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1 GIỚI THIỆU CHUNG  

1.1. Bối cảnh của dự án  

Năng lượng là một trong những trụ cột chính đảm bảo phát triển bền vững của nền 

kinh tế quốc dân. Để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, Việt Nam sẽ tập 

trung gia tăng công suất phát điện từ nhiệt điện than trong giai đoạn 2016-2020, với 

tầm nhìn đến năm 2030. Tuy nhiên, việc sản xuất điện từ than đang đối mặt với hàng 

loạt khó khăn và thách thức như ô nhiễm về môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe và 

sinh kế của người dân. Trong khi đó tiềm năng năng lượng tái tạo dồi dào nhưng ứng 

dụng vẫn ở mức khiêm tốn với công suất gió 159 MW, điện mặt trời 5 MW, vv 

(GreenID, 2016). Quy hoạch điện VII điều chỉnh với định hướng các nguồn năng lượng 

tái tạo đã được khuyến khích phát triển nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. 

Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo 

nhưng kết quả thực thi còn nhiều khoảng trống do có nhiều rào cản và hiểu lầm về 

năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.  

Để đảm bảo cung cấp đủ điện năng, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

là rất cần thiết và cấp bách hiện nay bên cạnh phương án phát triển cơ cấu nguồn 

điện. Theo nghiên cứu của GreenID (2015), sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả có thể 

tiết kiệm 57 tỷ kWh điện, tương đương với số tiền dùng để xây dựng 10.000 MW nhiệt 

điện than vào năm 2030. Từ năm 2006, Bộ Công thương đã triển khai Chương trình 

mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời, các văn 

bản pháp luật về chính sách tiết kiệm năng lượng cũng đã được ban hành như: Luật 

sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 được Quốc hội thông 

qua ngày 17/6/2010; Nghị định số 21/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/3/2011 qui 

định chi tiết và biện pháp thi hành luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chỉ 

thị số 171/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/01/2011 về việc tăng cường 

thực hiện tiết kiệm điện. Trong xu thế chung về tiết kiệm năng lượng, LEP là một sáng 

kiến mới trong lĩnh vực năng lượng thúc đẩy sự tham gia của chính quyền và người 

dân địa phương vào việc xây dựng và thực hiện kế hoạch năng lượng phục vụ cho 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, môi trường chung của các xã. LEP góp phần nần 

cao nhận thức và thay đổi hành vi cộng đồng để thúc đẩy ứng dụng các giải pháp 

năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả từ nguồn nhiên liệu 

tại chỗ như phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch, xử lý chất thải và ứng dụng năng 

lượng sạch phục vụ nhiều mục tiêu về cung cấp năng lượng, xử lý môi trường, giảm 

chi phí chi tiêu cho năng lượng…tại khu vực nông thôn Việt Nam. Đồng thời xây dựng 

hệ thống dữ liệu đáng tin cậy cho các quy hoạch năng lượng cấp cao hơn. Ngoài ra, 

các giải pháp bền vững cũng được lồng ghép, triển khai tại địa phương góp phần thúc 

đẩy phát triển bền vững nói chung và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nói 

riêng.  

Hiện nay việc lập kế hoạch của Việt Nam mới dừng lại ở cấp quốc gia và cấp tỉnh, 

chưa có kế hoạch năng lượng ở cấp huyện và cấp xã. Việc xây dựng phương pháp 
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lập kế hoạch tập trung, chưa huy động được sự tham gia và sáng kiến của các bên 

liên quan từ cấp cơ sở đến trung ương, sự phối hợp chưa đồng bộ dẫn tới hiệu quả 

chưa cao. Trong khi đó, có nhiều sáng kiến cộng đồng đã và đang được triển khai có 

tiềm năng đóng góp đáng kể cho quá trình thực thi chính sách trong thực tế. Bài học 

kinh nghiệm từ một số nước như Đan Mạch, Đức, Philippin, Mô-dăm-bích và Thái Lan 

về chính sách khuyến khích áp dụng quy hoạch năng lượng, điệnphi tập trung. Thành 

công của các nước này là đẩy mạnh phát triển năng lượng sạch, sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả và đa dạng các loại nguồn cung năng lượng. Điển hình, tại Thái 

Lan, 76 tỉnh đã tham gia chương trình lập kế hoạch năng lượng địa phương và góp 

phần tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo từ xx% lên 8% trong cơ cấu nguồn điện vào 

năm 2011 (Mas Kannasoot, 2013). Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) với 

sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức (Đại sứ quán Thụy Điển – SIDA, Tổ chức cứu trợ 

nhân đạo quốc tế Mercy Relief Singapore – MERCY RELIEF, Công ty Cổ phần Cáp 

Quang – NEXANS; Tổ chức Khí hậu Châu Âu – ECF) và Quỹ Rosa Luxemburg 

Stiftung, dự án “Triển khai phương pháp lập kế hoạch năng lượng địa phương dựa 

vào cộng đồng tại tỉnh Thái Bình và Nam Định” đã được thực hiện từ năm 2013. Trong 

khuôn khổ của dự án, 04 xã đã được lựa chọn để thực hiện gồm xã Nam Cường và 

Bắc Hải (huyện Tiền Hải, Thái Bình); xã Hải Chính và xã Hải Hà (huyện Hải Hậu, Nam 

Định). Đây là những xã đầu tiên GreenID xây dựng và thực hiện phương pháp tiếp 

cận LEP. Dự án đã nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ tích cực từ phía ban lãnh đạo các 

xã và sự phối hợp chặt chẽ với các đối tác địa phương như Liên hiệp các hội Khoa 

học Kĩ thuật, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ.  Đến nay đã có 04 bản 

kế hoạch năng lượng địa phương được xây dựng và được thực hiện tại 02 tỉnh Nam 

Định và Thái Bình. GreenID mong muốn phát triển phương pháp lập kế hoạch năng 

lượng địa phương (LEP) thành một mô hình kiến tạo và đẩy mạnh ứng dụng các giải 

pháp năng lượng bền vững ở cấp cộng đồng. 

1.2. Mục tiêu của nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu tài liệu hóa những thành công và bài học 

kinh nghiệm trong quá trình triển khai LEP và ứng dụng mô hình năng lượng bền vững 

ở các địa bàn dự án. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để rà soát và chuẩn hóa quy trình 

thực hiện LEP, tạo điều kiện nhân rộng ở các địa phương khác. Hoạt động góp phần 

thực hiện mục tiêu nhân rộng phương pháp tiếp cận Lập kế hoạch Năng lượng địa 

phương và các mô hình năng lượng bền vững trên địa bàn tỉnh Nam Định, Thái Bình 

và các địa phương khác; tạo thêm thông tin để gửi tới các nhà hoạch định chính sách, 

các cơ quan truyền thông và các bên liên quan.  

1.3. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu 

Báo cáo tập trung rà soát quá trình triển khai phương pháp tiếp cận Lập kế hoạch 

năng lượng địa phương (LEP) và bài học thành công trong việc thực hiện LEP cũng 

như ứng dụng các mô hình năng lượng bền vững tại Nam Định và Thái Bình.  

Các giải pháp bền vững trong phạm vi báo cáo này bao gồm các giải pháp và sáng 

kiến về sử dụng NLTT; hiệu quả sử dụng và tiết kiệm năng lượng và cải thiện môi 

trường. Cụ thể bao gồm:  
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(1) Biogas cấp hộ 

(2) Bình nước nóng năng lượng mặt trời (BNN NLMT); 

(3) Bếp đun cải tiến;  

(4) Đèn LED; 

(5) Nuôi giun quế; 

(6) Hệ thống lọc nước RO;  

(7) Hệ thống lọc nước RO có sử dụng năng lượng mặt trời để vận hành; 

(8) Biogas cộng đồng 

Rà soát tài liệu tại bàn, thu thập số liệu bằng bảng hỏi và phương pháp phỏng vấn 

sâu là những phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong báo cáo này. Bên cạnh 

đó, Excel cũng được sử dụng như một công cụ để xử lý số liệu khảo sát tại các địa 

bàn.  

1.4. Cấu trúc báo cáo 

Báo cáo rà soát bao gồm 3 chương. Chương 1 giới thiệu thông tin chung, mục tiêu, 
phương pháp luận cũng như phạm vi và cấu trúc báo cáo. Tiếp theo, chương 2 giới 
thiệu bài học thành công và kinh nghiệm của GreenID trong việc triển khai Lập quy 
hoạch Năng lượng địa phương và các giải pháp bền vững ở hai tỉnh Nam Định và 
Thái Bình. Trong đó, phần 2.1 trình bày đánh giá và rà soát phương pháp Lập kế 
hoạch Năng lượng địa phương – Những thành công và bài học kinh nghiệm khi triển 
khai LEP và phần 2.2 chia sẻ đánh giá việc triển khai các giải pháp bền vững ở hai 
tỉnh nói trên. Kết quả khảo sát và những câu chuyện thành công tại các địa phương 
đã triển khai là cơ sở cho những khuyến nghị thúc đẩy các giải pháp bền vững trong 
tương lai trong chương 3. 
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2 BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ THÀNH CÔNG TẠI THÁI BÌNH VÀ NAM 

ĐỊNH  

2.1 Phương pháp tiếp cận Lập quy hoạch Năng lượng địa phương (LEP) 

2.1.1 LEP là gì? Quy trình thực hiện ra sao?  

Lập kế hoạch Năng lượng địa phương (LEP) là quá trình người dân và chính quyền 

địa phương cùng xây dựng một kế hoạch để giải quyết các vấn đề liên quan đến năng 

lượng trên địa bàn của họ dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của chuyên gia. Đây được xem như 

một hướng đi mới nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, các nguồn 

lực của địa phương thông qua thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo và các giải pháp 

năng lượng bền vững (GreenID, 2015).  

LEP là cách tiếp cận do GreenID phối hợp với Liên minh Năng lượng Bền vững Việt 

Nam triển khai thực hiện lần đầu tiên tại Việt Nam từ năm 2012. LEP đưa ra hiện trạng 

sử dụng năng lượng; 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 kịch bản 

với các giải pháp để cải thiện vấn đề. Các kịch bản năng lượng thay thế và bản thảo 

về kế hoạch năng lượng địa phương được xây dựng và được cộng đồng thông qua. 

Đặc trưng lớn nhất của hướng tiếp cận LEP là tăng cường sự tham gia của người 

dân và chính quyền địa phương trong quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch. Bên 

cạnh đó, LEP cũng chú trọng vào sự khác biệt giữa các vùng miền để tìm ra các đặc 

trưng, các cơ hội cũng như thách thức trong quá trình xây dựng và triển khai. 

Quy trình thực hiện LEP ở 4 xã thuộc hai tỉnh Nam Định và Thái Bình bao gồm 10 

bước được sơ đồ như sau:  

Sơ đồ 1: Quy trình thực hiện LEP ở Nam Định và Thái Bình 
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2.1.2 Cộng đồng đã triển khai LEP  

LEP được thực hiện đầu tiên tại 2 xã Nam Cường và Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh 

Thái Bình từ tháng 5 năm 2012, sau đó được GreenID tiếp tục được triển khai nhân 

rộng tại xã Hải Chính, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định vào tháng 3 năm 2013. Vào thời 

gian tháng 4 năm 2014, xã Hải Hà, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định là cũng đã triển 

khai LEP. Tại mỗi xã, nhóm năng lượng địa phương được thành lập đóng vai trò nòng 

cốt vào trong việc triển khai các hoạt động của kế hoạch năng lượng tại địa phương.  

Một số kết quả chính có thể ghi nhận được từ việc triển khai LEP ở các địa bàn bao 

gồm: (i) các xã đã xây dựng được bản kế hoạch năng lượng phù hợp với điều kiện 

địa phương liên quan tới vấn đề sinh kế, môi trường và năng lượng; (ii) Nhận thức 

của người dân và cán bộ địa phương về việc sử dụng năng lượng bền vững và hiệu 

quả được nâng cao; (iii) Nhóm năng lượng địa phương hoạt động tích cực và hiệu 

quả đóng vai trò quan trọng trong quá trình lồng ghép thực thi kế hoạch năng lượng 

vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho 

người dân góp phần thực thi kế hoạch năng lượng đề ra; (iv) thành công của mô hình 

LEP đã được chia sẻ tại và được nhân rộng tại Cà Mau, An Giang và Đắc Lăk (v) các 

giải pháp bền vững đã được đưa vào bản kế hoạch năng lượng địa phương và thực 

hiện tại các cộng đồng LEP . Các giải pháp điển hình bao gồm:  

(1) Biogas cấp hộ 

(2) Bình nước nóng năng lượng mặt trời (BNN NLMT); 

(3) Bếp đun cải tiến;  

(4) Đèn LED; 
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(5) Nuôi giun quế; 

(6) Hệ thống lọc nước RO có ứng dụng tấm pin NLMT;  

(7) Biogas cộng đồng 

Sau hội thảo khởi động LEP ở các địa phương, nhóm LET đã tiến hành khảo sát tình 

hình sử dụng năng lượng của địa Phương bằng phiếu hỏi 40 câu. Nội dung thông tin 

thu thập bao gồm 4 phần: (A) thông tin chung về thu nhập, nhân khẩu và các khoản 

chi hàng năm của gia đình; (B) các nguồn năng lượng tiềm năng; (C) sản xuất nhiên 

liệu và năng lượng cấp hộ gia đình và (D) tiêu thụ năng lượng hộ gia đình. Bảng phiếu 

điều tra đã thu thập được thông tin một cách chi tiết, đầy đủ và toàn diện về hiện trạng 

năng lượng địa phương, khả năng tài chính của hộ gia đình. Đây là cơ sở dữ liệu để 

xây dựng mô hình phù hợp với nhu cầu tiêu thụ năng lượng và khả năng tài chính của 

từng hộ. 

Các cộng đồng LEP đã xây dựng được bản KHNL trong đó không chỉ nêu ra vấn đề 

về năng lượng mà còn lồng ghép nhiều vấn đề liên quan tới sinh kế và môi trường 

phù hơp với từng địa phương. Quan trọng hơn, kế hoạch này nhấn mạnh tới sự sự 

tham gia của các bên liên quan khác nhau như sự tham gia của cả lãnh đạo, người 

dân địa phương, và chuyên gia. Điều này góp phần tăng cường mối tương tác và tính 

kết nối của các bên kiên quan cũng như xây dựng những điển hình tốt trình diễn tới 

bà con về hiệu quả của phương pháp tiếp cận mới này. 

Cho đến nay, việc triển khai LEP và các giải pháp bền vững ở 4 xã đã đạt được 

những thành tựu đáng khích lệ. Cụ thể:  

Bảng 1: Kết qủa thực hiện LEP ở Nam Định và Thái Bình đến năm 2016 

Mô hình Xã Bắc Hải Xã Nam 

Cường 

Xã Hải 

Chính 

Xã Hải Hà 

Bếp cải tiến 200 hộ 90 350 208 

Đèn LED 100 hộ 150 230 271 

Biogas hộ gia đình 51 hộ 65 30 32 

Biogas cộng đồng 1 (trường học) 1 (cung cấp 

cho 25 hộ) 

  

Bình nước nóng 

NLMT 

21 hộ 12 hộ 35 24 

Hệ thống lọc nước 

RO sử dụng NLMT 

 1 (UBND xã) 01 (UBND 

xã) 

 

Hệ thống lọc nước 

RO không sử dụng 

NLMT 

3 hệ thống 

(UBND xã, 

trường tiểu 

học và THCS) 

  01 (UBND 

xã) 

Nuôi giun quế 25 hộ  18 hộ  

2.1.3 Đánh giá quy trình thực hiện LEP ở Nam Định và Thái Bình 

Quá trình LEP do GreenIDtriển khai tại Thái Bình và Nam Định đã được tài liệu hóa 

và biên tập thành sản phẩm truyền thông. Việc này góp cung cấp hướng dẫn để nhân 
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rộng mô hình LEP trên địa bàn mới. Đồng thời ghi lại những thành công và bài học 

kinh nghiệm tại địa bàn này. Trong quá trình tiến hành đánh giá quy trình LEP, nhóm 

nghiên cứu nhận thấy một số thay đổi trong các bước lập bản kế hoạch năng lượng 

địa phương. Sự thay đổi này để đảm bảo phù hợp với điều kiện từng vùng miền. Tuy 

nhiên, có thể nhận thấy LEP cần được chuẩn hóa để đảm bảo thống nhất trình tự và 

phù hợp cho các cộng đồng trên cả nước. Các bước xây dựng LEP có sự tham gia 

hỗ trợ kỹ thuật của chuyên gia (bước 4 và 7) và sự tham tích cực của cộng đồng 

(bước 5, 8 và 9)  

Đi sâu vào từng bước triển khai của LEP tại cộng đồng, nhóm nghiên cứu cũng nhận 

thấy những điểm phù hợp và những tồn tại, hạn chế. Cụ thể:  

Bước 1: Thành lập và đào tạo nhóm năng lượng địa phương (LET)  

GreenID và VSEA làm việc với chính quyền địa phương và lựa chọn nhóm năng lượng 

địa phương gồm 8-10 người. Nhóm năng lượng địa phương đã được thành lập ở 4 

cộng đồng LEP của GreenID tại Nam Định và Thái Bình. Cụ thể, thành viên các nhóm 

năng lượng ở xã Nam Cường, Bắc Hải, Hải Chính và Hải Hà lần lượt có 7, 8, 7 và 10 

thành viên. Đây là những thành viên tích cực, có tiếng nói uy tín tại mỗi địa phương 

trong suốt các hoạt động tập huấn và thực hiện dự án. Tiêu chí lựa chọn các thành 

viên nhóm LET dựa trên tinh thần tự nguyện, nhiệt tình, yêu thích các công việc cộng 

đồng. Đồng thời, việc lựa chọn cũng cân nhắc tới những ứng viên có kinh nghiệm, kĩ 

năng truyền thông/khảo sát xã hội và phải đảm bảo tính cân bằng giới trong nhóm 

LET.  

Trong bước đầu tiên này, dựa trên tiêu chí của GreenID đưa ra, lãnh đạo địa phương 

sẽ lựa chọn được một nhóm cán bộ phù hợp. Tuy nhiên việc lựa chọn này mang tính 

chủ quan của địa phương nên đôi khi trong quá trình làm việc chưa thực sự đáp ứng 

được yêu cầu của công việc. Các thành viên nhóm LET chỉ bao gồm các cán bộ cấp 

xã thì sẽ không đủ mạnh để thuyết phục cộng đồng cùng tham gia LEP. Bên cạnh đó, 

thành viên nhóm LET được lựa chọn hầu hết là những cán bộ có thâm niên, có kinh 

nghiệm công tác nhưng lại là những người có độ tuổi trung bình 40-50 nên khó có thể 

đi suốt chặng đường thực hiện LEP. Tuy nhiên bằng sự linh hoạt khi làm việc, trong 

quá trình triển khai GreenID cùng với lãnh đạo địa phương kịp thời bầu, chọn, thay 

thế cán bộ phù hợp hơn để đảm nhiệm công việc tốt hơn.  

Nhóm năng lượng địa phương (LET) được các chuyên gia trong VSEA tập huấn về 

LEP, các phương pháp và công cụ thúc đẩy sự tham gia của người dân và cách thức 

xây dựng bảng hỏi và thu thập số liệu. GreenID cùng nhóm chuyên gia đã tổ chức 11 

buổi tập huấn để giới thiệu và nâng cao năng lực cho thành viên nhóm LET tại mỗi 

cộng đồng. Đây được coi như viên gạch nền móng cho việc thực hiện các hoạt động 

tiếp theo. Nội dung của các buổi tập huấn bao gồm:  

- Kĩ năng truyền thông và lập kế hoạch hoạt động 

- Kỹ năng viết đề xuất dự án  

- Kiến thức cơ bản về năng lượng và các giải pháp năng lượng bền vững  

- Kỹ năng khảo sát và thu thập thông tin bảng hỏi điều tra 
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Các nội dung tập huấn này được thực hiện giữa các địa bàn dự án khác nhau trong 

thời gian triển khai LEP nhằm trang bị cho các cán bộ nòng cốt kiến thức cơ bản cần 

thiết để triển khai hoạt động dự án. Trong đó, các kiến thức cơ bản về năng lượng, 

mô hình năng lượng bền vững được trang bị cho thành viên nhóm LET thông qua quá 

trình tham quan học tập các mô hình tương tự trong nước và ở Thái Lan hoặc lồng 

ghép trong các buổi tập huấn khác. Các kĩ năng khác được nâng cao trong các buổi 

tập huấn chuyên đề cụ thể do GreenID hoặc chuyên gia đứng lớp. Chuyên gia được 

lựa chọn là người có hiểu biết chuyên môn về năng lượng, có kĩ năng thuyết trình tốt 

đặc biệt là khi nói chuyện với những cộng đồng. Đồng thời người tập huấn này cũng 

phải là người có hiểu biết sâu rộng về kiến thức văn hóa – xã hội để có thể đưa các 

vấn đề phức tạp, khô khan như năng lượng thành câu chuyện gần gũi và phù hợp với 

thị hiếu của người địa phương. Các diễn giả trong các buổi tập huấn cũng chính là 

các thành viên nhóm LET, sẽ tham gia chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện 

tại địa phương họ. 

Bước 2: Chuẩn bị công cụ thu thập số liệu 

Bộ bảng hỏi thu thập thông tin được chuyên gia của VSEA xây dựng và hoàn thiện 

với các nội dung liên quan về thu nhập, hiện trạng năng lượng, nhu cầu sử dụng trong 

tương lai và khả năng chi trả… Thông qua việc tham vấn người dân địa phương, bộ 

bảng hỏi được thiết kế phù hợp với điều kiện tự nhiên và xã hội của từng vùng miền 

để đảm bảo không bỏ sót thông tin. Đồng thời, các nội dung đơn giản, dễ hiểu để phù 

hợp với cán bộ điều tra.  

Việu điều chỉnh bảng hỏi thu thập thông tin cho các địa bàn cũng là một hạn chế bởi 

sẽ mất thời gian và kéo theo việc thay đổi bộ công cụ xử lý.  Chỉnh sửa chủ yếu là khi 

có sự khác biệt trong số liệu đầu vào như sinh kế, điều kiện kinh tế xã hội, điều kiện 

tự nhiên và ngôn ngữ của mỗi địa phương. Hiện nay việc hoàn thiện bảng hỏi và xử 

lý số liệu vẫn phụ thuộc vào chuyên gia, cán bộ GreenID chưa thực hiện được toàn 

bộ. Điều này dẫn tới những khó khăn trong quá trình thực hiện, phải thường xuyên 

trao đổi nhưng vẫn tốn nhiều thời gian để hoàn thiện.  

Bước 3: Khảo sát, thu thập số liệu  

Nhóm LET tiến hành thu thập các số liệu liên quan tới vấn đề sử dụng năng lượng, 

nguồn năng lượng tiềm năng và tình hình kinh tế - xã hội của xã. Việc người địa 

phương thực hiện thu thập số liệu sẽ đảm bảo được độ tin cậy của thông tin, tiết kiệm 

chi phí và phản ánh được đúng nhu cầu-nguyện vọng của người dân khi xây dựng kế 

hoạch năng lượng địa phương. 

Việc lựa chọn mẫu khảo sát tại Thái Bình và Nam Định dựa trên nguyên tắc chọn mẫu 

ngẫu nhiên. Các tiêu chí chọn mẫu ở mỗi địa phương được GreenID xác định phụ 

thuộc vào các yếu tố: (a) vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội của địa 

phương; (b) thành phần dân tộc; (c) cơ cấungành nghề; và (d) mức độ thu nhập. 

Riêng ở Thái Bình, địa phương lần đầu tiên áp dụng LEP, chuyên gia đã tính toán sẵn 

tỉ lệ mẫu khảo sát ở Nam Cường và Bắc Hải. Theo đó, Nam Cường và Bắc Hải lần 

lượt khảo sát 250 hộ và 350 hộ. Tại Hải Chính và Hải Hà (Nam Định), cán bộ GreenID 
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chủ động xác định tỉ lệ mẫu trên hướng dẫn của chuyên gia. Việc lấy mẫu này được 

đánh giá là đảm bảo tính đại diện trong bối cảnh của mỗi địa phương.  

Theo đánh giá của đại diện nhóm LET cũng như cán bộ dự án của GreenID, việc tập 

huấn sử dụng phiếu hỏi trước khi khảo sát khoảng 1 tháng dẫn tới những tồn tại khi 

đi khảo sát thực tế. Cụ thể, thành viên khảo sát quên nội dung khảo sát được hướng 

dẫn, khi hỏi có sai lệch về thông tin hoặc người đi hỏi lúng túng khi chưa hiểu rõ được 

nội dung bảng hỏi khảo sát. Thông thường, trong quá trình tập huấn, kế hoạch khảo 

sát sẽ được xây dựng vì vậy việc lựa chọn thời gian khảo sát hoàn toàn phụ thuộc 

vào họ. Đôi khi kế hoạch này bị ảnh hưởng bởi lịch cố định của mỗi địa phương. Tốt 

nhất là sau khi tập huấn xong thì tiến hành khảo sát luôn chứ không nên có độ trễ thời 

gian.  

Một tồn tại nữa trong quá trình khảo sát đó là cán bộ GreenID chưa trực tiếp theo sát 

suốt quá trình khảo sát mà chỉ hỗ trợ kỹ thuật khi có yêu cầu. Chính vì vậy, nếu có 

phát sinh về số liệu như chi phí chưa hợp lý, sai số thì sau khi về văn phòng mới phát 

hiện dẫn đến mất thời gian tra lại để xử lý. Sai số này một phần có thể phát sinh do 

người địa phương biết rõ về hàng xóm rồi nên câu trả lời về một số quan điểm sẽ 

không khách quan, hoặc định hướng câu trả lời cho các hộ được khảo sát. Khi phát 

sinh sai lệch trong quá trình thu thập thông tin, cán bộ nhóm LET đi khảo sát chưa tự 

mình xử lý được.  

Bước 4: Phân tích, tổng hợp số liệu 

GreenID tiến hành nhập liệu, xử lý số liệu và phân tích số liệu để đưa ra bức tranh 

hiện trạng tiêu dùng năng lượng ở địa phương đồng thời dự báo kịch bản nhu cầu 

tiêu thụ năng lượng của cộng đồng cho giai đoạn 5 năm tiếp theo trên cơ sở tham 

khảo các số liệu về tốc độ tăng trưởng kinh tế, dân số, năng lượng. Ưu điểm của công 

cụ nhập liệu là ứng dụng trên excel nên khá đơn giản để cán bộ GreenID triển khai 

nhập liệu. Tuy nhiên nếu muốn người địa phương nhập thì thời gian để tập huấn sẽ 

lâu do họ chưa quen với những kĩ năng máy tính cơ bản, nếu phát sinh bất kì sự cố 

đều phải liên hệ với cán bộ GreenID để sửa lại.  

Quá trình nhập liệu thông tin ở Nam Cường, Bắc Hải mất thời gian, người nhập phải 

vừa nhập vừa hiệu chỉnh số liệu. Công cụ nhập số liệu mặc dù được hoàn thiện ở 

bước 2 nhưng trên thực tế khi nhập liệu vẫn còn phát sinh vấn đề, vừa nhập liệu vừa 

xử lý hoàn thiện. Cán bộ GreenID cũng chưa chủ động chỉnh sửa được các lỗi liên 

quan tới kĩ thuật của công cụ dẫn đến sự phụ thuộc vào chuyên gia.  

Bước 5: Xác định vấn đề ưu tiên 

Kết quả phân tích được chia sẻ với nhóm LET và người dân địa phương và là cơ sở 

để xác định các vấn đề và mục tiêu ưu tiên của cộng đồng. Nhóm LET thảo luận với 

đại diện cộng đồng để xác định những mục tiêu cần ưu tiên để lựa chọn những vấn 

đề cần giải quyết. Những vấn đề này không chỉ là vấn đề về năng lượng ở địa phương 

mà còn bao gồm các vấn đề liên quan tới sinh kế, cấp nước sạch, sức khỏe cộng 

đồng và xử lý rác thải, môi trường cảnh quan xung quanh và việc làm – Những hoạt 

động liên quan tới sản xuất và tiêu thụ năng lượng.  
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Bước này được đánh giá là khá thành công và là bước quan trọng để chuyên gia có 

thể xác định được giải pháp về kĩ thuật phù hợp với từng địa bàn áp dụng LEP.  

Tuy nhiên, trong quá trình này, cũng còn một số hạn chế như (i) người điều hành 

nhóm thảo luận để lựa chọn mục tiêu và vấn đề ưu tiên hiện nay chủ yếu chỉ có chuyên 

gia và giám đốc GreenID mới làm được, các cán bộ GreenID còn bị phụ thuộc, chưa 

chủ động được trong bước này; (ii) các vấn đề và mục tiêu ưu tiên được đưa ra quá 

nhiều nên gây khó khăn cho người dân khi lựa chọn ưu tiên quan trọng nhất với họ.  

Bước 6: Triển lãm và lựa chọn giải pháp 

Dựa trên ưu tiên của cộng đồng, các giải pháp công nghệ phù hợp được lựa chọn và 

triển lãm tại địa phương. GreenID kết nối với chuyên gia, nhà cung cấp để tổ chức 

triển lãm những giải pháp năng lượng bền vững cấp cộng đồng. Một số mô hình được 

triển lãm bao gồm: Pin NLMT, hệ thống biogas, đèn LED đèn tiết kiệm điện, bếp đun 

cải tiến, bình nước nóng năng lượng mặt trời, chế phẩm sinh học xử lý rác thải etc… 

Những ưu và nhược điểm của mô hình cũng được chia sẻ tới cộng đồng trong các 

cuộc triển lãm. Những nhà cung cấp cũng được tạo cơ hội giới thiệu các công 

nghệ/thiết bị/dụng cụ cho các hộ tiêu dùng xem xét lựa chọn giải pháp mô hình năng 

lượng bền vững phù hợp tại các xã thí điểm với sự tư vấn của các chuyên gia của 

GreenID. 

Tuy nhiên, cho đến nay việc kết nối với các doanh nghiệp cung cấp các mô hình năng 

lượng bền vững vẫn còn gặp nhiều khó khăn. GreenID chưa kiểm tra được chất lượng 

của các sản phẩm trên thực tế mà phần lớn dựa vào uy tín của các doanh nghiệp trên 

thị trường. Bên cạnh đó việc triển lãm mô hình đã gây ra hiểu nhầm với cộng đồng về 

mô hình bán hàng đa cấp, lừa đảo. Nên đây cũng là vấn đề nội tại cần được xem xét 

kỹ trong các giai đoạn nhân rộng tại các địa bàn. 

Bước 7: Lập các kịch bản năng lượng thay thế 

Từ các kết quả thu thập được theo các bước bên trên, nhóm dự án cùng với chuyên 

gia tiến hành xây dựng các kịch bản năng lượng thay thế. Các kịch bản được xây 

dựng dựa trên phản hồi và mong đợi của cộng đồng về ứng dụng các mô hình năng 

lượng bền vững trong tương lai. 02 kịch bản khả thi nhất sẽ được xây dựng và tham 

vấn ý kiến của cộng đồng trước khi đưa vào bản kế hoạch năng lượng. 

Để xây dựng được các kịch bản năng lượng, chuyên gia cần có những thông tin về 

các chỉ tiêu ứng dụng mô hình của địa phương đầy đủ và chi tiết. Tuy nhiên, các kịch 

bản hiện nay vẫn được xây dựng trên khả năng dự báo dựa trên cơ sở giả định nên 

đôi khi chưa sát thực với địa phương. Bên cạnh đó, GreenID vẫn bị phụ thuộc và 

chuyên gia để dưa ra các kịch bản phù hợp nên tiến độ bị ảnh hưởng. 

Bước 8:  Xây dựng kế hoạch năng lượng 

Tham khảo kịch bản của chuyên gia chia sẻ, GreenID và thành viên nhóm LET sẽ xây 

dựng kế hoạch năng lượng cấp xã cho giai đoạn lựa chọn (5 năm) với các tiêu chí 

phù hợp với ưu tiên của cộng đồng. Bản kế hoạch này sẽ được tham vấn để đạt được 

tính đồng thuận của người dân trước khi đi vào thực hiện trong bước tiếp theo. 
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Bản kế hoạch được xây dựng bao gồm 7 nội dung chính:  

 Điều kiện địa lý và kinh tế xã hội 

 Hiện trạng năng lượng của xã (Sản xuất-dịch vụ năng lượng và tiêu thụ-phát 

thải từ tiêu thụ năng lượng) 

 Xu hướng tiêu dùng (Nguồn năng lượng tiềm năng của địa phương và Phân 

tích vấn đề, lựa chọn ưu tiên của cộng đồng) 

 Mục tiêu kế hoạch năng lượng 

 Hoạt động chính và vai trò của các bên liên quan 

 Kết quả mong đợi 

 Bảng kế hoạch hành động chi tiết 

Theo đó, bản kế hoạch đã trình bày chi tiết hiện trạng của địa phương về khía cạnh 

năng lượng và đưa ra kế hoạch hành động cụ thể cho giai đoạn của kế hoạch (5 năm). 

Các giải pháp được lựa chọn mang tính đặc thù và khả thi cao ở địa phương. Mô hình 

biogas được khuyến nghị rộng rãi ở xã Nam Cường là do xã có đến 51% gia đình 

nuôi lợn và hầu hết các hộ gia đình này (47%) có tiềm năng sản xuất biogas. Trong 

khi đó, xã Bắc Hải với tiềm năng sinh khối lớn có thể tận dụng để thay thế bếp than, 

gas trong các hộ gia đình. Đối với xã Hải Chính và Hải Hà, nơi có tiềm năng năng 

lượng mặt trời lớn, các giải pháp ứng dụng nguồn tiềm năng này cũng được khuyến 

khích cùng giải pháp đèn LED để tiết kiệm điện. 

Tuy nhiên, xét về mặt cấu trúc, bản kế hoạch có cấu trúc còn lộn xộn, các thông tin 

trình bày chưa được rõ ràng. Cụ thể, trong mục tiềm năng lượng ở xã Bắc Hải, thông 

tin được trình bày khá mờ nhạt chưa nhấn mạnh được nguồn năng lượng tiềm năng 

ở đây. Bản đồ ranh giới hành chính của các xã cũng cần được bổ sung trong mọi bản 

kế hoạch năng lượng của chính địa phương đó. Về nội dung, bản kế hoạch lại chưa 

làm rõ được các nguồn lực đảm bảo để hoàn thành kế hoạch đề ra như ngân sách từ 

đâu. Các hoạt động mới được xác định chủ yếu trong năm thứ nhất và thứ 2 chứ chưa 

được xác định cụ thể cho năm thứ 3,4,5. Việc tổng kết, theo dõi và đánh giá việc triển 

khai bản kế hoạch cũng chưa được nhắc đến trong kế hoạch này.  

Bước 9: Tham vấn và truyền thông cộng đồng 

Bản thảo kế hoạch được lựa chọn bởi đại diện của cộng đồng ở bước 8 sẽ được tham 

vấn rộng rãi các thành phần dân cư trong cộng đồng để đạt được tính đồng thuận cao 

nhất. GreenID cùng với địa phương tổ chức tổ chức buổi họp trình bày dự thảo kế 

hoạch từ nhóm dự án và nhóm LET. Sau khi lấy ý kiến từ cộng đồng, nhóm dự án 

GreenID cùng thành viên nhóm LET tổng hợp góp ý và cập nhật bản kế hoạch năng 

lượng địa phương. Bản kế hoạch cuối cùng được in dưới dạng poster để truyền thông 

với cộng đồng trong các hoạt động tập thể tại cộng đồng cũng như các buổi họp dân. 

(Phụ lục 1-4) 

Tuy nhiên, hiệu quả của việc truyền thông về bản kế hoạch năng lượng địa phương 

ở cộng đồng chưa được cao. Hầu như chỉ có lãnh đạo xã và thành viên nhóm LET có 

thể nắm được nội dung của bản kế hoạch này. Sở dĩ như vậy là GreenID không lưu 

lại bản kế hoạch tại các bảng tin ở cộng đồng, khi hỏi lại người dân ở địa phương 

thông tin về bảng kế hoạch thì người dân chưa nắm được thông tin.  
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Bước 10: Triển khai kế hoạch và nhân rộng thành công 

Nhóm LET phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện kế hoạch đề ra thông qua 

các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, triển khai mô hình. Đồng thời, trong 

suốt quá trình thực hiện mô hình, đội ngũ chuyên gia của GreenID và VSEA tiếp tục 

hỗ trợ kỹ thuật cho người dân địa phương và giới thiệu sáng kiến của cộng đồng tới 

các chương trình quốc gia, cơ quan ban hành chính sách để nhân rộng mô hình sang 

các địa bàn khác.  

Hàng loạt các chương trình truyền thông đã được triển khai ở địa bàn thông qua các 

kênh truyền thanh thôn/xã, hoạt động văn nghệ của địa phương cũng như lồng ghép 

trong các chương trình họp thường niên của địa phương. Nội dung truyền thông về 

bản kế hoạch năng lượng địa phương cũng như các giải pháp được lựa chọn được 

đưa thành nội dung truyền thanh hàng tuần tại Hải Chính và Hải Hà. Sở dĩ chọn truyền 

thanh cộng đồng là một kênh chính để triển khai các hoạt động truyền thông bởi đây 

là kênh thông tin quan trọng nhất ở các địa phương. Hơn nữa với thời gian phát thanh 

là sáng sớm và chiều tối, mọi đối tượng người dân đều có thể tiếp cận thông tin. Đây 

là một thành công trong phương pháp tiếp cận và triển khai hoạt động nên được nhân 

rộng ở các cộng đồng LEP khác trong tương lai. 

Chất lượng của các mô hình triển khai tương đối tốt và sẽ được trình bãy kĩ hơn trong 

phần đánh giá mô hình riêng. Tuy nhiên, tại Hải Chính cũng tồn tại vấn đề liên quan 

tới chất lượng bếp đun cải tiến. Trong quá trình triển lãm các mô hình tại địa phương, 

một số nhà cung cấp sản phẩm, thiết bị có chưa đảm bảo được chất lượng, giá cao 

hơn so với thị trường chung. Điều này dẫn tới một bộ phận người dân bị mất niềm tin, 

làm giảm uy tín của GreenID tại địa bàn. 

Đồng thời, việc thực hiện kế hoạch được triển khai theo các năm chưa được đánh giá 

định kì. Điển hình như tại Nam Cường, bản kế hoạch đã triển khai được 5 năm nhưng 

nhìn chung chưa thực hiện hoạt động đánh giá này cũng như khởi động cho kế hoạch 

5 năm tiếp theo. Việc triển khai mô hình mang lại lợi ích cho cộng đồng, những lợi ích 

này đo lường dựa trên ước tính của địa phương. GreenID chưa tiến hành đánh giá 

chính thức từng mô hình được lắp đặt ở địa phương góp phần giảm được bao nhiêu 

phát thải CO2 hàng năm hay thời gian hòa vốn của từng mô hình là bao lâu. Những 

kết quả này góp phần minh chứng hiệu quả của mô hình và là thông điệp có giá trị để 

nhân rộng mô hình ở cả ở cấp cộng đồng và cấp cao hơn. 

Chưa đạt được mục tiêu về số lượng mô hình. Nguyên nhân: chưa có được nhận 

thức, chỉ tiêu là dựa trên tiềm năng ở cộng đồng, ko phải do mình đưa ra. Việc thực 

hiện được mục tiêu phụ thuộc vào ngân sách địa phương nhưng hiện nay ngân sách 

chri dành cho mô hình thí điểm. Do thông tin họ chưa rõ – họ có nghe, nhưng họ sẵn 

sàng ứng dụng thì là một vấn đề khác 

2.1.4 Lợi ích triển khai LEP ở cộng đồng 

a) Lợi ích xã hội: Sự tham gia của cộng đồng 

Ở mỗi xã, cộng đồng được tham gia vào xây dựng kế hoạch năng lượng thông qua 

việc cung cấp thông tin hiện trạng năng lượng địa phương, tham gia lựa chọn kịch 
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bản phù hợp với điều kiện của họ. Thời gian đầu khi bắt đầu triển khai LEP, khái niệm 

về “năng lượng” hoàn toàn lạ lẫm với người dân và chính quyền địa phương. Họ cho 

rằng “năng lượng” không gì hơn là “điện”. Sau thời gian tham gia vào dự án, tham gia 

các hoạt động nâng cao nhận thức, hội thảo, tham quan học tập mô hình, triển lãm… 

người dân trong xã đã đươc nhân cao nhận thức về năng lượng. Điển hình là việc 

nâng cao nhận thức của người dân về các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm 

hiệu quả tại xã Nam Cường và Bắc Hải. Cụ thể, bên cạnh hỗ trợ của dự án, người 

dân địa phương thấy được ưu điểm của đèn LED đã chủ động thay thế bóng đèn cũ 

thành bóng đèn LED tiết kiệm điện. 350 hộ gia đình thuộc xã Nam Cường và 1900 hộ 

thuộc xã Bắc Hải mặc dù không nhận được hỗ trợ của dự án nhưng đã tự mua đèn 

LED về lắp đặt tại gia đình.  

Theo đánh giá của nhóm dự án, sau khi kết thúc các giai đoạn thực hiện của dự án, 

tỉ lệ số dân ở mỗi xã được nâng cao nhận thức cụ thể: 

 

Biểu đồ 1: Tỉ lệ người dân địa phương được nâng cao nhận thức ở cộng đồng LEP 

Con số này bao gồm nhiều nhóm đối tượng từ học sinh các cấp, lãnh đạo địa phương, 

người dân thuộc các đoàn thể, hội, nhóm ở cấp xã và ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Đây 

là một trong những thành công nổi bật của phương pháp tiếp cận LEP và đã đạt được 

mục tiêu đề ra của kế hoạch ban đầu. 

Bảng 2: Số người hưởng lợi từ LEP ở Nam Định và Thái Bình 

Một trong những điểm sáng khác của phương pháp tiếp cận LEP là cách tiếp cận từ 

dưới lên, thông qua việc xây dựng thành công nhóm công tác năng lượng địa phương. 

Trưởng nhóm LET tại các xã đã trở thành những cán bộ truyền thông tự tin khi chia 
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sẻ bài học kinh nghiệm của họ trong các sự kiện ở cấp huyện, tỉnh, Quốc hội và khu 

vực (tại Thái Lan). 

  

Ảnh  1, 2: Truyền thông ở Hải Hà và Nam Cường (GreenID) 

Mặt khác, việc triển khai phương pháp tiếp cận LEP còn góp phần tạo công ăn việc 

làm cho người dân địa phương. Cụ thể như, đào tạo cho thợ điện địa phương làm 

đèn LED và kĩ thuật chiếu sáng ở 4 cộng đồng LEP hiện nay của Nam Định và Thái 

Bình. Bên cạnh đó, một nhóm người dân ở địa phương cũng được tạo công ăn việc 

làm khi xây dựng các hầm biogas tại Nam Cường và Bắc Hải.  

b) Lợi ích về kinh tế 

Việc lập kế hoạch năng lượng dựa trên nhu cầu của địa phương, LEP đã góp phần 

làm tăng hiệu quả kinh tế cho hộ gia đình của địa phương. Khảo sát năm 2014 của 

GreenID tại Thái Bình và Nam Định, 70% các hộ được hỏi cho rằng bản KHNL thiết 

thực, mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân như tiết kiệm chi phí nhiên liệu. Đặc 

biệt, việc sử dụng biogas cho đun nấu giúp các hộ gia đình tiết kiệm bình quân 112.000 

đồng/tháng so với việc dùng gas công nghiệp. Bên cạnh đó, hưởng lợi từ mô hình 

biogas từ chất thải hữu cơ, trường mầm non của xã Nam Cường và Bắc Hải đã tiết 

kiệm được khoảng 450.000 đồng/tháng chi phí đun nấu so với sử dụng than trước đó. 

Đồng thời họ cũng được sử dụng miễn phí nước uống từ mô hình lọc nước bằng mô 

hình RO kết hợp hệ thống năng lượng mặt trời. Nguồn nước tinh khiết này cũng được 

bán tới người dân trong toàn xã với giá 5.000 đồng/bình 20l, giá chỉ bằng 1/3 so với 

giá các loại nước bình trên thị trường và bằng 1/10 giá bình nước khoáng 20 l Lavie. 

Sau khi dự án kết thúc, mô hình vẫn được duy trì vận hành và bảo dưỡng thường 

xuyên để cung cấp nguồn nước sạch cho địa phương. 

c) Lợi ích về môi trường, sức khỏe 

100% các hộ được hỏi ở 4 xã áp dụng LEP tại Nam Định và Thái Bình cho biết, cách 

tiếp cận mới này góp phần cải thiện điều kiện môi trường của địa phương, đặc biệt là 

các hộ chăn nuôi (GreenID, 2016). Tận dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên sẵn có tại 

địa phương, các hộ gia đình vừa có thể tiết kiệm chi phí cho đun nấu vừa khắc phục 

được mùi hôi thối từ chất thải chăn nuôi của các khu chuồng trại. Lợi ích trực tiếp của 

việc môi trường sống được cải thiện là tình hình sức khỏe của người dân được cải 

thiện đáng kể. Cụ thể như, việc áp dụng mô hình bếp cải tiến góp phần cải thiện chất 
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lượng không khí của gia đình, giảm khói bụi do đun rơm, rác, than. Từ đó các bệnh 

về mắt và đường hô hấp được cải thiện đáng kể, nhất là trong mùa xuân, mưa nhiều 

và ẩm thấp (GreenID, 2014).  

Tại xã Nam Cường và Bắc Hải (Thái Bình), trước khi áp dụng LEP, 90% là đốt rơm 

rạ nhưng giờ đã xử lý được 70-80% không còn tình trạng đốt rợm rạ nữa (GreenID, 

2014). Người dân đã sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý rươm rạ trên đồng ruộng 

thay cho việc đốt. Một số hộ ứng dụng phương pháp ủ phân vi sinh để xử lý rơm rạ 

sau khi thu hoạch góp phần bảo vệ môi trường. 

Một thành công đáng ghi nhận khác, việc thực hiện LEP tại xã Nam Cường đã góp 

phần giúp cán bộ và nhân dân xã đạt chỉ tiêu trở thành xã Nông thôn mới năm 2014 

nhờ đảm bảo các tiêu chí về nước sạch, vệ sinh môi trường và cơ sở vật chất của xã. 

Đây là câu chuyện thành công luôn được trưởng nhóm LET Nam Cường chia sẻ nếu 

có cơ hội. 

2.1.5 Bài học kinh nghiệm 

Bên cạnh những thành công đáng ghi nhận, việc thực hiện phương pháp tiếp cận LEP 

tại các địa phương cũng đã rút ra được những bài học kinh nghiệm sâu sắc để góp 

phần hoàn thiện và nhân rộng thành công ở các địa phương khác trên cả nước.  

a) Sự duy trì của nhóm năng lượng địa phương 

Sự thành công của nhóm LET trong quá trình hoạt động dự án hầu như hoặc ít duy 

trì sau thời gian hoạt động của dự án. Các thành viên của nhóm LET là những cán bộ 

nòng cốt ở địa phương nhưng khi có sự thay đổi trong bộ máy chính quyền hoặc sự 

thuyên chuyển công tác thì đội ngũ này chưa được bổ sung, thay thế và duy trì hoạt 

động thường xuyên. Thiếu hụt ngân sách hỗ trợ sau khi dự án kết thúc cũng là một 

trong những nguyên nhân khiến hoạt đông của nhóm LET không còn tích cực như 

trong thời gian còn dự án. Điều này cũng ảnh hưởng một phần tới tính bền vững và 

dài hạn của dự án và là bài học kinh nghiệm đầu tiên của dự án. 

b) Sự tham gia của chính quyền địa phương 

Thành công của LEP tại Nam Định và Thái Bình chính là sự vào cuộc của chính quyền 

địa phương trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch năng lượng. Sự phối hợp giữa 

cán bộ địa phương và chuyên gia, thường xuyên cập nhật thông tin và giải quyết kịp 

thời các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện là yếu tố quan trọng nhất trong 

thành công của LEP. Không chỉ vậy, tầm quan trọng của cán bộ địa phương còn đóng 

vai trò quyết định trong những hoạt động truyền thông và nâng cao nhận thức của 

người dân địa phương. Đây chính là một trong những yếu tố quyết định và đảm bảo 

tính thực thi của kế hoạch năng lượng địa phương trong suốt quá trình của dự án 

cũng như giai đoạn về sau. 

Tuy nhiên, tâm lý chung của lãnh đạo xã, các thành viên nhóm xã hội dân sự và nhiều 

hộ dân còn cho rằng sự hỗ trợ về tài chính từ dự án sẽ có vai trò rất quan trọng trong 

việc nhân rộng mô hình năng lượng bền vững tại địa phương. Nếu có thể tăng cường 
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nhận thức để lãnh đạo địa phương chủ động triển khai mô hình, nhân rộng phương 

pháp LEP sẽ nâng cao tính bền vững phương pháp tiếp cận này hơn. 

c) Tiếp cận các nguồn thông tin 

Qua đây các hoạt động của dự án, việc đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, nâng 

cao nhận thức và tìm kiếm thông tin về nguồn hỗ trợ tài chính để cung cấp cho cộng 

đồng là một hoạt động quan trọng góp phần vào thành công của LEP. Người dân địa 

phương có thể tiếp cận tới với những lợi ích của các giải pháp bền vững như biogas, 

bình nước nóng năng lượng mặt trời hay nuôi giun quế. Đồng thời họ tiếp cận được 

những chương trình hỗ trợ tài chính cho người dân mà trước nay họ chưa biết như 

Chương trình hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ gia đình lắp đặt mô hình biogas của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn kéo dài đến hết 2016 hay hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ lắp 

đặt bình nước nóng năng lượng mặt trời của EVN. Những thông tin hữu ích được 

cung cấp kịp thời tới lãnh đạo và người dân địa phương là yếu tố quan trọng trong 

việc hiện thực hóa kế hoạch năng lượng ban đầu tại 4 xã.  

2.2 Các giải pháp/mô hình năng lượng bền vững 

Bên cạnh sự tham gia có ý nghĩa của cộng đồng trong LEP tại các địa phương, hàng 

loạt các giải pháp bền vững đã được triển khai thành công tại 4 xã của Nam Định và 

Thái Bình. Phần này của báo cáo sẽ trình bày chi tiết hơn về những công nghệ/giải 

pháp bền vững đã được giới thiệu và áp dụng. Bên cạnh đó, bài học thành công và 

kinh nghiệm của từng mô hình cũng được trình bày trong phần này cuả báo cáo.  

2.2.1 Mô hình biogas cộng đồng  

Hệ thống biogas cộng đồng được lắp đặt tại trang trại chăn nuôi 2000 con lợn đã cung 

cấp nguồn khí biogas cho việc đun nấu của 25 hộ gia đình (tương đương 100 nhân 

khẩu) thuộc xã Nam Cường. 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. Nguồn khí này đủ để cung cấp cho các hộ đun nấu sinh 

hoạt hàng ngày, đun nước nóng trong suốt mùa đông. Mô hình không chỉ giúp chủ 

trang trại giải quyết được vấn đề ô nhiễm chất thải chăn nuôi, giải quyết mâu thuẫn 

với bà con mà thúc đẩy cơ chế chia sẻ lợi ích trong cộng đồng nông thôn thông qua 

việc thành lập cơ chế bảo dưỡng và sửa chữa mô hình định kì.  

Bên cạnh những thành công về môi trường và xã hội, mô hình đối mặt với những khó 

khăn về mặt kĩ thuật. Theo ý kiến của người dân, từ khi lắp đặt vào tháng 6 năm 2013 

đến nay, hệ thống máy bơm đã bị hỏng máy đẩy khí hơn 10 lần, mỗi lần sửa chữa 

các hộ cần phải đóng góp 100.000-200.000 đồng/lần. Trong thời gian máy đẩy khí bị 

hỏng, các hộ gia đình không có khí biogas dùng và phải dùng gas công nghiệp thay 

thế. Qua trao đổi với chuyên gia và chính quyền địa phương, chính những sự cố về 

kĩ thuật này dẫn tới hệ thống chưa thể cung cấp biogas đun nấu cho 50 hộ gia đình 

như thiết kế ban đầu.   
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Ảnh  3: Biogas công đồng ở Nam Cường 

2.2.2 Mô hình đèn LED 

Đèn LED là một giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh 
vực chiếu sáng ở Việt Nam đã được ứng dụng rộng rãi tại Nam Định và Thái Bình. 
Đèn LED có độ rọi cao, hiệu suất phát quang và độ trả màu cao. Đồng thời thị 
trường đèn LED cũng có nhiều lựa chọn tùy thuộc vào mục đích của người sử dụng 
như chiếu sáng học đường, chiếu sáng công cộng hay chiếu sáng gia đình. Giải 
pháp này đã được đánh giá là thành công kể cả về mặt kinh tế, xã hội và môi 
trường. Cụ thể: phương diện kinh tế và môi trường, bóng đèn LED cho hiệu quả cao 
hơn đèn huỳnh quang. 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.  

Hiện nay mô hình đang được triển khai thành công ở 4 xã để chiếu sáng hộ gia đình, 

chiếu sáng học đường và chiếu sáng khu vực công sở. Thành công lớn nhất của sử 

dụng đèn LED cải thiện được chất lượng ánh sáng trong môi trường học và cơ sở vật 

chất của các trường tại địa phương. Cụ thể, mô hình là đã trang bị hệ thống chiếu 

sáng đạt tiểu chuẩn TCVN 3907:2011 cho trường mầm non và TCVN 8793:2011 cho 

trường tiểu học. Một số loại đèn phổ biến tại địa phương như Bóng đèn Rạng Đông, 

bóng đèn Điện Quang hay bóng đèn Khải Phong. 

a) Đèn LED lắp đặt ở các hộ gia đình 

Hơn 750 hộ gia đình đã được dự án lắp đặt và sử dụng đèn LED để chiếu sáng tại 

gia đình với chi phí 240 000 đồng/bóng đèn mới (dự án hỗ trợ 50% chi phí ban đầu). 
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Ngoài ra, người dân cũng nhận thấy được lợi ích của giải pháp này đã chủ động thay 

thế bóng đèn của gia đình bằng bóng LED mặc dù không nhận được sự hỗ trợ, đặc 

biệt tại xã Nam Cường và Bắc Hải tỉnh Thái Bình.  

Tuy nhiên, thời gian đầu khi đèn LED thâm nhập vào thị trường ở địa phương, một số 

hãng đèn chất lượng chưa cao thâm nhập vào thị trường. Điều này dẫn đến khó khăn 

cho người dân khi lựa chọn loại bóng đèn LED có chất lượng ở địa phương. Đồng 

thời, nhìn chung giá thị trường của đèn LED hiện nay còn khá cao so với các loại bóng 

đèn truyền thống nên cũng hạn chế sự tiếp cận của các hộ gia đình có thu nhập thấp 

ở vùng nông thôn.  

b) Đèn LED lắp đặt ở trường học và UBND xã 

Việc lắp đặt đèn LED tại các trường học và UBND xã đã thu được thành công và phản 

hồi đáng ghi nhận. Tại Thái Bình, đèn LED đang được sử dụng trong trường tiểu học 

Nam Cường, Trung học cơ sở Bắc Hải, UBND xã Nam Cường và UBND xã Bắc Hải. 

Trước đây, các trường học sử dụng bóng đèn compact và đèn huỳnh quang cùng với 

cách thiết kế không đúng nên không cung cấp đủ ánh sáng vào đầu buổi sáng và cuối 

buổi chiều trong mùa đông. Hiện nay, trường đã đổi một số bóng đèn huỳnh quang 

sang bóng đèn tiết kiệm điện giúp cải thiện chất lượng ánh sáng việc học tập của các 

em học sinh. Đại diện các trường tiều học Nam Cường cho biết, mặc dù số lượng 

bóng đèn LED trong 1 phòng học gấp đôi số lượng bóng huỳnh quang trước đây 

nhưng hóa đơn tiền điện họ phải trả cũng không tăng.  

Tại Nam Định, tiểu học Hải Chính, mầm non Hải Hà đã thay toàn bộ bóng đèn huỳnh 

quang thành bóng đèn LED tiết kiệm điện. Trong đó, mầm non Hải Hà đã thay toàn 

bộ và tiểu học Hải Chính thay bóng đèn LED cho 10 phòng học hiện tại và trong tương 

lai sẽ thay thế ở các phòng khác. Hiện nay việc thiết lập tiêu chuẩn chiếu sáng cho 

các cấp học được nêu rõ trong Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2013/BXD, tuy 

nhiên, chỉ dành cấp tiểu học trở lên. Đối với các em nhỏ học ở các lớp mầm non thì 

chưa nhận được sự quan tâm đúng mực. Việc lắp đặt bóng đèn LED ở trường mầm 

non xã Hải Hà là trường hợp đầu tiên trên cả nước. Đôi mắt trẻ thơ cần được quan 

tâm ngay từ khi các em đi học nên việc ứng dụng đèn Led tại trường mẫu giáo cho 

các trường học là rất hữu ích với tiêu chuẩn ánh sáng đạt theo quy chuẩn từ 350lx.  

Ngoài ra, UBND xã Hải Chính, mầm non Hải Chính, tiểu học Hải Hà, UBND xã Hải Hà 

đã thay thế một phần bóng cũ và đang trong quá trình tiếp tục thay toàn bộ bóng đèn 

sử dụng thành bóng đèn LED. Chi phí đầu tư trung bình cho 1 bộ đèn LED học đường 

được lắp tại địa phương là 220 000 đồng/bộ bao gồm đèn, máng đèn và cần đèn. Đây 

là mức chi phí hợp lý để đầu tư cho bất cứ khu vực nông thôn nào của Việt Nam. Trao 

đổi với đại diện các trường, từ khi lắp đèn LED, trường tiểu học Hải Chính tiết kiệm 

được khoảng 365.000 đồng/tháng, trong khi trường mầm non xã Hải Hà tiết kiệm 

được khoảng 410.000 đồng/tháng chi phí tiền điện.  

Bên cạnh lợi ích về kinh tế, đèn LED cũng có ưu thế về hiệu quả chiếu sáng, cụ thể 

là hiệu suất phát quang và độ trả màu cao hơn. So sánh với đèn sợi đốt và đèn 

compact cho thấy đèn LED có tuổi thọ cao, không có tia cực tím, không có thủy ngân, 
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tỏa nhiệt ít, không có thời gian trễ bật tắt, không bị ảnh hưởng bởi số lần bật tắt, ít 

nguy hiểm hơn cho người dùng khi sử dụng. 

 

  
Ảnh 4, 5: Đèn LED tại trường mầm non xã Hải Chính. 

2.2.3 Mô hình cung cấp nước sạch RO và pin mặt trời 

Hệ thống cấp nước uống tinh khiết sử dụng công nghệ lọc ngược (RO) và pin năng 

lượng mặt trời (NLMT) là sự kết hợp giữa 2 giải pháp công nghệ xử lý nước uống và 

năng lượng xanh do Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) phát triển và  thực 

hiện lắp đặt đầu tiên tại xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình từ năm 2012. 

Cấu tạo hệ thống gồm hai phần được đấu nối với nhau: (1) phần thiết bị lọc nước và 

(2) phần tấm pin năng lượng mặt trời. 

(1) Hệ thống pin mặt trời tạo ra dòng điện một chiều chuyển đổi thành dòng điện 

xoay chiều qua bộ đổi nguồn điện (Inverter). Dòng điện mặt trời được nối vào 

hệ thống điện nội bộ, cung cấp điện cho hệ thống RO. 

(2) Nước nguồn từ trạm cấp nước sinh hoạt được dẫn cột lọc thô để loại bỏ các 

tạp chất và cặn bẩn, sau đó chuyển tiếp qua các cột lọc thô khác gồm: Cột cát 

thạch anh, cột than hoạt tính, cột cation và cột anion. Các cột lọc này giúp loại 

bỏ chất bẩn, một phần Asen trong nước. (Cột Anion có chức năng khử mặn 

nên tùy điều kiện từng vùng sẽ quyết định có cần hay không). Sau đó nước 

được lọc thô 1 lần nữa rồi chuyển qua cột lọc RO, công nghệ thẩm thấu ngược, 

tại đây nước sẽ được làm sạch tinh khiết và có thể sử dụng để uống và sinh 

hoạt. 

Công suất và nhu cầu sử dụng của người lắp hệ thống RO sẽ quyết định chi phí đầu 

tư của hệ thống. Với khoảng 2000 hộ dân thì có thể ứng dụng hệ thống cung cấp 

nước uống tinh khiết RO công suất 750l/h, với dàn pin năng lượng mặt trời 1,5kw, kết 

hợp sử dụng điện lưới để tiết kiệm điện cho quá trình vận hành hệ thống. Chi phí lắp 

đặt hệ thống này trung bình 250 -300 triệu đồng. 
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Sơ đồ 2: Quy trình vận hành của hệ thống lọc nước RO 

Ưu điểm của giải pháp này là cung cấp nước uống tinh khiết với chi phí hợp lý phù 

hợp với nhiều địa phương, vùng miền, đặc biệt là các vùng khó khăn về nguồn nước. 

Tính đến năm 2016, 4 mô hình được lắp đặt cung cấp nguồn nước đảm bảo vệ sinh 

cho hơn 7000 hộ gia đình thuộc 4 xã Nam Cường, Bắc Hải (tỉnh Thái Bình) và Hải 

Chính, Hải Hà (tỉnh Nam Định). Trong số đó, mô hình lọc nước tại xã Nam Cường và 

xã Hải Chính đã tích hợp với tấm pin năng lượng mặt trời để cung cấp điện cho hệ 

thống. Tại 4 địa phương này, mô hình được lắp đặt tại UNND xã hoặc trường học và 

có 1 cán bộ thường xuyên vận hành và bảo dưỡng mô hình. Từ khoản thu 5.000 

đồng/bình 20l, địa phương trích một phần để trả công cho lao động, trả tiền điện và 

phần còn lại để bảo dưỡng máy móc trong quá trình hoạt động. 

Đặc biệt, tại xã Nam Cường và xã Hải Chính, mô hình có thể tận dụng được nguồn 

năng lượng từ ánh sáng mặt trời, có khả năng cung cấp điện cho hệ thống ngay cả 

khi không có điện lưới. Với công nghệ dễ sử dụng và thân thiện với môi trường giúp 

địa phương tiết kiệm chi phí vận hành, giảm phát thải khí nhà kính. Hệ thống lọc cũng 

có thể điều chỉnh tùy thuộc vào chất lượng và điều kiện nguồn nước của từng khu 

vực.  
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Ảnh 6, 7: Pin mặt trời kết hợp với mô hình lọc nước RO ở UBND xã Nam Cường (Thái Bình) 

2.2.4 Mô hình biogas cấp hộ 

Với sự hỗ trợ của GreenID từ năm 2012 đến 2016 tại 4 xã Nam Cường, Bắc Hải, Hải 

Chính và Hải Hà có tổng số gần 180 mô hình được lắp đặt, trong đó chủ yếu là hầm 

biogas composit. Ngoài ra, hầm biogas xây cũng được ứng dụng lắp đặt trên địa bàn 

4 xã triển khai.  

 
Sơ đồ 3: Quy trình sản xuất và sử dụng mô hình Biogas 

Biogas cấp hộ hiện nay chủ yếu được sử dụng cho đun nấu và thành công của mô 

hình là đem lại sự hài lòng cho người sử dụng. Thứ nhất, sự hài lòng về lợi ích về 

kinh tế cho hộ gia đình là một trong những điểm thành công đầu tiên được các hộ gia 

đình xây dựng hầm biogas chia sẻ. 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 

hóa học bằng sử dụng phân bón hữu trong trồng trọt. Tại 4 xã, 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. Thêm vào đó, 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 như mùi hôi của chất 

thải và giảm thiểu lượng ruồi, bọ trong môi trường bị ô nhiễm, góp phần cải thiện sức 

khỏe cho người dân.  

2.2.5 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). Trong 

phạm vi địa bàn triển khai áp dụng, báo cáo tập trung vào các loại bếp cải tiến gồm: 

bếp củi cải tiến, bếp than cải tiến, bếp trấu cải tiến. Hiện nay, có hơn 800 mô hình bếp 

cải tiến được lắp đặt và sử dụng trên địa bàn 4 xã với nguồn nhiên liệu chính là từ 

nguồn sinh khối sẵn có tại địa phương.  
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Ảnh 8, 9: Bếp cải tiến trong triển lãm tại Nam Định 

Ưu điểm của mô hình là chi phí đầu tư ít; trung bình khoảng 250.000 – 400.000 đồng 

tùy thuộc vào kiểu bếp. Sử dụng mô hình bếp cải tiến cũng góp phần giúp các hộ gia 

đình cải thiện được điều kiện môi trường xung quanh khu vực đun nấu. 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. 

Khảo sát mô hình bếp cải tiến tại Thái Bình, Nam Định, việc sử dụng bếp cải tiến tiết 

kiệm 50% chất đốt do hiệu suất cao, góp phần giảm đến 50% lượng khí thải từ bếp 

đun ra môi trường và giảm thời gian đun nấu của các hộ gia đình. Trước khi dự án 

của GreenID được triển khai, những chiếc bếp cải tiến này chưa được bán tại địa 

phương. Tuy nhiên, từ khi có dự án, càng ngày càng nhiều nhà cung cấp thâm nhập 

vào thị trường này và người dân cũng dễ dàng mua được chiếc bếp như mong muốn 

của họ. 

2.2.6 Mô hình nuôi giun quế 

Mô hình được triển khai ở các hộ gia đình làm nông nghiệp tại Thái Bình và Nam Định 

sử dụng nguồn nhiên liệu đầu vào là phân thải chăn nuôi hoặc rác hữu cơ. Chi phi 

đầu tư cho sáng kiến này không cao và phụ thuộc vào nhu cầu cũng như mô hình 

kinh doanh của các hộ mong muốn, có thể tận dụng luôn vật liệu sẵn có ở gia đình 

như chậu, khay, thùng nhựa. Nuôi giun quế hiện đang được triển khai tại xã Bắc Hải 

giúp nông dân cải thiện sinh kế đồng thời góp phần quản lý chất thải, bảo vệ môi 

trường.  

Lợi ích của nuôi giun quế là có nguồn thức ăn dinh dưỡng (giun) cho chăn nuôi gia 

súc, gia cầm từ nguồn chất thải; đồng thời phân giun còn là nguồn phân hữu cơ sạch 

cho trồng trọt. Khảo sát tại 40 hộ gia đình nuôi giun quế ở xã Hải Chính cho biết ngoài 

làm thức ăn chăn nuôi thì giun quế là nguồn thức ăn tốt cho nuôi trồng thủy sản. Ở 

đây, các hộ gia đình nghiền giun trộn với thức ăn thông thường cho tôm ăn. Theo 

quan sát, loạt tôm này lớn nhanh và có khả năng kháng bệnh tốt hơn với những lứa 

tôm chăm sóc theo các truyền thống. Đây là thành công bước đầu của mô hình trong 
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chuỗi cung ứng sản phẩm sạch trên thị trường và là cơ sở để nhân rộng mô hình trên 

địa bàn các tỉnh Nam Định.  

Phỏng vấn hộ gia đình trên địa bàn xã Hải Chính cho biết, gia đình bắt đầu nuôi giun 

từ tháng 6 năm 2016 sau khi được Chủ tịch Hội phụ nữ xã giới thiệu và đi học tập 

kinh nghiệm thực tế. Sau 3 tháng chăm sóc, từ 40 kg giun giống ban đầu với giá 

10.000 đồng/ký, gia đình đã xuất đi được 270 kg giun với giá 80.000 đồng/ký. Đồng 

thời, gia đình còn có nguồn thức ăn dinh dưỡng sạch cho gà hàng ngày; do đó giá 

bán gà của gia đình thường cao hơn các loại gà khác 3 giá. Việc nuôi giun không tốn 

nhiều thời gian và phức tạp, mỗi ngày cô chỉ cẩn dành ra 30 phút để kiểm tra và cho 

giun ăn. Thức ăn dành cho giun cũng được tận dụng từ nguồn tại chỗ như cỏ, cây 

chuối đổ sau bão, cỏ non hay phân lợn.  

 
Ảnh  10: Nuôi giun quế tại xã Hải Chính (Nam Định) 

2.2.7 Mô hình bình nước nóng năng lượng mặt trời (NLMT) 

Hệ thống bình nước nóng năng lượng mặt trời sử dụng nguồn nhiệt năng từ ánh sáng 

mặt trời để đun nước nóng cho hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Chi phí đầu tư trung 

bình cho một hệ thống bình nước nóng NLMT khoảng 7.500.000 đồng/bình 180l. 

Trong đó, từ năm 2013-2015, mỗi hộ được hỗ trợ 1.000.000 đồng/bình từ chương 

trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Chính phủ và 2.000.000 đồng/mô 

hình từ chương trình dự án.  

Sử dụng bình nước nóng NLMT giúp người dân 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 
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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 khá 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. Điển 

hình là xã Bắc Hải – nơi có số lượng mô hình bình nước nóng năng lượng mặt trời 

được lắp đặt nhiều nhất và người dân tiếp tục lắp đặt mô hình ngay cả khi không có 

sự hỗ trợ từ dự án. 

Tuy nhiên, các hộ gia đình tại khu vực này gặp khó khăn khi không có đủ nước nóng 

để dùng trong điều kiện thời tiết mùa đông và mùa xuân, thời điểm mà nhu cầu nước 

nóng cao nhất trong năm. Đây chính là hạn chế lớn nhất của mô hình: lượng nước 

nóng phụ thuộc vào thời tiết. Trong những ngày không có nắng thì 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. 

2.3 Đánh giá về tính bền vững của việc áp dụng LEP và các mô hình  

Những lợi ích về kinh tế, môi trường và xã hội đã minh chứng sự thành công của các 

tiếp cận lập kế hoạch năng lượng địa Phương (LEP) tại địa bàn Thái Bình và Nam 

Định. LEP thúc đẩy người dân áp dụng áp dụng các giải pháp phát triển NLBV từ 

nguồn năng lượng tại chỗ giúp cắt giảm chi phí sinh hoạt, bảo vệ môi trường và sử 

dụng năng lượng hiệu quả. Trong bối cảnh hiện nay việc tận dụng nguồn nhiên liệu 

tại chỗ và ứng dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả góp phần 

tăng tính chủ động và linh hoạt trong việc đáp ứng nhu cầu năng lượng cho người 

dân.  

2.3.1 Góc nhìn của cộng đồng đã triển khai LEP 

Phương pháp lập Kế hoạch Năng lượng địa phương được đánh giá là phương pháp 

tiếp cận bền vững. Phương pháp này đã được thực hiện thành công ở Đan Mạch, 

Thái Lan và Modămbich. GreenID đã có sáng tạo và điều chỉnh cho phù hợp với hoàn 

cảnh thực tế của Việt Nam, dựa trên văn hóa của các địa phương, nhu cầu và khả 

năng tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên tại địa phương trong khuôn khổ hệ 

thống chính sách và tài chính hiện có của Việt Nam. Ví dụ như bảng hỏi thu thập thông 

tin xây dựng LEP dựa trên bảng hỏi đã sử dụng ở Thái Lan nhưng đã được điều chỉnh 

và bổ sung. Đây là phương pháp tiếp cận từ dưới lên trên và xây dựng bản KHNL với 

các kịch bản để địa phương căn cứ trên hiện trạng năng lượng địa phương cũng như 

ưu tiên được địa phương xác định. Kế hoạch này có thể được lồng ghép vào kế hoạch 

phát triển KTXH của xã, có thể nhân rộng cấp huyện, cấp tỉnh lồng ghép với các kế 

hoạch phát triển. Thành công của phương pháp tiếp cận LEP tại Nam Định và Thái 

Bình nếu được nhân rộng sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng nông thôn ở Việt 

Nam, tạo tiền đề thuận lợi cho việc phát triển mô hình kinh tế Xanh, cộng đồng Xanh, 

giảm phát thải, cải thiện môi trường và sức khỏe của người dân. Điển hình, triển khai 
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LEP đã góp phần giúp cộng đồng xã Nam Cường và xã Hải Chính đạt được chỉ tiêu 

về Nông thôn mới năm 2014 và 2015.  

Tại Thái Bình và Nam Định, LEP là một kênh truyền thông trực tiếp và hiệu quả về 

ứng dụng các giải pháp năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở cấp cộng đồng và có khả 

năng huy động sự tham gia của cộng đồng và doanh nghiệp cùng tham gia thực thi 

chương trình quốc gia. Với các chương trình truyền thông sâu rộng đã giúp người dân 

được nâng cao nhận thức về các giải pháp năng lượng bền vững. LEP góp phần tăng 

sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết của cộng đồng thông qua quá trình xây dựng và thực 

hiện, tạo công việc cho người dân địa phương, đồng thời góp phần hỗ trợ công tác 

xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Không chỉ người dân, lãnh 

đạo địa phương các cấp đã hiểu rõ phương pháp lập kế hoạch năng lượng địa phương 

được xây dựng theo cách tiếp cận từ dưới lên có tính thiết thực cao hơn và có giá trị 

tham khảo cho việc xây dựng kế hoạch năng lượng cấp huyện, tỉnh, quốc gia. Điều 

này đã thể hiện rõ tính thiết thực của phương pháp lập LEP tại các địa phương. Đồng 

thời, việc cộng đồng được tham gia và làm chủ kế hoạch của mình chính là yếu tố 

quan trọng nhất đảm bảo cho tính bền vững của phương pháp tiếp cận LEP và các 

mô hình năng lượng bền vững.   

Qua thảo luận, người dân tại Nam cường và Bắc Hải cho biết họ sẵn sàng chia sẻ và 

giới thiệu cách thức xây dựng LEP với các cộng đồng khác cũng lợi ích mà các giải 

pháp NLBV đem lại. Đối với các giải pháp chiếu sáng, mô hình đèn tiết kiệm điện là 

mô hình được bà con tin tưởng và muốn giới thiệu cho mọi người dùng nhiều nhất, 

lần lượt chiếm chiếm 79,2% và 58,9% số người được hỏi và tiếp đó là đèn LED với 

44,8% và 35,8% số người được hỏi ở Nam Cường và Bắc Hải.  

 

Biểu đồ 2: Mức độ sẵn sàng giới thiệu mô hình cho mục đích chiếu sáng 

Đối với thiết bị sử dụng nước, người dân sẵn sàng giới thiệu bình nước nóng NLMT 

hơn cả với 47,9% và 47,7% số người được hỏi lần lượt tại Nam Cường và Bắc Hải. 

Tiếp theo đó là về hệ thống lọc nước NLMT với 9,4% và 8,4% số người được hỏi lần 

lượt tại Nam Cường và Bắc Hải (Hình 9).  
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Biểu đồ 3: Mức độ sẵn sàng giới thiệu mô hình cho mục đích sử dụng nước 

Đối với mục đích đun nấu, người dân sẵn sàng giới thiệu mô hình khí hóa hơn cả với 

63,5% và 51,6% số người được hỏi lần lượt tại Nam Cường và Bắc Hải. Tiếp đó, việc 

sử dụng củi và trấu được người dân tại Bắc Hải ưu tiên dùng hơn, lần lượt chiếm 

47,4% và 36,8% số người được hỏi. Trong khi đó, mô hình biogas và bếp đun sử 

dụng trấu được người dân tại Nam Cường ưu tiên giới thiệu, lần lượt chiếm 46,9% 

và 38,5% số người được hỏi. Tuy nhiên bếp NLMT vẫn còn chưa phổ biến ở địa bàn 

Nam Cường và Bắc Hải (Hình 10). 

 
Biểu đồ 4: Mức độ sẵn sàng giới thiệu mô hình cho mục đích đun nấu 

Với lợi ích cung cấp nước nóng và tiết kiệm chi phí tiền điện, mô hình bình nước nóng 

năng lượng mặt trời với 32,3% số người được hỏi tại Nam Cường và 40% số người 

được hỏi tại Bắc Hải ưu tiên sử dụng. Đặc biệt, xã Bắc Hải với đặc trưng 60% người 

dân làm nông nghiệp, chăn nuôi nên mô hình mà người dân ưu tiên lắp đặt sau bình 

nước nóng năng lượng mặt trời là bóng đèn LED và biogas. 

0

20

40

60

BNN NLMT Lọc nước NLMT

%

Sẵn sàng giới thiệu

Bắc Hải

Nam Cường

0

20

40

60

80

Củi Trấu Viên nén Biogas Khí hóa NLMT

%

Sẵn sàng giới thiệu

Bắc Hải

Nam Cường



   

31 | P a g e  
 

2.3.2 Góc nhìn của chính quyền địa phương và các đối tác 

Để thúc đẩy phát triển các mô hình năng lượng bền vững hiện tại và chủ động ứng 

phó với biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, Việt Nam đã ban hành hàng loạt các 

chính sách kịp thời và phù hợp trong thời gian qua. Một trong số những chính sách 

quan trọng đó là Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả1, Chiến lược quốc 

gia về Tăng trưởng Xanh2  và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn 

mới3. Từ những thành công và bài học trong quá trình triển khai LEP tại Nam Định và 

Thái Bình trình bày ở trên, LEP có tiềm năng đóng góp vào thúc đẩy thực thi các giải 

pháp Xanh và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại cộng đồng nông thôn Việt 

Nam. LEP không chỉ dừng lại ở cung cấp các giải pháp ứng dụng cấp cộng đồng với 

chi phí hợp lý, hạn chế phát thải mà còn tạo thị trường cho các sản phẩm xanh, mở 

hướng phát triển nghề nghiệp cho người dân và nhà sản xuất địa phương đồng thời 

nâng cao nhận thức người dân về vấn đề biến đổi khí hậu và năng lượng. Ngoài ra, 

LEP cũng thể hiện sự phù hợp và hỗ trợ đáng kể vào quá trình thực thi chính sách, 

chương trình mục tiêu quốc gia ở cấp cộng đồng. Điển hình, LEP tại Nam Cường đã 

góp phần giúp lãnh đạo và người dân trong xã đạt chỉ tiêu số 17 trong tổng 19 chỉ tiêu 

của một xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Điều này cho thấy LEP là một cách tiếp cận 

tiềm năng cho các địa phương cân nhắc áp dụng trong quá trình xây dựng xã/huyện 

đạt chuẩn Nông thôn mới. Cụ thể như tiêu chí   

Thành công bước đầu của giải pháp tại Nam Định và Thái Bình đã được nhân rộng ở 

Cà Mau, Thừa Thiên Huế và đang được giới thiệu tại An Giang và Đắc Lắc. Cụ thể, 

do sự khác biệt về văn hóa, địa hình và điều kiện tự nhiên của từng cộng đồng riêng, 

ở Cà Mau, mô hình biogas túi ủ phổ biển hơn các hình thức công nghệ biogas khác 

hoặc ở An Giang, mô hình tấm pin mặt trời cho hộ chưa nối lưới được quan tâm hơn 

cả. Điều này cho thấy LEP không chỉ có khả năng nhân rộng ở địa bàn có điều kiện 

tương tự mà còn có thể điều chỉnh linh hoạt phù hợp với đặc trưng riêng của từng 

cộng đồng trên phạm vi cả nước. Đó cũng là một trong những yếu tố góp phần tăng 

tính bền vững và khả năng nhân rộng của phương pháp tiếp cận LEP và các mô hình 

năng lượng bền vững. 

Ngoài ra, LEP còn được đánh giá cao bởi các đối tác địa phương về cách tiếp cận 

mới mẻ, mang lại hiệu quả cả về kinh tế, xã hội và môi trường. Cụ thể, đại diện các 4 

xã Nam Cường, Bắc Hải, Hải Chính và Hải Hà đã được phỏng vấn khi được hỏi đều 

cho rằng, LEP sẽ được nhân rộng thành công ở các địa bàn khác có đặc điểm về kinh 

tế, xã hội tương tự. Ưu điểm của cách tiếp cận này là giúp người dân hiểu được hiện 

trạng sử dụng năng lượng của chính họ, sau đó khi được nâng cao nhận thức người 

dân có thể tự lựa chọn cho mình giải pháp phù hợp. Các kịch bản sử dụng năng lượng 

có thể được lồng ghép trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng 

thời, LEP là quá trình cán bộ địa phương cùng với người dân làm việc để chọn ra kịch 

bản phát triển cho địa Phương. Từ kinh nghiệm thực tiễn này, UBND các xã có kinh 

                                                
1 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả - số 50/2010/QH12 được ban hành 17/06/2010 
2 Quyết định 1393/QĐ-TTg ban hành ngày 25/09/2012 
3 Quyết định số 800/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 04/06/2010 
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nghiệm trong việc triển khai các quy hoạch, kế hoạch và đề án trong chương trình xây 

dựng nông thôn mới. Được lãnh đạo các xã đã triển khai đánh giá cao và giới thiệu 

cho các cộng đồng khác là một tiền đề quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

nhân rộng LEP ở các địa phương khác trên toàn quốc. 

 
  



   

33 | P a g e  
 

 
 

3 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

3.1 Kết luận 

Trong bối cảnh chính phủ Việt Nam đang nỗ lực triển khai các hành động góp phần 

đạt được mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt là ở lĩnh vực năng lượng, sáng kiến 

Lập kế hoạch Năng lượng địa phương cũng như các mô hình năng lượng bền vững 

đang được GreenID triển khai bước đầu đã thành công và đóng góp vào quá trình 

chung đó. LEP thúc đẩy sự tham gia của người dân địa phương, chính quyền và các 

nhà khoa học trong quá trình xây dựng LEP góp phần đạt được các mục tiêu kinh tế 

- xã hội địa phương. Đồng thời, LEP cũng bước đầu minh chứng cách tiếp cận này 

có thể phù hợp và hỗ trợ cho việc thực thi các chương trình chính sách của quốc gia 

ở cấp cộng đồng như chương trình mục tiêu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả, Chiến lược tăng trưởng xanh và chương trình nông thôn mới. Từ những thành 

công bước đầu này của phương pháp tiếp cận, GreenID sẽ tiếp tục nhân rộng tại các 

cộng đồng khác trên cả nước để góp phần công cuộc phát triển bền vững của quốc 

gia. Không chỉ vậy, GreenID sẽ xây dựng mạng lưới Kết nối Cộng đồng Xanh để lan 

tỏa và chia sẻ những thành công, sáng kiến và bài học của những địa phương cũ tới 

cộng đồng mới. Cùng cộng đồng hoàn thiện các bước triển khai LEP để ứng dụng 

trên phạm vi rộng. 

LEP được triển khai thành công ở 4 xã Nam Cường, Bắc Hải (Thái Bình) và Hải Hà, 

Hải Chính (Nam Định) từ năm 2012. Những giải pháp bền vững được triển khai trong 

khuôn khổ của phương pháp tiếp cận này phải kể đến mô hình biogas, mô hình lọc 

nước RO kết hợp với tấm pin NLMT, bình nước nóng NLMT, bếp đun cải tiến, bóng 

đèn LED và mô hình nuôi giun quế. Tùy thuộc vào nhu cầu, điều kiện cụ thể của từng 

hộ gia đình được thiết kế phù hợp. Đối với trang trại lớn, mô hình biogas cộng đồng 

đã được triển khai trong khi đối với các hộ chăn nuôi nhỏ thì mô hình biogas cấp hộ 

gia đình đã được khuyến nghị và triển khai. Với nhu cầu đun nấu từ sinh khối, mô 

hình bếp đun cải tiến đã được giới thiệu mà trở thành một trong những mô hình phổ 

biến nhất ở địa bàn. Giải pháp chiếu sáng bằng bóng đèn LED và bình nước nóng 

năng lượng mặt trời cũng trở nên quen thuộc với người dân, góp phần giảm mức độ 

tiêu thụ năng lượng của cộng đồng cũng như tiết kiệm chi phí cho hộ gia đình.  

Cách tiếp cận mới (LEP) đã mang lại những hiệu quả cả về kinh tế, môi trường và xã 

hội cho người dân địa phương. Trong số đó, cải thiện về môi trường là điểm nhấn rõ 

rệt nhất như giảm thiểu ô nhiễm mùi hôi do chất thải chăn nuôi, giảm thiểu khói bụi do 

sử dụng bếp truyền thống. Bên cạnh đó, các hộ gia đình vừa có thể tiết kiệm chi phí 

đầu vào cho đun nấu, làm nóng nước hay mua thức ăn chăn nuôi vừa có thể có thêm 

thời gian tham gia các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là người phụ nữ trong gia đình. 

Cải thiện về sức khỏe của cộng đồng cũng là một lợi ích gián tiếp mà phương pháp 

tiếp cận LEP và các giải pháp bền vững mang lại.  
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Ngoài những thành công, phương pháp tiếp cận LEP vẫn còn bộc lộ một số tồn tại 

như: yếu về kĩ thuật vận hành, triển khai mô hình hay kiến thức của người dân khi lựa 

chọn các mô hình phù hợp cho hộ gia đình. Một số giải pháp như bình nước nóng 

năng lượng mặt trời và đèn LED chi phí đầu tư còn cao, gây khó khăn cho các hộ gia 

đình nông thôn tiếp cận ban đầu. Việc duy trì hoạt động của nhóm LET sau khi dự án 

rời đi cũng chưa thực sự mạnh và việc theo dõi, cập nhật thường xuyên việc vận hành 

của các mô hình đã triển khai trong giai đoạn dự án chưa được sát sao. Đây là những 

điểm cần được cải thiện trong thời gian tới để việc nhân rộng các giải pháp sang địa 

bàn khác được thành công hơn.  

3.2 Khuyến nghị 

LEP là phương pháp tiếp cận có sự tham gia của cộng đồng mang lại nhiều lợi ích về 

cả kinh tế, xã hội và môi trường ở địa phương. Phương pháp tiếp cận này cần được 

khuyến khích và nhân rộng ở các cộng đồng trên cả nước không chỉ ở cấp xã mà còn 

là cấp huyện và cấp cao hơn nữa để góp phần thúc đẩy thực thi chính sách của quốc 

gia cùng như phat triển bền vững của nước nhà. 

Từ những thành công và bài học của LEP đã thực hiện tại Nam Định và Thái Bình đã 

phân tích ở trên, báo cáo trình bày những khuyến nghị nhằm góp phần giải quyết 

những tồn tại trong quá trình triển khai đồng thời tiếp tục phát huy thành công của 

phương pháp tiếp cận.  

Đối với các xã đã và đang triển khai LEP 

- Rà soát tổng kết kết quả thực hiện kế hoạch năng lượng của xã và tuyên 

truyền rộng rãi về những mô hình, giải pháp thành công cho bà con nhân dân 

ứng dụng.  

- Kết nối, vận động các nguồn tài chính từ các chương trình của Nhà nước, dự 

án để hỗ trợ cộng đồng tiếp cận nguồn tài chính cho việc ứng dụng các mô 

hình. 

- Khi gặp các vấn để trục trặc kĩ thuật, tăng cường trao đổi với với chuyên gia, 

nhóm kĩ thuật để tìm giải pháp khắc phục kịp thời. Chính quyền địa phương 

chủ động trao đổi với người dân và là đầu mối để giải quyết triệt để vấn đề 

tránh mất niềm tin của cộng đồng vào lợi ích của mô hình.  

- Phát triển các nhóm thợ, đội ngũ kỹ thuật viên địa phương để đáp ứng nhu 

cầu tạo công ăn việc làm trong năng lượng. 

- Cùng phối hợp với GreenID quảng bá và vận động ở cấp cao hơn để có 

chính sách hỗ trợ đưa LEP trở thành một quy trình chính thức hoặc lồng ghép 

trong quá trình lập kế hoạch phát triển tại địa phương.  

Đối với cộng đồng chưa triển khai LEP 

- LEP là một phương pháp tiếp cận từ dưới lên có thể mang lại lợi ích về cả kinh 

tế, môi trường và xã hội. Với những lợi ích này, khuyến khích các địa phương 

học hỏi và áp dụng trên địa bàn để góp phần đạt được những thành công cho 

những chương trình mục tiêu ở cấp quốc gia và cấp cộng đồng. 
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- Cộng đồng tại Thái Bình và Nam Định có thể liên hệ với GreenID và Trung tâm 

Khuyến công tỉnh để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

- Cộng đồng nên được kết nối và tham gia vào mạng lưới cộng đồng Xanh do 

GreenID khởi xướng để nhận được thông tin và cơ hội ứng dụng các mô hình 

NLBV. 

- Cộng đồng có thể gửi đề xuất ý tưởng, dự án về các giải pháp mong muốn ứng 

dụng tới các dự án, đơn vị có liên quan ví dụ TTKC tỉnh, GreenID, các dự án 

Biogas của SNV và ADB tài trợ thông qua MARD, Sở KHCN, Trung tâm đổi 

mới ứng phó với biến đổi khí hậu của WB, Sáng kiến khởi nghiệp của MOST. 

Đối với các tổ chức xã hội nói chung và GreenID nói riêng 

- Không ngừng cải thiện và cập nhật quy trình thực hiện LEP để phù hợp với đặc 

thù của từng cộng đồng khi triển khai cách tiếp cận này. 

- Tăng cường đào tạo kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn cho các cộng đồng tùy theo 

nhu cầu. 

- Cung cấp thông tin thường xuyên cho cộng đồng về các cơ hội mới. 

- Kết nối, đưa kết quả của địa phương tới nhà tài trợ, nhà hoạch định chính sách.  

- Vận động chính sách và nguồn lực hỗ trợ tăng cường tiếp cận tài chính cho 

người dân ứng dụng và hưởng lợi các mô hình năng lượng bền vững. 

Khuyến nghị hoàn thiện quy trình thực hiện LEP 

-  Đơn giản hóa các bước triển khai LEP và biên soạn tài liệu hướng dẫn triển 

khai cho địa phương. 

- Cần ưu tiên lựa chọn thành viên nhóm LET là những cán bộ trẻ hơn để có thể 

tham gia LEP sâu hơn và dài hơn.  

- Cần bổ sung thành viên nhóm LET là lãnh đạo thôn, người dân – người có uy 

tín ảnh hưởng lớn đến cộng đồng đặc biệt ở những khu vực có văn hóa đặc 

biệt (thành viên của Nhà thờ ở khu vực có đạo Thiên chúa). 

- Cần tiến hành tài liệu hóa hướng dẫn cách chọn mẫu khảo sát ở các địa 

phương để thuận tiện khi nhân rộng ở các địa bàn khác. 

- Cần xây dựng, phát triển Sổ tay hướng dẫn về bảng hỏi khảo sát, cách nhập 

liệu, những lưu ý khi nhập, hướng dẫn công cụ xử lý. Tương lai cán bộ GreenID 

cũng như cộng đồng mới gia nhập LEP có thể chủ động trong các bước điều 

tra, sử dụng công cụ và chỉ nhờ chuyên gia hỗ trợ ở bước ra kế hoạch và kĩ 

thuật các mô hình.  

- Việc khảo sát nên được tiến hành ngay sau khi tập huấn và có sự hỗ trợ, giám 

sát của cán bộ GreenID để xử lý các vấn đề phát sinh đảm bảo cho thông tin 

được thu thập chính xác và trung thực. 

- Cần xây dựng mẫu cấu trúc của bản kế hoạch năng lượng địa phương để các 

địa phương có thể học hỏi cũng như chia sẻ kinh nghiệm cho nhau thay 

GreenID; 



   

36 | P a g e  
 

- Sau khi lựa chọn được bản kế hoạch năng lượng địa phương phù hợp, ngoài 

truyền thông cần lưu lại bản kế hoạch ở địa phương để người dân khi cần có 

thể tìm đọc hoặc chia sẻ với cộng đồng; 

- Truyền thanh thôn/xã ở địa phương là một kênh hiệu quả và cần được xem xét 

để tiếp tục triển khai ở những cộng đồng LEP tiếp theo; 

- Cần cung cấp thông tin đầy đủ cho người dân và liên hệ với những nhà cung 

cấp uy tín, tin tưởng để cung cấp mô hình tới địa bàn triển khai dự án. 
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