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TÓM TẮT DỰ ÁN 

Tên dự án: “Các giải pháp năng lượng thay thế để quản trị tài nguyên nước khu vực 

sông Mê Công” 

Địa điểm thực hiện: Xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau 

 

Mục tiêu và Mục đích 

 

Dự án nhằm mục đích giới thiệu các giải pháp năng lượng thay thế trong vùng Đồng 

bằng Mê công của Việt nam hướng tới phát triển bền vững và bảo vệ nguồn tài 

nguyên thiên nhiên trong lưu vực sông Mê Công. 

Hai mục tiêu cụ thể của dự án là: 

 Xây dựng năng lực cho các đối tác địa phương tại tỉnh Cà Mau để tạo điều 

kiện cho quá trình lập kế hoạch năng lượng địa phương và tham gia với 

Liên minh năng lượng ở cấp quốc gia. 

 Hỗ trợ xây dựng và thực hiện kế hoạch năng lượng địa phương (LEP) tập 

trung vào năng lượng tái tạo, quản lý nhu cầu và khuyến khích sự tham gia 

của người dân tại xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. 

 

 

Các hoạt động chính và kết quả mong đợi 

 

Hoạt động Kết quả mong đợi 

Mục tiêu 1: Xây dựng năng lực cho các đối tác địa phương ở tỉnh Cà Mau để dẫn dắt 
việc áp dụng kế hoạch năng lượng địa phương trong địa phương và xây dựng nỗ lực 
chung với Liên minh Năng lượng ở cấp quốc gia 

1.1.1. Đi thực địa khảo sát thu thập 

thông tin về địa bàn để chọn địa 

điểm thực hiện dự án 

 Tiến hành chuyến đi thực địa 2 ngày gồm 3 cán bộ 
GreenID và 2 cán bộ Hội Phụ nữ Cà Mau để gặp 
các cơ quan chức năng chức năng và các bên liên 
quan ở xã Nguyên Phích, U Minh, Cà Mau. 

 Lựa chọn các bên liên quan và 5 ấp ưu tiên trong 

xã (ít nhất 1 thôn không nôi lưới, 1 thôn nối một 

phần và 1 thôn hoàn toàn nối lưới) 

1.1.2. Lập  Nhóm Năng lượng Địa 
phương (LET) và xây dựng lộ trình 
cho quá trình lập kế hoạch năng 
lượng xã 
 

 Lập nhóm LET (10-12 người) gồm đại diện các tổ 
chức đoàn thể địa phương, hội phụ nữ, tổ chức xã 
hội và những người có uy tín trong cộng đồng 

 Xây dựng lộ trình lập quy hoạch năng lượng địa 

phương ở cấp xã. 

1.2.1 Hội thảo chia sẻ về lập kế 
hoạch Năng lượng Địa phương 
(LEP). 

 Tổ chức hội thảo chia sẻ 1 ngày về LEP tại tỉnh  
Cà Mau. 

 Ít nhất 40 người tham gia hội thảo và có sự chia sẻ 
kinh nghiệm thực hiện từ Thái Bình 

1.2.2 Tập huấn cho các đối tác địa 
phương về các giải pháp năng 
lượng bền vững. 

 Tập huấn 1 ngày tại thành phố Cà Mau cho các đối 
tác địa phương về các giải pháp năng lượng bền 
vững hiện có. 

 Liệt kê các giải pháp năng lượng bền vững hiện có 
và phân phát cho các đại biểu. 
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1.2.3 Tập huấn cho các đối tác địa 
phương về tiến trình thực hiện LEP 
và phương pháp tiếp cận có sự 
tham gia. 

 Tổ chức tập huấn 2 ngày cho ít nhất 15 nòng cốt 
người là đối tác địa phương 

1.2.4 Tập huấn cho các đối tác địa 
phương về bộ câu hỏi và kỹ năng 
phỏng vấn. 

 Tập huấn 2 ngày cho nhóm LET về kỹ năng thu 
thập số liệu và thực hành. 

Mục tiêu 2: Áp dụng LEP ở xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, Cà Mau.  

2.1. Phân tích tình huống và chọn 
vấn đề ưu tiên 

 

2.1.1 Nâng cấp bộ bảng hỏi và phần 
mềm xử lý số liệu 

 Nâng cấp bộ xử lý số liệu để phù hợp với bối cảnh 
triển khai tại Cà Mau và khu vực ĐB Sông Cửu 
Long 

2.1.2 Nhóm LET thu thập số liệu.  Ít nhất 300 hộ trong xã tham gia cuộc điều tra do 
nhóm LET địa phương thực hiện với hỗ trợ của 
GreenID và Hội LHPN tỉnh Cà Mau 

2.1.3 Nhóm nòng cốt LEP của EA và 
GreenID xử lý dữ liệu về sử dụng và 
sản xuất năng lượng tại hộ, ấp và 
xã; xây dựng bản đồ tài nguyên 

 Nhóm cốt lõi của Liên minh Năng lượng lập bản đồ 
tài nguyên của địa phương liên quan đến năng 
lượng bền vững. 

 Nhóm cốt lõi của EA và GreenID xử lý số liệu và 
xác định bảng cân bằng năng lượng hiện tại và 
tương lai của xã. 

2.2 Xác định mục tiêu của kế hoạch. 
 

 Tổ chức một cuôc hội thảo 2 ngày tại khu vực dự 
án với nhóm LET, đại diện của các tổ chức quần 
chúng, người dân để thảo luận về các vấn đề,xác 
định ưu tiên và quyết định tình trạng tương lai họ 
mong muốn để lập mục tiêu của kế hoạch năng 
lượng địa phương (Giai đoạn 5 hoặc 10 năm). 

2.3 Tìm kiếm và lựa chọn các giải 
pháp 
 

 Ít nhất 2 kịch bản năng lượng thay thế được 
GreenID trình bày đối với nhóm LET và cộng đồng 
địa phương. 

 Lập các danh sách có ít nhất 5 công nghệ đơn và 
kết hợp và các giải pháp khuyến nghị cho mỗi kịch 
bản thay thế. 

2.4 Lập kế hoạch năng lượng 
 

 Tổ chức hội thảo 2 ngày tại địa phương cho nhóm 
LET, đại diện ban ngành đoàn thể tại địa phương, 
các tổ chức quần chúng và nhân dân để lựa chọn 
các giải pháp phù hợp và chi tiết hóa trong kế 
hoạch năng lượng của xã. 

 Kế hoạch năng lượng địa phương được xây dựng 
và đồng thuận bởi chính quyền và người dân địa 
phương, đóng góp vào việc sử dụng năng lượng 
hiệu quả và bền vững hơn cũng như hỗ trợ để sản 
xuất năng lượng bền vững với nhiều lợi ích 

2.5 Hỗ trợ thực hiện kế hoạch năng 
lượng 

 

 Tổ chức ít nhất một cuộc triển lãm 2 ngày có sự 
tham gia của 200 người.  

 Biên soạn bộ công cụ tuyền thông, in ấn và phân 
phát cho ít nhất 30% số hộ trong xã. 

 Quý tín dụng vốn ban đầu sẽ được thành lập và 
vận hành để hỗ trợ cho các mô hình thí điểm đầu 
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tiên 

 Ít nhất 5 giải pháp được sử dụng vốn hỗ trợ hoặc 
vốn vay tín dụng. 

2.6 Những thành công và bài học 
kinh nghiệm của LEP tại xã Nguyễn 
Phích sẽ được biên soạn thành tài 
liệu và chia sẻ với các bên liên quan 
tại ĐB sông Cửu Long. 
 

 Thực hiện 1 báo cáo đánh giá cuối cùng bởi 
chuyên gia đánh giá độc lập. 

 Thành công và bài học kinh nghiệm của LEP tại xã 
Nguyễn Phích được chia sẻ tại hội thảo. 

 

 

Đơn vị tài trợ: Oxfam Australia 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1/2014 đến tháng 6/2015 

Ngân sách cho dự án:  27.475AUD (6 tháng đầu) và 76.566 cho 12 tháng tiếp theo. 

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại GreenID mới chỉ nhận được cam kết tài trợ ngân 

sách cho 6 tháng đầu tiên.  

 


