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Tóm tắt dự án 

1. Tên dự án: “Triển khai phương pháp lập kế hoạch năng lượng địa phương dựa vào 

cộng đồng tại tỉnh Nam Định, đồng bằng sông Hồng, Việt Nam, giai đoạn 3 tại 

xã Hải Hà, huyện Hải Hậu, Nam Định”  

Giai đoạn 3: Mở đường cho việc nhân rộng phương pháp lập kế hoạch năng 

lượng địa phương tại tỉnh Nam Định 

Đơn vị tài trợ:Tổ chức Rosa Luxemburg Stiftung 

2.Mục đích, mục tiêu: 

Mục tiêu: 

-Xây dựng nền tảng vững mạnh để nhân rộng phương pháp lập kế hoạch Năng 

Lượng địa phương ra toàn tỉnh. 

- Thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch năng lượng tại xã Hải Chính với việc tập 

trung vào quản lý rác thải và thúc đẩy ứng dụng các giải pháp năng lượng thay 

thế. 

3.Hoạt động chính và kết quả mong đợi: 

Hoạt động chính Kết quả mong đợi 

1.1.Chuẩn bị cho chuyến đi tiền trạm cán 

bộ GreenIDvà sở công thương. 

- Một cuộc họp giữa nhóm dự án của 

GreenID và lãnh đạo của Sở Công 

Thương được sắp xếp trong tháng đầu của 

dự án để thảo luận về mối quan hệ hợp 

tác tổng thể trong dự án, đăng ký dự án ở 

cấp tỉnh. 

- 1,5 ngày khảo sát tại xã Hả Hà để gặp 

gỡ và làm quen với chính quyền xã. 

 

1.2.Hội thảo định hướng và lên kế hoạch 

với các đối tác địa phương 

- 20 người của GreenID, Sở Công 

Thương Nam Định, xã Hải Chính và Hải 

Hà tham gia và xây dựng kế hoạch cho dự 

án 

- Nhóm Năng Lượng của xã Hải Hà được 

thành lập 

- Thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa 

GreenID và các đối tác dự án ở tỉnh Nam 

Định 
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1.3.Hai ngày tập huấn cho cán bộ Sở 

Công Thương, nhóm năng lượng địa 

phương và lãnh đạo các xã về phương 

pháp LEP, công cụ và thực hành 

- Hai ngày tập huấn được tổ chức ở thành 

phố Nam Định với 2 chuyên gia về LEP 

và chia sẻ từ Nhóm Năng Lượng ở xã Hải 

Chính 

- 20 người bao gồm cán bộ của Sở Công 

Thương tỉnh Nam Định và lãnh đạo xã 

Hải Hà và thành viên Nhóm Năng Lượng 

Địa Phương được trang bị kiến thức và kỹ 

năng về phương pháp, công cụ và thực 

hành LEP 

 

1.4.Thực hiện Lập Kế Hoạch Năng lượng 

Địa Phương ở xã Hải Hà gồm các bước: 

1.4.1 Thiết kế bảng hỏi và bộ công cụ xử 

lý số liệu 

1.4.2 Tham vấn và kiểm tra bảng hỏi với 

nhóm năng lượng địa phương  

1.4.3 Tiến hành khảo sát điều tra  

1.4.4 Phân tích và xử lý số liệu  

1.4.5 Hội thảo xây dựng mục tiêu kế 

hoạch tại xã Hải Hà (2 ngày)  

1.4.6 Lựa chọn các giải pháp  

1.4.7 Hội thảo xây dựng kế hoạch năng 

lượng cho xã (2 ngày)   

1.4.8. Giới thiệu kế hoạch năng lượng xã 

và triển lãm các giải pháp NLBV tại xã 

Hải Hà 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện rõ rang 

cho việc xây dựng và thực hiện LEP ở xã 

Hải Hà bởi nhóm LET và các chuyên gia 

từ GreenID  

- Ít nhất 2 cán bộ của Sở Công Thương 

Nam Định tham gia vào tất cả các bước 

của LEP ở Hải Hà 

- Bảng hỏi và Bộ công cụ xử lý số liệu 

được thiết kế phù hợp với điều kiện của 

xẫ Hải Hà do GreenID phối hợp với sở 

công thương và nhóm LET Hải Hà thực 

hiện 

 

 

 

4, Thời gian thực hiện: là từ tháng 4-11 năm 2015 

5, Mục đích của dự án: 

- Với mục tiêu xây dựng bản kế hoạch năng lượng địa phương cho xã Hải Hà năm 

2015-2020 để giảm thiểu chi phí cho năng lượng (điện, ga) cho người dan trong xã 

thông qua ứng dụng các giải pháp năng lượng bền vững như: bếp đun cải tiến, bình 

nước nóng NLMT, đèn LED, mô hình bigoas…Đồng thời góp phần giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường cho xã thông qua cách phân loại rác, xử lý rơm rạ phụ phẩm nông 

nghiệp. GreenID thực hiện dự án này tại địa phương. Dự án chủ yếu cung cấp kiên 

thức cho nhóm năng lượng địa phương (nhóm LET) để họ trở thành lực lượng nòng 

cốt đi tuyên truyền vận động người dân xây dựng và thực hiện kế hoạch. Dự án không 

mang tính chất thương mại. Hoạt động khảo sát điều tra thu thập số liệu từ các hộ gia 

đình nhằm để thu thập thông tin cụ thể về hiện trạng năng lượng trong xã để từ đó xây 
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dựng kịch bản năng lượng, các giải pháp phù hợp cho người dân ứng dụng để góp 

phần giảm chi phí cho tiêu thụ điện, ga công nghiệp mà thường ngày hộ gia đình đang 

phải trả. Do vậy, các thông tin điều tra, khảo sát cần chính xác và sát thực. Việc các 

hộ gia đình đưa ra các thông tin không ảnh hưởng xấu đến hộ gia đình. Mặt khác, đây 

không phải là chương trình của nhà nước nên không lo bị điều tra hay đánh thuế. Dự 

án cũng không phải điều tra để cho tiền hay tặng phẩm giá trị mà chủ yếu để cho các 

hô gia đình thấy được hiện trạng sử dụng năng lượng hiện tại để có giải pháp sử dụng 

tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp hơn. 

- Dự án tập trung để người dân hiểu được Lập kế hoạch năng lượng địa phương là gì, 

vì sao phải làm việc này. Đây là một phần rất quan trọng để góp phần phát triển kinh 

tế xã hội của xã và đạt được các tiêu chí nông thôn mới.  

6. Vai trò của các bên trong thực hiện hoạt động dự án: 

- GreenID là đơn vị đầu mối kết nối giữa các bên trong quá trình thực hiện. Cung cấp 

chuyên gia để hỗ trợ thành công các hoạt động. Chịu trách nhiệm tổ chức chính các 

hoạt động tại xã 

- UBND xã Hải Hà: chỉ đạo nhóm LET, người tham dự tham gia các hoạt động dự án 

để đảm bảo các hoạt động thành công 

- Nhóm năng lượng địa phương (nhóm LET): tham gia trực tiếp các hoạt động đã 

được xác định trong hội thảo ngày 21/5/2015 đặc biệt hoạt động điều tra khảo sát thu 

thập thông tin, có trách nhiệm giải thích rõ cho người được phỏng vấn về mục tiêu dự 

án và mục đích của phỏng vấn thu thập thông tin 

- Sở Công Thương và phòng công thường: tham gia hỗ trợ trực tiếp các hoạt động 

được triển khai tại xã. 

 


