vì thế cần phải bảo trì bảo dưỡng hệ thống hàng 
ngày,” cô Nguyễn Thị Toan, cán bộ vận hành hệ thống chia sẻ. Gần như 
là một thói quen, vào các ngày chẵn trong tháng cô Toan mở điểm bán 
nước ở đình thôn Đông Khánh vào 2:30 chiều, thu về 210.000 đồng mỗi 
ngày. Một phần số tiền đó được để ra để duy trì hệ thống và phần còn lại 
được trả về cộng đồng, trả lương hàng tháng cho người vận hành. “Tôi 
được trả 1.500.000 đồng mỗi tháng từ việc bán nước. Nhưng điều khiến 
tôi vui nhất chính là việc nhìn thấy ngày càng nhiều dân làng, bao gồm 
cả những người từ các làng, thôn bên cạnh đến đây để mua nước. Dường 
như họ ngày càng nhận thức rõ ràng hơn về tầm quan trọng của nước,” 
cô Toan chia sẻ.

Nằm bên bờ Sông Cầu, nơi nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề bởi hàng loạt 
các chất độc hại, chất lượng nước ở xã Tư Mại đã trở thành một vấn đề 
vô cùng đáng lo ngại. Gặp vấn đề với nguồn nước là thế, song chỉ có bốn 
trong số chín thôn có nước lọc với giá vừa phải, trong khi các thôn còn 
lại phải mua nước bình với giá cao hơn hẳn. Thôn Tân Hưng là một trong 
số đó. Ở đây không có hệ thống lọc nước năng lượng mặt trời và người 
dân đã phải sử dụng nước đóng bình trong suốt mười năm nay. Anh 

Phạm Trọng Việt, một người dân thôn Tân Hưng cảm 
thấy vô cùng thoải mái khi giờ đây anh có thể mua nước 
chất lượng đảm bảo ở thôn Đông Khánh với giá cả phải 
chăng. Anh Việt kể “Tôi là một trong rất ít người dân ở 
Tân Hưng biết được điểm bán nước sạch này”. “Tôi chắc 
chắn rằng nhiều người dân làng sẽ đến Đông Khánh 
để mua nước nếu họ biết là ở đây có bán”. Phó chủ tịch 
Thiết thừa nhận rằng khó mà cung cấp được nước cho 
các thôn còn lại do khoảng cách địa lí giữa các nơi. “Việc 
lắp đặt đường ống nước nối giữa các làng gần như là 
không thể”.

Song, không hề bỏ cuộc ông Phạm Đức Luận, bí thư 
Đảng ủy xã Tư Mại đã nghĩ ra ý tưởng để giúp đỡ thêm 
nhiều người dân được tiếp cận với nguồn nước sạch. 
Bằng việc cung cấp dịch vụ giao nước tại nhà, ông Luận 
cho biết xã đang có kế hoạch cung cấp nước tại nhà 
cho những hộ gia đình có nhu cầu nhưng lại quá bận 
rộn không thể đi xa để mua nước. “Tính thêm phí vận 
chuyển 5.000 đồng, một bình nước lọc 20 lít sẽ được 
bán với giá 7.000 đồng, và giá đó đã là thấp hơn so với 

Xem thêm thông tin về dự án tại video sau:
http://bit.ly/HSBCinBacGiang

nước được bán bởi các công ty bên ngoài,” ông Luận 
cho biết. Không còn nghi ngờ gì nữa, sáng kiến của ông 
Luận sẽ tạo ra một sự thay đổi lớn bởi công nghệ lọc 
nước sử dụng năng lượng mặt trời đã chứng tỏ được 
khả năng cung cấp nước sạch giá rẻ đến những người 
dân trong khu vực như nhà chị Diệu, và nhiều hộ gia 
đình khác để cải thiện sức khỏe cũng như tình hình kinh 
tế tại xã Tư Mại.
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câu chuyện Về Than
nhìn lại Và Bước Tiếp

Trong suốt chặng đường 5 năm qua, than là câu chuyện 
luôn đồng hành cùng chúng tôi. Tại sao lại là than? Vào 
năm 2013, từ các phân tích chính sách, GreenID đã hiểu 
được theo quy hoạch phát triển điện quốc gia, nhiệt 
điện than được chọn than là một giải pháp đảm bảo an 
ninh năng lượng cho phát triển kinh tế ở Việt Nam. Kinh 
nghiệm từ bạn bè và các đối tác quốc tế đã giúp chúng 
tôi biết được rằng than không phải là sự lựa chọn bền 
vững cho phát triển của quốc gia. Câu chuyện giữa than 
và chúng tôi kể từ đó bắt đầu.

Trong 3 năm qua, chúng tôi đã nỗ lực góp sức vào sửa 
đổi Quy hoạch điện VII (QHĐ VII), một chính sách quan 
trọng đặt ra mục tiêu phát triển cho tất cả các loại hình 
năng lượng, trong đó có điện than. Theo QHĐ VII, than 
được lựa chọn là nguồn sản xuất điện chính của Việt 
Nam trong tương lai với tổng công suất dự kiến lên tới 
75.000MW vào năm 2030, chiếm 56,4% cơ cấu nguồn 
điện. Từ QHĐ VII, GreenID đã xây dựng một cơ sở dữ liệu 
tổng hợp tất cả các thông tin về than và điện than tại 
Việt Nam. Cơ sở dữ liệu này trước hết giúp chúng tôi có 
cái nhìn tổng quan về sự phát triển của than ở Việt Nam, 
đồng thời cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong 
các hoạt động sau này của chúng tôi. 

Với mục tiêu giảm tỉ trọng của điện than trong QHĐ VII, 
chúng tôi đã tiến hành nhiều nghiên cứu để tìm kiếm 
các bằng chứng khoa học phục vụ cho hoạt động góp ý 
chính sách của mình. Kể từ năm 2013 đến nay, cùng với 
các đối tác GreenID đã công bố 12 nghiên cứu phân tích 
các khía cạnh khác nhau của than; từ tác động xã hội và 
môi trường cho đến tài chính và những dự đoán quá cao 
về nhu cầu điện trong tương lai. 12 nghiên cứu này là nỗ 
lực chung của các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong 
nước cũng là tác giả chính; những người bạn quốc tế luôn 
hết lòng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình với 
chúng tôi; và trên hết là đội ngũ cán bộ nghiên cứu trẻ của 
GreenID không ngừng học hỏi và tìm cách để truyền tải 
những kiến thức kĩ thuật một cách dễ hiểu đối với người 
đọc trong các báo cáo nghiên cứu. Cũng chính từ những 
nghiên cứu này, GreenID đã tích lũy được những kiến 
thức chuyên môn, đồng thời xây dựng được mối quan hệ 
thân thiết với các chuyên gia trong nước và quốc tế.

Kết quả của những nghiên cứu này là bằng chứng được 
sử dụng trong các hoạt động góp ý chính sách của Gree-

nID và được đưa ra trong các hội thảo, tọa đàm với sự 
tham gia của các bên liên quan. Thông điệp về tác động 
của than và sự cần thiết của việc giảm tỉ trọng điện than 
trong QHĐ VII đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong 
từng hoạt động góp ý chính sách của chúng tôi. Hội 
thảo “Than và nhiệt điện than: những điều chưa biết” 
(29/9/2015) và “Đóng góp ý kiến cho Quy hoạch điện VII 
hiệu chỉnh” (3/12/2015) chỉ là hai trong số rất nhiều sự 
kiện về than mà chúng tôi đã tổ chức trong 3 năm qua. 
Thông qua các hoạt động góp ý chính sách, GreenID đã 
giúp nâng cao nhận thức của công chúng về tác động 
của than. Những tác động này cũng như công sức của 
chúng tôi đã được chính phủ ghi nhận. 

Ngày 18/3/2016 đánh dấu thắng lợi đầu tiên của Gree-
nID. Chúng tôi thực sự vỡ òa trong niềm vui khi chính 
phủ công bố QHĐ VII Điều chỉnh, hủy việc xây dựng 
17 nhà máy điện than với tổng công suất 20.000 MW 
trong quy hoạch cũ. Tuy nhiên chúng tôi chưa thể yên 
tâm với kết quả này bởi trong QHĐ VII Điều chỉnh điện 
than vẫn chiếm hơn một nửa cơ cấu nguồn điện Việt 
Nam vào năm 2030. Vì vậy chúng tôi tiếp tục rà soát và 
phân tích QHĐ VII Điều chỉnh và nhận thấy rằng phần 

lớn các nhà máy điện than trong quy hoạch sẽ được 
xây dựng ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 
Kể từ đó, GreenID tập trung nhiều hơn vào câu 
chuyện phát triển nhiệt điện than ở Đồng bằng 
sông Cửu Long với hoạt động đầu tiên là chuyến 
điền dã báo chí ghi lại những tác động thực tế 
và tiềm tàng của nhiệt điện than tại khu vực này. 
35 bài báo đưa tin với những phân tích sâu sắc 
đăng tải trên các tờ báo khác nhau là kết quả đạt 

được của hoạt động này. 

V ớ i niềm tin mạnh mẽ rằng thay đổi có 
thể được tạo nên khi các bên 
liên quan được cung cấp đầy đủ 
và kịp thời thông tin, GreenID 
đã phối hợp với các đối tác địa 
phương tổ chức các buổi tọa 
đàm về phát triển nhiệt điện 
than với sự tham gia của 
các lãnh đạo và nhà ra 
quyết định của 13 tỉnh 
Đồng bằng sông Cửu Long. 
Thông qua những buổi tọa 
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đàm này, GreenID nhấn mạnh thông điệp về tác động 
của điện than đến sự phát triển bền vững của một đồng 
bằng chủ yếu dựa vào nông nghiệp như Đồng bằng 
Sông Cửu Long.

Ngày 20/9/2016 đánh dấu một dấu mốc quan trọng 
khẳng định niềm tin của chúng tôi là có cơ sở khi lãnh 
đạo tỉnh Bạc Liêu đề xuất rút nhà máy điện than dự kiến 
được xây dựng tại tỉnh ra khỏi QHĐ VII Điều chỉnh và đề 
xuất của tỉnh được Thủ tướng chính phủ hoan nghênh 
và chấp thuận. Một tháng sau, Bộ Công thương đã công 
bố danh sách đen các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm 
môi trường, một nửa trong số đó là các nhà máy điện 
than. Cùng với danh sách đen này, Bộ trưởng Bộ Công 
thương cũng yêu cầu tất cả các công ty nghiêm khắc 
giải quyết các vấn đề hiện tại đồng thời giám sát chặt 
chẽ các hoạt động của nhà máy trong tương lai.

Trong kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa XIV, GreenID 
cùng với Liên minh phòng chống các bệnh không lây 
nhiễm (NCDs-VN) đã tổ chức hội thảo gửi thông điệp về 
than tới các đại biểu Quốc hội. Sau đó Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam đã kiến nghị lên Quốc hội yêu cầu hoạt động 
của các nhà máy điện than cần phải được giám sát chặt 

Để biết thêm thông tin về các nhà máy nhiệt điện than và tham gia cùng chúng tôi 
trong nỗ lực hướng tới năng lượng sạch, vui lòng liên hệ Chị Nguyễn Thị Hằng, cán bộ 
đầu mối cho chiến lược về than qua địa chỉ email: nthang@greenidvietnam.org.vn

Bụi than tại Quảng Ninh.

chẽ với sự tham gia của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ 
thuật Việt Nam (VUSTA) và Mặt trận Tổ quốc. Vào ngày 
7/11/2016, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thông 
báo mở cửa để người dân địa phương vào giám sát hoạt 
động của các nhà máy điện than hàng tháng.

Câu chuyện về than đã không chỉ được viết nên bởi riêng 
GreenID. Nếu không có sự hỗ trợ của các thành viên khác 
trong Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA), 
các chuyên gia, các tổ chức đối tác quốc tế, người dân địa 
phương, các nhà báo, trường đại học, viện nghiên cứu và 
các cơ quan nhà nước, chúng tôi đã không thể có những 
câu chuyện thú vị như vậy để kể lại ngày hôm nay. Và câu 
chuyện về than của chúng tôi chưa thể kết thúc ở đây bởi 
vẫn còn hơn 40 nhà máy điện than nữa trong quy hoạch 
đang chờ đến ngày khởi công, điều đó có nghĩa là sẽ có 
thêm nhiều cộng đồng nữa phải gánh chịu tác động của 
than và vấn đề ấm lên toàn cầu sẽ trở nên nghiêm trọng 
hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã đi được một chặng đường 
dài nhưng vẫn còn chặng đường dài hơn rất nhiều đang 
đợi chúng tôi ở phía trước.

Câu chuyện được viết bởi: Nguyễn Thị Hằng
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năng lượng Bền Vững

Trong vòng hơn 5 năm qua, GreenID đã tiến hành nhiều phân tích sâu về hệ thống năng lượng Việt Nam ở nhiều 
khía cạnh khác nhau nhằm hướng tới sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp năng lượng. Các khía cạnh 
được phân tích bao gồm sự phát triển của than và các tác động của loại năng lượng này tới môi trường, không 
khí và sức khỏe con người.

Tập trung vào tiềm năng về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả của hộ gia đình, ngành công nghiệp và chính các nhà 
máy điện, GreenID đã đưa những sáng kiến về năng lượng tái tạo trong nước và quốc tế áp dụng vào thực tế ở Việt Nam. 
Chúng tôi đã xem xét cả giải pháp tập trung và phi tập trung và lựa chọn ra được những giải pháp phù hợp để áp dụng. 
Tại cấp cộng đồng, GreenID thực hiện các giải pháp năng lượng tái tạo phi tập trung tận dụng nguồn năng lượng sẵn có 
tại địa phương để tạo ra các giải pháp thay thế cho các nguồn năng lượng có hại cho môi trường như than và dầu mỏ. 
Trong bối cảnh Việt Nam sẽ phải nhập khẩu than cho sản xuất điện trong tương lai, những giải pháp xanh không chỉ giúp 
giảm các tác động về sức khỏe mà còn giảm sự phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu và thậm chí còn tạo cơ hội việc làm 
và mô hình tăng trưởng mới cho nền kinh tế Việt Nam.

Tải miễn phí các ấn phẩm của GreenID tại www.greenidvietnam.org.vn
Hãy tham gia cùng chúng tôi bằng cách hỗ trợ tài chính để chúng tôi tiếp tục tạo 
ra các ấn phẩm hữu ích trong tương lai.

Quan điểm của các bên liên quan về ý tưởng trồng cây năng lượng tại các khu vực sau 
khai thác mỏ, tháng 4 năm 2016

Tác động của nhà máy than Hải Phòng tới nguồn nước, tháng 6 năm 2016

Báo cáo tổng hợp về tác động môi trường-xã hội của than và điện than ở Việt Nam, tháng 
6 năm 2016

Phân tích những tác động của nhà máy điện than Phả Lại tới xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, 
tỉnh Bắc Giang, tháng 8 năm 2016

Báo cáo về hiện trạng di dời nhà mẫu giáo ở khu vực nhà máy nhiệt điện than tại xã Tam 
Hưng, huyện Thủy Nguyên, tỉnh Hải Phòng, tháng 8 năm 2016

Một nghiên cứu về hỗ trợ tài chính cho nhiệt điện than ở Việt Nam, tháng 8 năm 2016

Phát triển năng lượng hạt nhân tại Việt Nam: Thách thức và giải pháp thay thế, tháng 10 
năm 2016

Tác động của nhiệt điện than – những điều chưa biết, tháng 11 năm 2016

Phát triển nhiệt điện than ở Đồng bằng sông Cửu Long: những điều cần làm rõ, tháng 11 
năm 2016

Phân tích tình hình phát triển thị trường điện ở Việt Nam, tháng 12 năm 2016

Những hiểu lầm về năng lượng tái tạo ở Việt Nam, tháng 12 năm 2016

Việt Nam: Tổng quan về năng lượng mặt trời ở Việt Nam, tháng 12 năm 2016

Ấn phẩm năm 2016

Thời gian qua GreenID đã đưa ra những phân tích và 
đánh giá về tác động của than thông qua một loạt các 
nghiên cứu về các nhà máy điện than Quảng Ninh 1&2, 
Hải Phòng 1&2 và Mạo Khê, Duyên Hải, Vũng Áng, Vĩnh 
Tân, vv. Những nghiên cứu này tập trung xem xét tác 
động của các nhà máy nhiệt điện than tới nguồn nước, 
không khí và sức khỏe của người dân sống gần các mỏ 
than và nhà máy điện than. Kết quả nghiên cứu đã chỉ 
ra rằng hoạt động khai thác than và đốt than đã và đang 
góp phần gây ra ô nhiễm nước và không khí ở các khu 
vực dân cư sống xung quanh. Chất lượng nước thải ở 
Quảng Ninh và Hải Phòng (với tổng số 11 nhà máy điện 
than) đã vượt một số tiêu chuẩn cho phép về amoni, 
dầu, mỡ và các kim loại nặng và ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến các con suối trong khu vực. Nghiêm trọng 
hơn là vụ vỡ hồ thải xỉ của nhà máy điện than Quảng 
Ninh tại thành phố Hạ Long năm 2015 đã khiến một 
lượng lớn bùn xỉ chứa các chất độc hại từ quá trình đốt 
than tràn ra môi trường.

Từ những kết quả của các nghiên cứu do GreenID và 
các thành viên của Liên minh Năng lượng bền vững Việt 
Nam (VSEA) thực hiện tại các tỉnh có nhà máy nhiệt điện 
than như ở Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Tĩnh 
và Trà Vinh, GreenID đã đưa ra báo cáo tổng hợp về tác 
động của than trong cả vòng đời của than từ khai thác, 

Chuyên gia lấy mẫu nước để kiểm tra tác động môi trường của sự cố vỡ đập tràn bãi 
thải khai thác than năm 2015.

Tác động của than
Bằng chứng về sự cần thiết phải giảm nhiệt điện than và cơ hội để tăng tỷ trọng của 

năng lượng bền vững trong cơ cấu nguồn điện Việt Nam

vận chuyển, chế biến và đốt than. Những tác động được 
đưa ra bao gồm ô nhiễm môi trường nước và không khí, 
ảnh hưởng tới sức khỏe và sinh kế của người dân.
 
Để đưa ra đánh giá về tác động môi trường của cả hai 
loại hình năng lượng là điện than và điện gió, GreenID 
đã tổ chức một chuyến tham quan thực địa tới nhà máy 
điện than Duyên Hải và trang trại điện gió Bạc Liêu với 
sự tham gia của đại diện Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Chi 
cục Bảo vệ Môi trường và Hội Liên hiệp Phụ nữ của các 
tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Sau chuyến tham quan, những người tham gia đều nhận 
thấy những lợi ích của điện gió và những tác động tiêu 
cực của điện than lên môi trường, xã hội và sinh kế của 
người dân. Những kết quả này cũng là thông điệp mạnh 
mẽ gửi tởi lãnh đạo của 13 tỉnh ở đồng bằng sông Cửu 
Long. Thật đáng mừng, những thông điệp của chúng 
tôi đã được lắng nghe và trở thành hiện thực. Tỉnh Bạc 
Liêu là tỉnh đầu tiên ở Đồng bằng Sông Cửu Long đề 
xuất rút nhà máy nhiệt điện than dự kiến xây dựng ở 
tỉnh này ra khỏi quy hoạch điện và nhận được sự chấp 
thuận của Thủ tướng Chính phủ. Hiện tại, tỉnh Bạc Liêu 
đang thúc đẩy phát triển mạnh năng lượng gió và năng 
lượng mặt trời để tránh những ảnh hưởng tiêu cực đến 
hoạt động nuôi tôm.
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Xem thêm về cuộc phỏng vấn với Giám đốc GreenID và viện FES tại 
đây: http://bit.ly/NoToNuclear

Tạm ngừng phát triển điện hạt nhân
Chính sách năng lượng hạt nhân của Việt Nam

Kể từ năm 2006, chính phủ Việt Nam đã lên kế hoạch bắt 
đầu chương trình năng lượng hạt nhân để đáp ứng nhu 
cầu năng lượng trong nước đồng thời tăng cường tính 
tự chủ của Việt Nam trong các chính sách kinh tế và đối 
ngoại. Với sự hỗ trợ của Nga, Việt Nam đã bắt đầu chuẩn 
bị cho việc xây dựng các lò phản ứng hạt nhân đầu tiên 
tại tỉnh Ninh Thuận.

Trong bối cảnh đó, GreenID đã đưa ra những phân tích 
về nguy cơ của phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam. Bên 
cạnh những lo ngại chung về vấn đề an toàn, chúng tôi 
còn nêu ra những bất cập trong bối cảnh cụ thể của Việt 
Nam như tình trạng thiếu nhân lực lành nghề, nguy cơ 
thiên tai như bão tố cũng như những câu hỏi chưa có 
lời giải về cách xử lý chất thải từ sản xuất điện hạt nhân. 
Để đưa ra thông tin trực tiếp về những cơ hội và rủi 
ro của điện hạt nhân, GreenID cùng với tổ chức Fried-
rich-Ebert-Stiftung (FES) đã mời đại diện các cơ quan 
nhà nước, chuyên gia, đại biểu Quốc hội và các tổ chức 
khoa học xã hội tham gia chuyến tham quan học tập 
tới Đức. Vào tháng 09 năm 2016, đoàn tham quan gồm 
10 người đã đến thăm Berlin và Hannover. Trong các 
cuộc gặp gỡ với các chuyên gia về chính trị, khoa học 
và kinh tế, đoàn đã thảo luận về chi phí của năng lượng 
hạt nhân, khía cạnh an toàn, tháo dỡ nhà máy và xử lý 

“Sau sự cố Formosa, chúng ta cần chú ý hơn tới các rủi ro về tính 
an toàn...chúng ta cần thận trọng hơn. Đã đến lúc chúng ta cần 

ngừng kế hoạch này lại.”
Ông Lê Hồng Tịnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phát biểu
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rác thải, và chiến lược thay thế. Bên cạnh đó, đoàn đã đi 
thăm nhà máy điện hạt nhân Rheinsberg và Grohnde và 
mỏ muối Asse trước đây được sử dụng làm kho lưu trữ 
các chất thải phóng xạ.

Hoạt động tham quan không chỉ tăng cường mối quan 
hệ lâu dài giữa GreenID và Quốc hội mà còn là tiền đề 
cho hội thảo về tác động xã hội và môi trường của năng 
lượng hạt nhân và giải pháp thay thế cho năng lượng 
hạt nhân với sự tham gia của ba chuyên gia về hạt nhân 
đến từ Nhật Bản, Nam Phi và Đức. Kết quả của hội thảo 
là một khuyến nghị chính sách, một tài liệu tham khảo 
có giá trị gửi tới các đại biểu Quốc hội và các nhà hoạch 
định chính sách trước khi đưa ra quyết định quan trọng 
và dài hạn về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam. Tài 
liệu này đã được chia sẻ với Quốc hội, các Bộ ngành và 
các bên liên quan. Những thông điệp từ hội thảo đã 
được chia sẻ rộng rãi bởi 10 cơ quan truyền thông. Đặc 
biệt, những kết quả này đã được đăng trên trang web 
của Quốc hội.

Tháng 11 năm 2016, Quốc hội Việt Nam đã đưa ra quyết 
định dừng kế hoạch xây dựng hai nhà máy điện hạt 
nhân tại Ninh Thuận.

Phát triển Năng lượng tái tạo
Rào cản, nỗi sợ và hiểu lầm

Việt Nam có tiềm năng rất lớn trong việc sử dụng năng lượng từ mặt trời, gió, nước biển, địa nhiệt, nước và sinh khối để 
đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước một cách bền vững. Tuy nhiên phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam đang 
phải đối mặt với rào cản là những hiểu lầm khiến cho giá trị thực sự của nguồn năng lượng này chưa được nhìn nhận đúng 
đắn. Những hiểu lầm này thường xuất phát từ những thông tin sai lệch, định kiến, số liệu chưa cập nhật, thiếu nghiên cứu 
khoa học, sự thờ ơ hoặc tuyên truyền quảng bá để trục lợi.

Để gỡ bỏ những rào cản và hiểu lầm đối với sự phát triển của năng lượng tái tạo ở Việt Nam, GreenID đã xác định những 
rào cản thực sự và những hiểu lầm thông qua một loạt các cuộc đối thoại với nhiều bên liên quan, các cuộc phỏng vấn 
với các nhà hoạch định chính sách quan trọng, nghiên cứu tài liệu và tham khảo kinh nghiệm quốc tế. Từ các kết quả thu 
được, GreenID phân loại các rào cản thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất bao gồm các rào cản thực sự, là những yếu tố có thực 
đang cản trở sự phát triển của năng lượng tái tạo. Nhóm thứ hai là những nỗi sợ được hiểu là cảm giác lo lắng của ai đó 
trong một trạng thái hoặc điều kiện nhất định. Lo lắng mất thị phần trong thị trường năng lượng là một ví dụ của nỗi sợ. 
Nhóm còn lại gồm những hiểu biết và quan niệm sai về năng lượng tái tạo. GreenID đã xác định và đưa ra bảy hiểu lầm và 
quan niệm sai phổ biến nhất trong ấn phẩm truyền thông Những hiểu lầm về năng lượng tái tạo ở Việt Nam.

Xem thêm Sổ tay những hiểu lầm về năng lượng tái tạo ở Việt Nam tại: http://bit.ly/HieuLamVeNLTT

Tính không ổn định và gián đoạn của năng lượng tái tạo sẽ không còn là vấn đề nếu 
Việt Nam xây dựng được hệ thống lưới điện phù hợp, và như vậy năng lượng tái tạo 
hoàn toàn có thể cung cấp điện liên tục 24 giờ/ngày.

1

Với tiềm năng năng lượng tái tạo dồi dào về mặt trời, sinh khối và gió, Việt Nam hoàn 
toàn có thể tự chủ về năng lượng, không phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu, đảm 
bảo an ninh năng lượng quốc gia đồng thời thúc đẩy sự phát triển của ngành công 
nghiệp năng lượng tái tạo trong nước.

Thông qua các chương trình phát triển nhân lực toàn diện, Việt Nam hoàn toàn có 
thể xây dựng được đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn về năng lượng tái tạo.

Cơ cấu nguồn điện đa dạng, an toàn về kỹ thuật và ít gây hiểm họa cho môi trường 
là những yếu tố quyết định an ninh năng lượng quốc gia và đảm bảo cung cấp điện 
năng không gián đoạn.

Năng lượng tái tạo sẽ góp phần tăng tính cạnh tranh về giá của các nguồn năng 
lượng khác.

Năng lượng tái tạo đã tạo ra cơ hội việc làm cho 8,1 triệu người trên toàn thế giới 
đồng thời tăng cường chuỗi giá trị ở địa phương.

Chi phí sản xuất điện từ năng lượng tái tạo ngày càng hợp lý, cho thấy phát triển năng 
lượng tái tạo không chỉ khả thi về mặt kinh tế mà còn phù hợp với các nước đang 
phát triển.

2

Gỡ bỏ 7 Hiểu lầm về Năng lượng tái tạo ở Việt Nam
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Quản Trị nước Và không khí

26 27

Giải quyết những thách thức của ô nhiễm không khí và nước đòi hỏi nỗ lực rất lớn không chỉ dừng lại ở việc 
cung cấp nước sạch cho cộng đồng. Sự tham gia của GreenID trong quản trị nước và không khí bắt đầu với các 
nghiên cứu về tác động của phát triển thủy điện đến cộng đồng địa phương và môi trường. Chúng tôi đã làm 
việc với các nhà hoạch định chính sách giải quyết vấn đề quy hoạch tài nguyên nước nhằm giảm lũ lụt và tình 
trạng khan hiếm nước trong mùa khô. Ngoài ra, GreenID cũng đang tham gia vào giải quyết các thách thức quản 

trị quan trọng như giám sát chất lượng không khí, nâng cao nhận thức và tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào quá 
trình ra quyết định, tương tự như cách chúng tôi vận động về vấn đề phát triển thủy điện và quy hoạch tài nguyên nước.
Trước tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng ở các thành phố lớn của Việt Nam, đặc biệt là ở miền Bắc Việt Nam, 
GreenID bắt đầu các hoạt động nâng cao nhận thức và tiếp cận vấn đề từ góc độ quản trị.

Chiến lược Phát triển tích hợp nước-năng lượng-lương thực (NEXUS), tháng 6 năm 2016

Trường hợp nghiên cứu điển hình về thực hiện Đánh giá môi trường chiến lược – Đánh giá 
tác động môi trường của các dự án quy mô lớn tại Đồng bằng Sông Cửu Long, Tháng 8 
năm 2016

Chất lượng không khí tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong 6 tháng đầu năm 2016, 
Tháng 11 năm 2016

Chất lượng không khí tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong quý ba năm 2016, tháng 11 
năm 2016

Tải miễn phí các ấn phẩm của GreenID tại www.greenidvietnam.org.vn
Hãy tham gia cùng chúng tôi bằng cách hỗ trợ tài chính để chúng tôi tiếp tục 
tạo ra các ấn phẩm hữu ích trong tương lai.

Sương mù dày đặc tại Hà Nội.

Ấn phẩm năm 2016
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nghiêm trọng tới sự phát triển lâu dài của xã nếu không 
có biện pháp giảm thiểu.

Ngoài ra, tương lai của xã sẽ gặp nhiều bất ổn hơn trước 
những biến động về thời tiết và kinh tế-xã hội, tình 
trạng thu hẹp ngân sách cho các dịch vụ công, thiếu 
luật pháp và quy định về bảo vệ môi trường và việc thực 
thi pháp luật không hiệu quả.

Khi biến đổi khí hậu tác động đến tất cả mọi người 
không phân biệt giàu nghèo, trình độ học vấn và tuổi 
tác, GreenID nhận thấy mình không thể làm ngơ để tác 
động của biến đổi khí hậu tới xã Nam Cường ngày càng 
tồi tệ hơn. Áp dụng hướng tiếp cận có sự tham gia của 
các bên liên quan, GreenID đã làm việc với Trường đại 
học Công nghệ TU Delft của Hà Lan và 16 đại diện của 
Ủy ban nhân dân và các tổ chức chính trị-xã hội ở xã 
Nam Cường để xác định các vấn đề địa phương đang 
và có thể gặp phải trong tương lai. Từ đó, những người 
tham gia đã xây dựng một số chiến lược phát triển bền 
vững thích ứng cho xã Nam Cường, trong đó bao gồm 
một số biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực. 
Đây là những chiến lược tổng thể xem xét ba khía cạnh 
quản lý hệ thống nước an toàn cho sức khỏe, đảm bảo 
an ninh lương thực và năng lượng cho xã.

Nam Cường trở thành xã đầu tiên xây dựng chiến lược thích ứng 
cho một tương lai đầy biến động và bất ổn

Sự cố vỡ đập tràn bãi thải khai thác than ở Quảng Ninh đã cho thấy tầm quan trọng của 
hướng tiếp cận tổng thể tới 3 lĩnh vực nước, lương thực và năng lượng.

Nước, năng lượng, nông nghiệp và khí hậu có mối quan 
hệ gắn kết vô cùng quan trọng. Mối quan hệ này đang 
ngày càng mất cân bằng do biến đổi khí hậu, gây nguy 
hiểm cho thực phẩm, nước và an ninh năng lượng. Biến 
đổi khí hậu là thực trạng mà chúng ta không thể phủ 
nhận bởi những tác động của hiện tượng này trên toàn 
thế giới đã quá rõ rệt. Là một xã ven biển huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái Bình, Nam Cường cũng không nằm ngoài 
vòng tác động của biến đổi khí hậu. Nhưng điều đáng 
nói là những nỗ lực của chính quyền và người dân nơi 
đây trong việc giảm nhẹ những tác động này.

Với bờ biển dài 52 km và một hệ thống sông ngòi dày 
đặc, xã Nam Cường nói riêng và tỉnh Thái Bình nói chung 
là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất bởi 
biến đổi khí hậu. Những năm gần đây khu vực này liên 
tục phải chứng kiến những trận lũ lụt, hạn hán, giông 
bão và nước biển xâm nhập nghiêm trọng, gây thiệt 
hại lớn về tài sản. Cùng lúc đó, địa phương đang phải 
đối mặt với những vấn đề như ô nhiễm nguồn nước, 
thiếu nước sạch để sử dụng hàng ngày, giảm năng suất 
nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản do xâm nhập mặn, 
thiếu điện cho sản xuất nuôi trồng thủy sản, nước thải 
chưa qua xử lý từ các nhà máy và hệ thống đê sông còn 
nhiều hạn chế. Tất cả những vấn đề này có thể tác động 
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Trước đó vào năm 2012, GreenID đã làm việc với lãnh 
đạo và người dân địa phương xã Nam Cường để xây 
dựng và thực hiện phương pháp Lập kế hoạch Năng 
lượng Địa phương (LEP). Thông qua sự tham gia của 
người dân địa phương trong việc lập kế hoạch và triển 
khai LEP, dự án đã đạt được mục tiêu nâng cao nhận 
thức của người dân về nguồn năng lượng tái tạo sẵn 
có tại địa phương để họ có thể tận dụng những nguồn 
năng lượng này một cách hiệu quả. Ngoài ra, LEP cũng 
đặt ra mục tiêu nâng cao sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả và thúc đẩy sử dụng rộng rãi các mô hình 
năng lượng tái tạo như biogas, bếp đun cải tiến và bóng 
đèn LED.

Nam Cường bắt đầu áp dụng hướng tiếp cận LEP từ đó 
và chính qua quá trình thực hiện LEP mà GreenID đã 
phát hiện ra một mối liên hệ giữa an ninh năng lượng 
và các vấn đề về nước và lương thực của xã Nam Cường. 
Đây chính là khởi nguồn cho việc xây dựng một chiến 
lược phát triển bền vững và thích ứng cho xã. Tất cả 
hoàn cảnh đó đã đưa Nam Cường trở thành xã đầu tiên 
xây dựng được quy hoạch phát triển bền vững dài hạn. 
„Trong khi nhiều địa phương trong cả nước đang chú 
ý tới phát triển kinh tế hơn là giảm thiểu tác động của 
biến đổi khí hậu, Nam Cường có lẽ là một trong những 
xã đầu tiên ở Việt Nam xây dựng chiến lược phát triển 
bền vững thích ứng tổng thể cho cả ba khía cạnh nước, 
lương thực và năng lượng“ Lê Ngọc Sơn, Điều phối 
Chương trình Cộng đồng Xanh chia sẻ.

ngày nay. Một số chất gây ô nhiễm tồn tại rất lâu trong 
môi trường và có thể tích tụ trong chuỗi thức ăn, từ đó 
gây hại cho con người và các loài động vật không chỉ 
qua không khí chúng ta hít thở, mà còn qua nước và 
thức ăn chúng ta tiêu thụ.

Chất lượng không khí ở Việt Nam được dự báo sẽ trở 
nên tồi tệ hơn nữa do sự gia tăng số lượng các phương 
tiện di chuyển cá nhân, các hoạt động xây dựng và 
tăng trưởng kinh tế trong khi việc thực hiện các biện 
pháp quản lý chất lượng không khí và các tiêu chuẩn 

Hiện nay, ô nhiễm không khí là một trong những tác nhân 
môi trường nguy hại nhất cho sức khỏe ở Việt Nam

Để đánh giá tính khả thi và ứng dụng của hướng tiếp 
cận này, những chiến lược đề ra được chia sẻ với toàn 
thể người dân và chính quyền xã để thảo luận và quyết 
định. Theo ông Nguyễn Văn Trung, trưởng thôn Chí 
Cường ở xã Nam Cường đánh giá đây là chiến lược 
tương đối toàn diện, dự đoán những vấn đề có thể xảy 
ra trong tương lai đồng thời đưa ra các biện pháp để 
giải quyết. Nhưng do chi phí thực hiện cao nên xã cần 
ưu tiên giải quyết những vấn đề cấp bách nhất, ví dụ 
như vấn đề xử lý nước mưa. “Để giải quyết vấn đề này, 
xã cần mô hình lọc nước tốt“, ông Trung nói. Người dân 
địa phương, trong đó có cả những người tham gia vào 
quá trình xây dựng chiến lược cho rằng đây là một chiến 
lược hữu ích, hoàn toàn phù hợp và quan trọng đối với 
sự phát triển của xã.

Đồng tình với ý kiến của bà con trong xã, Ông Hoàng 
Ngọc Sang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Cường 
đánh giá cao những nỗ lực của GreenID trong việc phối 
hợp chặt chẽ với các chuyên gia của đại học TU Delft, lãnh 
đạo và người dân địa phương để xây dựng nên chiến 
lược này. Ông Sang đã cùng với những người tham gia 
vào quá trình xây dựng chiến lược tìm hiểu để nắm rõ nội 
dung của chiến lược để có thể chia sẻ thông tin và nâng 
cao nhận thức của người dân trong xã về những vấn đề 
và giải pháp đã đề ra. Bằng cách làm này, người dân Nam 
Cường sẽ được chuẩn bị tốt hơn cho một tương lai nhiều 
biến động và bất ổn, sẵn sàng để tham gia vào các hoạt 
động cải thiện nước, lương thực và năng lượng của xã.

Ô nhiễm không khí là một vấn đề môi trường và xã 
hội vô cùng quan trọng, đồng thời cũng rất phức tạp 
đặt ra nhiều thách thức cho công tác quản lý và giảm 
thiểu. Các chất gây ô nhiễm không khí là do cả tác nhân 
con người và tự nhiên gây ra; được thải trực tiếp ra môi 
trường hoặc gián tiếp hình thành trong khí quyển. 
Những chất này gây ra những tác động tiêu cực đến sức 
khỏe, hệ sinh thái, môi trường sống và khí hậu. Chúng 
có thể phát tán đi rất xa và có vùng ảnh hưởng rất lớn. 
Ô nhiễm không khí là một trong những hiểm họa sức 
khỏe liên quan tới môi trường lớn nhất tại Việt Nam 

“Tôi không thể” – Chiến dịch nâng cao nhận thức về ô nhiễm không khí do Change, một 
thành viên của VSEA thực hiện

môi trường còn yếu kém. Các nhà máy điện than sẽ trở 
thành một trong những nguồn gây ra ô nhiễm không 
khí lớn nhất do việc xây dựng hàng loạt nhà máy sản 
xuất điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Áp dụng các 
biện pháp kiểm soát ô nhiễm và thực thi đầy đủ các quy 
định hiện hành đồng thời thay đổi chính sách phát triển 
năng lượng hiện tại là những bước đầu cần thực hiện để 
cải thiện chất lượng không khí. Bước tiếp theo, Việt Nam 
cần sửa đổi và cập nhật các tiêu chuẩn về chất lượng 
không khí phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Đóng góp 
vào giải quyết vấn nạn này, GreenID đã thực hiện một 
báo cáo về chất lượng không khí ở hai thành phố lớn 
là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Với mục tiêu nâng 
cao nhận thức của công chúng về những nguy hại và 
tác động sức khỏe của ô nhiễm không khí cũng như tận 
dụng nguồn dữ liệu sẵn có, GreenID sẽ thực hiện các 
báo cáo hàng quý.

Những biện pháp hiệu quả để giảm thiểu ô nhiễm 
không khí cần được thực thi. Nhưng trước hết, chúng 
ta cần hiểu rõ các nguyên nhân gây ra vấn đề này, các 
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chất gây ô nhiễm phát tán và chuyển thể như thế nào 
trong khí quyển, tác động của chúng đến con người, hệ 
sinh thái và khí hậu. Những phân tích trong thời gian 
qua của chúng tôi chỉ ra rằng để giảm thiểu phát thải 
và nâng cao chất lượng không khí ở Việt Nam, các quy 
định về chất lượng không khí cần được cải thiện, các 
hành vi vi phạm cần được kiểm soát chặt chẽ và xử phạt 
nghiêm ngặt. Như vậy, trước mắt chúng ta vẫn còn rất 
nhiều thách thức và những tác động tới sức khỏe và môi 
trường vẫn hiện hữu hàng ngày. Phần lớn người dân 
và các hệ sinh thái ở Việt Nam đang phải tiếp xúc với 
không khí ô nhiễm vượt mức tiêu chuẩn cho phép ở Việt 
Nam. Đã đến lúc cần tìm ra các giải pháp thay thế trên 
cơ sở khoa học để ngăn chặn sự gia tăng ô nhiễm không 
khí trước khi tình trạng này lên tới mức báo động như 
tại các thành phố ở Ấn Độ và Trung Quốc.
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Infographic về Lập kế hoạch Năng lượng Địa phương (LEP), tháng 12 năm 2016

Cơ hội và thách thức trong việc nhân rộng mô hình đèn LED tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam 
Định, tháng 12 năm 2016

Cơ hội và thách thức trong việc nhân rộng các mô hình năng lượng bền vững tại tỉnh Thái 
Bình, tháng 12 năm 2016

Câu chuyện thành công và bài học kinh nghiệm về LEP và các mô hình năng lượng bền 
vững áp dụng tại tỉnh Thái Bình và Nam Định, tháng 12 năm 2016

Tải miễn phí các ấn phẩm của GreenID tại www.greenidvietnam.org.vn
Hãy tham gia cùng chúng tôi bằng cách hỗ trợ tài chính để chúng tôi tiếp tục tạo ra 
các ấn phẩm hữu ích trong tương lai.

Chương trình Phát triển xanh của GreenID hướng tới việc thúc đẩy các sáng kiến xanh, các mô hình bền vững 
dựa vào cộng đồng, thúc đẩy các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tận dụng nguồn năng 
lượng địa phương. Giảm thiểu biến đổi khí hậu, triển khai các biện pháp và cải thiện công tác quản lý môi trường 
là những hoạt động chính trong chương trình phát triển xanh của GreenID.

GreenID cho rằng tiếng nói của những cộng đồng chịu thiệt thòi nên được đưa vào trọng tâm của các chính sách công. 
Thông qua nghiên cứu Kế hoạch Hành động Tăng trưởng Xanh quốc gia (GGAP), các dữ liệu thực tế và quy hoạch, GreenID 
đã chủ động tham gia vào ngành năng lượng xanh, cung cấp các giải pháp có căn cứ thực tiễn và hỗ trợ thực thi GGAP. 
Ở cấp tỉnh, GreenID hỗ trợ chính quyền địa phương bằng cách chia sẻ kiến thức, hỗ trợ các sáng kiến địa phương trong 
khuôn khổ GGAP và lồng ghép Kế hoạch Năng lượng Địa phương (LEP) vào quá trình triển khai GGAP tại cộng đồng, góp 
phần vào phát triển nông thôn và tạo ra các giá trị địa phương. Bên cạnh hoạt động cung cấp các giải pháp năng lượng và 
sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, GreenID cũng có cung cấp dịch vụ năng lượng sạch cũng như các giải pháp điện 
dự phòng cho những vùng gặp thiên tai.

Xây bếp đun cải tiến giúp giảm ô nhiễm không khí trong nhà và tạo ra chuỗi giá trị địa 
phương.

Ấn phẩm năm 2016
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Giải pháp xanh giúp cung cấp năng lượng cho vùng nông thôn 
nghèo ở Đồng bằng Sông Cửu Long

Tịnh Biên là một huyện biên giới thuộc tỉnh An Giang. 
Cho đến nay, có 2.288 hộ gia đình, tương đương với 
gần 10.000 người dân, vẫn chưa được tiếp cận điện lưới. 
Nguồn năng lượng hiện tại chủ yếu từ máy phát điện 
diesel, ắc quy hoặc nến, rất ít hộ sử dụng hệ thống điện 
năng lượng mặt trời. 80% các hộ gia đình là người dân 
tộc thiểu số Khmer với thu nhập bình quân thấp hơn 
nhiều so với mặt bằng chung của xã. Phần lớn thu nhập 
của họ đến từ các hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp 
và làm thuê, chỉ có một phần nhỏ là đến từ hoạt động 
mua bán, giao thương.

Với sự hỗ trợ tài chính từ tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới, 
GreenID và các đối tác đã bắt đầu triển khai dự án ba 
năm tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, giúp các hộ 
nghèo và hộ chưa có điện lưới được tiếp cận với các 
nguồn năng lượng thay thế là năng lượng tái tạo quy 
mô nhỏ và nằm trong khả năng chi trả của các hộ gia 

Đại diện cộng đồng và chuyên gia GreenID cùng thảo luận về tiềm năng năng lượng tái 
tạo ở cộng đồng.

đình. GreenID tin rằng việc đầu tư vào năng lượng bền 
vững sẽ mang đến nhiều lợi ích, ví dụ như nền kinh 
tế địa phương vững mạnh hơn và môi trường có chất 
lượng tốt hơn.

Để đánh giá tiềm năng của các nguồn năng lượng bền 
vững tại địa phương cũng như khả năng thành công 
của dự án trong việc cung cấp các giải pháp phù hợp 
cho các hộ gia đình nghèo chưa có điện lưới, GreenID 
đã thực hiện nghiên cứu tiền khả thi về việc ứng dụng 
các mô hình năng lượng tái tạo tại huyện Tịnh Biên, 
tỉnh An Giang. Chúng tôi đã làm việc với một chuyên 
gia nước ngoài có trình độ và kinh nghiệm phối hợp 
chặt chẽ với chuyên gia năng lượng trong nước để tìm 
kiếm công nghệ và hướng tiếp cận phù hợp nhất với 
địa phương, đồng thời xác định hướng triển khai các 
hoạt động của dự án. 
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Đèn LED thắp sáng trường học 
và trường mầm non

Năm 2016, GreenID đã thực hiện dự án “Nhân rộng 
phương pháp Lập kế hoạch Năng lượng Địa phương 
(LEP) và các giải pháp năng lượng bền vững tại tỉnh 
Nam Định và Thái Bình”. Một trong những hoạt động 
của dự án là hỗ trợ các cộng đồng ứng dụng đèn LED 
để tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí đồng thời cải 
thiện môi trường học tập cho trẻ em tại địa phương. 
Trước hết, chúng tôi đã tìm hiểu về hệ thống đèn điện 
và thói quen sử dụng điện của địa phương bằng cách 
phối hợp với một chuyên gia tiến hành khảo sát trường 
mầm non, trường tiểu học, trường cấp hai và trụ sở Ủy 
ban nhân dân tại xã Hải Hà, xã thí điểm của dự án. Mặc 
dù chương trình quốc gia về chiếu sáng học đường chỉ 

Với hai điều kiện khác biệt ở tỉnh An Giang, GreenID 
xác định tìm ra giải pháp cho các hộ gia đình riêng lẻ và 
giải pháp chung cho cả cộng đồng. Để tìm ra phương 
án đáp ứng cả hai mong muốn trên, GreenID đã hợp 
tác với khối tư nhân. Đối với các hộ gia đình riêng lẻ, 
chúng tôi phối hợp với công ty Schneider Electrics trao 
các bộ đèn xách tay sử dụng năng lượng mặt trời cho 
Hội Phụ nữ ở ba xã An Hảo, Tân Lợi và Vĩnh Trung của 
huyện Tịnh Biên. Mỗi hộ gia đình nhận được một bộ 
đèn, và mỗi tháng sẽ trả một phần số tiền mua đèn, dự 
kiến thu hồi vốn sau 6 tháng hoặc 1 năm. Số tiền này 
sẽ được Hội Phụ nữ sử dụng để mua các hệ thống mới 
và là quỹ cho vay xoay vòng. Ngoài ra, GreenID cũng 
tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho các chị 
em phụ nữ địa phương về kỹ năng kinh doanh và giải 
quyết một số vấn đề kỹ thuật.

Mặt khác, GreenID cũng giới thiệu một hệ thống điện 
mặt trời với công suất 10kWp để cung cấp nguồn điện 

tập trung vào các cấp từ tiểu học trở lên nhưng Green-
ID vẫn quyết định đưa cả các trường mầm non vào dự 
án của mình. Theo các kết quả khảo sát, phần lớn địa 
phương vẫn đang sử dụng bóng đèn huỳnh quang kiểu 
cũ, bóng đèn sợi đốt hoặc bóng compact, và cách lắp 
còn chưa hợp lý. GreenID đã tiến hành đào tạo cho các 
thành viên của Nhóm Năng lượng Địa phương (LET) và 
thợ điện tại xã để cải thiện hệ thống đèn điện bằng việc 
lắp đặt hệ thống bóng đèn LED hiệu quả cao với thiết 
kế hợp lý hơn. Đội ngũ LET được thành lập ở tất cả các 
xã thực hiện LEP, bao gồm các lãnh đạo và chuyên gia 
tại địa phương để đảm bảo tính lâu dài và bền vững của 
các dự án LEP.

“Tăng hiệu suất chiếu sáng đồng thời tiết kiệm chi phí là những lợi ích mà hệ 
thống mang lại.”
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sạch và tin cậy chung cho cả cộng đồng dân cư chưa 
có điện lưới. Trong tương lai hệ thống này có thể kết 
nối với lưới điện quốc gia nếu cần. Với hệ thống điện 
này, người dân sẽ được tiếp cận thông tin, phát triển 
kinh tế và có nhiều cơ hội việc làm hơn, từ đó giúp 
cải thiện điều kiện sống ở các địa phương. Hơn nữa, 
mô hình này sẽ là minh chứng cho việc hệ thống điện 
mặt trời hoàn toàn có thể là phương án năng lượng 
đáng tin cậy thay thế việc mở rộng điện lưới quốc gia 
vốn không hiệu quả tại các khu vực vùng sâu vùng xa. 
Ngoài việc triển khai hệ thống lưới điện mặt trời đầu 
tiên này sẽ là động lực thúc đẩy các cộng đồng khác sử 
dụng điện từ năng lượng sạch. GreenID kì vọng rằng 
mô hình này sẽ là bằng chứng quan trọng cho thấy mở 
rộng mạng lưới điện quốc gia không phải là lựa chọn 
duy nhất cho chương trình điện khí hóa nông thôn tại 
Việt Nam mà các giải pháp năng lượng tái tạo phi tập 
trung cũng nên được cân nhắc.

Chuyên gia về đèn LED của GreenID, thầy Nguyễn Văn Khải giải thích về hệ 
thống đèn LED sử dụng năng lượng mặt trời.

Các buổi tập huấn đã cung cấp các kiến thức cơ bản về 
kỹ thuật và các tiêu chuẩn chiếu sáng trong lớp học và 
cơ quan. Ngoài ra, những người tham gia còn được học 
và thực hành cách tạo ra đèn LED. Kết thúc khóa tập 
huấn, đội ngũ thợ điện tại địa phương đã lắp đặt thành 
công hệ thống đèn LED đầu tiên với cường độ chiếu 
sáng từ 300 – 500 lux, đạt tiêu chuẩn chiếu sáng cho 
trường học. Với sự cố vấn của GreenID và chuyên gia về 
đèn LED, nhóm đã lắp đặt hệ thống đèn LED tại trường 
mầm non Hải Hà, một phòng học của trường tiểu học 
và thay thế hệ thống bóng đèn sợi đốt ở hành lang của 
trường học. Nhận thấy những lợi ích của hệ thống đèn 
LED trong cải thiện điều kiện học tập của các em học 
sinh, lãnh đạo xã và và cô hiệu trưởng trường mầm non 
Hải Hà đã quyết định nhân rộng hệ thống và lắp đặt cho 
toàn trường. Với sự hỗ trợ của 20 người dân địa phương 
bao gồm các thành viên của nhóm LET và đội ngũ thợ 
điện với chuyên môn kỹ thuật, trường mầm non Hải Hà 
đã trở thành trường mầm non đầu tiên ở Việt Nam sử 
dụng toàn bộ hệ thống đèn là đèn LED.

Chỉ sau hai tháng áp dụng mô hình này, chi phí điện 
của trường mầm non Hải Hà đã giảm xuống khoảng 
400.000 đồng mỗi tháng. Ông Quang, kĩ sư điện tại địa 
phương, người nhiệt tình ủng hộ việc áp dụng hệ thống 
này chia sẻ: “Hiệu quả chiếu sáng và tiết kiệm chi phí là 
những lợi ích to lớn mà hệ thống này mang lại”. Hiệu 
trưởng trường mầm non cũng nhận xét: “Ánh sáng vàng 
của hệ thống đèn LED tốt cho môi trường học của trẻ 
hơn, không gây lóa như đèn huỳnh quang”. Với thành 
công bước đầu như vậy, GreenID đã hỗ trợ lắp đặt hệ 
thống đèn LED tại nhiều xã khác ở tỉnh Nam Định và 
Thái Bình.
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sức Mạnh Tổng hợp 
Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam 

Năm 2012, cùng với bốn tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế khác GreenID đã sáng 
lập nên Liên minh Năng lượng bền vững (VSEA), và giữ vai trò là tổ chức điều phối liên minh 
kể từ đó. Hiện tại, VSEA đã được mở rộng với 12 thành viên bao gồm 11 tổ chức và 1 cá nhân. 
VSEA rất hoan nghênh và mong muốn nhiều tổ chức và cá nhân hơn nữa sẽ tham gia cùng 
VSEA trong quá trình chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam. VSEA nỗ lực là một liên minh tích 
cực để hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế xanh. 

Đồng hành với nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong 
tăng cường nhận thức của công chúng về năng lượng 
tái tạo, VSEA đã tổ chức Tuần lễ Năng lượng tái tạo đầu 
tiên ở Việt Nam tại cả khu vực phía Bắc và phía Nam. 
Mở ra một diễn đàn cho các bên liên quan trao đổi các 
ý tưởng, tranh luận, và thảo luận về hướng đi của các 
chính sách phát triển năng lượng tái tạo, Tuần lễ Năng 
lượng tái tạo không chỉ thúc đẩy những sáng kiến năng 
lượng tái tạo mà còn tạo ra cơ hội để tương tác với các 
nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, doanh nghiệp 
và các tổ chức xã hội. Hàng loạt hội thảo, buổi chia sẻ 
của chuyên gia và các hoạt động như triển lãm giới 
thiệu mô hình và giải pháp năng lượng bền vững đã 
được tổ chức, tạo điều kiện chia sẻ thông tin về năng 
lượng xanh và mở ra diễn đàn trao đổi và hợp tác. Bên 
cạnh đó, trong khuôn khổ Tuần lễ Năng lượng tái tạo 

Tuần lễ Năng lượng tái tạo đầu tiên tại Việt Nam mở ra diễn đàn 
trao đổi, thảo luận, và nâng cao nhận thức

Để biết thêm thông tin về VSEA và tham gia cùng chúng tôi, vui lòng liên hệ Chị 
Do Minh Tam, Điều phối VSEA qua địa chỉ email: mtam@greenidvietnam.org.vn

VSEA đã tổ chức một cuộc thi ảnh về năng lượng tái tạo 
(một số bức ảnh của cuộc thi được sử dụng cho báo cáo 
này).

Tuần lễ Năng lượng tái tạo đã được tổ chức thành công 
với rất nhiều nội dung đã được đưa ra thảo luận bao 
gồm những sáng kiến, ứng dụng và nguồn tài chính, 
các giải pháp cộng đồng và sự chuyển dịch sang năng 
lượng tái tạo ở Việt Nam. Tại Cần Thơ, chương trình đã 
thu hút được hơn 120 người tham gia hội thảo, tham 
quan trang trại gió Bạc Liêu và các gian hàng triển lãm 
của các công ty cung cấp hệ thống năng lượng mặt 
trời và bếp đun cải tiến, lắng nghe 16 bài trình bày của 
các chuyên gia trong nước và quốc tế. Bên cạnh các 
phóng viên nhà báo, trong số những người tham gia 
còn có đại diện từ 13 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, 

Sở Công thương (DOIT), Sở Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội Phụ nữ, 
cũng như Vụ trưởng Vụ kinh tế thuộc Ban Chỉ đạo Tây 
Nam Bộ. Hơn nữa, sự kiện còn có sự tham gia của lãnh 
đạo các xã ở hai tỉnh Cà Mau và Đắk Lắk.

Phần hai của Tuần lễ Năng lượng tái tạo diễn ra ở Hà Nội 
với hơn 200 người tham dự sự kiện. Sau bài phát biểu 
khai mạc của đại diện Tổng cục Năng lượng (GDE), Phó 
chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học 
và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và giám đốc điều hành 
của GreenID, chương trình đã có 16 bài trình bày liên 
quan tới chủ đề năng lượng tái tạo . Ngoài ra chương 
trình cũng thu hút được các bên liên quan trong lĩnh 
vực năng lượng tái tạo đến triển lãm tại 18 gian hàng và 
cùng trao đổi kinh nghiệm, kiến thức về năng lượng tái 
tạo. Chuyến tham quan thực tế tại Ngôi nhà Xanh Liên 
Hợp Quốc cùng với sự tham gia của hơn 40 kênh truyền 
thông bao gồm các cơ quan báo chí và truyền hình đã 
làm nên thành công của sự kiện. Kết thúc chương trình 
Tuần lễ Năng lượng tái tạo đầu tiên, VSEA đã đưa ra một 
tuyên bố chung của Liên minh với các khuyến nghị 
chính sách về phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam.

NLTT 2016
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Tầm nhìn

Sứ mệnh

Hướng tới một nền năng lượng bền vững vì con người và môi trường.

300 đại biểu tham dự

4 ngày tại 2 thành phố

40 bài báo đưa tin

hơn

18 đơn vị triển lãm

16 diễn giả đến từ 5 quốc gia
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Xem video về Tuần lễ Năng lượng tái tạo tại:
http://bit.ly/NLTT2016

Mục tiêu phát chiến lược của VSEA trong năm năm tới là trở thành một đối tác đối thoại có uy tín 
trong lĩnh vực năng lượng ở Việt Nam và khu vực.



Ban giáM đốc

Trần Đình Sính, Phó Giám đốc
Từng tốt nghiệp đại học chuyên ngành thủy văn và phát triển thủy điện ở Việt Nam và Na-uy. Bên cạnh đó, ông Trần Đình 
Sính cũng đã tham gia vào nhiều khóa đào tạo về quản lý nguồn nước và năng lượng bền vững. Giữ vị trí Phó Giám đốc 
của GreenID và là một chuyên gia kỹ thuật có nhiều năm kinh nghiệm, ông tập trung vào lĩnh vực điện than, Quy hoạch 
Phát triển Điện quốc gia và phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam. Với những kiến thức của mình, ông góp phần 
quan trọng vào công cuộc giảm điện than và thúc đẩy ứng dụng các giải pháp năng lượng bền vững tại Việt Nam.

Lars Blume, Cố vấn Phát triển
Bắt đầu hỗ trợ cho GreenID với vai trò là Cố vấn Phát triển của GIZ từ năm 2015. Ông Lars đã hỗ trợ đắc lực cho ban giám 
đốc GreenID trong việc xây dựng và thực hiện chiến lược tổ chức trong năm năm tới đồng thời củng cố cơ cấu tổ chức, 
nâng cao năng lực nghiên cứu và quản lý dự án. Ngoài ra, ông còn hỗ trợ GreenID tăng cường kiến thức về kỹ thuật và kinh 
tế liên quan tới các giải pháp năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

blume@greenidvietnam.org.vn

Nguyễn Thị Hằng, Trợ lý Quản lý
Tốt nghiệp khoa ngôn ngữ Anh Đại học Hà Nội, Hằng được trang bị các kỹ năng tiếng Anh, đặc biệt là dịch thuật. Cô bắt 
đầu làm việc ở GreenID khi là sinh viên đại học năm thứ ba với vai trò là tình nguyện viên. Sau khi tốt nghiệp, cô trở thành 
cán bộ chính thức của GreenID với vai trò điều phối dự án và nghiên cứu viên trẻ. Qua những chuyến đi thực tế đến các 
vùng bị ảnh hưởng bởi nhiệt điện than và tận mắt chứng kiến những tác động của than đến môi trường và người dân địa 
phương, cô được truyền cảm hứng và động lực để làm việc sâu hơn trong lĩnh vực này. Đặc biệt sau khi tham gia chương 
trình đào tạo của Earth Rights Mekong School quyết tâm của cô càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hiện tại, cô cũng đang học 
hỏi và trau dồi kỹ năng quản lý của mình để có thể hỗ trợ tốt hơn cho Ban Giám đốc trong công tác quản lý tổ chức.

nthang@greenidvietnam.org.vn

Ngụy Thị Khanh, Giám đốc
Là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển liên quan đến giải pháp xanh cho cộng đồng, phát triển năng 
lượng bền vững, quản trị môi trường, bảo vệ nguồn nước và giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Bà đặc biệt đặt tâm huyết của 
mình vào các hoạt động tăng cường quản trị nước sạch và năng lượng thúc đẩy sự tham gia tích cực của người dân, tính 
minh bạch, tiếp cận công bằng của người dân tới các nguồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững vì một tương 
lai xanh. Bà Khanh tốt nghiệp Học viện Ngoại giao ở Hà Nội và tham gia vào nhiều khóa đào tạo cũng như nhiều hội thảo 
trong nước và quốc tế.

ntkhanh@greenidvietnam.org.vn

sinh@greenidvietnam.org.vn

“Những kết quả nghiên cứu và khuyến nghị chính sách của chúng tôi đã được các cơ quan nhà nước như Quốc hội, 
Bộ Công thương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số cơ quan và tổ chức ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long sử 

dụng. Cùng với các chuyên gia trong và ngoài nước, GreenID đã đưa ra các giải pháp thay thế nhiệt điện than và 
cung cấp các kết quả nghiên cứu là những thông tin đầu vào có giá trị cho các nhà ra quyết định. Qua từng dự án 
và chủ đề nghiên cứu, kiến thức chuyên môn của GreenID ngày được nâng cao. Năm 2016, với kiến thức chuyên 

môn của mình, chúng tôi đã cùng tham gia với nhiều đối tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau.“  

“Tôi rất ấn tượng với tốc độ phát triển của GreenID. Đội ngũ GreenID đã nhanh chóng làm quen với các chủ đề liên 
quan và nắm bắt nhiều cơ hội mới để thúc đẩy các giải pháp bền vững ở cả cấp quốc gia và cộng đồng. Các hoạt 
động của GreenID lấy người dân, môi trường và sự phát triển kinh tế bền vững của đất nước làm trọng tâm. Từ 

quá trình nâng cao năng lực của mỗi thành viên, tôi có thể nhận thấy động lực của cả đội ngũ GreenID mạnh mẽ 
hơn qua từng ngày. Những buổi tập huấn trong nước và quốc tế, khóa học ngôn ngữ cũng như nhiều cơ hội khác 

đã tăng cường sức mạnh của cả đội ngũ GreenID. Năm 2016, GreenID đã đưa ra nhiều ý tưởng và vấn đề mới đóng 
góp cho tương lai bền vững của Việt Nam. Sự thay đổi lớn nhất của năm 2016 là GreenID đã xác định được ba chủ 

đề hoạt động chính và cán bộ đầu mối của các chủ đề với mục tiêu xây dựng đội ngũ chuyên gia ngay trong tổ chức.”

“Năm 2016 là một năm đầy ý nghĩa đối với tôi và phát triển sự nghiệp của bản thân. GreenID đã cho tôi cơ hội 
được thử sức với vị trí mới, chuyển từ công việc nghiên cứu sang trợ lý quản lý đồng thời tạo điều kiện cho tôi tập 
trung nhiều hơn vào lĩnh vực mà tôi yêu thích đó là điện than. Về mặt kiến thức chuyên môn, tôi đã có cơ hội hiểu 

sâu hơn về tác động và các khía cạnh khác liên quan tới than. Vị trí trợ lý quản lý cho tôi những kinh nghiệm và 
bài học đầu tiên về cách quản lý một tổ chức, ngân sách, nhân sự và các dự án đồng thời có tầm nhìn xa hơn về sự 
phát triển lâu dài của tổ chức. Ngoài ra, một trong những vai trò của tôi trong vị trí này là giám sát tiến độ thực hiện 
hoạt động của các dự án. Năm 2016 kết thúc với những thành công và bài học cho riêng tôi và tôi hi vọng sẽ trau dồi 

kiến thức chuyên môn và kỹ năng quản lý của mình tốt hơn nữa để đạt được kết quả tốt hơn trong năm 2017.”

“Năm 2016 là một bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của GreenID, trở thành một tổ chức chuyên 
nghiệp hơn, có cơ cấu tổ chức rõ ràng và vai trò lãnh đạo được củng cố. Năm 2016, đội ngũ nhân sự của chúng 

tôi lớn mạnh hơn cả về số lượng và năng lực chuyên môn. Tôi tự hào về sự năng động và tinh thần làm việc cống 
hiến hết mình của tất cả thành viên trong GreenID. Chính điều đó đã giúp cho các thành viên có được sự chủ động 

trong công việc và giảm sự phụ thuộc vào việc ra quyết định của ban giám đốc. Nhìn lại chặng đường 5 năm, tôi 
cũng thấy rất vui mừng khi những đóng góp và ảnh hưởng của GreenID trong các cuộc thảo luận về chính sách 

năng lượng quốc gia đã được ghi nhận xứng đáng. Số lượng tin bài tăng lên cùng những lần tìm đến của các 
phóng viên nhà báo trong nước và quốc tế mỗi khi cần thông tin liên quan tới vấn đề hoặc chính sách về năng 

lượng và môi trường là những thành công của GreenID trong chặng đường 5 năm qua và là động lực để chúng tôi 
tiếp tục nỗ lực và lớn mạnh hơn trong tương lai.”

Ảnh: Markus Semrau



nghiên cứu
đưa ra những Bằng chứng Thực Tiễn cho sự pháT 
Triển Bền Vững
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Đàm Thị Phương Thảo, Cán bộ nghiên cứu
Tốt nghiệp khoa Địa chất trường đại học Khoa học Tự nhiên. Thảo tập trung vào môi trường địa sinh thái đối với sự phát 
triển của các cây năng lượng và công nghệ xử lý nước thải. Bắt đầu làm việc cho GreenID, Thảo tham gia phân tích tiềm 
năng nhân rộng các mô hình năng lượng bền vững ở hai tỉnh Nam Định và Thái Bình. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả là chủ đề cô quan tâm nhất và cô cũng đang tham gia vào các hoạt động liên quan tới chủ đề này. 

dtpthao@greenidvietnam.org.vn

Nguyễn Hải Long, Cán bộ nghiên cứu
Tốt nghiệp chương trình cử nhân về năng lượng tái tạo thuộc trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Long tập 
trung vào kiến thức kỹ thuật chuyên sâu về sản xuất và sử dụng năng lượng, đặc biệt là khía cạnh truyền tải, phân phối và 
sử dụng điện năng. Tham gia vào nhóm nghiên cứu, anh có khả năng đóng góp những kiến thức chuyên môn cập nhật 
về hệ thống năng lượng cũng như những ý tưởng mới mẻ và sáng tạo về các giải pháp và hệ thống năng lượng hiện tại.

nhlong@greenidvietnam.org.vn

Markus Semrau, Tình nguyện viên
Từng theo học ngành kỹ thuật điện và phát triển sản phẩm. Sau khi tốt nghiệp năm 2007, trong vai trò là một kỹ sư phát 
triển cho một công ty kỹ thuật tự động quốc tế, anh chịu trách nhiệm phát triển các phần mềm và thực hiện các buổi đào 
tạo sản phẩm. Làm việc cho GreenID, Markus chú trọng đến mảng năng lượng tái tạo.

semrau@greenidvietnam.org.vn

Hà Thị Hồng Hải, Điều phối Chương trình
Tốt nghiệp trường đại học Kinh tế Quốc Dân khoa Bảo hiểm. Qua việc học tập tại trường, cô đã tích lũy được kiến thức về 
kinh tế vi mô và vĩ mô và nhận thức được tầm quan trọng của phát triển bền vững. Từ khi công tác tại GreenID, cô hiểu rõ 
về thị trường điện lực và những tác động của điện than đồng thời cô cũng đang mở rộng kiến thức về mảng năng lượng 
tái tạo. Chủ đề nghiên cứu của cô tập trung vào phát triển năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, các 
khía cạnh môi trường của phát triển năng lượng và vai trò của sự tham gia của cộng đồng đối với sự phát triển bền vững.

hhai@greenidvietnam.org.vn
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Nhóm nghiên cứu gồm các cán bộ nghiên cứu trẻ, tâm huyết, nhiệt tình, năng 
động có chuyên môn và luôn sẵn sàng học hỏi. Nhóm nghiên cứu được hỗ trợ bởi 
Phó Giám đốc Trần Đình Sính, các chuyên gia và đối tác nghiên cứu trong nước 
và quốc tế với kiến thức sâu rộng và bề dày kinh nghiệm trong các lĩnh vực năng 
lượng, quản trị nguồn nước và môi trường. Trong 5 năm qua, GreenID tiến hành 
song song hai loại hình nghiên cứu phân tích chính sách và nghiên cứu đề xuất giải 
pháp thay thế nhằm tìm lời giải cho phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam. 
Các nghiên cứu chính sách thời gian qua tập trung phân tích hiện trạng phát triển 
của ngành năng lượng Việt Nam, quy hoạch điện lực, nhiệt điện than và các rào cản 
đối với phát triển năng lượng bền vững, mâu thuẫn, tác động của quy hoạch điện 
với các mục tiêu về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và tăng trưởng xanh. Các 
nghiên cứu về giải pháp chú trọng tới các phương án phát triển thay thế cho nhiên 
liệu hóa thạch dựa vào đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả, các giải pháp năng lượng bền vững cấp cộng đồng và phát triển 
năng lượng tái tạo ở Việt Nam.

Nhóm Nghiên cứu thảo luận về vấn đề ô nhiễm không khí.
Từ trái sang phải: Long, Thảo, Hải

15nghiên cứu

4 tờ thông tin

2hội thảo

1cơ sở dữ liệu 
về than

Chân thành cảm ơn những hỗ trợ của bạn cho hoạt động nghiên cứu của chúng tôi!



Vận động chính sách
chia sẻ kiến Thức Và Vận động những nhà ra QuyếT định 
lên Tiếng Về các giải pháp Bền Vững

2016
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Thông qua các hoạt động vận động chính sách, GreenID đã đề xuất các kết quả 
nghiên cứu và hướng tiếp cận mới lên các nhà hoạch định chính sách Việt Nam 
và tham gia vào các cuộc tham vấn nhằm thúc đẩy các quan điểm mới và các giải 
pháp sáng tạo.

Với hàng loạt khuyến nghị dựa trên kết quả nghiên cứu và hoạt động cộng đồng, 
GreenID thúc đẩy tạo ra các giải pháp năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời vận động để giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa 
thạch trong xu hướng phát triển năng lượng hiện tại ở Việt Nam.

Các kênh vận động chính sách chính của GreenID bao gồm phản biện của chuyên 
gia độc lập, các sự kiện hội thảo và đối thoại đa bên, và các ấn phẩm xuất bản. Qua 
đó GreenID đã truyền thông tới các đối tượng mục tiêu các sản phẩm nghiên cứu 
và khuyến nghị chính sách dựa trên bằng chứng bao gồm khuyến nghị về phát 
triển năng lượng bền vững, thủy điện, điện than, biến đổi khí hậu, quy hoạch năng 
lượng địa phương, PDP VII hiệu chỉnh cùng với các sản phẩm truyền thông khác để 
chia sẻ với báo chí và gửi tới các nhà ra quyết định.
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khóa tập 
huấn

thông cáo 
báo chí

sự kiện nâng 
cao nhận 
thức

dự án

4 khuyến nghị 
chính sách

11 Sản phẩm 
truyền thông

Nhóm Vận động chính sách thảo luận về sự kiện Tuần lễ Năng lượng tái tạo 2016.
Từ trái sang phải: Nguyên, Hà, Tâm, Thư
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Nguyễn Thị Anh Thư, Cán bộ dự án

Tốt nghiệp khoa Kỹ thuật môi trường trường Đại học Tài nguyên và Môi trường. Thư có kiến thức chuyên môn về cung cấp 
và xử lý nước, xử lý nước thải, ô nhiễm không khí và quản lý chất thải rắn. Cô bắt đầu làm việc cho GreenID với vai trò là trợ 
lý dự án thúc đẩy nhân rộng phương pháp Lập kế hoạch Năng lượng Địa phương và ứng dụng các mô hình năng lượng 
bền vững ở cấp cộng đồng. Hiện tại cô tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực chất lượng không khí và tác động của nó đến sức 
khỏe con người và trở thành cán bộ đầu mối của lĩnh vực này. 

ntathu@greenidvietnam.org.vn

Đỗ Minh Tâm, Điều phối VSEA

Tốt nghiệp cử nhân khoa Địa chất của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, nơi cô được trang bị rất nhiều kiến thức về địa 
chất, thảm họa môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên. Trước khi làm việc tại GreenID, Tâm đã làm việc cho một 
công ty khai thác nước ngoài, một trong những công ty có chính sách bảo vệ môi trường tốt nhất. Tận mắt chứng kiến các 
hoạt động khai khoáng và môi trường xung quanh sau khi hoạt động khai thác kết thúc cũng như những tác động trực 
tiếp của hoạt động này đến người dân địa phương, Tâm đã quyết định chuyển con đường sự nghiệp của mình theo một 
hướng hoàn toàn trái ngược với công việc cô từng làm. Tâm bắt đầu làm việc cho GreenID, tham gia vào các hoạt động vận 
động chính sách khuyến khích thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và dừng điện hạt nhân và điện than tại Việt Nam. Từ 
tháng 6 năm 2016, cô bắt đầu đảm nhiệm vị trí điều phối cho Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam với vai trò tăng 
cường hợp tác giữa các thành viên trong liên minh.

mtam@greenidvietnam.org.vn

Nguyễn Thị Trang Nguyên, Cán bộ truyền thông

Tốt nghiệp khoa Quốc tế học trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2013. Với kiến thức về quan hệ công chúng 
và báo chí, Nguyên tập trung vào truyền thông và thiết kế. Cô giữ vai trò quan trọng trong truyền tải những thông điệp 
và kiến thức từ các báo cáo nghiên cứu của GreenID tới công chúng qua các thông cáo báo chí, khuyến nghị chính sách. 
Cô hi vọng rằng mình có thể góp phần xây dựng một cuộc sống xanh cho những thế hệ sau này.

nttnguyen@greenidvietnam.org.vn

Nguyễn Thị Hà, Điều phối chương trình

Tốt nghiệp khoa Kinh tế trường đại học Luật Hà Nội, nơi cô đã tích lũy những kiến thức về quản lý và phát triển chính sách. 
Bên cạnh đó, cô cũng được học về các quy định và quy trình sửa đổi luật tại Việt Nam. Hà đã công tác ở GreenID được ba 
năm. Cô bắt đầu với các hoạt động liên quan tới Lập kế hoạch Năng lượng Địa phương. Cô đã hỗ trợ các cộng đồng xây 
dựng kế hoạch sử dụng năng lượng của riêng họ cũng như hỗ trợ người dân lắp đặt các mô hình năng lượng bền vững, 
trong đó có mô hình lọc nước RO sử dụng năng lượng mặt trời. Nhưng với vị trí hiện tại là điều phối chương trình Vận 
động chính sách, cô tập trung nhiều hơn vào các hoạt động truyền thông dựa vào bằng chứng về tác động của nhiệt điện 
than và lợi ích của năng lượng tái tạo. Bằng cách đó, một trong những vai trò quan trọng của cô là giúp đưa tiếng nói của 
cộng đồng vào quá trình phát triển chính sách tại Việt Nam.

ntha@greenidvietnam.org.vn

Chân thành cảm ơn những hỗ trợ của bạn cho hoạt động 
nghiên cứu của chúng tôi!



cộng đồng xanh
pháT Triển Và Triển khai các giải pháp Bền Vững ở 
cấp cộng đồng

2016
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Chương trình Cộng đồng Xanh gồm các thành viên trẻ nhiệt huyết và có niềm 
đam mê với công việc phát triển cộng đồng. Đội ngũ tập trung vào phát triển các 
sáng kiến xanh, các mô hình bền vững dựa vào cộng đồng, khuyến khích áp dụng 
các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, tận dụng nguồn năng 
lượng sẵn có ở các địa phương. Thông qua các buổi tập huấn và làm việc với các 
chuyên gia trong nước và quốc tế, năng lực của nhóm ngày càng được nâng cao.
Thành công lớn nhất của nhóm trong thời gian qua là làm chủ phương pháp Lập 
kế hoạch Năng lượng Địa phương (LEP), một hướng tiếp cận từ dưới lên, khuyến 
khích tham gia của người dân địa phương. Từ việc triển khai thí điểm LEP tại 2 xã 
ban đầu của tỉnh Thái Bình, đến nay LEP đã được triển khai nhân rộng tại nhiều 
cộng đồng khác nhau tại nhiều tỉnh thành như: Nam Định, Thừa Thiên Huế, Cà 
Mau, Bắc Giang... Cùng với đó, hàng loạt mô hình, giải pháp năng lượng bền vững 
đã được các cộng đồng đưa vào áp dụng như: biogas, bình nước nóng NLMT, bếp 
đun cải tiến, đèn LED, pin NLMT, ủ phân vi sinh, nuôi giun quế, mô hình cấp nước 
uống tinh khiết công nghệ RO sử dụng năng lượng mặt trời... Năm 2017, bên 
cạnh hoạt động tiếp tục nhân rộng LEP, nhóm sẽ tham gia vào hỗ trợ các cộng 
đồng phụ thuộc vào than chuyển dịch kinh tế sang năng lượng tái tạo.

sự kiện truyền 
thông15

12hội thảo 

3chuyến tham 
quan học tập

3 triển lãm

13 tài liệu truyền 
thông

6 khóa tập 
huấn

Nhóm Cộng đồng Xanh thảo luận về xây dựng bản đồ các giải pháp năng lượng 
bền vững ở Thái Bình.
Từ trái sang phải: Sơn, Quyên, Hoàn, Thúy
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Nguyễn Hồng Thúy, Cán bộ dự án 
Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Công tác Xã hội Ứng dụng của Đại học Massey, New Zealand, Thúy có kiến thức chuyên sâu về chính 
sách xã hội, các mô hình lý luận và thực tiễn trong hoạt động cộng đồng và công tác xã hội, tổ chức thực địa và quản lý công 
tác xã hội. Cô đã tham gia với GreenID trong nghiên cứu xác định những rào cản cho sự phát triển năng lượng tái tạo tại Việt 
Nam, qua đó cô đã có được cái nhìn sâu hơn về lĩnh vực năng lượng tái tạo, hiện trạng và triển vọng phát triển của ngành này 
trong tương lai.

nhthuy@greenidvietnam.org.vn

Nguyễn Thị Quyên, Cán bộ Dự án

Tốt nghiệp Thạc sĩ về Công tác Xã hội. Quyên có khả năng quản lý các dự án cộng đồng và có kinh nghiệm làm việc với các 
cá nhân, tập thể và cộng đồng dễ bị tổn thương. Từ việc điều phối các dự án liên quan đến cộng đồng, cô trở thành cán 
bộ đầu mối cho chủ đề các giải pháp sáng tạo hỗ trợ sự phát triển bền vững của các cộng đồng.

ntquyen@greenidvietnam.org.vn

Đỗ Xuân Hoàn, Cán bộ Dự án

Tốt nghiệp Đại học Thủy lợi khoa Phát triển Cơ sở hạ tầng. Hoàn đã từng làm tình nguyện viên cho nhiều tổ chức phi chính 
phủ khác nhau trong lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên trước khi tham gia vào GreenID sau khi tốt nghiệp năm 2015. Kể từ đó, 
anh đã tích lũy kinh nghiệm làm việc với nhiều cộng đồng trong lĩnh vực quản trị nguồn nước, năng lượng và không khí.

dxhoan@greenidvietnam.org.vn

Lê Ngọc Sơn, Điều phối chương trình
Tốt nghiệp ngành Kỹ sư Môi trường, Sơn có kiến thức về quản lý và giải quyết các vấn đề môi trường. Anh trở thành 
chuyên gia về phương pháp Lập kế hoạch Năng lượng Địa phương và các giải pháp năng lượng bền vững. Với niềm say 
mê với các giải pháp xanh và sáng tạo, anh là một cố vấn hoàn hảo cho các cộng đồng LEP của GreenID.

lnson@greenidvietnam.org.vn

Nguyễn Trung Tín và Trần Xuân Vĩnh, Cán bộ hiện trường

Tín tốt nghiệp khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên Đại học An Giang với kiến thức về phát triển bền vững cho các 
vùng nông thôn trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Tín đã sử dụng kiến thức chuyên môn của mình để hỗ trợ người dân xây 
dựng kế hoạch năng lượng địa phương thông qua LEP. Anh là cán bộ hiện trường của GreenID làm việc tại tỉnh An Giang và 
phụ trách quản lý và triển khai các hoạt động tại cộng đồng và đảm bảo tiến độ dự án tại ba xã.

Vĩnh tốt nghiệp ngành Điện Công nghiệp và Dân dụng tại Đà Nẵng. Anh có khả năng thiết kế, quản lý và triển khai các dự án 
tiết kiệm năng lượng và hiểu biết về quy trình sản xuất sạch tại cả hai cấp hộ gia đình và công nghiệp. Hiện tại anh đang là 
cán bộ hiện trường của GreenID tại Đắk Lắk, nơi anh trực tiếp giúp đỡ người dân địa phương áp dụng các giải pháp sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Chân thành cảm ơn những hỗ trợ của bạn cho hoạt động nghiên cứu của chúng tôi!



Tài chính & hành chính
giúp greeniD Tiếp Tục hoạT động 

đóng góp Vào nỗ lực chung
cựu Thành Viên greeniD

Nguyễn Thu Trang
Điều phối Chương trình Chính sách và Mạng lưới 
Tháng 12 năm 2012 – tháng 5 năm 2016 
Là người xây dựng nhóm chính sách và mạng lưới, 
Trang đã góp phần rất lớn trong quá trình nâng cao 
hình ảnh của GreenID thông qua việc đưa các kết quả 
nghiên cứu và hoạt động cộng đồng tới các nhà hoạch 
định chính sách và công chúng nói chung. Ngoài ra, 
Trang cũng là điều phối của Liên minh Năng lượng bền 
vững Việt Nam trong nhiều năm.

Hoàng Thanh Bình
Điều phối Chương trình Nghiên cứu
Tháng 11 năm 2012 – tháng 6 năm 2015
Là người xây dựng nhóm nghiên cứu và đảm bảo chất 
lượng đầu ra cho các sản phẩm nghiên cứu của GreenID, 
Bình có hiểu biết sâu về nhiều lĩnh vực và luôn tìm ra 
những những thông tin đắt giá qua mỗi nghiên cứu, và 
truyền tải những thông tin đó tới các nhà hoạch định 
chính sách.

Maarten Akkerman
Cán bộ nghiên cứu và gây quỹ
Tháng 4 năm  2012 – tháng 8 năm 2015
Là người xây dựng nhóm nghiên cứu và đảm bảo chất 
lượng đầu ra cho các sản phẩm nghiên cứu của GreenID, 
Maarten có hiểu biết sâu về nhiều lĩnh vực và luôn tìm 
ra những những thông tin đắt giá qua mỗi nghiên cứu, 
và truyền tải những thông tin đó tới các nhà hoạch định 
chính sách.

Nguyễn Khắc Cường
Cán bộ dự án
Tháng 11 năm 2014 – tháng 7 năm 2015
Là cán bộ dự án trong nhóm Chính sách và Mạng lưới, 
Cường tham gia chủ yếu vào mảng thủy điện và tăng 
cường sự tham gia của cộng đồng trong các dự án thủy 
điện. Anh từng diện GreenID tham gia các cuộc họp 
quốc tế về khu vực Mê Kông.

Chân thành cảm ơn những đóng góp của các bạn!

Nguyễn Văn Nghĩa
Tháng 2 năm 2012 – tháng 6 năm 2015
Là cán bộ dự án trong nhóm Cộng đồng Xanh, Nghĩa 
điều phối các dự án về thích ứng với biến đổi khí hậu và 
cung cấp nước sạch cho cộng đồng. Anh cũng hỗ trợ Ban 
Giám đốc trong việc xây dựng quan hệ với các đối tác tư 
nhân.

Nguyễn Thị Thu Hương
Tháng 2 năm 2012 – tháng 7 năm 2013
Hương là một trong những người đầu tiên sát cánh cùng 
GreenID kể từ khi tổ chức được thành lập vào năm 2012. 
Cô là thành viên của cả hai nhóm Cộng đồng Xanh và 
Nghiên cứu. Ở vị trí cán bộ nghiên cứu, cô đã làm việc với 
nhóm chuyên gia của GreenID góp ý cho luật điện lực sửa 
đổi cũng như tiến hành nhiều nghiên cứu. Trong nhóm 
Cộng đồng Xanh, cô là điều phối dự án về Lập kế hoạch 
Năng lượng Địa phương (LEP).

Nguyễn Thị Lan Anh
Tháng 7 năm 2013 – tháng 4 năm 2015
Lan Anh bắt đầu làm việc chính thức cho GreenID sau 
vài tháng là tình nguyện viên. Cô là điều phối dự án 
trong nhóm Cộng đồng Xanh, đảm bảo dự án được 
triển khai một cách thuận lợi. Cụ thể, cô là người xây 
dựng kế hoạch hành động của dự án, làm việc với các 
đối tác địa phương để triển khai các hoạt động trong kế 
hoạch và viết báo cáo. 

Phạm Thị Lan Anh
Tháng 2 năm 2012 – tháng 11 năm 2012
Lan Anh tham gia GreenID năm 2012 với vai trò Điều 
phối chính sách. Cô đã điều phối hoạt động phối hợp 
với Quốc hội góp ý cho Luật Điện lực sửa đổi. 
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Nguỵ Thị Hải, Kế toán
Tốt nghiệp ngành lưu trữ học và quản trị văn phòng tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cô có nghiệm kiến 
thức trong việc phác thảo và biên soạn các văn bản hành chính, quản lý báo cáo, quản lý và ứng dụng công nghệ cũng 
như quản lý hành chính và nhân lực. Trong năm năm qua cô luôn giữ vị trí kế toán và tài chính tại GreenID.

nthai@greenidvietnam.org.vn

Ngụy Thị Hoàn, Cán bộ hành chính
Tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghề Cơ-Điện Hà Nội. Với chuyên ngành học là kế toán, Hoàn đảm nhiệm các công tác 
hành chính văn phòng tại GreenID, quản lý thời gian biểu và lịch làm việc của các thành viên cũng như tài sản và cơ 
sở vật chất của cơ quan. Điều cô quan tâm là làm sao để xây dựng một môi trường xanh với điều kiện làm việc thoải 
mái cho mọi thành viên trong tổ chức.

nthoan@greenidvietnam.org.vn

Ngụy Thị Giang, Kế toán trưởng
Có bằng Kế toán và đã từng theo học quản lý tài chính. Cô có kiến thức về báo cáo tài chính bao gồm thu chi, bảng cân 
đối kế toán và các dòng tiền. Với mục đích chuyên nghiệp hóa khâu quản lý tài chính của GreenID, cô đã chuẩn bị ngân 
sách cho các hoạt động, kiểm tra các tạm ứng và thanh toán. Bản thân cô quan tâm đến các giải pháp năng lượng bền 
vững thay thế và truyền thông để cung cấp thông tin về tác động của các nhà máy nhiệt điện than đối với sức khỏe và 
môi trường.

ntgiang@greenidvietnam.org.vn

Nếu không có đội ngũ cán bộ Tài chính và Hành chính với kiến thức, kinh nghiệm và sự 
tận tâm trong công việc thì GreenID sẽ không thể có được thành công như ngày hôm nay
Từ trái sang phải: Hoàn, Giang, Hải
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đóng góp Vào nỗ lực chung
Tình nguyện Viên Và Thực Tập sinh 2016

Emmeline Bergeon, bắt đầu từ tháng 12
Tham gia báo cáo cuối năm về chất lượng không khí 
Việt Nam

Nguyễn Thị Mai Dung, bắt đầu từ tháng 12
Tham gia nghiên cứu về thị trường phát triển năng 
lượng mặt trời ở Việt Nam

Nguyễn Thị Phương, tháng 10 - tháng 12 
Hỗ trợ hành chính văn phòng

Nguyễn Thế Trung, tháng 9 – tháng 11
Nghiên cứu và dịch thuật
Hỗ trợ tổ chức hội thảo và sự kiện

Anna Y. Klug, tháng 9 – tháng 11
Thiết kế các ấn phẩm truyền thông
Tham gia báo cáo quốc gia năm 2016 về thị trường 
điện và tình hình phát triển năng lượng ở Việt Nam

Nguyễn Hải Hằng, tháng 8 – tháng 10
Tham gia vào quá trình tìm hiểu và cập nhật phương 
pháp tính toán lượng phát thải CO2 trong cơ sở dữ liệu 
về than của GreenID

Nguyễn Đức Hà, tháng 7 – tháng 9
Tham gia nghiên cứu về tài chính cho điện than ở Việt 
Nam
Báo cáo Quốc gia 2016: Thị trường điện và tình hình 
phát triển năng lượng ở Việt Nam

Anne-Sophie Christensen, tháng 4 – tháng 6
Thực hiện nghiên cứu về năng lượng từ rác thải, gió và 
sinh khối

Niels Oostveen, tháng 3 – tháng 6
Tham gia nghiên cứu và hoạt động thực địa trong dự 
án NEXUS

Ian Douglas, tháng 2 – tháng 5
Tham gia dự án nghiên cứu về cây năng lượng
Hiệu đính các báo cáo và ấn phẩm nghiên cứu

Cảm ơn các bạn đã chung sức cùng chúng tôi!

Báo cáo Tài chính TóM TắT 

USD Kiểm toán 2015 Dự báo 2016 Kế hoạch 2017 

Thu nhập

Ngân sách được tài trợ 443.287 578.859 663.625

Năng lượng bền vững

228.058 280.821 310.648

Nước và không khí

129.254 207.263 249.662

Phát triển xanh

85.975 90.775 103.315

Thu nhập khác 20.561 20.879 21.279

Tồng thu nhập 464.203 595.375 684.904

Các chi phí

Chi phí vận hành 19.612 25.154 34.245

Chi phí của dự án 415.192 570.221 650.659

Hoàn lại nhà tài trợ/ Chuyển sang dự 
án khác

11.989 0 0

Tổng chi phí 446.793 595.375 684.904

Chênh lệch thu - chi 17.411 0 0

Đội ngũ biên dịch 
bắt đầu từ tháng 11

Đàm Thanh Duy
Đấu Thị Chi

Nguyễn Thùy Dương
Nguyễn Quỳnh Anh
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Hằng và Lars trong buổi chào đón tình nguyện viên và thực tập sinh mới.
Từ trái sang phải: Quỳnh Anh, Emmeline, Markus, Hằng, Lars, Chi, Mai Dung
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Trong vòng 5 năm qua, GreenID đã xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác với 8 nhà tài trợ chính. Nhờ có những hỗ 
trợ này, GreenID mới có nền tảng tài chính ổn định để chi trả lương cho đội ngũ cán bộ và các chi phí quản lý của 
tổ chức. Bên cạnh 8 nhà tài trợ chính, GreenID cũng không ngừng tìm kiếm các đối tác tiềm năng phù hợp với định 
hướng chiến lược của chúng tôi và sẵn sàng đồng hành lâu dài cùng chúng tôi. Ngoài ra, GreenID vẫn sẽ tiếp tục 
hợp tác ngắn hạn với các đối tác, nhà tài trợ khác để có thể đưa hàng loạt các chủ đề đa dạng của mình đến với công 
chúng và các nhà hoạch định chính sách. Để đảm bảo sự phát triển đều đặn, có hệ thống, chúng tôi đưa ra kế hoạch 
ổn định ngân sách của tổ chức hàng năm.
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các nhà Tài Trợ Và đối Tác 

Quan hệ đối tác có ý nghĩa quan trọng đối với công việc của chúng tôi. Sự cam kết và lòng hảo tâm của các nhà tài 
trợ là nền tảng cho mọi hoạt động của GreenID. Từ cá nhân đến tổ chức, từ trao đổi kiến thức và thông tin đến hợp 
tác nghiên cứu - chúng tôi trân trọng và cảm ơn từng sự hỗ trợ đã đồng hành cùng giúp chúng tôi trong quá trình 
xây dựng một tương lai xanh và bền vững cho Việt Nam.

Logo

Quỹ: The McknighT FounDaTion

Quỹ McKnight, một trong những quỹ lớn nhất ở Mỹ, do một gia đình ở Minnesota thành lập nhằm nâng cao chất 
lượng cuộc sống của thế hệ hiện tại và tương lai. Ở Đông Nam Á, Quỹ McKnight hỗ trợ nguồn lực để củng cố thể chế 
quốc gia và thúc đẩy các sáng kiến cải thiện sinh kế của người dân thông qua nâng cao tiếng nói cho cộng đồng.

Chúng tôi đã trao đổi với Karyn Sciortino Johnson về sự hợp tác giữa GreenID và Quỹ McKnight.

McKnight bắt đầu hợp tác với GreenID từ khi nào và đang hỗ trợ những dự án nào?
McKnight bắt đầu hỗ trợ GreenID từ cuối 2013. Hiện tại McKnight đang hỗ trợ dự án Lập kế hoạch Năng lượng Địa phương 
(LEP) tại tỉnh Đắk Lắk và một chương trình quỹ tài trợ nhỏ cho các tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam và các nhóm cộng đồng 
để triển khai và vận động phát triển các giải pháp năng lượng bền vững ở địa phương. Dự án này bao gồm các hoạt động 
vận động ở các quy mô khác nhau nhằm hướng tới mục tiêu phát triển các loại năng lượng thay thế và sử dụng năng 
lượng tiết kiệm hiệu quả.

Tại sao GreenID được chọn là đối tác?
Đã từ rất lâu, tìm kiếm giải pháp thay thế cho các dự án năng lượng, ví dụ như thủy điện quy mô lớn đã trở thành mối 
quan tâm chính của McKnight. McKnight đã cung cấp hỗ trợ tài chính cho Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam, Sông ngòi Quốc 
tế, Tổ chức 3S Rivers (Sesan, Srepok và Sekong), mạng lưới Bảo vệ sông ngòi tại Campuchia và một số tổ chức khác trong 
cùng lĩnh vực. McKnight rất quan tâm tới mục tiêu của GreenID về vận động chính sách liên quan đến năng lượng nhằm 
thúc đẩy hướng tiếp cận toàn diện cho sự phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam và khu vực sông Mekong. McKnight 
nhận thấy hoạt động nâng cao nhận thức của các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng về năng lượng thay thế có 
thể mang lại lợi ích lớn cho những cộng đồng ở nông thôn có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời giúp cải thiện chất lượng 
môi trường ở Việt Nam.

Mối quan hệ hợp tác với GreenID đã thay đổi như thế nào qua các dự án?
Trước hết phải kể đến những hỗ trợ của McKnight cho Liên minh Năng lượng (nay là Liên minh Năng lượng bền 
vững Việt Nam), trong đó GreenID đóng vai trò chủ chốt trong việc thành lập Liên minh. Trong thời gian đó, 
McKnight đã hỗ trợ công tác vận động chính sách để xây dựng một quá trình quy hoạch phát triển năng lượng 
có sự tham gia và bền vững ở Việt Nam. Quá trình này bao gồm tranh luận công khai và đối thoại giữa các bên 
liên quan về quản lý nhu cầu năng lượng và phân tích độc lập về các lựa chọn năng lượng thay thế bền vững. 
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Với sự hỗ trợ tài chính của Quỹ McKnight, GreenID phối hợp với Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức tọa đàm đóng góp ý kiến cho QHĐ VII sửa 
đổi.
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Tầm nhìn của McKnight đối với Việt Nam?
McKnight đã đặt ra mục tiêu và chiến lược cho chương trình Đông Nam Á với hi vọng được nhìn thấy sự cải thiện về thể 
chế quốc gia và những sáng kiến giúp cải thiện sinh kế của những người dân dễ bị tổn thương nhất ở Việt Nam. Mục 
tiêu này bao gồm các hoạt động hỗ trợ các cộng đồng dân tộc thiểu số có thể quản lý công việc tốt hơn và tham gia vào 
quá trình ra quyết định của những vấn đề có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. McKnight mong muốn được thấy quyền 
của cộng đồng địa phương về đất đai, rừng, sông và các nguồn tài nguyên ven biển được tôn trọng đồng thời nguồn tài 
nguyên thiên nhiên được quản lý để mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương và bảo tồn đa dạng sinh học. Cuối cùng, 
McKnight hỗ trợ các hướng tiếp cận đổi mới sáng tạo có tiềm năng tạo ra ảnh hưởng lớn như các giải pháp năng lượng 
thay thế. Chúng tôi nhìn thấy điều đó trong hướng tiếp cận của GreenID. GreenID hướng tới thúc đẩy một quá trình quy 
hoạch phát triển điện có sự tham gia và bền vững hơn. Bằng cách giúp người dân địa phương kiểm soát nhu cầu sử dụng 
năng lượng của chính họ, GreenID đã mang lại nhiều lợi ích cho các cộng đồng ở nông thôn, giảm nhu cầu xây dựng các 
nhà máy điện quy mô lớn đồng thời tăng cường tiếng nói của người dân trong các cuộc thảo luận về chính sách và quy 
hoạch. McKnight tin rằng những hướng tiếp cận như thế này có thể mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương trên khắp 
Việt Nam và khu vực Mê Kông.

McKnight đặc biệt quan tâm đến các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giúp giảm nhu cầu điện 
dự kiến, và nhờ đó giúp giảm nhu cầu sử dụng nhiên liệu hóa thạch và xây dựng các nhà máy thủy điện. Những buổi 
tọa đàm với các nhà hoạch định chính sách về năng lượng từ Quốc hội, Bộ Công thương, Viện Năng lượng và các tổ 
chức xã hội đã chỉ ra chi phí thực của điện than và thủy điện, và những giải pháp thay thế đã có những ảnh hưởng 
tích cực, dẫn đến việc sửa đổi Quy hoạch Điện VII của Việt Nam.

chiến lược của greeniD
Mục Tiêu cho Tương lai

Dựa vào tầm nhìn và sứ mệnh cũng như các kết quả phân tích bối cảnh hoạt động của tổ chức, GreenID xác định các mục 
tiêu tổng quát cho giai đoạn 2016-2020 đưa GreenID trở thành tổ chức NGO tiên phong và là đối tác đáng tin cậy trong 
lĩnh vực phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam. Mục tiêu tổng quát được cụ thể hóa qua 5 mục tiêu nhỏ. Để đạt 
được những mục tiêu này chúng tôi đã xác định những hành động cụ thể sau khi phân tích các cơ hội, thách thức, điểm 
yếu, điểm mạnh của tổ chức, đồng thời đưa ra các tiêu chí khác nhau để đánh giá kết quả đạt được của từng hành động. 
Thông tin chi tiết về tầm nhìn, sứ mệnh, các mục tiêu và chỉ số đánh giá của GreenID được trình bày trong tài liệu Chiến 
lược GreenID 2016-2020.
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LEP giúp nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc đốt phế phẩm nông 
nghiệp đồng thời giới thiệu tới bà con mô hình ủ phân hữu cơ như một giải pháp thay thế. 
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GreenID là một nguồn cung cấp các nghiên cứu đáng tin cậy về 
vấn đề than và các giải pháp thay thế

Nhóm nghiên cứu của GreenID đang nỗ lực để xây dựng 
và quản lý tốt hệ thống dữ liệu, thông tin kiến thức hiện 
có liên quan tới than, phát triển kiến thức về năng lượng 
bền vững và tiến hành thêm các nghiên cứu mới về hai 
chủ đề trên.

Thông qua việc triển khai các hành động trên, GreenID 
phối hợp với các trường đại học và chuyên gia nghiên 
cứu trong và ngoài nước cung cấp thông tin xác thực, 
tin cậy cho công chúng về tác động của nhiệt điện đối 
với sức khỏe, môi trường và người dân. Không dừng 
lại ở việc chỉ ra tác động tiêu cực của các nguồn năng 
lượng hóa thạch, GreenID còn nghiên cứu các giải pháp 
thay thế để đáp ứng nhu cầu năng lượng một cách bền 
vững. Những kết quả nghiên cứu này là bằng chứng, cơ 
sở khoa học cho việc thúc đẩy các giải pháp năng lượng 
tái tạo phi tập trung và hoạt động vận động chính sách.

„Trong năm 2016, kết quả nghiên cứu của GreenID đã 
được công nhận bởi các cơ quan nhà nước và các tổ chức 

xã hội. Chúng tôi đã tiến hành 7 báo cáo nghiên cứu về 
than, bao gồm hỗ trợ tài chính cho điện than và tác động 

của than tới nguồn nước, không khí và sức khỏe. Ngoài 
ra, vào tháng 7 năm 2016 chúng tôi đã công bố báo cáo 

tổng hợp các kết quả nghiên cứu về tác động của các nhà 
máy điện than và hoạt động khai thác than và được Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam trích dẫn trong báo cáo „Giám sát 

tác động của các nhà máy điện ở Việt Nam“. Các số liệu 
và thông tin chúng tôi đưa ra đã được chia sẻ cả trong 

nước và quốc tế.
Về mảng năng lượng tái tạo, chúng tôi đã công bố báo 
cáo nghiên cứu quan trọng nhất là „Những hiểu lầm về 

phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam“ tại Tuần lễ 
Năng lượng tái tạo do VSEA tổ chức, và được xem là cơ 

sở gỡ bỏ các rào cản cho phát triển năng lượng tái tạo ở 
Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi đã được mời tham dự Diễn 
đàn Đồng bằng Sông Cửa Long để chia sẻ những thành 

tựu chúng tôi đạt được về phát triển năng lượng bền 
vững ở Việt Nam. Bằng việc liên tục chia sẻ những lợi ích 

của năng lượng tái tạo, chúng tôi đã tăng cường sự quan 
tâm của chính quyền các tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu 

Long về chủ đề này. Một trong những kết quả đáng chú 
ý là quyết định của lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu về việc rút nhà 
máy điện than tại tỉnh Bạc Liêu ra khỏi quy hoạch và đề 

xuất phát triển điện gió để thay thế. „

Hà Thị Hồng Hải, Điều phối chương trình Nghiên cứu
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GreenID phát triển LEP thành một công cụ chính để đẩy mạnh ứng 
dụng các giải pháp năng lượng bền vững ở cấp cộng đồng

Phát triển Cộng đồng xanh là một phần quan trọng 
trong các hoạt động của GreenID. Phương pháp Lập kế 
hoạch Năng lượng Địa phương (LEP) là cách thức tiếp 
cận từ dưới lên, có sự tham gia của người dân, thúc đẩy 
sử dụng hiệu quả nguồn nước và năng lượng, tận dụng 
nguồn tài nguyên sẵn có ở địa phương. Để đạt được 
mục tiêu thứ hai này, chúng tôi sẽ chuẩn hóa phương 
pháp và công cụ LEP qua quá trình nhân rộng LEP đồng 
thời đẩy mạnh truyền thông về lợi ích của LEP ở quy mô 
quốc gia. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tổ chức các chiến 
dịch truyền thông về lợi ích của LEP tới các bên liên 
quan cũng như mở rộng hợp tác với chính quyền các 
cấp địa phương để nhân rộng LEP ở nhiều xã hơn. Cuối 
cùng, chúng tôi xây dựng một mạng lưới các cộng đồng 
LEP để tạo cơ hội cho các cộng đồng chia sẻ và học hỏi 
kinh nghiệm và trở thành những điển hình thực tiễn tốt 
về năng lượng bền vững.

Thông qua việc triển khai những hành động trên, mục 
tiêu của GreenID là tăng tính tự chủ của cộng đồng địa 
phương trong lĩnh vực năng lượng. Với những bài học 
kinh nghiệm đúc rút từ các dự án LEP trước, GreenID 
sẽ xây dựng một bản thiết kế mẫu các giải pháp năng 
lượng phi tập trung và sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả. Với những lợi ích đã được ghi nhận bởi các bên 
liên quan, chúng tôi hi vọng sẽ tiếp tục nhân rộng LEP 
như một mô hình với các giải pháp năng lượng hiệu quả 
cho cộng động khu vực nông thôn trên khắp cả nước.

„Trong năm 2016, chúng tôi thu thập các phản hồi về 
LEP từ thông qua các cuộc hội thảo với các cộng đồng 
LEP khác nhau nhằm chuẩn hóa quy trình và các bước 
thực hiện LEP. Để chuẩn bị cho bước chuyển giao cho 
đối tác làm chủ các công cụ kỹ thuật liên quan tới LEP 

như bảng câu hỏi và phần mềm xử lý số liệu, chúng tôi 
đã làm việc với một chuyên gia excel để hiểu rõ hơn 
về các công thức và nguyên tắc của phần mềm này. 

Chúng tôi sẽ xây dựng một cuốn sổ tay hướng dẫn 
cách sử dụng phần mềm và cách xử lý các vấn đề 

phát sinh. Ngoài ra với sự hỗ trợ của tổ chức Oxfam 
và Quỹ McKnight, chúng tôi đã phối hợp với một 
chuyên gia độc lập để đánh giá các dự án LEP tại 
Thái Bình, Nam Định và Cà Mau. Dựa trên các kết 

quả đánh giá, chúng tôi sẽ triển khai các bước tiếp 
theo để cải thiện LEP tốt hơn.“

Lê Ngọc Sơn, Điều phối chương trình Cộng đồng Xanh

Ảnh: Lars Blume

GreenID thúc đẩy ứng dụng các giải pháp 
phát triển xanh ở Việt Nam  

GreenID tìm kiếm và ứng dụng các sáng kiến và giải 
pháp xanh tại các cộng đồng bao gồm các giải pháp về 
năng lượng bền vững, nước sạch và những hướng tiếp 
cận xanh. Ở mỗi địa phương với đặc thù riêng và vấn đề 
giải quyết khác nhau, chúng tôi xây dựng nên các mô 
hình cộng đồng xanh điển hình. Ngoài ra, chúng tôi đã 
hợp tác với các doanh nghiệp để hỗ trợ về công nghệ 
cho các cộng đồng. Bằng cách đó, GreenID góp phần 
vào thúc đẩy phát triển xanh tại Việt Nam.

Thông qua việc triển khai những hành động này, mục 
tiêu của GreenID là minh chứng giá trị và hiệu quả của 
các giải pháp xanh trong việc đáp ứng nhu cầu phát 
triển của cộng đồng. Đồng thời, GreenID cũng có thể 
hỗ trợ chính quyền và cơ quan cấp tỉnh trong quá trình 
thực hiện Chiến lược Tăng trưởng Xanh. Bằng việc kết 
nối các thực tiễn tốt của địa phương với các chuyên gia 
kỹ thuật và các nhà hoạch định chính sách, GreenID hi 
vọng sẽ đóng góp tích cực cho quá trình chuyển đổi 
sang phát triển xanh ở cấp tỉnh và cấp quốc gia.

“Năm nay, tôi đã tăng cường trao đổi với những 
cá nhân, tổ chức đang thực hiện những dự án và 

chiến dịch thúc đẩy phát triển xanh tại Việt Nam, ví 
dụ như Chương trình Xây dựng thành phố các-bon 
thấp của UN-Habitat, Chương trình “Hỗ trợ chiến 
lược Tăng trưởng Xanh” của cơ quan Phát triển Bỉ, 

Viện Tăng trưởng Xanh toàn cầu (GGGI) và đại diện 
Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp 

của Bộ Công Thương. Tôi đã được GGGI mời tham 
gia phiên thảo luận về công bằng khí hậu cùng với 
những đại diện từ LHQ và Phòng Thương mại Châu 

Âu tại Việt Nam (EuroCham), thứ trưởng Bộ Công 
thương cũng như giám đốc của doanh nghiệp tư 

nhân ABB. Sau sự kiện, chúng tôi vẫn thường xuyên 
trao đổi và xây dựng một kế hoạch hợp tác cụ thể 

với từng đối tác. Cùng lúc đó, tôi luôn hỗ trợ nhóm 
Cộng đồng Xanh xây dựng và thúc đẩy ngày càng 

nhiều giải pháp xanh ở các cộng đồng. Hiện tại, 
chúng tôi đang thiết kế mô hình cộng đồng xanh 

dựa vào 100% năng lượng tái tạo và nông nghiệp 
hữu cơ ở tỉnh An Giang.“

Ngụy Thị Khanh, Giám đốc GreenID



GreenID thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào quá trình ra 
quyết định và thực thi các giải pháp trong các lĩnh vực năng 

lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu và tài nguyên nước 
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GreenID hỗ trợ VSEA trở thành một liên minh có 
uy tín về vận động chính sách hướng tới phát triển năng lượng bền 

vững tại Việt Nam  
Từ khi thành lập Liên minh Năng lượng bền vững Việt 
Nam (VSEA) năm 2012, GreenID đã cùng với các thành 
viên của VSEA thúc đẩy mạnh mẽ phát triển năng lượng 
bền vững vì con người và môi trường. Để đạt được mục 
tiêu nâng cao hình ảnh của VSEA, GreenID tập trung vào 
tăng cường vai trò điều phối của mình trong liên minh 
đồng thời nâng cao năng lực cho các thành viên trong 
liên minh. Cùng với các thành viên khác, GreenID mong 
muốn xây dựng VSEA trở thành tiếng nói đại diện cho 
những nỗ lực vì sự phát triển thay thế của ngành năng 
lượng Việt Nam. GreenID đã và đang hoạt động tích cực 
để hỗ trợ VSEA đạt được mục tiêu là được các bên tham 
gia trong nước và khu vực nhìn nhận như một đối tác 
đối thoại có uy tín trong lĩnh vực phát triển năng lượng.

“Năm 2016, trong vai trò điều phối và vận động 
chính sách của VSEA, GreenID đã củng cố sự 

phát triển và năng lực của liên minh thông qua 
các buổi họp quý, và họp thường niên cũng 

như liên tục hỗ trợ với mong muốn đưa VSEA 
trở thành một mạng lưới mạnh trong lĩnh vực 

năng lượng. Cùng với Liên minh, GreenID đã hỗ 
trợ soạn thảo và gửi đi nhiều khuyến nghị và 

thông cáo báo chí liên quan đến chính sách về 
quy hoạch phát triển năng lượng tại Việt Nam. 
GreenID sẽ tiếp tục giữ liên hệ với Quốc Hội, các 

cơ quan nhà nước và các nhóm chuyên gia để 
cập nhật về chiến lược phát triển quốc gia về các 

lĩnh vực như điện, năng lượng tái tạo và năng 
lượng hạt nhân.“

Đỗ Minh Tâm, Điều phối VSEA

Tuần lễ Năng lượng tái tạo 2016 đã góp phần quảng bá hình ảnh của VSEA 
với công chúng.
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Sự tham gia của cộng đồng có vai trò quan trọng trong 
quá trình ra quyết định. Để tăng cường nhận thức và 
tiếng nói của người dân về những chính sách phát 
triển mới và sửa đổi về lĩnh vực năng lượng, nguồn 
nước và biến đổi khí hậu, GreenID xây dựng mối quan 
hệ hợp tác với các bên liên quan như truyền thông, 
doanh nghiệp, các đối tác phát triển, các nhà nghiên 
cứu và các mạng lưới. GreenID sẽ tiếp tục là cầu nối 
đưa tiếng nói và mối quan tâm của cộng đồng tới các 
nhà hoạch định chính sách.

Chúng tôi sẽ tận dụng các cơ hội chính sách để truyền 
tải thông điệp và đưa ra quan điểm có bằng chứng về 
vấn đề biến đổi khí hậu và các giải pháp trong lĩnh vực 
năng lượng, nguồn nước hướng tới tương lai xanh và 
sạch hơn. Bên cạnh đó, GreenID sẽ tạo ra các cơ hội để 
thảo luận và chia sẻ với các bên liên quan về các chủ 
đề biến đổi khí hậu, năng lượng và tài nguyên nước 
với vai trò là một tổ chức tư vấn chính sách. Ngoài ra, 
GreenID sẽ tăng cường mối quan hệ hiện tại với các 
nhà ra quyết định và các tổ chức để đưa mối quan 
tâm và tiếng nói của người dân vào các cuộc đối thoại 
chính sách. GreenID sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan 
báo chí truyền thông để vận động cho mục tiêu của tổ 
chức và đưa các kết quả nghiên cứu lên bàn thảo luận 
của các nhà hoạch định chính sách.

“Năm 2016, chúng tôi đã xuất bản nhiều ấn phẩm 
quan trọng như khuyến nghị chính sách về QHĐ VII, tờ 

thông tin về than và khuyến nghị về năng lượng hạt 
nhân. Những ấn phẩm này đã được chia sẻ ở các hội 
thảo và và sự kiện của chúng tôi. Ở cấp cộng đồng, 

chúng tôi đã tổ chức nhiều khóa tập huấn và sự kiện 
truyền thông để chia sẻ những tài liệu truyền thông này 

cho người dân và chính quyền địa phương. Chúng tôi 
đã xây dựng được mối quan hệ mật thiết với cộng đồng 

ở cả Miền Bắc và Miền Nam bao gồm các tỉnh Nam 
Định, Thái Bình, Bắc Giang, Huế, Cà Mau, Đắk Lắk và 
An Giang. Ngoài ra chúng tôi đã xây dựng mạng lưới 

Kết nối Cộng đồng Xanh như một diễn đàn để các cộng 
đồng trao đổi những câu chuyện, kiến thức và kinh 
nghiệm của họ về năng lượng bền vững. Các cộng 
đồng trong mạng lưới không chỉ cùng nhau tham 

trong các hội thảo, tập huấn mà còn tương tác sôi nổi 
trên mạng xã hội.”

Nguyễn Thị Hà, Điều phối chương trình Vận động 
chính sách
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Trong sáu tháng cuối năm 2016, GreenID đã xây dựng 
cán bộ đầu mối cho các chủ đề khác nhau của tổ chức 
nhằm quản lý tốt hơn kiến thức chuyên môn của tổ 
chức đồng thời nâng cao năng lực cho các cán bộ. Cán 
bộ đầu mối là những người tổng hợp các thông tin liên 
quan tới chủ đề và trở thành nguồn thông tin cho nội 
bộ tổ chức và đối tác bên ngoài. Cán bộ đầu mối cũng 
là người cấu trúc các kiến thức và thông tin liên quan 
tới chủ đề của mình, đồng thời thường xuyên chia sẻ và 
cập nhật tin tức về chủ đề đó cho các đồng nghiệp và 
đối tác. Các hoạt động liên quan tới từng chủ đề cũng 
được thông báo cho cán bộ đầu mối của chủ đề đó. 
Việc xây dựng đầu mối cho các chủ đề sẽ đảm bảo tính 
liên kết trong chuỗi giá trị của GreenID, giúp nâng cao 
năng lực của cán bộ, tăng hiệu quả công việc và đẩy 
nhanh tốc độ của quá trình tìm kiếm và xử lý thông tin.

Năm 2017, các cán bộ đầu mối sẽ tăng cường chia sẻ 
về các chủ đề nhằm hỗ trợ nhóm truyền thông xây 
dựng bản tin định kỳ của GreenID, củng cố nhịp độ và 
chất lượng của các sản phẩm đầu ra. Các cán bộ đầu 
mối sẽ góp phần giúp GreenID trở thành đối tác đối 
thoại hiệu quả hơn và có thể nhận diện nhiều cơ hội 
chính sách hơn để thực hiện mục tiêu phát triển năng 
lượng bền vững.

Hiện tại GreenID đang tập trung vào 7 chủ đề chính. Để 
biết thêm thông tin và tham gia cùng chúng tôi trong 
các chủ đề này, vui lòng liên hệ với các cán bộ đầu mối 
của từng chủ đề.

Bên cạnh các hoạt động dự án đang thực hiện cùng với 
việc triển khai chiến lược 5 năm của tổ chức, năm 2017 
GreenID sẽ phát động dự án nâng cao năng lực cho các 
tổ chức xã hội trên cả nước. Ngoài ra, chúng tôi sẽ đẩy 
mạnh các hoạt động liên quan tới chất lượng không 
khí, lắp đặt thiết bị đo chất lượng không khí tại một 
số cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của họ về ô 
nhiễm không khí. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ nhân rộng 
LEP ở Cà Mau và An Giang, tập trung nhiều hơn vào tạo 
dựng giá trị của địa phương. Chúng tôi cũng sẽ lồng 
ghép các kết quả nghiên cứu về NEXUS vào các dự án 
LEP trong tương lai. Cùng với việc xác định tiềm năng 
của năng lượng tái tạo, chúng tôi sẽ đưa những kết quả 
này vào trong các hoạt động phát triển năng lượng tái 
tạo gắn với lợi ích cộng đồng. Cuối cùng là chúng tôi sẽ 
triển khai các dự án năng lượng tái tạo nhằm tạo công 
ăn việc làm cho người dân và giúp người dân thoát khỏi 
sự phụ thuộc vào điện than. 

Sử dụng năng lượng tiết kiệm 
hiệu quả

Đỗ Xuân Hoàn
dxhoan@greenidvietnam.org.vn

Chất lượng không khí

Nguyễn Thị Hà
ntha@greenidvietnam.org.vn

Biến đổi Khí hậu

Nguyễn Thị Quyên
ntquyen@greenidvietnam.org.vn

Lê Ngọc Sơn
lnson@greenidvietnam.org.vn

giới Thiệu Dự án eu năM 2017 
Tổ chức xã hội ThaM gia Thúc đẩy nlTT Và sDnlTk&hQ

GreenID rất vui vừng khi những nỗ lực của chúng tôi 
nhằm thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững trong 
tương lai sẽ có được sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu 
(EU). Với sự hỗ trợ lâu dài của EU, chúng tôi hi vọng sẽ 
đẩy mạnh phát triển Năng lượng tái tạo (NLTT) và Sử 
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNLTK&HQ) ở 
Việt Nam. Thông qua các hoạt động nâng cao năng lực 
cho các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức chính trị 
xã hội, dự án hướng đến mục tiêu tăng cường tiếp cận 
năng lượng để từ đó cải thiện điều kiện sống của người 
dân Việt Nam. 

Hiện tại nguồn cung cấp năng lượng tại Việt Nam chủ 
yếu đến từ nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí đốt) và 
các thủy điện quy mô lớn, trong khi đó SDNLTK&HQ 
chưa được quan tâm đúng mức. Do đó, phần lớn 
người dân Việt Nam vẫn còn thiếu kiến thức về NLTT và 
SDNLTK&HQ. Ngoài ra, công tác chuyển giao kiến thức từ 
cấp trung ương xuống địa phương chưa thực sự hiệu quả 
cũng là một trong những lỗ hổng lớn dẫn tới tình trạng 
người dân ở vùng nông thôn và các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ chưa nắm bắt được các giải pháp công nghệ hiện 
đại. Để góp phần thu hẹp lỗ hổng đó, GreenID xây dựng 
dự án “Nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội nhằm 
tăng cường sự tham gia của họ trong các hoạt động thúc 

đẩy NLTT và SDNLTK&HQ góp phần vào hiện thực hóa 
mục tiêu phát triển bền vững và chiến lược tăng trưởng 
xanh ở Việt Nam”.

Dự án hi vọng có thể trang bị những kiến thức và kỹ 
năng về lắp đặt, vận hành và bảo trì các giải pháp NLTT 
và SDNLTK&HQ cho một nghìn người dân ở các cộng 
đồng trên cả nước. Sau khi người dân có được kiến thức 
và kỹ năng, dự án sẽ triển khai lắp đặt các giải pháp NLTT 
và SDNLTK&HQ cụ thể tại các cộng đồng chưa nối lưới 
và những nơi có tỷ lệ hộ nghèo cao để đáp ứng nhu 
cầu năng lượng của những địa phương này. Bên cạnh 
đó, dự án cũng sẽ tổ chức cuộc thi tiết kiệm năng lượng 
với sự tham gia của các trường học trên cả nước. Hoạt 
động này không những giúp giảm lượng điện tiêu thụ 
của các trường mà còn giúp thay đổi thói quen và hành 
vi sử dụng năng lượng của giáo viên và học sinh trong 
trường. Đặc biệt là chúng tôi sẽ tổ chức các hoạt động 
truyền thông xuyên suốt quá trình triển khai dự án nhằm 
nâng cao nhận thức của toàn xã hội và vận động các nhà 
hoạch định chính sách về sự cần thiết của phát triển 
năng lượng bền vững. Tham gia hoạt động truyền thông 
cùng chúng tôi có các phóng viên, nhà báo là những 
người sẽ giúp đưa những thông tin và kiến thức về NLTT 
và SDNLTK&HQ rộng rãi tới công chúng.

5756

Nguyễn Thị Hằng
nthang@greenidvietnam.org.vn

nttnguyen@greenidvietnam.org.vn
Nguyễn Thị Trang Nguyên

Hà Thị Hồng Hải
hhai@greenidvietnam.org.vn

Đàm Thị Phương Thảo
dtpthao@greenidvietnam.org.vn

ntathu@greenidvietnam.org.vn
Nguyễn Thị Anh Thư

Giải pháp Sáng tạo

Đỗ Minh Tâm
mtam@greenidvietnam.org.vn

Phát triển năng lượng

Chiến lược về than

Năng lượng tái tạo

Cán bộ đầu mối
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Các hoạt động nâng cao năng lực nội bộ giúp các thành viên trong tổ chức 
tăng cường kiến thức về NLTT và SDNLTK&HQ.
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Với ý tưởng sáng tạo, chúng tôi hi vọng nhận được sự
tham gia và hỗ trợ tài chính của các đối tác để triển khai

các dự án trong năm 2017

Năng lượng bền vững

• Tích cực hỗ trợ cho các hộ gia đình, ngành công nghiệp và các nhóm quan tâm ứng dụng các giải pháp   
  năng lượng tái tạo

• Gỡ bỏ rào cản và hiểu lầm về năng lượng tái tạo

Quản trị nước và không khí

•  Xây dựng phương pháp tính toán phát thải CO2 và chất lượng không khí nhằm nâng cao nhận   
   thức của công chúng 

• Cung cấp nước sạch tới cộng đồng

• Mở rộng hệ thống đo chất lượng không khí

Phát triển xanh

•  Bắt đầu cung cấp dịch vụ tư vấn về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho doanh nghiệp và hộ 
   gia đình

•  Xây dựng thí điểm lưới điện mini để cung cấp điện cho các khu vực ngoài lưới điện

•  Xây dựng thí điểm ngôi làng 100% năng lượng tái tạo

Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam

• Tiếp tục thúc đấy phát triển năng lượng tái tạo trên toàn quốc thông qua hoạt động tổ chức các 
  chuyến tham quan học tập và chia sẻ bài trình bày

• Tuần lễ Năng lượng tái tạo 2017

Hãy tham gia cùng chúng tôi trong các chủ đề trên. Sự ủng hộ và hỗ trợ của các bạn sẽ tiếp thêm sức mạnh và động lực 
cho chúng tôi để tìm ra giải pháp cho một tương lai xanh và hòa bình. Vui lòng liên hệ hoặc hỗ trợ tài chính trực tiếp cho 
chúng tôi qua thông tin tài khoản sau:

GREENID 
Số tài khoản:  19130949999868 
Tên ngân hàng: Techcombank – Chi nhánh Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội 
SWIFT: VTCBVNVX

hỗ Trợ Tài chính
hỗ Trợ của các Bạn sẽ góp phần Tạo nên Thay đổi

Tải bản mềm Báo cáo thường niên 2016 tại đây: 
http://bit.ly/BaoCaoThuongNien2016



www.greenidvietnam.org.vn
Thông tin liên hệ: Phòng 707, tầng 7, Tòa nhà Sunrise Building, 90 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

SĐT/Fax: +84 4 37956372 | www.greenidvietnam.org.vn | info@greenidvietnam.org.vn

Hỗ trợ tài chính của quý vị sẽ góp phần xây dựng một tương lai xanh và bền vững cho 
Việt Nam. Hãy tham và hỗ trợ chúng tôi để cùng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. 

Xin chân thành cảm ơn!

info@greenidvietnam.org.vn
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