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1. Giới thiệu chung 

 

1.1.Bối cảnh 

Năng lượng là một trong các yếu tố quan trọng để phát triển nền kinh tế của quốc gia và cải thiện 

cuộc sống của con người. Việt Nam là quốc gia đang phát triển và quá trình tăng trưởng của Việt 

Nam đồng nghĩa với việc gia tăng tiêu thụ năng lượng mà trong đó nhu cầu điện năng chiếm 1 tỷ 

trọng lớn. Mức tiêu thụ năng lượng trong các ngành công nghiệp, giao thông vận tải, và dân dụng 

tại Việt Nam đã tăng một cách đáng kể trong giai đoạn 1990 - 2010. Cụ thể, trong giai đoạn này, 

mức tiêu thụ năng lượng trong các ngành công nghiệp đã tăng gấp 8 lần, trong khi đó, tiêu thụ 

năng lượng trong giao thông vận tải và dân dụng lần  lượt tăng 7 lần và 12 lần (Nguyễn Q.K và 

các tác giả khác, 2012). Nhu cầu tiêu thụ năng lượng, đặc biệt trong ngành thương mại và dịch 

vụ, dự đoán sẽ tăng lên trong tương lai, cụ thể ngành thương mại và dịch vụ, nhu cầu năng lượng 

dự đoán tăng gấp 24 lần, từ 1.754 kTOE năm 2010 lên 24.661 kTOE năm 2030 (UNDP, 2013).  

Để đáp ứng nhu cầu năng lượng, đặc biệt là điện, ngày càng tăng, Việt Nam sẽ tập trung gia tăng 

công suất phát điện từ thuỷ điện, nhiệt điện than, và điện hạt nhân trong giai đoạn 2011-2020, 

với tầm nhìn đến năm 2030. Cụ thể, theo Tổng sơ đồ điện 7, công suất phát điện của nhà máy 

nhiệt điện than tăng 36.000 MW vào năm 2020 và 75.000MW vào năm 2030; với nhà máy điện 

hạt nhân công suất này cũng tăng 1.000MW vào năm 2020 và 10.000 MW vào năm 2030 (Thủ 

tướng chính phủ, 2011). Tuy nhiên, việc sản xuất điện từ thủy điện, nhiệt điện than, và điện hạt 

nhân đang đối mặt với hàng loạt khó khăn và thách thức. Về thuỷ điện, tiềm năng kinh tế-kỹ 

thuật đã được khai thác đến 70%, và theo dự đoán tỷ trọng điện sản xuất từ thuỷ điện giảm từ 

34,8% năm 2010 xuống 20% vào năm 2020 và 10% vào năm 2030 trong tổng điện sản xuất của 

quốc gia (Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, 2012; UNDP, 2013). Việc phát triển thủy điện của 

nước ta cũng bị dư luận phản đối vì những tác động xấu tới môi trường và xã hội. Trong khi đó, 

nhiệt điện than cũng gặp một khó khăn lớn về khả năng tự cung cấp than, dẫn đến nguy cơ nhập 

khẩu than phụ thuộc vào thị trường thế giới. Để thực hiện mục tiêu tăng sản lượng điện từ nhiệt 

điện than, các nhà máy dự kiến sẽ cần 171 triệu tấn than/năm, trong khi sản lượng than thương 

phẩm sản xuất toàn ngành than chỉ đạt 75 triệu tấn vào năm 2030 (Hiệp hội Năng lượng Việt 

Nam, 2012). Những khó khăn nêu trên đã đặt ra nhu cầu bưc thiết cần tìm ra các nguồn năng 

lượng thay thế để đáp ứng nhu cầu năng lượng, đặc biệt là điện cho Việt Nam. 
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Trong vài năm gần đây, NLTT đang được cân nhắc như là một nguồn năng lượng thay thế cho 

các nguồn nhiên liệu truyền thống đang dần bị cạn kiệt. Các chuyên gia trong nước và quốc tế 

đánh giá Việt Nam có tiềm năng NLTT cao như tiềm năng năng lượng gió được ước tính là 

10.000MW (GIZ/MOIT, 2011), tương đương với 13,3% công suất phát điện năm 2020 (75.000 

MW) theo Tổng sơ đồ điện 7. Việc gia tăng tỉ lệ sử dụng các nguồn NLTT như mặt trời, gió, chất 

thải nông nghiệp…có thể đáp ứng nhu cầu năng lượng của Việt Nam trong tương lai, giảm sự 

phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu, và góp phần đảm bảo anninh năng lượng. Tuy 

nhiên, việc khai thác hiệu quả tiềm năng NLTT vẫn còn gặp nhiều khó khăn và rào cản như việc 

tiếp cận nguồn vốn đầu tư trong nước/quốc tế cho các công trình/dự án NLTT ở quy mô lớn, khả 

năng tiếp cận với các kỹ thuật công nghệ hiệu quả và tiết kiệm chi phí từ các quốc gia khác, và 

đặc biệt cơ chế chính sách khuyến khích phát triển nguồn NLTT hiện còn đang trong quá trình 

xây dựng hoặc một số chính sách vẫn còn nhiều hạn chế. Cụ thể,Luật Năng lượng tái tạo vẫn 

đang được xây dựng.Mặc dù, mục tiêu phát triển nguồn NLTT đã được đề cập trong một số văn 

bản chính sách và chiến lược quốc gia nhưng lộ trình để đạt được các mục tiêu này vẫn chưa 

được xây dựng.Ngoài ra, kế hoạch phát triển năng lượng hiện nay của Việt Nam dựa vào phương 

pháp tiếp cận từ trên xuống dưới.Phương pháp này hạn chế sự tham gia của các bên liên quan từ 

cấp trung ương đến địa phương. Trong thực tế, các doanh nghiệp, cá nhân đã chủ động đưa ra 

các sáng kiến thúc đẩy hiệu quả năng lượng và ứng dụng các mô hình năng lượng tái tạo để sản 

xuất điện ở các cấp độ khác nhau. Nhưng hiện nay,các cơ chế và chính sách vẫn chưa phù hợp và 

bảo đảm để khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đầu tư các mô hình tăng trưởng 

xanh trên diện rộng. 

Ngoài tập trung phát triển nguồn NLTT, tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả cũng được 

đánh giá góp phần đáng kể để giảm gia tăng công suất phát điện từ các nguồn nhiên liệu truyền 

thống như than, dầu.Việc đánh giá tiềm năng tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả trở nên 

quan trọng và cấp thiết hơn hơn khi mà Việt Nam ngày càngphụ thuộc nhiều vào nguồn nhiên 

liệu nhập khẩu, đe doạ đến an toàn năng lượng của quốc gia; cùng với mối quan tâm về tác động 

môi trường và xã hội tiềm tàng từ thuỷ điện, nhiệt điện than; và yếu tố an toàn công nghệ và 

quản lý rủi ro khi vận hành, khai thác và sử dụng điện hạt nhân. Điều này thúc đẩy việc sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực họat động phát triển, từ quy mô công 

nghiệp đến hộ gia đình.Với chính sách giá năng lượng thấp (giá điện 1.437 đồng/kWh, chưa bao 

gồm VAT vào năm 2012 tại Việt Nam), đã tạo thuận lợi cho hầu hết các cơ sở sản xuất, hộ gia 
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đình được tiếp cận với nguồn điện lưới quốc gia trong những năm vừa qua. Tuy nhiên, điều này 

đã gây ra sự lãng phí tài nguyên năng lượng như sử dụng công nghệ tiêu hao nhiều năng lượng 

hoặc ý thức sử dụng và tiết kiệm điện của các hộ gia đình còn thấp.Việc sử dụng hiệu quả và tiết 

kiệm điện có thể được coi như là một giải pháp hiệu quả trong việc quản lý nguồn năng lượng về 

phía cầu, góp phần giúp nước ta giảm nhu cầu sử dụng điện, từ đó có thể giảm số lượng nhà máy 

điện công suất lớn, giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu, và giảm áp lực trong việc 

tiếp cận nguồn vốn để xây dựng các công trình, nhà máy và cơ sở hạ tầng phụ khác (ví dụ: cảng 

than, đường đi vào các nhà máy). 

1.2.Mục tiêu 

 

Dự án “Thúc đẩy các bon thấp, các sáng kiến năng lượng bền vững tại địa phương, bài học kinh 

nghiệm của Việt Nam và trên toàn thế giới (2013-2015)” do Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh 

(GreenID) phối hợp thực hiện với KEPA trong giai đoạn 2013 - 2015. Mục tiêu chung của dự án 

là thúc đẩy phát triển các bon thấp và những sáng kiến năng lượng bền vững tại địa phương. Để 

đạt được mục tiêu này, dự án đã triển khai hoạt động rà soát lại các mô hình NLBV và các sáng 

kiến thúc đẩy phát triển các bon thấp cấp cộng đồng tại Việt Nam trong năm 2013.  

 

Mục tiêu cụ thể của hoạt động là:  

o Tìm hiểu tiềm năng, hiện trạng và chính sách phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam.  

o Tìm hiểu thực trạng áp dụng các sáng kiến và mô hình NLBV cấp cộng đồng ở một số địa 

bàn thuộc khu vực Bắc, Trung và Nam Bộ. 

o Xác định các mô hình NLBV có hiệu quả và khả năng ứng dụng rộng rãi ở Việt Nam. 

1.3.Cấu trúc của báo cáo 

Báo cáo được chia ra thành 4 phần chính:  

 Phần 1: Giới thiệu chung  

Phần này của báo cáo sẽ tập trung giới thiệu về bối cảnh và mục tiêu của hoạt động khảo sát. 

 Phần 2: Phương pháp nghiên cứu 
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Phần 2 tập trung miêu tả phạm vi, những phương pháp và công cụ được sử dụng trong quá trình 

triển khai khảo sát. 

 Phần 3: Kết quả nghiên cứu 

Phần 3 đưa ra bức tranh tổng thể về năng lượng bền vững Việt Nam với các nôi dụng cụ thể như 

tiềm năng NLTT, chính sách NLTT và thực tiễn áp dụng các mô hình NLBV cấp cộng đồng. 

 Phần 4: Kết luận và khuyến nghị 

Phần 4 tổng hợp những kết luận trong phân tích về mô hình NLBV Việt Nam và từ đó đưa ra 

những khuyến nghị phù hợp nhằm giải quyết những tồn tại trong quá trình triển khai áp dụng ở 

quy mô các cấp (cơ quan nhà nước và hộ gia đình). 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Báo cáo tập trung rà soát những mô hình năng lượng bền vững và sáng kiến thúc đẩy các bon 

thấp ở cấp cộng đồng tại Việt Nam. Các mô hình năng lượng bền vững trong phạm vi khảo sát 

này bao gồm các giải pháp và sáng kiến về sử dụng NLTTvà hiệu quả sử dụng và tiết kiệm năng 

lượng.  

 

“Tài nguyên năng lượng tái tạo gồm sức nước, sức gió, ánh sáng mặt trời, địa nhiệt, nhiên liệu 

sinh học và các tài nguyên năng lượng khác có khả năng tái tạo” (Luật Sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả số 50/QH/2012 ban hành ngày 17/6/2010). Theo định nghĩa trên nguồn năng 

lượng tái tạo ở Việt Nam (NLTT) bao gồm: gió, mặt trời, thủy điện, địa nhiệt, sinh khối (củi gỗ, 

trấu, phụ phẩm nông nghiệp và lâm nghiệp), khí sinh học, nhiên liệu sinh học, và năng lượng 

thủy triều/đại dương/sóng biển. Trong phạm vi nghiên cứu này, báo cáo tập trung phân tích các 

mô hình NLTT áp dụng ở cấp hộ gia đình như mô hình biogas, bình nước nóng NLMT, bếp cải 

tiến, bơm nước không dùng nhiên liệu, sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện… Các mô hình hiện nay 

được áp dụng rải rác ở nhiều địa phương và chưa có số liệu phân tích về hiệu quả, đóng góp của 

chúng trong việc giảm phát thải và phát triển bền vững trong khi đó, những loại NLTT cấp quốc 
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gia như thủy điện, điện gió và nhà máy sản xuất đồng phát nhiệt và điện đã có những số liệu 

thống kê và phân tích đầy đủ. Các mô hình NLBV cấp cộng đồng nếu được áp dụng phù hợp và 

đầu tư thích đáng sẽ có đóng góp đáng kể vào việc thực hiện mục tiêu cắt giảm carbon, giảm khí 

thải và đảm bảo an ninh năng lượng cho khu vực dân dụng. 

 

Hiệu quả sử dụng và tiết kiệm năng lượng, đặc biệt là điện, được xem là các giải pháp để giảm 

nhu cầu năng lượng cần thiết trong sản xuất và dịch vụ1. Để sử dụng năng lượng hiệu quả, các 

công nghệ sản xuất tiên tiến, tiêu thụ ít năng lượng,hoặc các mô hình/thiết bị tiết kiệm năng 

lượng có thể được áp dụng.Việc sử dụng hiệu quả và tiết kiệm điện được nhắc tới ở 3 khía cạnh: 

phát điện, truyền tải điện và sử dụng điện. Để tăng hiệu quả sử dụng và tiết kiệm điện trong khâu 

phát và truyền tải điện cần tập trung thay đổi công nghệ của các nhà máy phát điện và cải thiện 

chất lượng hệ thống đường dây và trạm truyền tải. Nội dung liên quan đến hiệu quả sử dụngđiện 

trong khâu phát và truyền tải điện sẽ không được phân tích trong báo cáo nghiên cứu này. Thay 

vì vậy, báo cáo sẽ tập trung phân tích hiệu quả sử dụng và tiết kiệm điện thông qua việc áp dụng 

các sáng kiến và giải pháp sử dụng năng lượng trong khu vực dân cư hay tại cấp hộ gia đình.  

 

Hoạt động khảo sát các mô hình NLBV được thực hiện trên phạm vi cả nước. Việc áp dụng mô 

hình NLBV phụ thuộc vào yếu tố địa hình và khí hậu đặc trưng của từng vùng. Căn cứ tính đại 

diện của các khu vực như: miền núi – đồng bằng – miền biển; thành thị - nông thôn; Bắc – Trung 

– Nam; có điện lưới – chưa có điện lưới, nghiên cứu đã tiến hành khảo sát tại các vùng Tây Bắc, 

Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ & duyên hải Nam Trung Bộ, và Đồng bằng sông Cửu 

Long (Phụ lục 5, 6). Việc khảo sát các mô hình NLBV trên các địa bàn khác nhau giúp cung cấp 

bức tranh toàn diện về thực trạng áp dụng mô hình NLBV và sáng kiến thúc đẩy các bon thấp 

cấp cộng đồng ở Việt Nam.  

 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

 

                                                           
1http://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%AD_d%E1%BB%A5ng_n%C4%83ng_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_hi%

E1%BB%87u_qu%E1%BA%A3 
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Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong nghiên cứu này gồm: (1) rà soát tài liệu; (2) 

thực hiện khảo sát thông qua bảng điều tra câu hỏi với các hộ gia đình; và (3) phỏng vấn sâu đại 

diện ban ngành và các tổ chức/doanh nghiệp giới thiệu mô hình.  

Rà soát các tài liệu sẵn có 

 

Rà soát các tài liệu liên quan đến chủ đề nghiên cứu là bước đầu tiên cần thiết để có được bức 

tranh toàn cảnh về ngành năng lượng tại Việt Nam và những mô hình NLBV đang được đang áp 

dụng tại nhiều cấp độ khác nhau. Dựa trên kết quả rà soát các tài liệu sơ cấp, nhóm nghiên cứu 

lập một bảng tổng hợp các mô hình NLBV đang được áp dụng tại Việt Nam với cấu trúc thông 

tin: địa bàn, tên mô hình, mục đích sử dụng mô hình (Phụ lục 1). Bảng tổng hợp mô hình NLBV 

là cơ sở để chọn địa bàn khảo sát thực tếvà xác định các thông tin cần thu thập thêm như hiệu 

quả kinh tế và hiệu quả môi trường từ việc áp dụng các mô hình...Bảng điều tra câu hỏi hộ gia 

đình cũng như danh sách câu hỏi cho phỏng vấn sâu phù hợp với từng địa bàn cũng sẽ được thiết 

kế dựa trên bảng tổng hợp này (Phụ lục 2, 3 và 4).Một phần thông tin từ kết quả rà soát các tài 

liệu có sẵn sẽ được sử dụng như nguồn thông tin đầu vào cho báo cáo cuối cùng. 

Khảo sát bảng hỏi 

 

Từ những thông tin có được trong quá trình rà soát tài liệu, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn được 

những mô hình NLBV và địa bàn tiến hành khảo sát bằng bảng hỏi dựa trên các tiêu chí như khả 

năngnhân rộng cao, địa bàn áp dụng và hiệu quả sử dụng.Các mô hình NLBV được chọn khảo 

sát bảng hỏigồm biogas, bình nước nóng năng lượng mặt trời (NLMT), bếp cải tiến, bơm nước 

không cần nhiên liệu tại Yên Bái, Thái Bình, Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng 

Ngãi, Cần Thơ và Cà Mau. Để tiến hành thực hiện khảo sát, nhóm nghiên cứu đã liên hệ với các 

đối tác địa phương (Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật tại tỉnh Yên Bái và Thái Bình; Hội phụ 

nữ Sóc Sơn (Hà Nội) và Cà Mau; Trung tâm Thông tin và Khoa học Công nghệ thuộc Sở Khoa 

học Công nghệ thành phố Cần Thơ; và Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới khu vựcmiền Trung để 

trao đổi mục tiêu của khảo sát và hướng dẫn các cán bộ địa phương tham gia khảo sát nhằm thu 

thập thông tin chính xác cho bảng điều tra câu hỏi. Sự tham gia của các đối tác/cán bộ địa 

phương giúp tăng cường nguồn lực cho hoạt động khảo sát thuộc dựán này. Một lợi ích khác từ 
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cuộc khảo sát là các cán bộ địa phương cũng được nâng cao kỹ năng điều tra và thu thập thông 

tin liên quan đến việc sử dụng các mô hình năng lượng tại địa phương. 

Mục tiêu khảo sát nhằm điều tra những thông tin cơ bản về tình hình kinh tế, thực trạng tiêu thụ 

năng lượng, chi tiêunăng lượng cũng như hiệu quả sử dụng mô hình năng lượng bền vững của hộ 

gia đình được phỏng vấn. Bên cạnh đó, nhóm khảo sát cũng phỏng vấn các hộ gia đình chưa sử 

dụng để tìm hiểu lý do và khó khăn của nhóm đối tượng này trong việc tiếp cận các mô hình 

NLBV.  Phần 1 của bảng điều tra câu hỏi là các thông tin chung về hộ gia đình sử dụng/không sử 

dụng mô hình NLBV. Phần 2 tập trung các câu hỏi liên quan đến tình hình sử dụng năng lương 

như chí phí năng lượng, các hoạt động sử dụng năng lượng. Phần 3 tập trung mô tả các mô hình 

năng lượng bền vững đang sử dụng, hiệu quả của mô hình đối với hộ gia đình nói riêng và địa 

phương nói chung, tiềm năng nhân rộng các mô hình trong tương lai. Nội dung câu hỏi của phần 

3 sẽ được thiết kế dành cho đối tượng đang sử dụng và chưa sử dụng các mô hình NLBV. Đối 

với các hộ gia đình đang sử dụng mô hình NLBV, phần này tập trung khảo sát ưu, nhược điểm 

của mô hình đang áp dụng, cách thức vận hành, chi phí và thời gian áp dụng mô hình. Tiếp theo 

đó, các thông tin về hiệu quả kinh tế mà các hộ thu được từ khi áp dụng mô hình cũng được thu 

thập; cụ thể như tiết kiệm tiền điện, tiền gas, tiền củi hay các chi phí khác trong sinh hoạt và sản 

xuất. Hiệu quả về môi trường được khảo sát qua các thông số: giảm ô nhiễm nước, giảm khói 

trong đun nấu, giảm mùi hôi, và giảm thời gian đun nấu hàng ngày. Đối với các hộ gia đình chưa 

áp dụng mô hình, phần 3 tập trung khảo sát hiện trạng chăn nuôi và nhu cầu áp dụng mô hình 

NLBV của họ trong tương lai.Mẫu phiếu hỏi điều tra được đính kèm trong phụ lục 2 và 3 của 

báo cáo này. 

Phỏng vấn sâu 

Đối với phương pháp phỏng vấn sâu, nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn đại diện chính quyền 

địa phương các cấp tỉnh, huyện, xã về tình hình áp dụng các mô hình NLBV trên địa bàn và điều 

kiện cần thiết để triển khai thành công những mô hình đó. Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã tiến hành 

phỏng vấn sâu đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật tỉnh Thái Bình, Liên hiệp các 

Hội Khoa học và Kĩ thuật tỉnh Yên Bái, Hội Phụ nữ tỉnh Cà Mau, Hội phụ nữ huyện Sóc Sơn, 

Phòng Kinh tế - Sở Khoa học Công nghệ thành phố Cần Thơ, và đại diện các xã có thực hiện 

phỏng vấn bảng hỏi các hộ dân. Phỏng vấn sâu cũng được thực hiện đối với các đơn vị giới thiệu 

mô hình để thu thập các thông tin về nhu cầu sử dụng các mô hình NLBV của các hộ gia đình 
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cũng như đánh giá của họ về thị trường hiện nay và tương lai đối với các mô hình NLBV. Mẫu 

phiếu hỏi phỏng vấn sâu được đính kèm trong phụ lục 4 của báo cáo. 

3. Kết quả 

 

3.1. Tổng quan về phát triển năng lượng bền vững tại Việt Nam 

3.1.1. Tiềm năng năng lượng bền vững 

a) Tiềm năng năng lượng tái tạo  

Việt Nam có tiềm năng năng lượng tái tạo tương đối phong phú nhờ đặc thù địa lý, khí hậu và 

địa chất. Hiện nay tiềm năng NLTT của Việt Nam bao gồm các dạng: Thủy điện, năng lượng 

gió, năng lượng mặt trời, năng lượng sinh khối, khí sinh học, năng lượng địa nhiệt. Theo báo cáo 

nghiên cứu ngành điện (2010), tiềm năng kĩ thuật của thuỷ điện khoảng 123 tỷ kWh, tương 

đương với công suất lắp máy khoảng 31.000 MW (Công ty chứng khoán Phú Gia, 2010). Tiềm 

năng kĩ thuật của thuỷ điện nhỏ (với công suất nhỏ hơn 10 MW) tại Việt Nam ước tính khoảng 

4.000 MW hay 16,4 tỷ kWh/năm (Phạm, K.T, và các đồng nghiệp, 2010). Tiềm năng năng lượng 

mặt trời của Việt Nam cũng tương đối dồi dào do nằm gần đường xích đạo. Bức xạ trung bình 

năm từ 2,74 kWh/m2/ngày đến 5,37 kWh/m2/ngày (Số liệu thống kê khí tượng thủy văn – số liệu 

đo đạc 20 năm). Tiềm năng năng lượng mặt trời được đánh giá dồi dào ở miền Trung và Miền 

Nam (IE, 2011). Về năng lượng gió, theo đánh giá của Ngân hàng thế giới, Việt Nam là quốc gia 

có tiềm năng gió lớn nhất trong 4 quốc gia: Việt Nam, Thái Lan, Lào và Campuchia trong đó 

tiềm năng đã được xác định khoảng 10.000 MW với tốc độ gió bình quân vùng ven biển 6-7m/s 

và số giờ gió xuất hiện (khả dụng) 2.500 – 3.000 h/năm (GIZ/MOIT, 2011). Nguồn năng lượng 

sinh khối từ gỗ củi và phế phẩm nông nghiệp ước tính năm 2010 lần lượt đạt khoảng 35 triệu tấn 

và 75 triệu tấn. 

Bảng 1: Tổng hợp tiềm năng, khả năng khai thác các nguồn NLTT (Bùi Huy Phùng, 2009; 

GIZ/MOIT, 2011) 

Loại nguồn Tiềm năng 
Khả năng khai thác 

SX điện (MW) 
Khu vực/đối tượng sử dụng 
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1. Thủy 

điện nhỏ 
> 4.000 MW 

+ Kỹ thuật: >4.000 

+ Kinh tế: 2.200 

+ Để khai thác hơn 

cần hỗ trợ giá. 

Khu vực miền núi: Đông Bắc; Tây 

Bắc, Bắc Trung bộ; Nam Trung 

Bộ; Tây Nguyên. Cho nối lưới và 

lưới điện mini 

2. Gió >10.000 MW 

+ Kinh tế: không kinh 

tế ở giá bán hiện nay. 

Cần hỗ trợ về giá 

+ Miền trung, tây nguyên, các đảo 

+ Các khu vực ven biển và nơi có 

gió địa hình khác 

3. Mặt trời 

2,74 

kWh/m2/ngày 

đến 5,37 

kWh/m2/ngày 

> 15 MW cho khu 

vực ngoài lưới. 

+ Để phát triển cần hỗ 

trợ. 

+ Nhiệt mặt trời: Tất cả các khu 

vực dân cư 

+ Điện mặt trời: Khu vực dân cư 

ngoài lưới 

4. Sinh khối 
  Cho hộ gia đình, tiểu thủ công 

nghiệp các tỉnh 
+Gỗ củi 

600-700 MW 

 

+Phụ phẩm 

nông nghiệp 

+ Trấu: 197 - 225 

+ Bã mía: 221 - 276 

Trấu: Khu vực ĐB sông Mê Kông 

Bã mía: Khu vực chế biến đường 

5. Sinh học 

+Khí sinh học 

10 tỷ m3/năm 58 

+ Hộ gia đình nông thôn 

+ Trang trại, khu vực chế biến 

+Nhiên liệu 

sinh học 
Chưa xác định Chưa xác định 

+ Giao thông vận tải 

+ Sản xuất điện 

6. Địa nhiệt < 400 MW 
+ Không kinh tế với 

giá điện hiện nay. Cần 

Khu vực miền Trung, Tây Bắc 
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hỗ trợ 

7. Thủy triều > 100 MW Chưa xác định Các tỉnh duyên hải 

8. Rác thải SH 350 MW 222 Các khu đô thị 

 

b) Tiềm năng về sử dụng hiệu quả năng lượng 

Hiện nay con số về tiềm năng hiệu quả sử dụng và tiết kiệm năng lượng của Việt Nam còn nhiều 

tranh cãi. Theo Tổng sơ đồ điện 7, tiềm năng tiết kiệm năng lượng của Việt Nam được dự đoán 

là 8 -10% trong giai đoạn 2011 – 2020 dựa trên sự xem xét mục tiêu tiết kiệm của chương trình 

mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Nguyễn Q.K, 2013). Theo 

nghiên cứu của ADB, tiềm năng tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả vào khoảng 76.042 

GWh, tương đương với 17,6% nhu cầu điện năm 2025 (Nguyễn Q.K, 2013). Trong đó, tiềm năng 

sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại cấp hộ gia đình dự đoán tăng dần từ 2,88 – 38,42 tỷ 

MWh/năm trong giai đoạn 2015-2025. Bên cạnh đó, nghiên cứu đánh giá quản lý phía cầu của 

tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN) ước tính tiềm năng tiết kiệm năng lượng của khu vực 

dân cư là 36%.Con số tiềm năng tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng được đưa ra trong 

Tổng sơ đồ Điện 7 được đánh giá là thấp hơn mức tiềm năng thực tế.Do vậy, hiện nay vẫn còn 

thiếu những đánh giá một cách toàn diện về tiềm năng tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng 

ở nước ta. 

3.1.2. Phân tích khung chính sách phát triển năng lượng bền vững tại Việt Nam 

Chính sách năng lượng Việt Nam có thể được khái quát hoá ở 2 mức độ sau: (1) mức độ cụ thể 

tăng dần gồm Chiến lược, kế hoạch hành động và Quy hoạch; (2) mức độ chi tiết tăng dần gồm 

Luật, Nghị định, Thông tư, và Quyết định (Nguyễn. Đ.A, 2014). Trong phạm vi của nghiên cứu, 

báo cáo tập trung vào việc tổng hợp các chính sách liên quan tới phát triển năng lượng tái tạo và 

thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam. 
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Bảng 2: Tổng hợp các văn bản  pháp lý về phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam 

Văn bản Phát triển năng lượng mới và năng lượng tái tạo Tiết kiệm và hiệu quả năng lượng 

Luật Điện lực 2005 Chương I, khoản 4 Điều 4: Đẩy mạnh việc khai thác 

và sử dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng 

tái tạo để phát điện. 

 

Chương VIII, khoản 4 điều 60: Khuyến khích tổ 

chức, cá nhân đầu tư xây dựng lưới điện hoặc các 

trạm phát điện sử dụng năng lượng tại chỗ, năng 

lượng mới, năng lượng tái tạo để cung cấp điện cho 

vùng nông thôn, miền núi, hải đảo. 

Chương I, khoản 3 điều 4:  Áp dụng tiến bộ khoa 

học và công nghệ trong hoạt động điện lực và sử 

dụng điện nhằm tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử 

dụng các nguồn năng lượng, bảo vệ môi trường 

sinh thái. 

Chương 3, điều 13, 14, 15, 16: Tiết kiệm điện 

trong phát điện, truyền tải, phân phối và sử dụng 

điện. 

Luật Sửa đổi và bổ sung 

một số điều của Luật Điện 

lực 

 

Khoản 4 điều 1:Đẩy mạnh việc khai thác và sử dụng 

các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo để 

phát điện; có chính sách ưu đãi đối với dự án đầu tư 

phát triển nhà máy phát điện sử dụng các nguồn 

năng lượng mới, năng lượng tái tạo. 

Khoản 1d điều 8a:Chương trình phát triển điện lực 

quốc gia bao gồm chương trình chi tiết cho phát 

triển nguồn điện, phát triển lưới điện, liên kết lưới 

điện với các nước trong khu vực, phát triển điện 

Khoản 3 điều 1: Áp dụng tiến bộ khoa học và 

công nghệ trong hoạt động điện lực, sử dụng điện 

nhằm tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng các 

nguồn năng lượng, bảo vệ môi trường; khuyến 

khích nghiên cứu, phát triển, sản xuất và sử dụng 

thiết bị hiện đại phục vụ yêu cầu phát triển điện 

lực. 
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nông thôn, phát triển nguồn năng lượng mới, năng 

lượng tái tạo và các nội dung khác liên quan 

Khoản 2c điều 8a: Đánh giá tiềm năng phát triển các 

nguồn điện tại địa phương bao gồm cả nguồn điện 

sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo; khả 

năng trao đổi điện năng với các khu vực lân cận; 

Luật Sử dụng năng lượng 

hiệu quả và tiết kiệm 

 Chương II: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả trong sản xuất công nghiệp 

Chương III: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả trong xây dựng và chiếu sáng công cộng 

Chương IV: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả trong giao thông vận tải 

Chương V: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả trong sản xuất nông nghiệp 

Chương VI: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả trong hoạt động dịch vụ và hộ gia đình 

Chương VII: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả trong dự án đầu tư, cơ quan, đơn vị sử 

dụng ngân sách nhà nước 



18 | P a g e  
 

Luật Bảo vệ môi trường Khoản 3 điều 5: Sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài 

nguyên thiên nhiên, phát triển năng lượng sạch, 

năng lượng tái tạo; đẩy mạnh tái chế, tái sử dụng và 

giảm thiểu chất thải 

Điều 33. Phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái 

tạo và sản phẩm thân thiện với môi trường 

Khoản 4 điều 6: Phát triển, sử dụng năng lượng 

sạch, năng lượng tái tạo; giảm thiểu khí thải gây 

hiệu ứng nhà kính, phá hủy tầng ôzôn. 

Quyết định số 1855/QD-

TTg  về Chiến lược phát 

triển năng lượng quốc gia 

của Việt Nam đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 

2050  

Khoản 2b điều 1: Phấn đấu tăng tỷ lệ các nguồn 

năng lượng mới và tái tạo lên khoảng 3% tổng năng 

lượng thương mại sơ cấp vào năm 2010; khoảng 5% 

vào năm 2020, và khoảng 11% vào năm 2050. 

Khoản 4c điều 1: Ưu tiên phát triển năng lượng mới, 

năng lượng tái tạo, năng lượng sinh học, điện hạt 

nhân. Khuyến khích đầu tư ra nước ngoài để tìm 

kiếm nguồn năng lượng; có chính sách bảo đảm sự 

bình đẳng giữa các thành phần kinh tế tham gia vào 

phát triển năng lượng. 

Khoản 4d điều 1: Chính sách sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả  

Chính sách khuyến khích sử dụng năng lượng tiết 

kiệm, hiệu quả cần xác định những yêu cầu cụ thể 

về tiết kiệm đối với các ngành sử dụng nhiều 

năng lượng; khuyến khích việc ứng dụng thiết bị, 

công nghệ mới tiết kiệm năng lượng. 

Quyết định 568/QD-TTg 

về Quy hoạch phát triển 

kinh tế đảo Việt Nam đến               

năm 2020 

Mục II.1b Điều 1: Về cấp điện: phát triển hệ thống 

cấp điện cho các đảo cả về nguồn điện và mạng lưới 

truyền dẫn. Phát triển nhanh, rộng rãi các nguồn năng 

lượng mới, năng lượng sạch (năng lượng gió, mặt 

trời, thủy triều, biogas...), nhất là ở các khu vực xa 
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trung tâm, các xã đảo độc lập và các đảo lẻ khác... 

Phấn đấu đến năm 2020, 100% dân cư các huyện đảo, 

xã đảo được sử dụng điện. 

Quyết định số 

130/2007/QD-TTg về một 

số cơ chế, chính sách tài 

chính đối với dự án đầu tư 

theo cơ chế phát triển sạch 

(CDM) 

Khoản 1a, b điều 3: Lĩnh vực xây dựng, đầu tư thực 

hiện dự án CDM: 

- Nâng cao hiệu quả sử dụng, bảo tồn và tiết kiệm 

năng lượng; 

- Khai thác, ứng dụng các nguồn năng lượng tái tạo 

 

Quyết định 18/2008/QD-

BCT về Biểu giá chi phí 

tránh được và Hợp đồng 

mua bán điện mẫu áp 

dụng cho các nhà máy 

điện nhỏ sử dụng năng 

lượng tái tạo 

Khoản 1 điều 8: Điều kiện áp dụng biểu giá với bên 

Bán:  

- Công suất đặt của một nhà máy nhỏ hơn 

hoặc bằng 30MW (nhà máy thủy điện) 

- Toàn bộ điện năng được sản xuất từ năng 

lượng tái tạo. 

 

Quyết định số 

432/2009/QĐ-TTg về 

chiến lược phát triển bền 

vững giai đoạn 2011 – 

Điều 1 phần I.4: Phát triển năng lượng mới, năng 

lượng tái tạo để đảm bảo an ninh năng lượng quốc 

gia 

Điều 1 phần I.4: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả 
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2020 

Quyết định  số 

1208/2011/QD-TTg về 

Quy hoạch phát triển điện 

VII 

Ưu tiên phát triển nguồn năng lượng tái tạo cho sản 

xuất điện, tăng tỷ lệ điện năng sản xuất từ nguồn 

năng lượng này từ mức 3,5% năm 2010, lên 4,5% 

tổng điện năng sản xuất vào năm 2020 và 6,0% vào 

năm 2030. 

Mục 4i điều 1: Giải pháp về sử dụng điện tiết 

kiệm và hiệu qủa 

Triển khai rộng rãi, nâng cao hiệu quả Chương 

trình mục tiêu quốc gia về sử dụng điện tiết kiệm 

và hiệu quả với mục tiêu đến năm 2015 tiết kiệm 

5-8%, đến 2020 tiết kiệm được 8-10% tổng điện 

năng tiêu thụ. 

Quyết định  số 

2139/2011/QD-TTg phê 

duyệt chiến lược quốc gia 

về biến đổi khí hậu 

Mục IV.5a: Phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, 

năng lượng mới 

- Đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia theo 

hướng phát triển đồng bộ hóa các nguồn năng lượng; 

tăng tỉ lệ các nguồn năng lương mới và tái tạo lên 

5% tổng năng lượng thương mại sơ cấp vào năm 

2020 và khoảng 11% vào năm 2020.  

Mục IV.5b: Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng 

lượng trong sản xuất công nghiệp, xây dựng và 

giao thông vận tải 



21 | P a g e  
 

Quyết định số 

51/2011/QD-TTg quy 

định danh mục phương 

tiện, thiết bị phải dán nhãn 

năng lượng, áp dụng mức 

hiệu suất năng lượng tối 

thiểu và lộ trình thực hiện 

 Dán nhãn thiết bị tiết kiệm năng lượng 

Quyết định số 

37/2011/QD-TTg về cơ 

chế hỗ trợ điện gió  

Điều 14 chương 3:  

1. Bên mua có trách nhiệm mua toàn bộ sản lượng 

điện từ các Dự án điện gió với giá mua điện tại thời 

điểm giao nhận điện là 1.614 đồng/kWh (chưa bao 

gồm thuế giá trị gia tăng, tương đương 7,8 

Uscents/kWh). Giá mua điện được điều chỉnh theo 

biến động của tỷ giá đồng/USD. 

2. Nhà nước hỗ trợ giá điện cho bên mua điện đối 

với toàn bộ sản lượng điện mua từ các nhà máy điện 

gió là 207 đồng/kWh (tương đương 1,0 

Uscents/kWh) thông qua Quỹ Bảo vệ môi trường 

Việt Nam. 

 

Quyết định  số  Đạt mức tiết kiệm từ 5 – 8% tổng mức tiêu thụ 

năng lượng của cả nước trong giai đoạn 2012-
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1427/2012/QĐ-TTg về 

chương trình mục tiêu 

quốc gia về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu 

quả giai đoạn 2012 – 

2015. 

2015 so với dự bào nhu cầu năng lượng theo Quy 

hoạch Quốc gia giai đoạn 2011-2020  có xet đến 

2030, tương đương từ 11 triệu TOE (tấn dầu 

tương đương) đến 17 triệu TOE trong giai đoạn 

2012-2020. 

 

Quyết định số 

1393/2012/QD-TTg ngày 

25 tháng 9 năm 2012 phê 

duyệt Chiến lược quốc gia 

về Tăng trưởng Xanh 

Mục III.4 điều 1: Đẩy mạnh khai thác có hiệu quả và 

tăng tỷ trọng các nguồn năng lượng tái tạo, năng 

lượng mới trong sản xuất và tiêu thụ năng lượng của 

quốc gia 

 

Quyết định 24/2014/QĐ-

TTg hỗ trợ phát triển các 

dự án điện sinh khối  

Khoản 1 điều 14: Đối với dự án đồng phát nhiệt – 

điện: Bên mua điện có trách nhiệm mua toàn bộ sản 

lượng điện dư từ các Dự án đồng phát nhiệt – điện 

sử dụng năng lượng sinh khối với giá bán điện tại 

điểm giao nhận là 1.220 đồng/kWh (chưa bao gồm 

thuế giá trị gia tăng, tương đương 5,8 Uscents/kWh). 

Đối với các dự án điện sinh khối khác: Giá bán điện 

được áp dụng theo biểu giá chi phí tránh được áp 

dụng cho các dự án điện sinh khối. 
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 (Nguồn: 

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=view&org_group_id=0&type_group

_id=0&category_id=0) 

  

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=view&org_group_id=0&type_group_id=0&category_id=0
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=view&org_group_id=0&type_group_id=0&category_id=0
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a) Chính sách liên quan đến phát triển NLTT 

Trong số các văn bản liệt kê ở bảng 2, Quyết định số 1855/QD-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 

của Thủ tướng Chính phủ có tính chất bao quát nhất về phát triển năng lượng tái tạo đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2050. Quyết định này nêu rõ mục tiêu “Phấn đấu tăng tỷ lệ các nguồn 

năng lượng mới và tái tạo lên khoảng 3% tổng năng lượng thương mại sơ cấp vào năm 2010; 

khoảng 5% vào năm 2020, và khoảng 11% vào năm 2050”. Ngoài ra, Quyết định số 

432/2009/QĐ-TTg về chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2011-2020 chỉ ra rằng việc phát 

triển năng lượng mới và tái tạo là một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm đảm bảo an ninh năng 

lượng quốc gia và nền kinh tế carbon thấp. Quyết định này được xem như tiền đề cho việc thực 

hiện Chiến lược tăng trưởng xanh - QĐ số 1393/2012/QD-TTg ngày 25 tháng 09 năm 2012 được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó nhiệm vụ chiến lược đầu tiên được đặt ra là “giảm mức 

phát thải nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch và tái tạo theo các mục tiêu cấp thiết” 

(Thủ tướng chính phủ, 2012). Chiến lược tăng trưởng Xanh đã góp phần tạo thêm cơ hội mới để 

phát triển năng lượng sạch và tái tạo ở Việt Nam. Bên cạnh đó, chính sách về hỗ trợ biểu giá điện 

bán từ dự án năng lượng tái tạo (Quyết định số 37/2011/QD-TTg về cơ chế hỗ trợ điện gió và 

Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg về việc hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối) phần nào cho 

thấy sự quan tâm và nỗ lực của các nhà lập sách đến việc thúc đẩy phát triển NLTT. 

Ngoài các Luật và Quyết định đề cập trong Bảng 2, Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo tới 

năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050 hiện đang trong quá trình xây dựng. Mục tiêu của chiến lược 

là “loại trừ những rào cản thể chế, chính sách và cơ chế thị trường trong các hoạt động nghiên 

cứu, đầu tư khai thác và sử dụng năng lượng tái tạo; huy động nguồn lực từ các thành phần kinh 

tế với sự hợp tác hiệu quả và rõ ràng của cơ chế thị trường và hỗ trợ của nhà nước trong việc 

phát triển nguồn năng lượng tái tạo”. Định hướng tới năm 2050 gồm: (1) phát triển nguồn tài 

nguyên, khai thác và sử dụng tiềm năng năng lượng tái tạo bằng các công nghệ mới và phù hợp 

với từng vùng miền khác nhau; (2) phát triển thị trường năng lượng tái tạo và thúc đẩy chuyển 

giao cũng như ứng dụng các công nghệ sử dụng năng lượng mới và tái tạo”.2 

                                                           
2 Nguồn: Bộ Công thương, Chương trình quốc gia về hiệu quả năng lượng. Điều kiện cần và đủ cho năng lượng tái 

tạo phát triển. See http://www.tietkiemnangluong.com.vn/home/chinh-sach-nang-luong/dieu-kien-can-va-du-cho-

nang-luong-tai-tao-phat-trien  (truy cập ngày 17 tháng 10 năm 2013) 
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Nhìn chung, mục tiêu phát triển NLTT đã được đề cập nhiều trong các văn bản chính sách. Tuy 

nhiên, lộ trình phát triển nguồn năng lượng tái tạo cũng như các giải pháp thúc đẩy sử dụng các 

nguồn năng lượng này còn tham vọngvà chưa thống nhất trong một số văn bản kể trên.Quyết 

định số 1393/2012/QD-TTg phê duyệt chương trình quốc gia về chiến lược tăng trưởng xanh, 17 

giải pháp đã được chỉ ra nhằm thực hiện 3 nhiệm vụ chiến lược: 1) giảm phát thải khí nhà kính 

và thúc đẩy sử dụng nguồn năng lượng mới và tái tạo; 2) sản xuất xanh; 3) khuyến khích sống 

xanh và tiêu dùng bền vững. Trong chú thích cho nhiệm vụ chiến lược đầu tiên, giải pháp “thúc 

đẩy khai thác hiệu quả và nâng cao tỷ lệ năng lượng mới và tái tạo trong sản xuất và tiêu dùng 

quốc gia” chỉ được giải thích rất ngắn gọn (xem thêm ở bảng 2). Cách thức áp dụng các giải 

pháp trên vào thực tiễn không được nêu rõ trong quyết định này và cũng không có bất kì hướng 

dẫn thực hiện từ chính phủ. Không những thế mục tiêu phát triển NLTT cũng được thể hiện khác 

nhau trong các văn bản chính sách. Cụ thể, Quyết định số 1855/QD-TTg và số 1208/2011/QD-

TTg có sự khác biệt về mục tiêu sử dụng năng lượng cùng kì 2010 – 2030. Mục tiêu phát triển 

năng lượng tái tạo đề ra trong Quyết định số 1208/2011/QĐ-TTg thấp hơn so với Quyết định số 

1855/QD-TTg. Sự thiếu đồng nhất cùng với những rủi ro không thể lường trước trong quá trình 

thực hiện khiến cho các mục tiêu nói trên khó có thể thực hiện. Hơn nữa, các biện pháp chế tài 

trong quá trình thực hiện các chính sách còn thiếu gây ra nhiều khó khăn trong xác định các bên 

có trách nhiệm liên quan trong các trường hợp sai phạm. Đây là một lỗ hổng trong việc thực hiện 

chính sách.  

Bên cạnh đó, nước ta còn thiếu những văn bản/chính sách/cơ sở dữ liệu thống kê đầy đủ về tiềm 

năng khả dụng của các nguồn năng lượng tái tạo và cơ chế hỗ trợ tài chính cho phát triển dự án 

năng lượng này. Mặc dù tiềm năng các nguồn năng lượng tái tạo được đánh giá là rất dồi dào, 

nhưng chưa có bất kì một khảo sát điều tra về các tiềm năng khả dụng của các loại hình NLTT 

tại cấp quốc gia. Hiện nay, các dữ liệu về tiềm năng các nguồn NLTT đều được lấy từ các báo 

cáo nghiên cứu của các tổ chức quốc tế (Ngân hàng thế giới, Ngân hàng phát triển Châu Á…). 

Ngoài việc thiếu nguồn dữ liệu thống kê đầy đủ và đáng tin cậy về tiềm năng các nguồn năng 

lượng tái tạo, các cơ chế tài chính để thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo vẫn còn yếu. Ngoài 

chính sách hỗ trợ giá cho điện gió được thông qua năm 2011, cơ chế hỗ trợ điện sinh khối vừa 

được phê duyệt tháng 3 năm 2014 thì cơ chế đối với giá điện mặt trời, địa nhiệt, biogas chưa 

được xây dựng. Dù đã có cơ chế hỗ trợ điện gió và sinh khối nhưng theo đánh giá của nhiều 

chuyên gia, thị trường mua - bán điện tại Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều bất cập như mức giá 
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mua điện từ các nguồn này còn thấp, chưa đủ hấp dẫn với các nhà đầu tư.Tập đoàn điện lực Việt 

Nam (EVN) là đơn vị duy nhất quản lý thị trường điện Việt Nam trong tất cả các quá trình từ sản 

xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng; đến chỉ huy điều hành hệ thống sản 

xuất, truyền tải, phân phối và phân bổ điện năng trong hệ thống điện quốc gia. Đây là đơn vị duy 

nhất mua buôn sản lượng điện được sản xuất từ tất cả các dự án điện nối lưới ở Việt Nam. Theo 

phương thức này, EVN hiện là một đơn vị độc quyền trong việc mua và bán điện.  Hiện nay, 

Chính phủ đã có quy định về thị trường điện cạnh tranh nhưng EVN vẫn là nhà đầu tư và quản lý 

tài chính của hầu hết các dự án điện trên thị trường. Việc cấp điện cho đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) 

có thể là một minh chứng điển hình cho thực trạng trên. Năm 2006, sau khi được sự cho phép 

của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Ngãi, hai công ty năng lượng của Đức đã đầu tư dự án 

điện gió và diesel với công suất 8 – 10MW và dự kiến giá thành là 3.000 đồng/kWh. Tuy nhiên, 

EVN chỉ chấp nhận giá mua là 760 đồng/kWh, chênh với giá dự kiến của nhà đầu tư 2.240 

đồng/kWh. Sau hai lần được UBND tỉnh Quảng Ngãi gia hạn, nhà đầu tư đã rút khỏi dự án do 

nguyên nhân chủ yếu là không giải quyết được giá bán điện. Điều này cho thấy thị trường năng 

lượng tái tạo của nước ta vẫn chưa hấp dẫn và thu hút các nhà đầu tư do giá bán điện chưa phù 

hợp để đảm bảo lợi nhuận cho các nhà đầu tư  (Nguồn: Báo cáo đầu tư dự án, CEJSC, 2011). 

Ngoài ra, các nhà đầu tư vào NLTT hiện nay gặp khó khăn trong việc tiếp cận với các ngân hàng 

trong nước hoặc chỉ có khả năng tiếp cận với các ngân hàng thiếu kinh nghiệm để xin các khoản 

đầu tư cho các dự án NLTT quy mô lớn.  

b) Chính sách sử dụng và tiết kiệm năng lượng hiệu quả 

Ngoài việc phát triển các nguồn năng lượng mới và tái tạo, các chính sách của nhà nước cũng tập 

trung vào sử dụng năng lượng tiết kiệm và bền vững. Đây là cơ hội cho các thành phần tư nhân 

đầu tư vào thị trường công nghệ tiết kiệm năng lượng, giúp cho người tiêu dùng có nhiều lựa 

chọn về các thiết bị tiết kiệm năng lượng (đèn chiếu năng lượng mặt trời, bình nước nóng năng 

lượng mặt trời, biogas...), đặc biệt là người nghèo có cơ hội tiếp cận các mô hình năng lượng 

xanh. 

Nghị định Chính phủ số 102/2003/NĐ-CP về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được ban 

hành vào năm 2003 được xem là tiền đề thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

Nghị định này quy định việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công 
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nghiệp, trong các toà nhà, và trong sinh hoạt của tất cả mọi đối tượng từ các cơ quan nhà nước, 

doanh nghiệp đến người dân. Tiếp theo nghị định này, chương trình mục tiêu quốc gia về sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được Thủ tướng phê duyệt thực hiện trong giai đoạn năm 

2006-2015. Mục tiêu của chương trình là tiết kiệm từ 3% đến 5% tổng mức tiêu thụ năng lượng 

toàn quốc trong giai đoạn 2006-2010, và từ 5% đến 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng trong giai 

đoạn 2011-2015 so với dự báo phát triển năng lượng năm 2006 theo kịch bản cơ sở.  

Nhu cầu tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng tiếp tục được chính phủ Việt Nam quan tâm 

và nhấn mạnh thông qua Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 do 

Quốc hội ban hành vào ngày 18/06/20103. Theo Luật này, các đối tượng tiêu thụ nhiều năng 

lượng từ các cơ sở sản xuất công nghiệp, chế biến gia công sản phẩm hàng hoá, giao thông vận 

tải bắt buộc phải thực hiện kiểm toán năng lượng, xây dựng, thực hiện kế hoạch sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả hằng năm, áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả. 

Với nỗ lực của chính phủ trong việc cải thiện khung pháp lý cũng như sự hỗ trợ các tổ chức quốc 

tế về mặt tài chính và kỹ thuật, cơ hội để mở rộng thị trường tiết kiệm và sử dụng năng lượng 

hiệu quả ngày càng nhiều hơn. Tuy nhiên, thị trường này vẫn đang tiếp tục đối mặt với một số 

khó khăn và rào cản tương tự với thị trường phát triển NLTT đề cập trên. Khó khăn đầu tiên cần 

kể đến chính là nguồn tài chính để thực hiện các dự án tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả 

có quy mô lớn. Nguyên nhân là do thị trường tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro kinh doanh nên việc 

tiếp cận các khoản tín dụng, đặc biệt là các khoản tín dụng đầu tư cho tiết kiệm năng lượng, từ 

một số ngân hàng4 vẫn còn nhiều trở ngại. Khó khăn thứ 2 chính là tâm lý đầu tư của các doanh 

nghiệp. Các doanh nghiệp vẫn chưa đầu tư nhiều vào các công nghệ thiết bị tiết kiệm năng lượng 

do giá điện còn đang được bao cấp dẫn đến ít có sự quan tâm đến hiệu quả tiết kiệm năng lượng. 

Ngoài ra, yếu tố thu hồi vốn từ việc đầu tư vào thị trường tiết kiệm và sử dụng năng lượng cũng 

là mối quan tâm khiến các doanh nghiệp vẫn chưa thực sự mạnh dạn đầu tư vào thị trường này.  

Thị trường năng lượng bền vững của Việt Nam sẽ được hoàn thiện và cạnh tranh hơn khi các chủ 

trương của Đảng và Nhà nước về phát triển bền vững, thay đổi mô hình tăng trưởng được thực 

                                                           
3 Xem thêm 

http://www.vietnam.gov.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&docu

ment_id=96051 (truy cập vào ngày 27/03/2014) 
4 Hiện nay, mới chỉ có 1 số ngân hàng như Techcombank, Vietinbank tham gia thị trường tiết kiệm năng 

lượng với các nguồn tín dụng từ các tổ chức tài chính quốc tế như IFC, ADB. 

http://www.vietnam.gov.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=96051
http://www.vietnam.gov.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=96051
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thi. Ví dụ, việc từng bước gỡ bỏ trợ giá cho nhiên liệu hóa thạch như than, dầu của Việt Nam 

(đang được đề xuất) sẽ góp phần đưa giá nhiên liệu của Việt Nam xấp xỉ với giá nhiên liệu trên 

thế giới, tạo sân chơi công bằng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy việc 

phát triển NLBV ở nước ta. 

3.2. Thực tiễn phát triển năng lượng bền vững tại Việt Nam. 

 

Hiện nay các mô hình NLBV ở Việt Nam được áp dụng khá đa dạng ở các cấp độ và mục đích 

khác nhauở cả ba miền Bắc – Trung – Nam.Các mô hình NLBV đó bao gồm năng lượng sinh 

khối, năng lượng mặt trời, năng lượng từ rác thải, thủy điện nhỏ, giải pháp sử dụng năng lượng 

hiệu quả và tiết kiệm... (xem thêm ở phụ lục 1).  

 

Hiện tại ở nước ta có 5 loại NLTT đã được khai thác để sản xuất điện gồm: thuỷ điện nhỏ (1.000 

MW), sinh khối (152 MW), rác thải sinh hoạt (8 MW), mặt trời (3 MW) và gió (52 MW). Tổng 

sản lượng điện sản xuất từ các nguồn NLTT trên mới chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ, khoảng 2% 

tổng nhu cầu điện năm 2011.  

Bảng 3:  Thực trạng sử dụng NLTT cho phát điện năm 2011 

STT Loại nguồn Công suất (MW) 

1 Thủy điện nhỏ 1.000 

2 Gió 52 

3 Mặt trời 3 

4 Sinh khối 152 

5 Rác thải sinh hoạt 8 

Tổng cộng 1.215 
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(Nguồn: http://nangluongvietnam.vn/news/vn/an-ninh-nang-luong-va-moi-truong/vai-tro-nang-

luong-tai-tao-trong-chien-luoc-tang-truong-xanh-cua-viet-nam-(ky-2).html) 

 

Ngoài các mô hình phát điện còn nhiều mô hình năng lượng bền vững được sử dụng cho các mục 

tiêu khác như cung cấp chất đốt, cấp nước, xử lý môi trường và các hoạt động sản xuất, sinh hoạt 

khác.Phần tiếp theo sẽ giới thiệu cụ thể các loại hình năng lượngbền vững cùng các thông tin liên 

quan như công nghệ, nguyên liệu đầu vào, ứng dụng và sự phân bố. 

3.2.1. Năng lượng sinh khối 

Năng lượng sinh khối là một nguồn năng lượng quan trọng dồi dào của Việt Nam do nguồn 

nhiên liệu gỗ và chất thải nông nghiệp dư thừa rất phong phú. Ước tính khoảng 90% tiêu thụ 

năng lượng trong nước ở khu vực nông thôn có nguồn gốc từ năng lượng sinh khối như củi nhiên 

liệu, chất thải nông nghiệp (như rơm và trấu) và than. Hơn nữa, nhiên liệu sinh khối cũng là một 

nguồn năng lượng quan trọng cho các ngành công nghiệp nhỏ nằm chủ yếu ở vùng nông thôn. 

zNguyên liệu sinh khối ở Việt Nam được sử dụng để tạo năng lượng từ các nguồn:  Phế thải từ 

tre, gỗ, bã mía, trấu, rơm rạ, thân và lõi ngô, vỏ và bột dừa, vỏ cà phê, sắn, thực phẩm thừa, phân 

thải, rác thải rắn và rác thải hữu cơ. Sinh khối có thể được xử lý ở nhiều dạng chuyển đổi khác 

nhau để tạo ra năng lượng, nhiệt lượng, hơi và nhiên liệu. Hầu hết các quá trình chuyển đổi sinh 

khối có thể được chia ra làm ba loại như sau: 

 Chuyển đổi nhiệt hóa: bao gồm đốt nhiệt, khí hóa và nhiệt phân; 

 Chuyển đổi sinh hóa: bao gồm phân hủy yếm khí (sản phẩm sinh khối và hỗn hợp CH4 và 

CO2) và lên men (sản phẩm ethanol). 

 Chuyển đổi lý hóa: bao gồm nén và chiết xuất (methanol, dầu diesel sinh học). 

Bảng 4: Công nghệ xử lý nguồn nguyên liệu sinh khối đang được áp dụng tại Việt Nam 

Nguyên liệu 

Đốt  nhiệt 

(thông 

thường) 

Khí hóa 
Phân hủy 

yếm khí 
Lên men 

Chuyển 

đổi lý 

hóa 

(nén, 

chiết 

http://nangluongvietnam.vn/news/vn/an-ninh-nang-luong-va-moi-truong/vai-tro-nang-luong-tai-tao-trong-chien-luoc-tang-truong-xanh-cua-viet-nam-(ky-2).html)
http://nangluongvietnam.vn/news/vn/an-ninh-nang-luong-va-moi-truong/vai-tro-nang-luong-tai-tao-trong-chien-luoc-tang-truong-xanh-cua-viet-nam-(ky-2).html)
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xuất) 

Phế thải từ tre, gỗ, chè X     

Sắn X   X  

Bã mía X     

Trấu X X    

Rơm rạ X     

Ngô (thân và lõi) X     

Dừa (vỏ và bột xơ 

dừa) 
X   

  

Cà phê (vỏ) X     

Phân thải gia súc gia 

cầm 
  X 

  

Chất thải chế biến cá 

(ruột cá) 
   

 X 

Rác thải hữu cơ X  X   

Rác thải rắn hữu cơ X     

 

Từ bảng trên cho thấy công nghệ xử lý các nguồn sinh khối ở Việt Nam được ứng dụng phổ biến 

nhất là đốt nhiệt, ngoài ra còn công nghệ chuyển đổi sinh hóa tạo khí sinh học trong sinh hoạt, 

tạo thức ăn cho chăn nuôi và phân bón cho trồng trọt. Một số ứng dụng nguồn năng lượng sinh 

khối như: 

 

- Sản xuất đường, tận dụng bã mía để đồng phát điện và nhiệt ở tất cả 42 nhà máy đường 

trong cả nước với trang thiết bị nhập từ nước ngoài.  

- Sử dụng rơm, rạ, trấu, mùn cưa, củi làm chất đun nấu của nông hộ thông qua bếp đun cải 

tiến hoặc các loại bếp truyền thống. 
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- Mô hình gạch nổi trên nước hay vật liệu xây dựng không nung từ chất thải rắn đang được 

ứng dụng ngày càng phổ biến ở các công trình lớn tại thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Hà 

Nam, Quảng Ngãi... Với những ưu điểm sẵn có và chính sách khuyến khích của chính 

phủ, và thị trường, loại sản phẩm này đã đón nhận sự đầu tư mạnh mẽ của khối tư nhân 

trên phạm vi cả nước. 

- Một số công nghệ khác như đóng bánh sinh khối, khí hóa trấu hiện đang được triển khai 

ở các khu công nghiệp thuộc các tỉnh miền Bắc hay sử dụng trấu làm đầu vào cho các 

máy sấy nông sản và phát điện tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. 

- Phân hữu cơ vi sinh được các hộ nông dân có thể tự làm từ các loại phế thải như: Chất 

thải người, gia súc, gia cầm; rơm rạ, thân cây ngô, đậu, lạc, mía; cây phân xanh… được 

áp dụng rộng rãi đối với các hộ nông dân tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như Cà 

Mau, Bình Thuận, Cần Thơ... hay tại đồng bằng sông Hồng mà điển hình là ở Nam Định 

- Ứng dụng phân thải động vật từ trâu, bò, heo, gia cầm hoặc người để tạo ra khí biogas 

dùng trong sinh hoạt. Biogas có khả năng nhân rộng cao nhất trên phạm vi cả nước5. Ở 

quy mô hộ gia đình, 500.000 hầm phân hủy biogas được xây dựng tại cấp hộ gia đình. 

Hiện nay có khoảng 17.000 trang trại lợn (với hơn 500 con lợn mỗi trang trại), và dưới 

0,3% trong số đó có hầm biogas. Do việc thi hành luật vệ sinh môi trường nghiêm ngặt 

hơn, nhiều trang trại trong số này sẽ cần đến các hầm phân hủy biogas tại chỗ trong 

tương lai6. 

 

3.2.2. Năng lượng mặt trời 

Hiện nay, quy mô áp dụng năng lượng mặt trời tập trung ở: (1) hộ gia đình, (2) khu vực thương 

mại như sử dụng cho các khách sạn, nhà hàng, quân đội, bệnh viện và các trung tâm dịch vụ, (3) 

cho khu vực công công  như đèn công cộng, âm thanh, ti vi, và (4) trạm sạc pin. Các ứng dụng 

năng lượng mặt trời bao gồm: Bình nước nóng năng lượng mặt trời, chiếu sáng, bếp đun dùng 

năng lượng mặt trời, chưng cất nước sạch, sấy sản phẩm, sản xuất điện từ năng lượng mặt trời, 

sưởi ấm và làm mát thông qua kiến trúc năng lượng mặt trời, quá trình tích nhiệt độ cao cho mục 

đích công nghiệp. Một số ứng dụng năng lượng mặt trời trên toàn quốc được liệt kê sau đây: 

                                                           
5Xemphụlục 1 
6 Summary Market Brief on Biogas in Vietnam (SwedishCentec, 2012) 

http://swedishcentec.se/wp-content/uploads/2012/03/Summary-Market-Brief-on-Biogas.pdf
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- Thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời cũng đã được lắp đặt tại nhiều tỉnh trên 

cả nước. Hiện nay có trên 60.000 thiết bị được lắp đặt và vận hành chủ yếu tại các thành 

phố(AFD, 2009).  

- Bếp đun sử dụng năng lượng mặt trời ở Đà Nẵng, Thái Bình, Hà Nội, Vĩnh Phúc 

- Chế biến nước mắm bằng hệ thống cung cấp nhiệt sử dụng năng lượng mặt trời ở Hà 

Tĩnh... 

- Ứng dụng năng lượng mặt trời chưng cất nước ngọt quy mô cấp hộ gia đình và quy mô 

cộng đồng đã thử nghiệm thành công tại huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi; Công ty 

Holcim và Tổ chức AFAP chọn thiết bị chưng cất nước ngọt cho người dân miền biển để 

ứng dụng vào cuộc sống ở hai tỉnh Kiên Giang và Sóc Trăng. 

- Dàn pin năng lượng mặt trời cấp điện cho hộ gia đình ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, 

cấp điện cho nhà máy nước ở Cần Thơ, Thái Bình và khu công sở (Bộ Công Thương, 

Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, một số đồn biên phòng…) 

- Ứng dụng năng lượng mặt trời trong cải tiến hệ thống tưới nông nghiệp ở Tây Nguyên và 

đồng bằng sông Cửu Long 

 

3.2.3. Năng lượng gió 

 

Chính phủ Việt Nam ngày càng chú trọng hơn đến việc phát triển Năng lượng gió nhằm bù đắp 

phần nào sự thiếu hụt năng lượng điện năng tại Việt Nam. Hiện nay, công nghệ của các tuabin 

gió hiện nay được áp dụng chia thành hai loại: (1) loại theo trục đứng giống như máy bay trực 

thăng; (2) loại theo trục ngang7. Các loại tuabin gió trục ngang là loại phổ biến có 2 hay 3 cánh 

quạt. Tuabin gió 3 cánh quạt hoạt động theo chiều gió với bề mặt cánh quạt hướng về chiều gió 

đang thổi. Ngày nay, tuabin gió 3 cánh quạt được sử dụng rộng rãi. 

 

Tính tới năm 2012, bức tranh năng lượng gió tại Việt Nam được mô tả trong bảng sau:  

Bảng 5:  Hiện trạng phát triển năng lượng gió ở Việt Nam 

                                                           
7Nguồn: http://nangluongvietnam.vn/news/vn/khoa-hoc-nang-luong/nguyen-ly-lam-viec-cua-

tuabin-gio.html 
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Tổng tiềm năng kĩ thuật 1.785 MW (ở độ cao 60m so với mặt đất) 

Vùng tiềm năng gió 

Tốc độ gió trung bình tại các vùng tiềm năng là 6m/s ở 

độ cao 60m. Tiềm năng gió cao nhất ở khu vực Tây 

Nguyên và miền Nam (đặc biệt là ở khu vực cao 

nguyên, hải đảo và ven biển) với tổng tiềm năng khoảng 

880 MW và 855 MW. Tiềm năng tại miền Bắc khoảng 

50MW 

Tổng công suất lắp đặt 30 MW (6/2011) 

Tổng dự án đang triển khai Khoảng 50 dự án đang triển khai 

Tổng công suất nguồn điện gió 

(đến năm 2020) 

1.000MW 

Tổng công suất nguồn điện gió 

(đến năm 2030) 

6.200 MW 

(Nguồn: Cơ chế và chính sách phát triển điện gió tại Việt Nam -  Nguyễn Anh Tuấn – Viện Năng 

lượng, 2012; Tổng sơ đồ điện 7, 2011) 

 

Trongđó, ứng dụng chủ yếu của điện gió ở các quy mô gồm: (i) turbin gió loại gia đình, (ii) hệ lai 

ghép turbin gió – máy phát diesel/pin mặt trời; (iii) turbin gió loại lớn cho hải đảo và (iv) turbin 

gió nối lưới (IA, 2007. GIZ/MoIT, 2011). Trong đó, các tur-bin nhỏ quy mô hộ gia đình (100-

200 tới 500W) vận hành tốt hơn do được bảo dưỡng thường xuyên. Trung tâm Năng lượng Tái 

tạo và Thiết bị Nhiệt thuộc trường đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị chính 

sản xuất tur-bin gió loại này. Ngoài ra, Viện Năng Lượng cũng là một đơn vị nghiên cứu, triển 

khai ứng dụng các tur-bin gió có công suất 150W để áp dụng cho các hộ dân cư vùng sâu, vùng 

xa.Các tur-bin gió cỡ nhỏ này được đưa vào vận hành lần đầu tiên năm 1999 và nay tập trung 

chủ yếu ở khu vực ven biển miền Trung. Đối với các tur-bin gió cỡ lớn trong các dự án, phần lớn 

là các nhà đầu tư và công nghệ nước ngoài như Đan Mạch, Đức, và Thụy Sĩ.Hiện nay, các dự án 

điện gió nối lưới tập trung chủ yếu ở những vùng ven biển phía Nam, đặc biệt ở hai tỉnh Bình 

Thuận, Ninh Thuận và Bạc Liêu. Năm 2012 ở Việt Nam có gần 50 dự án gió với công suất từ 6 - 

150MW ở các giai đoạn phát triển khác nhau (Phụ lục 8). 
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3.2.4. Thủy điện nhỏ 

 

Thủy điện nhỏ hiện được các nhà quy hoạch năng lượng đánh giá là dạng năng lượng tái tạo khả 

thi nhất về mặt kinh tế - tài chính ở Việt Nam. Căn cứ vào các báo cáo đánh giá gần đây nhất thì 

hiện nay có trên 1.000 địa điểm đã được xác định có tiềm năng phát triển thủy điện nhỏ, qui mô 

từ 100kW tới 30MW với tổng công suất lắp đặt trên 7.000MW, các vị trí này tập trung chủ yếu ở 

vùng núi phía Bắc, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Ngoài ra còn có các tổ máy cực nhỏ và các 

nhà máy chưa nối vào mạng lưới điện quốc gia. (Phạm Khánh Toàn, 2010). 

 

 

Biểu đồ 1: Tổng tiềm năng kĩ thuật của thủy điện nhỏ tại Việt Nam 

(Nguồn: Phạm Khánh Toàn, 2010) 

 

Tổng tiềm năng kỹ thuật của thuỷ điện nhỏ tại Việt Nam có quy mô đa dạng: 

+ Công suất 100 – 10.000 kW mỗi trạm: 500 trạm thuỷ điện nhỏ với tổng công suất là 1.400-

1.800MW, chiếm 82% - 97% tổng các trạm thuỷ điện nhỏ; 

+ Công suất 5 - 100 kW mỗi trạm: 2,500 trạm thuỷ điện nhỏ với tổng công suất là 100 - 150MW, 

chiếm 5 – 7,5 %  tổng các trạm thuỷ điện nhỏ; và 
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+ Công suất 0,1 to 5 kW mỗi trạm (cũng được gọi là Thuỷ điện siêu nhỏ): tổng công suất là 50–

100 MW, chiếm 2,5–5% tổng công suất các trạm thuỷ điện nhỏ.Theo số liệu thống kê của Viện 

Năng Lượng, hiện nay cả nước ta có khoảng trên 120 nghìn tổ máy thuỷ điện nhỏ, hàng năm cho 

sản lượng 18 - 20 triệu kw/h. 

 

So với các dạng năng lượng tái tạo khác, thủy điện là một dạng công nghệ lâu đời và phổ biến 

hơn ở Việt Nam và có lợi nhuận cao. Do đó các dự án thủy điện nối lưới dễ vay vốn ở Việt Nam 

hơn. 

 

3.2.5. Các sáng kiến và giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

Như đã phân tích trên, việc sử dụng năng lượng hiệu quả là một trong các giải pháp góp phần 

phát triển năng lượng bền vững. Một số giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho 

cả lĩnh vực sản xuất và sinh hoạt đã được áp dụng tại Việt Nam. Một số chương trình tiết kiệm 

và sử dụng năng lượng hiệu quả đã được phát động như chương trình hỗ trợ bình nước nóng 

năng lượng mặt trời trên quy mô toàn quốc do tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) tài trợ8, và 

chương trình dán nhãn tiết kiệm năng lượng do Bộ Công thương chủ trì thực hiện. Mục tiêu 

chương trình dán nhãn tiết kiệm năng lượng là toàn bộ các sản phẩm điện dân dụng (tủ lạnh, 

bóng đèn huỳnh quang compact, quạt điện…) phải được dán nhãn kể từ năm 20139. Bằng cách 

này, người tiêu dùng có thể thấy an tâm khi tiếp cận được các công nghệ và thiết bị tiết kiệm 

điện và thúc đẩy thị trường tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, chương trình dán nhãn tiết kiệm 

năng lượng còn gặp khó khăn do thị trường của các loại thiết bị và công nghệ tiết kiệm năng 

lượng vẫn chưa ổn định, cụ thể do phải cạnh tranh với thị trường của các thiết bị/sản phẩm nhái 

từ các quốc gia khác.  

 

Ngoài ra, các chương trình khác với sự hỗ trợ không chỉ về tài chính mà còn về kỹ thuật từ các 

nhà tài trợ quốc tế cũng đã được triển khai, ví dụ chương trình phát triển Liệp Hiệp Quốc đã thực 

hiện chương trình hỗ trợ tiết kiệm năng lượng trong doanh nghiệp vừa và nhỏ (PECSME) với ưu 

                                                           
8Mỗi hộ gia đình khi mua bình nước nóng năng lượng mặt trời (NLMT) sẽ được EVN và nhà sản xuất hỗ trợ 1 triệu 

đồng/bình nước nóng NLMT với số lượng 30.000 bộ. Xem thêm 

http://pcphuyen.cpc.vn/?show=news&catid=18&contentid=373 (truy cập ngày 27/03/2014) 
9 http://tietkiemnangluong.com.vn/en/chuong-trinh-dan-nhan-tknl/bat-buoc-dan-nhan-tiet-kiem-nang-luong-dn-phai-

lam-gi-42002-16889.html 

http://pcphuyen.cpc.vn/?show=news&catid=18&contentid=373
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tiên hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sử dụng nhiều nhiên liệu và điện như: gốm, sứ, gạch, giấy...10; 

kế hoạch tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả của JICA; và dự án Thúc đẩy sử dụng Năng 

lượng hiệu quả và tiết kiệm thông qua hỗ trợ Phát triển các Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt 

Nam (MEET – BIS). Dự án MEET-BIS được thực hiện từ năm 2009-2013 dưới sự tài trợ của Ủy 

ban châu Âu nhằm mục đích hỗ trợ cho doanh nghiệp đổi mới trang thiết bị tiết kiệm điện, tiết 

kiệm nước hiệu quả và đào tạo kiến thức về tiết kiệm năng lượng11. Dự án MEET-BIS đã giúp 

các doanh nghiệp vửa và nhỏ tiếp cận với các công nghệ tiết kiệm năng lượng, nhờ đó các doanh 

nghiệp đã tiết kiệm được khoản chi phí năng lượng lớn. Cụ thể, công ty cổ phần dệt công nghiệp 

Hà Nội tiết kiệm 135.000.000 đồng hàng năm nhờ vào việc thay thế các thiết bị tiêu thụ nhiều 

năng lượng sang các thiết bị tiết kiệm năng lượng hiệu quả (thay bóng đèn cao áp thuỷ ngân sang 

bóng đèn Natri). Nhà nước cũng đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi như hỗ trợ hoàn toàn chi 

phí cho các doanh nghiệp khi thực hiện kiểm toán năng lượng, được tư vấn kỹ thuật và được hỗ 

trợ hoặc bảo lãnh vốn vay nếu doanh nghiệp có kế hoạch đổi mới, cải tiến công nghệ. 

Đối với khu vực thương mại và dân cư, các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả như cung cấp 

các sản phẩm thắp sáng tiết kiệm điện (bóng đèn LED thay thế cho đèn compact và bóng đèn 

huỳnh quang thông thường). Ngoài ra, việc sử dụng bình nước nóng NLMT tại các tòa nhà 

thương mại và trong dân cư đã tiết kiệm được lượng điện đáng kể. Mô hình bếp cải tiến cũng 

được áp dụng rông rãi trên tòan quốc, điều này đã mang lại thành công khá lớn về sử dụng hiệu 

quả năng lượng. 

 

3.3.Thực tế áp dụng các sáng kiến và mô hình NLBV cấp cộng đồng tại một số khu vực 

 

Cho tới nay, có nhiều mô hình NLBV đã được triển khai, ứng dụng tại nhiều cộng đồng trong cả 

nước. Qua nghiên cứu tài liệu sơ cấp đã cho thấy một bức tranh về các mô hình NLBV dùng cho 

lĩnh vực sinh hoạt và sản xuất ở cấp cộng đồng tại Viêt Nam. Với mục đích sử dụng cho sản 

xuất, các mô hình NLBV đang được áp dụng bao gồm: viên chất đốt từ rác, mô hình gạch nổi 

trên nước; hệ thống cấp điện hỗn hợp pin mặt trời, tur-bin gi và biogas; chế biến nước mắm nhờ 

năng lượng mặt trời, pin mặt trời dành cho ngư dân và thiết bị chương cất nước ngọt nhờ năng 

                                                           
10http://eccbachkhoa.vn/tin-tuc/tin-tuc-tiet-kiem-nang-luong/94-thi-truong-tiet-kiem-nang-luong-o-viet-nam-dang-

khoi-sac.html (truy cập ngày 27/03/2014) 
11 Xem thêm http://www.tietkiemnangluong.com.vn/home/tin-noi-bat/hieu-qua-tu-du-an-meet-bis-tai-viet-

nam16074.html (truy cập vào ngày 27/03/2014) 

http://eccbachkhoa.vn/tin-tuc/tin-tuc-tiet-kiem-nang-luong/94-thi-truong-tiet-kiem-nang-luong-o-viet-nam-dang-khoi-sac.html
http://eccbachkhoa.vn/tin-tuc/tin-tuc-tiet-kiem-nang-luong/94-thi-truong-tiet-kiem-nang-luong-o-viet-nam-dang-khoi-sac.html
http://www.tietkiemnangluong.com.vn/home/tin-noi-bat/hieu-qua-tu-du-an-meet-bis-tai-viet-nam%2016074.html
http://www.tietkiemnangluong.com.vn/home/tin-noi-bat/hieu-qua-tu-du-an-meet-bis-tai-viet-nam%2016074.html
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lượng mặt trời. Để sử dụng cho sinh hoạt hàng ngày, các mô hình NLBV đang được các hộ gia 

đình ứng dụng ở nước ta như bếp cải tiến, bình nước nóng NLMT và đèn bão. Đặc biệt, một số 

mô hình NLBV đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất như mô hình biogas, bơm nước không 

dùng nhiên liệu và thủy điện siêu nhỏvà sáng kiến lập và triển khai kế hoạch năng lượng địa 

phương12 (phụ lục 1). 

Trong khuôn khổ khảo sát này, báo cáo tập trung phân tích các mô hình NLBV cấp cộng đồng 

đang được triển khai ở các địa bàn Yên Bái, Thái Bình, Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, 

Quảng Trị, Cần Thơ và Cà Mau như biogas, bếp cải tiến, bình nước nóng NLMT, bơm nước 

không dùng nhiên liệu, thủy điện siêu nhỏ,  đèn LED tiết kiệm điện. Việc ứng dụng các mô hình 

này mang lại lợi ích trực tiếp về kinh tế (tiết kiệm chi phí nhiên liệu và chi phí tiền điện) và về 

môi trường (giảm ô nhiễm môi trường, mùi hôi và khói bụi) cho các hộ gia đình sử dụng và đồng 

thời cũng góp phần thực hiên mục tiêu quốc gia về phát triển năng lượng tái tạo (theo định 

hướng sử dụng NLTT đến năm 2030 của Tổng sơ đồ Điện 7 là 9,4%).  

Dựa trên kết quả khảo sát, mô hình biogas hiện nay được coi là mô hình được triển khai nhân 

rộng nhất trên cả nước. Tiếp theo đó là mô hình bếp cải tiến và bình nước nóng NLMT. Ngoài ra 

còn có những mô hình NLBV khác đặc trưng cho các khu vực có đặc điểm địa hình đặc trưng 

như: thủy điện siêu nhỏ ở Bắc Trung Bộ, bơm nước không dùng nhiên liệu ở miền núi Tây Bắc 

Bộ, mô hình ứng dụng pin mặt trời thắp sáng cho ngư dân tại Bắc Trung Bộ và duyên hải miền 

Trung. 

3.3.1.Mô hình biogas 

a) Thông tin chung về mô hình 

 

Khí sinh học sản xuất từ hầm biogas bao gồm 2/3 khí mêtan (CH4), 1/3 khí cacbonic (CO2) và 

năng lượng khoảng 4.500-6.000 calo/m3. Một mét khối (1m3) hỗn hợp khí với mức 6.000 calo có 

thể tương đương với 1 lít cồn; 0,8 lít xăng; 0,6 lít dầu thô; 1,4 kg than hay 1,2 kWh điện năng, và 

                                                           
12Lập kế hoạch Năng lượng địa phương là một cách tiếp cận mới do Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) 

phối hợp với Liên minh Năng lượng triển khai thực hiện lần đầu tiên tại Việt Nam từ năm 2012. LEP giúp phân tích 

nhu cầu năng lượng của một địa phương và tiềm năng sản xuất năng lượng của địa phương đó (ví dụ như làng, xã, 

huyện) sau đó đưa ra giải pháp để cải thiện vấn đề.Các kịch bản năng lượng thay thế đã được đưa ra và cuối cùng 

một bản thảo về kế hoạch năng lượng cho từng địa phương được xây dựng và được cộng đồng thông qua.Đặc trưng 

lớn nhất của hướng tiếp cận LEP là việc chú trọng vào sự khác biệt giữa các vùng miền. 
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có thể sử dụng để chạy động cơ 2KVA13 trong 2 giờ; sử dụng cho bóng đèn thắp sáng trong 6 

giờ; sử dụng cho tủ lạnh 1m3 khí biogas trong 1 giờ hoặc sử dụng nấu ăn cho gia đình 5 người 

trong 1 ngày. Trong tương lai, công nghệ biogas sẽ là nguồn cung cấp năng lượng chính nhằm 

giải quyết chất đốt sinh hoạt cho vùng nông thôn, thay thế các loại nhiên liệu khác như củi, trấu, 

than... Ngoài ra, khí sinh học có thể sử dụng cho các mục đích khác như: phát điện, lò sấy, đèn 

thắp sáng, hệ thống nước nóng, các tủ lạnh chạy bằng gas, một số động cơ. 

 

Biogas hiện nay được sử dụng chủ yếu cho đun nấu ở quy mô hộ gia đình ở các khu vực nông 

thôn và có thể dùng để phát điện. Nhu cầu sử dụng biogas cho đun nấu và chiếu sáng sẽ tăng cao 

tại các khu vực nông thôn. Ngoài ra biogas còn sử dụng cho các mục đích sản xuất ở quy mô lớn 

hơn như: (i) trang trại chăn nuôi, (ii) các nhà máy chế biến nông - thực phẩm, (iii) các công ty xử 

lý chất thải (xử lý chất thải rắn và sau đó xử lý nước thải), (iv) các tỉnh thành có ngành nông 

nghiệp chiếm ưu thế vì nguyên liệu cho sản xuất biogas ở đây rất phong phú. 

 

Tiềm năng khí sinh học ở Việt Nam xấp xỉ 10 tỷ m3/năm, từ các nguồn rác thải, chất thải gia súc 

và phụ phẩm nông nghiệp.  

Bảng 6: Tổng lượng mê tan từ chất thải gia súc 2010(GIZ, 2011) 

Loài Lượng KSH (triệu 

m3/năm) 

Lượng KSH trung 

bình (triệu m3/năm)14 

Tỷ lệ (%) 

Trâu 335 – 720 527,5 10,93 

Bò 562 – 1200 881 18,26 

Lợn 1500 – 2250 1875 38,87 

Gia cầm 1400 – 1680 1540 31,94 

Tổng 3797 – 5850 4823,5 100 

 

                                                           
13KVA (Kilo Vôn Ampe) là đơn vị đo công suất dòng điện dùng để đo công suất điện năng của các máy biến thế. 

KVA thường dùng cho các thiết bị có khả năng truyền tải. 
14 Quản lý chăn nuôi, Cơ quan phát triển Hà Lan 2007 
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Hiện nay chỉ có 0,3% trong số17.000 các trang trại lớn đã sử dụng khí sinh học. Chiến lược quốc 

gia của Chính phủ về Cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường đặt mục tiêu là đến năm 2020 

sẽ có khoảng 45% trang trại sử dụng hệ thống quản lý chất thải, đặc biệt là bể biogas để xử lý và 

quản lý chất thải.  

Ưu điểm và nhược điểm của mô hình biogas cấp hộ được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 7: Ưu nhược điểm của mô hình biogas 

Ưu điểm Nhược điểm 

Khí sinh học là nguồn nhiên liệu đáng tin cậy 

và tiết kiệm:  việc sử dụng hầm khí sinh học có 

thể tiết kiệm gas cho đun, nấu hay tiền điện 

thắp sáng. Ngoài ra, do chất thải sau khi phát 

điện có thể dùng để làm phân bón nên mỗi hầm 

khí sinh học còn có thể tiết kiệm chi phí phân 

bón cho 1 ha lúa; 

Chi phí đầu tư cao dẫn tới không phải hộ gia 

đình nào cũng có thể đầu tư ứng dụng được. 

Có khả năng thích ứng với môi trường, giảm 

phát thải khí nhà kính: Việc ứng dụng công 

nghệ hầm ủ biogas giải quyết vấn đề ô nhiễm 

môi trường đất, nước, không khí giảm thiểu 

các chất khí gây hiệu ứng nhà kính phát sinh từ 

quá trình sản xuất, chăn nuôi; hạn chế dịch 

bệnh bảo vệ sức khỏe cộng đồng 

Lượng gas phụ thuộc vào nguồn đầu vào. Các 

hộ gia đình gặp khó khăn khi không đủ lượng 

chất thải sẽ không tạo đủ khí cho đun nấu, 

thậm chí nếu số lượng gia súc – gia cầm chăn 

nuôi ít quá thì phải ngưng sử dụng hầm biogas 

Công nghệ của hầm biogas: đa dạng công nghệ 

phù hợp với nhiều địa phương khác nhau từ 

nông thôn tới thành thị; thời gian sử dụng công 

trình lâu dài 

 

Có khả năng áp dụng rộng rãi: Mô hình biogas 

vận hành đơn giản, không đòi hỏi yêu cầu kĩ 

thuật cao. 

Đa số các hộ khảo sát chưa quan tâm tới vấn đề 

bảo trì, bảo dưỡng công trình biogas của gia 

đình. Việc khuấy đảo dịch phân, phá váng là 

một trong những yêu cầu kĩ thuật bảo dưỡng 
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 công trình biogas, song cũng không được nhiều 

hộ quan tâm hoặc không biết tới điều này. 

 

b) Thưc tiễn áp dụng mô hình 

Dựa vào những thông tin thu được, mô hình biogas là mô hình năng lượng bền vững được triển 

khai phổ biến nhất trên toàn quốc. Khi khảo sát các hộ gia đình đang sử dụng hầm biogas tại các 

địa bàn đã chọn, đa số các hộ được hỏi đều hài lòng về mô hình biogas đang sử dụng và sẽ tiếp 

tục sử dụng trong thời gian tới. Nhận xét về hiệu quả của công trình khí biogas, 91% số hộ gia 

đình phỏng vấn cho biết việc áp dụng biogas giúp xử lý các vấn đề về môi trường, 35% số hộ 

trên đánh giá công trình giúp giảm thời gian làm vệ sinh chuồng trại và công lao động, 68% số 

hộ ghi nhận mô hình giúp tiết kiệm chi phí năng lượng, và 52% nhận xét biogas giúp giảm nhu 

cầu nhiên liệu khác… 

 

Biểu đồ 2: Đánh giá ưu điểm của mô hình biogas 

Người sử dụng hài lòng với những lợi ích mà mô hình hầm biogas mang lại. Đây chính là động 

lực thúc đẩy các hộ quyết định đầu tư lắp đặt mô hình. Tuy nhiên những lợi ích lâu dài đặc biệt 
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về môi trường, xã hội hay định lượng những khoản chi phí giảm so với trước đó thì không phải 

hộ nào cũng có thể nhận ra và xác định được một cách rõ ràng. 

 

- Hiệu quả kinh tế của mô hình biogas cấp hộ:  

Việc đem lại lợi ích về kinh tế  cho hộ gia đình là một trong những tiêu chí được cân nhắc đầu 

tiên để các hộ gia đình xây dựng hầm biogas. Cụ thể các hộ gia đình áp dụng mô hình biogas có 

thể tiết kiệm các chi phí như tiết kiệm nhiên liệu trong đun nấu, tiết kiệm tiền phân bón hoặc 

thức ăn chăn nuôi khi sử dụng các phụ phẩm trong trồng trọt. Việc sử dụng mô hình biogas đã 

mang lại hiệu quả cao và tiết kiệm chi phí so với sử dụng gas công nghiệp và các chất đốt bình 

thường (củi, than, trấu, rơm rạ…). So với trước khi sử dụng hầm khí biogas, các hộ gia đình có 

thể tiết kiệm được khoảng 1.500.000 – 2.000.000 đồng/năm cho chi phí đun nấu tương đương 

với 4 - 5 bình gas công nghiệp một năm. Đây là một con số không nhỏ đối với các hộ gia đình 

nông thôn khi mà kinh tế họ còn gặp nhiều khó khăn. Về chi phí tiền điện, các hộ gia đình cho 

biết họ tiết kiệm được khoảng 700.000 – 800.000 đồng/năm cho đun nấu. Riêng các trang trại 

lớn, khi sử dụng khí sinh học thừa để thắp sáng thì có thể giúp tiết kiệm được khoản chi phí tiền 

điện khoảng 3.000.000 đồng/năm. Khi khảo sát tại Sóc Sơn (Hà Nội), các hộ gia đình trồng chè ở 

đây đã cho biết sử dụng bã thải từ hầm biogas làm phân bón họ tiết kiệm được trung bình 

2.000.000 đồng/năm. Hiệu quả về kinh tế là lợi ích trực tiếp mà các hộ gia đình đang sử dụng 

hầm biogas dễ dàng nhận ra.   

Đặc biệt khi khảo sát tại huyện Phong Điền (thành phố Cần Thơ), các hộ gia đình còn kết hợp lợi 

ích của hầm biogas trong chuỗi mô hình vườn – ao – chuồng – biogas (VACB). Ban đầu chất 

thải chăn nuôi được dồn xuống hầm biogas để tạo khí cho đun nấu, nguồn bã thải từ hầm thì 

được các hộ dùng làm thức ăn nuôi cá. Đây được xem là nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng cho các 

loài cá nuôi. Cuối mỗi năm khi nạo vét ao, hồ thì các hộ gia đình sử dụng bùn dưới đáy ao, hồ 

đắp gốc cho cây trái trong vườn. Cây trái khi được đắp đất bùn này thì tươi tốt và cho hiệu quả 

cao, các hộ lại có thể tiết kiệm một lượng lớn chi phí phân bón cho cây. Chuỗi sản xuất vòng 

tròn khép kín này đã giúp các hộ tận dụng triệt để được nguồn lực sẵn có, tiết kiệm chi phí sản 

xuất và mang lại hiệu quả kinh tế. Theo ông Trần T.N – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn huyện Phong Điền cho biết: “Mô hình VACB đang ngày càng phát triển trong 

địa bàn huyện giúp các hộ nông dân phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và cải thiện cuộc 
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sống. Trong thời gian tới, chính quyền huyện có kế hoạch nhân rộng mô hình hơn nữa tại địa 

phương.” 

- Hiệu quả về môi trường và sức khỏe 

Trước khi xây dựng hầm biogas, 100% các hộ chăn nuôi đều thải trực tiếp ra môi trường gây ô 

nhiễm cho môi trường xung quanh. Sử dụng công trình hầm biogas đã giúp các hộ gia đình giải 

quyết một phần cơ bản vấn đề ô nhiễm môi trường do chăn nuôi, góp phần cải thiện sức khỏe 

cho người dân. 

 

Biểu đồ 3: Hiệu quả về môi trường và sức khỏe của mô hình biogas 

Đặc biệt là 100% các hộ được hỏi đều cho biết công trình khí biogas góp phần làm giảm ô nhiễm 

môi trường nước của địa phương do không còn tình trạng thải trực tiếp chất thải ra ao hồ, kênh 

rạch và sông suối. Số lượng ruồi, muỗi, côn trùng đã giảm đi rất nhiều sau khi có công trình khí 

sinh học. 80,6 % các hộ điều tra cho biết sau khi sử dụng mô hình biogas thì đun nấu không có 

khói, bụi bẩn. 70,9% các hộ điều tra cho biết tình trạng mùi hôi trong chất thải chăn nuôi và đun 

nấu là giảm hoàn toàn, một số ít hộ thì vẫn thấy mùi gas hôi khi bắt đầu bật bếp – mùi hôi này sẽ 

hết rất nhanh khi đun sau đó. Ngay cả phần bã thải của hầm biogas được sử dụng để bón cho cây 

trồng và đồng ruộng đều không còn mùi hôi như ủ bằng rơm và bùn trước đây. Cụ thể, trước khi 

100

80.6

70.9

38

Giảm ô nhiễm môi 

trường nước

Giảm khói, bụi bẩn trong 

đun nấu

Giảm mùi hôi Giảm thời gian lao động, 

đun nấu

HIỆU QUẢ MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE

Tỉ lệ % câu trả lời
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có hầm biogas, người dân phải trực tiếp dọn chất thải trộn với tro bếp rồi chất thành đống ở góc 

vườn, sau đó dùng hỗn hợp bùn hoặc đất nhão trộn với rơm ra đậy lên để ủ kín. Qua thời gian 

khoảng 3 tháng chất thải đã được phân hủy tạo ra nguồn phân bón cho trồng trọt. Khi người dân 

mang phân đã ủ này ra bón chè và cây màu, mùi hôi vẫn còn nồng nặc. Tại Sóc Sơn, vào trời 

mùa hè, việc chăm sóc vườn chè trở nên vất vả hơn khi mà các hộ gia đình phải lao động trong 

bầu không khí ô nhiễm dẫn tới năng suất lao động giảm. Từ khi sử dụng hầm biogas, bã thải từ 

hầm mang bón cho chè vừa cho hiệu quả năng suất cao và chè không sâu bệnh. Các hộ gia đình 

ở tại đây thấy yên tâm hơn trong hoạt động sản xuất và góp phần tăng năng suất lao động. 

- Lợi ích khác 

Việc áp dụng biogas còn giúp hộ gia đình giảm thời gian lao động, đun nấu, kiếm củi.Thay vào 

đó, các hộ gia đình có thể dành thời gian cho các hoạt động giải trí, chăm sóc con cái hoặc tham 

gia các hoạt động cộng đồng. Khảo sát có khoảng 38% các hộ trả lời họ đã giảm được thời gian 

đáng kể khi đun nấu, lấy củi để dành cho các hoạt động khác. Ngoài ra việc vệ sinh chuồng trại 

sau khi có hệ thống hầm biogas cũng dễ dàng, thuận tiện hơn và tốn ít sức lao động hơn. Khi có 

hầm biogas, các hộ gia đình chỉ cần sử dụng vòi phun nước dội toàn bộ phân và nước thải theo 

đường ống xuống hầm, không cần phải thuê người dọn hoặc mất công xúc chất thải ra xa nơi 

chăn nuôi.  

Ngoài ra, khi triển khai các dự án phát triển mô hình biogas tại các địa phương đã tạo công ăn 

việc làm cho người dân và giúp họ tăng thu nhập tại chỗ. Cụ thể dự án “Chương trình khí sinh 

học cho ngành chăn nuôi” tại Yên Bái trong giai đoạn 2006 – 2010 đã đào tạo được 10 đội thợ 

xây với khoảng 50 cán bộ xây dựng và lắp đặt các mô hình biogas với thời gian bảo hành trung 

bình cho các hầm biogas là 1 năm.  

Một lợi ích khác của việc áp dụng mô hình biogas là thúc đẩy cơ chế chia sẻ lợi ích trong cộng 

đồng nông thôn. Tại xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnhThái Bình, việc áp dụng mô hình 

biogas cộng đồng từ nguồn chất thải chăn nuôi của trang trại lớn (2000 con heo) đủ khả năng 

cung cấp khí sinh học cho 50 hộ gia đình dùng đun nấu. Mô hình này lần đầu tiên được triển khai 

tại địa phương với sự hỗ trợ của Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh và Liên minh Năng 
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lượng15. Hệ thống biogas cộng đồng sử dụng công nghệ hầm biogas bạt nhựa HDPE giúp tận 

dụng hết lượng chất thải lớn của trang trại và hệ thống bơm đẩy khí và đường ống dẫn khí dài 

gần 2km nối từ trang trại về thôn Hoàng Môn cho các hộ sử dụng .Trước khi áp dụng mô hình 

biogas cộng đồng, người dân thuộc thôn Hoàng Môn đã có nhiều lần xung đột với chủ trang trại 

do chất thải chăn nuôi gây mùi hôi thối và ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới sức khỏe người 

dân. Tuy nhiên, từ khi áp dụng mô hình này, người dân không chỉ có khí biogas để đun nấu mà 

hiện tượng ô nhiễm môi trường cũng được cải thiện. Bên cạnh đó, nhóm người dân hưởng lợi 

cũng đã chung tay với chủ trang trại sửa chữa, nâng cấp hầm biogas khi có sự cố xảy ra. Tinh 

thần cộng đồng cũng được nâng cao rõ rệt qua việc áp dụng mô hình biogas cộng đồng trên. 

                                                           
15Liên minh năng lượng (EA) là sự hợp tác giữa các NGO Việt Nam và NGO quốc tế nhằm tăng cường sự phát triển 

năng lượng bền vững tại Việt Nam và khu vực Mekong . Liên minh Năng lượng được thành lập vào năm 2012 với 5 

tổ chức thành viên bao gồm Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID); Trung tâm Phát triển Bền vững Tài 

nguyên Nước và Thích nghi Biến đổi Khí hậu (CEWAREC), Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Thụy Điển (SSNC) , Tổ 

chức năng lượng bền vững Đan Mạch (SE) và Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới tại Việt Nam (WWF), và Trung 

tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (live&learn Vietnam). Để biết thêm thông tin chi tiết về Liên 

minh Năng lượng cũng như Kế hoạch Năng lượng Địa phương, vui lòng truy cập website: 

http://greenidvietnam.org.vn/en/?p=812 

http://greenidvietnam.org.vn/en/?p=812
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Điều kiện triển khai áp dụng mô hình 

Hiện nay, việc áp dụng thành công mô hình biogas của các hộ gia đình được đánh giá trên căn cứ 

sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Cụ thể, điều kiện đặc điểm địa hình là yếu tố quyết định loại hình 

công nghệ phù hợp được ứng dụng cho các hộ gia đình tại mỗi địa bàn khác nhau. Bên cạnh đó, 

yếu tố khả năng tài chính và đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào cho hầm biogas của các hộ gia 

đình cũng ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định sử dụng mô hình của người dân. Như vậy, những 

yếu tố ảnh hưởng tới khả năng nhân rộng mô hình biogas ở nước ta bao gồm: (i) đặc điểm địa 

hình, địa chất; (ii) công nghệ sử dụng; (iii) vốn đầu tư của các hộ và (iv) đảm bảo nguồn nguyên 

liệu đầu vào.  

Qua khảo sát và các nguồn tài liệu sẵn có, trên thị trường Việt Nam hiện có 3 loại hầm biogas 

(phân loại theo chất liệu xây dựng hầm) bao gồm hầm dạng xây, hầm composite và túi ủ. Dưới 

đây là bảng tổng hợp đặc điểm của các dạng công nghệ này.  
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Bảng 8:  So sánh đặc điểm của 3 dạng công nghệ hầm biogas đang được ứng dụng 

Tiêu chí Hầm biogas dạng 

xây 

Hầm composite Túi ủ 

Chi phí đầu tư ban 

đầu 

Cao  Cao Thấp 

Chất lượng hầm xây Phụ thuộc vào tay 

nghề của thợ xây. 

Chất lượng hầm 

composite đồng đều. 

Phụ thuộc vào chất 

liệu của bạt ủ. 

Thời gian lắp đặt Lắp đặt phức tạp, tốn 

nhiều thời gian (26 – 

30 ngày) 

Lắp đặt đơn giản, gọn 

nhẹ và nhanh chóng (2 

– 4 ngày) 

Lắp đặt đơn giản, gọn 

nhẹ và nhanh chóng (2 

– 4 ngày) 

Vận chuyển và di 

chuyển 

Khó vận chuyển vật 

liệu tới những địa bàn 

xa và vùng nhiều kênh 

rạch. Không di chuyển 

đi được sau khi đã 

xây. 

Khó vận chuyển các mô 

đun (hầm composite) 

tới những địa bàn xa, 

đường nhỏ hẹp, miền 

núi và vùng nhiều kênh 

rạch. Dễ dàng di 

chuyển đi nơi khác nếu 

muốn thay đổi địa điểm 

lắp đặt hầm. 

Dễ vận chuyển tới các 

hộ gia đình. Dễ dàng 

di chuyển đi nơi khác 

nếu muốn thay đổi địa 

điểm lắp đặt hầm. 

Nguyên vật liệu xây 

dựng 

Vật liệu xây dựng là 

gạch, dễ bị nứt, lún 

trong điều kiện đất 

không ổn định. Khi có 

sự cố, thường khó 

khắc phục được 

Chất liệu là nhựa 

composite, độ bền cao, 

kín tuyệt đối, không bị 

nứt gãy, không bị rò rỉ 

khí trong điều kiện 

nóng, lún. Địa bàn lắp 

đặt đa dạng: vùng cao, 

vùng trũng… 

Tấm túi ủ dễ bị rách 

khi bị ngoại vật tác 

động (do túi nổi trên 

trên mặt đất và tấm túi 

ủ rất mỏng và dễ 

rách). 
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Diện tích đất sử 

dụng 

Hầm được chôn dưới 

đất nên tiết kiệm diện 

tích và bớt cồng kềnh 

Hầm được chôn dưới 

đất nên tiết kiệm diện 

tích và bớt cồng kềnh 

Cần diện tích rộng lớn 

để có thể đặt túi ủ 

quanh khu chuồng 

trại. 

Độ bền Độ bền cao Độ bền cao Độ bền phụ thuộc vào 

độ bền nguyên liệu 

làm túi 

 

Bên cạnh những những lợi ích được phân tích ở trên, khi tiến hành khảo sát tại các địa bàn và từ 

bảng 7 đã cho thấy yếu tố địa hình và đặc điểm khí hậu có ảnh hưởng lớn tới khả năng nhân rộng 

mỗi dạng công nghệ hầm biogas. 

Tại Yên Bái 

Hiện nay, hầm biogas dạng xây và hầm composite đang được áp dụng phổ biến. Do đặc điểm địa 

hình núi cao và địa chất ổn định, Yên Bái phù hợp áp dụng hai dạng công nghệ hầm biogas 

composite và hầm dạng xây. Đối với hầm dạng xây, trong chương trình “Khí sinh học cho ngành 

chăn nuôi Việt Nam 2006 – 2010” đã giúp cho chính quyền địa phương đào tạo một đội ngũ cán 

bộ xây dựng hầm biogas lành nghề. Điều này góp phần củng cố niềm tin cho người dân địa 

phương khi họ cần thuê thợ xây hầm biogas. Tuy nhiên, các hộ gia đình cho biết hầm dạng xây 

tồn tại một hạn chế là thời gian xây dựng và chờ có khí để sử dụng lâu (khoảng 1 tháng); đồng 

thời khi thời tiết mưa lâu ngày hầm sẽ lâu khô thành bể xây. Đối với hầm composite, mặc dù thời 

gian xây dựng ngắn và đơn giản hơn so với dạng hầm xây nhưng việc vận chuyển các mô đun tại 

khu vực gặp khó khăn do đường núi xa xôi. Nhìn chung, trên địa bàn khảo sát tỉ lệ số hộ sử dụng 

hầm biogas composite và hầm biogas dạng xây là tương đương nhau (trong tổng số các hộ đang 

sử dụng mô hình biogas có 54% hộ dùng hầm composite và 46% dùng dầm dạng xây) và góp 

phần vào đáp ứng nhu cầu năng lượng của địa phương. 

Tại Thái Bình và Hà Nội 

Từ kết quả khảo sát cho thấy, hầm xây có nhiều phương án lựa chọn hơn về thể tích so với hầm 

composite. Hầm dạng xây có các thể tích từ quy mô nhỏ 5 – 6 m3 tới những hầm có thể tích lớn 

28-30 m3 (chủ yếu dành cho các trang trại lớn). Theo ông Hoàng Ngọc Sang: “Kích thước hầm 
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biogas composite chưa đa dạng, cụ thể đối với hộ chăn nuôi lớn (100 con lợn trở lên) thì chưa 

có kích thước hầm phù hợp. Việc vận chuyển hầm composite từ nơi sản xuất tới các địa bàn lắp 

đặt còn cồng kềnh nhất là các hộ ở xa sẽ tốn nhiều chi phí vận chuyển”16. Điều này cho thấy  

hầm xây có lợi thế về thể tích hơn hầm composite khi mà nhu cầu khác nhau. Tuy nhiên, bên 

cạnh ưu điểm về thể tích so với hầm composite nêu trên, hầm biogas dạng xây cũng còn tồn tại 

một số hạn chế. Khi xây dựng hầm biogas trong mùa mưa, thành bể xây dễ bị ngấm nước và lâu 

khô hơn. Theo ông Hoàng Ngọc Sang cho biết: “Nhược điểm của hầm biogas dạng xây là không 

thể xây dựng vào mùa mưa do mùa mưa thì nước thẩm thấu vào thành bể biogas mới xây sẽ 

khiến thành bể lâu khô, dễ có những sự cố và chi phí sẽ cao hơn xây dựng trong mùa khô”. Bên 

cạnh đó, xét về điều kiện tự nhiên, Hà Nội và Thái Bình thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng, 

nơi có địa hình tương đối bằng phẳng và nền móng vững chắc, giúp các hộ gia đình hạn chế 

được rủi ro về sụt lún của mô hình biogas hầm xây và hầm composite. Khi thực hiện phép so 

sánh về chi phí, hầm biogas dạng xây có chi phí đầu tư tương đương với hầm biogas composite. 

Với những phân tích ưu – nhược điểm của hai dạng công nghệ hầm biogas trên cho thấy, tại hai 

khu vực được khảo sát của đồng bằng sông Hồng, các hộ gia đình có xu hướng sử dụng hầm 

biogas composite nhiều hơn. Điều này là do khi sử dụng dạng hầm composite đòi hỏi ít kỹ thuật 

hơn trong xây dựng, yếu tố nền móng và mùa mưa cũng không ảnh hưởng nhiều tới chất lượng 

hầm.  

Xuất phát từ nhu cầu của các hộ sử dụng hầm biogas, thị trường hầm biogas trong khu vực 

không ngừng cải thiện sản phẩm để mang lại nhiều tiện ích cho người tiêu dùng. Tại khu vực 

Thái Bình, ngoài hai dạng mô hình biogas nêu trên, Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Khí 

sinh học Môi trường xanh17 đã nghiên cứu và sản xuất thành công bể khí sinh học Biogas từ vật 

liệu nhựa tái sinh. Sản phẩm này cho hiệu quả sử dụng cao, và đã đoạt giải nhất trong cuộc thi 

Sáng tạo khoa học - công nghệ và kỹ thuật tỉnh Thái Bình năm 2012 - 2013 và giải nhì cuộc thi 

Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 12. Ông Ngô DuyĐông – Giám đốc Công ty Môi trường 

Xanh cho biết: “Ưu điểm của hầm biogas nhựa tái sinh là độ bền cao, giá thành lại rẻ hơn các 

dạng hầm đang có. Hầm biogas nhựa tái sinh thể tích 9m3có giá 6.000.000 – 6.500.000 đồng có 

                                                           
16 Phỏng vấn sâu ông Hoàng Ngọc Sang – Chủ tịch xã Nam Cường – Tiền Hải – Thái Bình ngaỳ 13/12/2013 
17Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Khi sinh học Môi trường Xanh là một trong những công ty đi tiên phong 

trong việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm về hầm biogas compsite. Thành lập từ những năm 2010, hiện nay, 

công ty đã phát triển được hơn 50 đại lý ở khắp các tỉnh thành trong cả nước để phân phối sản phẩm đến từng hộ gia 

đình nông thôn hay miền núi. 
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thể giảm 30% chi phí so với hầm composite cùng thể tích.Các loại nhựa phế thải sau khi được 

công ty mua về sẽ được phân loại, xử lý và ép lại, dùng máy xay tạo thành hạt nhựa tái 

chế.Những hạt nhựa này được cho vào máy ép, máy sẽ tự động chảy và bơm vào trong khuôn 

định dạng sản phẩm. Bể có dạng hình cầu, đường kính ngang 2,25m, mỗi nửa bán cầu gồm 8 

mảng có kích thước và khối lượng bằng nhau được đúc trong khuôn ép bởi máy bơm nhựa áp lực 

2.200 tấn. Để nâng cao thể tích của bể, các kỹ sư đã lắp thêm nhiều mô đun hình trụ tròn làm 

khớp nối với hai nửa bán cầu. Mỗi mô đun khi được ghép nối sẽ tăng thể tích bể lên hơn 3 mét 

khối. Đối với loại công nghệ mới này, công ty đã triển khai lắp đặt thử nghiệm tại xã Bắc Hải 

(Thái Bình) và cử cán bộ theo dõi sát sao, hàng tháng đều kiểm tra – đánh giá. Tuy nhiên hạn 

chế của mô hình mới là hiện nay mới chỉ sản xuất ở kích thước 6 m3 mà chưa có nhiều lựa 

chọn.Trong năm 2014, công ty có kế hoạch sản xuất dạng hầm có thể tích nhỏ (4 m3)cho cả hộ 

không chăn nuôi mà chỉ sử dụng chất thải từ các thành viên trong gia đình cũng có thể áp dụng 

hầm biogas tạo khí cho đun nấu.” 

Tại Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Trị 

Qua khảo sát, hầm biogas dạng xây là dạng hầm phổ biến tại khu vực, cụ thể, 90% số hộ khảo sát 

sử dụng mô hình biogas dạng xây và 10% các hộ sử dụng hầm biogas composite. Tại đây, các hộ 

có kích thước hầm biogas lớn, lượng khí gas không sử dụng hết, đã chủ động chia sẻ cho các gia 

đình xung quanh cùng sử dụng, một mặt tiết kiệm chi phí, mặt khác tránh xả bỏ khí ô nhiễm ra 

môi trường cũng như đảm bảo an toàn vận hành hầm. Mỗi trang trại chăn nuôi này có thể nối 

đường ống dẫn khí cho khoảng 6 hộ gia đình xung quanh sử dụng chung và hiện  có khoảng 7 - 8 

mô hình như vậy trên địa bàn. Tuy nhiên các hình thức chia sẻ nguồn lợi này ở đây còn mang 

tính tự phát, số lượng người hưởng lợi vẫn chưa lớn, và cơ chế quản lý mô hình này chưa được 

rõ ràng trong việc chia sẽ rủi ro và lợi ích.  

Tại Cà Mau 

Do đặc điểm địa hình nhiều kênh rạch và đường vào ấp xa và nhỏ nên việc vận chuyển nguyên 

vật liệu và mô đun của hầm biogas gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, mô hình túi ủ được áp 

dụng rộng rãi tại khu vực này. Mô hình túi ủ có ưu điểm dễ vận chuyển và giá thành thấp. Tuy 

nhiên, nhược điểm của loại công nghệ này là dễ bị ngoại vật tác động làm rách bạt ủ  và gây xì 

khí biogas. Theo bà Huỳnh Kim Duyên cho biết: “Trên địa bàn tỉnh Cà Mau và trong khu vực, 

mô hình túi ủ biogas ngày càng trở nên phổ biến do tính tiện lợi và chi phí phù hợp. Nhưng 
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nhược điểm lớn nhất của mô hình chính là túi ủ nổi trên mặt đất nên thường bị gia súc, gia cầm 

làm rách.”  

3.3.2. Mô hình bếp cải tiến 

a) Thông tin chung mô hình bếp cải tiến 

Bếp cải tiến là bếp đã được thay đổi cấu trúc, hình dạng, kích thước so với bếp truyền thống 

thường dùng, với mục đích khi sử dụng tiết kiệm được nhiên liệu, đun nhanh hơn, giảm phát thải 

khí nhà kính và mang lại các lợi ích khác về môi trường (Trương, Q.H., Thi, P.Đ., và Ngọc, 

P.T.B., Hỏi đáp về Biến đổi khí hậu, trang 104 -105). Có nhiều loại bếp cải tiến khác nhau, phù 

hợp cho từng đối tượng, quy mô và mục đích sử dụng bao gồm: bếp khí hóa, bếp đun cải tiến 

ĐK, và bếp sử dụng năng lượng mặt trời. Nguyên liệu đầu vào của các loại bếp khí hóa và bếp 

cải tiến ĐK là nguồn phụ phẩm nông nghiệp như trấu, rơm rạ, mùn cưa và phôi bào, vỏ lạc, lõi 

ngô, tre ... Bếp sử dụng năng lượng mặt trời có các dạng như bếp parabol, bếp hình hộp, bếp hình 

hộp pizza, và bếp ba-nô. 

Trong phạm vi khảo sát, báo cáo tập trung vào các loại bếp cải tiến gồm: bếp củi cải tiến, bếp 

than cải tiến, bếp trấu cải tiến…Các hộ gia đình chỉ cần mở nắp bếp cho củi/trấu/lõi ngô vào sau 

đó xếp một hàng củi ở đáy buồng đốt qua cửa bếp rồi nhóm lửa. Sau khi tắt bếp 1 – 2 giờ, hộ gia 

đình có thể lấy than sinh học đã nguội ra từ khay đáy bếp và bón cho cây trái rất sạch sẽ và tiện 

dụng. Xây dựng bếp cải tiến cũng đơn giản đối với người dân; khi được hướng dẫn về kĩ thuật, 

các hộ gia đình có thể tự lắp đặt bếp cải tiến hoặc dễ dàng mua được tại địa phương với chi phí 

thấp.Bếp cải tiến là loại bếp xách tay, dể dàng di chuyễn và thuận tiện sử dụng. Dưới đây là một 

số hình ảnh mô hình bếp cải tiến được khảo sát tại các địa bàn. 
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So với bếp truyền thống, bếp cải tiến có nhiều ưu điểm hơn hẳn: 

- Tiết kiệm chất đốt 30 - 50%, giúp các hộ gia đình có thể tiết kiệm chi phí nguyên liệu đun 

nấu. 

- Thời gian đun nấu giảm 30 – 40 % 

- Về môi trường: tiết kiệm 50% chất đốt do hiệu suất cao, góp phần giảm đến 50% lượng khí 

thải từ bếp đun ra môi trường. Việc sử dụng bếp cải tiến vừa giúp giảm lượng khí thải, vừa góp 

phần hạn chế được nạn phá rừng. Bằng cách này, chất lượng môi trường và sức khỏe của mọi 

người sẽ được cải thiện. 

- Chất lượng bếp tốt, nòng bếp làm bằng sắt chịu nhiệt, bền và phù hợp với người dân địa 

phương 

Với nguồn nguyên liệu đầu vào (phụ phẩm từ gỗ và phụ phẩm từ nông nghiệp) dồi dào,việc áp 

dụng triển khai mô hình bếp cải tiến sẽ trở nên thuận lợi hơn. Trong trường hợp giá cả các loại 

nguyên liệu ngày càng tăng cao như hiện nay, mô hình bếp cải tiến là một giải pháp hiệu quả 
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giúp các hộ gia đình tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Đồng thời, việc sử dụng mô hình bếp góp phần 

làm giảm những tác động gây ô nhiễm môi trường như khói đun từ than. 

b) Thực tiễn áp dụng mô hình 

Hiện nay mô hình bếp cải tiến đang được triển khai phổ biến trên cả nước. Qua khảo sát, 100% 

các hộ được hỏi cảm thấy hài lòng với lợi ích của bếp cải tiến và trong tương lai họ tiếp tục giới 

thiệu cho các hộ gia đình khác xung quanh. 

Qua khảo sát, lợi ích nổi bật của mô hình bếp cải tiến là giúp các hộ gia đình tiết kiệm được 

nhiên liệu (70% câu trả lời của các hộ được khảo sát) mà cụ thể ở đây là khối lượng củi dùng cho 

đun nấu. Điều này đồng nghĩa với việc tiết kiệm chi phí cho gia đình và tiết kiệm thời gian. Thay 

vì phải đi kiếm củi như trước kia, họ có thể dành thời gian cho các hoạt động khác trong gia đình 

như chăm sóc con cái, giải trí... Ngoài ra, mô hình còn có ưu điểm là chi phí đầu tư ít (chi phí 

trung bình của một bếp cải tiến khoảng 250.000 – 400.000 đồng tùy thuộc vào kiểu bếp), tạo 

điều kiện nhân rộng mô hình tại khu vực cũng như các vùng miền khác. Qua tính toán việc sử 

dụng một bếp cải tiến có thể tiết kiệm cho hộ gia đình sử dụng khoảng 1.000.000 đồng chi phí 

nhiên liệu củi hàng năm – một lợi ích tương đối lớn đối với các hộ gia đình  nông thôn miền núi.  

 

 

Biểu đồ 4: Lợi ích của mô hình bếp cải tiến 
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Với các thông tin thu thập được từ khảo sát, bếp cải tiến được đánh giá là mô hình được áp dụng 

thành công tại địa phương và phù hợp với địa bàn Yên Bái nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung. 

Theo kết quả khảo sát mô hình bếp cải tiến tại Thái Bình, việc sử dụng bếp cải tiến giúp hạn chế 

khói,không có bồ hóng hay những bụi bẩn bám trên bếp. Hiệu suất của bếp cải tiến cao, giảm 

thời gian đun nấu của các hộ gia đình.Tuy nhiên, các hộ gia đình cũng gặp một số sự cố như 

hỏng mối hàn bếp, có muội, khóikhi sử dụng bếp lâu. Trong trường hợp này, các hộ gia đình phải 

sử dụng khò điện để nhóm bếp. Khò điện là một chiếc quạt chạy bằng điện có công suất nhỏ. Do 

bếp có chi phí không cao nên thường không có thời gian bảo hành, trường hợp gặp trục trặc, các 

hộ phải tự mình tìm hiểu và sửa chữa mà không có sự hướng dẫn của đơn vị nào. 

3.3.3. Bình nước nóng NLMT 

a) Thông tin chung 

 

Thông thường, bình nước nóng NLMT có cấu tạo gồm 3 lớp: ruột bình, lớp bảo ôn và vỏ bình. 

Hệ thống bình nước nóng năng lượng mặt trời hoạt động theo nguyên lý đối lưu nhiệt tự nhiên và 

hiện tượng hiệu ứng lồng kính, giúp biến đổi quang năng thành nhiệt năng. Năng lượng mặt trời 

được hấp thụ tại bề mặt thiết bị sẽ bị đun nóng nước, do quá trình đối lưu nhiệt, nước tại bình 

bảo ôn sẽ tăng lên, quá trình này diễn ra liên tục cho đến khi nhiệt độ trong bình bằng nhiệt độ 

của nước tại thiết bị hấp thụ.Việc tạo ra nước nóng không phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường 

bên ngoài mà phụ thuộc vào khả năng hấp thụ nhiệt của thiết bị năng lượng với các tia bức xạ 

ánh nắng mặt trời. 

So sánh với bình nước nóng bằng chạy điện, bình nước nóng NLMT có nhiều ưu điểm. Cụ thể 

như:  

Bảng 9: So sánh đặc điểm bình nước nóng chạy điện và bình nước nóng NLMT 

Tiêu chí Bình nước nóng chạy điện Bình nước nóng NLMT 

Nhiên liệu đầu vào 

Điện – Không phụ thuộc nhiều 

vào thời tiết nhưng tốn chi phí sử 

dụng điện 

Ánh sáng mặt trời – Phụ thuộc 

nhiều vào thời tiết nhưng tiết kiệm 

chi phí sử dụng điện 

Vốn đầu tư Tùy thuộc dung tích và hãng sản Tùy vào dung tích và hãng sản 
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xuất sẽ có giá 3.000.000 – 

5.000.000 đồng/bình 

xuất mà giá thành 1 hệ thống dao 

động trong khoảng từ 6.000.000 

đồng trở lên 

Thời gian thu hồi vốn Không có khả năng thu hồi vốn  3 – 4 năm 

Mức độ an toàn 
Có nguy cơ bị điện giật nếu quá 

trình lắp đặt không được đảm bảo 

Mức độ an toàn cao do không sử 

dụng điện 

Rủi ro trong quá trình 

sử dụng 

Phụ thuộc vào nguồn điện Không phụ thuộc vào nguồn điện 

Mức độ tiện dụng 
Thường chỉ dùng vào mùa đông 

và khi có nhu cầu thực sự 

Quá trình sử dụng thoải mái vào 

tất cả các mùa trong năm 

 

Từ bảng 9 cho thấy, mô hình bình nước nóng NLMT có nhiều ưu điểm hơn bình nước nóng chạy 

điện, phù hợp áp dụng cho các địa bàn có nhiều nắng. Tuy nhiên, hạn chế của mô hình này đó là 

lượng nước nóng phụ thuộc vào thời tiết. Trong những ngày không có nắng thì nước nóng sẽ 

không đủ dùng cho các hộ gia đình. Các hộ gia đình lại phải đun nước nóng bằng bếp thông 

thường như bếp gas hoặc kết hợp với bình chạy điện thông thường. Trường hợp này hay xảy ra 

tại các tỉnh khu vực phía Bắc vào mùa đông.  

Việt Nam được đánh giá là có nguồn bức xạ dồi dào, đặc biệt là khu vực Tây Bắc, duyên hải 

Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. 

Bảng 10: Cường độ bức xạ mặt trời tại các khu vực của Việt Nam 

Vùng Giờ nắng trong năm 
Cường độ bức xạ mặt 

trời (kWh/m2/ngày) 
Ứng dụng 

Đông Bắc 1.600 – 1.750  3,3 – 4,1 Trung bình 

Tây Bắc 1.750 – 1.800 4.1 – 4.9 Trung bình 

Bắc Trung Bộ 1.700 – 2.000  4,6 – 5,2  Tốt 

Nam Trung Bộ và Tây 

Nguyên 
2.000 – 2.600  4,9 – 5,7  Rất tốt 

Nam Bộ 2.200 – 2.500 4,3 – 4,9 Rất tốt 

Trung bình cả nước 1.700 – 2.500  4,6 Tốt 
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(Nguồn: http://gic-cs.com/cuong-do-buc-xa-nang-luong-mat-troi-tai-cac-khu-vuc-cua-viet-

nam/a263286.html) 

Tiềm năng bức xạ mặt trời tốt nhất ở các vùng Thừa Thiên Huế trở vào Nam và vùng Tây Bắc. 

Vùng Tây Bắc và vùng Bắc Trung Bộ có năng lượng mặt trời khá lớn. Mật độ năng lượng mặt 

trời biến đổi trong khoảng 300 đến 500 cal/cm2.ngày. Số giờ nắng trung bình cả năm khoảng 

1.800 đến 2.100 giờ. Tại miền Nam, từ Đà Nẵng trở vào, năng lượng mặt trời rất tốt và phân bố 

tương đối điều hòa trong suốt cả năm. Trừ những ngày có mưa rào, có thể nói trên 90% số ngày 

trong năm đều có thể sử dụng năng lượng mặt trời cho sinh hoạt. Số giờ nắng trung bình cả năm 

trong khoảng 2.000 đến 2.600 giờ. Đây là khu vực rất thích hợp để ứng dụng bình nước nóng 

năng lượng mặt trời. 

 

b) Thực tiễn triển khai áp dụng mô hình bình nước nóng NLMT 

 

Qua khảo sát, mô hình bình nước nóng NLMT được triển khai áp dụng tại các khu vực có mức 

độ bức xạ mặt trời cao và tập trung ở vùng đô thị. Trong tổng số phiếu khảo sát hộ sử dụng bình 

nước nóng NLMT, 73% các hộ sử dụng bình có dung tích nhỏ dưới 180 lít và 27% sử dụng bình 

có dung tích lớn hơn 180 lít. Chi phí đầu tư trung bình cho một hệ thống bình nước nóng NLMT 

khoảng 7.800.000 đồng/bình. Theo ý kiến của các hộ được khảo sát thì chi phí đầu tư này khá 

lớn và chỉ phù hợp cho các hộ gia đình có thu nhập khá trở lên. Để thúc đẩy việc áp dụng bình 

nước nóng NLMT, Tập đoàn Điện lực phát động chương trình hỗ trợ cho mỗi hộ gia đình 

1.000.000 đồng18 để khuyến khích các hộ sử dụng bình nước nóng NLMT thay thế bình nước 

nóng bằng điện. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã kí kết thỏa thuận với 8 nhà cung cấp chính trên 

thị trường Việt Nam để thực hiên chương trình này. Các nhà cung cấp bao gồm: Công ty Cổ 

phần Quốc Tế Sơn Hà; Tập đoàn Tân Á Đại Thành; Công ty TNHH Phú Lạc Khang; Công  ty 

TNHH Gia Nam; Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Mặt trời Bách Khoa; Công ty Cổ 

phần Năng lượng Toàn Mỹ; và Công ty TNHH SX-TM Nhất Linh.Tuy nhiên, chi phí đối ứng 

của các hộ gia đình phải bỏ ra vẫn còn khá cao (các hộ phải chi thêm 6.500.000 đồng/bình) nên 

chưa thực sự hấp dẫn đối với bà con, nhất là ở khu vực nông thôn.  

                                                           
18Chương trình quảng bá sử dụng bình nước nóng năng lương mặt trời giai đoạn 2011 -2015 của Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam 
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Sử dụng bình nước nóng NLMT giúp người dân luôn có nước nóng để dùng lại tiết kiệm chi phí 

sinh hoạt. 58% các hộ gia đình cho biết họ tiết kiệm chi phí đáng kể dùng để đun nước nóng – 

mức tiết kiệm tiền điện trung bình xấp xỉ 1.600.000 đồng năm và khoảng 720.000 đồng/năm tiền 

gas công nghiệp. Việc lắp đặt do công ty phân phối thực hiện cũng đơn giản và dễ dàng, trong 

quá trình sử dụng không có trục trặc lớn nên các hộ gia đình sử dụng rất hài lòng.  

Ngoài hiệu quả về kinh tế, các hộ còn cho biết từ khi sử dụng mô hình, khi nấu nướng hoặc sinh 

hoạt cũng dùng luôn nước nóng nên thời gian đun nấu cũng giảm đáng kể. Họ có thể dành nhiều 

thời gian cho sản xuất và chăm sóc gia đình. Họ không còn phải đun nước nóng bằng củi hoặc 

gas công nghiệp khi mất điện. Tình trạng khói trong đun nấu cũng giảm đi rất nhiều. 

Tại Yên Bái 

Các hộ gia đình đều cho biết họ không đủ nước nóng sử dụng trong mùa đông khi nhu cầu nước 

nóng cao mà khu vực này lại có nhiều sương mù. Những ngày như vậy họ lại đun nước bằng 

phương pháp thông thường khác. Đây cũng là một điểm yếu làm cản trở việc nhân rộng mô hình 

tại vùng Tây Bắc. Hiện nay, các hộ dân cũng như chính quyền địa phương chưa có bất cứ một 

giải pháp nào khả thi để có thể khắc phục tình trạng này. Bên cạnh đó chi phí dành cho việc lắp 

đặt một bình nước nóng năng lượng mặt trời cũng là vấn đề đối với các hộ gia đình ở đây, 62.5 

% các hộ được hỏi đánh giá mô hình phù hợp với các hộ có thu nhập khá trở lên do chi phí đầu 

tư ban đầu cao. 

Tại Hà Nội và Thái Bình 

91% các hộ gia đình tại đây cũng đồng nhận xét với các hộ tại Yên Bái. Trong điều kiện thời tiết 

mùa đông và mùa xuân, các hộ gia đình tại khu vực này gặp khó khăn khi không có nước nóng 

để dùng tại thời điểm mà nhu cầu nước nóng cao nhất trong năm. Để khắc phục nhược điểm trên, 

một vài hộ gia đình đã đưa ra những sáng kiến. Cụ thể, ông Phạm Văn Tâm – Nam Sơn, Sóc 

Sơn, Hà Nội, khi thời tiết chuyển sang mùa đông mà không đủ nước nóng để dùng thì ông đã sử 

dụng bóng đèn cao áp thắp trong vòng 1 giờ để đun nước nóng. Sáng kiến này như một hình thức 

đun sử dụng bình nước nóng NLMT nhân tạo khi lượng bức xạ mặt trời thấp. Tuy nhiên, việc sử 

dụng đèn điện như vậy khiến hộ gia đình ông phát sinh thêm chi phí điện do đúng vào thời điểm 

nhu cầu nước nóng của gia đình cao nhất.Ngoài ra, một vài sự cố trong quá trình sử dụng mô 
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hình như vỡ ống chân không hoặc van nước nóng bị hỏng cũng được ghi nhận tại các hộ được 

khảo sát. 

Khảo sát tại các tỉnh khác (Cần Thơ, Cà Mau, các tỉnh miền Trung) 

Các tỉnh miền Trung,Cần Thơ và Cà Mau có vị trí địa lý nằm gần đường xích đạo hơn, và khí 

hậu cận đặc trưng của miền cận xích đạo. Địa bàn khảo sát này có tỉ lệ bức xạ mặt trời cao, thời 

gian nắng trong năm nhiều nên việc sử dụng bình nước nóng NLMT không gặp khó khăn như ở 

các tỉnh phía Bắc. Từ bảng 10 cho thấy, bức xạ mặt trời của các tỉnh miền Trung và Nam Bộ dồi 

dào với trên 90% số ngày trong năm đều có nắng. Điều này, giúp các hộ gia đình có nước nóng 

sử dụng tại tất cả các thời điểm trong năm mà lại tiết kiệm được nguồn chi phí sinh hoạt cho gia 

đình. Căn cứ vào tiềm năng NLMT của khu vực, các tỉnh duyên hải miền Trung và Nam Bộ hoàn 

toàn phù hợp triển khai mô hình bình nước nóng NLMT. 

3.3.4. Bơm nước không dùng nhiên liệu 

a) Thông tin chung 

Bơm nước không cần nhiên liệu (hay còn gọi là bơm xoắn) được coi là một mô hình điển hình 

được áp dụng tại khu vực Tây Bắc. Hiện mô hình chưa được áp dụng phổ biến ở các khu vực 

khác. Mô hình do Kĩ sư cơ khí Phạm Văn Rỡ - Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ 

thuật tỉnh Yên Bái và Thạc sĩ Vũ Đình Phiên nghiên cứu và chế tạo đang được triển khai lắp đặt 

tại các xã Nghĩa Tâm, Minh An và Bình Thuận thuộc huyện Văn Chấn – tỉnh Yên Bái. Từ năm 

2011 đến nay, số lượng mô hình được triển khai ngày càng tăng. Việc chuyển giao công nghệ 

ứng dụng mô hình này đã được thực hiện tại huyện Vị Xuyên, Bắc Quang và thành phố Hà 

Giang. Hiện nay, các đặc tính mô hình bơm xoắn được nhóm tác giả tiếp tục nghiên cứu và hoàn 

thiện hơn và có kế hoạch nhân rộng thêm trong vùng.19 

                                                           
19Phỏng vấn sâu ông Phạm Văn Rỡ - Phó chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kĩ thuật tỉnh Yên Bái ngày 

28/12/2013 
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Bơm xoắn được thiết kế dựa trên nguyên lý quay của con nước của đồng bào dân tộc vùng cao. 

Do được đặt trên phao nên bơm hoàn toàn thích nghi với điều kiện nước lên xuống của các con 

suối miền cao khi mùa khô và mùa lũ. Theo ông Phạm Văn Rỡ“ưu điểm nổi bật của bơm xoắn là 

bơm không sử dụng nhiên liệu nên vấn đề khó khăn về chi phí nhiên liệu như các bơm khác hoàn 

toàn được giải quyết mà vẫn đáp ứng được nguồn nước sinh hoạt, chăn nuôi và sản xuất cho bà 

con”.Trung bình công suất một máy bơm xoắn có thể đáp ứng nguồn nước cho một hộ gia đình. 

Cũng theo ông Rỡ, mô hình được triển khai và áp dụng thành công nhất ở huyện Nghĩa Tâm 

huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái. Nhóm khảo sát đã có chuyến công tác và khảo sát tại xã về hiệu 

quả sử dụng của mô hình.  

b) Thực tiễn áp dụng 

Qua khảo sát cho thấy các hộ gia đình đều trong diện được hỗ trợ của cơ quan chính quyền địa 

phương khi áp dụng mô hình nên họ chỉ phải trả 10 – 15% chi phí thực của máy bơm xoắn tức từ 

2.000.000 tới 3.500.000 đồng/bơm. Khi được hỏi về chi phí tiết kiệm được khi sử dụng bơm so 

với trước thì các hộ gia đình cũng như nhóm nghiên cứu cũng chưa ước lượng được cụ thể con 

số là bao nhiêu. Tuy nhiên, lợi ích rõ rệt nhất mà các hộ nhận thấy đó là giảm thời gian và công 
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sức lấy nước của các thành viên trong gia đình20 (100 % các hộ được hỏi đều đưa ra câu trả lời 

này). 

 

Biểu đồ 5: Lợi ích khi áp dụng mô hình bơm không dùng nhiên liệu 

Việc sử dụng máy bơm không dùng nhiên liệu giúp 43 % hộ gia đình được hỏi có thể đưa nước 

lên cao tăng gia sản xuất, chuyển đổi cây trồng đạt hiệu quả cao để tăng thu nhập cải thiện đời 

sống hàng ngày.   

Bên cạnh đó, các hộ cũng cho biết những bất cập mà họ gặp phải khi áp dụng mô hình. 57% các 

hộ cho biết mô hình bơm nước không cần nhiên liệu khá cồng kềnh và khó di chuyển nhất là ở 

miền vùng cao, rừng núi đường đi lại khó khăn đồng thời cũng rất khó bảo vệ khi mùa lũ nước 

dâng cao trên sông suối. 43% các hộ gia đình gặp khó khăn khi máy bơm bị nước hoặc cát vào 

và làm hỏng một số thiết bị bên trong như phớt, ổ bi và ống dẫn nước.12% các hộ cho rằng muốn 

sử dụng bơm nước không cần nhiên liệu thì cần phải ở gần nguồn nước bởi vì nước chỉ có thể 

                                                           
20Trước khi sử dụng bơm nước không dùng nhiên liệu các gia đình ở Yên Bái dùng ống nứa để gánh nước từ suối 

lên. Họ không thể sử dụng máy bơm điện vì nguồn nước quá xa nơi nối lưới, chi phí cho bơm chạy dầu diesel lại lớn 

do giá dầu cao. Đây là công việc tốn nhiều công sức và thời gian của các hộ gia đình nơi đây mà hiệu quả không 

cao.Từ khi sử dụng bơm nước không cần nhiên liệu, nước được dẫn tới tận nhà, nương rẫy giúp họ tiết kiệm được 

nhiều công sức và thời gian đi lấy nước hàng ngày. 

Giảm thời gian và công sức lấy nước

Không phụ thuộc vào nhiên liệu (xăng,dầu,điện)

Mở rộng sản xuất, tăng thu nhập

Vận hành dễ dàng

100

43

43

29

LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG MÔ HÌNH 

Tỉ lệ % câu trả lời
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được đưa lên cao 16 – 20m so với mặt sông/suối. Ngoài ra một số hộ chưa gặp trục trặc gì do 

thời gian sử dụng tương đối ngắn (thời gian 2-3 tháng).  

 

Biểu đồ 6: Nhược điểm của mô hình bơm nước không dùng nhiên liệu 

Theo phỏng vấn sâu ông Phạm Văn Rỡ - Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kĩ thuật 

Yên Bái cho biết: “Điều kiện để áp dụng thành công của mô hình là tốc độ dòng chảy phải lớn 

hơn 1m/s thì mới có thể làm quay cánh quạt của bơm dẫn nước”. Xuất phát từ điều kiện tự nhiên 

và nhu cầu của bà con địa phương, bơm không cần nhiên liệu được đánh giá là mô hình có tiềm 

năng ứng dụng cao tại khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên chi phí ban đầu cho bơm vẫn còn tương đối 

cao chính là một hạn chế trong việc triển khai trên diện rộng của mô hình. 

 

3.3.5.Sử dụng đèn LED tiết kiệm 

a) Thông tin chung 

LED (viết tắt của Light Emitting Diode, có nghĩa là điốt phát quang) là các điốt có khả năng phát 

ra ánh sáng hay tia hồng ngoại, tử ngoại.21Đèn LED được ứng dụng trong hoạt động chiếu sáng 

                                                           
21http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%91t_ph%C3%A1t_quang truy cập lần cuối ngày 8/4/2014 

Cồng kềnh, khó 

di chuyển Hỏng một số 

thiết bị (phớt, ổ 

bi, ống dẫn)

Khó bảo vệ 

trong mùa lũ Cần ở gần 

nguồn nước Không có ý 

kiến

57

43

57

14

43

NHƯỢC ĐIỂM CỦA MÔ HÌNH BƠM XOẮN

Tỉ lệ % câu trả lời

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%91t
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%81nh_s%C3%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tia_h%E1%BB%93ng_ngo%E1%BA%A1i
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AD_ngo%E1%BA%A1i
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%91t_ph%C3%A1t_quang
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công cộng (đường cao tốc, đường đô thị, khu dân cư); chiếu sáng công nghiệp (nhà xưởng, kho 

bãi, bến cảng, sân bay); chiếu sáng thể thao (nhà thi đấu, sân bãi tập luyện); chiếu sáng đường 

hầm, chiếu sáng đặc biệt (tượng đài, công trình kiến trúc)… Ngoài ra, sử dụng đèn LED thay thế 

các bóng đèn huỳnh quang thông thường để tiết kiệm điện và độ sáng cao hơn. Đèn LED là bóng 

đèn tiết kiệm điện được khuyến khích sử dụng tại các hộ gia đình và các tòa nhà được xây 

dựng.Hiện nay, có 4 sản phẩm đèn LED chiếu sáng dành cho hộ gia đình sử được giới thiệu phổ 

biến bao gồm: Đèn LED âm trần, đèn LED tuýp, LED panel và đèn LED dây.  

Hoạt động của đèn LED tùy theo mức năng lượng giải phóng cao hay thấp mà bước sóng ánh 

sáng phát ra khác nhau (tức màu sắc của LED sẽ khác nhau). Mức năng lượng và màu sắc của 

LED hoàn toàn phụ thuộc vào cấu trúc năng lượng của các nguyên tử chất bán dẫn. Đối với LED 

thường thì điện áp phân cực thuận khoảng 1,5V đến 2,5V; còn đối với LED siêu sáng thì điện áp 

phân cực thuận có thể lên tới 5V. Khi LED hoạt động bình thường thì dòng từ 10mA đến 50mA. 

Đối với các đèn LED, điện năng được chuyển hoá thẳng thành ánh sáng. Điều đó có nghĩa là 

chúng có thể tạo ra ánh sáng như một bóng đèn thường chỉ với một phần ít năng lượng dùng cho 

bóng thường(bóng đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang, đèn compact, đèn neon).Bảng dưới đây so sánh 

ưu nhược điểm khi sử dụng bóng đèn LED và đèn huỳnh quang. 

 

Bảng 11: So sánh ưu nhược điểm khi sử dụng bóng đèn LED và đèn huỳnh quang 

Tiêu chí Đèn LED Đèn huỳnh quang 

Giá thành sản 

phẩm 

Giá tiền cao hơn bóng huỳnh quang 

(khoảng 240.000-400.000 

đồng/bóng); tiết kiệm điện từ 30 – 

40% 

Chi phí đầu tư thấp hơn (20.000-

30.000/bóng) 

Tuổi thọ Khoảng 40.000 – 50.000 giờ  Khoảng 8.000 – 10.000 giờ 

Công suất tiêu thụ 
Bóng 6 – 8W có công suất tương 

đương bóng đèn sợi đốt 60W 

Bóng 13 – 15W có công suất 

tương đương với bóng đèn sợi đốt 

60 W 
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Tác động môi 

trường 

Không gây ra tác hại đối với con 

người 

Chứa từ 1 – 5 mg thủy ngân nên 

vẫn có tác hại tới sức khỏe con 

người và môi trường xung quanh 

Bảo hành, sửa chữa 

Một bộ thiết bị đi cùng nên khó tìm 

thiết bị thay thế nếu thiếu hoặc 

hỏng. Việc mua bóng đèn LED ở 

khu dân cư xa còn gặp nhiều khó 

khăn. 

Dễ dàng thay thế khi có sự cố hoặc 

hỏng. 

 

b) Thực tiễn ứng dụng:  

Qua bảng trên cho thấy, về phương diện kinh tế và môi trường, bóng đèn LED cho hiệu quả cao 

hơn đèn huỳnh quang. Hiện nay, tuy giá đèn LED cao hơn so với đèn huỳnh quang nhưng lại có 

tuổi thọ cao hơn. Do vậy, dựa vào phép toán kinh tế, quy đổi giá trị khấu hao của bóng đèn theo 

tuổi thọ thì cho thấy đèn LED tiết kiệm chi phí 50% so với đèn huỳnh quang thông thường. 

Qua rà soát tài liệu sẵn có, ứng dụng đèn LED đang được triển khai ở các tòa nhà cao tầng, tòa 

nhà công và một số đèn chiếu sáng công cộng. Hệ thống chiếu sáng công nghệ LED đang được 

lắp đạt thử nghiệm tại một số nơi như Tòa nhà Bộ Công thương, Viện Khoa học Công nghệ Việt 

Nam, một số tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh…đều cho kết quả rất khả quan, hiệu suất 

phát quang liên tục tăng cao lên tới 150Lm/W, độ rọi tăng đến 60%, tiết kiệm điện 30-70% và 

tuổi thọ đạt từ 30-60 nghìn giờ, gấp 6 lần so với bóng đèn huỳnh quang compact và 60 lần so với 

bóng đèn sợi đốt.Tại khu công nghệ cao Láng Hoà Lạc- Hà Nội, đèn chiếu sáng LED sử dụng 

turbin phát điện gió và dàn pin mặt trời để chiếu sáng ngoài nhà. 

 

Khảo sát tại Thái Bình, hiện nay đèn LED đang được sử dụng trong trường tiểu học Nam Cường, 

Trung học cơ sở Bắc Hải và 67 hộ gia đình thuộc xã Bắc Hải đã mang lại nhiều lợi ích. Cụ thể, 

tại trường học xã Nam Cường, khi sử dụng bóng đèn compact và đèn huỳnh quang chiếu sáng 

các học sinh không thể tập trung học được vào đầu buổi sáng và cuối buổi chiều trong mùa đông 

do ánh sáng từ các bóng đèn không đủ. Hiện nay, trường đã đổi toàn bộ bóng đèn huỳnh quang 

sang bóng đèn LED giúp cải thiện việc học hành của các cháu thiếu nhi. Tuy nhiên, nhược điểm 
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của mô hình là chưa phổ biến tại những địa phương xa dẫn tới việc thay thế và sửa chữa khi có 

sự cố gặp khó khăn.Cụ thể trong quá trình lắp đặt một bộ đèn ở trường tiểu học Nam Cường bị 

thiếu chấn lưu ở một đầu của đèn thì thợ điện không thể mua được ở xung quanh mà phải liên hệ 

với công ty ở xa chuyển xuống. 

Điều này khiến thời gian lắp đặt kéo dài hơn và ảnh hưởng tới thời gian học tập của các em học 

sinh. 

 

Tuy nhiên, việc sử dụng đèn LED siêu sáng thay thế các đèn truyền thống để chiếu sáng trong 

nhà và ngoài nhà vẫn còn khá mới mẻ ở nước ta. Nguyên nhân chủ yếu là việc đầu tư một khoản 

tiền lớn thay thế toàn bộ hệ thống bóng đèn trong hộ gia đình thì không phải là một vấn đề đơn 

giản đối với tất cả các hộ, đặc biệt là các hộ nghèo ở vùng nông thôn. 

3.3.6. Thủy điện siêu nhỏ 

a) Thông tin chung 

Một số khu vực vùng sâu, vùng xa của các tỉnh Bắc Trung Bộ chưa được tiếp cận với điện lưới 

nhưng dựa vào đặc điểm địa hình sông – suối dốc và nước chảy xiết người dân đã lắp đặt mô 

hình thủy điện siêu nhỏ cung cấp điện. Qua khảo sát, mô hình thủy điện nhỏ đang được áp dụng 

ở đây có công suất 1kW với giá tiền lắp đặt tương ứng cho mỗi mô hình này là 3.500.000 đồng. 

Tuổi thọ của máy phát ít nhất là 10 năm, vớichi phí trên, mỗi tháng một gia đình chỉ cần chi ra 

khoảng 7.000 đồng để sử dụng 2 bóng đèn thắp sáng, một cái ti vi… 

Các hộ gia đình cho biết họ được người thân ở nơi khác giới thiệu cho mô hình này nhằm mục 

đích cung cấp điện cho sinh hoạt rồi họ tự tìm hiểu và lắp đặt. Loại thuỷ điện nhỏ có công suất 

1kW còn có cấu tạo, thiết bị đơn giản, dễ lắp đặt, chiếm diện tích ít. Quá trình lắp đặt và vận 

hành đơn giản và chưa có trục trặc lớn nào. Các hộ gia đình sử dụng đường ống dẫn dòng nước 

từ suối về gần nhà nơi đặt turbin phát điện. Điều quan trọng nhất khi lắp đặt mô hình này là phải 

chọn cách đặt ống sao cho dòng nước chảy từ suối, khe vào turbin, bằng cách này, hiệu suất phát 

điện của turbin mới đạt hiệu quả cao. Nếu đủ nước để hoạt động 3.000 giờ một năm, thì giá 

điệnsẽ vào khoảng 400 đồng 1kW/h. Dùng thuỷ điện nhỏ vừa thuận tiện, vừa không gây ônhiễm 

môi trường, người dân cũng đã quen với cách sử dụng. 
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Việc sử dụng thủy điện siêu nhỏ để cung cấp điện có nhiều ưu điểm – nhược điểm đặc biệt: 

Bảng 12: Ưu và nhược điểm của thủy điện siêu nhỏ 

Ưu điểm Nhược điểm 

- Là nguồn năng lượng hiệu quả: thủy điện 

siêu nhỏ chỉ yêu cầu một lượng nước nhỏ 

(khoảng 7-9 lít nước mỗi phút) và có thể truyền 

tải điện trong bán kính 1km. 

- Trong mùa khô, lưu lượng dòng chảy sẽ 

giảm đáng kể, dẫn đến lượng điện sản xuất 

cũng sẽ giảm theo, nên cần nghiên cứu kĩ 

lưỡng các giải pháp đề phòng để có thể đáp 

ứng cho nhu cầu tiêu thụ trong mùa khô. 

- Là nguồn năng lượng đáng tin cậy mà 

không cần đến bể chứa: với nguyên tắc hoạt 

động dựa vào dòng chảy của sông, nước chảy 

qua máy phát điện sẽ được đưa trực tiếp trở lại 

dòng với rất ít ảnh hưởng đến môi trường xung 

quanh.  

- Để tận dụng tối đa khả năng cung cấp điện 

của các dòng chảy nhỏ, việc chọn vị trí xây 

dựng thủy điện siêu nhỏ là cần thiết, bao gồm: 

khoảng cách từ nguồn điện đến nơi sử dụng, 

kích thước của dòng chảy (lưu lượng và tốc độ) 

và sự cân bằng của các bộ phận trong hệ thống 

(pin, điều khiển, đường dây và các đường ống) 

- Là công nghệ phù hợp cho các nước đang 

phát triển với chi phí thấp: chi phí để xây dựng 

một thủy điện mini vào khoảng 3.500.000 đồng 

tới 5.000.000 đồng, tùy thuộc vào kích thước 

cũng như địa hình khu vực xây dựng. Chi phí 

- Không có khả năng tăng nguồn cung cấp 

điện cho cả một khu dân cư do lưu lượng dòng 

chảy nhỏ và công suất turbin có giới hạn. 
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để bảo trì cho thủy điện mini cũng rất thấp so 

với các công nghệ khác. 

 

b) Thực tiễn ứng dụng 

Ưu điểm lớn nhất của mô hình là giúp các hộ gia đình nơi vùng sâu, vùng xa (chưa có điện lưới) 

có điện dùng trong sinh hoạt và sản xuất. Hiện nay, nhà nước ta đang có các dự án đầu tư kéo 

điện lưới quốc gia lên vùng cao,vùng sâu. Chi phí cho các dự án này rất lớn, bởi phần đông đồng 

bào ở đây sống khôngtập trung, đồi núi nhiều, lượng dây kéo lớn, phải lắp đặt nhiều trạm biến 

thế. Trong khiđó, so với một số nguồnnăng lượng khác, chi phí cho thuỷ điện nhỏ không cao, 

nhưng lạiđáp ứng được nhu cầu sử dụng điện gia đình của bà con vùng cao. 

Mỗi một mô hình thủy điện nhỏ được lắp đặt có thể cung cấp điện cho một hộ dân (300W). Khảo 

sát tại Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi cho thấy, trước khi sử dụng mô hình, toàn 

bộ sinh hoạt của các hộ dùng đèn dầu hoặc ắc quy để thắp sáng. Các hộ gia đình phải sử dụng 

những bình chứa to để mua dầu cách nhà 5 -7 km dự trữ dùng trong thời gian dài để giảm bớt 

công đi lại và dự phòng khi thời tiết xấu. Ánh sáng của đèn dầu thường không đủ để sinh hoạt và 

cho các cháu nhỏ học bài, nhưng từ khi áp dụng thuỷ điện nhỏ, các hộ gia đình thuận lợi trong 

sinh hoạt hơn. Các cháu nhỏ cũng có đủ ánh sáng để học bài sau những giờ lên lớp, việc bỏ học 

cũng giảm thiểu đáng kể.  

Tuy nhiên mô hình cũng có những hạn chế, như trong mùa lũ khi nước dâng lên cao đột ngột thì 

mô hình dễ xảy ra sự cố về đường ống dẫn nước khi có vật thể khác va chạm. Với điều kiện tự 

nhiên và đặc điểm khí hậu của nước ta, mô hình chỉ sử dụng có hiệu quả 8-9 tháng/năm khi 

nguồn nước lên thuận lợi, còn lại trong thời điểm nước lũ lên cao vấn đề về an toàn của mô hình 

cần được lưu ý. Hiện tượng rò rỉ điện dễ xảy ranếu đường dây rớt xuống dòng nước gần đó, gây 

nguy hiểm tính mạng cho người dân sử dụng nước. Chính vì những rủi ro này, người dân nơi đây 

vẫn mong muốn có thể tiếp cận với nguồn điện lưới quốc gia ổn định và an toàn hơn. 
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Một tồn tại khác của mô hình là sự quản lý, giám sát của các cơ quan chức năng đối với loại mô 

hình này còn nhiều lỗ hổng. Hầu hết các mô hình thủy điện siêu nhỏ đều do các hộ gia đình tại 

các địa phương tự đầu tư và vận hành nên có tình trạng hỏng hóc không sửa chữa kịp thời thì 

đành bỏ không. Do địa bàn các hộ ở xa nên việc thường xuyên thống kê, quản lý các mô hình 

này của các cơ quan chức năng cũng chưa kip thời và đầy đủ. 

3.3.7. Ứng dụng pin mặt trời để thắp sáng 

Từ kết quả khảo quy mô hộ gia đình, hiện nay có hai mô hình ứng dụng pin mặt trời thắp sáng là 

đèn bão và pin mặt trời cho ngư dân.  

a) Đèn bão 

Để giảm thiểu sự phụ thuộc vào nguồn điện tại các xã ven biển, chính quyền địa phương đã giới 

thiệu cho các hộ gia đình sử dụng đèn bão. Nguyên tắc sử dụng đèn bão, 1 miếng pin mặt trời 

kích thước nhỏ được dùng để tích điện và một bóng đèn nhỏ để thắp sáng. Do đèn có công suất 
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nhỏ nên các hộ gia đình chỉ có thể dùng để chiếu sáng và sạc pin điện thoại mà chưa sử dụng 

được cho các hoạt động khác.Đèn bão tùy công suất cụ thể có giá từ 350.000 - 1.000.000 đồng. 

Đèn nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng nhất là khi thời tiết xấu, mưa bão hoặc bị cắt điện.Đèn bão có chi 

phí hợp lý được các hộ gia đình ở đây quan tâm và sử dụng ngày càng nhiều. 

 

 

b) Pin mặt trời cho ngư dân 

Thế mạnh của các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Trị là ngành đánh bắt và nuôi 

trồng thủy hải sản, do đó nhu cầu năng lượng cho tàu bè ở đây lớn. Đối với các thuyền đánh cá 

xa bờ có công suất lớn (>90CV), việc tiêu thụ dầu diesel cho máy phát điện trên tàu để đánh cá 

làm gia tăng chi phí đánh bắt của các chủ tàu. Để hỗ trợ các chủ tàu đánh bắt, Trung tâm Tư vấn 

Công nghiệp và Tiết kiệm năng lượng (TTKNL) thành phố Huế đã triển khai hỗ trợ bà con lắp 

đặt mô hình: “Hệ thống cấp điện NLMT công suất 1,5kW cho tàu đánh cá” với vốn đầu tư ban 

đầu là 172.000.000 đồng. Cấu tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời gồm 8 tấm pin panel. Với 

công suất 175Wp/tấm, pin panel được lắp đặt trên cabin của tàu để có thể hấp thụ bức xạ ánh 

nắng mặt trời một cách tối đa. Năng lượng từ các tấm pin được chuyển đến hệ thống 6 bình ắc - 

quy với dung lượng 1.200Ah. Từ hệ thống ắc-quy năng lượng được chuyển thành nguồn điện 

xoay chiều 220V qua bộ điều khiển biến tần (Inverter) 1.400VA. Mặt khác, hệ thống còn đáp 
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ứng được nhu cầu điện năng từ hệ thống chiếu sáng cho công tác đánh bắt cá. Ngoài ra, có thể 

ứng dụng rộng rãi hệ thống này cho các tàu đánh cá công suất 100 CV trở lên. Theo đánh giá của 

Trung tâm TKNL Quảng Nam, con số tiết kiệm từ các chủ tàu mỗi đêm là 20 lít dầu, xấp xỉ 

440.000 đồng/đêm.Ông Phạm Ngạch – một chủ tàu đánh cá 135CV đã áp dụng mô hình này cho 

biết, sau khi sử dụng hệ thống pin mặt trời này thì tàu ông đã tiết kiệm được 50.000.000 

đồng/chuyến đi cho dầu diesel để thắp sáng. Ông cho biết việc sử dụng mô hình pin NLMT đã 

giảm bớt gánh nặng cho tàu và hạn chế được rủi ro cháy nổ khi chở theo nhiều dầu như trước 

đây. 

Tuy nhiên qua khảo sát cho biết những ngày ít nắng thì năng lượng cung cấp cho các đèn chiếu 

sáng thu hút cá ban đêm là không đủ, gây ảnh hưởng trực tiếp tới sản lượng đánh bắt. Một khó 

khăn nữa của các chủ tầu khi sử dụng tâm pin mặt trời là chi phí đầu tư khá cao. Cụ thể, một hệ 

thống pin mặt trời đi biển có công suất 1.500W thì chi phí đầu tư lên tới 172.000.000 đồng. Đối 

với các tàu nhỏ hoặc ngư dân đánh bắt gần bờ thì đây là khoản đầu tư không hấp dẫn. 

4. Kết luận và khuyến nghị 

4.1. Kết luận 

Nhu cầu tiêu thụ năng lượng của Việt Nam được dự đoán ngày càng tăng cao trong tương lai. 

Trong khi đó, Việt Nam phảiđối mặt với những thách thức lớn để đáp ứng nhu cầu năng lượng 

cho quốc gia khi khai thác thuỷ điện đang dần tới giới hạn, nguy cơ phụ thuộc vào nguồn nhiên 

liệu, nguồn điện nhập khẩu từ các quốc gia khác, gây de doạ tới an ninh năng lượng của quốc 

gia. Do vậy, bài toán tìm ra các nguồn năng lượng thay thế cần được tính toán đầy đủ. 

Nguồn năng lượng tái tạo của nước ta được đánh giá dồi dào bao gồm năng lượng gió, năng 

lượng mặt trời, địa nhiệt... Việc khai thác các nguồn NLTT hợp lý là một phương án hiệu quả 

giải quyết những vấn đề thách thức trên. Những mô hình năng lượng bền vững cấp cộng đồng/hộ 

gia đình cũng góp phần thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả năng lượng và tận dụng những nguồn 

nguyên liệu sẵn có tại các địa phương.  

Qua khảo sát, các mô hình năng lượng bền vững đang được ứng dụng phổ biến tại các hộ gia 

đình bao gồm: mô hình biogas, bình nước nóng NLMT, bếp cải tiến, bơm nước không dùng 

nhiên liệu, thủy điện siêu nhỏ, và ứng dụng pin mặt trời thắp sáng. Trong số các mô hình được 
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khảo sát, mô hình biogas, bếp cải tiến và bình nước nóng NLMT được áp dụng phổ biến trên 

toàn quốc. Ngoài ra các mô hình khác thì được ứng dụng đặc trưng cho từng vùng/địa bàn cụ 

thể.Cụ thể, mô hình bơm nước không dùng nhiên liệu được triển khai áp dụng tại các tỉnh miền 

núi phía Tây Bắc, trong khi đó mô hình thủy điện siêu nhỏ đang được ứng dụng tại các tỉnh miền 

Trung và ứng dụng pin mặt trời để thắp sáng được ứng dụng cho các ngư dân vùng ven biển.  

Biogas được đánh giá là mô hình có nhiều ưu điểm phù hợp cho các hộ gia đình chăn nuôi từ 3 -

5 con heo trở lên. Mô hình hầm biogas đã mang lại những lợi ích trực tiếp cho người dân như tiết 

kiệm chi phí đun nấu (gas công nghiệp, củi hoặc than) và góp phần làm giảm ô nhiễm môi 

trường, cải thiện sức khỏe cho người dân. Mô hình cũng giúp các hộ xử lý hiệu quả nguồn chất 

thải từ chăn nuôi, góp phần tạo tâm lý yên tâm mở rộng sản xuất cho người dân. Bên cạnh những 

ưu điểm đã nêu trên, vấn đề nguồn chất thải chăn nuôi (nguồn đầu vào) cần lưu ý khi tình hình 

diễn biến dịch bệnh hiện nay khá phức tạp. Việc bảo trì, bảo dưỡng và đảo/khuấy váng của các 

hộ gia đình cũng chưa được quan tâm đúng mức dẫn tới tình trạng tắc nghẹn hầm. Do vậy, các 

hộ gia đình khi sử dụng mô hình biogas cần quan tâm hút các chất thải trong hầm.  

Thực trạng triển khai các dạng công nghệ của mô hình tại các địa phương căn cứ vào đặc điểm 

địa hình riêng biệt của địa phương. Đối với những vùng có đặc điểm địa chất nền móng cao, 

tương đối bằng phẳng thì biogas hầm xây và biogas composite chiếm ưu thế như miền núi Tây 

Bắc, đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh Bắc Trung Bộ. Đối với các tỉnh sông nước miền đồng 

bằng sông Cửu Long thì mô hình biogas túi ủ lại là một lựa chọn tối ưu hơn khi có nền đất trũng 

và yếu. Bên cạnh đó, căn cứ vào đặc điểm địa hình thuận lợi cho giao thông đi lại và khu dân cư 

gần đô thị thì mô hình biogas composite được người dân áp dụng phổ biến. Nhưng đối với các 

tỉnh, giao thông nhiều kênh/rạch (Cà Mau) hoặc miền núi khó đi (Yên Bái), việc vận chuyển các 

mô đun của hầm composite là một trở ngại lớn, do vậy các hộ tại đâylựa chọn mô hình hầm 

bioagas dạng xây hoặc túi ủ để vận chuyển thuận tiệnvà tránh phát sinh thêm chi phí. 

Bếp cải tiến là mô hình tiện lợi, dễ sử dụng và chi phí đầu tư thấp nên người dân lựa chon sử 

dụng. Nguồn nguyên liệu đầu vào cho bếp là phụ phẩm nông nghiệp và phụ phẩm từ lâm nghiệp. 

Mô hình được đánh giá là phù hợp cho mọi đối tượng hộ gia đình, đặc biệt là các hộ gia đình làm 

nông nghiệp. Mô hình bếp giúp các hộ tiết kiệm 30 – 50% nhiên liệu so với bếp truyền thống, 

đồng thời góp phần làm giảm khói và ô nhiễm môi trường khi đun nấu.  
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Bình nước nóng NLMT tận dụng nguồn bức xạ mặt trời để đun nước nóng dùng cho sinh hoạt. 

Mô hình có chi phí đầu tư khá lớn nên chưa phổ biến ở các địa bàn nông thôn mà chủ yếu được 

ứng dụng tại các đô thị, thành phố lớn hoặc cụm dân cư có thu nhập từ trung bình trở lên. Mô 

hình góp phần giúp các hộ gia đình tiết kiệm chi phí tiền điện đun nước, giảm sự phụ thuộc vào 

nguồn điện lưới quốc gia. Với nguồn bức xạ dồi dào của các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào Nam Bộ, 

việc sử dụng bình nước nóng NLMT hầu như không gặp trở ngại lớn nào. Riêng đối với các tỉnh 

phía Bắc, vào mùa đông, ít nắng khi nhu cầu nước nóng cao nhất trong năm thì người dân không 

đủ nước nóng để dùng. Đây cũng là một vấn đề khiến người dân tại khu vực miền Bắc e ngại khi 

tính toán tới việc lắp đặt bình nước nóng NLMT tại hộ gia đình.  

Một số mô hình khác như ứng dụng pin mặt trời thắp sáng đang được ứng dụng cho các hộ ngư 

dân, góp phần giúp chủ tàu giảm chi phí nhiên liệu chạy máy phát điện trên tàu. Đồng thời, ứng 

dụng đèn bão cũng giúp các hộ gia đình chủ động hơn trong thắp sáng khi có thiên tai hoặc thời 

tiết xấu. Xét trên đặc điểm địa hình đặc trưng những con suối dốc và chảy mạnh của miền Trung, 

mô hình thủy điện siêu nhỏ đã mang lại ánh sáng cho các hộ gia đình vùng sâu, vùng xa chưa 

tiếp cận được với điện lưới quốc gia. Một mô hình khác cũng tân dụng sức nước đang được ứng 

dụng tại các tỉnh Tây Bắc là mô hình bơm nước không dùng nhiên liệu (bơm xoắn). Mô hình 

bơm nước này giúp các hộ gia đình lấy nước từ suối lên cho sinh hoạt và sản xuất mà không phải 

đi gánh nước xa đồng thời không tốn chi phí nhiên liệu. Tuy nhiên, chi phí lắp đặt mô hình này 

tương đối cao. Hầu hết, người dân đang áp dụng mô hình bơm xoắn tại Yên Bái đều nhận sự hỗ 

trợ tài chính từ các dự án. Bên cạnh đó, sử dụng đèn LED thay cho đèn compact hoặc bóng 

huỳnh quang là một giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đang được triển khai 

trên cả nước.  

4.2. Khuyến nghị 

Qua khảo sát và phân tích ưu nhược điểm của các mô hình nêu trên, báo cáo cũng đưa ra những 

khuyến nghị nhằm góp phần giải quyết những tồn tại trong quá trình triển khai mô hình.Những 

khuyến nghị được đưa ra ở những cấp độ khác nhau như cấp độ quốc gia, cấp độ hộ gia đình áp 

dụng mô hình năng lượng bền vững. Cụ thể: 

- Đối với cơ quan quản lý nhà nước: 
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Hiện nay, các mô hình NLBV được triển khai một cách phân tán, chưa được thống kê  một cách 

đầy đủ và chính xác. Xuất phát từ những tồn tại này, các cơ quan chính quyền địa phương cần 

phải có những thống kê và rà soát lại các mô hình đang được ứng dụng tại địa bàn. Từ những kết 

quả rả soát này, các cơ quan/chính quyền/tổ chức có kế hoạch quản lý và nhân rộng mô hình 

hơn. Bên cạnh đó việc xây dựng một bản đồ xem xét hiện trạng áp dụng các mô hình NLBV 

cũng cần được xem xét nhằm thống kê đầy đủ số lượng mô hình NLBV đang được áp dụng. 

 

Việc xây dựng bản đồ tiềm năng NLBV ở Việt Nam cũng là một điều cần thiết góp phần quản lý 

và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng này. Hiện nay, việc đánh giá tiềm năng các 

nguồn NLTT đã được tiến hành tuy nhiên đánh giá tiềm năng hiệu quả sử dụng năng lượng thì 

vẫn chưa có một con số cụ thể và phù hợp. Việc đánh giá đúng được nguồn tiềm năng này sẽ góp 

phần giúp các nhà hoạch định chính sách đưa ra quy hoạch năng lượng quốc gia và địa phương 

hợp lý hơn và giảm gánh nặng tăng công suất phát điện.  

 

Việc xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách về hỗ trợ phát triển NLBV là điều cần thiết. 

Điều này không những tạo ra một thị trường minh bạch cho các nhà đầu tư vào lĩnh vực này mà 

còn giúp các cơ quan chính quyền quản lý hiệu quả các nguồn NLBV hiện nay của nước ta. 

Thậm chí có thể xác định, việc đầu tư vào các dự án NLBV là một trong những danh mục đầu tư 

ưu tiên của quốc gia. Đồng thời, nó giúp các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài dễ dàng tiếp 

cận được nguồn vốn, đổi mới công nghệ và thu được nguồn lợi nhuận kì vọng cao hơn.  

 

- Đối với các hộ gia đình áp dụng các mô hình NLBV:  

 

+ Đối với các hộ gia đình sử dụng mô hình biogas 

 

Việc áp dụng mỗi loại công nghệ hầm biogas tại mỗi địa phương phụ thuộc rất nhiều vào đặc 

điểm địa hình của mỗi vùng. Hiện nay, mô hình biogas có ba dạng công nghệ phổ biến bao gồm: 

hầm biogas dạng xây, hầm biogas composite và túi ủ. Các hộ gia đình thuộc mỗi khu vực khác 

nhau, căn cứ vào nhu cầu sử dụng và điều kiện áp dụng tại từng vùng có thể lựa chọn dạng công 

nghệ biogas phù hợp và hiệu quả cao nhất. Ngoài ra, khi áp dụng mô hình, các hộ gia đình cần 

quan tâm và nắm rõ quy trình bảo trì và bảo dưỡng để tăng tuổi thọ mô hình. 



72 | P a g e  
 

 

+ Đối với các mô hình ứng dụng nguồn năng lượng mặt trời như bình nước nóng NLMT, ứng 

dụng pin mặt trời để thắp sáng 

 

Dựa trên phân bố tiềm năng ánh sáng mặt trời dồi dào, các tỉnh miền Trung và Nam Bộ thích 

hợp để triển khai áp dụng các mô hình này. Bên cạnh đó, cần có những chính sách khuyến khích 

các cơ sở sản xuất đổi mới công nghệ và giảm chi phí để các hộ gia đình nghèo cũng có thể mua 

và sử dụng.  
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Phụ lục 1 

Bảng tổng hợp các mô hình sử dụng năng lượng bền vững ở Việt Nam 

  Sử dung cho sinh hoạt Sử dụng cho sản xuất 

Mô hình NL Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Miền Bắc Miền Trung Miền Nam 

Năng lượng sinh khối 

Viên chất 

đốt từ rác 
      

Khu công nghiệp Đồng 

Văn (Hà Nam); Sơn Tây, 

Hà Nội; huyện Yên Phong 

(Bắc Ninh), Hải Dương; 

Thái Nguyên. Liên hệ:Nhà 

máy xử lý rác thải Sông 

Công (Thái Nguyên) 

huyện Di Linh (Lâm 

Đồng); huyện Yên Định 

(Thanh Hóa) 

huyện Côn Đảo 

(Bà Rịa – Vũng 

Tàu) 

Sản xuất 

than bánh 

và than 

nhiên liệu từ 

lõi ngô 

Hà Nội/ huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La.                     

Đặng Văn Công ở Trung 

tâm Nghiên cứu khoa học 

và Chuyển giao công nghệ, 

ĐH Tây Bắc  

          

Plastic gas 

80x120 
Hà Nội           
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Gạch nổi 

trên nước 

Hà Nội, Hải Phòng, Hải 

Dương. 

Trần Văn Lượng (SN 1986, 

quê ở xã Nhâṭ Tư,̣  Kim 

Bảng, Hà Nam) 

    

Hà Nội, Hải Phòng, Hải 

Dương. 

Trần Văn Lượng (SN 

1986, quê ở xã Nhâṭ Tư,̣ 

huyện Kim Bảng, Hà 

Nam) 

    

Năng lượng mặt trời 

Hệ thống cấp 

điện hỗn hợp 

pin mặt trời, 

tuabin gió, 

biogas 

 

Thanh Hóa.  

Sở KHCN Thanh Hóa, 17 

Hạc Thành-Ba Đình-TP 

Thanh Hóa, 037 3852 786; 

Fax: 037 3853 513; Email: 

khcn@thanhhoa.gov.vn; 

Vĩnh Phúc 

  
 

Thanh Hóa.  

Sở KHCN Thanh Hóa, 

17 Hạc Thành-Ba Đình-

TP Thanh Hóa, 037 

3852 786; Fax: 037 

3853 513; Email: 

khcn@thanhhoa.gov.vn; 

  

THIẾT BỊ 

CHƯNG 

CẤT 

NƯỚC 

NGỌT 

QUY MÔ 

HỘ GIA 

ĐÌNH  

    

Tiền Giang; Khoa 

Môi trường và Tài 

nguyên thiên nhiên 

(Trường Đại học 

Cần Thơ)Tel: 

0710.3831068; Sóc 

Trăng.  

Phòng TN&MT 

huyện Ngã Năm, 

Sóc Trăng 

Bắc Hải, Nam Cường - 

Thái Bình  
  

http://moitruongphuha.com.vn/vi/tin-cong-nghe/article/616-thit-b-chng-ct-nc-ngt-quy-mo-h-gia-inh/106-tin-cong-ngh.html
http://moitruongphuha.com.vn/vi/tin-cong-nghe/article/616-thit-b-chng-ct-nc-ngt-quy-mo-h-gia-inh/106-tin-cong-ngh.html
http://moitruongphuha.com.vn/vi/tin-cong-nghe/article/616-thit-b-chng-ct-nc-ngt-quy-mo-h-gia-inh/106-tin-cong-ngh.html
http://moitruongphuha.com.vn/vi/tin-cong-nghe/article/616-thit-b-chng-ct-nc-ngt-quy-mo-h-gia-inh/106-tin-cong-ngh.html
http://moitruongphuha.com.vn/vi/tin-cong-nghe/article/616-thit-b-chng-ct-nc-ngt-quy-mo-h-gia-inh/106-tin-cong-ngh.html
http://moitruongphuha.com.vn/vi/tin-cong-nghe/article/616-thit-b-chng-ct-nc-ngt-quy-mo-h-gia-inh/106-tin-cong-ngh.html
http://moitruongphuha.com.vn/vi/tin-cong-nghe/article/616-thit-b-chng-ct-nc-ngt-quy-mo-h-gia-inh/106-tin-cong-ngh.html
http://moitruongphuha.com.vn/vi/tin-cong-nghe/article/616-thit-b-chng-ct-nc-ngt-quy-mo-h-gia-inh/106-tin-cong-ngh.html
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Chế biến 

nước mắm 

bằng hệ 

thống cung 

cấp nhiệt sử 

dụng năng 

lượng mặt 

trời 

  

Hà Tĩnh.  

Lê Văn Danh - Trung tâm 

ứng dụng tiến bộ KHCN 

(Sở KHCN Hà Tĩnh) 

    

Hà Tĩnh.  

Lê Văn Danh - Trung 

tâm ứng dụng tiến bộ 

KHCN (Sở KHCN Hà 

Tĩnh) 

  

Pin mặt trời 

cho ngư dân 
  

Đà Nẵng.  

Sở KHCN thành phố Đà 

Nẵng 

    

Đà Nẵng.  

Sở KHCN thành phố Đà 

Nẵng 

  

Bếp đun sử 

dụng năng 

lượng mặt 

trời 

Yên Lạc, Vĩnh Phúc, Thái 

Bình; Hà Nội 

Sở KHCN thành phố 

Quảng Trị phối hợp với 

ĐHBK Đà Nẵng;  

        

Chế biến 

nước mắm 

bằng năng 

lượng mặt 

trời 

  
Lê Văn Danh 

Hội Vì cuộc sống, Hà Tĩnh 
        

Tấm lọc 

nước biển 

bằng năng 

lượng mặt 

trời 

Hà Nội  Khánh Hòa Sóc Trăng, Phú yên       
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Bình nước 

nóng năng 

lượng mặt 

trời 

Hà Nội Bình Định 
TP HCM, Cần 

Thơ, Bình Thuận 
      

Đèn LED 

đường chiếu 

sáng bằng 

pin mặt trời 

Cô Tô - Quảng Ninh; Khu 

đô thị Nam Thăng Long - 

Hà Nội 

Đăk Lăk         

Cung cấp 

nước sạch và 

mô hình điện 

năng lượng 

mặt trời cho 

cộng đồng 

Thái Bình 

Trường tiểu học số 1 An 

Vĩnh (Lý Sơn), Quảng 

Ngãi;  Quần đảo Trường 

Sa; 

Kiên Giang, Cần 

Thơ. LH: Sở 

KH&CN TP Cần 

Thơ;  

  Đăk Lăk   

Năng lượng từ rác thải 

Mô hình 

Biogas cấp 

cộng đồng 

Thái Bình, Nam Định           

Mô hình 

biogas cấp hộ 

Hà Nội, Thái Bình, Nam 

Định, Cao Bằng, Vĩnh Phúc, 

Bắc Giang, Hưng Yên, 

Quảng Ninh, Tuyên Quang, 

Yên Bái, Hòa Bình, Ninh 

Bình, Phú Thọ; Bắc Ninh, 

Hải Phòng; Lào Cai; Hà 

Nam 

Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng 

Ngãi, Bình Định, Quảng 

Nam,  Gia Lai;Thanh Hóa 

( Hậu Lộc, Hà Trung); Phú 

Yên 

Cà Mau, TP HCM, 

Đồng Nai, Bình 

Thuận, Tiền Giang, 

Vĩnh Long, Long 

An, An Giang, 

Đồng Tháp, Cần 

Thơ, Hậu Giang; 

Bình Phước, Bến 

Tre 
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Ứng dụng 

khí biogas từ 

chăn nuôi để 

thắp sáng nơi 

công cộng 

  

Huế.  

Phường Thủy Xuân, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế;  

    

Huế.  

Phường Thủy Xuân, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

  

Công nghệ 

mô hình 

biogas đa 

năng mới 

Thái Nguyên 

Nghệ An. 

Hội làm vườn Nghệ An, 

24 Lê Hồng Phong, tp 

Vinh 

TP HCM, Bà Rịa - 

Vũng Tàu, Quảng 

Bình; Bình Thuận; 

Bến Tre 

    

 TP HCM, Bà Rịa 

- Vũng Tàu, 

Quảng Bình; Sóc 

Trăng;  

Biogas cho 

các hộ chăn 

nuôi vừa và 

nhỏ 

  

Thanh Hóa.  

Hội làm vườn và Trang 

trại Thanh Hóa 

TP HCM, Bà Rịa - 

Vũng Tàu, Quảng 

Bình; Bình Thuận; 

Bến Tre 

      

Túi ủ Biogas      

Long An.  

Võ Kim Thuần, 

Phó Chi cục Thuỷ 

lợi và Phòng chống 

lụt bão tỉnh Long 

An; Kiên Giang; 

Cần Thơ;Tiền 

Giang; Bình 

Dương; Sóc Trăng, 

Bà Rịa - Vũng Tàu;  

      

Rác thải làm 

phân hữu cơ 
      

Nam Định: Lã Thu Thủy  

thuycongdong@gmail.com 

(0)350.830.867; 

(0)909.990.036; ; Vĩnh 

Phúc 

Huế 

Cần Thơ; Cà 

Mau; Bình 

Thuận;  
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Mô hình xử 

lý rác 

Hà Nội, Thái Bình, Nam 

Định; Vĩnh Phúc 

Huế, Đà Nẵng, Thanh 

Hóa, Nghệ An 

Tp. HCM; An 

Giang; Hậu Giang 
Hải Phòng, Vĩnh Phúc     

Máy hủy rác Hà Nội Đà Nẵng TP. HCM       

Thủy điện 

Ngôi nhà 

năng lượng 

Hà Nam.  

Thôn Điền, xã An Nội, 

huyện Bình Lục, tỉnh Hà 

Nam 

    

Hà Nam.  

Thôn Điền, xã An Nội, 

huyện Bình Lục, tỉnh Hà 

Nam 

    

Thủy điện 

gia đình 

Hàm Yên - Yên Thuận 

(Tuyên Quang), Tam Đảo 

(Vĩnh Phúc) 

Đăk Lắc.  

Nguyễn Thi Sách, thôn 4 

xã Ea Kao, tp Buôn Ma 

Thuật;- xã Cam Phước 

Tây, huyện Cam Lâm, 

Khánh Hòa; - Con Cuông, 

Nghệ An; huyện Trà Bồng 

(Quảng Ngãi) 

  xã Tiến Hưng, thị 

xã Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước; - thôn 

4, Suối Sâu, xã Tân 

Phúc, Bình Thuận 

Hàm Yên - Yên Thuận 

(Tuyên Quang) 

Đăk Lắc.  

Nguyễn Thi Sách, thôn 

4 xã Ea Kao, tp Buôn 

Ma Thuật;- xã Cam 

Phước Tây, huyện Cam 

Lâm, Khánh Hòa; - Con 

Cuông, Nghệ An; huyện 

Trà Bồng (Quảng Ngãi) 

  xã Tiến Hưng, 

thị xã Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước; 

- thôn 4, Suối 

Sâu, xã Tân Phúc, 

Bình Thuận 

Thủy điện 

xanh 
  

Đăk Nông.  

Thôn 14, xã Đắk Wer, Đắk 

R’Lấp,  Đắk Nông 

    

Đăk Nông.  

Thôn 14, xã Đắk Wer, 

Đắk R’Lấp,  Đắk Nông 

  

Tiết kiệm năng lượng 
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Bếp hóa khí 

Hà Nội, Thái Bình, TP. 

Việt Trì - tỉnh Phú Thọ, 

Tiên Yên (Quảng Ninh), 

Huế, Đà Nẵng, Thanh 

Hóa 
        

Bếp đun cải 

tiến DK 

Hà Nội, Thái Bình, Nam 

Định, Phú Thọ, Quản Bạ 

(Hà Giang); xã Nhật Tiến 

(Hữu Lũng- Lạng Sơn);  xã 

Việt Lập, huyện Tân Yên 

(Bắc Giang); Thanh Hóa, 

Hòa Bình, xã Phúc Than 

huyêṇ Than Uyên ( Lai 

Châu) 

Quảng Nam, Đà Nẵng, 

Quảng Ngãi 

Vũ Anh Tuấn, 

0978229149 

Tuananhvu.81@gmail.com 

xã Bình Hòa 

(huyện Vĩnh Cửu - 

Đồng Nai),  

Quản Bạ (Hà Giang)     

Bơm nước 

không cần 

nhiên liệu 

      
huyện Văn Chấn, tỉnh Yên 

Bái; Hoà Bình, Hà Giang 

Khánh Vĩnh, tỉnh 

Khánh Hoà; Đắk Nông ; 

Kon Tum; Gia Lai, Đăk 

Lăk, Lâm Đồng 

Ninh Thuận, quận 

Thủ Đức-HCM  

Đèn LED 
Hà Nội, Thái Bình, Nam 

Định 

Huế, Đà Nẵng, Thanh 

Hóa, Nghệ An 
TP.HCM 

Hà Nội, Thái Bình, Nam 

Định 

Huế, Đà Nẵng, Thanh 

Hóa, Nghệ An;  

TP.HCM; Vũng 

Tàu 

Thích ứng với BĐKH 

Hỗ trợ cộng 

đồng nghèo 

ven biển tạo 

dựng sinh kế 

bền vững và 

Nam Định, Thái Bình,  Ninh 

Bình.  

Vũ Thị Thảo, 04. 2221 2923 

0166417689 

    

Nam Định, Thái Bình,  

Ninh Bình.  

Vũ Thị Thảo, 04. 2221 

2923 

0166417689 
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bảo vệ môi 

trường 

Nuôi giun 

Quê làm thức 

ăn cho gia 

cầm 

Hà Nội, Hải Dương. 

Trung Tâm Tư vấn Chất 

lượng sản phẩm thuộc Viện 

Tư vấn Phát triển Kinh tế xã 

hội Nông thôn và Miền núi 

(CISDOMA) 

    

Thạch Thất, Đông Anh - 

Hà Nội, Hải Dương, Thái 

Bình, Tuyên Quang, Nam 

Định 

; huyện Lạng Giang-Bắc 

Giang; Lộc Bình (Lạng 

Sơn); Bình Liêu (Quảng 

Ninh); Hưng Yên; Phú 

Thọ 

Tuy Hòa ( Phú Yên); 

Nghĩa Đàn (Nghệ An); 

Bảo Lộc (Lâm Đồng); 

Khánh Hòa; Đăk Lăk; 

Núi Thành (Quảng 

Nam); Kon Tum;  

Trang trại An Phú 

- TP HCM; Bến 

Tre;  

Mô hình 

trồng rau hữu 

cơ để xóa đói 

giảm nghèo 

và bảo vệ 

môi trường 

Trung tâm hành động vì Sự 

phát triển Đô Thị; Sóc Sơn 

(Hà Nội) 

    
Sóc Sơn (Hà Nội) - Trang 

trại An Phú (Hòa Bình)  
    

VAC cách 

tiếp cận mới 

của mạng 

CIFPEN 

Hội Làm vườn Việt Nam 

(VACVINA) 
          

Sản xuất lúa 
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Hệ thống 

thâm canh 

lúa cải tiến 

(SRI) 

      

Phú Thọ, Thái Nguyên; 

Vĩnh Phúc; Hà Nội; Yên 

Bái; hải Dương 

Hà Tĩnh, Quảng Bình, 

Nghệ An; Thanh Hóa;  

Lâm Đồng.  

Nguyễn Văn 

Tâm, Caritas Đà 

Lạt, 0985 051 

189 

Canh tác lúa 

ít phác thải 

khí nhà kính 

(CH4)  

      Hải Dương;    

An Giang.  

Viện nghiên cứu 

phát triển ĐBSCL 

(MDI), ĐHCT; 

Kiên Giang 

Cộng đồng xanh 

Cơ chế phát 

triển sạch 

(CDM) ở 

Cộng Đồng 

          

Cần Thơ.  

Xã Mỹ Khánh, 

huyện Phong 

Điền, TP Cần 

Thơ 

Chương trình 

“Xanh nhà, 

Xanh cộng 

đồng” 

Hà Nội Đà Nẵng TP HCM 

Hà Nội.  

Nguyen Hue Phuong, 

Mobile: 0904412279, Tel:  

04 62700184 

    

Mạng lưới 

thế hệ xanh 

Hà Nội.  

Lê Thị Thu Hương, Trần 

Thanh Thuý, 04.37185930, 

gioitrebenvung@gmail.com; 

thehexanh@livelearn.org 

Quảng Trị         
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Nâng cao ý 

thức vệ sinh 

môi trường 

trong cộng 

đồng, phân 

loại rác tại 

nguồn 

Hà Nội.  

Nguyen Hue Phuong, 

Mobile: 0904412279, Tel:  

04 62700184 

Đà Nẵng TP HCM;        

Xây dựng mô 

hình nông 

thông mới  

Thái Bình; Điện Biên, Bắc 

Giang, Nam Định,Thành 

phố Hà Nội, Vĩnh Phúc; 

Móng Cái( Quảng Ninh); 

Lào Cai; Thái Nguyên; 

Quảng Bình 

 Hà Tĩnh, Quảng Nam, 

Lâm Đồng, Đăk Nông,  

Thanh Hóa; Quảng Bình 

Kiên Giang.  

Xã Định Hòa, 

huyện Gò Quao, 

tỉnh Kiên Giang; 

Cà Mau; Bình 

Phước, Trà Vinh, 

Kiên Giang, Thành 

phố Hồ Chí Minh; 

Đồng Tháp; Vĩnh 

Long; Trà Vinh;  
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Phụ lục 2 

PHIẾU HỎI CHO NGƯỜI ÁP DỤNG MÔ HÌNH NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG 

Rất chân thành cảm ơn Ông/Bà đã đồng ý tham gia trả lời bảng câu hỏi để 1) Tìm hiểu bức tranh 

tổng thể về hiện trạng sử dụng các mô hình năng lượng bền vững ở Việt Nam 2) Xác định các 

mô hình mô hình năng lượng bền vững có hiệu quả và khả năng ứng dụng rộng rãi ở Việt 

Nam.Bản câu hỏi nhằm mục đích lấy ý kiến của Ông/Bàvề sự tiêu thụ năng lượng hiện tại, nhu 

cầu năng lượng hiện tại, các mô hình năng lượng bền vững đang được áp dụng và hiệu quả cũng 

như khả năng nhân rộng của nó. Chúng tôi hy vọng Ông/Bà có thể dành thời gian quý báu để 

tham gia vào bản điều tra câu hỏi. Tất cả thông tin Ông/Bà cung cấp chúng tôi xin đảm bảo chỉ 

sử dụng cho mục đích của nghiên cứu và các thông tin cá nhân liên quan sẽ được giữ kín hoàn 

toàn. Nếu Ông/Bà có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến trước khi điền các thông tin vào bản câu hỏi này, 

xin vui lòng hỏi chúng tôi. Cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà. 

Trong trường hợp Ông/Bà có bất kỳ thắc mắc nào sau khi cuộc điều tra kết thúc, xin vui lòng 

liên hệ với Chị Hà Thị Hồng Hải, Trung tâm phát triển Sáng tạo Xanh qua địa chỉ email: 

honghaigreenid@gmail.com hoặc số điện thoại: 0974.625.012 

 

I. Thông tin chung 

1. Họ và tên:  .................................................... . .......................................................................  

2. Tuổi:  .....................................................................................................................................  

3. Giới tính:  ..............................................................................................................................  

4. Địa chỉ:  .................................................................................................................................  

5. Thu nhập bình quân hộ gia đình (VNĐ/tháng):  ...................................................................  

6. Nguồn thu nhập chính:  .........................................................................................................  

7. Gia đình ông/bà có mấy người (thường xuyên ở nhà):  ........................................................  

8. Số người trong độ tuổi lao động: (18-55) .............................................................................  

9. Trình độ học vấn cao nhất trong gia đình:  ...........................................................................  

II. Thông tin về tình hình sử dụng năng lượng 

1. Ông bà đang sử dụng năng lượng cho những hoạt động gì dưới đây?  

STT Hoạt động Loại năng lượng 

1 Đun nấu  
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2 Thắp sáng  

3 TV, đầu điã, đài  

4 Sưởi ấm, làm khô  

5 Làm mát  

7 Chế biến, sản xuất  

8 Giao thông  

9 Khác (cụ thể)  

 

2. Gia đình đang sử dụng nguồn năng lượng nàovà tổng chi phí trung bình cho sử dụng 

năng lượng một tháng là bao nhiêu?  

STT Nguồn năng lượng Chi phí trung bình (VNĐ/ tháng) 

1 Điện lưới  

2 Than  

3 Củi  

4 Gas công nghiệp  

5 Dầu diesel,   

6 Xăng  

7 Khác  

 

3. Thuận lợi và khó khăn liên quan trong việc sử dụng năng lượng 

(Quá xa nơi nối lưới, gặp thiên tai không đủ củi/ than đun, phụ thuộc thời tiết, giá quá cao...) 

 ...........................................................................................................................................................        

III. Thông tin về áp dụng mô hình năng lượng 

1. Gia đình ông bà đã/có sử dụng các mô hình năng lượng bền vững nào sau đây:  

STT Mô hình 
Người giới 

thiệu 

Giá thành 

(VNĐ) 

Thời gian áp 

dụng (năm) 
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1 Biogas cấp hộ - hầm xây    

2 Biogas cấp hộ - composite    

3 Biogas cấp hộ - túi    

4 Biogas cấp cộng đồng    

5 Bình nước nóng năng lượng mặt trời    

6 Ứng dụng pin mặt trờilọc nước    

7 Ứng dụng pin mặt trời thắp sáng    

8 Ứng dụng pin mặt trời sấy    

9 Bếp cải tiến    

10 Bơm nước không cần nhiên liệu    

11 Đèn bão    

12 Đèn LED    

13 Thủy điện siêu nhỏ    

14 Khác (cụ thể)    

 

2. Mô tả về mô hình 

- Lắp đặt (do ai làm, có phức tạp không) 

- Vận hành (cách thức, có trục trặc gì không) 

- Tính năng, mục đích sử dụng 

- Bảo hành 

- Ưu nhược điểm của mô hình 

 ...........................................................................................................................................................                 

3. Hiện nay Ông/ Bà còn đang sử dụng mô hình năng lượng nữa không? Ông bà có hướng 

tiếp tục sử dụng hay mở rộng thêm trong gia đình hay không? 
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 ...........................................................................................................................................................        

4. Ông/ Bà có giới thiệu hoặc khuyến cáo mô hình cho ai khác không? Nếu có thì nêu rõ 

 ...........................................................................................................................................................      

IV. Đánh giá về áp dụng mô hình 

1. Từ khi áp dụng mô hình ông bà thu được những lợi ích gì?  

a) Hiệu quả kinh tế của mô hình (giảm được bao nhiêu tiền gas, tiền củi, tiền điện so với 

trước khi áp dụng) 

 ...........................................................................................................................................................        

b) Việc sử dụng mô hình có ảnh hưởng tới môi trường như thế nào?( giảm/tăng mùi hôi, 

giảm/tăng  khói, thải chất ô nhiễm). 

 ...........................................................................................................................................................        

2. Ông/Bà đánh giá mô hình năng lượng mình đang sử dụng phù hợp cho những nhóm đối 

tượng nào? Vì sao?  

 ...........................................................................................................................................................        

3. Ngoài mô hình đang sử dụng, trong tương lai ông bà có nhu cầu muốn sử dụng thêm mô 

hình năng lượng nào không? Vì sao? ....................................................................................       
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Phụ lục 3 

PHIẾU HỎI CHO NGƯỜICHƯA ÁP DỤNG MÔ HÌNH NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG 

Rất chân thành cảm ơn Ông/Bà đã đồng ý tham gia trả lời bảng câu hỏi để 1) Tìm hiểu bức tranh tổng thể về 

hiện trạng sử dụng các mô hình năng lượng bền vững ở Việt Nam 2) Xác định các mô hình mô hình năng lượng 

bền vững có hiệu quả và khả năng ứng dụng rộng rãi ở Việt Nam.Bản câu hỏi nhằm mục đích lấy ý kiến của 

Ông/Bàvề sự tiêu thụ năng lượng hiện tại, nhu cầu năng lượng hiện tại, các mô hình năng lượng bền vững đang 

được áp dụng và hiệu quả cũng như khả năng nhân rộng của nó. Chúng tôi hy vọng Ông/Bà có thể dành thời 

gian quý báu để tham gia vào bản điều tra câu hỏi. Tất cả thông tin Ông/Bà cung cấp chúng tôi xin đảm bảo chỉ 

sử dụng cho mục đích của nghiên cứu và các thông tin cá nhân liên quan sẽ được giữ kín hoàn toàn. Nếu 

Ông/Bà có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến trước khi điền các thông tin vào bản câu hỏi này, xin vui lòng hỏi chúng 

tôi. Cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà. 

Trong trường hợp Ông/Bà có bất kỳ thắc mắc nào sau khi cuộc điều tra kết thúc, xin vui lòng liên hệ với Chị Hà 

Thị Hồng Hải, Trung tâm phát triển Sáng tạo Xanh qua địa chỉ email: honghaigreenid@gmail.com hoặc số 

điện thoại: 0974.625.012 

V. Thông tin chung 

10. Họ và tên:  .............................................................................................................................. 

11. Tuổi:  ...................................................................................................................................... 

12. Giới tính:  ............................................................................................................................... 

13. Địa chỉ:  .................................................................................................................................. 

14. Thu nhập bình quân hộ gia đình (VNĐ/tháng):  .................................................................... 

15. Nguồn thu nhập chính:  .......................................................................................................... 

16. Gia đình ông/bà có mấy người (thường xuyên ở nhà):  ......................................................... 

17. Số người trong độ tuổi lao động: (18-55) .............................................................................. 

18. Trình độ học vấn cao nhất trong gia đình:  ............................................................................ 

VI. Thông tin về tình hình sử dụng năng lượng 

4. Ông bà đang sử dụng năng lượng cho những hoạt động gì dưới đây?  

STT Hoạt động Loại năng lượng 

1 Đun nấu  

2 Thắp sáng  
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3 TV, đầu điã, đài  

4 Máy sấy, máy sưởi  

5 Quaṭ điêṇ, điều hòa  

7 Chế biến, sản xuất  

9 Khác (cụ thể)  

5. Gia đình đang sử dụng nguồn năng lượng nàovà tổng chi phí trung bình cho sử dụng năng lượng một 

tháng là bao nhiêu?  

STT Nguồn năng lượng Chi phí trung bình (VNĐ/ tháng) 

1 Điện lưới  

2 Than  

3 Củi  

4 Gas công nghiệp  

7 Khác  

 

6. Thuận lợi và khó khăn liên quan trong việc sử dụng năng lượng 

(Quá xa nơi nối lưới, gặp thiên tai không đủ củi/ than đun, phụ thuộc thời tiết, giá quá cao...)   

 Thông tin về áp dụng mô hình năng lượng 

5. Trong tương lai ông bà có nhu cầu muốn sử dụng thêm mô hình năng lượng nào không? Vì sao muốn áp 

duṇg mô hình đó? Lý do taị sao hiêṇ taị chưa áp duṇg mô hình như vâỵ? 

(Hỏi thêm: Gia đình chăn nuôi những con gì? Số lươṇg mỗi loaị là bao nhiêu?  

Gia điǹh ông bà trồng những loaị cây gì? Diêṇ tích? Năng suất?) 

............................................................................................................................................................   

VII. Đánh giá về áp dụng mô hình 

4. Theo Ông/Bà khi áp dụng mô hình ông bà mong muốn thu được những lợi ích gì?  

c) Hiệu quả kinh tế của mô hình (giảm được bao nhiêu tiền gas, tiền củi, tiền điện so với trước khi áp dụng) 

............................................................................................................................................................   

d) Việc sử dụng mô hình có ảnh hưởng tới môi trường như thế nào?( giảm/tăng mùi hôi, giảm/tăng  khói, 

thải chất ô nhiễm). 
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............................................................................................................................................................   

5. Ông/Bà đánh giá mô hình năng lượng mình đang sử dụng phù hợp cho những nhóm đối tượng nào? Vì 

sao? 
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Phụ lục 4 

CÂU HỎI PHỎNG VẤN SÂU TỔ CHỨC/ NGƯỜI GIỚI THIỆU MÔ HÌNH 

1. Thông tin chung về cá nhân và tổ chức 

 Tên, tuổi 

 Địa chỉ  

 Lĩnh vực hoạt động… 

 

2. Thông tin về mô hình năng lượng được tổ chức/cá nhân xây dựng/giới thiệu 

 Tên mô hình, sáng kiến, ý tưởng giới thiệu 

 Quá trình xây dựng/giới thiệu (thời gian nào, bắt đầu như thế nào và kết thúc ra sao)  

 Mô tả về mô hình (Vận hành, tính năng, giá thành, ưu và nhược điểm) 

 

3. Hiện trạng hiện nay (dành riêng cho đơn vị giới thiệu mô hình) 

 Hiện trạng sử dụng mô hình hiện nay (ở đâu, đã được áp dụng hay chưa? áp dụng ở địa phương nào, quy 

mô ứng dụng về cấp độ và số lượng, thời gian sử dụng …) 

 Tại cộng đồng có bao nhiêu hộ gia đình áp dụng mô hình này? (số hộ/ xã, thôn) 

 Hình thức giới thiệu mô hình cho người sử dụng như thế nào? Hợp tác với ai? 

 Có những cải tiến gì cho mô hình này sau khi đưa vào áp dụng 

 Kế hoạch phát triển mô hình tiếp theo 

 

4. Câu hỏi dành riêng cho nhà cung cấp mô hình 

 Mô hình được triển khai ở những đâu? Nơi nào thành công nhất? Nơi nào áp dụng nhiều nhất? Số lượng 

cung cấp trung bình (năm)? Các loại mô hình nổi bật của họ? 

 Đánh giá về nhu cầu thị trường về sản phẩm cung cấp? Làm thế nào tiếp cận thị trường cung cấp sản 

phẩm mô hình năng lượng? 

 Những khó khăn – thuận lợi khi triển khai mô hình tại cộng đồng 

 Bài học thành công và khuyến nghị về mặt chính sách đối với mô hình và hoạt động triển khai mô hình 

tại cộng đông 

 Kế hoạch tiếp theo có tiếp tục phát triển, mở rộng hayu cải tiến những gì đối với mô hình như thế nào? 

5. Đánh giá về mô hình 
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 Hiệu quả kinh tế của mô hình 

 Khả năng tiết kiệm, bảo tồn năng lượng của mô hình 

 Tác động của sử dụng mô hình đến môi trường (thải chất ô nhiễm, khí thải CO2 và các khí nhà kính 

khác). 

 Đánh giá chung về thành công/thất bại của mô hình và lý do tại sao 

 

6. Theo anh chị mô hình năng lượng đang áp dụng phù hợp như thế nào? 

 Đối tượng nào là phù hợp? Tại sao phù hợp với nhóm ít người? Tại sao phù hợp với nhóm đông người? 

 Địa bàn nào là phù hợp 

 Điều kiện để áp dụng thành công mô hình 

 Đánh giá tiểm năng nhân rộng ứng dụng của mô hình cho đối tượng sử dụng  
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Phụ lục 5 

ĐỊA BÀN KHẢO SÁT 

STT Khu vực 
Tỉnh/Thành 

phố 

Quận/Huyện/thành 

phố cấp tỉnh/Thị xã 
Xã/Phường 

1 
Đồng bằng sông 

Hồng 

Hà Nội Sóc Sơn Nam Sơn, Bắc Sơn 

Thái Bình 
Tiền Hải Nam Cường, Bắc Hải 

Vũ Thư Hiệp Hòa, Nam Thắng 

2 Tây Bắc Bộ Yên Bái 
Văn Chấn Nghĩa Tâm, Việt Cường 

Thành phố Yên Bái Đồng Tâm, Tân Thịnh 

3 

Bắc Trung Bộ và 

duyên hải miền 

Trung 

Thừa Thiên Huế 

Thành phố Huế Xuân Phú 

Hương Thủy Thủy Dương, Phú Bài 

Hương Trà 
Hương Vân, Hương Toàn, 

Hương An 

Phong Điền Phong Hòa 

Phú Vang Thuận An 

Nam Đông Hương Lộc 

Phú Lộc Lộc Vĩnh, Lăng Cô 

Quảng Điền Quảng Vinh 

Quảng Nam 

Thăng Bình Hạ Lam 

Hiệp Đức Tân An, Quốc Thọ 

Núi Thành Tâm Anh Bắc 

Phú Ninh Tam Phước 

Tam Kỳ 

Trần Thủ Độ, Tân Thạch, 

Hòa Thuận, An Sơn, Trường 

Xuân 

Nam Giang Cady 

Quảng Trị 

Cam Lộ 
Cam Hiếu, Cam An, Cam 

Hiền 

Đông Hà  

Hải Lăng Hải Hòa, Hải Sơn 

4 Đồng bằng sông Cần Thơ Phong Điền Nhơn Ái, Mỹ Khánh, 
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Cửu Long Trường Long 

Bình Thủy Long  Hòa 

Ninh Kiều An Bình 

Cà Mau 

Đầm Dơi Tân Dân, Quách Phẩm Bắc 

Thành phố Cà Mau Phường 1, 5, 6, 7, 8, 9  

Phú Tân Phú Tân 

U Minh Khánh An, Khánh Lâm 

Ngọc Hiển Tam Giang Tây 

Cái Nước 
Lương Thế Trân, Tân Hưng 

Đông 

Trần Văn Thời Khánh Bình 

 

 



96 | P a g e  
 

Phụ lục 6 

KẾ HOAC̣H KHỎA SÁT KEPA TỔNG HƠP̣ 

      

STT Tên Mô hình 

Tây Bắc Bộ (Yên 

Bái) 

Đồng bằng sông 

Hồng (Hà Nôị, Thái 

Bình) 

Miền Trung (Thừa 

Thiên Huế, Quảng 

Nam, Quảng Trị) 

Miền Nam (Cần 

Thơ, Cà Mau) 

Hô ̣dân đa/̃ đang sử 

duṇg 

Hô ̣dân đa/̃ đang sử 

duṇg 

Hô ̣dân đa/̃ đang sử 

duṇg 

Hô ̣dân đa/̃ đang sử 

duṇg 

1 Biogas cấp hô ̣ 31 68 23 58 

2 Biogas côṇg đồng   1     

3 
Biǹh nước nóng năng 

lươṇg măṭ trời 
8 32 13 20 

4 Bếp cải tiến 20 38 9 25 

5 
Bơm nước không cần 

nhiên liêụ 
7       

6 Thủy điêṇ nhỏ     3   

7 
Ứng duṇg pin măṭ tời 

thắp sáng 
    1   

8 Đèn LED   13 6   
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Phụ lục 7 

VĂN BẢN PHÁP LÝ PHÁT TRIỂN ĐIỆN GIÓ 

Văn bản Nội dung chính 

 Luật Bảo vệ Môi 

trường số 

52/2005/QH11 

Luật bảo vệ môi trường do Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005 quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; 

chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân trong bảo vệ môi trường. 

 

Luật đầu tư số 

59/2005/QH 

Luật Đầu tư do Quốc hội ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005. Luật này quy định về hoạt động đầu tư 

nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà 

đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư;quản lý nhà nước...  

Luật Điện lực số 

28/2004/QH11 

Luật Điện lực do Quốc hội ban hành. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam khoá XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004.  

Quyết định 

50/2011/QĐ-TTg 

Quyết định số 50/2011/QĐ-TTg ngày 5/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Năng lượng trực thuộc Bộ Công Thương 

 Quyết định 1208/QĐ-

TTg 

Quyết định số 1208/2011 của Thủ tướng Chính phủ ngày 21/07/2011 phê duyệt Quy hoạch phát triển Điện 

lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 

 Quyết định số 

37/2011/QD-TTg 

Quyết định số 37/2011/QD/TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 29/06/2011 quy định về Cơ chế 

hỗ trợ phát triển các Dự án Điện gió tại Việt Nam 

 Quyết định 

110/2007/QD-TTg 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ngày 18/07/2007 phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 

giai đoạn 2006-2015 có xét đến 2025  

Quyết định 

130/2007/QĐ-TTg 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ngày 02/8/2007 phê duyệt về một số cơ chế, chính sách tài chính đối 

với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch  
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Quyết định số 

1855/QĐ-TTg 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 2007 phê duyệt Chiến lược phát triển năng 

lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050.  

Nghị định 

87/2010/NĐ-CP 

Nghị định của Chính phủ ngày 13 tháng 08 năm 2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế 

xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

 Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ ngày 14 tháng 01 năm 2009 về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường 

 Quyết định 

35/2008/QD-TTg 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ngày 03/03/2008 về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường 

Việt nam 

 Quyết định 

18/2008/QD-BCT 

Quyết định của Bộ Công thương ngày 18/07/2008 Ban hành quy định về biểu giá chi phí tránh được và hợp 

đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo 

 Nghị định số 

106/2008/NĐ-CP 

Nghị định của Chính phủ ngày 19/09/2008 ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

151/2006/NĐ-CP 

 Nghị định số 

124/2008/NĐ-CP 

Nghị định của Chính phủ ngày 11 tháng 12 năm 2008 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 

 Nghị định số 

151/2006/NĐ-CP 

Nghị định của Chính phủ ngày 20/12/2006 ban hành quy định về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của 

Nhà nước.  

Nghị định 

105/2005/ND-CP Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật điện lực  

Thông tư số 

31/2011/TT-BCT 

Thông tư số 31/2011/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 19 tháng 8 năm 2011 về quy định điều chỉnh giá 

bán điện theo thông số đầu vào cơ bản  

Thông tư số 

97/2008/TT-BTC 

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với việc đầu tư phát 

triển điện ở nông thôn, miền núi, hải đảo 
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Phụ lục 8 

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ TẠI VIỆT NAM 

Thứ 

tự 
Nhà đầu tư 

Vị trí dự án 
Nhà cung 

cấp turbin 

gió 

Công suất (MW) Diện tích đất (ha) 

Vốn đầu 

tư 

Tình 

trạng 
Xã - 

Huyện 
Tỉnh Pha 1 Đăng kí 

Diện tích 

dự án 

Diện tích 

khảo sát 

1 
Tập đoàn Thanh 

Tùng 

Huyện 

Mẫu Sơn Lạng Sơn 

Avantis 

Turbine 

AV928   200     

200 triệu 

EURO 

(300 triệu 

$)   

2 CT CP Phương Mai 

(DA điện gió 

Phương Mai 1) 

Khu kinh 

tế Nhơn 

Hội, thành 

phố Quy 

Nhơn Bình Định Vestas   30     

880 tỷ 

VNĐ (42 

triệu $)   

3 

Tập đoàn GGP 

(CHLB Đức) (DA 

điện gió Phương 

Mai 2) 

Khu kinh 

tế Nhơn 

Hội, thành 

phố Quy 

Nhơn Bình Định     200         

4 

CT CP điện gió 

miền Trung (thuộc 

PPEC3) 

Khu kinh 

tế Nhơn 

Hội, thành Bình Định     21     40 triệu $   
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phố Quy 

Nhơn 

5 CT CP Năng lượng 

Tái tạo Việt Nam 

(REVN) 

Xã Phước 

Minh - 

huyện 

Thuận 

Nam 

Ninh 

Thuận   30 30 27,2 272   

Chuẩn bị 

TKKT 

6 

CT TNHH Năng 

lượng gió Việt Nam 

(Greta)  

Xã Công 

Hải, huyện 

Thuận Bắc 

Ninh 

Thuận   66 66 15,5 310   

Chuẩn bị 

DADT 

7 
CT TNHH Năng 

lượng gió Việt Nam 

(Greta)  

Xã Lợi 

Hải, huyện 

Bắc Phong, 

Thuận Bắc 

Ninh 

Thuận     90 45 900   

Chuẩn bị 

DADT 

8 

CT CP Năng lượng 

Thương tín 

Phước 

Hữu, 

Phước 

Thái, 

Phước 

Hậu, 

Phước 

Dân, Ninh 

Phước 

Ninh 

Thuận   12,5 50 7,88 965   

Chuẩn bị 

TKCS 
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9 
CT TNHH EAB 

MTV & CT TNHH 

Điện gió Việt 

Phước 

Hữu - 

huyện 

Ninh 

Phước 

Ninh 

Thuận   40 120 17,82 453   

Chấp 

thuận của 

UBND 

(đang 

chuẩn bị 

TKCS) 

10 
CT TNHH EAB 

MTV & CT TNHH 

Điện gió Việt 

Xã Phước 

Thành - 

huyện Bắc 

Ái 

Ninh 

Thuận     18 5,4 600   

Chứng 

nhận đầu 

tư 

11 

CTCP Phát triển 

Năng lượng Thuận 

Phong (An Viên) 

An Hải, 

Phước Hải, 

Ninh 

Phước, 

Phước 

Dinh & 

Thuận An   

Ninh 

Thuận   70 180 114 2230   

Đang 

chuẩn bị 

DADT   

12 

CTCP Đầu tư HD 

(Hương Điền) 

An Hải, 

Phước Hải, 

Ninh 

Phước, 

Phước 

Dinh & 

Thuận An   

Ninh 

Thuận     97,5 50 980   

Chứng 

nhận đầu 

tư 
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13 

CT Pacific Asia 

Enfinity Limited 

Xã Phước 

Minh - 

huyện 

Thuận 

Nam 

Ninh 

Thuận     90 30 607   

Báo cáo 

đầu tư 

14 

CT Pacific Asia 

Enfinity Limited 

Xã Phước 

Minh - 

huyện 

Thuận 

Nam 

Ninh 

Thuận     41 10 200   

Báo cáo 

đầu tư 

15 
CT Pacific Asia 

Enfinity Limited   

Ninh 

Thuận     115 30 600   

Báo cáo 

đầu tư 

16 

CT Aerogie.plus 

Solutions AG 

Phước 

Dinh - 

huyện 

Thuận 

Nam 

Ninh 

Thuận   28,5 70 21,24 430   

Báo cáo 

đầu tư 

17 
Tập đoàn Điện lực 

VN (EVN) 

xã Lợi Hải, 

Công Hải - 

huyện 

Thuận Bắc 

Ninh 

Thuận   30 100 26 523,2   

Báo cáo 

đầu tư 

18 

CTCP Năng lượng 

Tái tạo Việt Nam 

(REVN) (Dự án 

xã Bình 

Thạnh - 

huyện 

Bình 

Thuận 

Fuhrlaend

er 

Germany  30 120 150 1500   

Hoạt 

động 

(Pha 1) 



105 | P a g e  
 

Điện gió số 1 Bình 

Thuận) 

Bình 

Thạnh 

19 

CT TNHH Thương 

mại - Dịch vụ - Đầu 

tư và Phát triển 

Năng lượng Sạch 

Châu Á (Dự án 

Điện gió Tiến 

Thành) 

Xã Tiến 

Thành - tp 

Phan Thiết 

Bình 

Thuận   30 51 17 320   

Báo cáo 

đầu tư 

20 

CT TNHH Thương 

mại - Dịch vụ - Đầu 

tư và Phát triển 

Năng lượng Sạch 

Châu Á (Dự án 

Điện gió Phước 

Thể) 

Xã Phước 

Thể - 

huyện Tuy 

Phong 

Bình 

Thuận   30 30 8.6 420   

Báo cáo 

đầu tư 

21 

CTCP Đầu tư Phát 

triển Sài Gòn - Bình 

Thuận (Dự án điện 

gió Sài Gòn - Bình 

Thuận) 

Xã Hòa 

Thắng - 

Huyện Bắc 

Bình 

Bình 

Thuận     200 91 2000   

Báo cáo 

đầu tư 
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22 

CT CP Miền Đông 

Xã Hòa 

Phú - 

huyện Tuy 

Phong; xã 

Phan Ri 

Thành - 

huyện Bắc 

Bình 

Bình 

Thuận   39 39 110 1240 1240 

Báo cáo 

đầu tư 

23 

CTCP Năng lượng 

Tái tạo Châu Á (Dự 

án Điện gió Thuận 

Nhiên Phong) 

Xã Hòa 

Thắng - 

Huyện Bắc 

Bình 

Bình 

Thuận   30 50 13.3 305   

Báo cáo 

đầu tư 

24 
Tập đoàn Điện lực 

Dầu khí VN- 

IMPSA  

Xã Hòa 

Thắng, 

Hồng Thái, 

Chợ Lầu - 

huyện Bắc 

Bình 

Bình 

Thuận   165 600   5700   

Báo cáo 

đầu tư 

25 

Tập đoàn Điện lực 

Dầu khí VN (Dự án 

Lai ghép Gió và dầu 

diesel) 

Huyện đảo 

Phú Quý 

Bình 

Thuận 

Vestas 

(Đan 

Mạch) 6 6       

Chuẩn bị 

nối lưới 

26 
CTCP Điện gió 

Thuận Bình (Dự án 

Xã Phú 

Lạc - 

Bình 

Thuận   24 50 17 400 

863 tỷ 

đồng 

Báo cáo 

đầu tư 
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Điện gió Phú Lạc) huyện Tuy 

Phong 

(khoảng 

41 triệu 

USD) 

27 
CTCP Điện gió 

Thuận Bình (Dự án 

Điện gió Vĩnh Hảo) 

Xã Vĩnh 

Hảo - 

Huyện Tuy 

Phong 

Bình 

Thuận     60   568   

Báo cáo 

đầu tư 

28 
CT TNHH Văn 

Thanh 

Xã Hồng 

Phong - 

huyện Bắc 

Bình 

Bình 

Thuận   40 120   775   

Báo cáo 

đầu tư 

29 

CT CP Đầu tư HD 

Xã Tiến 

Thành - tp 

Phan 

Thiết; Xã 

Hàm 

Cường - 

huyện 

Hàm 

Thuận 

Nam 

Bình 

Thuận     50   620   Đo gió 

30 
CT TNHH EAB 

(CHLB Đức)   

Bình 

Thuận     50       Đo gió 
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31 

CT CP Vietenergy 

WPD 

Xã Tiến 

Thành - tp 

Phan 

Thiết; Xã 

Hàm 

Cường - 

huyện 

Hàm 

Thuận 

Nam 

Bình 

Thuận     100   620     

32 

CT CP Điện gió 

Cao nguyên TP Pleiku Gia Lai     40,5     

1500 tỷ 

đồng 

(khoảng 

71 triệu 

USD) 

Đã đệ 

trình hồ 

sơ CDM 

đến DNA 

Việt Nam 

vào 

31/01/201

1. Lắp 

đặt đo gió 

28/11/200

9 

33 

CT Cavico 

Xã Ninh 

Loan - 

huyện 

Lâm 

Đồng   30 300     

57 triệu 

đô (pha 

1)   
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Trọng Đức 

34 
CT Aerogie.plus 

Solutions AG Côn Đảo 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu     6 55,27       

35 

CT TNHH EAB 

(CHLB Đức) Côn Đảo 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu   12 12       

Chuẩn bị 

xây dựng 

(với 3 

MW 

Diesel; 

giá điện 

gió ký 

thỏa 

thuận là 

25US 

cent/kWh

) 

36 
CT TNHH EAB 

(CHLB Đức)   

Bà Rịa - 

Vũng Tàu   50 100       Đo gió 

37 

Tập đoàn Hoa Việt 

Vùng bờ 

biển Gò 

Công 

Tiền 

Giang     100       

Chấp 

thuận của 

UBND 

nghiên 

cứu khả 

thi 
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38 

Ct TNHH Thương 

mại - Dịch vụ - Đầu 

tư và Phát triển 

Năng lượng Sạch 

Châu Á (Dự án 

Điện gió Thanh 

Phong) 

Xã Thanh 

Phong, 

Thanh 

Hải, Giao 

Thanh - 

huyện 

Thanh Phú Bến Tre   10 30   

Khảo sát 

3 điểm   

Nhà đầu 

tư chờ 

chấp 

thuận để 

đo gió 

39 

CT CP Liên Nghĩa 

Xã Bình 

Đại - 

huyện Ba 

Tri Bến Tre   30 250   1000   

Nhà đầu 

tư chờ 

chấp 

thuận để 

đo gió 

40 

CT CP Liên Nghĩa 

Xã Hiệp 

Thành - 

huyện 

Duyên Hải Trà Vinh   28.5 93 13.2 1420   

Đệ trình 

báo cáo 

đầu tư 

41 

CT TNHH EAB 

(CHLB Đức) và CT 

TNHH TRASESCO 

(Vietnam) (Dự án 

Điện gió Duyên 

Hải) 

huyện 

Duyên Hải Trà Vinh     30         
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42 

CT CP Điện xanh 

Việt Nam 

Xã Vĩnh 

Hải - 

huyện 

Vĩnh Châu Sóc Trăng   27 100 15 40 

5000 tỷ 

đồng 

(Khoảng 

238 triệu 

đô) 

Chuẩn bị 

báo cáo 

đầu tư 

43 

CT CP Liên Nghĩa 

Xã Trung 

Binh - 

huyện 

Trần Đê Sóc Trăng   30 100   15 

2867 tỷ 

đồng (232 

triệu đô) 

Chuẩn bị 

báo cáo 

đầu tư 

44 

CT TNHH EAB 

(CHLB Đức) và CT 

TNHH TRASESCO 

(Vietnam) (Dự án 

Điện gió Duyên 

Hải) 

Xã Vĩnh 

Phước và 

Vĩnh Tân - 

huyện 

Vĩnh Châu Sóc Trăng   30 50   20   

Chuẩn bị 

báo cáo 

đầu tư 

45 

 CT TNHH Công 

Lý 

Xã Lai 

Hòa - 

huyện 

Vĩnh Châu Sóc Trăng   100 200   500 

5000 tỷ 

đồng 

(Khoảng 

238 triệu 

đô) 

Chuẩn bị 

báo cáo 

đầu tư 

46 
 CT TNHH Công 

Lý 

Xã Vĩnh 

Trạch 

Đông - tp 

Bạc Liêu Bạc Liêu 

16 MW 

(10xGE 

1.6-82.5 

tuabin) dự 16 99 484 528,4 

4500 tỷ 

đồng 

(khoảng 

214 triệu 

Đang xây 

dựng 
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kiến hoàn 

thành 2012 

đô) 

47 

CT CP Liên Nghĩa 

Huyện 

Ngọc Hiển, 

Đầm Dơi Cà Mau     250         

48 

CT TNHH Công Lý 

Xã Mũi 

Đất - 

huyện 

Ngọc Hiển Cà Mau     50         

 

 

 

 

 


