Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
Quốc gia: Việt Nam

VĂN KIỆN DỰ ÁN
Tên dự án:
Lĩnh vực ưu tiên thuộc Kế
hoạch chung III của LHQ:
Thành quả dự kiến của Kế
hoạch chung/ Chỉ số:

Đầu ra dự kiến thuộc Kế
hoạch chung/ Chỉ số:

Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng
chung tại Việt Nam
Lĩnh vực ưu tiên số 1: Tăng trưởng bình đẳng, bền vững và
vì mọi người
Thành quả 1.3: Đến năm 2016, các cơ quan chủ chốt ở
trung ương và địa phương, phối hợp với khu vực tư nhân
và cộng đồng, xây dựng xong và giám sát các chiến lược,
cơ chế và nguồn lực đa ngành để hỗ trợ việc thực hiện các
công ước quốc tế có liên quan và xử lý có hiệu quả quá
trình thích nghi, giảm thiểu biến đổi khí hậu cũng như quản
lý rủi ro thảm họa.
Chỉ số thành quả 1: Lượng phát thải CO₂, tổng lượng, tính
theo đầu người và tính theo 1$ GDP (PPP)
Đầu ra 1.3.3: Một hệ thống quốc gia về Giảm lượng phát
thải do thoái hóa và suy thoái rừng (REDD) và các Hành
động giảm thiểu phù hợp với quốc gia (NAMAS) ở một số
lĩnh vực và địa phương có ý nghĩa chiến lược được xây
dựng và thực hiện với những lợi ích tiềm năng rõ rệt
Chỉ số đầu ra 1: Số lượng các ngành/ thành phố/ thị xã/
tỉnh có NAMAS được xây dựng và đệ trình lên cơ chế đăng
ký quốc tế.

Cơ quan điều hành dự án: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm
KHCNVN)
Cơ quan thực hiện dự án: Trung tâm Phát triển công nghệ cao (Trung tâm PTCNC) thuộc
Viện Hàn lâm KHCNVN

Mô tả vắn tắt
Mục tiêu của Dự án là giảm thiểu lượng phát thải các khí nhà kính (GHG) thông qua chuyển
đổi thị trường chiếu sáng hướng đến các sản phẩm chiếu sáng LED tại Việt Nam. Mục tiêu này
sẽ được thực hiện bằng cách tháo gỡ các rào cản đối với việc tăng cường sản xuất và sử dụng
các sản phẩm LED ở Việt Nam thông qua 2 hợp phần; (i) chuyển giao kỹ năng, tri thức và công
nghệ sản suất đèn LED tại Việt Nam và (ii) trình diễn việc sản xuất trong nước các thiết bị
chiếu sáng LED mang tính thương mại, với chi phí hiệu quả. Dự án sẽ được thực hiện trong
vòng 4 năm và dự kiến sẽ góp phần giảm lượng phát thải các khí GHG thông qua việc giảm
phát điện từ các nhà máy chạy bằng nhiên liệu hóa thạch. Lượng phát thải GHG giảm trực tiếp
ước tính đạt 0,623 ktấn CO2. Lượng phát thải GHG trực tiếp sau dự án ước tính đạt 69,38 ktấn
CO2. Lượng phát thải GHG gián tiếp tiềm năng ước tính đạt 5.154 ktấn cộng dồn trong vòng 10
năm từ khi Dự án kết thúc.
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Chu kỳ chương trình:
Mã số dự án trong Atlas:
Mã số dự án:
Số PIM:
Ngày bắt đầu thực hiện dự án:
Ngày kết thúc dự án:

2015 - 2019
00084024
00092227
5193
01/07/2015
30/06/2019

Phương thức quản lý dự án:

Quốc gia thực hiện
dự án (NIM)

Ngày họp Ban thẩm định dự án:

Tổng nguồn vốn cần:
Tổng nguồn vốn được phân bổ:
● Nguồn vốn GEF:
● Nguồn đồng tài trợ:
• Từ dự án hiện nay của UNDP:
• Các nguồn đồng tài trợ khác
(bằng tiền mặt và hiện vật):
° Từ Chính phủ:
° Từ khu vực tư nhân:

$ 8.146.794
$ 8.146.794
$ 1.517.400
$ 100.000

$ 440.000
$ 6.089.394

Nhất trí chấp thuận (Chính phủ):
Ngày/tháng/năm

Nhất trí chấp thuận (Cơ quan điều hành/Cơ quan thực hiện dự án):
Ngày/tháng/năm

Nhất trí chấp thuận (UNDP):
Ngày/tháng/năm
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MỤC LỤC
Danh mục các từ viết tắt
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH
Bối cảnh và ý nghĩa quan trọng toàn cầu
Các rào cản và nguyên nhân gốc rễ
Phân tích các rào cản
Phân tích các bên đối tác liên quan
Phân tích dữ liệu cơ sở
CHIẾN LƯỢC CỦA DỰ ÁN
Lý do đề xuất dự án và sự phù hợp về chính sách
Ý thức làm chủ quốc gia: Điều kiện để được nhận trợ giúp
Nhu cầu của quốc gia
Kịch bản thay thế
Mục tiêu, thành quả và các sản phẩm đầu ra/ hoạt động của dự án
Các chỉ số cơ bản, các rủi ro và giả định
Tính hiệu quả về chi phí
Tính bền vững, khả năng nhân rộng và các tác động
KHUNG KẾT QUẢ CỦA DỰ ÁN
TỔNG NGÂN SÁCH VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN
TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN
Cơ cấu tổ chức dự án
Những thông tin chung
KHUNG THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN
CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN
PHỤ LỤC
Phụ lục I: Phân tích rủi ro
Phụ lục II: Tính toán chi tiết về CO2 và các giả định
Phụ lục III: Tổng quan về phần mềm LED
Phụ lục IV: Tổng quan về các thiết bị khác để sản xuất đèn LED cho Việt Nam
Phụ lục V: Chỉ tiêu hàng năm
Phụ lục VI: Thỏa thuận về Dịch vụ hỗ trợ thực hiện dự án
Phụ lục VII: Điều khoản tham chiếu cho nhân viên và chuyên gia tư vấn dự án
Phụ lục VIII: Thủ tục thẩm định về mặt môi trường và xã hội của UNDP-GEF
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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Từ viết tắt
AOI
APRC
AWP
BAU
BoA
CCIT
CCT
CDM
CFL
CHCD
CME
CP
CPAP
CRI
DN
DoST
DoSTE
DQ
DSTES
EE & EC
EECO
EIAs
EOP
ESCO
ESL
EVN
FIRST
FY
GDP
GEF
GHG
GIZ
GOV

Chú giải
Kiểm tra quang tự động
Trung tâm Vùng Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
Kế hoạch công tác năm
Kịch bản cơ sở
Văn phòng Công nhận chất lượng
Dự án “Nâng cao năng lực cho các ngành công nghiệp và thương mại Việt
Nam”
Nhiệt độ màu tương quan
Cơ chế phát triển sạch
Đèn huỳnh quang compact
Trung tâm Phát triển Công nghệ cao
Đơn vị quản lý và điều phối (cho các dự án CDM-PoA)
Chương trình quốc gia
Kế hoạch hành động của Chương trình quốc gia
Hệ số hoàn màu
Doanh nghiệp
Vụ Khoa học và Công nghệ
Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (trực thuộc Bộ Xây dựng)
Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang
Vụ Khoa học, Công nghệ và Tiết kiệm năng lượng ((trực thuộc Bộ Công
Thương)
Bảo tồn và hiệu quả năng lượng
Văn phòng Bảo tồn và Tiết kiệm năng lượng thuộc Bộ Công Thương
Đánh giá tác động môi trường
Kết thúc dự án
Công ty dịch vụ năng lượng
Tiêu chuẩn và dán nhãn năng lượng
Tập đoàn điện lực Việt Nam
Dự án Thúc đẩy đổi mới thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ
(dự án vay vốn của WB)
Năm tài chính
Tổng sản phẩm quốc nội
Quỹ Môi trường toàn cầu
Các khí nhà kính
Cơ quan viện trợ quốc tế của CHLB Đức
Chính phủ Việt Nam
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GJ
HACT
HCMC
HID
HPS
IC
ICL
IEA
IEC
IES
ISPONRE
JSC
Kgoe
kWh
LED
LGF
MDG
MEPS
M&E
MH
MIS
MJ
MOCVD
MoC
MoF
MoIT
MoNRE
MoST
Mpa
MRV
MTDF
Mtoe
MWh
NAFOSTED
NCCS
NGOs
NIM
NPD
NPM
NPFE

Gigajoules
Phương pháp tiếp cận hài hòa về chuyển tiền cho các Đối tác thực hiện
TP. Hồ Chí Minh
Đèn phát sáng cường độ cao
Đèn sodium cao áp
Mạch tích hợp
Đèn sợi đốt
Cơ quan năng lượng quốc tế
Ủy ban Kỹ thuật Điện quốc tế
Hiệp hội Kỹ thuật chiếu sáng
Viện Chính sách và chiến lược tài nguyên môi trường (thuộc Bộ TNMT)
Công ty cổ phần
Tương đương kg dầu lửa
Ki lô oát giờ (điện năng)
Đi-ốt phát sáng
Quỹ bảo trợ cho vay
Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ
Tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng tối thiểu
Giám sát và đánh giá
Đèn Metal Halide
Hệ thống thông tin quản lý
Megajoules
Lắng đọng pha hơi hóa học hữu cơ kim loại
Bộ Xây dựng
Bộ Tài chính
Bộ Công Thương
Bộ Tài nguyên Môi trường (TNMT)
Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN)
Megapascal (1 đơn vị trọng lực)
Đo lường, Báo cáo và Kiểm chứng
Khung Phát triển trung hạn
Tương đương triệu tấn dầu lửa
Mêga Oát giờ (điện năng)
Quỹ quốc gia về Phát triển Khoa học và công nghệ
Chiến lược quốc gia về Biến đổi khí hậu
Các tổ chức phi chính phủ
Phương thức Quốc gia thực hiện dự án
Giám độc dự án quốc gia
Quản đốc dự án quốc gia
Công tác xây dựng danh mục quốc gia
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OSH
PCB
PFC
PIR
PMU
PoA
Prodoc
PSC
QUATEST 1
Ralaco
R&D
SBAA
SMD
SMT
SNC
STAMEQ
TCVN
TIA
TJ
Toe
ToR
TTC
UNDP
UNFCCC
VAA
VAST
VEECA
VEEPL
VLA
VNEEP
VSQI
WB

An toàn và sức khỏe nghề nghiệp
Bản mạch in
Hiệu chỉnh hệ số công suất
Báo cáo thực hiện dự án
Ban Quản lý dự án
Chương trình hành động thuộc CDM
Văn kiện dự án UNDP
Ban Chỉ đạo dự án
Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1
Công ty cổ phần Bóng đèn & phích nước Rạng Đông
Nghiên cứu & phát triển
Hiệp định Trợ giúp cơ bản chuẩn
Thiết bị dán bề mặt
Công nghệ dán bề mặt
Thông báo quốc gia lần thứ 2
Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng
Tiêu chuẩn Việt Nam
Cục Hạ tầng kỹ thuật (Trực thuộc Bộ Xây dựng)
Terajoules
Tương đương tấn dầu lửa
Điều khoản tham chiếu
Trung tâm chuyển giao công nghệ (đặt tại trung tâm của các tỉnh)
Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc
Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu
Hiệp hội Kiến trúc Việt Nam
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (KHCNVN)
Hội Bảo tồn và sử dụng năng lượng hiệu quả Việt Nam
Dự án Chiếu sáng công cộng hiệu suất cao (do UNDP-GEF tài trợ tại Việt
Nam)
Hội Chiếu sáng Việt Nam
Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu
quả
Viện Tiêu chuẩn và chất lượng Việt Nam
Ngân hàng Thế giới
1. Đơn vị quy đổi tiền tệ1
Đơn vị tiền tệ = Đồng Việt Nam, VND
1 USD = VND 21.222

1

http://www.un.org/depts/treasury/ (tỷ giá hối đoái ngày 1/10/2014)
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PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH
Bối cảnh và ý nghĩa quan trọng toàn cầu
1. Từ năm 2000, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng trung bình 6,5%/năm. Dự kiến đà tăng
trưởng kinh tế mạnh mẽ này sẽ tiếp tục trong những thập kỷ tới đây, trong quá trình Việt
Nam chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế định hướng thị
trường. Trong khi dự báo tăng trưởng GDP hàng năm là khoảng 5,5% đến năm 2016 thì
Việt Nam cũng đang trong quá trình “đô thị hóa” nhanh chóng, với tốc độ khoảng 3%/năm.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế và đô thị hóa nhanh đã dẫn tới sự gia tăng tốc độ xây dựng các
tòa nhà cao tầng, đi liền với sự gia tăng nhu cầu chiếu sáng. Trong khi nhu cầu chiếu sáng
trên toàn thế giới được dự báo sẽ tăng 12%/năm đến năm 2016, nhu cầu chiếu sáng ở Việt
Nam có thể còn cao hơn.
2. Theo báo cáo hàng năm 2012 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tổng tiêu thụ điện
năng của Việt Nam năm 2012 là 117,59 triệu MWh, một mức độ tiêu thụ nằm trong nhóm 20
nước đang phát triển tiêu thụ điện năng nhiều nhất. Với mức tiêu thụ điện năng cho nhu cầu
chiếu sáng ước tính 25,3% hay 29,4 triệu MWh, lượng phát thải các khí có liên quan đến
CO2 từ ngành chiếu sáng Việt Nam năm 2012 là 17,15 triệu tấn CO2eq2. Điều đáng chú ý là,
cường độ năng lượng, tính theo mức tiêu thụ điện năng trên GDP, đang tăng lên liên tục
cùng với sự cải thiện đời sống của người dân và phụ tải chiếu sáng cũng góp phần đáng kể
vào nhu cầu điện năng của cả hệ thống, thường đạt đến đỉnh điểm vào buổi tối. Hạ thấp
đỉnh điểm nhu cầu điện năng có thể làm giảm sự cần thiết phải xây thêm các nhà máy điện
mới. Theo Tổng sơ đồ phát triển điện lực giai đoạn 7 của Việt Nam, tổng tiêu thụ điện năng
của Việt Nam vào năm 2020 và 2030 dự kiến sẽ là tương ứng 330 triệu MWh và 695 triệu
MWh. Tổng sơ đồ cũng dự báo, trong giai đoạn 2015-2030, nhu cầu sản xuất nhiệt điện sẽ
gia tăng, tương ứng với mức giảm sản xuất thủy điện. Hệ số phát thải của lưới điện là
0,5764 tCO2/MWh (năm 2008)3 đã tăng lên đến 0,6244 tCO2/MWh năm 20114 và được giả
định là hệ số phát thải của lưới điện cho giai đoạn 2015-2030. Như vậy, với mức tiêu thụ
điện năng cho nhu cầu chiếu sáng giả định sẽ duy trì ở mức 25,3% đến năm 2030, lượng
phát thải CO₂ từ ngành chiếu sáng sẽ lên đến 52,1 triệu tCO2 và 109,8 triệu tCO2 tương ứng
vào năm 2020 và 2030.
3. Với giá điện ngày càng cao và mối quan ngại ngày càng tăng về tình trạng biến đổi khí hậu
và an ninh năng lượng, Chính phủ Việt Nam dành ưu tiên cao cho việc khuyến khích áp
dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng. Chủ trương này bắt đầu vào
đầu những năm 2000 với việc giảm dần chiếu sáng bằng đèn sợi đốt sang đèn huỳnh
quang compact (CFL). Việc ứng dụng rộng rãi công nghệ chiếu sáng bằng các linh kiện
phát quang (công nghệ LED) được trông đợi sẽ càng góp phần giảm mức tiêu hao năng
lượng và mức phát thải GHG từ phụ tải chiếu sáng hiện nay chủ yếu là các loại đèn CFL,
T8 và đèn phát sáng cường độ cao (HID).
4. Sự quan tâm bước đầu của Chính phủ Việt Nam đối với việc sử dụng các loại đèn LED
được thể hiện qua dự án thí điểm của Bộ Công Thương năm 2011-2012, chứng minh mức
Giả định yếu tố phát thải mạng lưới điện năm 2008 là 0,5764 tCO2/MWh theo
http://cdm.unfccc.int/filestorage/D/Y/MN5CES6BQH14VRAIOOUJZW7239GK/Translation%20GEF%20Vietnam.pdf?t
=NDJ8bjd4d2I1fDB7--pGfZOgydZtzgaz2PTG
3 Tài liệu đã dẫn 3
4 Bộ TNMT, 5/2013.
2
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tiết kiệm năng lượng của đèn LED lên đến 50% so với các loại đèn truyền thống. Từ năm
2010, công nghệ chiếu sáng LED đã bắt đầu phát triển nhanh chóng, dẫn đến mức tiết kiệm
năng lượng lớn hơn mức đã đạt được của công nghệ LED trước năm 2010. Hình 1 cho
thấy kết quả từ một nghiên cứu do Bộ Năng lượng Hoa Kỳ tiến hành năm 2012. Nghiên cứu
này phát hiện ra rằng các bóng đèn LED tiên tiến nhất tiêu thụ 1.630 MJ trên mỗi đơn vị
hoạt động so với 3.780 MJ cho mỗi đơn vị đèn CFL và 15.100 MJ cho mỗi đơn vị đèn sợi
đốt. Trên cơ sở kế hoạch mở rộng của EVN, mức giảm phát thải CO2 tiềm năng từ việc thay
thế tất cả các hệ thống chiếu sáng truyền thống ở Việt Nam (tức là các đèn sợi đốt, CFL,
T8, HID) bằng đèn LED ước tính sẽ là khoảng 18,7 và 39,4 triệu tấn CO2eq tương ứng vào
năm 2020 và 20305. Bảng 1 cho thấy so sánh về mức tiết kiệm năng lượng của công nghệ
chiếu sáng truyền thống và công nghệ chiếu sáng LED.
Hình 1: Tiết kiệm năng lượng cả vòng đời của công nghệ chiếu sáng truyền thống và
công nghệ chiếu sáng LED6

Bảng 1: Tiết kiệm chi phí cả vòng đời từ việc thay thế bóng đèn đèn huỳnh quang
compact (CFL) và đèn huỳnh quang ống thằng (TFL) bằng bóng đèn LED

Loại đèn
Giá của đèn năm 2013 (USD)
Tuổi thọ (giờ)
Số lượng đèn để sản xuất ra 20 MJ-lm-hr
Chi phí cho đơn vị đèn hoạt động (USD)

Bóng
đèn
LED
tròn

CFL

Tuýp đèn
LED

TFL+
Ballast

2

9,4

7

25

6.000

25.000

8.000

25.000

4

1

0,9

0,3

7,9

9,4

6,6

7,6

Giả định mức tiết kiệm năng lượng 36% từ đèn CFL sang đèn LED như được trình bày tại Bảng 1. Con số này
không được sử dụng làm con số ước tính tiềm năng của thị trường trong việc giảm lượng phát thải GHG từ đèn LED
trong thời gian 10 năm; một con số ước tính chi tiết hơn về tiềm năng thị trường được cung cấp tại Phụ lục II dựa
trên cơ sở các thiết bị chiếu sáng được sử dụng trên thực tế và giả định rằng 20% so với tất cả các thiết bị chiếu
sáng sẽ là đèn LED vào năm 2028 mà không có sự can thiệp từ bên ngoài từ GEF hay các đối tác khác.
6 Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, Đánh giá cả vòng đời về tác động năng lượng và môi trường của các sản phẩm chiếu
sáng LED, 2012.
5
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Công suất đèn (W)
Chi phí cho sử dụng điện (USD) trong vòng đời
đèn LED (25000 h)
Tổng chi phí (đèn+năng lượng) (USD)
Tiết kiệm chi phí trong vòng đời đèn FL/đèn LED
(USD)
Tiết kiệm chi phí hàng năm cho thời gian thắp
sáng 3560 giờ (USD)
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7

41

22

714

455

769

417

722

464

776

442

258

334

64

84

36

45

Tiết kiệm tương đối (%)
Số lần thay thế
Chi phí thay thế

3
n/a

0
n/a

2
n/a

0
n/a

5. Việc sản xuất trong nước các sản phẩm chiếu sáng tiết kiệm năng lượng được cải tiến (các
bóng đèn CFL, T8 và HID) đã gia tăng từ 37,5 triệu đơn vị năm 2008 lên 41,4 triệu đơn vị
năm 2009 và 46,3 triệu đơn vị năm 2010. Trong các sản phẩm này, khoảng 50% được xuất
khẩu ra nước ngoài. Đến hết năm 2010, có khoảng 89% bóng đèn tiết kiệm năng lượng trên
đường phố, 91% trên đường nông thôn và 65% trong các trường học ở Việt Nam7. Kết quả
điều tra cho thấy 90% số đèn thắp sáng trong nhà sản xuất tại Việt Nam là do hai công ty
chế tạo ra; đó là Công ty cổ phần Bóng đèn – phích nước Rạng Đông (Ralaco) có trụ sở tại
Hà Nội và Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh. Phần còn
lại là do các công ty có quy mô nhỏ sản xuất.
6. Ước tính nhu cầu chiếu sáng chung ngoài trời ở Việt Nam là khoảng 600.000 bóng đèn,
trong đó hầu hết được sử dụng dọc đường cao tốc, đường quốc lộ, đường đô thị, đường
nông thôn và các con ngõ, hẻm. Số lượng đèn chiếu sáng ngoài trời bán ra hàng năm ước
tính là 120.000 chiếc. Công ty Chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội là đơn vị sản xuất lớn
nhất các thiết bị chiếu sáng ngoài trời ở Việt Nam, với sản lượng hàng năm hơn 50.000 sản
phẩm để tiêu dùng trong nước cũng như xuất khẩu. Công ty Rạng Đông là đơn vị khác duy
nhất ở Việt Nam sản xuất các bóng đèn chiếu sáng đường phố metal halide (MH) và đèn
sodium cao áp (HPS) để sử dụng ngoài trời.8
7. Mặc dù các thiết bị chiếu sáng LED tiết kiệm được nhiều điện năng, nhưng chúng vẫn chưa
thâm nhập đáng kể vào thị trường chiếu sáng Việt Nam. Đèn LED hiện bán ở thị trường
Việt Nam chủ yếu được sử dụng trong các tòa nhà thuộc sở hữu của các nhà đầu tư nước
ngoài (như các căn hộ sang trọng cao cấp và các tòa nhà văn phòng), những người phải trả
tiền điện với giá cao hơn, do đó có động lực để sử dụng các bóng đèn LED có giá đắt hơn.
Bảng 2 so sánh bóng đèn LED trong nhà với các loại bóng đèn truyền thống về mặt tổng chi
phí bao gồm chi phí sử dụng điện (cho 60.000 giờ) và chi phí mua bóng đèn thay thế. Trong
tất cả các trường hợp, chi phí thuần cho chiếu sáng bằng đèn LED đều ít hơn so với chi phí
cho các loại bóng đèn truyền thống.
8. Mặc dù người tiêu dùng có nhận thức tốt hơn về giá trị của đèn LED cũng như những lợi
ích về mặt môi trường gắn liền với mức tiêu hao điện năng giảm xuống, nhưng triển vọng
tăng trưởng doanh thu từ việc bán đèn LED ở Việt Nam vẫn chưa khả quan lắm, chủ yếu
do giá cả của chúng cao hơn. Chính phủ đã thực hiện một số chương trình khuyến khích sử

7
8

Báo cáo cuối cùng của Dự án VEEPL, năm 2011.
Doanh thu từ đèn MH và HPS của Ralaco chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ so với tổng doanh thu của Công ty này.
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dụng các sản phẩm chiếu sáng LED và hỗ trợ việc sản xuất các sản phẩm này ở trong
nước. Hưởng ứng các chương trình này, các nhà sản xuất thiết bị chiếu sáng Việt Nam đã
thực hiện một số nỗ lực nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cũng như nâng cấp thiết bị để
sản xuất các sản phẩm LED ở trong nước với giá thành thấp hơn, qua đó để cải thiện vị thế
và tăng doanh thu đèn LED. Tuy nhiên, đến nay nỗ lực này chưa đưa đến sự gia tăng
doanh thu từ đèn LED hay việc sử dụng chúng rộng rãi hơn cho mục đích chiếu sáng ở Việt
Nam. Tình hình này chủ yếu là do tồn tại một số ảnh hưởng và rào cản thị trường, từ đó
góp phần tạo nên tình trạng thiếu hiểu biết như được nêu chi tiết trong văn kiện dự án này.

Các rào cản và nguyên nhân gốc rễ
9. Một nguyên nhân gốc rễ ngăn cản việc không sử dụng đèn LED rộng rãi hơn ở Việt Nam là
giá điện và năng lượng khá thấp do hệ quả của các khoản trợ giá gián tiếp. Giá điện thấp
khiến các hộ gia đình và khu vực thương mại không mua các sản phẩm LED chất lượng
cao được nhập khẩu với giá đắt mà lẽ ra sẽ có tác dụng giảm điện năng tiêu thụ.
Bảng 2: So sánh giữa đèn LED và các sản phẩm chiếu sáng truyền thống9
Thời
gian
sử
dụng
(giờ)

Công
suất
(W)

kWh (cho
60.000
giờ)

Chi phí sử
dụng điện
(USD)10

Số lượng
đèn sử dụng
cho 60.000
giờ

Tổng chi
phí cho số
đèn sử
dụng
(USD)11

Chi phí
ròng (USD)

CFL

10.000

9

540

64,80

6

25,60

90,94

LED

60.000

5

300

36,00

1

35,00

71,00

Công
nghệ
chiếu
sáng
LED và CFL

LED và huỳnh quang tuýp T8
T8

15.000

35

2.100

252,00

4

3,30

255,30

LED

60.000

18

1.080

131,80

1

50,00

181,80

LED và HPS
HPS

16.000

150

9.000

1.080

3,75

297,00

1.377

LED

60.000

100

6.000

720,00

1

500,00

1.220

MH

10.000

346

20.760

2.491,20

6

553,40

3.044,60

LED

60.000

149

8.940

1.072,80

1

1.300

2.372,80

LED và MH

10. Do người tiêu dùng thiếu động lực mua nên lượng tiêu thụ các sản phẩm LED chỉ gia tăng
ở mức hạn chế, dẫn đến sự tăng trưởng rất chậm trong việc sử dụng các sản phẩm chiếu
sáng LED. Thêm vào đó, cho đến năm 2008, Chính phủ không quan tâm hoặc rất ít quan
tâm đến việc xem xét sử dụng các sản phẩm chiếu sáng LED như là một cách thức để tiết
kiệm năng lượng. Nhưng, từ năm 2009, đã có một số hoạt động trình diễn và nỗ lực nhằm
nâng cao sự hiểu biết và sản xuất các sản phẩm LED ở trong nước. Khả năng thâm nhập
thị trường hiện nay của các sản phẩm này bị hạn chế bởi:
9

GEO-Technik GmbH & Co KG (http://www.dimmer.de)

10
11

Giả định chi phí sử dụng điện là 0,12 USD/kWh
Trên cơ sở đơn giá năm 2009 của các loại đèn này. Ví dụ, đèn CFL 9W có giá là 4,26 USD.
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Các cơ sở sản xuất trong nước như Ralaco và Điện Quang còn thiếu năng lực trong
việc sản xuất ra các sản phẩm chiếu sáng LED có chất lượng cao với giá cạnh tranh.
Tình trạng này chủ yếu bắt nguồn từ việc thiếu chế độ điều tiết thuận lợi cho việc sản
xuất và bán các sản phẩm LED tại Việt Nam, từ đó để hướng dẫn người sản xuất về
tiêu chuẩn chất lượng của các sản phẩm LED cần sản xuất cho thị trường;



Người tiêu dùng thiếu lòng tin vào đèn LED bán trong nước, trong đó có một số sản
phẩm mang nhãn mác giả khiến người tiêu dùng tin rằng đèn LED đáp ứng tiêu chuẩn
quốc tế nhưng thực tế lại có chất lượng thấp và tuổi thọ ngắn;



Người tiêu dùng thiếu lòng tin vào đèn LED sản xuất trong nước do chất lượng thấp và
tuổi thọ ngắn12; và



Đèn LED nhập khẩu giá đắt, mặc dù người tiêu dùng cho rằng các loại đèn LED nhập
khẩu từ các hãng sản xuất như Philips hay Osram đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế13. Tuy
nhiên, giá bán các sản phẩm nhập khẩu này thường cao hơn đáng kể nên không
khuyến khích việc sử dụng rộng rãi chúng.

Phân tích các rào cản
11. Rào cản về các quy định: Việc thiếu khung các quy định cho chất lượng đèn LED sản xuất
tại Việt Nam đã dẫn đến tình trạng tràn ngập các sản phẩm đèn LED không đạt chất lượng
được sản xuất trong nước hoặc được nhập khẩu từ nước ngoài tại thị trường chiếu sáng
Việt Nam. Các tiêu chuẩn và quy định bắt buộc cho việc sản xuất đèn LED, như được đề
cập dưới đây, chưa được ban hành:





Tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng cho các sản phẩm chiếu sáng LED;
Tiêu chuẩn chính thức về phương pháp kiểm tra đèn LED và các phụ kiện;
Các quy định về giám sát và đánh giá (M & E) việc thực thi Tiêu chuẩn hiệu suất năng
lượng tối thiểu (MEPS) của các sản phẩm chiếu sáng LED;
Các quy định về giám sát và đánh giá thực hiện các tiêu chuẩn các sản phẩm chiếu
sáng LED và dán nhãn.

12. Có hai tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến việc sản xuất đèn LED có chất lượng cao tại Việt
Nam:


Tiêu chuẩn IES LM-79-2008, Phương pháp đã được phê chuẩn để kiểm tra các thông số
quang và điện của các thiết bị chiếu sáng rắn; phương pháp này cho phép thiết lập cơ
sở cho việc so sánh một cách chính xác hiệu suất bộ đèn của nguồn chiếu sáng rắn
(SSL) và của tất cả các nguồn chiếu sáng khác14;

Đèn LED sản xuất trong nước không đạt tiêu chuẩn quốc tế và được sản xuất với tiêu chuẩn thấp một cách có
chủ ý để cạnh tranh với các cơ sở sản xuất trong nước có quy mô nhỏ hơn, chuyên sử dụng các thiết bị chế tạo
đèn LED được nhập khẩu với giá rẻ.
13 Một tỷ lệ nhỏ các đèn LED này không đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.
14 Phương pháp LM-79-2008 cho phép tính toán hiệu suất của bộ đèn LED (lượng ánh sáng thực thu được từ đèn
chia cho điện năng đầu vào và được đo bằng lumen/W). Hiệu suất của bộ đèn là cách tin cậy nhất để đo lường hiệu
suất của sản phẩm LED hoặc để đo lường hiệu suất của bộ đèn nói chung, thay vì dựa vào các phương pháp truyền
thống thường tách bạch giữa đánh giá đèn và hiệu suất bộ đèn.
12
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Tiêu chuẩn IES LM-80-2008, Phương pháp đã được phê chuẩn để đo lường độ suy
giảm quang thông của các nguồn sáng LED; phương pháp này xác định cách thức kiểm
tra độ suy giảm quang thông của đèn. Các gói LED có tuổi thọ dài hơn so với các thiết
bị chiếu sáng khác và có thể không còn sử dụng được lâu trước khi chúng thực sự bị
hỏng; do đó, có thể phát hiện được các kiểu hư hỏng bằng tiêu chuẩn này15.

13. Ngoài ra, không có quy định nào chỉ rõ việc sử dụng đèn tiết kiệm năng lượng như đèn LED
trong các quy chuẩn xây dựng của Bộ Xây dựng (MOC). Mặc dù các quy chuẩn xây dựng
có quy định cụ thể về yêu cầu chiếu sáng nhưng các quy chuẩn này không bao gồm nội
dung tiết kiệm năng lượng trong xây dựng mà lẽ ra phải có quy định cụ thể về việc sử dụng
các bóng đèn tiết kiệm năng lượng như đèn LED. Việc cập nhật các quy chuẩn này sẽ là
bước đi về mặt chính sách để thúc đẩy việc sử dụng các thiết bị chiếu sáng tiết kiệm năng
lượng như đèn LED.
14. Rào cản về thể chế: Có một số yếu kém về tổ chức thể chế cho tiêu chuẩn kiểm tra đèn
LED, nghiên cứu & phát triển để khuyến khích sử dụng các sản phẩm chiếu sáng LED và
thúc đẩy, thẩm định và buộc thực thi tiêu chuẩn đèn LED:


Viện Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam (VSQI) trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo
lường và Chất lượng (STAMEQ) chịu trách nhiệm thiết lập chế độ thực thi cho các nhà
cung ứng thiết bị chiếu sáng để đáp ứng những yêu cầu kiểm tra tối thiểu. Đối với các
sản phẩm LED, đã có các trung tâm kiểm tra chất lượng (QUATEST) nhưng các trung
tâm này chưa được công nhận là phòng kiểm tra sản phẩm chiếu sáng LED, một phần
là do sự tuân thủ tự nguyện các tiêu chuẩn IES được đề cập ở phần trên16. Những trung
tâm này hiện còn thiếu các thiết bị và kiến thức cần thiết để kiểm tra các sản phẩm LED
được sản xuất trong nước;



Các chương trình nghiên cứu & phát triển cấp quốc gia nhằm khuyến khích sử dụng
đèn LED còn nhiều yếu kém. Các chương trình này cần gắn kết chặt chẽ hơn với hoạt
động của các trung tâm nghiên cứu & phát triển của khu vực tư nhân và các cơ sở sản
xuất trong nước về những tiến bộ đạt được về các sản phẩm chiếu sáng LED và sản
xuất đèn LED. Sự gắn kết chặt chẽ hơn có thể sẽ góp phần nâng cao năng lực trong
việc phát triển các sản phẩm chiếu sáng LED tốt hơn, đáp ứng các tiêu chuẩn và quy
định mới của Việt Nam cho đèn LED và đáp ứng tốt hơn với nhu cầu của người tiêu
dùng đối với các sản phẩm chiếu sáng LED; và



Thiếu tập trung về thể chế cho việc khuyến khích sử dụng đèn LED như là thiết bị chiếu
sáng chủ đạo:

Phương pháp LM-80-2008 xác lập phương pháp chuẩn để kiểm tra độ suy giảm quang thông của đèn LED. Cần
ghi nhớ rằng độ suy giảm quang thông của nguồn LED đối với một mức độ ánh sáng nhất định cần được coi là một
thước đo tuổi thọ của thiết bị chiếu sáng. Tuy nhiên, cũng tồn tại các kiểu hư hỏng khác mà có thể, và trong hầu hết
các trường hợp, sẽ rút ngắn tuổi thọ của thiết bị.
16Sản phẩm chiếu sáng LED có hàng loạt
thể loại và thông số kỹ thuật khác nhau cần phải được kiểm tra.
QUATEST hiện là đơn vị duy nhất có khả năng kiểm tra đèn LED, kể cả đèn bóng tròn và đèn ống, về tiêu chuẩn an
toàn và tính năng. Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA) chỉ cấp chứng nhận cho các đặc tính kỹ thuật chứ không
phải cho các sản phẩm. Hiện nay, chứng nhận được cấp cho các đặc tính kỹ thuật kiểm tra về an toàn và tính năng
của hai loại đèn LED. QUATEST không thể kiểm tra các đặc tính kỹ thuật và loại đèn LED khác nên không thể nhận
chứng nhận từ BoA.
15
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○

Bộ Xây dựng:
▪
▪
▪
▪

Chưa giám sát hay khuyến khích việc lắp đặt các hệ thống chiếu sáng LED;
Chưa thực hiện các chiến dịch phổ biến thông tin về chiếu sáng tiết kiệm năng
lượng và lợi ích của nó đối với việc cắt giảm tiêu thụ năng lượng;
Chưa thực hiện các hoạt động về việc xếp hạng hiệu quả chiếu sáng công
cộng; và
Năng lực hạn chế trong việc thẩm định và phê duyệt các quy chuẩn và định mức
cho chiếu sáng LED.

○

Bộ Tài chính có năng lực hạn chế trong việc thẩm định các dự án chiếu sáng LED
trước khi phê duyệt các dự án này. Các phân tích tài chính hiện nay đối với các dự
án chiếu sáng cần được nâng cấp để phản ánh những lợi ích của chiếu sáng LED.

○

Bộ KHCN chỉ có năng lực hạn chế trong việc xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn
sản phẩm chiếu sáng LED. Năng lực hạn chế này có liên quan đến tình trạng thiếu
các thiết bị, tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục kiểm tra các sản phẩm chiếu sáng LED
và thiếu nguồn nhân lực đủ tiêu chuẩn để kiểm tra và chứng nhận các sản phẩm
chiếu sáng LED cũng như giám sát sự vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ (IPR)17.

○

Bộ Công Thương nhận thức đầy đủ về những lợi ích của chiếu sáng bằng công
nghệ LED nhưng chưa có đầy đủ các thông tư, chính sách cụ thể và các hoạt động
cấp quốc gia để quảng bá và khuyến khích việc phát triển và ứng dụng công nghệ
chiếu sáng LED.

○

Hầu hết các Bộ của Chính phủ còn thiếu kinh nghiệm trong việc đàm phán với các
nhà sản xuất thiết bị nhằm nâng cao mức hiệu suất năng lượng đối với các sản
phẩm của họ.

○

Chính quyền các địa phương chưa có đủ năng lực trong việc khuyến khích các sản
phẩm chiếu sáng tiết kiệm năng lượng như đèn LED, cùng với những lợi ích của
chúng về mặt tiết kiệm chi phí năng lượng. Họ không có đủ năng lực trong việc đánh
giá tính khả thi về mặt kỹ thuật, tài chính và kinh tế của các dự án chiếu sáng LED
tại địa phương và, do đó, họ gặp nhiều khó khăn trong việc phân bổ ngân sách cho
các dự án chiếu sáng LED có chi phí cao.

15. Rào cản về năng lực và kiến thức: Các nhà sản xuất thiết bị LED trong nước chưa có đủ
năng lực và sự hiểu biết về các thực tiễn tốt trong sản xuất đèn LED và về các chiến lược
hiệu quả nhất để cải tiến dây chuyền sản xuất nhằm cung ứng một cách thành công đèn
LED cho thị trường chiếu sáng Việt Nam. Điều đó dẫn đến mức đầu tư thấp cho các dây
chuyền sản xuất đèn LED. Để họ có thể nâng cao kiến thức và năng lực của mình, cần phải
dỡ bỏ những rào cản đối với việc sản xuất đèn LED trong nước và tăng doanh thu từ việc
bán đèn LED trong nước. Hình 2 cho thấy biểu đồ toàn bộ quy trình sản xuất thiết bị LED,
theo đó khu vực khép kín trong các đường kẻ màu đỏ là các quy trình mà các doanh nghiệp
sản xuất đèn LED ở Việt Nam có thể thực hiện18. Hình 3 và Hình 4 cung cấp thêm chi tiết về
quy trình đóng gói LED và quy trình sản xuất đèn LED.
Bộ KHCN là cơ quan đóng vai trò đầu tàu trong việc thực thi các quyền sở hữu trí tuệ theo trang thông tin điện tử
http://vietnam.usembassy.gov/iprtoolkitvn.html
18 Các quy trình bên ngoài khu vực khép kín màu đỏ như chế tạo wafer, thiết bị hệ thống MOCVD, phòng sạch, in
ảnh li-tô và xử lý wafer, có chi phí rất đắt và hầu như chỉ có thể tìm thấy ở các nước G7 cũng như ở Đài Loan, Hàn
17
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Hình 2: Quy trình sản xuất đèn LED

Hình 3: Quy trình đóng gói LED

Quốc và Trung Quốc.
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Hình 4: Quy trình sản xuất đèn LED

16. Một ví dụ về việc các cơ sở sản xuất thiết bị chiếu sáng LED trong nước thiếu năng lực có
thể tìm thấy ở hai công ty lớn nhất Việt Nam là Ralaco và Điện Quang, là những đơn vị đã
cam kết đầu tư vào việc mở rộng quy mô sản xuất các sản phẩm chiếu sáng LED, để sử
dụng trong nhà và ngoài trời, phù hợp với mục tiêu của Chính phủ theo Chương trình Quốc
gia về Phát triển công nghệ cao đến năm 2020. Những công ty này phần nào có năng lực
sản xuất đèn LED nhưng các sản phẩm của họ chưa đạt tiêu chuẩn quốc tế và chủ yếu để
bán ở thị trường trong nước với giá có thể cạnh tranh được với các sản phẩm LED nhập
khẩu có chất lượng thấp hiện đang tràn ngập thị trường chiếu sáng ở Việt Nam. Họ chưa có
khả năng tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật từ nước ngoài, điều đó có liên quan đến thực tế là các
chuyên gia tư vấn nước ngoài không muốn chia sẻ kiến thức chuyên môn mà không có sự
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ mạnh mẽ hơn. Họ cho rằng Việt Nam chưa sẵn sàng chuyển
hướng thị trường chiếu sáng sang các sản phẩm LED cho đến khi Việt Nam có các tiêu
chuẩn và quy định chỉ cho phép các sản phẩm LED tuân thủ những tiêu chuẩn và quy định
đó được bán trên thị trường.
17. Những mô tả chi tiết về quy trình sản xuất đèn LED được trình bày tại Phụ lục IV. Những
rào cản về mặt năng lực và kiến thức bao gồm:


Thiếu kiến thức kỹ thuật về những thiết bị cần thiết để sản xuất trong nước các sản
phẩm LED đạt tiêu chuẩn quốc tế với giá cạnh tranh. Mặc dù các nhà sản xuất thiết bị
chiếu sáng trong nước hiểu rằng các chíp LED với chất lượng hảo hạng được sản xuất
chủ yếu ở các nước G7 nhưng vẫn còn cơ hội cho các nhà sản xuất thiết bị chiếu sáng
có cơ sở tại Việt Nam cung cấp công nghệ chủ yếu, tiên tiến sản xuất đèn LED để làm
các chip LED, đóng gói chíp LED, lắp ráp các mạch in (PCB), sản xuất các bộ nguồn
điều khiển kể cả các mạch tích hợp (IC), các bộ tản nhiệt và các phụ kiện khác.



Ít được tiếp xúc và tiếp cận với các thực tiễn tốt và các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến
thiết kế và chế tạo đèn LED và các phụ kiện. Hầu hết các đơn vị sản xuất thiết bị chiếu
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sáng có cơ sở tại Việt Nam đều gặp khó khăn trong việc tuyển dụng chuyên gia kỹ thuật
ngắn hạn19 về LED. Các chuyên gia này chủ yếu làm việc tại các trung tâm nghiên cứu
& phát triển và khó có thể tuyển dụng họ bởi lịch làm việc bận rộn với các đơn vị thuê
họ.


Các chương trình nghiên cứu & phát triển của khu vực tư nhân có nhiều yếu kém trong
việc phát triển các sản phẩm LED:
○
○
○



Các trung tâm nghiên cứu & phát triển được đặt tại các nhà máy sản xuất thiết bị
chiếu sáng này không có đủ các điều kiện kiểm tra phù hợp cho công việc nghiên
cứu và phát triển công nghệ chiếu sáng LED.
Một số trung tâm không có các quy trình và phương pháp quốc tế để kiểm tra chất
lượng đèn LED; và
Sự phối hợp thiếu hiệu quả giữa các trung tâm này, các nhà sản xuất trong nước và
Chính phủ về những tiến bộ đạt được trong việc sản xuất đèn LED và các sản phẩm
LED.

Thiếu năng lực xây dựng chiến lược kinh doanh để mở rộng sản xuất các sản phẩm
LED trong nước và giảm chi phí sản xuất. Các cơ sở sản xuất thiết bị chiếu sáng trong
nước không có động lực cũng không được tiếp xúc với kinh nghiệm xây dựng chiến
lược kinh doanh toàn diện cho việc sản xuất trong nước các sản phẩm LED với chất
lượng cao. Việc xây dựng chiến lược kinh doanh đòi hỏi phải tìm hiểu nhận thức của
cộng đồng về thiết bị chiếu sáng LED, thu thập tin tức về tình hình cạnh tranh của các
công ty quốc tế trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm LED, tư duy về việc tiếp thị công
nghệ mang tính đột phá và hiểu biết về sự phối hợp nỗ lực nhằm thực hiện các quy trình
sản xuất LED mang tính sáng tạo. Khi những yếu tố trên đây được thực hiện, một chiến
lược kinh doanh đúng đắn, tập trung vào việc sản xuất LED sẽ hướng tới mục tiêu bán
các sản phẩm LED chế tạo trong nước tại thị trường chiếu sáng trong nước với giá cạnh
tranh.

18. Rào cản về nhận thức: Hầu hết các sản phẩm LED tại Việt Nam được bán cho các công ty
nước ngoài và nhằm mục đích trang trí, phần lớn các doanh nghiệp thương mại tại Việt
Nam và người dân hiểu biết rất hạn chế về những lợi ích của đèn LED. Hơn nữa, hiện
người ta có nhận thức rằng các sản phẩm LED có chất lượng đều là hàng nhập khẩu và rất
đắt đỏ, còn đèn LED sản xuất trong nước đều có chất lượng tồi và chẳng đem lại lợi ích bổ
sung nào, khiến người tiêu dùng thiếu lòng tin vào đèn LED. Với giá điện khá thấp ở Việt
Nam20, người ta rất ít thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức về việc sử dụng đèn
LED.
19. Rào cản về thị trường: Chất lượng thấp của đèn LED sản xuất trong nước và giá đắt của
các sản phẩm LED có chất lượng tốt được nhập khẩu từ nước ngoài là những rào cản
chính hạn chế khả năng đèn LED được thâm nhập thị trường nhiều hơn và được sử dụng
nhiều hơn tại Việt Nam. Hiện nay, để bán được sản phẩm LED ở thị trường Việt Nam, các
Hiện có 2 hoặc 3 nhà sản xuất thiết bị chiếu sáng có cơ sở tại Việt Nam đã ký kết thỏa thuận đối tác với các nhà
sản xuất LED quốc tế có uy tín. Mặc dù các DN này có khả năng tuyển dụng các chuyên gia LED quốc tế phù hợp để
tư vấn về việc năng cấp cơ sở chế tạo tại Việt Nam, nhưng chi phí để đưa các chuyên gia này vào Việt Nam khá đắt
đỏ. Ngoài ra, ý kiến tư vấn của các chuyên gia quốc tế này chứa đựng nhiều rủi ro bởi các dây chuyền sản xuất LED
mà họ khuyến nghị thường gắn liền với một thương hiệu quốc tế nhất định và có thể không phải là phương án tốt
nhất cho một nhà sản xuất LED có cơ sở tại Việt Nam.
20 Giá điện tiêu dùng ở Việt Nam tương đương với 0,07 USD/kWh, một mức giá được trợ cấp rất nhiều.
19
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DN sản xuất đèn LED đã làm ra các sản phẩm LED bằng cách ăn bớt một số quy trình chất
lượng để cạnh tranh với các DN nhập khẩu các thiết bị chế tạo và lắp ráp LED với giá rẻ
hơn. Tác động của sự thỏa hiệp này là việc lắp ráp các linh kiện LED từ nhiều nguồn khác
nhau, thiết kế không phù hợp và không có tuổi thọ dài hơn các thiết bị chiếu sáng truyền
thống khác. Điều đó dẫn đến ba thất bại thị trường: (i) Các sản phẩm LED làm trong nước
không có nhãn mác về mức tiêu thụ năng lượng và tuổi thọ, do đó làm mất lòng tin của
người tiêu dùng vào công nghệ LED trong nước; (ii) Việc giám sát hay lấy mẫu thị trường
là rất hạn chế hoặc hoàn toàn không có, do Chính phủ thiếu năng lực thực hiện và thiếu các
tiêu chuẩn chặt chẽ để loại bỏ các sản phẩm LED chất lượng kém ra khỏi thị trường; và (iii)
Mức chênh lệch giá cả giữa các sản phẩm chiếu sáng truyền thống và sản phẩm LED chất
lượng cao nhập khẩu không khuyến khích sự chấp nhận rộng rãi các sản phẩm này của
người tiêu dùng trong nước.
20. Rào cản về kỹ thuật: Việc thiếu các tiêu chuẩn và quy định bắt buộc về sản xuất và buôn
bán đèn LED trên thị trường chiếu sáng Việt Nam đã dẫn đến nhiều vấn đề liên quan đến
chất lượng sản phẩm chiếu sáng LED. Những vấn đề này cần được khắc phục để tăng
cường niềm tin của người tiêu dùng:


Chất lượng màu: Nhiều sản phẩm chiếu sáng LED có chất lượng màu xuất sắc với chỉ
số hoàn màu (CRI) lớn hơn 90, giá trị R9 tốt và một dải nhiệt độ màu tương quan (CCT).
Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng các sản phẩm chiếu sáng LED về cơ bản có chất
lượng màu kém hơn so với các sản phẩm truyền thống, đặc biệt là đèn halogen;



Hiệu quả của hệ thống chiếu sáng: Đối với các sản phẩm chiếu sáng và đặc biệt là bóng
đèn, người tiêu dùng kỳ vọng khả năng hoán đổi dễ dàng giữa các công nghệ nguồn
sáng khác nhau. Người ta kỳ vọng các sản phẩm thay thế sẽ tương thích với mạch
dimming, đáp ứng được chất lượng màu, phân bố ánh sáng, hình thức, công suất sáng
của các sản phẩm mà họ đang thay thế.

Phân tích các đối tác liên quan
21. Các đối tác tham gia vào việc thúc đẩy sản xuất các sản phẩm LED trong nước, vào việc
cung và cầu về đèn LED tại Việt Nam bao gồm:


Các đối tác thuộc khu vực công ở trung ương, những đơn vị có trách nhiệm xây dựng
các chính sách nhằm quy định và khuyến khích sự tăng trưởng sản xuất và sử dụng
công nghệ LED bao gồm:
o Viện Hàn lâm KHCNVN, cơ quan trực thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm phát triển
các công nghệ, trong đó có công nghệ chiếu sáng LED. Viện Hàn lâm KHCNVN sẽ
là Cơ quan điều hành Dự án này.
o Trung tâm PTCNC, đơn vị trực thuộc của Viện Hàn lâm KHCNVN, chịu trách nhiệm
về việc thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ dưới sự chỉ đạo của Viện Hàn
lâm KHCNVN. Trung tâm PTCNC được chỉ định làm Cơ quan thực hiện dự án thay
mặt Viện Hàn lâm KHCNVN.
o Cục Hạ tầng kỹ thuật thuộc Bộ Xây dựng, đơn vị có chức năng tham mưu và hỗ trợ
Bộ Xây dựng trong việc thực thi các chính sách về phát triển hạ tầng đô thị, trong đó
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có chính sách chiếu sáng bằng công nghệ LED. Cục Hạ tầng kỹ thuật sẽ hỗ trợ việc
thực hiện chương trình phổ biến thông tin của Dự án.
o Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường (DoSTE) thuộc Bộ Xây dựng, đơn vị làm
nhiệm vụ tham mưu và giúp Bộ Xây dựng từ góc độ khoa học, công nghệ và môi
trường trong công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và ứng dụng tiến
bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn và đo lường cũng như phát triển và
quản lý quy chuẩn xây dựng hiệu quả năng lượng. DoSTE sẽ hỗ trợ việc khuyến
khích sử dụng đèn LED bằng các quy chuẩn xây dựng hiệu quả năng lượng được
sửa đổi.
o Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng (STAMEQ) trực thuộc Bộ KHCN,
là đơn vị có nhiệm vụ đưa ra tiêu chuẩn cho các công nghệ mới, trong đó có công
nghệ LED, về hiệu suất năng lượng và tuổi thọ. Viện Tiêu chuẩn và chất lượng
Việt Nam (VSQI) trực thuộc STAMEQ chịu trách nhiệm ban hành các “tiêu chuẩn
quốc gia” (được viết tắt là TCVN, kế đó là một chữ số, một dấu hai chấm và năm
ban hành). Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 (QUATEST 1)
là đơn vị khoa học-công nghệ trực thuộc STAMEQ chịu trách nhiệm về mặt quản lý
Nhà nước đối với tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các hoạt động dịch vụ liên
quan khác. Nhóm các đối tác này sẽ thực hiện các quy trình kiểm tra và tiêu chuẩn
mới đối với đèn LED.
o Văn phòng Tiết kiệm năng lượng (EECO) trực thuộc Bộ Công Thương hiện đang
thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu
quả (VNEEP). EECO sẽ thực hiện các hoạt động chuyển giao công nghệ.
o Vụ Khoa học, công nghệ và tiết kiệm năng lượng (DSTES) thuộc Bộ Công
Thương, chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về tiết kiệm và bảo tồn năng lượng và
các khoa học và công nghệ năng lượng khác. DSTES sẽ hỗ trợ việc xây dựng lộ
trình cho việc phát triển các sản phẩm chiếu sáng LED và thực hiện chương trình
dán nhãn mác cho đèn LED.
o Viện Chiến lược và chính sách tài nguyên, môi trường (ISPONRE) thuộc Bộ
TNMT, đang điều hành dự án do UNEP-GEF tài trợ về “Xóa bỏ đèn sợi đốt thông
qua chuyển đổi thị trường chiếu sáng ở Việt Nam”. ISPONRE sẽ hỗ trợ việc phối
hợp các hoạt động của mình với Dự án này.


Các đối tác thuộc khu vực công ở cấp tỉnh, những người có trách nhiệm thực hiện các
chính sách được trung ương ban hành, sẽ được giao nhiệm vụ làm việc với khu vực tư
nhân để thực hiện các chính sách của trung ương.



Các đối tác thuộc khu vực tư nhân là:
o Các DN tư nhân sản xuất thiết bị LED trong nước (như Ralaco, Điện Quang, Việt
Nam Schreder) đang làm ra các sản phẩm LED phục vụ chiếu sáng chung trong nhà
và ngoài trời cũng như đang lập kế hoạch để đầu tư thêm cho sản xuất các thiết bị
LED có chất lượng cao cho thị trường Việt Nam.
o Các nhà cung cấp dịch vụ năng lượng trong nước - những đơn vị có năng lực lắp
đặt các hệ thống điều khiển và chiếu sáng bằng công nghệ LED. Những đối tác này
sẽ được xác định trong quá trình thực hiện dự án; và
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o Các đối tác công nghiệp và thương mại, những đơn vị sẽ đăng cai một số áp dụng
công nghệ LED chiếu sáng trong nhà (ví dụ, Nhà máy may Nhà Bè ở TP. Hồ Chí
Minh) và các ứng dụng ngoài trời (như Khu Công nghệ cao Hòa Lạc gần Hà Nội).


Các tổ chức dịch vụ xã hội dân sự (như Hội chiếu sáng Việt Nam - VLA và Hội Bảo tồn
và sử dụng năng lượng hiệu quả Việt Nam - VEECA), những đơn vị có thể cải thiện
hình ảnh của các sản phẩm LED sản xuất trong nước, cách sử dụng cũng như lợi ích về
mặt môi trường và xã hội của các sản phẩm này thông qua các hoạt động tuyên truyền
vận động, nâng cao nhận thức và đào tạo.

Phân tích dữ liệu cơ sở
22. Chương trình Mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (VNEEP)
dưới sự điều phối của Bộ Công Thương có giá trị 44 triệu USD đến năm 2020 đã hình
thành dự án cơ sở cho Dự án này. Giai đoạn I của VNEEP được thực hiện từ năm 2006
đến 2010 để đạt được mức tiết kiệm từ 3% đến 5%. Giai đoạn II hiện đang được thực hiện
đến năm 2015, với mục tiêu đạt được mức tiết kiệm từ 5% đến 8%. Các hoạt động cụ thể
chủ yếu của VNEEP II có mối liên hệ chặt chẽ với các sản phẩm chiếu sáng LED, bao gồm:


Hợp phần 1: Hoàn thiện các chỉ tiêu, mục tiêu và chiến lược hiệu quả năng lượng. Bộ
Công Thương hiện đang trong giai đoạn xây dựng và chuẩn bị lộ trình cho các hợp
phần của VNEEP II, để xác định rõ các mục tiêu hiệu quả năng lượng của các ngành sẽ
được lồng ghép và sẽ đóng góp như thế nào cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
quốc gia;



Hợp phần 2: Tăng cường năng lực: Bộ Công Thương đang xây dựng các chương trình
nâng cao năng lực cụ thể nhằm hỗ trợ và mở rộng nguồn kiến thức chuyên môn trong
nước cho một sỗ lĩnh vực mà ở đó VNEEP II đặt trọng tâm;



Hợp phần 3: Thực thi các Tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng tối thiều (MEPS) và cấp
nhãn mác. Bộ Công Thương đang hỗ trợ việc xây dựng và thực hiện MEPS cho các sản
phẩm tiêu thụ năng lượng cụ thể theo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng sẽ phối hợp với Bộ KHCN tiến hành rà soát định kỳ
các thiết bị và dụng cụ sử dụng điện để đưa vào các chương trình quốc gia khuyến
khích sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm và phối hợp với Bộ Xây dựng trong việc
thực thi Quy chuẩn “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả” và vận
động các DN công nghiệp và xây dựng tham gia có hiệu quả vào các chương trình tiết
kiệm năng lượng.



Hợp phần 4: Thực hiện những cải tiến cụ thể ở một số ngành được lựa chọn. Bộ Công
Thương đang cung cấp trợ giúp kỹ thuật nhằm giúp đỡ các đơn vị trong nước sản xuất
một số thiết bị và dụng cụ tiết kiệm năng lượng thực hiện nỗ lực cắt giảm chi phí cho
người tiêu dùng Việt Nam.



Hợp phần 5: Cải thiện việc thực hiện các chương trình bảo tồn và tiết kiệm năng lượng,
trong đó có các chương trình nâng cao nhận thức về tính khả thi về mặt tài chính của
các chương trình này được Bộ Công Thương hỗ trợ. Và,



Hợp phần 6: Nâng cao chất lượng thu thập số liệu về năng lượng và các quy trình Đo
lường – Báo cáo - Kiểm chứng (MRV). Bộ Công Thương chịu trách nhiệm đánh giá khả
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năng tiết kiệm năng lượng của một số tổ chức và giao trách nhiệm đầu tàu cho các tổ
chức có đủ năng lực thực hiện vai trò theo dõi & đánh giá đối với các sáng kiến tiết kiệm
năng lượng. Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng đang thực hiện các kế hoạch chi tiết cho
việc thu thập số liệu về sử dụng năng lượng đầu cuối ở khu vực dân sinh.
23. Dự án “Tăng cường năng lực thực hiện các sáng kiến biến đổi khí hậu trong ngành công
nghiệp và thương mại”, do UNDP tài trợ, nhằm mục đích tăng cường năng lực của các cán
bộ làm chính sách và các đối tác trong ngành công nghiệp để giảm lượng phát thải GHG và
dỡ bỏ rào cản đang hạn chế các DN công nghiệp ứng dụng công nghệ nhằm tiết kiệm
nguồn lực và nâng cao năng suất. Với ngân sách 2,9 triệu USD, dự án này được thực hiện
từ tháng 1/2013 đến tháng 12/2016. Các hoạt động chính được coi là dữ liệu cơ sở cho Dự
án này bao gồm:


Lượng hóa tiềm năng giảm mức phát thải GHG và tiết kiệm năng lượng từ các hoạt
động đã được xác định để giảm nhẹ tác động của tình trạng biến đổi khí hậu như sử
dụng các loại đèn tiết kiệm năng lượng, đặc biệt là các thiết bị chiếu sáng LED trong các
ngành công nghiệp và thương mại;



Xây dựng khung và phương pháp thu thập số liệu để ước tính mức giảm phát thải GHG
cho các phương án cụ thể nhằm giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu (ví dụ, sử dụng
chiếu sáng tiết kiệm năng lượng); những phương án này bước đầu sẽ được thực hiện
thí điểm ở một số ngành công nghiệp nhưng sẽ được ứng dụng ở các ngành công
nghiệp khác như công nghiệp sản xuất các sản phẩm chiếu sáng;



Xây dựng các chính sách và cơ chế để khuyến khích cải cách thị trường nhằm thu hút
khu vực tư nhân và các nhà cung ứng dịch vụ tham gia phát triển ngành công nghiệp có
cường độ phát thải các-bon thấp;



Tăng cường năng lực của cán bộ, nhân viên Bộ Công Thương ở trung ương và các
tỉnh, các trung tâm bảo tồn năng lượng, các nhân viên kiểm toán và các nhà quản lý DN
thông qua việc thực hiện các chương trình đào tạo về các nội dung xây dựng, thực hiện
và giám sát chính sách về biến đối khí hậu, xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động
giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu, đánh giá tiềm năng giảm mức phát thải GHG,
kiểm toán năng lượng và MRV.

Các chính sách, chỉ thị hướng dẫn và tổ chức thể chế
24. Hiện nay Chính phủ có các chính sách, chiến lược sau đây về việc khuyến khích sản xuất
trong nước các sản phẩm LED:


Thông báo quốc gia lần thứ hai của Việt Nam (SNC, tháng 12/2010) nhấn mạnh tầm
quan trọng của các phương án giảm mức phát thải GHG để tiết kiệm năng lượng trong
chiếu sáng khu vực dân sinh và chiếu sáng công cộng. SNC cũng nhấn mạnh sự cần
thiết phải “triển khai thêm các công nghệ thân thiện với môi trường nhằm phát triển một
nền kinh tế có cường độ phát thải các-bon thấp”, trong đó có công nghệ chiếu sáng
LED.21

SNC cũng thừa nhận tình trạng tiếp tục sử dụng các công nghệ cũ, lỗi thời cũng như ưu tiên cao dành cho việc sử
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Coi công nghệ chiếu sáng là một trong những ứng dụng công nghệ mới, thân
thiện với môi trường trong mục “sử dụng năng lượng”, SNC xác định nhu cầu triển khai các công nghệ này bằng
cách tăng cường đầu tư và sử dụng chuyên gia.
21
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Luật Bảo vệ môi trường22 kêu gọi sắp xếp thứ tự ưu tiên các hoạt động nghiên cứu khoa
học, chuyển giao công nghệ và ứng dụng các tiến bộ công nghệ, công nghệ cao và
công nghệ thân thiện với môi trường. Các sản phẩm chiếu sáng LED có thể được liệt kê
trong danh mục công nghệ thân thiện với môi trường;



Quyết định số 1874/2010/QĐ-CP về việc phê duyệt Định hướng chiến lược về phát triển
ngành chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 202523;



Chiến lược Tăng trưởng xanh quốc gia 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt ngày 25/9/2012 theo Quyết định số 1393/2012/ QĐ-TTG,
với các mục tiêu cụ thể là tiến hành nghiên cứu và tăng cường ứng dụng các công nghệ
tiên tiến thích hợp nhằm giảm cường độ phát thải GHG và góp phần ứng phó có hiệu
quả với tình trạng biến đổi khí hậu, trong đó có công nghệ chiếu sáng LED;



Kế hoạch Hành động về tăng trường xanh (2014-2020) được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt ngày 20/3/2014 theo Quyết định số 403/2014/QĐ-TTG, trong đó có: Hoạt động 13
đề cập các Tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng tối thiểu và cấp nhãn mác năng lượng cho
các sản phẩm; Hoạt động 12 nói về việc phát triển các công nghệ và kỹ thuật sử dụng
năng lượng hiệu quả và tiết kiệm; và Hoạt động 16 kêu gọi sự hỗ trợ và khuyến khích
nghiên cứu & triển khai và đầu tư vào việc ứng dụng các công nghệ xanh;



Chương trình Mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu được Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt theo Quyết định số No158/2008/QĐ-TTG ngày 2/12/2008 với các mục
tiêu chiến lược và nhiệm vụ về phát triển các công nghệ nhằm giảm mức phát thải GHG
và thúc đẩy hợp tác quốc tế về lĩnh vực khoa học và công nghệ, ứng dụng có hiệu quả
và chuyển giao các công nghệ thân thiện với khí hậu.



Luật Sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm (1/1/2011);



Thông tư Số 08/2006/TT-BCN được Bộ Công Thương ban hành ngày 16/11/2006 về
quy trình và thủ tục cấp nhãn mác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Thông tư
này quy định chi tiết về các sản phẩm cần được cấp nhãn mác, cơ quan chịu trách
nhiệm kiểm tra để cấp chứng chỉ và các tiêu chuẩn làm cơ sở để đánh giá các sản
phẩm tiết kiệm năng lượng. Thông tư được thường xuyên sửa đổi để cập nhật những
thực tiễn tốt quốc tế, kết quả các cuộc đánh giá mới được tổ chức và kết quả của các
đợt thử nghiệm;

Được ban hành năm 1993 và được Quốc hội sửa đổi ngày 23/6/2014 theo Quyết định số 55/2014/QH13 có hiệu
lực từ ngày 1/1/2015.
23 Mục tiêu của Định hướng chiến lược cho ngành chiếu sáng đô thị là, đến năm 2015: (a) Đối với các thành phố lớn
(đô thị loại I), chiếu sáng 100% chiều dài các đường phố và ngõ hẻm (có chiều rộng >2m); (b) Đối với các thành phố
trung bình/thị xã (đô thị loại II và III), chiếu sáng 95%-100% chiều dài các đường phố chính, 80-85% chiều dài các
đường phố nhỏ và 70%-75% chiều dài các ngõ hẻm; (c) Đối với các thị trấn nhỏ (đô thị loại IV và V), chiếu sáng
80%-85% chiều dài các đường phố và 60%-65% chiều dài các ngõ hẻm; (d) 100% các sản phẩm sử dụng để chiếu
sáng các đường phố mới, các khu vực công cộng và để quảng bá có hiệu quả về sử dụng năng lượng; (e) khuyến
khích việc sử dụng kỹ thuật giảm sáng tiên tiến, thiết bị điều khiển từ xa và năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời,
năng lượng gió) cho các hệ thống chiếu sáng này; và (f) đến năm 2015, 100% các sản phẩm sử dụng cho chiếu
sáng công cộng sử dụng năng lượng hiệu quả và > 30% các dự án chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt
trời.
22
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Quyết định Số 51/2011/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục các thiết bị dán nhãn mác
bắt buộc, MEPS và lộ trình, trong đó có việc cấm nhập khẩu, sản xuất và lưu thông các
bóng đèn tungsten có công suất lơn hơn 60W;



Quyết định Số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 ban hành danh mục các phương tiện
và thiết bị sử dụng năng lượng hiệu quả được các đơn vị, tổ chức, cơ quan mua sắm
bằng ngân sách nhà nước;



Thông tư Số 07/2012/TT-BCT ngày 4/4/2012 hướng dẫn việc đăng ký, đánh giá, cấp
chứng chỉ, thu hồi chứng chỉ, lựa chọn để kiểm tra và cấp nhãn mác năng lượng cho xe
cộ và thiết bị điện gia dụng nằm trong danh mục cấp nhãn mác năng lượng bắt buộc
được ban hành bởi Thủ tướng Chính phủ hay các chương trình cấp nhãn mác năng
lượng tự nguyện khác.

Mặc dù Chính phủ có kế hoạch đưa công nghệ chiếu sáng LED vào “Định hướng chiến
lược về phát triển ngành chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2025” trong khuôn khổ
Chương trình VNEEP II, nhưng Chính phủ vẫn chưa thề làm việc đó do thiếu thông tin cụ
thể về việc ngành công nghiệp chiếu sáng LED sẽ mở rộng các hoạt động như thế nào.
Tình trạng thiếu thông tin cụ thể này có liên quan đến các rào cản do thiếu kiến thức cụ thể
về việc sản xuất đèn LED được mở rộng quy mô.
25. Do Việt Nam là một thành viên của IEC, STAMEQ có chức năng giám sát quy trình ban
hành các tiêu chuẩn IEC. STAMEQ đã xây dựng các tiêu chuẩn về phương pháp thử
nghiệm cho bộ đèn chiếu sáng, bao gồm đèn CFL, chấn lưu và đèn huỳnh quang, đèn sợi
đốt (ICL). STEMAQ cũng đã xây dựng 3 tiêu chuẩn tự nguyện cho đèn LED (một tiêu chuẩn
về yêu cầu tính năng và 2 tiêu chuẩn về đặc tính an toàn cho mô đun LED và đèn LED tự
hiệu chỉnh dòng– selfballasted LED) theo các tiêu chuẩn TCVN tự nguyện sau đây:


TCVN 8783:2011: Đèn LED tự hiệu chỉnh dòng để chiếu sáng chung – Các yêu cầu về
tính năng; Tiêu chuẩn tham chiếu IEC/PAS 62612:2009; Năm ban hành: 2011; Năm có
hiệu lực: Trên cơ sở tự nguyện;



TCVN 8782:2011: Đèn LED tự hiệu chỉnh dòng để chiếu sáng chung trên 50V; Các đặc
tính về an toàn; Tiêu chuẩn tham chiếu IEC 62560:2011; Năm ban hành: 2011; Năm có
hiệu lực: Trên cơ sở tự nguyện;



TCVN 8781:2011: Mô đun đèn LED để chiếu sáng chung; Các đặc tính về an toàn; Tiêu
chuẩn tham chiếu IEC 62031:2008; Năm ban hành: 2011; Năm có hiệu lực: Trên cơ sở
tự nguyện;

Trong Hợp phần 3 của Chương trình VNEEP hỗ trợ việc thực thi MEPS, STAMEQ đang
phấn đấu nâng cấp các tiêu chuẩn về phương pháp thử nghiệm đèn LED và các phụ kiện
cho phù hợp với các tiêu chuẩn tự nguyện24. Tuy nhiên, những nỗ lực hiện nay của
STAMEQ giám sát việc thực hiện các quy định này và BoA thuộc Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận chất lượng
phòng thí nghiệm thử nghiệm theo các tiêu chuẩn hệ thống VILAS, các hệ thống IECEE (để kiểm tra các sản phẩm
sử dụng năng lượng làm căn cứ cho việc cấp giấy chứng nhận cho sản phẩm tiết kiệm năng lượng) hoặc cho các
đơn vị cấp giấy chứng nhận chất lượng đã ký kết thỏa thuận công nhận lẫn nhau (ILAC và APLAC). BoA cấp giấy
chứng nhận VILAS cho các phòng thí nghiệm đã được cấp giấy chứng nhận. IECEE là tổ chức quốc tế cấp giấy
chứng nhận quốc tế. Hiện hay ở Việt Nam chưa có các phòng thí nghiệm quốc gia cấp giấy chứng nhận chất lượng
24
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STAMEQ ở lĩnh vực này đang bị đình trệ, bị cản trở bởi tình trạng thiếu kiến thức về các tiêu
chuẩn quốc tế liên quan đến phương pháp thử nghiệm và các thiết bị cần thiết cho việc tiến
hành những thử nghiệm này.
26. ”Sao năng lượng Việt Nam” được Bộ Công Thương phê chuẩn làm nhãn mác chính thức
cho các sản phẩm sử dụng năng lượng hiệu quả, trong khuôn khổ Hợp phần 3 của Chương
trình VNEEP II25; EECO là đầu mối cho việc cấp chứng nhận cho các sản phẩm và quản lý
công tác cấp nhãn mác26, trên cơ sở đó một cơ chế đã được thiết lập để kiểm tra và giám
sát sau khi cấp nhãn mác, theo đó:


Các DN được cấp nhãn mác năng lượng sẽ được yêu cầu gửi lên Bộ Công Thương số
liệu thống kê về các sản phẩm được cấp nhãn mác năng lượng;



Vụ Quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương sẽ tiến hành thanh tra thường xuyên các
sản phẩm được cấp nhãn mác năng lượng đang lưu thông trên thị trường; và



Đến năm 2015, tất cả các thiết bị điện tử gia dụng sẽ phải tuân thủ MEPS bắt buộc.

Để hỗ trợ việc sử dụng ngày càng nhiều các sản phẩm chiếu sáng LED ở Việt Nam, theo
yêu cầu của Chương trình VNEEP II, EECO có kế hoạch cấp nhãn mác cho các sản phẩm
LED được sản xuất tại Việt Nam theo cơ chế này. Tuy nhiên, chưa thể xây dựng kế hoạch
này cho đến khi STAMEQ đặt ra các tiêu chuẩn bắt buộc cho các sản phẩm chiếu sáng
LED và khi một dây chuyền sản xuất LED đi vào hoạt động và làm ra đèn LED với chất
lượng ổn định và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.
27. Tiêu chuẩn sử dụng chiếu sáng tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà là Tiêu chuẩn xây
dựng có tại Quy chuẩn “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả” (EEBC)
số QCXDVN 09:2013 được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số QCVN
09:2013/BXD. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các tòa nhà mới hoặc các tòa nhà có diện tích
hơn 2.500m2. Quy chuẩn xây dựng đặt ra những yêu cầu về mặt thiết kế cho các lớp cách
nhiệt, chiếu sáng, thông gió, tiêu thụ năng lượng, sưởi ấm hơi nước, cũng như phác thảo
cách thức tính toán hiệu quả sử dụng năng lượng của toàn bộ tòa nhà. Tuy nhiên, quy
chuẩn không bao gồm việc sử dụng đèn LED. Bộ Công Thương và Bộ Xây dựng đang phối
hợp với nhau trong khuôn khổ Hợp phần 3 của Chương trình VNEEP II để đưa vào Bộ quy
chuẩn này các hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng các sản phẩm chiếu sáng LED. Tuy
nhiên, nỗ lực này là chưa đủ về khía cạnh xác định các đặc tính kỹ thuật ở nơi mà các sản
phẩm chiếu sáng LED được sử dụng trong các toà nhà và khu vực công cộng để bảo đảm
sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm. Nỗ lực này sẽ chưa hoàn tất cho đến khi có
nhiều sản phẩm chiếu sáng LED được sản xuất trong nước và được bán trên thị trường
Việt Nam.

quốc tế.
25 Một nhãn mác năng lượng phải có: a) Mã số công nhận được Bộ Công Thương ban hành; b) Tên/mã số sản phẩm
đã được DN đăng ký và được Bộ Công Thương cấp trong giấy chứng nhận sản phẩm tiết kiệm năng lượng; c) Nhà
sản xuất: Tên của tổ chức/DN sản xuất ra sản phẩm và đăng ký nhãn mác năng lượng; d) Tên của tổ chức/DN nhập
khẩu sản phầm được cấp nhãn mác năng lượng, nếu thấy thích hợp; e) Thông tin về các thông số hiệu quả sử dụng
năng lượng (tương ứng với 5 mức độ theo con số ngôi sao trên nhãn mác theo quyết định của Bộ Công Thương sau
khi đánh giá các kết quả kiểm tra về hiệu quả sử dụng năng lượng của sản phẩm được ghi trên giấy chứng nhận; f)
Mức độ tiêu thụ năng lượng của sản phẩm tính theo kWh/năm; và g) Các thông tin khác có liên quan.
26 EECO của Bộ Công Thương cũng nhận được sự hỗ trợ của Dự án GEF “Dỡ bỏ rào cản đối với việc xây dựng và
thực hiện các tiêu chuẩn và nhãn mác tiết kiệm năng lượng (BRESL)”.
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Năng lực thể chế cho công tác thử nghiệm
28. Ở Việt Nam, năng lực thể chế cho công tác thử nghiệm các sản phẩm chiếu sáng hiện diện
tại các cơ sở nghiên cứu, thanh tra chất lượng sản phẩm và sản xuất, trong đó có:


Các đơn vị nghiên cứu như Viện OSH Việt Nam, Viện Hàn lâm KHCNVN và Trường Đại
học bách khoa Hà Nội;



Các đơn vị thanh tra chất lượng sản phẩm như các phòng thử nghiệm của QUATEST 1,
2 và 3 được đặt ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam Việt Nam; và



Các đơn vị sản xuất tại Nhà máy bóng đèn & phích nước Rạng Đông (Hà Nội), Công ty
Điện Quang (TP. Hồ Chí Minh) và Công ty Philips (TP. Hồ Chí Minh).

29. Các phòng thí nghiệm QUATEST là những phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm được cấp
chứng chỉ quốc gia có quy mô lớn nhất và được biết đến nhiều nhất, được xây dựng bởi
STAMEQ trực thuộc Bộ KHCN. Trước khi bất kỳ sản phẩm nào được đem bán trên thị
trường, người bán, người phân phối hoặc người sản xuất sản phẩm đó có nghĩa vụ xin giấy
chứng nhận tuân thủ với các tiêu chuẩn quốc gia của QUATEST. Tuy nhiên, năng lực của
các phòng thử nghiệm của QUATEST còn bị hạn chế do tình trạng thiếu nhân lực, thiếu các
thiết bị thử nghiệm chuyên dụng và thiếu diện tích sử dụng. Đối với các sản phẩm LED,
QUATEST có năng lực thử nghiệm một số đặc tính kỹ thuật liên quan đến độ an toàn, tính
năng và hiệu suất. Song, các phòng thử nghiệm này không có thiết bị để thực hiện các kiểm
tra khác về tính tuân thủ điện, hiệu suất năng lượng và trắc quang, và chỉ có thể kiểm tra
đèn LED bóng tròn và đèn LED ống. Vì vậy, các cơ sở sản xuất LED phải gửi sản phẩm của
mình đến các phòng thử nghiệm khác, thường là các phòng thử nghiệm ở nước ngoài và
phải chịu chi phí cao hơn. Để hỗ trợ việc thúc đẩy MEPS và cấp nhãn mác trong khuôn khổ
Hợp phần 3 của Chương trình VNEEP II, Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ KHCN lên
kế hoạch tăng cường năng lực của các phòng thí nghiệm QUATEST để có thể kiểm tra các
sản phẩm chiếu sáng LED sản xuất trong nước. Tuy nhiên, họ đang gặp phải những bất cập
do thiếu sự tin tưởng vào các thiết bị kiểm tra được mua.
Các sáng kiến đang thực hiện để xúc tiến công nghệ LED
30. Chương trình quốc gia về đổi mới công nghệ đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt tháng 5/2011 tập trung vào việc xây dựng và thực hiện lộ trình tăng cường năng
lực công nghệ quốc gia, nghiên cứu ứng dụng trong việc chế tạo các công nghệ tiên tiến,
xúc tiến các sản phẩm quốc gia chủ yếu và hỗ trợ các DN vừa và nhỏ phát triển các công
nghệ mang tính sáng tạo. Công nghệ chiếu sáng LED là một trong những công nghệ tiên
tiến chủ yếu trong Chương trình này. Một “Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia” được thành
lập tháng 8/2011 theo Chương trình này27. Năm 2013, một đề xuất dự án có tiêu đề “Nghiên
cứu và triển khai lộ trình phát triển công nghệ LED” được đưa vào danh mục rút gọn cùng
với 16 đề xuất dự án khác để được nhận tài trợ và xây dựng dự án28. Hai dự án được GEF
tài trợ tạo nên nền tảng và nguồn cổ vũ tinh thần cho Quỹ này: Dự án “Chiếu sáng công
GS. Hoàng Văn Phong, nguyên Bộ trưởng Bộ KHCN, là Chủ tịch của Quỹ này, với số vốn 50 triệu USD, để cung
cấp vốn vay với lãi suất ưu đãi và làm người bảo lãnh cho các cá nhân và DN trong việc nghiên cứu, chuyển giao,
đổi mới và cải tiến công nghệ, trong đó có công nghệ sản xuất đèn LED. Quỹ được bồi hoàn hàng năm từ nguồn vốn
của ngân sách Nhà nước.
28 Đến tháng 6/2013, Đề xuất dự án này vẫn chưa được phê duyệt.
27
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cộng hiệu suất cao - VEEPL” (kết thúc năm 2011) và Dự án được UNEP tài trợ “Xóa bỏ đèn
sợi đốt thông qua chuyển đổi thị trường chiếu sáng ở Việt Nam” (sẽ kết thúc trong năm
2015).
31. Chương trình Quốc gia về phát triển công nghệ cao đến năm 2020 được Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt năm 2010 tập trung vào việc nghiên cứu & triển khai các công nghệ tiên tiến,
chế tạo sản phẩm, hình thành doanh nghiệp và phát triển các ngành công nghệ cao (như
công nghệ thiết bị quang điện, có liên quan đến việc sản xuất các sản phẩm LED). Pha 1
của chương trình này được thực hiện từ năm 2011 đến năm 2015, và Pha 2 sẽ được triển
khai trong các năm 2016-2020.
32. Hiện nay có một dự án 7 triệu USD đang triển khai tại Sở KHCN Hà Nội, với mục tiêu sản
xuất đèn LED 8-40W sử dụng trong nhà và đèn LED 150W sử dụng ngoài trời. Dự án này
đã mua 8 dây chuyền sản xuất thuộc các công đoạn khác nhau của quy trình sản xuất đèn
LED, cụ thể là: dây chuyền đóng gói LED từ các chíp xanh (blue dies); dây chuyền sản xuất
bản mạch in nhôm; dây chuyền sản xuất hàn SMD; dây chuyền sản xuất bộ tản nhiệt; dây
chuyền sản xuất bộ nguồn điện tử; dây chuyền sản xuất linh kiện quang học; và hai dây
chuyến lắp ráp. Sở KH&CN Hà Nội còn được nhận trợ giúp kỹ thuật từ các nhà cung ứng
thiết bị Nhật Bản đến cuối năm 2014. Sở đang đàm phán với một số DN sản xuất đèn LED
có cơ sở tại Việt Nam để cung cấp các gói LED sản xuất trong nước có tiềm năng giảm chi
phí cho đèn LED sản xuất trong nước. Thỏa thuận giữa Sở KHCN Hà Nội và các DN sản
xuất đèn LED trong nước vẫn chưa được ký kết cho đến khi giải quyết được các vấn đề về
chất lượng của các sản phẩm từ các đơn vị của Sở KHCN Hà Nội.
33. Nhà nước có một số dự án, chương trình đang thực hiện về sản xuất sản phẩm LED, trong
đó có:


"Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống chiếu sáng thông minh và tiết kiệm năng
lượng sử dụng thiết bị LED và pin mặt trời” thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ
Nhà nước KC.05.07/11-15, đang được thực hiện trong giai đoạn 2011 – 2015. Dự án
này đang phát triển pin mặt trời cũng như chế tạo hệ thống chiếu sáng bằng cách sử
dụng các mô-đuyn đèn LED.



“Nghiên cứu và triển khai công nghệ chiếu sáng LED cho ngành nông nghiệp Tây
Nguyên”, đang được Trung tâm PTCNC thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Tây
Nguyên 3 của Nhà nước (6,4 tỷ VND) trong giai đoạn tháng 1/2013 – 12/2015 để nghiên
cứu và triển khai công nghệ chiếu sáng LED ứng dụng trong nông nghiệp ở Tây
Nguyên.

34. Viện Hàn lâm KHCNVN cũng đang lên kế hoạch để thực hiện một số dự án trình diễn chiếu
sáng trong nhà và ngoài trời, một phần của Hợp phần 5 thuộc Chương trình VNEEP II.
Thông qua việc sử dụng có kế hoạch đèn LED sản xuất trong nước trong vòng từ 2 đến 4
năm, các dự án trình diễn này sẽ góp phần làm tăng thêm niềm tin của người tiêu dùng Việt
Nam đối với các sản phẩm chiếu sáng LED do các DN trong nước sản xuất.
Các sáng kiến của các DN sản xuất thiết bị chiếu sáng LED trong nước nhằm mục đích mở
rộng quy mô sản xuất đèn LED
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35. Ở Việt Nam có hơn 8 DN sản xuất thiết bị chiếu sáng sẵn sàng lắp ráp các sản phẩm đèn
LED để bán trong nước. Trong số các DN sản xuất thiết bị chiếu sáng này, Ralaco29 ở Hà
Nội và Điện Quang30 ở TP. Hồ Chí Minh sản xuất hơn 90% đèn LED tại Việt Nam được bán
chủ yếu cho các công ty nước ngoài có các tòa nhà tại Việt Nam. Đối với các công ty này,
việc sản xuất đèn LED chiếm chưa đến 5% tổng doanh thu từ việc bán các thiết bị chiếu
sáng ở thị trường trong nước. Tình trạng này là do năng lực của các DN này hạn chế, với
một dây chuyền “lắp ráp các mạch in PCB” (dựa vào công nghệ dán bề mặt) và một dây
chuyền lắp ráp đèn LED từ các gói LED, bộ điều khiển, bộ tản nhiệt và các linh kiện khác
được nhập khẩu từ nước ngoài. Như vậy, năng lực và kiến thức chuyên môn của hầu hết
các công ty này trong việc sản xuất đèn LED chỉ giới hạn ở việc nhập khẩu các linh kiện từ
các nước khác nhau và lắp ráp chúng thành đèn LED để đem bán ra thị trường31.
36. Ralaco và Điện Quang đã công bố ý định mở rộng quy mô bán đèn LED ở thị trường chiếu
sáng Việt Nam bằng cam kết thực hiện kế hoạch đầu tư vào phát triển hạ tầng sản xuất đèn
LED và chuyển giao công nghệ trị giá khoảng 4 triệu USD cho mỗi công ty trong giai đoạn
2013-201732. Để thực hiện mục tiêu này, hai công ty đã đầu tư những khoản tiền khiêm tốn
vào các phương tiện nghiên cứu & triển khai của chính mình, được vận hành bởi các
chuyên gia trong nước. Công việc nghiên cứu hiện nay của họ gồm thiết kế các thiết bị
chiếu sáng LED mới để sử dụng trong nhà và ngoài trời. Tuy nhiên, công việc này chưa
đưa đến sự gia tăng doanh thu từ việc bán các sản phẩm chiếu sáng LED trong nước do
thiếu các tiêu chuẩn LED quốc gia và ít được tiếp cận với các chương trình đào tạo chính
quy về thiết kế và sản xuất đèn LED.
37. Đối với các DN này, việc thực hiện những khoản đầu tư nhằm mở rộng quy mô sản xuất
đèn LED sẽ gặp nhiều khó khăn do không có sự liên kết chiến lược với các công ty nước
ngoài để cung cấp thiết kế và trợ giúp kỹ thuật về cơ cấu thiết bị cho mở rộng quy mô sản
xuất đèn LED. Nếu không có sự trợ giúp đặc biệt từ Chương trình VNEEP II và cho dù họ có
nỗ lực tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật của nước ngoài cho việc sản xuất đèn LED, thì những DN
này cũng vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các dịch vụ tư vấn cho họ về việc tiếp cận
các khoản đầu tư này như thế nào để có thể bao hàm được các quy trình trong khu vực
màu đỏ tại Hình 2, trong đó có:


Công nghệ sản xuất bộ nguồn LED mà chính các DN này có thể thiết kế và lắp ráp;



Thiết kế và kiểm soát các phụ tùng như mạch PCB và bộ tản nhiệt mà các DN này cần
có sự hướng dẫn về thiết kế quản lý nhiệt cho các đèn LED do họ sản xuất;



Việc sản xuất các gói LED hiện chủ yếu được thực hiện tại các nước G7 cũng như Đài
Loan, Hàn Quốc và Trung Quốc và chiếm 65% tất cả các chi phí sản xuất của một
nguồn sáng LED. Một trong những DN sản xuất thiết bị chiếu sáng lớn tại Việt Nam đã
bày tỏ ý định dành một khoản đầu tư để tiếp nhận công nghệ và nhập thiết bị này từ
Công ty Nihon Garter hoặc Công ty JTU của Nhật Bản.

29

www.rangdongvn.com
www.dienquang.com
31 Năng lực hạn chế của họ bao gồm việc chế tạo PCB (dựa vào công nghệ dán bề mặt) và dây chuyền lắp ráp đèn
LED bằng cách sử dụng các linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài.
32 Đối với Ralaco, đầu tư bổ sung là chính đáng với doanh thu 2,5 triệu USD từ đèn LED năm 2013, tức là 2,5%
tổng doanh thu từ tất cả các loại đèn bán ra thị trường. 1.300.000 đèn LED bán được trong năm 2013, tăng gấp 3 lần
số lượng đèn LED bán được trong năm 2012.
30
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Có thể xem Phụ lục IV để có thêm thông tin chi tiết về các thiết bị sản xuất LED khác mà
các DN sản xuất thiết bị chiếu sáng LED có cơ sở tại Việt Nam quan tâm.
38. Theo kịch bản cơ sở, nhu cầu đèn LED trong tương lai ở Việt Nam dự kiến sẽ vẫn ở mức
thấp như hiện nay do những rào cản và bất cập được trình bày ở phần trên đây. Hơn nữa,
thị trường chiếu sáng có thể sẽ chủ yếu bán đèn CFL, TFL T8 và HID như là các loại đèn
tiết kiệm năng lượng được sử dụng tại Việt Nam. Thị phần đèn LED vào năm 2020 sẽ có
5% bóng LED tròn và 3,3% đèn LED tuýp. Một bản báo cáo gần đây của UNEP-GEF
“en.lighten” về Chiếu sáng hiệu suất cao ở Đông Nam Á xếp Việt Nam ở mức độ “khiêm
tốn” về độ sẵn sàng chuyển sang chiếu sáng hiệu suất cao. Có thể đèn CFL sẽ tiếp tục là
loại đèn hiệu suất cao chính được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam, vì những lý do sau:




Năng lực thiết kế và sản xuất đèn LED còn hạn chế tại Việt Nam;
Mối quan ngại chung về chất lượng đèn LED hiện có mặt trên thị trường chiếu sáng ở
Việt Nam; và
Việc chuyển giao công nghệ bị tách rời giữa các dự án trình diễn và dự án nghiên cứu
đèn LED của Nhà nước và các DN sản xuất đèn LED tư nhân.

Hậu quả là, thị phần đèn LED trên thị trường chiếu sáng có thể sẽ vẫn ở mức dưới 10%.
Nếu các dự án cơ sở được thực hiện và tình hình như hiện nay (với sự hiện diện của các
rào cản) vẫn tiếp diễn, thì việc sản xuất đèn LED trong nước sẽ không tăng trưởng và mức
phát thải GHG từ nhu cầu chiếu sáng ở Việt Nam sẽ tăng gấp hơn ba lần đến năm 2030.

CHIẾN LƯỢC CỦA DỰ ÁN
Lý do căn bản của dự án và sự phù hợp về chính sách
39. Dự án đề xuất phù hợp với mục tiêu thứ nhất của Chiến lược Giảm nhẹ biến đổi khí hậu
cho phép GEF xúc tiến các hoạt động trình diễn, triển khai và chuyển giao các công nghệ
sáng tạo có cường độ phát thải các-bon thấp, tập trung vào các công nghệ mang tính sáng
tạo, có cường độ phát thải các-bon thấp mới xuất hiện trong giai đoạn trình diễn thị trường
hoặc thương mại hóa, ở đó rất cần có hành động thúc đẩy công nghệ. Dự án này cũng sẽ
góp phần thực hiện các mục tiêu đề ra tại Chương trình chiến lược Poznan về chuyển giao
công nghệ và các mục tiêu cốt lõi của GEF trong việc cắt giảm mức phát thải GHG trên toàn
cầu. Dự án sẽ nhận diện và góp phần dỡ bỏ các rào cản hiện đang hạn chế khả năng của
Việt Nam phát triển công nghệ chiếu sáng LED tiết kiệm năng lượng phục vụ chiếu sáng
chung trong nhà và ngoài trời bằng cách sử dụng các nguồn lực, khả năng chuyên môn
trong nước và khai thác quan hệ đối tác quốc tế.
40. Dự án này phù hợp với một trong những dự án ưu tiên của Chính phủ được xác định trong
Bài tập xây dựng danh mục dự án quốc gia. Hơn nữa, SNC của Việt Nam gửi đến UNFCCC
cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải phổ biến các công nghệ thân thiện với môi trường và
phải tăng cường năng lực trong phát triển và chuyển giao công nghệ.
41. Dự án cũng hoàn toàn phù hợp với Đánh giá nhu cầu kỹ thuật (TNA) trong khuôn khổ SNC,
trong đó nêu bật tiềm năng tiết kiệm năng lượng to lớn trong ngành chiếu sáng:


Chiến lược Quốc gia về biến đổi khí hậu được thông qua theo Quyết định Số 2139/QĐTTg ngày 5/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ kêu gọi tăng cường các hoạt động
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nghiên cứu, triển khai và phổ biến các thiết bị, sản phẩm tiết kiệm năng lượng góp phần
làm giảm mức phát thải GHG;


Sự cần thiết phải chuyển giao công nghệ được thể hiện tại Luật Chuyển giao công nghệ
Số 80/2006/QH11 ngày 29/11/2006, trong đó dành ưu tiên cho việc phát triển và chuyển
giao công nghệ, kể cả chuyến giao các công nghệ tiết kiệm năng lượng và thân thiện
với môi trường; và



Luật Sở hữu trí tuệ Số 50/2005/QH11 ngày 21/11/2005 cũng kêu gọi tăng cường thực
hiện các hoạt động chuyển giao công nghệ và bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ trong các
hoạt động chuyển giao công nghệ.

Ý thức làm chủ quốc gia: Đáp ứng điều kiện để được nhận trợ giúp
42. Chính phủ Việt Nam đã phê chuẩn Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu
(UNFCCC) ngày 12/5/1994. SNC công bố năm 2010 nhấn mạnh tầm quan trọng của những
hành động mà Việt Nam đã thực hiện nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và những hành
động nhằm giảm nhẹ biến đổi khí hậu, trong đó có nhu cầu về các công nghệ thân thiện với
môi trường để phát triển một nền kinh tế có cường độ phát thải các-bon thấp, trong đó có
việc sử dụng các công nghệ có hiệu suất cao như đèn LED.

Nhu cầu của quốc gia
43. Nhu cầu của Việt Nam về Dự án này được phản ánh trong các chính sách, chiến lược của
Việt Nam, như đã được mô tả tại Đoạn 22 đến Đoạn 26, trong đó có Luật Sử dụng năng
lượng hiệu quả và tiết kiệm (có hiệu lực từ ngày 1/1/2011) và Chương trình Mục tiêu quốc
gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2006-2015 trong khuôn khổ
Chương trình VNEEP (Quyết định Số 79/2007/QĐ-TTg ngày 14/4/2006). Ngoài ra, các
quyết định sau đây càng chứng tỏ quyết tâm của Chính phủ trong việc khuyến khích sử
dụng đèn LED để nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng năng lượng.


QCVN 09:2013/BXD - Quy chuẩn “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu
quả”, được Bộ Xây dựng ban hành theo Thông tư 15 /2013/TT-BXD ngày 26/9/2013 áp
dụng cho các tòa nhà mới hoặc các tòa nhà rộng hơn 2.500m2. Bộ quy chuẩn xây dựng
này đưa ra các yêu cầu về thiết kế, các hệ thống chiếu sáng trong nhà và ngoài trời
(Phần 2) để điều chỉnh giới hạn tối đa về tiêu hao điện năng cho các hệ thống chiếu
sáng cũng như điều chỉnh giới hạn hiệu suất cho phép đối với các thiết bị chiếu sáng nói
chung (các loại đèn, chấn lưu). Hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng hiệu quả cũng
được định nghĩa là hệ thống có độ chiếu sáng tốt, linh hoạt và tiêu thụ ít năng lượng
hơn.



Luật Chuyển giao công nghệ theo Quyết định Số 80/2006/QH11 (ngày 29/11/2011) đưa
ra các quy định về việc chuyển giao công nghệ tại Việt Nam, từ Việt Nam ra nước ngoài
và từ nước ngoài vào Việt Nam. Nó bao gồm công nghệ LED, được phân loại là “công
nghệ cao hay công nghệ tiên tiến” tạo ra các sản phẩm mới có sức cạnh tranh cao và
tiết kiệm năng lượng.



Luật Công nghệ cao được Quốc hội thông qua theo Quyết định Số 21/2008/QH12 (ngày
13/11/2008) đưa ra các quy định về các hoạt động, chính sách công nghệ cao và các
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biện pháp để khuyến khích và xúc tiến các khoạt động công nghệ cao, bao gồm cả công
nghệ LED.


“Chương trình Quốc gia về đổi mới công nghệ đến năm 2020” được Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt theo Quyết định Số 667/QĐ-TTg ngày 10/5/2011. Chương trình này
được thiết kế nhằm ứng dụng việc nghiên cứu các công nghệ tiên tiến để chế tạo các
sản phẩm chủ yếu, các sản phẩm mục tiêu, các sản phẩm quốc gia, trong đó có thể bao
gồm các sản phẩm LED.



Quyết định Số 49/2010/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19/7/2010,
trong đó có “Danh mục các công nghệ cao” đã được phê duyệt và được xếp thứ tự ưu
tiên để đầu tư và khuyến khích phát triển. Danh mục này bao gồm đầu tư cho công
nghệ chiếu sáng LED ở Nhóm số 33 “Vật liệu và công nghệ linh kiện quang điện tử và
lượng tử ánh sáng”, và khuyến khích phát triển công nghệ chiếu sáng LED ở Nhóm 60
“Vật liệu quang điện tử và lượng tử ánh sáng cho viễn thông, tự động hóa, rô-bốt, màn
hình phẳng có độ phân giải cao và chiếu sáng hiệu quả tiết kiệm năng lượng”.



Quyết định Số 1874/2010/QĐ-TTg phê duyệt Định hướng Phát triển ngành chiếu sáng
đô thị đến năm 2025 (ngày 11/10/2010) trong đó có các quy định chi tiết về việc sử dụng
đèn LED và năng lượng mặt trời để chiếu sáng đô thị với tỷ lệ từ 30% đến 50% các tòa
nhà mới và các cơ sở hạ tầng khác.



Nghị định Số 79/2009/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý chiếu sáng đô thị (ngày
28/9/2009) quy định rõ việc sử dụng các nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng được chứng
nhận và dán nhãn hiệu quả và tiết kiệm năng lượng cho các công trình hạ tầng công
cộng.

Kịch bản thay thế
44. Theo một kịch bản thay thế với sự hỗ trợ của GEF, những rào cản trên đây sẽ được giảm
bớt. Về phía cung, Dự án sẽ đặt nền móng cho một môi trường chính sách mang tính hỗ
trợ, từ đó kích thích đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng vững chắc để duy trì khối lượng bán
đèn LED sản xuất trong nước và kích thích các khoản đầu tư tiếp theo trong ngành công
nghiệp này.
45. Dự kiến sẽ có thêm nhiều cải thiện bên cung với sự trợ giúp của Dự án, nhằm tăng cường
năng lực kỹ thuật và công nghệ của các công ty sản xuất thiết bị chiếu sáng LED có cơ sở
tại Việt Nam, các trung tâm nghiên cứu & phát triển, và các đơn vị cung ứng dịch vụ kỹ
thuật của họ33. Điều này sẽ góp phần phát triển và và cung cấp bền vững sản phẩm đèn
LED sản xuất trong nước đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và sử dụng tối đa thiết bị LED cho
chiếu sáng tại Việt Nam. Chuyên viên của các trung tâm nghiên cứu & phát triển và các DN
sản xuất trong nước sẽ được đào tạo về tất cả các khía cạnh của quy trình thiết kế và sản
xuất đèn LED, qua đó tăng cường năng lực của họ để duy trì sản xuất đèn LED trong
nước. Ngoài ra, việc nâng cao kiến thức của các đơn vị cung cấp dịch vụ kỹ thuật, với tất cả
các khía cạnh của hệ thống chiếu sáng LED, sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ trong việc lắp
đặt các hệ thống chiếu sáng LED.
Ngành chiếu sáng ở Việt Nam bao gồm các DN sản xuất, cung ứng, phân phối và bán lẻ các sản phẩm và thiết bị
hệ thống chiếu sáng để sử dụng trong nhà ở các tòa nhà dân sinh, tòa nhà thương mại và tòa nhà công cộng và sử
dụng ngoài trời như đèn đường. Ngoài ra ngành chiếu sáng còn bao gồm cả các cơ sở cung cấp dịch vụ kỹ thuật
cho việc thiết kế, lắp đặt, sửa chữa và bảo trì các hệ thống chiếu sáng.
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46. Về bên cầu, Dự án sẽ hỗ trợ các hoạt động nâng cao nhận thức của cộng đồng về chất
lượng và lợi ích của đèn LED nhằm củng cố niềm tin của họ vào việc sử dụng nhiều đèn
LED hơn. Điều này sẽ làm tăng khả năng sử dụng đèn LED của chủ sở hữu các tòa nhà
thương mại, các tòa nhà dân sinh, các toà nhà mới và các cơ sở sản xuất, theo đó họ sẽ có
hiểu biết về lợi ích đã được chứng minh bằng tuổi thọ dài hơn và mức tiết kiệm năng lượng
lớn hơn của đèn LED. Các hoạt động của dự án sẽ tăng cường hành động của các cơ quan
Chính phủ trong việc khuyến khích phát triển các sản phẩm chiếu sáng LED, từ đó khuyến
khích các công ty chiếu sáng tư nhân tăng cường đầu tư vào công nghệ sản xuất đèn LED
tiên tiến.
47. Năng lực được tăng cường này, cùng với các tiêu chuẩn chất lượng và các dự án trình diễn
thành công cũng như nhận thức được nâng cao của công chúng đối với đèn LED, sẽ kích
thích sự chuyển hướng của thị trường chiếu sáng thông qua sự sẵn có nhiều hơn đèn LED
chất lượng cao với giá cạnh tranh. Khi thị trường phát triển và đạt được sự giảm bớt chi phí
sản xuất, giá thành của sản xuất đèn LED sẽ giảm dần, từ đó làm tăng lượng cầu về các
sản phẩm chiếu sáng LED. Tuy nhiên, mức độ tăng lượng cầu đèn LED sẽ phụ thuộc phần
lớn vào giá điện mà theo đó, sự gia tăng giá điện ở Việt Nam sẽ góp phần làm tăng thêm
lượng cầu đèn LED. Việt Nam hiện đã là một trong những nước có giá điện thương mại và
giá điện sinh hoạt thấp nhất trong khu vực ASEAN.
48. Dự án sẽ phát huy kết quả của Chương trình VNEEP và các chương trình quốc gia khác
cũng như của hai sáng kiến chiếu sáng GEF, nhằm xúc tiến công nghệ chiếu sáng LED và
thúc đẩy nhu cầu đèn LED trên thị trường chiếu sáng Việt Nam. Dự án UNEP-GEF “Xóa bỏ
đèn sợi đốt thông qua chuyển đổi thị trường chiếu sáng ở Việt Nam” mà trọng tâm là phổ
biến đèn CFL, cung cấp một mô hình tốt về việc làm thế nào để nâng cao chất lượng của
các loại đèn tiết kiệm năng lượng. Nhờ có các tiêu chuẩn chất lượng và hàng loạt các biện
pháp được thực hiện, chất lượng đèn CFL ở Việt Nam đã được nâng cao đáng kể trong
mấy năm gần đây, như những cải thiện về tuổi thọ trung bình của đèn CFL từ nhỏ hơn
4.000 giờ năm 2006 lên đến hơn 6.000 giờ hiện nay. Dự án này sẽ phát huy thành quả đó
và áp dụng một phương pháp tiếp cận tương tự đối với thị trường đèn LED. Với mục đích
giảm lượng phát thải GHG thông qua sự chuyển đổi của thị trường chiếu sáng LED theo
hướng sử dụng nhiều hơn các sản phẩm chiếu sáng LED được chế tạo trong nước, tất cả
các hoạt động của Dự án sẽ hướng tới mục tiêu này và tới sự phát triển của ngành công
nghiệp chiếu sáng LED nội địa mang tính bền vững.

Mục tiêu, thành quả và các sản phẩm đầu ra/ hoạt động của dự án
49. Mục tiêu của Dự án này là giảm lượng phát thải các khí GHG thông qua sự chuyển đổi thị
trường chiếu sáng theo hướng sử dụng nhiều hơn các sản phẩm chiếu sáng LED sản xuất
trong nước. Đề thực hiện mục tiêu này, Dự án sẽ có hai hợp phần: (1) Chuyển giao kỹ
năng, tri thức và công nghệ hỗ trợ việc sản xuất đèn LED trong nước, và (2) Trình diễn việc
sản xuất trong nước các thiết bị chiếu sáng LED với quy mô thương mại và có hiệu quả về
chi phí.
50. Hợp phần 1: Chuyển giao kỹ năng, tri thức và công nghệ hỗ trợ việc sản xuất đèn
LED trong nước: Hợp phần này sẽ khắc phục tình trạng thiếu các tiêu chuẩn và quy định,
thiếu kiến thức chuyên môn và kỹ năng để hỗ trợ việc thực thi các tiêu chuẩn và quy định
mới về đèn LED, thiếu các phương tiện nghiên cứu & phát triển và khả năng thử nghiệm và
thiếu kiến thức trong nước để thực hiện việc sản xuất trong nước đèn LED với quy mô mở
rộng. Hợp phần này sẽ tập trung vào việc xây dựng các quy định, chính sách hỗ trợ nhằm
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nâng cao chất lượng và khuyến khích việc phổ biến công nghệ đèn LED và nhằm thực hiện
thành quả dự kiến là một ngành công nghiệp sản xuất đèn LED trong nước có thể cung cấp
đèn LED sản xuất trong nước với chất lượng cao và ngày càng đáp ứng yêu cầu của người
tiêu dùng trong nước. Thành quả này sẽ được thực hiện thông qua các sản phẩm đầu ra
như sau:


Đầu ra 1.1: Kiểm điểm hai năm một lần về lộ trình quốc gia phát triển ngành chiếu sáng
bằng công nghệ LED. Thông qua Dự án VNEEP II, Bộ Công Thương đang trong quá
trình xây dựng lộ trình cho một số hợp phần của VNEEP trong đó nói rõ các mục tiêu
tiết kiệm năng lượng theo ngành sẽ được lồng ghép như thế nào và sẽ đóng góp những
gì cho việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội. Trong nỗ lực
của Bộ Công Thương nhằm đưa đèn LED vào “Định hướng Chiến lược về phát triển
ngành chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2025”, các nguồn lực của GEF được yêu
cầu sẽ hỗ trợ Bộ Công Thương thực hiện những hoạt động gia tăng sau đây:
o Kiểm điểm kết quả của các cuộc điều tra thị trường LED (Đầu ra 2.3) để so sánh
việc thực hiện lộ trình của năm trước và điều chỉnh lộ trình cho việc chuyển hướng
thị trường LED. Các cuộc họp kiểm điểm sẽ có sự hiện diện của nhiều đối tác đã
tham gia vào việc cung ứng linh kiện LED, lắp ráp và sản xuất đèn LED, phân phối
và bán đèn LED, xây dựng chính sách và nâng cao nhận thức của công chúng về
đèn LED;
o Đặt ra các chỉ tiêu về mức độ thâm nhập thị trường của đèn LED dựa trên thông tin
về lộ trình quốc gia cho đèn LED.



Đầu ra 1.2: Các tiêu chuẩn chiếu sáng LED được cải tiến, đáp ứng các chuẩn mực quốc
tế. Để tăng cường những nỗ lực đang thực hiện và trong kế hoạch của STAMEQ, thuộc
Hợp phần 3 của VNEEP II do Bộ Công Thương quản lý, nhằm nâng cấp tiêu chuẩn về
phương pháp thử nghiệm đèn LED và các linh kiện kèm theo thành các tiêu chuẩn bắt
buộc, sự trợ giúp của GEF sẽ hướng tới các hoạt động gia tăng sau đây:
o Xây dựng 2 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về (i) phương pháp được chấp thuận về đo
lường điện và quang của các sản phẩm chiếu sáng rắn và (ii) phương pháp được
chấp thuận về đo lường mức độ duy trì quang thông của các nguồn ánh sáng LED
có tham chiếu các tiêu chuẩn IES LM-79-0834 và IES LM-80-0835. Hoạt động này sẽ
bao gồm việc dịch thuật sang tiếng Việt các quy trình IES LM-79-08 & IES LM-8008, và xây dựng một bộ quy chuẩn kỹ thuật TCVN mới về chiếu sáng theo đó các

IES LM-79-2008, Phương pháp được phê duyệt để thử nghiệm điện và quang của các thiết bị chiếu sáng rắn, cho
phép tính toán hiệu suất của đèn bộ LED (lượng sáng thực thu được từ nguồn phát sáng chia cho nguồn điện vào và
được đo bằng lumen/watt). Hiệu suất bộ đèn là cách đáng tin cậy nhất để đo hiệu suất của sản phẩm LED, đo lường
hiệu suất sáng nói chung thay vì dựa vào các phương pháp truyền thống thường tách bạch giữa đánh giá đèn và
hiệu suất bộ đèn. LM-79-08 góp phần thiết lập căn cứ để so sánh chính xác hiệu suất sáng, không chỉ của các thiết
bị chiếu sáng rắn mà còn của tất cả các nguồn sáng.
35 IES LM-80-2008, Phương pháp được phê duyệt để đo độ suy giảm quang thông của nguồn sáng LED, xác định
phương pháp thử nghiệm độ quy giảm quang thông của bộ đèn. Các gói LED, cũng như hầu hết các nguồn sáng, sẽ
phai nhạt dần theo thời gian, điều đó được gọi là độ suy giảm quang thông. Tuy nhiên, vì các gói LED có tuổi thọ dài
nên chúng có thể không sử dụng được rất lâu trước khi chúng hư hỏng, do đó điều quan trọng là cần cảm nhận
được kiểu hư hỏng này. LM-80-08 xác lập phương pháp chuẩn mực cho việc thử nghiệm độ suy giảm quang thông
LED. Cần ghi nhớ rằng, độ suy giảm quang thông ở một mức độ ánh sáng nhất định cần được hiểu như là một
thước đo tuổi thọ của nguồn sáng. Nhưng, bởi các kiểu hư hỏng khác cũng tồn tại, nên trong hầu hết các trường hợp
sẽ rút ngắn tuổi thọ của nguồn sáng.
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đặc tính kỹ thuật về các sản phẩm chiếu sáng, bao gồm cả các đặc tính kỹ thuật về
các sản phẩm LED (kể cả nguồn sáng LED) về hiệu quả năng lượng và tuổi thọ
được xác định cùng với kế hoạch thực thi. Những tiêu chuẩn này sẽ do Bộ KH&CN
xây dựng và ban hành.
o Tổ chức các cuộc hội thảo để thảo luận nội dung của các tiêu chuẩn TCVN mới, kế
hoạch ban hành và thực thi những tiêu chuẩn mới này. Hội thảo sẽ rà soát kỹ càng
các tiêu chuẩn mới để bảo đảm tính phù hợp và sự tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế
của các sản phẩm LED mới được sản xuất tại Việt Nam, bao gồm đánh giá quy định
liên quan đến tản nhiệt của đèn LED sử dụng trong nhà và ngoài trời để có thể thích
ứng với nhiệt độ lên tới 40oC và độ ẩm cao đặc trưng của khí hậu nhiệt đới, đặc biệt
là với kịch bản khí hậu đang nóng dần lên. Các cuộc thảo luận sẽ củng cố các tiêu
chuẩn để xác định các yêu cầu cần thiết của tản nhiệt và các hợp phần của bộ
nguồn của đèn LED cũng như các công nghệ lắp ráp và đóng gói tự động cho đèn
LED 8-40W sử dụng trong nhà và đèn LED 110-160W sử dụng ngoài trời. Những
tiêu chuẩn như vậy sẽ có liên quan đến các tiêu chuẩn quốc tế về tính năng hoạt
động, sức khỏe và an toàn và sẽ góp phần nâng cao lòng tin vào dây chuyền tự
động hóa sản xuất đèn LED của các DN sản xuất và cung ứng đèn LED hiện nay.
o Xây dựng một tiêu chuẩn TCVN về hiệu suất năng lượng cho các sản phẩm chiếu
sáng LED. Tiêu chuẩn này sẽ được sử dụng làm cơ sở cho chương trình tiêu chuẩn
và dán nhãn của Bộ Công Thương trong khuôn khổ Đầu ra 1.4.


Đầu ra 1.3: Các hội thảo tập huấn nhằm tăng cường công tác thử nghiệm đèn LED và
chế độ thực thi. Là một phần trong nỗ lực phát triển ngành chiếu sáng tiết kiệm năng
lượng của Chính phủ, Bộ Công Thương có kế hoạch tăng cường năng lực của các
phòng thí nghiệm QUATEST để kiểm tra tất cả các sản phẩm chiếu sáng LED sản xuất
trong nước. Ngoài ra, kế hoạch công tác của Dự án CCIT do UNDP tài trợ cũng bao gồm
các hoạt động tăng cường năng lực cho cán bộ, nhân viên Bộ Công Thương ở Trung
ương cũng như ở các tỉnh về điều tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện các hoạt
động, chính sách liên quan đến biến đổi khí hậu. Để kích thích các hoạt động cơ sở này,
sự trợ giúp của GEF sẽ cần thiết để tiến hành các hoạt động gia tăng sau đây:
o Xác định các thiết bị mới mà QUATEST cần có để đáp ứng các quy trình kiểm tra
mới cho các sản phẩm LED (Đầu ra 1.2)36. Hoạt động này có thể bao gồm việc sử
dụng “hệ thống kiểm tra nhanh tuổi thọ LATS-90”, theo đó có thể giảm việc kiểm tra
“tuổi thọ 10.000 giờ” của đèn LED trong một thời gian ngắn hơn.
o Tổ chức tập huấn về các quy trình thử nghiệm mới cho 15 cán bộ QUATEST và một
số trung tâm thử nghiệm khác thuộc khu vực công cũng như tư ở Việt Nam.
Chương trình tập huấn có thể kéo dài trong suốt thời gian thực hiện Dự án bởi
người ta trông đợi rằng các quy trình thử nghiệm mới sẽ thay đổi cùng với sự thâm
nhập thị trường của các sản phẩm LED mới.
o Tăng cường năng lực cho chế độ thực thi ở Bộ Công Thương, theo đó các nhà cung
ứng LED phải đáp ứng những yêu cầu thử nghiệm tối thiều cho các sản phẩm chiếu
sáng LED (trong đó có các tiêu chuẩn LM79-08 và LM 80-08). Chế độ thực thi mới

36

Hiện nay Việt Nam đã có năng lực thử nghiệm các sản phẩm LED theo tiêu chuẩn IES LM-79-80.
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dưới sự giám sát của Bộ Công Thương sẽ cấp chứng nhận thử nghiệm về tuổi thọ
được công bố của các sản phẩm LED bán ra thị trường Việt Nam.


Đầu ra 1.4: Các sản phẩm chiếu sáng LED được cấp nhãn mác và giấy chứng nhận chất
lượng. Dự án cơ sở của EECO hướng tới việc cấp nhãn mác cho các sản phẩm chiếu
sáng LED theo cơ chế “Sao năng lượng Việt Nam” trong khuôn khổ Hợp phần 3 của
Chương trình VNEEP II sẽ được kích thích bởi sự trợ giúp của GEF cho các hoạt động
gia tăng dưới đây:
o Xây dựng kế hoạch thực hiện việc cấp chứng nhận và nhãn mác đèn LED theo đó,
ở mức độ tối thiểu, sẽ cung cấp các tiêu chuẩn về hiệu suất năng lượng tối thiểu
cho từng sản phẩm LED. Như vậy, hoạt động này có thể bao gồm việc lập danh
mục các sản phẩm chiếu sáng LED để cấp nhãn mác bắt buộc. Nó sẽ sử dụng các
sản phẩm tri thức ESL từ Dự án BRESL do GEF tài trợ.
o Soạn thảo các thông tư được cập nhật về các sản phẩm chiếu sáng LED mới nhất
phải đưa vào chế độ cấp chứng chỉ và cấp nhãn mác.
o Tập huấn các cán bộ hiện trường của Vụ Quản lý thị trường để thực hiện các cuộc
thanh tra thị trường tại chỗ đối với các sản phẩm đã được cấp nhãn mác của các
DN cung ứng đèn LED nhằm bảo đảm tính tuân thủ đối với các tiêu chuẩn mới.



Đầu ra 1.5: Các Bộ quy chuẩn xây dựng được cập nhật để bao cả việc sử dụng các sản
phẩm chiếu sáng LED. Để hỗ trợ nỗ lực trong khuôn khổ Hợp phần 3 của Chương trình
VNEEP II nhằm tuân thủ Quy chuẩn “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có
hiệu quả - EEBC” của Bộ Xây dựng, sẽ cần sự trợ giúp gia tăng của GEF trong việc quy
định cụ thể việc sử dụng đèn LED sao cho phù hợp với các tiêu chuẩn mới về đèn LED
được xây dựng trong khuôn khổ Đầu ra 1.2 cũng như các quy định về chiếu sáng công
cộng, bảo đảm việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả37. Việc Bộ Xây dựng biên
soạn và ban hành một bộ quy chuẩn kỹ thuật TCVN về chiếu sáng sẽ bao gồm cả xác
định các thông số kỹ thuật về việc các sản phẩm chiếu sáng sẽ được sử dụng như thế
nào và ở đâu, mức độ tiết kiệm và hiệu quả trong sử dụng năng lượng và tuổi thọ. Ngoài
ra, việc sử dụng đèn LED sẽ được thực hiện để hỗ trợ sự tuân thủ với EEBC được sửa
đổi, thông qua mối quan hệ làm việc chặt chẽ với Dự án “Hiệu quả sử dụng năng lượng
trong các tòa nhà cao tầng dân sinh và thương mại” do UNDP/GEF tài trợ.



Đầu ra 1.6: Chương trình phát triển năng lực được hoàn tất nhằm tăng cường năng lực
của các đơn vị nghiên cứu & phát triển về các sản phẩm chiếu sáng LED. Các DN sản
xuất LED Việt Nam đã dành những khoản đầu tư khiêm tốn vào các phương tiện nghiên
cứu & phát triển của chính mình, được vận hành bởi các chuyên gia Việt Nam. Các hoạt
động nghiên cứu & phát triển hiện tại của họ gồm thiết kế các thiết bị chiếu sáng LED
mới để sử dụng trong nhà cũng như ngoài trời có thể đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia
mới và có giá cả cạnh tranh. Là một phần của Dự án CCIT do UNDP tài trợ, các chương
trình đào tạo về chuẩn bị và thực hiện các kế hoạch giảm nhẹ biến đối khí hậu cho các
DN công nghiệp và kiểm toán năng lượng đã được xây dựng. Những hoạt động cơ sở
này sẽ được bổ sung và quy mô sẽ được mở rộng thông qua sự trợ giúp gia tăng của
GEF cho các chuyên gia nghiên cứu và phát triển công nghệ chiếu sáng LED của
Ralaco, Điện Quang và các công ty sản xuất đèn LED khác tham gia Dự án:

Theo Điều 18 của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, được Quốc hội phê chuẩn tại Quyết định số
50/2010/QH12 ngày 17/6/2010.
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o Tăng cường năng lực để họ có khả năng thiết kế các sản phẩm chiếu sáng dựa vào
công nghệ LED cho mục đích chiếu sáng chung trong phạm vi các quy định được
thiết kế ở Đầu ra 1.1 và Đầu ra 1.4 của Dự án. Những chương trình tập huấn này sẽ
có sự tham gia của các kỹ sư chiếu sáng, kỹ sư môi trường, các chuyên gia về biến
đổi khí hậu, chuyên gia điện, nhà thầu và nhà cung ứng, để thiết kế, xây dựng và
thực hiện các chương trình đào tạo phù hợp với các hoạt động sản xuất đèn LED.
o Tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đối thoại giữa họ và các trung tâm nghiên cứu &
phát triển về các sản phẩm chiếu sáng LED nhằm bảo đảm rằng các khái niệm về
nghiên cứu & phát triển được phổ biến đến tận cơ sở sản xuất và được nghiên cứu
kỹ càng để phục vụ việc thiết kế và có thể cho cả việc sản xuất thí điểm để thử
nghiệm.


Đầu ra 1.7: Các thiết kế kỹ thuật và thi công cho việc sản xuất sản phẩm chiếu sáng cải
tiến tại Việt Nam. Để tăng cường những nỗ lực hiện nay của các DN sản xuất thiết bị
chiếu sáng LED có cơ sở tại Việt Nam38 trong việc tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật quốc tế
nhằm mở rộng quy mô sản xuất đèn LED, sẽ cần sự trợ giúp của GEF trong nỗ lực tìm
kiếm nguồn kiến thức chuyên môn quốc tế về sản xuất đèn LED39 và chuyển giao những
kiến thức này cho các nhà sản xuất LED Việt Nam ở những nội dung sau đây:
o Thiết kế các sản phẩm đèn LED (kể cả đầu tư vào phần mềm thiết kế). Có thể tìm
thấy thông tin chi tiết về phần mềm thiết kế đèn LED tại Phụ lục III;
o Thiết kế bộ nguồn cho các sản phẩm chiếu sáng công suất cao sử dụng ngoài trời ở
vùng nhiệt đới;
o Sản xuất các gói LED (cho những đèn LED từ những tấm wafer đã được xử lý);
o Rà soát lại các tiêu chuẩn về nguyên vật liệu40 và phương pháp kiểm tra;
o Xác định thiết bị cần thiết cho quy trình sản xuất đèn LED được cải tiến41;
o Các tiêu chuẩn và cấp chứng nhận quốc tế về chất lượng cho các sản phẩm chiếu
sáng LED (trong đó có tiêu chuẩn kiểm tra nhanh tuổi thọ);
o Các dây chuyền lắp ráp chống tĩnh điện; và
o Kiểm tra, đánh giá và cung ứng sản phẩm.
Sự trợ giúp kỹ thuật trực tiếp cho các DN sản xuất đèn LED này sẽ được thông qua các
chuyên gia tư vấn quốc tế cho từng DN sản xuất đèn LED có những vấn đề kỹ thuật cụ
thể liên quan đến việc làm thế nào để cải tiến dây chuyền sản xuất đèn LED và nâng
cao chất lượng sản phẩm. Trợ giúp kỹ thuật cho những nội dung nêu trên sẽ hướng vào
những người vận hành dây chuyền sản xuất về quy trình sản xuất của thiết bị đóng gói
LED. Sự trợ giúp đó cũng sẽ cung cấp thông tin cho các DN sản xuất đèn LED trong

Hỗ trợ kỹ thuật cho Ralaco và Điện Quang có thể sẽ cho đèn LED sử dụng trong nhà (8-40 W) và đèn LED sử
dụng ngoài trời (35-160 W).
39 Việc tìm nguồn kiến thức chuyên môn quốc tế sẽ khó khăn bởi sự ràng buộc của chuyên gia với các công nghệ
LED có bản quyền và những hạn chế áp đặt cho họ trong việc phổ biến toàn bộ kiến thức về LED. Có thể mỗi DN
sản xuất đèn LED sẽ cần nhiều chuyên gia LED để xác định quy trình sản xuất đèn LED tối ưu cho công ty đó.
40 Nội dung này có thể bao gồm tối thiểu hóa việc sử dụng một số kim loại được xem là chất phế thải độc hại theo
luật pháp hiện hành. Trong trường hợp Việt Nam không có luật này, có thể sử dụng công cụ luật pháp khác, như luật
liên bang của Hoa Kỳ.
41 Những thiết bị này có thể bao gồm: (i) sử dụng công nghệ SMT để sản xuất thiết bị dán một hoặc nhiều gói LED
vào mạch in PCB để tạo ra nguồn sáng. SMT là yếu tố then chốt của quy trình lắp ráp đèn LED; và (ii) một máy tiện
đặc biệt để chế tạo bộ tản nhiệt Al hiện chưa có ở Việt Nam. Có thể giao khoán dịch vụ này cho các nhà máy khác
có khả năng sản xuất cửa hoặc khung nhôm.
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nước về những thiết bị cần mua nhằm nâng cấp dây chuyền sản xuất của họ để có thể
làm ra đèn LED có giá cạnh tranh nhất tại Việt Nam trong Năm thứ 2 của Dự án.
Việc thực hiện 7 đầu ra trên đây (cùng với sự hỗ trợ của các dự án trình diễn đèn LED trong
khuôn khổ Hợp phần 2) sẽ góp phần cải tiến phía cung của thị trường LED, từ đó tạo điều
kiện thuận lợi cho sự chuyển đổi của thị trường chiếu sáng LED tại Việt Nam.
51. Hợp phần 2: Trình diễn việc sản xuất trong nước các thiết bị chiếu sáng LED thương
mại và có hiệu quả về chi phí. Hợp phần này nhằm khắc phục những rào cản liên quan
đến nhận thức thấp của công chúng về những lợi ích của các sản phẩm chiếu sáng LED.
Mục tiêu này sẽ được thực hiện thông qua các hoạt động trình điễn sử dụng các sản phẩm
chiếu sáng LED chất lượng cao được sản xuất tại Việt Nam cho nhiều mục đích sử dụng, từ
chiếu sáng đường phố và chiếu sáng công nghiệp đến chiếu sáng trong nhà cho các tòa
nhà thương mại và tòa nhà dân sinh. Cùng với những nỗ lực mà Viện Hàn lâm KHCNVN
đang thực hiện để nâng cấp ngành chiếu sáng thông qua mạng lưới đối tác của mình, các
hoạt động trình diễn thực hiện trong khuôn khổ Hợp phần 2 này sẽ góp phần tăng cường sử
dụng và triển khai các công nghệ chiếu sáng LED chất lượng cao được sản xuất trong
nước. Thành quả này sẽ được thực hiện bằng cách hỗ trợ các hoạt động hiện nay của Viện
Hàn lâm KHCNVN trong khuôn khổ Hợp phần 2 (Tăng cường năng lực) và Hợp phần 5
(Nhận thức của công chúng) thuộc Chương trình VNEEP II, với việc thực hiện những đầu ra
sau đây:


Đầu ra 2.1: Nghiên cứu khả thi được hoàn tất cho các dự án trình diễn chiếu sáng bằng
đèn LED trong nhà và ngoài trời. Viện Hàn lâm KHCNVN có kế hoạch trình diễn việc sử
dụng đèn LED có chất lượng tốt và được sản xuất trong nước với một số mục đích sử
dụng trong nhà và ngoài trời. Khi việc sản xuất đèn LED trong nước có chất lượng tốt
bắt đầu, cần phải tiến hành nghiên cứu khả thi cho các dự án trình diễn. Đầu ra này bao
gồm việc tiến hành và hoàn tất các nghiên cứu khả thi cho (i) một dự án trình diễn với
hơn 4.000 đèn LED sản xuất trong nước cho chiếu sáng trong nhà tại 3 địa điểm (cho
mục đích dân sinh, thương mại và công nghiệp); (ii) một dự án trình diễn với hơn 400
đèn LED sản xuất trong nước cho chiếu sáng ngoài trời tại 3 địa điểm (cho chiếu sáng
ngoài đường phố và trong ngõ); và (iii) trợ giúp những chủ sở hữu tài sản khác mong
muốn chuyển đổi hệ thống chiếu sáng của mình, trong nhà hoặc ngoài trời, sang sử
dụng đèn LED. Các nghiên cứu khả thi sẽ phân tích các thiết bị chiếu sáng hiện đang
được sử dụng và mức tiêu thụ năng lượng của chúng, những loại thiết bị chiếu sáng
LED đề xuất thay thế, tính tuân thủ của các loại đèn LED với các quy định được xây
dựng trong khuôn khổ Hợp phần 1, nỗ lực cần thiết để thay thế các loại đèn này và việc
lắp đặt các hệ thống điều khiển, các cách thức để giám sát mức tiết kiệm năng lượng
của đèn LED được thay thế, ước tính mức tiết kiệm năng lượng và mức giảm chi phí
vận hành và tác động dự kiến của các dự án trình diễn đối với việc bán đèn LED tại Việt
Nam. Sẽ cần có sự trợ giúp kỹ thuật của GEF cho việc hoàn thiện các nghiên cứu khả
thi này.



Đầu ra 2.2: Các dự án trình diễn ứng dụng chiếu sáng bằng đèn LED được hoàn tất.
Dựa trên cơ sở các thông tin chi tiết trong những báo cáo nghiên cứu khả thi được Viện
Hàn lâm KHCNVN soạn thảo trong khuôn khổ Đầu ra 2.1, việc thực hiện đầu ra này sẽ
bao gồm sự trợ giúp để tiến hành các dự án trình diễn với đèn LED sản xuất trong nước
cho các mục đích sử dụng khác nhau. Với nguồn đồng tài trợ đáng kể từ các DN sản
xuất đèn LED trong nước dưới hình thức cung cấp đèn LED đáp ứng tiêu chuẩn quốc
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tế, các sản phẩm chiếu sáng LED sẽ được lắp đặt cho từng dự án trình diễn. Các dự án
trình diễn cụ thể được đề xuất để nghiên cứu khả thi bao gồm:



o

2.049 bóng đèn LED42 trong khu tập thể thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN ở Hà Nội, ở
đó các đèn LED sản xuất trong nước để sử dụng trong nhà sẽ được lấy từ Công ty
Điện Quang;

o

2.026 bóng đèn LED43 trong khuôn viên Nhà máy may Nhà Bè ở TP. Hồ Chí Minh, ở
đó các đèn LED sản xuất trong nước để sử dụng cho mục đích công nghiệp sẽ
được lấy từ Công ty Điện Quang;

o

100 bóng đèn LED nhà xưởng (150W) sản xuất trong nước để sử dụng trong nhà
trong khuôn viên Công ty may mặc Nhat Anh ở Hà Nội sẽ được lấy từ Công ty
Ralaco;

o

100 bóng LED đường phố (35W) sản xuất trong nước để lắp đặt dọc các ngõ hẻm ở
Hà Nội và Đà Nẵng sẽ được lấy từ Công ty Ralaco;

o

100 bóng LED đường phố (150W) sản xuất trong nước để sử dụng ngoài trời và lắp
đặt dọc một tuyến đường ở tỉnh Quảng Ninh sẽ được lấy từ Công ty Việt Nam
Schreder;

o

200 bóng đèn LED đường phố (100W) sản xuất trong nước để lắp đặt dọc các con
đường trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc sẽ được lấy từ Công ty Việt Nam
Schreder.

Đầu ra 2.3: Hệ thống giám sát & đánh giá các hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED được
phê duyệt. Bộ Công Thương hiện chịu trách nhiệm về việc đánh giá năng lực tiết kiệm
năng lượng của các tổ chức và giao vai trò đầu tàu cho các tổ chức có đủ năng lực để
thực hiện vai trò giám sát và đánh giá các dự án tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, Bộ
Công Thương cũng đang xây dựng kế hoạch chi tiết cho việc thu thập số liệu về sử
dụng năng lượng đầu cuối cho khu vực nhà dân sinh. Để hỗ trợ nỗ lực cơ sở này của Bộ
Công Thương để lắp đặt và sử dụng các hệ thống MRV trong khuôn khổ Hợp phần VII
của Chương trình VNEEP II, sẽ cần có sự trợ giúp kỹ thuật gia tăng của GEF để tiến
hành đánh giá khả năng tiết kiệm năng lượng và mức giảm phát thải CO 2 của các hệ
thống trình diễn cũng như ước tính và báo cáo lợi ích của các hệ thống chiếu sáng LED
về mặt nâng cao chất lượng chiếu sáng. Trong quá trình tiến hành đánh giá, sẽ sử dụng
khung thu thập số liệu GHG và phương pháp lượng hóa được xây dựng trong khuôn
khổ Dự án CCIT. Ngoài việc đánh giá nhu cầu MRV và các gói đào tạo về đánh giá mức
phát thải GHG, MRV và kiểm toán năng lượng sẽ góp phần thực hiện đầu ra này. Thông
tin thu được từ cuộc đánh giá sẽ được sử dụng cho mục đích phổ biến thông tin. Các
hoạt động để thực hiện đầu ra này sẽ bao gồm:
o

Đối với các công trình chiếu sáng LED của khu vực công cộng, Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh sẽ tổ chức việc quản lý và giám sát mức độ tiết kiệm năng lượng theo các
quy định về tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng công cộng. Các công ty cung cấp
đèn LED cho các dự án trình diễn (như Ralaco, Điện Quang và Việt Nam Schreder)

Những bóng đèn này sẽ gồm đèn tuýp LED (2x18W): 33; (3x9W): 196; (2x12W): 17; đèn LED vuông 8W: 288; đèn
LED âm trần 5W: 170; đèn LED panel 12W: 373; và đèn LED panel 8W: 972.
43 Những bóng đèn này sẽ gồm các đèn tuýp LED (2x18W-T8): 2.026.
42
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sẽ cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho việc giám sát và đánh giá mức tiêu hao năng
lượng của các dự án trình diễn đèn LED này.



o

Xây dựng các báo cáo về mức giảm phát thải GHG cho việc triển khai đèn LED
trong khuôn khổ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Chương VIII) 44 và
Quyết định số 1775/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê
duyệt Dự án Quản lý mức phát thải GHG và quản lý các hoạt động kinh doanh tín
dụng các-bon trên thị trường thế giới45;

o

Tiến hành bán đèn LED, theo dõi thái độ của người tiêu dùng đối với đèn LED, đánh
giá năng lực của các DN sản xuất đền LED, sự chuyển biến của thị trường, mức tiết
kiệm năng lượng và mức giảm phát thải GHG từ các dự án trình diễn đèn LED trong
khuôn khổ Đầu ra 2.2 và việc bán đèn LED trên thị trường. Sẽ thực hiện hai cuộc
điều tra trong toàn bộ quá trình thực hiện Dự án46 với mục đích duy trì hoạt động này
hai năm một lần sau khi Dự án kết thúc.

o

Tổ chức các hoạt động tăng cường năng lực cho một tổ chức phi chính phủ (NGO)
thích hợp (ví dụ Hội Chiếu sáng Việt Nam) để chuẩn bị và tiến hành các cuộc điều
tra thị trường về việc bán đèn LED trong cả nước, với sự hợp tác của EECO, trong
đó có một cuộc điều tra vào thời điểm Dự án kết thúc về thái độ của các hộ gia đình
ở thành thị và nông thôn đối với việc mua đèn LED so với các sản phẩm chiếu sáng
khác.

Đầu ra 2.4: Chương trình nâng cao nhận thức về các ứng dụng của sản phẩm chiếu
sáng LED hoàn tất. Việc thực hiện đầu ra này sẽ bao gồm các hoạt động sau:
o Thảo luận việc phổ biến thông tin về thái độ của người tiêu dùng đối với lợi ích của
đèn LED, có thể bao gồm cả vai trò của các công ty dịch vụ năng lượng (ESCO) và
các công ty dịch vụ khác tham gia vào việc lắp đặt các hệ thống chiếu sáng LED.
o Thiết kế thông điệp cho người tiêu dùng về lợi ích của đèn LED, trong đó có lợi ích
cho người sử dụng (như chi phí sử dụng điện giảm xuống, chất lượng chiếu sáng
tốt hơn, tình trạng cắt điện giảm xuống), lợi ích quốc gia (như giảm lệ thuộc vào việc
nhập khẩu các nhiên liệu hóa thạch) và lợi ích toàn cầu (như giảm mức phát thải
GHG và giảm rủi ro xảy ra biến đổi khí hậu nghiêm trọng).
o Xây dựng các thông điệp cập nhật về nhận thức của công chúng, trong đó có các
trang thông tin điện tử, chương trình truyền hình, chương trình phát thanh và báo
chí, nhằm khuyến khích và tăng cường sức mua đèn LED.

Trợ giúp kỹ thuật của GEF sẽ cần thiết để hỗ trợ EECO trong việc thực hiện chương trình
nâng cao nhận thức của cộng đồng.


Đầur ra 2.5: Các cuộc hội thảo để phổ biến bài học kinh nghiệm rút ra từ các dự án trình
diễn đèn LED được hoàn tất. Sẽ cần sự trợ giúp gia tăng của GEF để hỗ trợ Viện Hàn

Bộ Công Thương là đầu mối và sẽ sử dụng các báo cáo này để cung cấp thông tin cho Chương trình nâng cao
nhận thức về đèn LED trong khuôn khổ Đầu ra 2.4.
45 Bộ TN-MT là đầu mối của Quyết định này.
46 Một lần trong Năm 1 của Dự án để thu thập số liệu cơ sở về tình hình sử dụng đèn LED và một lần trong Năm 4
của Dự án để đánh giá tác động của Dự án đối với việc thay đổi thị trường chiếu sáng LED.
44
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lâm KHCNVN trong việc tổ chức các cuộc hội thảo quốc gia với sự tham gia của tất cả
các bên liên quan để chia sẻ những bài học hinh nghiệm rút ra từ các dự án trình diễn
đèn LED. Kết quả của hoạt động trình diễn có thể được sử dụng để:
o Đề xuất những hoạt động tiếp theo nhằm thay đổi các chính sách, tiêu chuẩn và quy
định cũng như chỉ tiêu về thời gian cho việc thực hiện lộ trình LED quốc gia;
o Xác định xem cần tăng cường năng lực thêm ở những khâu nào để tăng mức độ
thâm nhập thị trường của đèn LED;
o Đề xuất các dây chuyền sản xuất đèn LED mới, qua đó để tăng sức bán đèn LED và
đẩy mạnh mức độ tiết kiệm năng lượng trong cả nước; và
o Hỗ trợ các chủ sở hữu tòa nhà khác và các nhà quản lý đô thị trong việc mua sắm
và lắp đặt đèn LED47.
52. Nếu không có những can thiệp đưa vào kế hoạch như trên, mức độ thâm nhập thị trường
của đèn LED sẽ là không đáng kể, dẫn đến mức phát thải các khí GHG cao hơn do mức độ
tiêu thụ điện năng lớn hơn để có thể đáp ứng nhu cầu chiếu sáng ở Việt Nam. Hình 6 là sơ
đồ cho thấy Dự án sẽ được thực hiện như thế nào, còn Hình 7 là lịch trình dự kiến cho việc
thực hiện dự án.

Hoạt động này sẽ dẫn đến giảm mức phát thải trực tiếp sau dự án. Có thể cung cấp trợ giúp kỹ thuật cho các khu
chung cư khác có điều kiện tương tự như khu tập thể của Viện Hàn lâm KHCNVN, các nhà máy và các cơ sở
thương mại như Nhà máy may Nhà Bè.
47
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Hình 6: Sơ đồ dự án
Output 1.1: Completed biennial reviews of national
roadmap for LED lighting development

Absence of
mandatory
standards and
regulations for
LED production
and usage

Weak
institutional
development for
LED testing,
R&D and
promotion of
LED products

Lack of knowledge
and capacity on
equipment and
best practices for
LED production

Low public
awareness
on LED
benefits

Availability of
cheap poor quality
LEDs or costly high
quality LEDs in Viet
Nam

Pre-GEF

UNDP Environmental Finance Services

Output 1.7: Engineering and construction designs
for improved LED lighting production
Output 1.2: Improved
LED lighting standards

Slow
growth of
LED
usage in
Viet Nam

Output 1.5: Updated building
codes that include the use of
LED lighting products

Output 1.3: Training
for LED lamp testing/
enforcement regime

Project
Objective:
Greater
usage of
locally
produced
LEDs

Output 1.4: Labelled and
certified LED lighting products
Output 1.6: Capacity
building for strengthened
LED R&D facilities

Overall
outcome:
Reduced GHG
emissions

Output 2.5: Completed workshops
on lessons learned on LED demos
Output 2.4: Completed LED lighting
product awareness raising program

Output 2.1: Completed
feasibility studies for
LED lighting demos

Output 2.2: LED lighting demonstrations
Output 2.3: Approved system for
M&E of LED lighting systems

Management support, quality assurance

GEF Project

PostGEF
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Hình 7: Dự kiến lịch trình thực hiện Dự án LED

2015

Outcomes and Outputs

2016

2017

2018

2019

1. Development of a local LED industry that provides locally produced
quality LED lamps that are increasingly in demand by local consumers
1.1 Completed biennial reviews on national roadmap for LED development
1.2 Improved LED lighting standards that meet international norms
1.3 Training workshops to strengthen LED lamp testing/enforcement regime
1.4 Labelled and certified LED lighting products
1.5 Updated building codes that include the use of LED lighting products
1.6 Capacity building program for strengthened LED R&D facilities
1.7 Engineering/construction designs for improved LED lighting production
2. Increased use and deployment of high-quality LED lighting
technologies
2.1 Completed feasibility studies for indoor and outdoor LED lighting demos
2.2 Completed LED lighting application demonstrations
2.3 Approved system for M&E of LED lighting systems
2.4 Completed LED lighting product awareness raising program
2.5 Completed workshops for disseminating lessons learned from LED demos

Commencement of GEF Project

Termination of GEF Project

Intense Activity
Intermittent Activity

UNDP Environmental Finance Services
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Các chỉ số, rủi ro và giả định
Các chỉ số
53. Vì Dự án này có liên quan đến những mục tiêu cốt lõi của GEF, tác động trực tiếp nhất của
nó là làm giảm mức phát thải CO2 do kết quả của sự cắt giảm tiêu thụ năng lượng nhờ tăng
cường sử dụng đèn LED cho mục đích chiếu sáng trong nhà và ngoài trời. Các hoạt động
của Dự án sẽ góp phần tiết kiệm năng lượng và giảm mức phát thải CO 2 nhờ sự phát triển
của ngành công nghiệp sản xuất đèn LED trong nước, qua đó cung cấp đèn LED có chất
lượng tốt ngày càng được người tiêu dùng tiêu thụ nhiều hơn và nhờ sự tăng cường sử
dụng và triển khai các công nghệ chiếu sáng LED có chất lượng cao được sản xuất trong
nước, so với kịch bản cơ sở theo đó sự tăng trưởng sử dụng đèn LED là không đáng kể.
Trên cơ sở hệ số phát thải của lưới điện và tỷ lệ dự kiến triển khai sử dụng đèn LED, các
hoạt động của Dự án sẽ dẫn đến các kết quả:


Giảm mức phát thải trực tiếp CO2eq cộng dồn là 623 tấn CO2 từ các dự án trình diễn
trong khuôn khổ Đầu ra 2.2;



Tổng mức giảm phát thải trực tiếp sau dự án cộng dồn là 69,38 ktấn CO2 từ các ứng
dụng sản xuất sản phẩm chiếu sáng LED được nhận trợ giúp kỹ thuật của Dự án trong
vòng đời dự án nhưng chỉ được thực hiện sau khi Dự án đã kết thúc; và



Mức giảm phát thải gián tiếp từ 6 ktấn CO2eq (phương pháp từ dưới lên) 48 và 5.154 ktấn
CO2eq (phương pháp từ tên xuống) 49 từ năm 2019 đến năm 2028, tức là 10 năm sau khi
Dự án kết thúc. Mức giảm phát thải gián tiếp (phương pháp từ dưới lên) cũng sẽ được
ước tính từ kết quả của cuộc điều tra thị trường đèn LED về sự gia tăng sức bán đèn
LED trước khi Dự án kết thúc như là một phần của Đầu ra 2.3.

54. Sự hỗ trợ của GEF sẽ góp phần chuyển giao công nghệ sản xuất đèn LED cho Việt Nam và
xây dựng ngành công nghiệp sản xuất đèn LED trong nước mà hiện nay chỉ hạn chế ở một
số ít nhà sản xuất còn thiếu kỹ năng và kiến thức chuyên môn. Các hoạt động gia tăng của
GEF có vài trò thiết yếu trong việc dỡ bỏ những rào cản thị trường hiện đang cản trở việc
triển khai các sản phẩm chiếu sáng LED chất lượng cao trong nước. Bằng cách thiết lập
các tiêu chuẩn chất lượng và thực hiện các chính sách thuận lợi, Dự án sẽ khuyến khích
nâng cao chất lượng sản phẩm đáng kể và củng cố lòng tin của người tiêu dùng, do đó góp
phần chuyển đổi thị trường đèn LED còn non trẻ ở Việt Nam. Điều quan trọng là, trợ giúp
kỹ thuật của Dự án cho các chủ thể thị trường then chốt, trong đó có các DN sản xuất trong
nước, cũng như kỹ năng và năng lực được tăng cường thông qua Dự án sẽ góp phần duy
trì các thành quả của dự án trong tương lai. Cuối cùng, thông qua các khoản đầu tư cho các
hoạt động trình diễn, Dự án sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về
những lợi ích của đèn LED, mà quan trọng nhất là mức tiết kiệm năng lượng cao và tuổi thọ
dài hơn. Nếu không có sự trợ giúp của GEF, sẽ rất khó phổ biến công nghệ chiếu sáng LED
chất lượng cao trong ngắn hạn và trung hạn tại Việt Nam.
Các rủi ro

Giả thiết rằng hệ số nhân rộng là 10, trong đó hệ số này bằng 3 trong quá trình thực hiện dự án, và bằng 7cho giai
đoạn 10 năm sau khi kết thúc dự án. Các ER gián tiếp trong giai đoạn thực hiện dự án được đo bằng điều tra thị
trường tại Đầu ra 2.3.
49 Giả thiết rằng hệ số nhân quả là 40%.
48
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55. Các rủi ro được xác định trong quá trình thực hiện Dự án được tóm lược tại Bảng 3. Các rủi
ro và biện pháp khắc phục được phân tích chi tiết tại Phụ lục I.
Các giả định
56. Các giả định chủ yếu cho Dự án này là:


Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi, qua đó bảo đảm rằng hầu hết các hộ gia đình có
khả năng chi trả cho việc mua đèn LED;



Chính phủ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực tăng cường khung pháp luật, quy định, tiêu
chuẩn và quy chuẩn hiện hành về công nghệ LED cũng như cung cấp một môi trường
thuận lợi cho các DN sản xuất thiết bị chiếu sáng trong nước để họ có thể phát triển các
cơ sở hạ tầng sản xuất đèn LED trong nước; và



Các DN sản xuất thiết bị chiếu sáng trong nước sẵn sàng đầu tư đầy đủ vào các thiết bị
sản xuất đèn LED mới và bán hầu hết đèn LED trên thị trường Việt Nam để thu hồi vốn
đầu tư.

Bảng 3: Tóm lược các rủi ro của Dự án
Mô tả rủi ro

Biện pháp giảm thiểu rủi ro

Mức độ rủi
ro

Rủi ro chính trị
Chính phủ có thể đột ngột thay đổi các ưu
tiên chương trình, dẫn đến thiếu nguồn
lực cam kết cho việc phát triển và thực
hiện các dự án chiếu sáng LED. Điều này
có thể bao gồm việc Chính phủ ngừng
việc hỗ trợ khung pháp luật, quy định, tiêu
chuẩn và quy chuẩn hiện hành cũng như
ngừng việc cung cấp môi trường thuận lợi
cho các DN chế tạo thiết bị chiếu sáng
trong nước để họ có thể phát triển các cơ
sở hạ tầng chế tạo đèn LED trong nước.

Rủi ro này sẽ được giảm thiểu bằng sự
tham gia của Chính phủ và các đối tác
khác để tạo điều kiện thuận lợi cho các
hoạt động, như các chương trình tiêu
chuẩn hóa, cấp nhãn mác và thử nghiệm.
Cam kết của họ sẽ được xác lập và khẳng
định trong quá trình xây dựng dự án và
giai đoạn khởi động dự án.

Thấp

Rủi ro này sẽ được kiểm soát bằng cách
áp dụng phương pháp tiếp cận lồng ghép
về chuyển giao công nghệ và tạo điều kiện
để các DN sản xuất thiết bị chiếu sáng lớn
nhất Việt Nam tiếp xúc với những phát
triển công nghệ mới nhất và đào tạo các
các bộ chuyên môn Việt Nam về công
nghệ và bảo đảm chất lượng.

Vừa phải

Rủi ro kỹ thuật
Mặc dù đã có sự hỗ trợ về chuyển giao
công nghệ nhưng các DN trong nước vẫn
không có đủ khả năng phát triển các sản
phẩm đáp ứng chất lượng và hiệu quả mà
thị trường trong nước và quốc tế đòi hỏi.
Điều này có thể bắt nguồn từ việc các DN
sản xuất thiết bị chiếu sáng trong nước
thay đổi ý định và không đầu tư đẩy đủ
vào các thiết bị chế tạo đèn LED mới và
(hoặc) không bán hầu hết đèn LED tại thị
trường VN để thu hồi vốn đầu tư.
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Mô tả rủi ro

Biện pháp giảm thiểu rủi ro

Mức độ rủi
ro

Rủi ro thị trường
Lượng cầu của thị trường về công nghệ
chiếu sáng LED có thể chỉ ở mức thấp,
chủ yếu do chi phí ban đầu quá cao so
với các công nghệ chiếu sáng thông
thường, cùng với những méo mó của thị
trường bởi sự hiện diện của các sản
phẩm kém chất lượng và các nhà cung
ứng công nghệ nước ngoài không sẵn
sàng thâm nhập thị trường VN do tình
trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Rủi ro này sẽ được kiểm soát bằng sự
tham gia của các DN chiếu sáng lớn nhất
VN vào việc sản xuất trong nước đèn LED
đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, đồng
thời giảm chi phí sản xuất và giá bán.
Ngoài ra, nâng cao nhận thức của người
tiêu dùng về lợi ích của đèn LED cũng như
lợi ích tài chính lâu dài sẽ góp phần củng
có lòng tin của họ vào các sản phẩm chiếu
sáng LED.

Vừa phải

Ngoài ra, các DN chiếu sáng lớn nhất VN
cũng đã bày tỏ sẵn sàng trả hoặc đã trả
phí cho việc sử dụng các công nghệ LED
có bằng sáng chế và họ có năng lực sản
xuất để giảm giá bán đèn LED. Tuy nhiên,
Dự án sẽ không hỗ trợ việc tăng cường
năng lực con người để cải thiện giám sát
việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
Rủi ro xã hội
Các hộ gia đình có mức thu nhập thấp và
rất thấp có thể không được hưởng lợi từ
việc tăng cường sử dụng đèn LED do giá
bán cao hơn và có thể nền kinh tế VN
không tiếp tục phục hồi (từ đó không giúp
cho hầu hết các hộ gia đình có khả năng
chi trả cho việc mua đèn LED).

Rủi ro này có thể được giảm thiểu bằng
cách tiếp tục quảng bá đèn LED chế tạo
trong nước, tiếp tục sản xuất đèn LED với
chất lượng tốt và giảm giá bán đèn LED
đến mức thấp nhất có thể thông qua tăng
cường tính kinh tế theo quy mô của việc
sản xuất đèn LED có chất lượng tốt.

Thấp

Tính hiệu quả về chi phí
57. Mức giảm phát thải GHG từ Dự án này ước tính là 70.005 triệu tấn CO 2eq cộng dồn đến
năm 2028, tức là 10 năm sau khi Dự án kết thúc. Chi phí cho việc giảm mức phát thải CO2
từ Dự án sẽ là 21,68 USD để giảm 1 tấn CO2.

Tính bền vững, khả năng nhân rộng và các tác động
Tính bền vững
58. Dự án LED sẽ bảo đảm tính bền vững của quá trình chuyển đổi thị trường LED với sự hỗ
trợ mạnh mẽ cho cả bên cung và bên cầu đối với các sản phẩm LED. Bằng cách tạo ra
những điều kiện thị trường thuận lợi cho lượng cầu đèn LED và lượng cung ổn định về đèn
LED với chất lượng tốt và giá bán cạnh tranh cho các hộ gia đình Việt Nam, lòng tin của
người tiêu dùng và người sử dụng cuối cùng sẽ được duy trì nhờ các kết quả của Dự án.
Hơn nữa, với việc trình diễn đèn LED cho một số mục đích sử dụng trong nhà và ngoài trời,
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sự chuyển đổi tất cả các hệ thống chiếu sáng ở Việt Nam sẽ được khuyến khích, do đó sẽ
tối đa hóa khả năng duy trì bền vững các kết quả của Dự án.
Khả năng nhân rộng
59. Hợp phần trình diễn của Dự án này (Hợp phần 2) được thiết kế theo cách bảo đảm khả
năng nhân rộng nỗ lực lắp đặt các hệ thống LED. Như vậy, Dự án sẽ chứng minh chi phí và
độ dễ dàng trong việc lắp đặt các hệ thống LED, sau đó sẽ giám sát chặt chẽ mức độ tiết
kiệm năng lượng và chi phí vận hành các hệ thống chiếu sáng LED. Thông tin về các hoạt
động trình diễn và lợi ích của chúng sẽ được phổ biến rộng rãi và chia sẻ giữa các đối tác,
qua đó để tối đa hóa tiềm năng nhân rộng các hoạt động trình diễn.
Tính sáng tạo và tác động
60. Dự án này mang tính sáng tạo bởi nó sẽ cung cấp trợ giúp kỹ thuật chuyên sâu cho các DN
chiếu sáng chủ yếu của Việt Nam trong việc sản xuất các thiết bị chiếu sáng LED mà hiện
nay còn chưa phổ biến tại thị trường trong nước. Điều đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho
lượng cung các sản phẩm chiếu sáng LED được sản xuất trong nước với giá cạnh tranh
cho thị trường chiếu sáng Việt Nam. Khi được sử dụng, những sản phẩm này sẽ góp phần
tiết kiệm năng lượng lên đến 50% mức năng lượng tiêu thụ của các thiết bị chiếu sáng
tương đương. Dự án cũng sẽ giúp phổ biến những thông tin hữu ích liên quan đến lợi ích
về mặt xã hội và môi trường của việc sử dụng các thiết bị chiếu sáng LED, từ đó sẽ làm
tăng lượng cầu về những sản phẩm chiếu sáng này.
61. Tác động về mặt xã hội và môi trường từ thành công của việc chuyển hướng thị trường
chiếu sáng LED Việt Nam bao gồm:


Cắt giảm chi phí sử dụng điện cho các hộ gia đình, các đơn vị thương mại, các cơ sở
công nghiệp và các cơ quan công quyền;



Làm tăng lượng tiền mặt từ nguồn điện năng tiết kiệm được do tăng cường sử dụng
đèn LED;



Nâng cao chất lượng chiếu sáng ở các vùng đô thị, từ đó làm tăng mức độ an toàn cho
người dân địa phương ở các khu vực công cộng;



Có thể làm cho khả năng tiếp cận chiếu sáng bằng đèn LED trở nên khó khăn hơn đối
với bộ phận dân cư có thu nhập thấp. Tuy nhiên, đối với bộ phận dân cư này, đèn LED
lại tạo ra khả năng sử dụng với nguồn điện mặt trời với yêu cầu tối thiểu về tích điện
bằng ác-quy, do đó cung cấp cho họ phương tiện để được sử dụng năng lượng một
cách độc lập.

62. Nhìn từ góc độ giới, Dự án này sẽ mang lại lợi ích cho các công dân, đặc biệt là phụ nữ và
trẻ em, nếu xét thực tế là đèn LED có tuổi thọ dài hơn và đáng tin cậy hơn cũng như có
công suất chiếu sáng lớn hơn so với các thiết bị chiếu sáng dựa vào các công nghệ chiếu
sáng hiện đang được sử dụng, do đó tạo ra các điều kiện an toàn hơn ở các khu vực công
cộng. Chiếu sáng trong nhà cũng có thể mang lại những lợi ích tương tự cho phụ nữ những người phải dành phần lớn thời gian ở trong nhà – sẽ có khả năng tiếp cận với các
nguồn sáng đáng tin cậy và chi phí năng lượng thấp hơn cho gia đình mình. Ngoài ra, phụ
nữ cũng gián tiếp đóng góp vào việc giảm mức phát thải GHG từ Dự án thông qua công
UNDP Environmental Finance Services

Page 44

việc của họ ở các DN sản xuất sản phẩm chiếu sáng LED, ví dụ như Ralaco và Điện Quang
là những DN sản xuất thiết bị chiếu sáng hàng đầu ở Việt Nam làm ra hơn 90% tất cả số
thiết bị chiếu sáng LED bán trên thị trường Việt Nam. Cần lưu ý rằng, hơn 50% số lao động
làm việc ở các công ty này là phụ nữ.
63. Tác động về mặt kinh tế từ thành công của việc chuyển hướng thị trường chiếu sáng LED
Việt Nam bao gồm:


Giảm lượng điện năng tiêu hao và giảm chi phí vận hành ở các đơn vị thương mại, cơ
sở công nghiệp và cơ quan công quyền;



Cung cấp sự trợ giúp trong ngắn hạn cho tình trạng thiếu hụt điện do nhu cầu điện năng
ít hơn từ mạng lưới điện quốc gia;



Cải thiện sức bán lẻ và hoạt động thương mại trong ngắn hạn do tình trạng mất điện xảy
ra ít thường xuyên hơn.
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KHUNG KẾT QUẢ CỦA DỰ ÁN
Lĩnh vực kết quả chủ yếu về môi trường và phát triển bền vững (giống như ở trang đầu của Văn kiện dự án): 1. Lồng ghép các vấn đề về môi trường và năng lượng,
hoặc 2. Khuyến khích các nguồn tài trợ môi trường, hoặc 3. Thúc đẩy nỗ lực thích nghi với biến đổi khí hậu, hoặc 4. Tăng cường khả năng của người nghèo trong việc
tiếp cận với các dịch vụ môi trường và năng lượng.
Chương trình và mục tiêu chiến lược của GEF: Chương trình chiến lược GEF-5 CCM (SP1): Khuyến khích trình diễn, triển khai và chuyển giao các công nghệ mang tính sáng
tạo, có cường độ phát thải các-bon thấp.
Các thành quả dự kiến có liên quan của GEF: Các công nghệ được trình diến, triển khai và chuyển giao thành công; môi trường chính sách và cơ chế tốt được tạo ra để hỗ trợ
hoạt động chuyển giao công nghệ; phát thải các khí GHG được khắc phục.
Các chỉ số về thành quả có liên quan của GEF: % các dự án trình diễn công nghệ thực hiện được mục tiêu đề ra; mức độ mà theo đó các chính sách và cơ chế được thực hiện
để hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ; tấn CO2 tương đương tránh được.

Thành quả

Chỉ số

Mục tiêu của dự án:
Giảm lượng phát thải khí
GHG thông qua sự biến đổi
thị trường chiếu sáng theo
hướng sử dụng nhiều hơn
các sản phẩm chiếu sáng
LED được sản xuất trong
nước
50

 Mức giảm phát thải CO2 trực tiếp
và gián tiếp cộng dồn thực hiện
được, đến thời điểm dự án kết
thúc, tấn CO2 .

Số liệu cơ sở
 Không đáng
kể51

 Mức tiết kiệm năng lượng trực tiếp
và gián tiếp cộng dồn (MWh), đến
thời điểm kết thúc dự án.

 Không đáng
kể52

 % số hộ gia đình ở thành thị và
đơn vị thương mại có chi phí sử
dụng điện gảm xuống nhờ sử đụng

 Không đáng
kể53

Chỉ tiêu
 623
 69.382 55
54

 1.000 56
 3.000 57

 5

Nguồn kiểm chứng
 Báo cáo cuối cùng của dự án, số
liệu điều tra hàng năm về tiêu thụ
năng lượng do sử dụng đèn LED.
 Báo cáo cuối cùng của dự án, số
liệu điều tra hàng năm về tiêu thụ
và mức giảm tiêu thụ năng lượng
do sử dụng đèn LED.

Giả định chủ yếu
 Kinh tế VN tiếp tục phục hồi, từ
đó sẽ tăng cường khả năng
của hầu hết các hộ gia đình để
chi trả cho việc mua sắm các
thiết bị chiếu sáng LED.

 Kết quả điều tra thị trường về sử
dụng đèn LED và hóa đơn tiền
điện ở thời điểm kết thúc dự án,

Mục tiêu (Kết quả đầu ra trong hệ thống Atlas) được theo dõi tại báo cáo ERBM hàng quý và báo cáo APR/PIR hàng năm.
Không đáng kể do chất lượng thấp của đèn LED, dẫn đến kết quả là mức giảm phát thải rất ít.
52
Tài liệu đã dẫn 52
53 Tài liệu đã dẫn 52
54 ER trực tiếp từ các khoản đầu tư trực tiếp và được tạo ra trong quá trình thực hiện dự án.
55 ER trực tiếp sau dự án (cộng dồn 10 năm sau khi dự án kết thúc) từ các khoản đầu tư trực tiếp + ER (cộng dồn 10 năm sau khi dự án kết thúc) từ đèn LED sản
xuất trong nước và được lắp đặt sau khi dự án kết thúc nhưng được nhận trợ giúp kỹ thuật trong thời gian thực hiện dự án ở Năm thứ 3 và Năm thứ 4.
56 Bao gồm mức tiết kiệm năng lượng trực tiếp 705 MWh từ các hoạt động trình diễn trong nhà và 293 MWh từ các hoạt động trình diễn ngoài trời.
57 Giả định sẽ đạt được hệ số nhân rộng bằng 3 trong quá trình thực hiện dự án.
50
51
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Thành quả

Chỉ số

Số liệu cơ sở

Chỉ tiêu

Nguồn kiểm chứng

đèn LED, đến thời điểm kết thúc
dự án.
Thành quả 1:58
Phát triển ngành công
nghiệp LED trong nước có
thể cung cấp đèn LED được
sản xuất trong nước với
chất lượng cao và ngày
càng đáp ứng yêu cầu của
người tiêu dùng trong nước



Số lượng nhà máy sản xuất đèn
LED có công nghệ tiên tiến để chế
tạo ra đèn LED đáp ứng tiêu
chuẩn mới của VN đến thời điểm
kết thúc dự án.

 Số lượng cơ sở bán lẻ cho người
tiêu dùng trong nước các sản
phẩm chiếu sáng LED được cấp
nhãn mác đến thời điểm kết thúc
dự án.
 Số lượng các sản phẩm chiếu
sáng LED được chuẩn hóa đến
Năm thứ 3 và đến thời điểm kết
thúc dự án.

Thành quả 2:
Tăng cường sử dụng và
triển khai các công nghệ
chiếu sáng LED chất lượng
cao được sản xuất trong
nước

được tách riêng cho các tòa nhà
dân sinh và tòa nhà thương mại.






0

0

0
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Tài liệu chính thức về các chính
sách đối với ngành chiếu sáng
LED.



Nghiên cứu chính thức về việc
sản xuất đèn LED hiện nay và
các giải pháp cần thiết để cải
thiện tình hình bằng công nghệ
sản xuất đèn LED mới.

200


Văn bản chính thức về giám sát
và đánh giá các cơ sở sản xuất
đèn LED mới.



Số liệu từ các DN sản xuất đèn
LED về doanh thu từ việc bán
đèn LED cho các cơ sở bán lẻ.
Báo cáo đánh giá hoạt động đào
tạo và ý kiến phản hồi của những
người tham gia đào tạo.
Các báo cáo về các dự án trình
diễn.



0



4







<1



10 61



 Số lượng đèn LED hàng năm
được sản xuất trong nước và có



1.3 triệu60





Chính phủ tiếp tục hỗ trợ việc
tăng cường khung pháp luật,
quy định, tiêu chuẩn và quy
chuẩn hiện hành về các thiết
bị chiếu sáng LED.



Chính phủ kiên trì nỗ lực trong
việc thực thi các tiêu chuẩn
mới, từ đó dẫn đến giảm sự
hiện diện của các sản phẩm
chiếu sáng LED kém chất
lượng và giá rẻ hơn được
nhập khẩu vào Việt Nam.



Các DN sản xuất thiết bị chiếu
sáng hiện nay sẵn sàng chấp
nhận các công nghệ sản xuất
thiết bị chiếu sáng LED.



Các hộ gia đình và cơ sở
thương mại cung cấp thông
tin về số lượng đèn LED mà

659

 Số lượng các sản phẩm chiếu
sáng LED mới được cấp nhãn
mác đến Năm thứ 3 của dự án.
% các hộ gia đình ở thành thị và
nông thôn và các cơ sở thương
mại mua đèn LED được sản xuất
trong nước, đến thời điểm kết thúc
dự án.

Giả định chủ yếu

15 triệu62



Các báo cáo điều tra về thị
trường thiết bị chiếu sáng LED.



Các báo cáo giám sát về mức
tiêu hao năng lượng và tiết kiệm

Tất cả các thành quả được giám sát hăng năm trong báo cáo APR/PIR.
4 đèn trong nhà và 2 đèn ngoài trời.
60 Con số ước tính dựa vào số liệu năm 2013 của Ralaco.
61 Sẽ được quyết định sau khi hoàn tất cuộc điều tra thống kê như là một phần của Đầu ra 1.1.
62 Đây là số lượng đèn LED bán hàng năm trong Năm thứ 4 của Dự án. Xem Phụ lục IV để có thông tin về chỉ tiêu hàng năm cho toàn bộ quá trình thực hiện dự
án.
58
59
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Thành quả

Chỉ số

Số liệu cơ sở

Chỉ tiêu

giấy chứng nhận chất lượng được
bán tại thị trường chiếu sáng Việt
Nam, đến thời điểm kết thúc dự
án.
 % thị phần của đèn LED sản xuất
trong nước trên thị trường chiếu
sáng Việt Nam đến thời điểm kết
thúc dự án.

UNDP Environmental Finance Services

Nguồn kiểm chứng

Giả định chủ yếu

năng lượng.
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họ mua.


7

Các DN trong nước sản xuất
thiết bị chiếu sáng LED sẵn
sàng cung cấp thông tin về
doanh thu từ việc bán đèn
LED.
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TỔNG NGÂN SÁCH VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN
Mã số dự án trong Atlas:
Tên dự án trong Atlas:
Đơn vị công tác:
Tên dự án:
Số PIMS:
Đối tác thực hiện:
Thành quả của
GEF/Hoạt động
trong Atlas
Outcome 1:
Phát triển ngành
công nghiệp LED
trong nước có thể
cung cấp đèn LED
được sản xuất trong
nước với chất lượng
cao và ngày càng
đáp ứng yêu cầu
của người tiêu dùng
trong nước

Outcome 2:
Tăng cường sử
dụng và triển khai
các công nghệ chiếu
sáng LED chất
lượng cao được sản
xuất trong nước

00084024
Mã số dự án:
00092227
Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung tại Việt Nam
VNM10
Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung tại Việt Nam
5193
Viện Hàn lâm Khoa học & Công Nghệ Việt Nam

Bên chịu
trách nhiệm/
Đối tác thực
hiện

Mã số
nguồn
vốn

Số tiền
(USD)
Năm 1
2015-6

Số tiền
(USD)
Năm 2
2016-7

Chuyên gia tư
vấn quốc tế

184.000

200.000

32.000

0

416.000

71300

Chuyên gia tư
vấn trong nước

134.450

148.600

60.550

13.200

356.800

72100

Dịch vụ hợp đồng

2.500

2.400

71600

Đi công tác dự án

5.000

5.000

72600

Tài trợ không
hoàn lại

90.000

75700

Các lớp tập huấn

30.000

60.000

20.000

21.750

131.750

Tổng ngân sách GEF cho Thành quả 1

445.950

416.000

117.550

39.950

1.019.450

Tổng ngân sách cho Thành quả 1

445.950

416.000

117.550

39.950

1.019.450

8.000

0

24.000

16.000

48.000

0

21.100

80.400

66.000

167.500

10.000

55.000

100.000

5.000

3.400

8.400

Tên
nhà
tài trợ

Viện Hàn lâm
KHCNVN,
UNDP

71200

62000

GEF

Viện Hàn lâm
KHCNVN

Viện Hàn lâm
KHCN VN,
UNDP

71200

62000
Viện Hàn lâm
KHCN VN

UNDP Environmental Finance Services

Mã số tài
khoản
ngân sách
trong Atlas

GEF

Mô tả ngân sách
trong ATLAS

Chuyên gia tư
vấn quốc tế

71300

Chuyên gia tư
vấn trong nước

72100

Dịch vụ hợp đồng

71600

Đi công tác dự án

72605

Tài trợ không
hoàn lại

Số tiền
(USD)
Năm 3
2017-8

Số tiền
(USD)
Năm 4
2018-9

Tổng số
tiền (USD)

4.900
5.000

5.000

20.000
90.000

35.000

20.000

20.000

40.000
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Ghi
chú
Xem ghi
chú 1
Xem ghi
chú 2
Xem ghi
chú 3
Xem ghi
chú 4
Xem ghi
chú 5
Xem ghi
chú 6

Xem ghi
chú 7
Xem ghi
chú 8
Xem ghi
chú 9
Xem ghi
chú 4
Xem ghi
chú 10

Thành quả của
GEF/Hoạt động
trong Atlas

Bên chịu
trách nhiệm/
Đối tác thực
hiện

Mã số
nguồn
vốn

Tên
nhà
tài trợ

Mã số tài
khoản
ngân sách
trong Atlas

Mô tả ngân sách
trong ATLAS

75700

Các lớp tập huấn

Số tiền
(USD)
Năm 1
2015-6

Số tiền
(USD)
Năm 2
2016-7

Số tiền
(USD)
Năm 3
2017-8

Số tiền
(USD)
Năm 4
2018-9

Tổng số
tiền (USD)

26.000

36.000

62,000

Tổng ngân sách GEF cho Thành quả 2

43.000

41.100

165.400

176.400

425.900

Tổng ngân sách cho Thành quả 2

43.000

41.100

165.400

176.400

425.900

Viện Hàn lâm
KHCN VN,
UNDP

Ghi
chú
Xem ghi
chú 11

71200

Chuyên gia tư
vấn quốc tế

0

0

0

16.000

16,000

Xem ghi
chú 12

71300

Chuyên gia tư
vấn trong nước &
nhân sự dự án

3.150

3.700

5.200

5.200

17,250

Xem ghi
chú 13

72200

Thiết bị

2.000

2.000

3.000

72400

Truyền thông

500

500

500

300

1,800

72500

Vật tư văn phòng

1.000

1.000

500

500

3,000

Xem ghi
chú 14
Xem ghi
chú 15
Xem ghi
chú 16

74100

Các dịch vụ
chuyên nghiệp
(kiểm toán)

3.000

3.000

3.000

3.000

12,000

Xem ghi
chú 17

Chi phí được
UNDP thu hồi

4.000

4.000

3.500

3.500

15,000

Xem ghi
chú 18

Tổng ngân sách GEF cho quản lý dự án

13.650

14.200

15.700

28.500

72.050

Tổng ngân sách cho quản lý dự án

13.650

14.200

15.700

28.500

72.050

Tổng ngân sách GEF

502.600

471.300

298.650

244.850

1.517.400

Tổng ngân sách dự án

502.600

471.300

298.650

244.850

1.517.400

QUẢN LÝ DỰ ÁN
(kể cả giám sát &
đánh giá)

Viện Hàn lâm
KHCN VN

UNDP

UNDP Environmental Finance Services

62000

GEF

74500

7,000
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Bảng tóm lược các nguồn ngân sách:

GEF
Nguồn đồng tài trợ:
UNDP
Bộ Công Thương
QUATEST 1 (thuộc Bộ KHCN)
Ralaco
Điện Quang
Schreder VN
Viện Hàn lâm KHCN VN
Trung tâm PTCNC
Tổng

Số tiền
Năm 1
502.600
1.307.400
20.000
50.000
10.000
500.000
500.000
190.400
37.000

Số tiền
Năm 2
471.300
3.703.000
30.000
40.000
40.000
1.200.000
2.150.000
165.000
38.000
40.000

Số tiền
Năm 3
298.650
1.506.994
30.000
40.000
40.000
511.300
747.694
100.000
38.000

Số tiền
Năm 4
244.850
112.000
20.000
20.000
10.000
25.000
0
0
37.000

1.810.000

4.174.300

1.805.644

356.850

Tổng số tiền
1.517.400
6.629.394
100.000
150.000
100.000
2.236.300
3.397.694
455.400
150.000
40.000

8.146.794

Ghi chú:
1. Bao gồm cả thời gian làm việc chuyên môn cho các chuyên gia tư vấn quốc tế sau đây để họ đến Việt Nam, tất cả đều với đơn giá USD 4.000/tuần
(trong đó có đi lại và công tác phí): Cố vấn thực hiện dự án quốc tế (IPIA) 2 tuần trong Năm 1; Chuyên gia tiêu chuẩn sản phẩm chiếu sáng LED (ILPS)
4 tuần trong Năm 1; Chuyên gia kiểm tra, tiêu chuẩn và dán nhãn sản phẩm LED (ILPT) 4 tuần trong mỗi năm, Năm 1 và năm 2; Chuyên gia công nghệ
hỗ trợ các DN trong nước (ITS) 24, 28 và 8 tuần tương ứng trong Năm 1, 2 và 3; Chuyên gia đào tạo công nghệ chiếu sáng LED (ILTT) 8 tuần trong
Năm 1 và 2; Chuyên gia kỹ thuật cao cấp (ISTS) 4 và 6 tuần tương ứng trong Năm 1 và 2; Chuyên gia đánh giá (IES) 4 tuần trong Năm 2.
2. Bao gồm cả thời gian làm việc chuyên môn cho các chuyên gia tư vấn và nhân sự trong nước: Quản đốc dự án quốc gia (NPM) (@ USD 550/tuần) cho
49, 38, 10 và 10 tuần tương ứng trong Năm 1, 2, 3 và 4; Chuyên gia công nghệ hỗ trợ các DN trong nước (NTS) (@USD 300/tuần) cho 50 tuần trong
Năm 1 và 2, 17 tuần trong Năm 3; Chuyên gia kiểm tra sản phẩm (NLPT) (@USD350/tuần) cho 30, 40 và 15 tuần tương ứng trong Năm 1, 2 và 3;
Chuyên gia tư vấn kỹ thuật (NPTC) (@USD600/tuần) cho 52 và 26 tuần tương ứng trong Năm 1 và 2; Chuyên gia lộ trình chiếu sáng LED (NLR)
(@USD300/tuần) cho 26 tuần cho Năm 1 và 2; Chuyên gia tiêu chuẩn sản phẩm chiếu sáng LED (NLPS) (@USD550/tuần) cho 18, 26 và 20 tuần tương
ứng trong Năm 1, 2 và 3; Chuyên gia nhãn mác và chứng nhận chất lượng LED (NLC) (@USD300/tuần) cho 18, 52 và 30 tuần tương ứng trong Năm 1,
2 và 3; Chuyên gia quy chuẩn và quy định sử đụng LED (NCR) (@USD450/tuần) cho 18, 52 và 26 tuần tương ứng trong Năm 1, 2 và 3; Chuyên gia đào
tạo về R&D (NRDT) (@USD250/tuần) cho 26 tuần trong mỗi Năm 1, 2 và 3; Chuyên gia nâng cao nhận thức (NAR) (@USD200/tuần) cho 8, 20, 20 và
26 tuần tương ứng trong Năm 1, 2, 3 và 4; Chuyên viên kế toán – hành chính dự án (ACC) (@USD250/tuần) cho 46, 46, 10 và 10 tuần tương ứng cho
Năm 1, 2, 3 và 4.
3. Cho dịch vụ dịch thuật.
4. Để đi tham gia các cuộc hội thảo và tham vấn về lộ trình, thay đổi quy chế, dự án trình diễn, phổ biến thông tin ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
5. Dự kiến 4 bộ phần mềm thiết kế chiếu sáng: Phần mềm Oxy Tech’s Litestar 4D @ USD 30.000; phần mềm Lamda Trace Pro @ USD 20.000; phần mềm
ANYSYS ICEPAK @ USD 25.000; và phần mềm Mentor Graphics FLoTHERM @ USD 15.000. Xem thêm chi tiết tại Phụ lục Annex III.
6. Bao gồm một số cuộc tập huấn, hội thảo được tổ chức riêng cho từng công ty về các nội dung chuyên sâu về chế tạo LED cũng như các cuộc tập huấn
chung về Dự án (trong đó có một cuộc Hội thảo khởi động dự án trong Năm 1 (USD 10.000); 2 cuộc hội thảo để rà soát lộ trình LED (Đầu ra 1.1) trong
Năm 1 và 3 (USD 12.000); 1 hội thảo để nghiên cứu các tiêu chuẩn LED mới (Đầu ra 1.2) trong Năm 1 (USD 10.000); 2 lớp tập huấn cho cán bộ, nhân
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7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

viên QUATEST và chuyên gia xét nghiệm về các thủ tục xét nghiệm mới (Đầu ra 1.3) trong Năm 2 và 3 (USD 14.000); 1 cuộc hội thảo về thanh tra thị
trường (Đầu ra 1.4) trong Năm 2 (USD 8.000); 2 lớp tập huấn về nghiên cứu & triển khai sản phẩm LED (Đầu ra 1.6) trong Năm 2 và 3 (USD10.000);
Bao gồm cả thời gian làm việc chuyên môn cho các chuyên gia tư vấn quốc tế sau đây để họ đến Việt Nam, tất cả đều với đơn giá USD 4.000/tuần (kể
cả đi lại và công tác phí): IPIA 2 tuần trong cả Năm 1 và 3; ISTS 4 tuần trong cả Năm 3 và 4;
Bao gồm cả thời gian làm việc chuyên môn cho các chuyên gia tư vấn trong nước: NPM @ USD 550/tuần cho 10, 38 và 38 tuần tương ứng trong Năm 2,
3 và 4; NPTC @USD600/tuần cho 26, 52 và 28 tuần tương ứng trong Năm 2, 3 và 4; Chuyên gia điều phối các dự án trình diễn LED (NDPC)
(@USD400/tuần) làm việc chuyên trách trong Năm 3 và 4; và AAC @USD250/tuần cho 30 và 30 tuần tương ứng trong Năm 3 và 4;
Cho 2 cuộc điều tra thị thường trong khuôn khổ Đầu ra 2.3: USD 35.000 trong Năm 1 để thu thập số liệu cơ sở về tình hình sử dụng LED và USD 45.000
trong Năm 4 để đánh giá tác động của Dự án đối với sự chuyển hướng thị trường chiếu sáng LED. Chương trình nâng cao nhận thức USD 20.000 trong
Năm 3 và 4.
Bao gồm cả chi phí lắp đặt đèn LED sản xuất trong nước tại các địa điểm trình diễn.
Để hỗ trợ các cuộc hội thảo quốc gia tại Đầu ra 2.5 để xúc tiến thị trường LED cũng như các cuộc hội thảo để hỗ trợ chủ sở hữu các tài sản và tòa nhà
khác trong việc mua sắm và lắp đặt đèn LED;
Bao gồm kinh phí cho IES tiến hành cuộc Đánh giá kết thúc trong 4 tuần trong Năm 4;
Bao gồm cả thời gian làm việc chuyên môn cho các chuyên gia trong nước sau đây: NPM @ USD 550/tuần cho 3, 4, 4 và 4 tuần tương ứng trong Năm
1, 2, 3 và 4; AAC @USD250/tuần cho 6, 6, 12 và 12 tuần tương ứng trong Năm 1, 2, 3 và 4;
Cho thiết bị văn phòng;
Cho gọi điện thoại di động;
Cho vật tư văn phòng để Ban Quản lý dự án sử dụng;
Cho kiểm toán dự án;
Cho DPC.
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TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN
Cơ cấu tổ chức dự án
64. Dự án được đồng tài trợ bằng nguồn vốn của GEF, và UNDP đóng vai trò là Cơ quan thực
hiện dự án của GEF. Dự án sẽ được thực hiện bởi Viện Hàn lâm KHCNVN với tư cách là
Đối tác thực hiện của UNDP và Trung tâm PTCNC thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN sẽ đảm
nhận trách nhiệm chung về việc đạt được các kết quả dự án với tư cách là Đơn vị thực hiện
của dự án. Đơn vị thực hiện dự án này sẽ là đối tượng của cuộc đánh giá vi mô theo các
quy định tại Phương pháp tiếp cận hài hòa về chuyển tiền cho các Đối tác thực hiện
(HACT). Cuộc đánh giá vi mô cũng sẽ xác định các hoạt động bảo đảm chất lượng dự án
cũng như phương thức và các thủ tục chuyển tiền phù hợp nhất. UNDP sẽ chịu trách nhiệm
quản lý và chỉ đạo chung thông qua Văn phòng quốc gia của mình tại Hà Nội và Trung tâm
Khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APRC) tại Băng-Cốc, và sẽ chịu trách nhiệm theo dõi
và đánh giá dự án theo các yêu cầu bình thường của GEF và UNDP. Trung tâm PTCNC sẽ
bổ nhiệm một quan chức cấp cao làm Giám đốc dự án quốc gia (NPD) cho dự án. NPD sẽ
chịu trách nhiệm chỉ đạo chung về việc quản lý dự án, trong đó có việc tuân thủ Kế hoạch
công tác hàng năm (AWP), thực hiện các kết quả theo kế hoạch được đề ra tại Văn kiện dự
án cũng như sử dụng nguồn kinh phí của UNDP thông qua việc quản lý có hiệu quả nguồn
kinh phí đó, tổ chức kiểm điểm dự án theo quy định và tuân thủ các cơ chế giám sát dự án.
NPD cũng sẽ bảo đảm sự phối hợp với các Bộ và cơ quan khác, chỉ đạo nhóm thực hiện dự
án trong việc phối hợp với UNDP, rà soát các báo cáo và theo dõi công việc quản lý hành
chính dự án theo yêu cầu của Chính phủ Việt Nam và UNDP. Dự án sẽ được thực hiện
theo phương thức Quốc gia thực hiện dự án (NIM) của UNDP thể theo các văn bản hướng
dẫn về quản lý/thực hiện dự án NIM đã được UNDP và Chính phủ Việt Nam thỏa thuận. Cơ
cấu tổ chức dự án được trình bày tại Hình 8.
65. Ban Chỉ đạo dự án (PSC) sẽ giám sát Ban Quản lý dự án (PMU). Thành phần PSC sẽ gồm
một Chủ tịch (Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN); các thành viên PSC sẽ là đại diện của Bộ
Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ KHCN, Văn phòng UNDP tại Việt Nam, Viện Hàn lâm
KHCNVN và đại diện của các nhà sản xuất thiết bị LED. Chức năng chủ yếu của PSC là
cung cấp sự chỉ đạo cần thiết cho phép Dự án hoạt động và thực hiện các mục tiêu về
chính sách và kỹ thuật cũng như phê duyệt Kế hoạch công tác hàng năm và các báo cáo
giám sát và đánh giá dự án.
66. PMU (trực thuộc Trung tâm PTCNC) sẽ chịu trách nhiệm trước Viện Hàn lâm KHCNVN,
PSC và UNDP về việc thực hiện dự án, lập kế hoạch cho các hoạt động và ngân sách dự
án, tuyển dụng các chuyên gia, tổ chức các lớp tập huấn cũng như thực hiện các hoạt động
khác để bảo đảm Dự án được thực hiện theo các kế hoạch công tác đã được phê duyệt.
67. Là cơ quan thực hiện dự án của GEF, UNDP cũng có vai trò bảo đảm chất lượng dự án.
Vai trò này sẽ được thực hiện bởi một Cán bộ chương trình của UNDP chịu trách nhiệm về
dự án, làm việc tại Văn phòng UNDP Việt Nam.
68. Cả PMU và NPD sẽ thực hiện các cơ chế để bảo đảm sự tham gia liên tục của các đối tác
và tính hiệu quả của dự án từ khi khởi động dự án, bằng việc tổ chức các cuộc họp thường
xuyên với các đối tác, ra bản tin điện tử thường xuyên về tình hình dự án, tiến hành các
cuộc điều tra thu thập ý kiến phản hồi của các bên, thực hiện các tập quán quản lý tốt và
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duy trì mối liên hệ chặt chẽ với Văn phòng UNDP tại Việt Nam với tư cách là Cơ quan thực
hiện dự án của GEF.

Hình 3: Cơ cấu tổ chức dự án63

Sơ đồ tổ chức quản lý dự án
Ban Chỉ đạo dự án (PSC)
Các đơn vị hưởng lợi
chính
Bộ XD, Bộ CT, Bộ KHCN,
QUATEST, các DN sản
xuất LED tại VN

Đảm bảo chất lượng
dự án

Trưởng Ban chỉ đạo dự án

Đại diện đơn vị tài trợ

Chủ tịch
Viện Hàn lâm KHCNVN

Vị Đại diện được VP UNDP
tại Việt Nam chỉ định

Giám đốc dự án quốc gia (NPD)

- Cán bộ chương trình
của UNDP
Ban Quản lý dự án (PMU)
1. Quản đốc dự án quốc gia
(NPM)
2. Chuyên viên Kế toán & hành
chính dự án (AAC)

Thành quả 1: Phát triển ngành
công nghiệp LED trong nước
Các chuyên gia tư vấn quốc tế,
trong đó có IPIA, ILPS, ILPT, ITS,
ILTT, ISTS và IES
Các chuyên gia trong nước, trong
đó có NPM, NTS, NLPT, NPTC,
NLR, NLPS, NLC, NCR, NRDT,
NAR và AAC

Thành quả 2: Các dự án trình
diễn thành công dẫn đến việc
tăng cường sử dụng công nghệ
LED
Các chuyên gia tư vấn quốc tế,
trong đó có IPIA và ISTS
Các chuyên gia trong nước, trong
đó có NPM, NPTC, NDPC và AAC
Các dịch vụ thầu được hợp đồng
với các đơn vị bên ngoài

Để biết tên viết tắt của các chuyên gia quốc tế và chuyên giá trong nước, đề nghị xem các ghi chú 1, 2, 5 và 6 tại
“Ngân sách và Kế hoạch công tác”. Để biết Điều khoản tham chiếu chi tiết của các chuyên gia quốc tế và chuyên gia
trong nước, đề nghị tham khảo Phụ lục VI.
63
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Còn một số đối tác khác cũng sẽ tham gia vào việc xúc tiến, phát triển và thực hiện Dự án LED,
trong đó có các tổ chức/cơ quan sau đây với vai trò là các đơn vị đồng tài trợ cho Dự án, cụ thể
là những đơn vị được nêu tên tại Bảng 4.

Bảng 4: Các chi tiết về nguồn đồng tài trợ
Đơn vị đồng tài
trợ
Viện Hàn lâm KHCN
VN

Số tiền
(USD)

Mô tả chung về các hoạt động được đồng tài trợ

150.000
(bằng hiện
vật)



Trung tâm PTCNC

40.000
(đầu tư)



Mua đèn LED để trình diễn theo Đầu ra 2.2 cho khu tập thể của Viện
Hàn lâm KHCNVN tại Hà Nội

Bộ Công Thương

150.000
(bằng hiện
vật)



Hợp phần 1, kể cả rà soát và khuyến nghị lộ trình phát triển ngành
công nghiệp chiếu sáng LED để thay thế công nghệ chiếu sáng truyền
thống (Đầu ra 1.1); rà soát và phối hợp với Bộ KHCN để nâng cấp các
tiêu chuẩn chiếu sáng và chế độ kiểm tra LED và phối hợp với Bộ Xây
dựng để tăng cường tính tuân thủ của đèn LED với Quy chuẩn “Các
công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả” ;
Hợp phần 2: Xây dựng chính sách trong chương trình nâng cao nhận
thức về công nghệ chiếu sáng LED và khả thi về tài chính;





QUATEST 1 thuộc Bộ
KHCN

100.000
(đầu tư)

Các nhà đầu tư thuộc
khu vực tư nhân:
Ralaco (trình diễn
trong nhà và ngoài
trời)

2.236.300
(đầu tư)

Điện Quang
(trình diễn trong nhà)

3.397.694
(đầu tư)

Schreder Việt Nam
(trình diễn ngoài trời)

455.400
(đầu tư)



Quản lý dự án (bằng hiện vật): Văn phòng dự án và hỗ trợ cho các
hoạt động hành chính của Dự án;
Chủ trì các cuộc họp của Ban chỉ đạo dự án

Thiết bị kiểm tra LED trong khuôn khổ Đầu ra 1.3

Theo Hợp phần 1, những công ty này sẽ đầu tư vào lao động, chuyển
giao công nghệ, phát triển năng lực, nguyên liệu đầu vào, thiết bị kiểm tra
LED tiên tiến, thiết bị quy trình sản xuất LED phù hợp với các thực tiễn tốt
quốc tế, từ đó sẽ dẫn đến các hỗ trợ sau từ GEF:
 Các thiết kế đèn LED, kể cả phần mềm để thiết kế đèn LED;
 Các thiết kế bộ nguồn cho các sản phẩm đèn LED có công suất lớn
hơn để sử dụng ngoài trời ở thời tiết nhiệt đới;
 Các gói LED (để sản xuất đèn LED từ wafer);
 Rà soát các tiêu chuẩn nguyên vật liệu và phương pháp thử
nghiệm;
 Trang thiết bị cần cho quy trình sản xuất LED cải tiến;
 Tiêu chuẩn quốc tế và chứng nhận chất lượng cho các sản phẩm
LED (kể cả phương pháp kiểm tra nhanh tuổi thọ);
 Các dây chuyền lắp ráp chống tĩnh điện; và
 Kiểm tra, đánh giá và cung ứng các sản phẩm LED;
Theo Hợp phần 2, các công ty này sẽ:
 Cung ứng và lắp đặt đèn LED ngoài trời và chiếu sáng đường phố
và xác lập các biện pháp để giám sát mức tiêu thụ năng lượng của
các đèn LED được lắp đặt (3 địa điểm trình diễn với 400 bộ đèn);
 Cung ứng và lắp đặt đèn LED trong nhà cho mục đích thương mại
và dân sinh và xác lập các biện pháp để giám sát mức tiêu thụ
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UNDP

100.000

Tổng:

năng lượng cho các đèn LED được lắp đặt (3 địa điểm trình diễn
với 4.175 bộ đèn);
 Hỗ trợ việc chuẩn bị và tổ chức 2 cuộc hội thảo nhằm khuyến khích
việc sử dụng đèn LED bằng những bài học kinh nghiệm đúc rút từ
việc lắp đặt và sử dụng đèn LED ở các dự án trình diển;
Nguồn vốn đồng tài trợ của UNDP chủ yếu là thông qua sự hỗ trợ của
UNDP cho Dự án “Tăng cường năng lực thực hiện các sáng kiến về biến
đổi khí hậu ở khu vực công nghiệp và thương mại”, bao gồm các hoạt
động đã được lồng ghép vào dự án của GEF làm các hoạt động cơ sở:
 Lượng hóa tiềm năng giảm mức phát thải GHG và mức tiết kiệm năng
lượng từ những hoạt động giảm thiểu biến đổi khí hậu đã được xác
định, như sử dụng các loại đèn tiết kiệm năng lượng, đặc biệt là đèn
LED, trong ngành công nghiệp và thương mại;
 Xây dựng khung thu thập số liệu và phương pháp ước tính mức giảm
phát thải GHG cho các phương án biến đổi khí hậu cụ thể (ví dụ, sử
dụng các thiết bị chiếu sáng tiết kiệm năng lượng) sẽ được thí điểm ở
các ngành công nghiệp nhưng cũng có thể áp dụng cho các phân
ngành như công nghiệp chế tạo các sản phẩm chiếu sáng;
 Xây dựng các chính sách và cơ chế cho việc xúc tiến cải cách thị
trường để thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân và các DN cung
cấp dịch vụ vào việc phát triển công nghiệp có cường độ phát thải
các-bon thấp;
 Phát triển năng lực cho cán bộ, nhân viên Bộ Công Thương ở Trung
ương và các tỉnh, các hiệp hội công nghiệp , các trung tâm tiết kiệm
năng lượng, các kiểm toán viên, các nhà quản lý xí nghiệp thông qua
việc thiết kế và tổ chức các chương trình đào tạo về các biện pháp
can thiệp giảm thiểu biến đổi khí hậu như xây dựng, thực hiện và
giám sát các chính sách biến đổi khí hậu, xây dựng và thực hiện các
kế hoạch hành động giảm thiểu biến đổi khí hậu, đánh giá tiềm năng
giảm mức phát thải GHG, kiểm toán năng lượng, MRV...

6.629.394

Những thông tin chung
Các dịch vụ hỗ trợ của UNDP
69. Viện Hàn lâm KHCNVN sẽ ký kết thỏa thuận với UNDP về các dịch vụ hỗ trợ dưới hình
thức mua sắm hàng hóa và dịch vụ trong quá trình thực hiện dự án. Trong trường hợp đó,
UNDP sẽ thu hồi những chi phí hỗ trợ việc mua sắm, phù hợp theo các quy định và thủ tục
của UNDP. Các dịch vụ hỗ trợ sẽ được liệt kê dưới hình thức một Thư thỏa thuận được ký
kết giữa Viện Hàn lâm KHCNVN và UNDP.
Tổ chức quan hệ hợp tác với các dự án có liên quan
70. Dự án này bổ sung cho một số sáng kiến đã và đang thực hiện tại Việt Nam ở lĩnh vực sử
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Những bài học kinh nghiệm từ Chương trình VEEPL
của UNDP/GEF đã kết thúc, với mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng ở ngành
chiếu sáng công cộng, đã được lồng ghép vào Dự án này. Một trong những khuyến nghị
nêu ra tại báo cáo đánh giá kết thúc Chương trình VEEPL là cần thu hút sự tham gia của
các tổ chức thương mại vào các hoạt động của một dự án tiềm năng tiếp theo về việc
khuyến khích sử dụng đèn LED, một nội dung đã được lồng ghép vào Dự án này. Đồng
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thời, Dự án sẽ thiết lập sự phối hợp chặt chẽ với dự án đang thực hiện của UNEP/GEF về
“Xóa bỏ đèn sợi đốt thông qua chuyển đổi thị trường chiếu sáng tại Việt Nam” với mục tiêu
loại bỏ và thay thế các sản phẩm chiếu sáng sử dụng năng lượng không hiệu quả bằng các
loại đèn chất lượng cao, tiết kiệm năng lượng tập trung vào đèn CFL. Kinh nghiệm và thành
công của dự án UNEP/GEF trong việc chuyển đổi thị trường CFL đã cung cấp những thông
tin hữu ích cho quá trình thiết kế Dự án này.
71. Chương trình Quốc gia về hiệu quả năng lượng (Pha 2) tạo thành một trong những dự án
cơ sở then chốt cho Dự án này, mà những thông tin chi tiết có thể tìm thấy ở Đoạn 22. Dự
án này, được quản lý bởi cùng Đối tác thực hiện, sẽ duy trì sự phối hợp chặt chẽ với
Chương trình VNEEP, đặc biệt trong việc xây dựng các Tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng
tối thiểu cho đèn LED trong khuôn khổ Đầu ra 1.2 và các hoạt động cấp nhãn mác trong
khuôn khổ Đầu ra 1.4.
72. Bộ KHCN cũng đang thực hiện một dự án 5 năm được tài trợ bằng vốn vay của Ngân hàng
thế giới, với tiêu đề “Khuyến khích đổi mới thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ FIRST” từ 2014 đến 2019. Dự án FIRST sẽ hỗ trợ việc tăng năng suất, khả năng cạnh tranh
và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam thông qua cải thiện hiệu quả nghiên
cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ và khuyến khích sự đổi mới trong các xí
nghiệp nhằm tăng giá trị gia tăng của nền kinh tế trong nước. Đặc biệt, Dự án FIRST sẽ hỗ
trợ khoa học và công nghệ (KH-CN) và khuyến khích đổi mới thông qua (i) thiết kế và thực
hiện thí điểm các chính sách mới nhằm nâng cao chất lượng của khung chính sách KH-CN
quốc gia; (ii) xây dựng năng lực cho các viện nghiên cứu của chính phủ hướng tới việc thiết
lập mối liên kết chặt chẽ hơn với các doanh nghiệp và nhu cầu thị trường; và (iii) xúc tiến
đổi mới công nghệ trong các xí nghiệp và khuyến khích việc thành lập và phát triển các
doanh nghiệp KH-CN. Dự án FIRST đề xuất hợp tác với Ralaco trong việc thực hiện hoạt
động “khuyến khích sự hợp tác đổi mới công nghệ giữa các nhà sản xuất và cộng đồng KHCN”, qua đó để hỗ trợ các sản phẩm chiếu sáng LED mới trong nhà của Ralaco.
73. Viện Hàn lâm KHCNVN sẽ bảo đảm nguồn vốn đồng tài trợ và sự hợp tác của các chương
trình khác, mà một số được nhận nguồn kinh phí từ các cơ quan tài trợ khác. Chi tiết về các
nguồn đồng tài trợ được trình bày tại Bảng 5.
Nghĩa vụ thực hiện trước và điều kiện tiên quyết
74. Không có các nghĩa vụ phải thực hiện trước hay điều kiện tiên quyết áp dụng cho Dự án
này.
Kiểm toán dự án
75. Chính phủ sẽ cung cấp cho vị Đại diện thường trú của UNDP các báo cáo tài chính định kỳ
được xác nhận. Một cuộc kiểm toán hàng năm đối với các báo cáo tài chính liên quan đến
tình hình các nguồn kinh phí của UNDP (trong đó có nguồn kinh phí của GEF) sẽ được tiến
hành bởi một đơn vị kiểm toàn được công nhận về mặt pháp lý hay một đơn vị kiểm toán
thương mại do UNDP tuyển dụng, theo đúng các quy định và thủ tục tài chính cũng như các
chính sách kiểm toán của UNDP.
Thỏa thuận về Quyền sở hữu trí tuệ và sử dụng logo đối với các sản phẩm của Dự án
76. Để ghi nhận một cách xứng đáng đóng góp tài chính của GEF, logo của GEF sẽ được gắn
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vào tất cả các ấn phẩm có liên quan của Dự án do GEF tài trợ cũng như các thiết bị được
mua cho Dự án (nếu có) bằng nguồn kinh phí của GEF. Các ấn phẩm về Dự án cũng phải
có lời ghi nhận xứng đáng đối với GEF. Cùng với logo của GEF và UNDP, logo của Viện HL
KHCNVN cũng được phép xuất hiện với tư cách là Đối tác thực hiện dự án.

KHUNG THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN
77. Ban Quản lý dự án (PMU) và Văn phòng UNDP tại Hà Nội, với sự hỗ trợ của Tổ Điều phối
vùng (RCU) của UNDP/ GEF đóng tại Băng-cốc, sẽ chị trách nhiệm theo dõi và đánh giá dự
án theo các quy định đã được xác lập của UNDP và GEF. Khung kết quả dự án sẽ cung
cấp các chỉ số về hiệu quả hoạt động và tác động cho việc thực hiện dự án, cùng với các
phương tiện kiểm chứng tương ứng. Công cụ theo dõi biến đổi khí hậu của GEF cũng sẽ
được sử dụng để theo dõi tiến độ giảm mức phát thải GHG. Kế hoạch theo dõi & đánh giá
dự án bao gồm: Hội thảo và báo cáo khởi động dự án; các cuộc kiểm điểm về tình hình
thực hiện dự án; các báo cáo kiểm điểm dự án hàng quý và hàng năm; đánh giá độc lập
giữa kỳ; và đánh giá độc lập kết thúc dự án. Những đoạn sau đây của Văn kiện dự án sẽ
phác họa các hợp phần chính của Kế hoạch theo dõi & đánh giá dự án và dự toán chi phí
liên quan đến các hoạt động theo dõi & đánh giá dự án. Ngân sách cho các hoạt động theo
dõi & đánh giá dự án được trình bày tại Bảng 5.
78. Khởi động dự án: Một cuộc Hội thảo khởi động dự án sẽ được tổ chức trong vòng 4 tháng
đầu tiên sau khi dự án bắt đầu thực hiện, với sự tham gia của các bên có vai trò được xác
định tại Sơ đồ tổ chức quản lý dự án, Văn phòng UNDP tại Việt Nam, các cố vấn chương
trình, chính sách, kỹ thuật (nếu thấy thích hợp hay khả thi) và các đối tác khác. Cuộc Hội
thảo khởi động dự án có vai trò hết sức quan trọng trong việc xây dựng ý thức sở hữu các
kết quả dự án và xây dựng kế hoạch thực hiện dự án trong năm đầu tiên. Hội thảo khởi
động sẽ xử lý một số vấn đề quan trọng, trong đó có:
a) Giúp tất cả các đối tác hiểu biết đầy đủ về dự án và có ý thức sở hữu dự án;
b) Thảo luận chi tiết về vai trò, dịch vụ hỗ trợ và trách nhiệm hỗ trợ của Văn phòng UNDP
tại Việt Nam và các chuyên viên của Nhóm điều phối vùng của UNDP/GEF đối với nhóm
thực hiện dự án;
c) Trao đổi về vai trò, chức năng và trách nhiệm trong cơ cấu ra quyết định của dự án,
trong đó có yêu cầu lập báo cáo và các kênh thông tin cũng như các cơ chế giải quyết
xung đột. Điều khoản tham chiếu của các chuyên viên, nhân viên dự án cũng được thảo
luận lại, nếu thấy cần thiết;
d) Hoàn thiện Kế hoạch công tác năm đầu tiên của dự án trên cơ cở Khung kết quả dự án
và Công cụ theo dõi dự án của GEF, nếu thấy thích hợp. Rà soát lại và đi đến thỏa
thuận về các chỉ số, chỉ tiêu và phương tiện kiểm chứng cũng như xem xét lại các rủi ro
và giả định của dự án;
e) Thảo luận tổng quát và đi đến thỏa thuận về các yêu cầu liên quan đến việc lập báo cáo,
theo dõi và đánh giá cũng như Kế hoạch theo dõi và đánh giá và ngân sách;
f)

Thảo luận các thủ tục và nghĩa vụ về báo cáo tài chính cũng như cách thức tổ chức
cuộc kiểm toán hàng năm;
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g) Lập kế hoạch và lên lịch trình cho các cuộc họp của Ban Điều hành dự án; và
h) Làm rõ vai trò và trách nhiệm của tất cả các bên trong Sơ đồ tổ chức quản lý dự án
cũng như thời gian dự kiến của các cuộc họp, theo đó cuộc họp đầu tiên của PSC cần
được tổ chức trong vòng 12 tháng sau cuộc hội thảo khởi động dự án.
79. Báo cáo về Hội thảo khởi động dự án là tài liệu tham khảo then chốt và phải được soạn
thảo và chia sẻ với tất cả các bên tham gia, để chính thức hóa các thỏa thuận và kế hoạch
được quyết định tại Hội thảo.
80. Báo cáo tiến độ dự án hàng quý (QPR): Các nội dung của báo cáo QPR bao gồm:


Tiến độ đạt được theo Báo cáo tiến độ chuẩn (SPR) và được cập nhật trong cơ sở dữ
liệu Quản lý theo kết quả tăng cường (ERBM) của UNDP;



Trên cơ sở phân tích rủi ro ban đầu đã được đệ trình, sổ theo dõi rủi ro sẽ được cập
nhật thường xuyên trong hệ thống Atlas (hoặc bên ngoài hệ thống Atlas, nếu thấy thích
hợp). Một rủi ro sẽ trở thành nghiêm trọng nếu tác động và khả năng xảy ra của nó là ở
mức cao.

Bảng 5: Kế hoạch theo dõi & đánh giá dự án và ngân sách
Loại hình hoạt động
theo dõi & đánh giá
Hội thảo khởi động dự
án và báo cáo
Đo lường các Phương
tiện kiểm chứng đối với
các kết quả dự án
Đo lường các Phương
tiện kiểm chứng đối với
tiến độ thực hiện đầu ra
và tiến độ dự án

Bên chịu trách nhiệm
 Quản đốc dự án
 VP UNDP, UNDP GEF

Ngân sách (US$)
Không tính thời gian của
các nhân viên nhóm thực
hiện dự án
Ước tính chi phí: 10.000

Khung thời gian
Trong vòng 4 tháng
sau khi dự án khởi
động
Bắt đầu, giữa kỳ và lúc
kết thúc dự án (trong
chu kỳ đánh giá) và
hàng năm khi có yêu
cầu.
Hàng năm trước
ARR/PIR và đến khi
hoàn thiện Kế hoạch
công tác năm

 Cố vấn kỹ thuật vùng (RTA) của
UNDP GEF/NPM sẽ giám sát việc hợp
đồng các nghiên cứu cụ thể và các tổ
chức, và giao trách nhiệm cho các
thành viên của nhóm thực hiện dự án
 Chuyên gia kỹ thuật tiến hành giám
sát, với sự hỗ trợ của NPM
 Nhóm thực hiện dự án

Sẽ được hoàn thiện trong
Giai đoạn khởi động dự án
và Hội thảo khởi động

NPM và nhóm thực hiện dự án
VP UNDP
UNDP RTA
Nhóm Năng lương & môi trường của
UNDP (UNDP EEG)

Ước tính chi phí: 5.000 cho
năm đầu tiên để hoàn tất và
cập nhật Công cụ theo dõi
biến đổi khí hậu của GEF

Hàng năm trước tháng
7

Sẽ được quyết đinh như là
một phần của quá trình xây
dựng Kế hoạch công tác
năm

ARR/PIR






Các cuộc họp của Ban
Chỉ đạo dự án

NPM

Ước tính chi phí: 3.000 x 4
năm

Sau Hội thảo khởi
động và hàng năm sau
đó

Các báo cáo tình hình/
tiến độ định kỳ

 NPM và nhóm thực hiện dự án

Không

Hàng quý

Đánh giá giữa kỳ

 NPM và nhóm thực hiện dự án
 VP UNDP
 UNDP RCU

Ước tính chi phí: 25.000

Vào giữa chu kỳ thực
hiện dự án
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Loại hình hoạt động
theo dõi & đánh giá

Bên chịu trách nhiệm

Ngân sách (US$)
Không tính thời gian của
các nhân viên nhóm thực
hiện dự án

Khung thời gian

 Chuyên gia tư vấn bên ngoài (tức là
nhóm đánh giá/kiểm điểm dự án)
Đánh giá kết thúc dự án






NPM và nhóm thực hiện dự án
VP UNDP
UNDP RCU
Chuyên gia tư vấn bên ngoài (tức là
nhóm đánh giá dự án)

Ước tính chi phí: 30.000

Báo cáo kết thúc dự án
 NPM và nhóm thực hiện dự án
 VP UNDP
Kiểm toán

 VP UNDP
 NPM và nhóm thực hiện dự án

Kiểm toán theo lịch trình
và kiểm tra tài chính tại
chỗ
Thăm dự án (chi phí đi
lại cho cán bộ, nhân
viên UNDP sẽ được chi
vào phí IA)

 VP UNDP
 NPM và nhóm thực hiện dự án

 VP UNDP
 UNDP RCU (nếu thấy thích hợp)
 Các đại diện của Chính phủ (Bộ TNMT, Bộ KH-ĐT)

TỔNG CHI PHÍ ƯỚC TÍNH
(Không kể thời gian của các cán bộ, nhân viên của nhóm thực hiện
dự án và UNDP và chi phí đi lại)

Không
Ước tính chi phí/năm:
3.000 x 4 năm
Ước tính chi phí/năm:
3.000 x 4 năm
Ước tính chi phí/năm:
4.000 x 4 năm

Muộn nhất là 3 tháng
trước khi kết thúc quá
trình thực hiện dự án

Muộn nhất là 3 tháng
trước khi kết thúc dự
án
Hàng năm
Sẽ được quyết định
trên cơ sở nhận xét
mức độ rủi ro từ báo
cáo đánh giá vi mô
Hàng năm

120.000
(+/- 5% tổng ngân sách dự
án



Các Báo cáo tiến độ dự án (PPR) được hình thành trong Bản tóm tắt tiến độ dự án cho
lãnh đạo và trên cơ sở các thông tin được ghi nhận trong hệ thống Atlas; và



Các bảng theo dõi khác trong hệ thống Atlas được sử dụng để nắm bắt các vấn đề nảy
sinh và các bài học rút ra từ dự án. Việc sử dụng các chức năng này là chỉ số then chốt
trong Bảng chấm điểm cân đối cho lãnh đạo của UNDP.

81. Báo cáo Kiểm điểm dự án hàng năm/ Báo cáo Thực hiện dự án hàng năm (APR/PIR):
APR/PIR là các loại báo cáo chủ yếu để theo dõi tiến độ từ khi dự án bắt đầu thực hiện và
đặc biệt là giai đoạn báo cáo trước đó (từ 30 tháng 6 năm hiện hành đến 1 tháng 7 năm tiếp
theo). APR/PIR kết hợp các yêu cầu báo cáo của UNDP và GEF và bao gồm, nhưng không
nhất thiết chỉ giới hạn ở những nội dung sau:







Tiến độ hướng tới việc thực hiện (các) mục tiêu và thành quả của dự án, mỗi nội dung
đều đi kèm với chỉ số đo lường, số liệu lúc dự án bắt đầu và chỉ tiêu khi dự án kết thúc
(nêu con số tổng hợp);
Các đầu ra được thực hiện theo từng thành quả (hàng năm);
Các bài học kinh nghiệm/ thực tiễn tốt đúc rút được;
Kế hoạch công tác hàng năm và các báo cáo về chi tiêu dự án;
Các rủi ro và biện pháp khắc phục trong công tác quản lý;
Báo cáo QPR in ra từ hệ thống Atlas; và
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Các chỉ số ở cấp độ chương trình (tức là các công cụ theo dõi lĩnh vực ưu tiên của GEF)
được sử dụng cho hầu hết các lĩnh vực ưu tiên trên cơ sở hàng năm.

82. Theo dõi dự án định kỳ thông qua các chuyến viếng thăm thực địa: Các chuyên viên của
Văn phòng UNDP và UNDP RCU sẽ thực hiện các chuyến viếng thăm dự án trên cơ sở một
lịch biểu được thỏa thuận tại Báo cáo khởi động dự án/ Kế hoạch công tác năm để trực tiếp
đánh giá tiến độ thực hiện dự án. Các thành viên khác của Ban điều hành dự án có thể
cùng tham gia các chuyến đi thăm này. Văn phòng UNDP và UNDP RCU sẽ soạn thảo Báo
cáo đi thăm thực địa và sẽ gửi báo cáo đến nhóm thực hiện dự án và các thành viên Ban
điều hành dự án, chậm nhất là 1 tháng sau ngày kết thúc chuyến viếng thăm.
83. Giữa chu kỳ dự án: Dự án sẽ là đối tượng của một cuộc đánh giá giữa kỳ mang tính độc lập
vào điểm giữa của quá trình thực hiện dự án. Đánh giá giữa kỳ sẽ nhận định về tiến độ đạt
được hướng tới việc thực hiện các thành quả đặt ra cho dự án và xác định các biện pháp
khắc phục, nếu thấy cần thiết. Đánh giá này sẽ tập trung vào các nội dung như tính hiệu
quả, tính hiệu lực, tính kịp thời trong thực hiện dự án; sẽ nêu bật những vấn đề cần phải có
quyết định và biện pháp xử lý; và sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm ban đầu về thiết kế
dự án, thực hiện dự án và quản lý dự án. Những phát hiện của cuộc đánh giá sẽ được lồng
ghép vào báo cáo như những khuyến nghị để thúc đẩy việc thực hiện trong nửa cuối của
chu kỳ dự án. Cách tổ chức, điều khoản tham chiếu và thời điểm đánh giá giữa kỳ sẽ được
quyết định sau các cuộc tham khảo ý kiến giữa các bên có tên trong Văn kiện dự án. Điều
khoản tham chiếu cho cuộc Đánh giá giữa kỳ sẽ do Văn phòng UNDP soạn thảo theo sự chỉ
đạo của UNDP RCU và UNDP/GEF. Ý kiến phản hồi của cấp lãnh đạo đối với kết quả đánh
giá sẽ được tải lên các hệ thống thông tin chung của UNDP, đặc biệt là Trung tâm nguồn
đánh giá (ERC) của Văn phòng Đánh giá của UNDP tại địa chỉ UNDP Evaluation Office
Evaluation Resource Center (ERC). Các công cụ theo dõi lĩnh vực ưu tiên của GEF cũng sẽ
được hoàn thiện trong chu kỳ đánh giá giữa kỳ.
84. Kết thúc dự án: Một cuộc Đánh giá kết thúc dự án mang tính độc lập sẽ được tổ chức 3
tháng trước cuộc họp Ban điều hành dự án và sẽ được thực hiện theo hướng dẫn của
UNDP và GEF. Đánh giá kết thúc dự án sẽ tập trung vào việc thực hiện các kết quả dự án
như đã được đưa vào kế hoạch ban đầu (và được điều chỉnh sau cuộc đánh giá giữa kỳ,
nếu có sự điều chỉnh đó). Đánh giá kết thúc dự án sẽ nghiên cứu các nội dung như tác
động và tính bền vững của các kết quả dự án, kể cả đóng góp của dự án vào mục tiêu tăng
cường năng lực và thực hiện các mục tiêu/lợi ích môi trường toàn cầu. Điều khoản tham
chiếu cho cuộc đánh giá kết thúc dự án sẽ do Văn phòng UNDP soạn thảo thao sự chỉ đạo
của Nhóm điều phối vùng (UNDP RCU) và UNDP/GEF.
85. Đánh giá kết thúc dự án cũng cần đưa ra khuyến nghị về các hoạt động nhằm phát huy kết
quả sau khi dự án kết thúc. Cấp lãnh đạo dự án phải có ý kiến phản hồi đối với kết quả
đánh giá và những ý kiến này phải được cập nhật vào Hệ thống thông tin quản lý dự án
(PIMS) của GEF và tải lên cơ sở dữ liệu của Trung tâm nguồn đánh giá của UNDP tại địa
chỉ UNDP Evaluation Office Evaluation Resource Center (ERC). Các công cụ theo dõi lĩnh
vực ưu tiên của GEF cũng sẽ được hoàn thiện trong quá trình đánh giá kết thúc dự án.
Trong 3 tháng cuối của dự án, nhóm thực hiện dự án sẽ soạn thảo Báo cáo kết thúc dự án.
Bản báo cáo toàn diện này sẽ tóm tắt những kết quả thu được (ở cấp độ mục tiêu, thành
quả và đầu ra), những bài học kinh nghiệm đúc rút được, những vấn đề gặp phải và những
lĩnh vực ở đó có thể chưa đạt được kết quả. Báo cáo cũng đưa ra khuyến nghị về những
bước tiếp theo có thể cần thực hiện để bảo đảm tính bền vững và khả năng nhân rộng kết
quả dự án.
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86. Học hỏi và chia sẻ tri thức: Kết quả của dự án sẽ được phổ biến bên trong và bên ngoài địa
bàn thực hiện dự án thông qua các mạng lưới và diễn đàn chia sẻ thông tin hiện có. Ngoài
ra:


Nếu thấy thích hợp và bổ ích, dự án sẽ tham gia vào các mạng lưới do UNDP/GEF bảo
trợ và tổ chức cho các chuyên viên cao cấp làm việc cho các dự án chia sẻ những điểm
tương đồng giữa các dự án;



Nếu thấy thích hợp và bổ ích, dự án sẽ xác định và tham gia vào các mạng lưới khoa
học, xây dựng chính sách và (hoặc) các mạng lưới khác có liên quan, từ đó đem lại lợi
ích cho việc thực hiện dự án thông qua những bài học kinh nghiệm đúc rút được.



Dự án sẽ xác định, phân tích và chia sẻ các bài học kinh nghiệm có thể bổ ích cho việc
thiết kế và thực hiện các dự án tương tự trong tương lai. Xác định và phân tích bài học
kinh nghiệm là một quá trình liên tục và cần phổ biến những bài học đó như là một trong
những đóng góp quan trọng của dự án cũng như một yêu cầu phải làm thường xuyên, ít
nhất là một lần trong mỗi 12 tháng. UNDP/GEF sẽ cung cấp mẫu báo cáo và sẽ hỗ trợ
nhóm thực hiện dự án trong việc phân loại, biên soạn và viết báo cáo về bài học kinh
nghiệm. Cần dành một phần ngân sách dự án để thực hiện hoạt động này.



Dự án do GEF tài trợ này sẽ cố gắng thu thập và chia sẻ các kết quả phát triển của
mình trong một khung theo dõi được thiết kế để đáp ứng các mục tiêu thuộc các thành
quả tại Kế hoạch chung của Liên Hợp Quốc.

CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN
87. Văn kiện dự án này là công cụ được đề cập tại Điều 1 của Hiệp định Trợ giúp cơ cản chuẩn
(SBAA) giữa Chính phủ Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), được
hai bên ký kết ngày 21 tháng 3 năm 1978. Nhằm phục vụ mục đích của SBAA, Cơ quan
thực hiện của nước chủ nhà sẽ được hiểu là Cơ quan hợp tác chính phủ được mô tả tại
SBAA này.
88. Thể theo Điều III của SBAA, trách nhiệm bảo đảm an toàn và an ninh của Đối tác thực hiện
cũng như nhân viên và tài sản của cơ quan này và tài sản của UNDP do Đối tác thực hiện
quản lý là trách nhiệm của Đối tác thực hiện. Đối tác thực hiện sẽ:


Thực hiện một kế hoạch bảo đảm an ninh thích hợp, có xem xét đầy đủ tình hình an
ninh trong đất nước nơi dự án đang được thực hiện;



Đảm nhận các rủi ro và trách nhiệm pháp lý liên quan đến an ninh của Đối tác thực hiện
cũng như đảm nhận việc thực hiện đầy đủ kế hoạch an ninh.

89. UNDP bảo lưu quyền được xác minh một kế hoạch như vậy đã được thực hiện hay chưa và
đưa ra những gợi ý về việc sửa đổi kế hoạch đó khi thấy cần thiết. Việc không duy trì và
thực hiện kế hoạch an ninh thích hợp theo yêu cầu tại Văn kiện này sẽ được coi là một sự
vi phạm đối với SBAA.
90. Đối tác thực hiện đồng ý sẽ cố gắng đến mức hợp lý nhất có thể, để bảo đảm rằng không
một khoản kinh phí nào nhận được từ UNDP theo Văn kiện dự án bị sử dụng để hỗ trợ các
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cá nhân hay tổ chức có liên quan đến chủ nghĩa khủng bố và rằng những người được tiếp
nhận bất kỳ số lượng kinh phí nào của UNDP không xuất hiện trong danh sách được bảo
quản bởi Ủy ban trực thuộc Hội đồng bảo an của Liên Hợp Quốc, được thành lập theo Nghị
quyết 1269 (1999). Danh sách này có thể được truy cập qua trang thông tin điện tử
http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm. Điều khoản này phải được
đưa vào tất cả các hợp đồng phụ hay thỏa thuận phụ được ký kết trong khuôn khổ Văn kiện
dự án này.
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Phục lục I: Phân tích rủi ro
SỔ THEO DÕI RỦI RO BÊN NGOÀI HỆ THỐNG ATLAS
Tên dự án: Phát triển và xúc tiến công nghệ LED vì ngành chiếu sáng
Mã số dự án:
chung tại Việt Nam
#

1

2

3

Mô tả rủi ro

Ngày
phát hiện

Loại rủi ro

Chính phủ đột ngột
thay đổi các ưu tiên
chương trình, dẫn đến
việc rút nguồn lực đã
cam kết cho việc phát
triển và thực hiện các
dự án chiếu sáng LED.

Chính trị

Các nhà sản xuất trong
nước không có khả
năng làm ra các sản
phẩm LED đáp ứng
tiêu chuẩn chất lượng
và hiệu quả hoạt động
của thị trường trong
nước và quốc tế.

Tài chính

Lượng cầu thị trường
về công nghệ chiếu
sáng LED ở mức thấp
chủ yếu do chi phí ban
đầu cao so với công
nghệ chiếu sáng truyền

Kỹ thuật &
tài chính
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Tác động &
khả năng
xảy ra rủi
ro

Khả năng = 1
Tác động = 4

Khả năng = 3
Tác động = 5

Khả năng = 3
Tác động = 5

Ngày:

Biện pháp khắc phục/
Ý kiến phản hồi của cấp
quản lý

Người
chịu
trách
nhiệm

Người đệ
trình/ cập
nhật

Chính phủ và các DN tư nhân
cam kết với Dự án và với việc
đình hoãn xây dựng các nhà
máy điện mới. Quan trọng hơn,
Dự án sẽ tạo điều kiện thuận lợi
để Chính phủ thực hiện những
hành động quan trọng (như xây
dựng các tiêu chuẩn, chương
trình cấp nhãn mác, quy chuẩn
cũng như điều tiết việc sử dụng
đèn LED cho các mục đích sử
dụng khác nhau), từ đó sẽ tăng
cường lòng tin của các DN sản
xuất LED tư nhân để họ đầu tư
vào thiết bị sản xuất LED tiên
tiến và giảm giá bán sản phẩm
LED ở thị trường trong nước.

Quản
đốc dự
án

Đệ trình bởi
Cơ quan đề
xuất dự án;
cập nhật bởi
Quản đốc
dự án

Dự án sẽ hỗ trợ các phương
pháp tiếp cận lồng ghép, mạnh
mẽ hơn về chuyển giao công
nghệ cho các DN sản xuất thiết
bị chiếu sáng lớn nhất của VN,
bằng cách đào tạo các cán bộ
chuyên môn về công nghệ LED
tiên tiến và phương pháp bảo
đảm chất lượng.

Quản
đốc dự
án

Đệ trình bởi
Cơ quan đề
xuất dự án;
cập nhật bởi
Quản đốc
dự án

Rủi ro này sẽ được kiểm soát
bằng cách sản xuất trong nước
đèn LED đạt tiêu chuẩn chất
lượng quốc tế, đồng thời giảm
chi phí sản xuất và giá bán.
Nâng cao nhận thức của người

Quản
đốc dự
án

Quản đốc
dự án

Ngày cập
nhật lần
cuối

Tình hình
(so với lần
đánh giá
trước)
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#

Mô tả rủi ro

Ngày
phát hiện

Loại rủi ro

Tác động &
khả năng
xảy ra rủi
ro

thống. Ngoài ra, thị
trường bị méo mó do
sự hiện diện tràn lan
của các sản phẩm kém
chất lượng và các nhà
cung ứng công nghệ
nước ngoài không sẵn
sàng vào VN do có tình
trạng vi phạm quyền
sở hữu trí tuệ.

4

Các hộ gia đình nghèo
và có thu nhập thấp có
thể không được hưởng
lợi từ khả năng tiếp
cận đèn LED được
tăng cường, do giá bán
đèn LED cao hơn.
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Biện pháp khắc phục/
Ý kiến phản hồi của cấp
quản lý

Người
chịu
trách
nhiệm

Người đệ
trình/ cập
nhật

Ngày cập
nhật lần
cuối

Tình hình
(so với lần
đánh giá
trước)

tiêu dùng về lợi ích của đèn LED
cũng như lợi ích tài chính lâu dài
sẽ góp phần củng cố lòng tin của
họ vào các sản phẩm chiếu sáng
LED.
Ngoài ra, các DN chiếu sáng lớn
nhất VN cũng đã bày tỏ sự sẵn
sàng trả hoặc đã trả phí cho việc
sử dụng công nghệ LED có bằng
sáng chế và họ có năng lực sản
xuất để giảm giá bán đèn LED.
Tuy nhiên, Dự án sẽ không hỗ
trợ việc tăng cường năng lực
con người để cải thiện giám sát
việc thực thi quyền sở hữu trí
tuệ.
Xã hội

Khả năng = 1
Tác động = 3

Rủi ro này có thể được giảm
thiểu bằng cách tiếp tục và kiên
trì khuyến khích sử dụng đèn
LED xản xuất trong nước, tiếp
tục sản xuất đèn LED có chất
lượng tốt và giảm giá bán đến
mức thấp nhất có thể, thông qua
nỗ lực nâng cao tính kinh tế theo
quy mô của việc sản xuất đèn
LED trong nước.
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Phụ lục II: Tính toán chi tiết về CO2 và các giả định
A. Mục đích của Phụ lục
Phụ lục này phân tích mức năng lượng tiết kiệm được và lượng phát thải GHG giảm được thông qua
sự chuyển hướng từ sử dụng phương tiện chiếu sáng truyền thống sang công nghệ chiếu sáng LED.
Mức giảm phát thải GHG nhờ dự án bao gồm:
 Mức giảm CO2 trực tiếp từ các dự án trình diễn đèn LED trong nhà và ngoài trời của Ralaco,
Điện Quang và Schreder Việt Nam; và


Mức giảm CO2 gián tiếp từ các hoạt động nhân rộng “từ dưới lên” và “từ trên xuống” sử dụng
văn bản hướng dẫn của GEF64 và các đầu vào từ nhóm PPG về thời điểm đầu tư cho các ứng
dụng sản phẩm chiếu sáng LED này và mức giảm phát thải CO2 phát sinh từ đó.

Bản tóm tắt mức giảm phát thải trình bày tại Phụ lục này được trình bày tại Bảng II-1. Bản tóm tắt kết
quả từ kịch bản cơ sở của ngành chiếu sáng Việt Nam và tính toán từ lượng phát thải GHG “từ tên
xuống” được cung cấp ở Phần B, C và D.
Bảng II-1: Tóm tắt mức giảm GHG từ các hoạt động của Dự án LED
Mức giảm phát thải
(ktấn CO2)
Mức giảm phát thải
trực tiếp

0,623

Mức giảm phát thải
gián tiếp “từ trên
xuống”

5.153,74

Mức giảm phát thải
gián tiếp “từ dưới lên”

6,23

Nhận xét
Xem Bảng II-7 và II-8 để biết mức giảm
GHG trực tiếp từ các dự án trình diễn
trong nhà và ngoài trời, được tóm tắt tại
Bảng II-10
Xem Bảng II-9 để biết P10 (hay tiềm
năng thị trường 10 năm). Hệ số nhân
quả (causality factor) 40% được tính toán
trên cơ sở tiềm năng 10 năm được trình
bày tại Bảng II-10
Hệ số nhân rộng giả định là gấp 10 lần
mức giảm phát thải trực tiếp. Xem Bảng
II-11 để biết kết quả.

B. Kịch bản cơ sở
Thị trường phục vụ chiếu sáng chung trong nhà: Số lượng đèn chiếu sáng trong nhà hiện lưu kho ở
Việt Nam được ước tính khoảng 200 triệu chiếc. Người ta ước tính thêm rằng, trong số tất cả các bóng
đèn chiếu sáng trong nhà đã được lắp đặt, thì 50 triệu chiếc là đèn sợi đốt, 80 triệu chiếc là đèn tuýp
FTL, 60 triệu chiếc là đèn CFL và số còn lại là một số loại đèn đặc biệt.
Lượng đèn chiếu sáng bán ra hàng năm được ước tính là 140 triệu chiếc, trong đó có 40 triệu chiếc là
đèn sợi đốt, 60 triệu là đèn FTL, 40 triệu chiếc là đèn CFL. Ngoài một số DN quy mô nhỏ sản xuất các
64
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loại sản phẩm chiếu sáng khác nhau, Ralaco ở miền Bắc và Điện Quang ở miền Nam là những nhà
sản xuất đèn chiếu sáng trong nhà lớn nhất ở Việt Nam. Tính tổng cộng, họ sản xuất khoảng 140 triệu
đèn sợi đốt, FTL và CFL mỗi năm.
Tổng mức tiêu thụ đèn CFL với tất cả các công suất trong năm 2010 là khoảng 40 triệu chiếc. Theo
báo cáo của Ralaco và Điện Quang, trong số đèn CFL bán ra thị trường này thì đèn CFL 18W chiếm
số lượng lớn nhất với 50% (khoảng 20 triệu chiếc), đèn CFL 14 W chiếm 33% (khoảng 13 triệu chiếc)
và số còn lại khoảng 17% (ước tính 7 triệu chiếc) là đèn CFL từ 25 – 30W.
Tổng mức tiêu thụ đèn FTL tất cả các loại trong năm 2010 là khoảng 60 triệu chiếc. Theo báo cáo của
cùng những nhà sản xuất trên, số lượng lớn nhất là đèn FTL T8-36W với khoảng 70% (ước tính 42
triệu chiếc) và đèn FTL T8-18W là khoảng 30% (ước tính 18 triệu chiếc). Chiều hướng bán hàng năm
cho thấy sức bán đèn CFL và đèn T8 đã tăng lên liên tục và các loại đèn này đang thay thế dần đèn
sợi đốt và đèn T10. Lộ trình quốc gia chấm dứt dần việc sử dụng đèn sợi đốt >= 60W dự kiến sẽ kết
thúc đến năm 2014. Ước tính đến năm 2017, việc sử dụng đèn sợi đốt và đèn T10 sẽ chấm dứt trên
toàn thế giới.
Thị trường phục vụ chiếu sáng chung ngoài trời: Hiện nay, số lượng đèn chiếu sáng ngoài trời đang
hoạt động ước tính khoảng 600.000 chiếc ở Việt Nam, mà hầu hết được sử dụng cho chiếu sáng các
đường cao tốc, đường phố và ngõ hẻm. Một phần được tác động của Dự án VEEPL do GEF tài trợ,
đến năm 2013-2014, toàn bộ việc chiếu sáng đường phố sẽ sử dụng đèn và công nghệ điều khiển tiết
kiệm năng lượng.
Các giả định
Theo kịch bản cơ sở, giả định rằng ngành chiếu sáng ở Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển theo các chiều
hướng ghi nhận được của mấy năm gần đây. Tốc độ tăng trưởng hàng năm của tất cả các loại đèn là
2% và lượng điện tổn thất trên đường dây truyền tải là khoảng 10%. Thời gian sử dụng cho: (i) khu
vực dân sinh: 5 giờ; (ii) đường phố và công trường xây dựng: 11 giờ; và (iii) các cơ sở thương mại và
văn phòng: 8 giờ. Những loại đèn chính và chất lượng đèn trong kịch bản cơ sở được trình bày tại
Bảng II.2 dưới đây.
Bảng II-2: Các loại đèn chính và chất lượng đèn sử dụng để tính toán kịch bản cơ sở
Số lượng đèn được sử dụng (triệu chiếc)
Năm

Đèn sợi đốt

CFL

FTL

HPS

Tổng
số đèn

100W

75W

30W

18W

14W

T8 36W

T8 18W

250W

150W

2010

10,0

30,0

7,0

20,0

13,0

42,0

18,0

0,4

0,2

140,6

2011

5,0

25,0

12,1

25,4

13,3

42,8

18,4

0,4

0,2

142,6

2012

-

20,0

17,4

30,9

13,5

43,7

18,7

0,4

0,2

144,8

2013

-

10,0

17,7

41,5

13,8

44,6

19,1

0,4

0,2

147,3

Tốc độ
tăng
trưởng
2%/ năm
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2014

-

-

18,1

52,4

14,1

45,5

19,5

0,4

0,2

150,1

C. Kịch bản của dự án
Đối với kịch bản dự án, việc tính toán dựa trên một số giả định như sau:
1) Tốc độ tăng trưởng hàng năm của tất cả các loại đèn là 2%.
2) Việc sử dụng đèn sợi đốt >=60W trên toàn quốc sẽ kết thúc đến năm 2014. Từ năm 2014, tất
cả các loại đèn sợi đốt >=60W sẽ được thay thế bằng đèn CFLs tương ứng.
3) Tổng lượng tiêu thụ đèn CFL với tất cả các công suất trong năm 2010 là khoảng 40 triệu chiếc.
Theo báo cáo của Ralaco và Điện Quang, trong số này thì đèn CFL 18W có số lượng nhiều
nhất, chiếm 50% (khoảng 20 triệu chiếc), đèn CFL 14W chiếm 33% (khoảng 13 triệu chiếc), và
17% còn lại (khoảng 7 triệu chiếc) là đèn CFL 25-30W.
4) Tổng lượng tiêu thụ tất cả các loại đèn FTL trong năm 2010 là khoảng 60 triệu chiếc. Theo báo
cáo của cùng những DN trên, số lượng lớn nhất (70%) là đèn FTL T8-36W (khoảng 42 triệu
chiếc) và đèn FTL T8-18W chiếm khoảng 30% (18 triệu chiếc).
5) Tốc độ thay thế đèn LED đề xuất là 1,6% cho năm 2017 và từ năm 2018 trở đi sẽ là 10%/năm.
6) Tổn thất điện năng trên đường dây tải điện là khoảng 10%.
7) Thời gian sử dụng cho: (i) khu vực dân sinh là 5 giờ; (ii) đường phố và công trường xây dựng
là 11 giờ; và (iii) các cơ sở thương mại và văn phòng là 8 giờ.
Theo kịch bản dự án, với sự hỗ trợ của GEF, những rào cản đề cập tại Đoạn 11 đến 20 sẽ được giảm
dần. Tiêu chuẩn chất lượng cho các ứng dụng chiếu sáng chung LED sẽ được phê duyệt và thực thi.
Sẽ thực hiện việc chuyển giao kỹ năng, kiến thức và công nghệ cho các nhà sản xuất trong nước, cho
phép họ thiết kế, lắp ráp và sản xuất đèn LED chất lượng cao theo phương pháp thiết kế tích hợp. Với
sự phát triển của cơ sở sản xuất đèn LED chất lượng cao trong nước, lòng tin của người tiêu dùng và
lượng cầu đèn LED sẽ tăng lên. Cuối cùng, chi phí đèn LED sẽ giảm xuống, do đó càng kích thích sự
tăng trưởng của thị trường. Đến năm 2017, dự kiến các loại đèn LED sẽ thay thế 1,6% các nguồn
chiếu sáng truyền thống (tương đương với 2,5 triệu chiếc) và đến năm 2028, tức là 10 năm sau khi dự
án kết thúc, sẽ thay thế được khoảng 31,4% (khoảng 62,2 triệu chiếc). Thị phần này sẽ dẫn đến lượng
phát thải GHG tránh được là ít nhất 1,63 triệu tấn CO 2 so với kịch bản cơ sở. Những loại đèn LED
được thay thế theo kịch bản dự án được ước tính tại Bảng II-3.
Hệ số phát thải CO2 sẽ được sử dụng
Năm 2013, dựa trên cơ sở kết quả tính toán của Bộ Công Thương, Bộ TNMT đã ban hành hệ số phát
thải CO2 mới là 0,6244kg/kWh theo Quyết định 513/KTTVBDKH ngày 28/5/2013. Và kể từ đây, hệ số
phát thải này phải được áp dụng cho tất cả các dự án CDM ở Việt Nam.
D. Phân tích tác động của dự án và phương pháp tính “Từ trên xuống”
Tính toán tác động gián tiếp được dựa trên cơ sở phương pháp tính “từ trên xuống” cùng với những
giả định nêu trên. Kết quả tính toán gián tiếp mức tiêu thụ điện năng và tiết kiệm năng lượng dự báo ở
ngành chiếu sáng được trình bày vắn tắt tại Bảng II-3.
Đối với việc tính toán lượng phát thải CO2 và mức giảm phát thải CO2 của ngành chiếu sáng, 2 giá trị
của hệ số phát thải CO2 đã được sử dụng là (i) giá trị của Chương trình VEEPL: 0,43kg CO2/kWh; và
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(ii) giá trị của Bộ TNMT: 0,6244kg CO2/kWh. Kết quả tính toán được trình bày tại Bảng II-4 và Bảng II5.
Bảng II-3: Tiêu thụ điện năng dự báo ở ngành chiếu sáng
Năm

Sử dụng năng lượng (GWh)

Tiết kiệm năng lượng (GWh)

Kịch bản cơ sở

Kịch bản dự án

Hàng năm

Cộng dồn

2015

11,586,8

-

-

-

2016

11.818,6

-

-

-

2017

12.055,0

11.965,0

90,0

90,0

2018

12.296,1

12.002,2

293,8

383,8

2019

12.542,0

12.019,4

522,6

906,4

2020

12.792,8

12.013,6

779,2

1.685,6

2021

13.048,7

11.981,5

1.067,1

2.752,7

2022

13.309,6

11.937,7

1.372,0

4.124,7

2023

13.575,8

11.861,8

1.714,0

5.838,7

2024

13.847,4

11.749,6

2.097,7

7.936,5

2025

14.124,3

11.607,2

2.517,1

10.453,6

2026

14.406,8

11.395,4

3.011,4

13.465,0

2027

14.694,9

11.316,1

3.378,8

16.843,8

2028

14.988,8

11.197,8

3.791,0

20.634,8

Bảng II-4: Lượng phát thải CO2 dự báo từ ngành chiếu sáng
(Giả định hệ số phát thải của VEEPL là 0,43 kg/kWh)
Năm

Phát thải CO2 (Ktấn)

Giảm phát thải CO2 (Ktấn)

Kịch bản cơ sở

Kịch bản dự án

Hàng năm

Cộng dồn

2015

4.982,3

-

-

-

2016

5.082,0

-

-

-

2017

5.183,6

5.144,9

38,7

38,7

2018

5.287,3

5.161,0

126,4

165,0

2019

5.393,0

5.168,3

224,7

389,8

2020

5.500,9

5.165,9

335,1

724,8

2021

5.610,9

5.152,1

458,9

1.183,7

2022

5.723,1

5.133,2

589,9

1.773,6

2023

5.837,6

5.100,6

737,0

2.510,7

2024

5.954,4

5.052,3

902,0

3.412,7

2025

6.073,4

4.991,1

1.082,4

4.495,0

2026

6.194,9

4.900,0

1.294,9

5.789,9

2027

6.318,8

4.865,9

1.452,9

7.242,8

2028

6.445,2

4.815,1

1.630,1

8.873,0
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Bảng II-5: Lượng phát thải CO2 dự báo từ ngành chiếu sáng
(Giả định hệ số phát thải của Bộ TNMT là 0,6244 kg/kWh)
Năm

Phát thải CO2 (Ktấn)

Giảm phát thải CO2 (Ktấn)

Kịch bản dự án

Hàng năm

Kịch bản dự án

Cộng dồn

2015

7.234,8

-

-

-

2016

7.379,5

-

-

-

2017

7.527,1

7.470,9

56,2

56,2

2018

7.677,7

7.494,2

183,5

239,7

2019

7.831,2

7.504,9

326,3

566,0

2020

7.987,8

7.501,3

486,5

1.052,5

2021

8.147,6

7.481,3

666,3

1.718,8

2022

8.310,5

7.453,9

856,7

2.575,5

2023

8.476,8

7.406,5

1.070,2

3.645,7

2024

8.646,3

7.336,5

1.309,8

4.955,5

2025

8.819,2

7.247,5

1.571,7

6.527,2

2026

8.995,6

7.115,3

1.880,3

8.407,5

2027

9.175,5

7.065,8

2.109,7

10.517,2

2028

9.359,0

6.991,9

2.367,1

12.884,4

Tóm tắt kết quả tính toán lượng giảm GHG và mức tiết kiệm năng lượng từ các dự án trình diễn trong
nhà và ngoài trời được trình bày tương ứng tại Bảng II-6 và Bảng II-7.
Bảng II-8 cung cấp kết quả tính toán mức giảm phát thải CO2 cộng dồn tiềm năng trong 10 năm kể từ
khi dự án kết thúc (hay P10) được sử dụng để tính toán lượng giảm phát thải gián tiếp cho phương
pháp “từ trên xuống”. P10 được sử dụng là 12.884 ktấn CO2. Bảng tính toán chi tiết cho tiềm năng GHG
gián tiếp cho phương pháp “từ trên xuống” có tại Bảng II-8.
Bảng II-9 là bản tóm tắt mức giảm phát thải GHG trực tiếp và gián tiếp cũng như kết quả tính toán mức
năng lượng tiết kiệm trong cả vòng đời dự án (trong suốt 10 năm sau khi dự án kết thúc).
Bảng II-10 là bản tóm tắt mức giảm phát thải theo phương pháp “từ dưới lên” (hay nhân rộng): 6,3
ktons CO2 dựa trên cơ sở mức giảm phát thải trực tiếp.
Bảng II-11 là bản tóm tắt mức giảm phát thải theo phương pháp “từ trên xuống”: 5.154 ktấn CO2 cho
Dự án dựa trên cơ sở giá trị thị trường 10 năm của ER (P10) cộng dồn tiềm năng 12.884 ktấn CO2 và
hệ số nhân quả là 40%.
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Bảng II-6: Tóm tắt mức giảm GHG trong nhà từ các hoạt động của Dự án LED
Baseline: Indoor Lights
Detail
Grid emissions factor Viet Nam
Average power of FTLs and CFLs
Daily operation
Annual operation
FTLs 2x36W
Daily operation
Annual operation
Project Intervention: Indoor Lights
Dien Quang average power of LED Replacements @VAST
Dien Quang 2x18W LEDs

Unit
tonnes CO2/MWh
watt
hours
hours
watt
hours
hours

watt
watt

Unit

0.62
23.06 Total for all VAST indoor lights
8 Includes lights for common areas
2920
365 days assumed
90 Garment factory in
10 Operational hours of the factory
3000
300 days assumed

10.88 Total for all VAST LED
44 Replaces 2x36W lamp

Value

Year 0
2014-15

Year 1
2015-16

Direct GHG Emissions from Demo Replacements
VAST Residential Complex
10.88W (weighted average) replacement from 23.06W
LED Lamps
Energy saved
MWh
tonnes CO2e
GHG Reduction
Nha Be Garment Factory
2x18W LED replacements
LED Lamps
Energy saved
MWh
tonnes CO2e
GHG Reduction
tonnes CO 2e
Total direct + post-project direct (demo) GHG reductions
0
Direct post-project emissions from other outdoor applications (which received TA in Years 3 and 4 from Output 2.4)
Residential complexes - similar LED replacements as VAST
LED Lamps
Energy saved
MWh
tonnes CO2e
GHG Reduction
Other factory & commercial facilities similar to Nha Be Factory
LED Lamps
Energy saved
MWh
tonnes CO2e
GHG Reduction
LED Lamps
MWh
tonnes CO2e
LED Lamps
MWh
tonnes CO2e
tonnes CO2e
Total post-project direct GHG reductions (receiving TA )
0
tonnes CO2e
Total GHG reductions
0
Start of GEF Project
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Year 2
2016-17

0

Year 3
2017-18

Year 4
2018-19

Year 5
2019-20

Year 6
2019-20

Year 7
2020-21

Year 8
2021-22

Year 9
2022-23

Year 10
2023-24

Year 11
2024-25

Year 12
2025-26

Year 13
2026-27

Year 14
2027-28

2,049
73
45

2,049
73
45

2,049
73
45

2,049
73
45

2,049
73
45

2,049
73
45

2,049
73
45

2,049
73
45

2,049
73
45

2,049
73
45

2,049
73
45

2,049
73
45

874
546

2,026
280
175
220

2,026
280
175
220

2,026
280
175
220

2,026
280
175
220

2,026
280
175
220

2,026
280
175
220

2,026
280
175
220

2,026
280
175
220

2,026
280
175
220

2,026
280
175
220

2,026
280
175
220

2,026
280
175
220

3,355
2,095
2,641

0

60,000
2,133
1,332
60,000
8,280
5,170

60,000
2,133
1,332
60,000
8,280
5,170

60,000
2,133
1,332
60,000
8,280
5,170

60,000
2,133
1,332
60,000
8,280
5,170

60,000
2,133
1,332
60,000
8,280
5,170

60,000
2,133
1,332
60,000
8,280
5,170

60,000
2,133
1,332
60,000
8,280
5,170

60,000
2,133
1,332
60,000
8,280
5,170

60,000
2,133
1,332
60,000
8,280
5,170

60,000
2,133
1,332
60,000
8,280
5,170

6,502
6,722

6,502
6,722

6,502
6,722

6,502
6,722

6,502
6,722

6,502
6,722

6,502
6,722

6,502
6,722

6,502
6,722

6,502
6,722

0
0
0

0
0

0
0

Total

0
220

0
220

End of GEF Project
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21,334
13,321
82,800
51,700
0
0
0
0
0
0
65,021
67,662

Tóm tắt kết quả của dự án trình diễn trong nhà tại Bảng II-6
Direct emission reductions
Direct post-project emission reductions:
Indirect emission reductions (top-down):
Indirect emission reductions (bottom-up):
Total emission reductions:
Total direct energy saved for indoor demos during Project
P10 or 10-year market potential for GHG reductions:
Estimated % of total power consumption from indoor lighting in
2012
Grid emissions factor for 2008
Assumed grid emissions factor after 2013

tonnes CO2e
623 emission reductions from demos during Project duration
tonnes CO2e
69,382 emission reductions from LEDs installed at facilities where owners or managers received TA during Project
tonnes CO2e
5,153,741 Includes outdoor llights
tonnes CO2e
6,228 Includes outdoor llights
tonnes CO2e
5,229,973
705 MWh

25.3% EVN 2012 Annual Report
0.5764 tCO2/MWh
0.6244 tCO2/MWh

Lifetime energy saved:
Annual savings for LED demos
Annual saving for LEDs receiving TA during the Project
Life time for LED lights
Lifetime energy saved:
Life time direct emission reductions
Lifetime direct post-project emissions reduced
Life time indirect emission reductions (bottom-up)
Lifetime indirect emission reductions (top-down)
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400
1,438,351
10,613
38,206,796
15
573,101,938
3,742
99,401
9,342
7,730,611

MWh
MJ
MWh
MJ
years
MJ
tCO2
tCO2
tCO2
tCO2
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Bảng II-7: Tóm tắt mức giảm GHG ngoài trời từ các hoạt động của Dự án LED
Baseline: Outdoor Lights
Detail
Grid emissions factor Viet Nam
High Pressure Sodium Lamps (HPS lamps)
HPS lamps
Daily operation
Annual operation
High Pressure Sodium Lamps (HPS lamps)
HPS lamps
Daily operation
Annual operation
High Pressure Sodium Lamps (HPS lamps)
HPS lamps
Daily operation
Annual operation
Metal Halide Lamps
Metal Halide Lamps
Daily operation
Annual operation
Project Intervention: Outdoor Lights
Ralaco and Schreder LED 150W Lamps
Ralaco LED 35W Lamps
Ralaco LED 70W Lamps
Schreder 100W Lamps

Unit
tonnes CO2/MWh
watt
watt
hours
hours
watt
watt
hours
hours
watt
watt
hours
hours
watt
watt
hours
hours

watt
watt
watt
watt

0.62
275 Street lights in Da Nang, and bridge to Hai Phong City
80 Street lights in HCMC
11 for streetlights
4015
365 days assumed
275 Industrial site in Hanoi
0 Industrial
10 Industrial site
3000
300 days assumed
165 Hoa Lac High Tech
0 Industrial
11 Industrial site
4015
365 days assumed
125 Construction Site in Hanoi
0 Construction Site
10 Construction Site
1500
150 days assumed

158
40
80
100

Replaces 275 W lamp
Replaces 80 W lamp
Replaces 125W MH lamp
Replaces 165W HPS lamp

Year 1
Year 2
Year 3
Year 4
Year 5
Year 6
Year 7
Year 8
Year 9
Year 10
Year 11
Year 12
Year 13
Year 14
Year 0
Unit
Value
2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 2026-27 2027-28
Direct GHG Emissions from Demo Replacements
Ralaco LED Street Lights
150W LED replacements
LED Lamps
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Energy saved
MWh
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
tonnes CO2e
GHG Reduction
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ralaco LED Street Lights
35W LED replacements
LED Lamps
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Energy saved
MWh
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
tonnes CO2e
GHG Reduction
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Ralaco Industrial LEDs
150W LED replacements
LED Lamps
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Energy saved
MWh
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
tonnes CO2e
GHG Reduction
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
Ralaco Construction Site LEDs
80W LED Floodlight replacements
LED Lamps
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Energy saved
MWh
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
tonnes CO2e
GHG Reduction
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Schreder LED Street Light Demo 1
150W LED replacements
LED Lamps
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Energy saved
MWh
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
tonnes CO2e
GHG Reduction
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
Schreder LED Street Light Demo 2 (bridge to Hai Phong City)
100W LED Streetlight replacements
LED Lamps
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Energy saved
MWh
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
tonnes CO2e
GHG Reduction
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
tonnes CO 2e
Total direct + post-project direct (demo) GHG reductions
0
0
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
Direct post-project emissions from other outdoor applications (which received TA in Years 3 and 4 from Output 2.4)
150W LEDs (street lighting applications)
LED Lamps
0
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Energy saved
MWh
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
tonnes CO2e
GHG Reduction
0
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
150W LEDs (industrial lighting applications)
LED Lamps
0
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Energy saved
MWh
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
tonnes CO2e
GHG Reduction
0
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
35W LED replacements (Street lighting applications)
LED Lamps
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Energy saved
MWh
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
tonnes CO2e
GHG Reduction
0
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
80W LEDs (construction site applications)
LED Lamps
0
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Energy saved
MWh
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
tonnes
CO
2e
GHG Reduction
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
tonnes CO2e
Total post-project direct GHG reductions (receiving TA )
0
0
0
0
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
tonnes CO2e
Total GHG reductions
0
0
91
91
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
Start of GEF Project
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Total

0

90

263

0

352

391
1,096

940
587
702
438
321
201
34
21
1,247
2,343

End of GEF Project
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Tóm tắt kết quả của dự án trình diễn ngoài trời tại Bảng II-7
Direct emission reductions
Direct post-project emission reductions:
Indirect emission reductions (top-down):
Indirect emission reductions (bottom-up):
Total emission reductions:
Total direct energy saved during Project

UNDP Environmental Finance Services

tonnes CO2e
tonnes CO2e

183 emission reductions from demos during Project duration
2,160 emission reductions from LEDs installed at facilities where owners or managers received TA during Project
Due to the small estimate of 600,000 outdoor lights in Viet Nam (see Para 7), these emission reductions have been included
tonnes CO2e
with the indoor lighting calculations
tonnes CO2e
0 Included in the ERs for indoor Demos
tonnes CO2e
2,343
293 MWh

Page 75

Bảng II-8: Tóm tắt lượng giảm GHG có được từ việc chuyển đổi các loại đèn CFL/FTL/HPS sang đèn LED phục vụ cho tính toán gián
tiếp
BASELINE SCENARIO
Number of lamps to be used (mill. pcs)
Incandescent

CFL

FTL

HPS

Year
100W

75W

30W

18W

14W

T8 - 36W T8 - 18W

250W

150W

Total energy
Total consumption
lamps (GWh/year)

Incandescent

100W

75W

CFL

30W

18W

PROJECT SCENARIO
Number of lamps to be used and replaced by LED lamps (mill. pcs)
Replacement of
Replacement of LED for CFL
FTL
LED for FTL
14W

HPS

LED 20W LED 8W LED 7W
LED 20W LED 10W
Replace
(replace (replace (replace T8 - 36W T8 - 18W (replace (replace 250W
Rate
CFL30W) CFL 18W) CFL 14W)
FTL 36W) FTL 18W)

Replacement of
LED for HPS

LED
LED
160W
110W
150W (replace (replace
HPS
HPS150W
250W)
)

TOTAL ENERGY SAVING TOTAL CO2 REDUCTION
(GWh/year)
(Mt/year)

Total energy
consumption
(GWh/year)

Annual

Cumulative

Annual

Cumulative

Annual growth
rate: 2%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
TOTAL

10.0
5.0
-

30.0
25.0
20.0
10.0
-

7.0
12.1
17.4
17.7
18.1
18.4
18.8
19.2
19.6
20.0
20.4
20.8
21.2
21.6
22.0
22.5
22.9
23.4
23.9

20.0
25.4
30.9
41.5
52.4
53.4
54.5
55.6
56.7
57.8
59.0
60.1
61.3
62.6
63.8
65.1
66.4
67.7
69.1

13.0
13.3
13.5
13.8
14.1
14.4
14.6
14.9
15.2
15.5
15.8
16.2
16.5
16.8
17.2
17.5
17.8
18.2
18.6

42.0
42.8
43.7
44.6
45.5
46.4
47.3
48.2
49.2
50.2
51.2
52.2
53.3
54.3
55.4
56.5
57.7
58.8
60.0

18.0
18.4
18.7
19.1
19.5
19.9
20.3
20.7
21.1
21.5
21.9
22.4
22.8
23.3
23.8
24.2
24.7
25.2
25.7

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

140.6
142.6
144.8
147.3
150.1
153.1
156.1
159.3
162.4
165.7
169.0
172.4
175.8
179.3
182.9
186.6
190.3
194.1
198.0

15,341.8
14,262.7
13,196.6
12,272.5
11,359.7
11,586.8
11,818.6
12,055.0
12,296.1
12,542.0
12,792.8
13,048.7
13,309.6
13,575.8
13,847.4
14,124.3
14,406.8
14,694.9
14,988.8

-

-

7.0
12.1
17.4
17.7
18.1
18.4
18.8
18.9
18.9
18.9
18.9
18.8
19.0
19.1
19.3
19.4
19.5
19.5
19.5

20.0
25.4
30.9
41.5
52.4
53.4
54.5
54.7
54.8
54.8
54.7
54.5
54.1
53.5
52.8
51.9
50.6
50.1
49.3

13.0
13.3
13.5
13.8
14.1
14.4
14.6
14.7
14.7
14.7
14.7
14.6
14.5
14.4
14.2
13.9
13.6
13.5
13.2

0.016
0.018
0.019
0.021
0.023
0.026
0.028
0.031
0.034
0.038
0.041
0.046

0.3
0.3
0.4
0.4
0.5
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
7.5

0.9
1.0
1.1
1.3
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.5
2.8
3.2
21.7

0.2
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
0.5
0.5
0.6
0.7
0.8
0.8
5.8

47.5
47.6
47.6
47.5
47.3
47.0
46.5
45.9
45.0
44.0
43.5
42.8

20.3
20.4
20.4
20.4
20.3
20.1
19.9
19.7
19.3
18.8
18.6
18.3

0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.4
1.5
1.7
1.9
2.2
2.4
2.7
18.9

0.3
0.4
0.4
0.5
0.5
0.6
0.7
0.7
0.8
0.9
1.0
1.2
8.1

0.407
0.408
0.408
0.407
0.405
0.403
0.399
0.393
0.395
0.377
0.373
0.367

0.226
0.227
0.227
0.226
0.225
0.224
0.221
0.218
0.214
0.209
0.207
0.204

0.007
0.007
0.008
0.009
0.010
0.012
0.013
0.015
0.017
0.019
0.021
0.023
0.162

0.004
0.004
0.005
0.005
0.006
0.007
0.007
0.008
0.009
0.010
0.012
0.013
0.090

11,965.0
12,002.2
12,019.4
12,013.6
11,981.5
11,937.7
11,861.8
11,749.6
11,607.2
11,395.4
11,316.1
11,197.8

90.0
293.8
522.6
779.2
1,067.1
1,372.0
1,714.0
2,097.7
2,517.1
3,011.4
3,378.8
3,791.0

90
384
906
1,686
2,753
4,125
5,839
7,936
10,454
13,465
16,844
20,635

0.06
0.18
0.33
0.49
0.67
0.86
1.07
1.31
1.57
1.88
2.11
2.37

0.06
0.24
0.57
1.05
1.72
2.58
3.65
4.96
6.53
8.41
10.52
12.88

Notes:

1. The annual growth rate of lamps of all kinds is at 2%.
2. The national roadmap of phasing out of incandescent lamps ≥60W was implemented from 1 January 2013, and from 2015 MEPs will be implemented for remained types of incandescent lamps.
3. The phased-out incandescent lamps are replaced by relevant CFLs.
4. The total consumption of CFLs of all wattages in 2010 is about 40mil. As reported by Dien Quang and Ralaco manufacturers, the largest market share is the CFL 18W (50% or about 20mil), CFLs 14W (33% or about 13mill.), and the remaining 17% or about 7mil being CFLs in the range of 25-30W
5. The total consumption of FTLs of all kinds in 2010 is about 60mil. Dien Quang and Ralaco also report that the largest share of this market is FTLs T8-36W (70% or about 42mil), and FTLs T8-18W (30% or about 18mil)
6. Replacement rate suggested to be 1.6% for 2017, and from 2018 onwards it will be at 10% for each year. Therefore by 2028 the total LED lamps to be replaced will be 31.4% or about 62.2mil.
7. Power transmission losses are about 10%. The CO2 emission factor is 0.6244 tons/MWh (according to MONRE's decision No513/KTTVBDKH dated 28 May 2013). Therefore for calculation of energy saving and CO2 reduction is based on baseline with the mentioned assumptions.
8. The resulting potential cumulative emission reductions over a 10-year period (2019 to 2028) are estimated at 12.88 MtCO2 equivalent (assuming that total technological and economic potential for GHG emissions reductions is 2.37 MtCO2 equivalent in the 10th year). With an estimated causalit
of 40%, emission reductions from this Project are estimated to be in the order of 5.15 Mt CO2. With a Project cost of US$1.52 million, cost effectiveness of this project is in the order of US$0.30/tCO2.
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Bảng II-9: Tóm tắt giảm phát thải và năng lượng tiết kiệm được từ các hoạt động của Dự án LED trong cả vòng đời dự án
Direct emission reductions
Direct post-project emission reductions:
Indirect emission reductions (top-down):
Indirect emission reductions (bottom-up):
Total emission reductions:
Total direct energy saved for indoor demos during Project
P10 or 10-year market potential for GHG reductions:
Estimated % of total power consumption from indoor lighting in
2012
Grid emissions factor for 2008
Assumed grid emissions factor after 2013

tonnes CO2e
623 emission reductions from demos during Project duration
tonnes CO2e
69,382 emission reductions from LEDs installed at facilities where owners or managers received TA during Project
tonnes CO2e
5,153,741 Includes outdoor llights
tonnes CO2e
6,228 Includes outdoor llights
tonnes CO2e
5,229,973
705 MWh

25.3% EVN 2012 Annual Report
0.5764 tCO2/MWh
0.6244 tCO2/MWh

Lifetime energy saved:
Annual savings for LED demos
Annual saving for LEDs receiving TA during the Project
Life time for LED lights
Lifetime energy saved:
Life time direct emission reductions
Lifetime direct post-project emissions reduced
Life time indirect emission reductions (bottom-up)
Lifetime indirect emission reductions (top-down)

UNDP Environmental Finance Services

400
1,438,351
10,613
38,206,796
15
573,101,938
3,742
99,401
9,342
7,730,611

MWh
MJ
MWh
MJ
years
MJ
tCO2
tCO2
tCO2
tCO2
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Bảng II-10: Tóm tắt mức giảm phát thải “từ dưới lên”
Step 15

Enter Replication Factor. Please refer to section 2 (e) in
the Manual for further guidance. Also see table below for
standardized suggestions. Not all projects will fit these
suggestions, if using a different replication factor explain
rational in the assumptions box.

Notes:

Project will create market transformative environment
along with demonstrations of LED technologies and
effective awareness programmes

15) Replication Factor

Assumptions: Replication factor based on the assumption that private
sector entities will want to replicate LED installations for
cost savings and compliance with national decrees on
EE lighting.

Standardized Suggestions
Project Type

623

Suggested
Replication Factor

Solar Home Systems
ESCO
Market transformation and
demonstration capital
Credit and guarantee facilities
Step 16

Direct Emissions Reductions

10

2
2
3
4

Sense check automatic results

16) Results: Indirect bottom up-emissions

6,227.92 Tons CO2 e
6.23 KT CO2 e
0.01 MT CO2 e

Bảng II-11: Tóm tắt mức giảm phát thải “từ trên xuống”
Indirect Top Down
Step 17
Notes:

Enter 10 year market potential
Based on analysis of lighting market

17)

Enter P10 (Tons CO2 e)

12,884,352

18)

Enter Causality Factor (%)

40

19)

Results: Indirect top-down emissions

5,153,741 Tons CO2 e
5,153.74 KT CO2 e
5.15 MT CO2 e

Assumptions: Based on availability of quality LEDs in Viet Nam that are
competitively priced coupled with effective awareness
programmes on the benefits of LED installations. The
Government has not yet set any national targets for
market penetration of LED lighting

Step 18

Enter GEF Causality Factor. Please refer to section 2 (e)
in the Manual for further guidance. Also see table below
for standardized suggestions.

Notes:

The Project will setup an enabling environment for
investment into local LED manufacturing which includes
LED standards and enforcement

Assumptions: Demand for LEDs will increase due to reduction of LED
prices in Viet Nam and strong awareness programmes on
the benefits of LEDs.
Standardized Suggestions
Pick Causality Factor
Level 5 - "Critical"
Level 4 - "dominating"
Level 3 - "substantial but modest"
Level 2 - "modest"
Level 1 - "weak"

Step 19

Sense check automatic results

UNDP Environmental Finance Services

%
100
80
60
40
20
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Phụ lục III: Tổng quan về phần mềm LED
a) Phần mềm Comsol Multiphysics với hai mô đun Truyền nhiệt và CFD (nhà sản xuất
Comsol) (~US$30.000)
Phần mềm Comsol Multiphysics là công cụ mô phỏng cho các ứng dụng điện, cơ, dòng chảy
lỏng và hóa học. Comsol Multiphysics là một phần mềm đa năng để phân tích và xử lý phần tử
hữu hạn. Mô đun truyền nhiệt có khả năng phân tích/ tính toán hiện tượng truyền nhiệt trong
các vật liệu khối, còn mô đun động lực chất lỏng tính toán (CFD) cho phép phân tích/ tính toán
hiện tượng truyền nhiệt trong đối lưu khí. Sự kết hợp của hai mô đun này hỗ trợ hiệu quả cho
việc thiết kế hệ thống chiếu sáng bằng cách xác định trước sự phân bổ nhiệt trong quá trình vận
hành các hệ thống chiếu sáng – một trong những vấn đề then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi
thọ và độ tin cậy của hệ thống chiếu sáng.
Hai mô đun này được mô tả chi tiết như sau:
•

Mô đun CFD – Phần mềm mô phỏng cho tất cả các ứng dụng về dòng chảy lỏng

Mô đun CFD là nền phần mềm để mô phỏng các thiết bị và hệ thống cần có trong các mô hình
dòng chảy lỏng phức tạp. Cũng như đối với tất cả các mô đun trong Bộ sản phẩm COMSOL,
mô đun CFD cung cấp các giao diện vật lý có sẵn, được cấu hình để tiếp nhận các đầu vào mô
hình qua Giao diện sử dụng đồ họa (GUI) và sử dụng những đầu vào này để hình thành các
phương trình mô hình. Những giao diện vật lý mà mô đun CFD được trang bị cho phép mô hình
hóa hầu hết các khía cạnh của dòng chảy lỏng, kể cả mô tả các dòng chảy tầng xốp và hai pha,
phi Niu-tơn, phi đẳng nhiệt, nén được – tất cả đều ở chế độ dòng chảy theo lớp và xoáy. Mô
đun CFD có thể được sử dụng làm công cụ chuẩn để mô phỏng động lực dòng chảy, hoặc phối
hợp với các mô đun khác trong Bộ sản phẩm COMSOL cho các mô phỏng vật lý đa ngành ở đó
dòng chảy lỏng đóng vai trò quan trọng.
Giao diện sử dụng đồ họa (GUI) trong mô đun CFD cho phép tiếp cận đầy đủ với tất cả các
bước trong quy trình mô hình hóa, bao gồm những bước sau:
•

Lựa chọn cách mô tả thích hợp cho dòng chảy, ví dụ dòng chảy một pha hay hai pha,
dòng chảy theo lớp hay xoáy, v.v...
Tạo ra hoặc nhập hình học mô hình;
Xác định các thuộc tính của chất lỏng;
Bổ sung các thuật ngữ nguồn và tản nhiệt, hoặc chỉnh sửa các phương trình cơ bản của
mô hình dòng chảy, nếu có yêu cầu;
Lựa chọn các thành phần của mắt lưới và kiểm soát mật độ của mắt lưới tại các vị trí khác
nhau; và
Lựa chọn các phần mềm giải toán và chỉnh sửa chúng nếu thấy cần thiết.
Mô đun truyền nhiệt

Mô đun truyền nhiệt hỗ trợ cho việc điều tra tác động của quá trình gia nhiệt và làm mát trong
các thiết bị, các thành phần hoặc các quy trình. Mô đun này cung cấp các công cụ mô phỏng để
nghiên cứu các cơ chế truyền nhiệt – dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ - thường phối hợp với các
thuộc tính vật lý khác – như cơ học kết cấu, động học chất lỏng, điện từ học và các phản ứng
hóa học. Trong khuôn khổ này, mô-đun truyền nhiệt có chức năng làm nền cho tất cả các ngành
công nghiệp và ứng dụng ở đó sự tạo ra, tiêu thụ ,hay truyền nhiệt hoặc năng lượng có vai trò
trọng tâm hoặc góp phần đáng kể vào quá trình nghiên cứu.
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Mô đun truyền nhiệt được lắp vào một cơ sở dữ liệu vật liệu ở bên trong phần mềm có chứa
các thuộc tính vật liệu của một số chất lỏng và chất khí phổ biến, trong đó có nhiều dữ liệu nhiệt
động học cần thiết để phân tích một cách chính xác. Những dữ liệu này bao gồm độ dẫn nhiệt,
công suất nhiệt và cường độ nhiệt. Thư viện vật liệu cũng là một nguồn thông tin về các thuộc
tính vật liệu, với dữ liệu hoặc quan hệ đại số của hơn 2.500 vật liệu lỏng trong đó nhiều thuộc
tính của chúng (như độ dẫn điện và mô đun Young) phụ thuộc vào nhiệt độ. Mô đun truyền
nhiệt cũng hỗ trợ cho việc nhập các dữ liệu nhiệt động học và của các vật liệu khác từ phần
mềm Excel® và MATLAB®, và kết nối với các cơ sở dữ liệu nhiệt động học bên ngoài hệ thống
thông qua tiêu chuẩn giao diện CAPE-OPEN.
Tập đoàn COMSOL cung cấp các giải pháp phần mềm mô hình hóa vật lý ngành. Tập đoàn này
là một công ty phần mềm kỹ thuật công nghệ cao có lịch sử được xác nhận và tầm nhìn như là
người dẫn đầu trong ngành công nghiệp này. Tập đoàn được thành lập tháng 7/1986 tại
Stockholm, Thụy Điển, và đã phát triển nhanh chóng để có văn phòng đại diện tại nhiều quốc
gia như Brazil, Trung Quốc, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hà Lan, Na Uy, Ấn Độ, Ý, Thụy
Sĩ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.
Văn hóa của công ty, cũng giống những sản phẩm của nó, là tính sáng tạo, sống động và tân
tiến. Công ty quyết tâm khuyến khích khả năng sáng tạo thông qua một môi trường kích thích
và thách thức ở đó các cá nhân được tự do phát huy tài năng và trưởng thành. Các cán bộ,
nhân viên đầy tài năng và một môi trường học hỏi tích cực là chìa khóa bảo đảm thành công.
Điều đó cho phép họ phát triển để có được một đội ngũ cán bộ, nhân viên lên đến 350 người.
Năm 1998, Tập đoàn COMSOL công bố phiên bản đầu tiên sản phẩm tính túy nhất của mình
mang tên COMSOL Multiphysics. Trong những năm sau đó, dòng sản phẩm này đã được mở
rộng để bao gồm một bộ mô đun bổ sung gắn liền với Cơ học kết cấu, Điện từ học tần số cao
và thấp, Dòng chảy dung dịch, Truyền nhiệt, Phản ứng hóa học, MEMS, Âm thanh học và một
số nội dung khác. Nó cũng đã bổ sung các sản phẩm liên kết động (LiveLink products) cho phần
mềm vẽ bằng máy tính (CAD), MATLAB® và Excel® để bảo đảm sự tương thích hoàn toàn
giữa các mô phỏng COMSOL Multiphysics và các gói CAD, MATLAB và Excel. Các công cụ đa
năng cũng có sẵn và tăng cường chức năng của nền hệ thống mô phỏng để cung cấp cho thị
trường CAE giải pháp tốt nhất để kiểm chứng và tối ưu hóa các thiết kế. Mục đích của giải pháp
này là:
-

Phát triển phần mềm dễ sử dụng để mô hình hóa và mô phỏng hóa các hệ thống vật lý đa
ngành trong điều kiện thực tế;
Hỗ trợ người sử dụng trong việc khai thác tối đa các sản phẩm của mình;
Duy trì và tăng cường vị trí của COMSOL với tư cách là nhà phát triển và cung cấp hàng
đầu về phần mềm tính toán kỹ thuật; và
Làm cho công nghệ của COMSOL trở thành công cụ quan trọng bậc nhất cho các kỹ sư,
nhà nghiên cứu, giảng viên trong giáo dục và các lĩnh vực thiết kế sản phẩm công nghệ
cao.

b) Phần mềm TRACE PRO (nhà sản xuất LAMBDA) (~US$20.000)
TRACE PRO là phần mềm bổ sung cho phần mềm LITESTAR. Đó là phần mềm cơ quang
được sử dụng để thiết kế, phân tích và tối ưu hóa các hệ thống quang học và chiếu sáng. Với
giao diện CAD trực giác và các đặc tính mạnh mẽ của mình, như phần mềm tối ưu hóa tương
tác, TRACE PRO cung cấp cho người sử dụng một môi trường thiết kế quang học tinh vi và
hiệu quả.
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TRACE PRO chuyển từ quá trình sản xuất mẫu sang chế tạo bằng cách kết hợp một giao diện
CAD 3D trực giác, các tiện ích tiên tiến và khả năng tương thích hoàn toàn với các chương
trình thiết kế cơ khí khác.
Công ty Nghiên cứu Lambda, một công ty tư nhân được thành lập năm 1992, là công ty công
nghiệp đi đầu về phân tích quang học, thiết kế và phân tích hệ thống chiếu sáng và phát triển
phần mềm theo đơn đặt hàng. Lambda đã công bố TRACE PRO, một phần mềm thiết kế cơ
quang được nhận nhiều giải thưởng, được sử dụng để thiết kế và phân tích các hệ thống
quang học và chiếu sáng, trên địa chỉ www.lambdares.com.
Kết luận: Cả phần mềm LITESTAR 4D và phần mềm TRACE PRO sẽ được sử dụng cho tất cả
các loại đèn phục vụ chiếu sáng trong nhà cũng như ngoài trời, trong đó có đèn LED sử dụng
trong nhà cho nhà xưởng và sử dụng ngoài trời cho ngõ hẻm sẽ được RALACO sản xuất và
được Dự án trình diễn.
c) Phần mềm ANSYS ICEPAK (nhà sản xuất ANSYS) (US$25.000)
Phần mềm ANSYS ICEPAK cung cấp động lực học CFD mạnh và hiệu quả cho việc quản lý nhiệt
điện tử. Trên cơ sở phần mềm giải toán ANSYS FLUENT đã trở nên nổi tiếng, ANSYS ICEPAK
kết hợp công nghệ giải toán tiên tiến với các phương án khớp nối (meshing options) mạnh được
thiết kế để tạo ra các kết quả nhiệt nhanh và chính xác cho các ứng dụng làm mát thiết bị điện tử.
Hình III-1: Dòng chất lỏng và đường biên nhiệt động cho máy chủ mạng 1U
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Hình III-2: Tốc độ dòng chảy được đánh dấu theo màu sắc cho chiếc hộp có khổ VME được
làm mát bởi các quạt ba trục. Ảnh được tạo ra bởi ANSYS CFD-Post

Cách đây hơn một thập niên, các công ty trên thế giới đã dựa vào phần mềm ANSYS ICEPAK
để thực hiện việc phân tích nhanh dòng chảy lỏng và hiện tượng truyền nhiệt của các gói mạch
tích hợp, mạch in và toàn bộ hệ thống điện cũng như để kiểm chứng một cách dễ dàng các điều
chỉnh thiết kế trước khi làm các nguyên mẫu vật lý. Được thành lập từ năm 1970, ANSYS có
khoảng 2.600 cán bộ chuyên môn, trong đó nhiều người là các chuyên gia công nghệ ở các lĩnh
vực phân tích phần tử hữu hạn, CFD, điện tử và điện từ học, và tối ưu hóa thiết kế. Đội ngũ cán
bộ chuyên môn của ANSYS bao gồm các kỹ sư có trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ nhiều hơn bất kỳ
nhà cung ứng mô phỏng nào khác trên thế giới.
Công ty ANSYS nhiệt huyết với việc vươn tới giới hạn cuối cùng của công nghệ tầm cỡ thế giới,
để tất cả khách hàng của Công ty có thể biến những khái niệm thiết kế thành những sản phẩm
thành công và mang đậm tính sáng tạo. Công ty đã được công nhận là một trong những công ty
có khả năng sáng tạo và tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới bởi các tổ chức có uy tín, trong
đó có các tạp chí Business Week (Tuần Kinh doanh) và Fortune (Vận may). Theo năm tháng,
sự tăng trưởng liên tục và sức mạnh tài chính của ANSYS cho thấy cam kết mạnh mẽ của công
ty đối với nỗ lực sáng tạo, nghiên cứu & phát triển. Mỗi năm, công ty tái đầu tư 15% nguồn thu
của mình vào hoạt động nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện các phần mềm. Công ty đã được
niêm yết trên thị trường chứng khoán NASDAQ.
d) Phần mềm FLoTHERM (nhà sản xuất MENTOR GRAPHICS) (US$15.000)
FloTHERM là một phần mềm bổ sung cho phần mềm ANSYS ICEPAK đã nói ở phần trên. Phần
mềm FloTHERM thực hiện việc phân tích nhiệt, tạo ra các mô hình ảo và thử nghiệm các điều
chỉnh thiết kế của thiết bị điện tử trước khi chế tạo bản mẫu vật lý.
FloTHERM sử dụng kỹ thuật CFD tiên tiến để dự báo luồng không khí, nhiệt độ và sự truyền
nhiệt trong các linh kiện, bảng điện và toàn bộ hệ thống, kể cả các giá đỡ và các trung tâm dữ
liệu. Nó cũng là giải pháp công nghiệp tốt nhất cho việc tích hợp phần mềm MCAD và phần
mềm EDA.
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FloTHERM là phần mềm số 1 không thể tranh cãi trên thế giới để phân tích nhiệt điện tử, được
98% khách hàng khuyến nghị sử dụng. Nó hỗ trợ người sử dụng, các ví dụ ứng dụng, các thư
viện và các báo cáo kỹ thuật đã được xuất bản nhiều hơn bất kỳ sản phẩm cạnh tranh nào
khác.
FloTHERM là một thành phần then chốt của chiến lược quyết định thiết kế dựa trên mô phỏng,
bảo đảm việc thực hiện thành công các mục tiêu thiết kế nhiệt.
FloTHERM là phần mềm mô phỏng làm mát điện tử hàng đầu trên thị trường, với số lượng các
vị trí được lắp đặt nhiều hơn tất cả các phần mềm CFD làm mát điện tử nào khác. Trong 25
năm qua, FloTHERM được sử dụng bởi một số lượng khách hàng khổng lồ, trong đó có hầu hết
các công ty điện tử chip xanh lớn trên thế giới. Nó hỗ trợ việc thiết kế các chip, gói, bảng và hệ
thống điện tử, và thậm chí cả các trung tâm dữ liệu nữa. Nó được thiết kế như là một giải pháp
thích ứng dọc cho thị trường nhiệt điện tử thông qua công nghệ linh kiện thông minh
(SmartPart) mang tính sáng tạo, các thư viện lớn, công nghệ giải pháp ổn định và linh hoạt, kỹ
thuật mô hình hóa nhiệt liên kết tân tiến nhất và chức năng tối ưu hóa & phân tích tham số. Nét
đặc trưng của FloTHERM là nó chứa đựng các công nghệ cấu hình tiên tiến để làm việc với dữ
liệu EDA từ các công ty Mentor Graphics, Cadence và Zuken, và được hỗ trợ bởi một tập hợp
các giải pháp phụ trợ cho PCB (FloTHERM PCB) và mô hình hóa gói (FloTHERM PACK và
FloTHERM IC).
Mentor Graphics là một công ty xuyên quốc gia có trụ sở tại Hoa Kỳ chuyên về tự động hóa
thiết kế điện tử (EDA) cho kỹ thuật điện và điện tử. Năm 2004, Mentor Graphics được xếp thứ
3 về công nghiệp EDA mà chính công ty này góp phần tạo ra. Được thành lập từ năm 1981,
Mentor Graphics có trụ sở tại Wilsonville, thuộc tiểu bang Oregon và có khoảng 4.400 lao động
trên khắp thế giới, với doanh thu mỗi năm khoảng US$ 1 tỷ.
Kết luận: Phần mềm ANYSYS ICEPAK và phần mềm FLoTHERM sẽ được sử dụng cho tất cả
các loại đèn phục vụ chiếu sáng trong nhà cũng như ngoài trời, kể cả các loại đèn LED trong
nhà sẽ được Công ty Điện Quang sản xuất và được Dự án trình diễn.
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Phụ lục IV: Tổng quan về các thiết bị khác để sản xuất đèn LED cho Việt
Nam
Đối với các DN sản xuất đèn LED trong nước, thực hiện những khoản đầu tư này để mở rộng quy mô
sản xuất đèn LED là một công việc khó khăn khi không có được liên minh chiến lược với các công ty
nước ngoài về cung cấp thiết kế và trợ giúp kỹ thuật liên quan đến cấu hình thiết bị cho quy mô sản
xuất đèn LED đã được mở rộng. Mặc dù đã nhiều lần nỗ lực tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật của nước
ngoài liên quan đến việc sản xuất đèn LED, nhưng những nhà sản xuất này vẫn đang gặp khó khăn
trong việc bảo đảm sự phục vụ của các công ty nước ngoài để đóng góp ý kiến tư vấn cho họ về việc
làm thế nào để tiếp cận các khoản đầu tư, trong đó có thể bao gồm các quá trình nằm trong vòng vẽ
màu đỏ tại Hình IV-1, gồm:


Công nghệ sản xuất bộ nguồn LED mà các DN trong nước có thể tự thiết kế và lắp ráp;



Thiết kế và kiểm soát các linh kiện như các mạch in (PCB) và các bộ tản nhiệt mà các DN
trong nước cần có hướng dẫn về thiết kế quản lý nhiệt cho các đèn LED được sản xuất tại
các cơ sở của họ;



Sản xuất các gói LED mà hiện nay chủ yếu được làm tại các nước G7 cũng như ở Đài Loan,
Hàn Quốc và Trung Quốc và chiếm đến 65% toàn bộ chi phí sản xuất một đèn LED. Một trong
các DN sản xuất thiết bị chiếu sáng lớn ở Việt Nam đã bảy tỏ sự quan tâm đến một khoản đầu
tư và chuyển giao công nghệ để tiếp nhận thiết bị này từ Công ty Nihon Garter hoặc Công ty
JTU của Nhật Bản.

Các thiết bị sản xuất LED khác mà các DN sản xuất thiết bị chiếu sáng có cơ sở tại Việt Nam cần bao
gồm thiết bị công nghệ dán bề mặt (SMT) và các cấu phần của công nghệ này như thiết bị dán bề
mặt (SMD). Công nghệ SMT có thể được sử dụng trong việc chế tạo các gói LED. SMT và SMD có
những ưu điểm như: mạch điện tử và các thiết bị nén có kích cỡ nhỏ hơn; chất lượng tốt hơn và tốc
độ sản xuất nhanh hơn nhờ tự động hóa; không phải thực hiện thao tác khoan; và sản xuất sạch hơn
các thế hệ bán dẫn sản xuất trước kia. Công nghệ này cần một phương pháp sản xuất sạch và một
môi trường được kiểm soát tốt.
Ví dụ, công ty chuyên chế tạo các hệ thống sản xuất Essemtec của Thụy Sĩ, đã phát triển một dây
chuyền gồm một hệ thống in khổ lớn, các máy nhặt & đặt đa năng và một hệ thống sấy hoặc lưu hóa.
Dây chuyền này có thể sản xuất ra các đèn ống LED với tất cả các độ dài tới 180cm. Tấm chắn
phẳng nội tuyến và máy in khuôn tô, do Essemtec sáng chế, có diện tích in 180cm x 50cm cho phép
in các tấm panel để làm ra nhiều đèn ống dài 180cm cùng lúc. Máy có thể nạp và in các mạch in hoàn
toàn tự động và chuyển chúng đến hệ thống nhặt & đặt tự động. Hệ thống băng chuyền nội tuyến
được thiết kế để chuyển các PCB nặng làm bằng nhôm thường được sử dụng cho các sản phẩm
LED.
Một dây chuyền sản xuất thiết bị chiếu sáng LED dựa trên công nghệ SMT bao gồm: (i) Máy in khuôn
tô; (ii) Máy nhặt & đặt tự động; (iii) Lò sấy; (iv) Máy kiểm tra quang học tự động (AOI); và các thiết bị
hỗ trợ (băng chuyền; máy nạp nguyên liệu). Cho đến gần đây, vẫn chưa thể thực hiện quy trình sản
xuất đèn LED hoàn toàn tự động do những hạn chế của các hệ thống in khuôn tô nội tuyến hiện có.
Một hoặc nhiều máy nhặt & đặt tự động được lắp đặt nội tuyến để gắn LED và các chi tiết điện tử
khác vào bảng PCB. Số lượng máy chỉ phụ thuộc vào công suất mong muốn của toàn bộ dây
chuyền. Phần mềm Hệ thống quản lý thông tin (MIS), do Essemtec phát triển, tự động cân bằng tải
trọng của các máy đa năng để có được đầu ra tối ưu cho dây chuyền. Hệ thống MIS cũng có các
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chức năng khác, như bảo đảm chất lượng, quản lý thiêu thụ và tích trữ cũng như lưu trữ dữ liệu sản
xuất để có thể tra cứu sau này.
Để sấy và hàn các chi tiết vào bảng PCB, một hệ thống lưu hóa hay hàn đối lưu có hiệu suất cao
được lắp đặt nội tuyến. Lò hàn được tối ưu hóa để đáp ứng nhu cầu của các bảng lớn và nặng cũng
như cung cấp những điều kiện của quy trình thường xuyên ở mỗi vị trí. Ví dụ, dây chuyền có thể
được hoàn thiện với các mô đun xử lý và kiểm tra. Đối với các chi tiết ESD hay các chi tiết nhạy cảm
với độ ẩm, nên sử dụng hệ thống duy trì tự động “hình tháp”. Hình 5 cho thấy cấu tạo chi tiết của các
dây chuyền nhặt & đặt SMT được thiết kế cho thao tác này. Các dây chuyền SMT hợp phần hầu hết
là ở dạng mô đun nhưng có thể được sử dụng để gắn các thiết bị cần thiết khác.
Hình IV-1: Quy trình sản xuất đèn LED

Nguyên
liệu đầu
vào

Máy nạp
nguyên
liệu

Hình IV-2: Sơ đồ của dây chuyền SMT được thiết kế cho đầu vào

Máy in

Máy nạp

Máy sắp
đặt

Máy nạp

Lò nung
chảy

Máy
nạp

Đầu ra
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Phụ lục V: Chỉ tiêu hàng năm
Chỉ số kiểm chứng được một cách khách quan
Mô tả về chỉ số
Cơ sở
Chỉ tiêu

Chiến lược
Mục tiêu:

Mức giảm phát thải CO2 trực tiếp và gián tiếp cộng
dồn đến thời điểm kết thúc dự án, tấn CO2.
Mức tiết kiệm năng lượng trực tiếp và gián tiếp
cộng dồn đến thời điểm kết thúc dự án (MWh)

Thành quả 1: Phát triển
ngành công nghiệp LED Việt
Nam có thể cung cấp đèn
LED sản xuất trong nước và
ngày càng đáp ứng nhu cầu
của người tiêu dùng trong
nước

Thành quả 2: Tăng cường
sử dụng và triển khai các
công nghệ chiếu sáng LED
chất lượng cao được sản
xuất trong nước

Số lượng nhà máy sản xuất đèn LED có công nghệ
tiên tiến để chế tạo ra đèn LED đáp ứng tiêu chuẩn
mới của Việt Nam đến thời điểm kết thúc dự án
Số lượng cơ sở bán lẻ cho người tiêu dùng trong
nước các sản phẩm chiếu sáng LED được cấp
nhãn mác đến Năm thứ 3 của dự án
Số lượng các sản phẩm chiếu sáng LED mới được
chuẩn hóa đến thời điểm kết thúc dự án
Số lượng sản phẩm chiếu sáng LED mới được cấp
nhãn mác đến Năm thứ 3 của dự án
% các hộ gia đình thành thị và nông thôn và các cơ
sở thương mại mua đèn LED sản xuất trong nước
đến thời điểm kết thúc dự án
% thị phần của đèn LED sản xuất trong nước trên
thị trường chiếu sáng VN đến thời điểm kết thúc dự
án
Số lượng đèn LED sản xuất trong nước được cấp
chứng nhận chất lượng bán được hàng năm đến
thời điểm kết thúc dự án

UNDP Environmental Finance Services

Không
đáng kể
Không
đáng kể

623
(trực tiếp)
1.000
(trực tiếp)
3.000
(gián tiếp)

Năm 1

Năm 2

Năm 3

Năm 4

0

0

311

623

0

0

450
(trực tiếp)
0
(gián tiếp)

1.000
(trực tiếp)
3.000 (gián
tiếp)

0

3

0

3

3

3

0

200

0

0

0

200

0

6

0

0

6

6

0

4

0

0

4

4

<1

10

0

0

5

10

<1

7

<1

<1

3

7

1,3 triệu

15 triệu

1,3 triệu

1,3 triệu

6 triệu

15 triệu
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Phụ lục VI: Thỏa thuận về dịch vụ hỗ trợ thực hiện dự án
THƯ THÒA THUẬN CHUẨN GIỮA UNDP VÀ CHÍNH PHỦ VIÊT NAM
VỀ VIỆC CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ
Kính gửi ông Nguyễn Văn Thao,
1. Chúng tôi muốn đề cấp đến các cuộc tham khảo ý kiến giữa các quan chức của Viện Hàn
lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây gọi là “Viện Hàn lâm”) và các quan chức của
UNDP liên quan đến việc Văn phòng UNDP tại Việt Nam cung cấp trợ giúp kỹ thuật cho dự
án quốc gia quản lý “Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung tại Việt
Nam”. UNDP và Viện Hàn lâm thỏa thuận rằng Văn phòng UNDP có thể cung cấp các dịch
vụ hỗ trợ như vậy theo yêu cầu của Viện Hàn lâm thông qua đơn vị được chỉ định trong Văn
kiện dự án phù hợp với những điều khoản mô trả dưới đây.
2. Văn phòng UNDP có thể cung cấp các dịch vụ để hỗ trợ các yêu cầu làm báo cáo và chi
trả trực tiếp. Khi cung cấp những dịch vụ hỗ trợ này, Văn phòng UNDP sẽ bảo đảm rằng
năng lực của đơn vị được Viện Hàn lâm chỉ định sẽ được tăng cường để sau đó có thể thực
hiện những hoạt động đó một cách trực tiếp. Chi phí Văn phòng UNDP bỏ ra để cung cấp
các dịch vụ hỗ trợ sẽ được thu hồi cho ngân sách hành chính của Văn phòng.
3. Theo yêu cầu của đơn vị được chỉ định, Văn phòng UNDP có thể cung cấp các dịch vụ hỗ
trợ sau đây cho các hoạt động của dự án:
a) Tìm kiếm và (hoặc) tuyển dụng nhân sự dự án;
b) Xác định và tổ chức các hoạt động đào tạo của dự án;
c) Mua sắm hàng hóa và dịch vụ cho dự án.
4. Việc Văn phòng UNDP mua sắm các hàng hóa và dịch vụ và việc tuyển dụng nhân sự dự
án sẽ được thực hiện theo các quy định, thủ tục, chính sách và quy trình của UNDP. Các
dịch vụ hỗ trợ mô tả tại Đoạn 3 trên đây sẽ được nêu chi tiết tại một phụ lục của Văn kiên dự
án, dưới hình thức một văn bản đính kèm. Nếu những yêu cầu về việc Văn phòng UNDP
cung cấp các dịch vụ hỗ trợ có thay đổi trong quá trình thực hiện dự án, phụ lục đính kèm với
Văn kiện dự án hay văn kiện hỗ trợ chương trình sẽ được điều chỉnh với sự thỏa thuận
chung của Đại diện thường trú UNDP và đơn vị được chỉ định.
5. Các điều khoản liên quan của Hiệp định Trợ giúp cơ bản chuẩn giữa Chính phủ Việt Nam
và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, được hai bên ký kết ngày 21 tháng 3 năm 1978
(sau đây gọi tắt là “SBAA”), trong đó có các điều khoản về trách nhiệm pháp lý, quyền ưu
đãi và miễn trừ, sẽ được áp dụng cho việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ này. Viện Hàn lâm sẽ
chịu trách nhiệm chung về dự án do quốc gia quản lý thông qua đơn vị được chỉ định. Trách
nhiệm của Văn phòng UNDP đối với việc cung cấp các dịch vụ được mô tả tại văn bản này
sẽ chỉ giới hạn trong việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như được nêu chi tiết tại phụ lục đính
kèm với Văn kiện dự án hay văn kiện hỗ trợ chương trình.
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6. Bất cứ sự đòi hỏi hay tranh chấp nào bắt nguồn từ, hay có liên quan đến việc Văn phòng
UNDP cung cấp các dịch vụ hỗ trợ nêu tại Thư thỏa thuận này sẽ được giải quyết theo các
điều khoản liên quan tại SBAA.
7. Cách thức hay phương pháp theo đó Văn phòng UNDP thu hồi chi phí liên quan đến việc
cung cấp các dịch vụ hỗ trợ mô tả tại Đoạn 3 trên đây sẽ được nêu cụ thể tại phụ lục đính
kèm với Văn kiên dự án.
8. Văn phòng UNDP sẽ trình báo cáo về tiến độ thực hiện các dịch vụ hỗ trợ và báo cáo về
các khoản chi phí được thu hồi cho việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ, nếu điều đó được yêu cầu.
9. Bất cứ thay đổi nào đối với những thỏa thuận hiện nay sẽ được thực hiện qua sự thỏa
thuận bằng văn bản giữa hai bên.
10. Nếu Ngài đồng ý với các điều khoản nêu trên, xin Ngài hãy ký vào Thư thỏa thuận này và
gửi lại cho Văn phòng UNDP hai (02) bản có chữ ký của Ngài. Sau khi Ngài ký, Thư thỏa
thuận này sẽ trở thành văn bản thỏa thuận giữa Viện Hàn lâm và UNDP về các điều khoản
và điều kiện điều chỉnh việc Văn phòng UNDP cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các chương
trình, dự án được quốc gia quản lý.
Kính thư,

Ký thay mặt UNDP
Bakhodir Burkhanov
Phó Giám đốc quốc gia
Ngày 19/8/2014
Ký thay Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt
Nam

Nguyễn Văn Thao
Giám đốc, Trung tâm Phát triển công nghệ cao
Ngày 20/8/2014
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Văn bản đính kèm
MÔ TẢ CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ CỦA VĂN PHÒNG UNDP
1. Về các cuộc tham khảo ý kiến giữa các quan chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công
nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Viện Hàn lâm”) và các quan chức của UNDP lên quan đến
việc Văn phòng UNDP tại Việt Nam cung cấp trợ giúp kỹ thuật cho dự quán quốc gia quản lý
“Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung tại Việt Nam”;
2. Thể theo các điều khoản của Thư thỏa thuận đã được ký kết [điền ngày ký kết Thư thỏa
thuận] và Văn kiện dự án, Văn phòng UNDP sẽ cung cấp cho Dự án các dịch vụ hỗ trợ được
mô tả như sau:
3. Các dịch vụ hỗ trợ sẽ được cung cấp:
Dịch vụ hỗ trợ

1. Tìm kiếm và tuyển
dụng nhân sự dự án
(Chuyên gia kỹ thuật
quốc tế)

Lịch biểu cung
cấp dịch vụ hỗ
trợ

Lúc dự án khởi USD 1.830
động

2. Mua sắm hàng hóa
Trong quá trình
và dịch vụ (cho khởi
thực hiện dự án
động, đánh giá và các
đầu vào kỹ thuật cho
dự án)
3. Thực hiện thanh toán
trực tiếp/ hỗ trợ quản
lý tài chính (lập danh
mục khách hàng, lập
phiếu thanh toán,
kiểm tra tình hình, xử
lý thị thực, quy trình
EFT, thanh toán theo
mẫu F10, kiểm tra tài
chính tại chỗ)
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Chi phí đối với
UNDP để cung
cấp các dịch vụ
hỗ trợ (nếu thấy
thích hợp)*

Số lượng và
phương pháp
UNDP thu hồi chi
phí (nếu thấy
thích hợp)**
USD 1.830

USD 525 cho mỗi USD 2.625
vụ mua sắm (dự
tính có 5 vụ mua
sắm)

Trong quá trình USD 1.640 @ 4 USD 6.585
thực hiện dự án
năm
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4. Dịch vụ hành chính
và hỗ trợ (quản lý sự
kiện, xử lý thị thực,
gửi điện/thư, xử lý
lệnh đi công tác, mua
vé máy bay)

Trong quá trình USD990
thực hiện dự án
năm

Tổng (ước tính)

@ 4 USD 3.960

USD 15.000

(*) Chi phí để UNDP cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sẽ được thu cho từng giao dịch và dựa vào
bảng giá của UNDP VN có hiệu lực vào thời điểm thực hiện giao dịch.
(**) Số lượng sẽ được thu vào cuối mỗi quý trên cơ sở các giao dịch được thực hiện trong
quý đó.
4. Mô tả chức năng và nhiệm vụ của các bên liên quan:
-

Giám đốc dự án quốc gia (người được Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt
Nam chỉ định): Nêu yêu cầu về các dịch vụ hỗ trợ cần thiết cho dự án;

-

Cán bộ chương trình, Trợ lý chương trình và các Chuyên viên phụ trách nguồn nhân
lực, mua sắm, tài vụ và dịch vụ chung của UNDP: Chịu trách nhiệm thực hiện các dịch
vụ hỗ trợ theo yêu cầu của Giám đôc dự án quốc gia.
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Phụ lục VII: Điều khoản tham chiếu cho nhân viên và chuyên gia tư vấn
dự án
1.

Quản đốc dự án quốc gia (NPM)

Nơi công tác:
Thời gian công tác:
Cấp trên trực tiếp:

Hà Nội, có đi lại trong nước khi có yêu cầu
12 tháng (chuyên trách), có khả năng gia hạn hợp đồng
Giám đốc dự án quốc gia (NPD)

Trách nhiệm và nhiệm vụ:
Nhiệm vụ chính của NPM là lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện Dự án LED dưới sự chỉ đạo của
NPD. NPM sẽ chịu trách nhiệm quản lý việc huy động các đầu vào cho dự án và các hoạt động
thường nhật của dự án, trong đó có giải quyết kịp thời các vấn đề, khó khăn hay ách tắc. NPM sẽ báo
cáo trực tiếp với NPD, đại diện cho Viện Hàn lâm KHCNVN. NPM sẽ quản lý các chuyên viên, nhân
viên kỹ thuật và hành chính làm việc cho Ban Quản lý dự án (PMU) với năng lực đa ngành liên quan
đến chính sách sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng như xây dựng các biện pháp hỗ trợ
về mặt thể chế, truyền thông, nâng cao nhận thức; xây dựng năng lực kỹ thuật; hỗ trợ việc cung cấp
các dịch vụ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tài chính; và trình diễn. Để đảm đương tất cả
các trách nhiệm này, NPM sẽ thực hiện những nhiệm vụ cụ thể sau đây:
1. Xây dựng, cập nhật các kế hoạch công tác và báo cáo theo lịch biểu, một cách kịp thời và với
chất lượng tốt để trình cho NPD và Văn phòng UNDP phê duyệt, trong đó có: Kế hoạch công
tác hàng năm, Kế hoạch công tác hàng quý, Báo cáo tiến độ thực hiện dự án hàng năm, Báo
cáo kiểm điểm thực hiện dự án do GEF tài trợ, Báo cáo tiến độ dự án hàng quý và Báo cáo
kết thúc dự án;
2. Hoàn thiện Điều khoản tham chiếu (TOR) cho các kết quả đầu ra chủ yếu (ví dụ: nhân sự, các
hợp đồng phụ, các lớp tập huấn và các vụ mua sắm), với sự trợ giúp của các Cố vấn kỹ thuật
cao cấp quốc gia để trình NPD và Văn phòng UNDP có ý kiến và phê duyệt;
3. Chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ chung và việc sử dụng các nguồn lực cho tất cả các đầu ra
cũng như khởi xướng các biện pháp khắc phục, nếu thấy cần thiết;
4. Chịu trách nhiệm trực tiếp về việc thay mặt NPD để quản lý ngân sách dự án, bảo đảm rằng:
o
o
o
o
o

Ngân quỹ dự án được cung cấp khi cần và được giải ngân một cách đúng đắn;
Lưu giữ sổ sách kế toán cũng như các hóa đơn, chứng từ đầy đủ;
Xây dựng các báo cáo tài chính theo yêu cầu;
Thực hiện các giao dịch tài chính một cách minh bạch và áp dụng các thủ tục/quy định tài
chính cho phương thức NIM;
Sẵn sàng làm việc với kiểm toán vào bất kỳ thời điểm nào.

5. Chịu trách nhiệm trực tiếp về việc quản lý các nguồn lực vật chất (như xe cộ, văn phòng, thiết
bị, bàn ghế, văn phòng phẩm...) được UNDP cung cấp cho dự án;
6. Lưu giữ hồ sơ và cập nhật Sổ theo dõi các vấn đề và rủi ro của dự án, khuyến nghị với NPD
những hành động cần thiết để xử lý có hiệu quả những rủi ro đã được xác định và điều phối
việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro đã được phê duyệt;
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7. Giữ mối liên hệ chặt chẽ với các đối tác và điều phối việc thực hiện tất cả các thỏa thuận đối
tác của dự án để bảo đảm rằng các đối tác sẽ thực hiện hợp phần của mình trên tinh thần hợp
tác, theo kế hoạch công tác hàng quý và kế hoạch công tác hàng năm của dự án;
8. Giữ mối liên hệ chặt chẽ với Văn phòng UNDP hay Chuyên viên UNDP được phân công về
bảo đảm chất lượng về các vấn đề quản lý chất lượng dự án.
9. Giám sát các nhân viên làm việc cho Ban Quản lý dự án cũng như các chuyên gia/tư vấn
trong nước và quốc tế làm việc cho dự án;
10. Bảo đảm sự hỗ trợ cần thiết cho công tác hành chính của Ban Quản lý dự án khi cần thiết; và
11. Phối hợp với Văn phòng UNDP để tổ chức cuộc Hội thảo khởi động dự án, các cuộc kiểm
điểm dự án, các cuộc họp của PSC cũng như các đoàn đánh giá dự án.
Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm:
 Có it nhất bằng Thạc sĩ về quản lý, quản trị, kinh tế hay một bộ môn liên quan đến ngành kỹ
thuật;
 Có ít nhất 5 năm làm việc được xác nhận có kinh nghiệm về quản lý dự án quốc gia hoặc
quốc tế và ít nhất 3 năm kinh nghiệm về quản lý dự án năng lượng;
 Có lý lịch hay kinh nghiệm được xác nhận về quản lý, giám sát hợp đồng thành công và có kỹ
năng lập báo cáo;
 Trình độ tiếng Anh xuất sắc, cả về viết và nói;
 Có hiểu biết sâu về các chính sách năng lượng, công nghiệp chiếu sáng và cấu trúc hành
chính;
 Có hiểu biết về các dự án trợ giúp kỹ thuật và các dự án UNDP/GEF tại Việt Nam;
 Có động cơ làm việc mạnh mẽ và có kỹ năng lãnh đạo tốt.

2.

Chuyên viên Kế toán và Hành chính dự án (AAC)

Nơi công tác:
Thời gian công tác:
Cấp trên trực tiếp:

Hà Nội, có đi lại trong nước khi có yêu cầu
12 tháng (chuyên trách), có khả năng gia hạn hợp đồng
Quản đốc dự án quốc gia (NPM)

Trách nhiệm và nhiệm vu:
Chuyên viên Kế toán và Hành chính dự án (AAC) sẽ chịu trách nhiệm về (i) Ghi chép chính xác và
đầy đủ các khoản giải ngân từ ngân sách dự án; lưu giữ bộ sổ sách cần thiết theo các thủ tục kế toán
của UNDP; phân loại và tóm tắt các giao dịch tài chính của dự án và xây dựng các báo cáo tài chính
theo yêu cầu. AAC cũng sẽ chịu trách nhiệm về việc cập nhật tất cả các sổ sách kế toán như các sổ
phụ và các sổ đăng ký đặc biệt. (ii) Hỗ trợ hành chính cho các hoạt động của PMU, giám sát các
nhân viên hành chính và bảo đảm sự vận hành thông suốt của hệ thống hành chính dự án. AAC sẽ
chịu trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ cụ thể sau đây:
1. Xây dựng và thực hiện hệ thống tài chính GEF để ghi chép các giao dịch sử dụng nguồn kinh
phí của GEF theo các hướng dẫn hiện hành về phương thức quốc gia thực hiện dự án (NIM)
của UNDP;
2. Hướng dẫn các nhân viên dự án về việc sử dụng các hệ thống tài chính và thủ tục của dự án;
3. Ghi chép đầy đủ các giao dịch tài chính và trình báo cáo định kỳ về tình hình tài chính dự án;
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4. Xác nhận tính chính xác của các sổ theo dõi, phiếu thanh toán, hóa đơn, báo cáo tài khoản,
bảng cân đối, dự toán ngân sách và các loại báo cáo, sổ sách tài chính khác;
5. Xác nhận tình trạng ngân sách và (hoặc) bảng phân bổ chi tiêu, phiếu thanh toán và việc mua
sắm vật tư, nguyên liệu, v.v...;
6. Lập ngân sách hàng năm và hàng quý, trong đó có các bản điều chỉnh ngân sách cần thiết
dựa trên cơ sở các mục/dòng ngân sách tương ứng đã được Viện Hàn lâm KHCNVN phê
duyệt;
7. Lập tài khoản cho dự án và bảo đảm tính chính xác và lưu giữ hồ sơ đầy đủ về các giao dịch;
8. Giám sát việc chuẩn bị bảng lương và các phiếu thanh toán lương cũng như các yêu cầu
khác về tài liệu, giấy tờ cho việc giải ngân;
9. Chuẩn bị báo cáo cập nhật về các khoản giải ngân mà dự án thực hiện cũng như tham mưu
cho nhóm quản lý dự án về tình hình tài chính chung của dự án; và
10. Xây dựng một hệ thống tài khoản để ghi chép tất cả các khoản đóng góp bằng tiền mặt và
hiện vật của các đơn vị đồng tài trợ cho dự án.
Nhiệm vụ về mặt hành chính:
1. Thiết lập hệ thống và thủ tục hành chính phù hợp với phương thức NIM của UNDP, dưới hình
thức một Sổ tay, để hướng dẫn các nhân viên, chuyên gia và nhà thầu làm việc cho dự án;
2. Xây dựng bộ hồ sơ về hệ thống quản lý cho dự án, dưới hình thức bản giấy và bản điện từ;
3. Lưu giữ hồ sơ về tất cả nhân sự, chuyên gia và nhà thầu tham gia tích cực vào các hoạt động
của dự án;
4. Chuẩn bị và thu xếp các kế hoạch đi lại, kế hoạch mua sắm cho dự án;
5. Giám sát việc mua sắm thiết bị, vật tư, các mục linh tinh theo yêu cầu của dự án và theo các
hướng dẫn của UNDP;
6. Lưu giữ bản thống kê được cập nhật về tất cả các vật tư, thiết bị dự án và xây dựng hướng
dẫn để sử dụng đúng đắn và bảo trì tốt các thiết bị, tài sản văn phòng;
7. Giám sát chung các hoạt động hành chính liên quan đến việc thực hiện dự án;
8. Xây dựng kế hoạch hàng quý và hàng năm cho các hoạt động để PMU phê duyệt; và
9. Hỗ trợ về công tác thư ký trong việc tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo và hoạt động đào tạo.
Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm:








Có bằng cử nhân về kế toán hoặc tài chính, nhưng tốt hơn sẽ là bằng Thạc sĩ cùng ngành
trên hoặc một ngành khác có liên quan;
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về công tác kế toán, hành chính, tốt nhất là với một dự án
UNDP/GEF;
Có lý lịch được xác nhận về quản lý dự án, như về đáp ứng thời hạn, hoàn thành các sản
phẩm kịp thời và có chất lượng; v.v...;
Có kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh xuất sắc, cả về nói và viết;
Có hiểu biết về hệ thống Atlas hoặc bất kỳ hệ thống nào tương tự như PeopleSoft;
Có kỹ năng tốt về việc sử dụng các phần mềm văn phòng như MS Word, Excel và Power
Point; và
Có khả năng giao tiếp tốt.

Các chuyên gia tư vấn và nhân sự khác làm việc cho dự án
3.

Chuyên gia quốc tế về tiêu chuẩn sản phẩm chiếu sáng LED (ILPS)

Nơi công tác:

Hà Nội, có đi lại trong nước khi có yêu cầu
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Thời gian công tác:
Cấp trên trực tiếp:

1 tháng hợp đồng trên cơ sở sản phẩm đầu ra, trải rộng trong Năm 1
UNDP và NPD

Trách nhiệm và nhiệm vu:
Chuyên gia quốc tế về tiêu chuẩn sản phẩm chiếu sáng LED (ILPS) sẽ hỗ trợ việc xây dựng Tiêu
chuẩn quốc gia TCVN cho các sản phẩm chiếu sáng LED. ILPS sẽ thực hiện những nhiệm vụ cụ thể
như sau:








Cùng với các đối tác Việt Nam, rà soát lại các tiêu chuẩn chiếu sáng hiện hành về hiệu quả
năng lượng của các sản phẩm Việt Nam, tập trung vào các tiêu chuẩn chiếu sáng LED;
Tập hợp các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan, rà soát những tiêu chuẩn này và cung cấp bản
sao cho các đối tác Việt Nam;
Làm việc với các đối tác Việt Nam để nghiên cứu và phân tích số liệu về các sản phẩm chiếu
sáng LED Việt Nam hiện hành;
Tư vấn và trợ giúp các đối tác Việt Nam trong việc xây dựng bản thảo về các tiêu chuẩn sản
phẩm chiếu sáng LED cho các loại đèn LED chủ yếu;
Tham dự các cuộc họp với các DN sản xuất đèn LED và chuyên gia LED Việt Nam để thảo
luận từng tiêu chuẩn được đề xuất;
Hỗ trợ các đối tác Việt Nam trong việc sửa chữa bản thảo của các tiêu chuẩn đèn LED;
Trả lời các câu hỏi khác về tiêu chuẩn và quy trình xây dựng tiêu chuẩn được nêu lên bởi các
đối tác Việt Nam cũng như các quan chức, chuyên gia khác của Việt Nam.

Các sản phẩm cần giao nộp:




Báo cáo về kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng tiêu chuẩn cho các sản phẩm chiếu sáng
LED;
Báo cáo về trợ giúp kỹ thuật và hoạt động tăng cường năng lực đã thực hiện; và
Các báo cáo về các đợt công tác.

Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm:







4.

Bằng Cử nhân hoặc Thạc sĩ về kỹ thuật, tiếp thị hay khoa học ứng dụng;
Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực ứng dụng và chế tạo các sản phẩm chiếu sáng
LED;
Có kinh nghiệm phong phú về tiêu chuẩn, kiểm tra, chứng nhận chất lượng và dán nhãn mác
cho các thiết bị chiếu sáng hiệu quả năng lượng (LED) ở các vùng khác nhau trên thế giới;
Quen thuộc với các hoạt động đào tạo, giáo dục và xúc tiến;
Có năng lực hoạt động hiệu quả trong môi trường quốc tế, đa văn hóa; và
Thông thạo tiếng Anh, cả nói và viết.

Chuyên gia quốc tế về kiểm tra, cấp chứng nhận và nhãn mác cho các sản phẩm chiếu
sáng LED (ILPT)

Nơi công tác:
Thời gian công tác:
Cấp trên trực tiếp:

Hà Nội, có đi lại trong nước khi có yêu cầu
2 tháng trải rộng trong Năm 1 và Năm 2
UNDP và NPD
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Trách nhiệm và nhiệm vu:
Chuyên gia quốc tế về kiểm tra, cấp chứng nhận và nhãn mác cho các sản phẩm chiếu sáng LED
(ILPT) sẽ cung cấp trợ giúp kỹ thuật trong việc nâng cao năng lực quốc gia về kiểm tra, cấp chứng
nhận và nhãn mác cho các sản phẩm LED quốc gia. ILPT sẽ thực hiện những nhiệm vụ cụ thể như
sau:





Đánh giá lại năng lực kiểm tra, cấp chứng nhận, nhãn mác cho các sản phẩm chiếu sáng của
các phòng thử nghiệm chiếu sáng trong nước và xác định những bất cập so với thực tiễn
quốc té;
Cung cấp ý kiến tư vấn và trợ giúp kỹ thuật cho một số phòng thử nghiệm chiếu sáng trong
nước về việc xác định các giải pháp có hiệu quả để tăng cường năng lực của những phòng
thử nghiệm này;
Cung cấp ý kiến tư vấn và trợ giúp kỹ thuật cho một số phòng thử nghiệm chiếu sáng trong
nước trong quá trình tăng cường năng lực của những phòng thử nghiệm này; và
Cung cấp ý kiến tư vấn và trợ giúp kỹ thuật trong quá trình thực hiện các hoạt động theo dõi &
đánh giá.

Các sản phẩm cần giao nộp:




Báo cáo đánh giá về năng lực kiểm tra, cấp chứng nhận và nhãn mác cho các sản phẩm
chiếu sáng trong nước, tập trung vào các sản phẩm chiếu sáng LED;
Báo cáo về các hoạt động trợ giúp kỹ thuật và tăng cường năng lực đã thực hiện; và
Các báo cáo về các đợt công tác.

Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm:






5.

Bằng Cử nhân hoặc Thạc sĩ về kỹ thuật, tiếp thị hay khoa học ứng dụng;
Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực ứng dụng và chế tạo các sản phẩm chiếu sáng hiệu
quả năng lượng (LED);
Có kinh nghiệm phong phú về tiêu chuẩn, kiểm tra, cấp chứng nhận và nhãn mác cho các
thiết bị chiếu sáng hiệu quả năng lượng (LED) ở các vùng khác nhau trên thế giới;
Quen thuộc với các hoạt động đào tạo, giáo dục và xúc tiến;
Có năng lực hoạt động hiệu quả trong môi trường quốc tế, đa văn hóa; và
Thông thạo tiếng Anh, cả nói và viết.
Các chuyên gia quốc tế về công nghệ chiếu sáng LED để hỗ trợ cho các doanh nghiệp
sản xuất thiết bị chiếu sáng trong nước (ITS)

Nơi công tác:
Thời gian công tác:
Cấp trên trực tiếp:

Hà Nội, có đi lại trong nước khi có yêu cầu
Có đến 3 chuyên gia nếu có yêu cầu, với tổng cộng 15 tháng có mặt tại dự
án trong Năm 1, Năm 2 và Năm 3
UNDP và NPD

Trách nhiệm và nhiệm vu:
Có tới 3 chuyên gia quốc tế về công nghệ chiếu sáng LED (ITS) sẽ cung cấp trợ giúp kỹ thuật cho
các doanh nghiệp sản xuất thiết bị chiếu sáng trong nước trong việc nâng cấp các hoạt động nghiên
cứu & phát triển, thiết kế và dây chuyền sản xuất cho các sản phẩm chiếu sáng LED. Các chuyên gia
ITS sẽ thực hiện những nhiệm vụ cụ thể sau đây:

UNDP Environmental Finance Services

Page 96







Rà soát lại chất lượng của các sản phẩm chiếu sáng LED hiện nay của Việt Nam và đánh giá
lại năng lực của các nhà sản xuất trong nước về nghiên cứu & phát triển, thiết kế, sản xuất và
xác định những bất cập hiện tồn tại;
Đưa ra khuyến nghị về các công nghệ chiếu sáng LED quốc tế có thể ứng dụng và phù hợp
hơn với các nhà sản xuất Việt Nam;
Cung cấp ý kiến tư vấn và trợ giúp kỹ thuật trong việc xác định các giải pháp có hiệu quả để
các nhà sản xuất trong nước cải thiện chất lượng sản phẩm và nâng cao sản lượng đầu ra;
Cung cấp ý kiến tư vấn và trợ giúp kỹ thuật cho các nhà sản xuất trong nước trong quá trình
nâng cấp các hoạt động nghiên cứu & phát triển, thiết kế và dây chuyền sản xuất; và
Cung cấp ý kiến tư vấn và trợ giúp kỹ thuật trong quá trình thực hiện các hoạt động giám sát
& đánh giá.

Các sản phẩm cần giao nộp:




Báo cáo đánh giá về năng lực và hiệu quả sản xuất các sản phẩm chiếu sáng LED trong
nước;
Báo cáo về các hoạt động trợ giúp kỹ thuật và tăng cường năng lực đã thực hiện; và
Các báo cáo về các đợt công tác.

Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm:







Có bằng Cử nhân hoặc Thạc sĩ về kỹ thuật, tiếp thị hay khoa học ứng dụng;
Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực ứng dụng và chế tạo các sản phẩm chiếu sáng
LED;
Có kinh nghiệm phong phú về tiêu chuẩn, kiểm tra, cấp chứng nhận và nhãn mác cho các
thiết bị chiếu sáng LED ở các vùng khác nhau trên thế giới;
Quen thuộc với các hoạt động đào tạo, giáo dục và xúc tiến;
Có năng lực hoạt động hiệu quả trong môi trường quốc tế, đa văn hóa; và
Thông thạo tiếng Anh, cả nói và viết.
Chuyên gia quốc tế về đào tạo công nghệ chiếu sáng LED (ILTT)

6.

Nơi công tác:
Thời gian công tác:
Cấp trên trực tiếp:

Hà Nội, có đi lại trong nước khi có yêu cầu
4 tháng trải rộng trong Năm 1 và Năm 2
UNDP và NPD

Trách nhiệm và nhiệm vu:
Chuyên gia quốc tế về đào tạo công nghệ chiếu sáng LED (ILTT) sẽ cung cấp trợ giúp kỹ thuật trong
việc xây dựng và thực hiện Chương trình đào tạo về nghiên cứu & phát triển chiếu sáng LED, trong
đó có công nghệ thiết kế các sản phẩm chiếu sáng LED. ILTT sẽ thực hiện những nhiệm vụ cụ thể
sau đây:




Làm việc với nhà thầu có liên quan để xây dựng các tài liệu đào tạo ở những nội dung sau:
o Nhận thức về lợi ích của công nghệ và ứng dụng các hệ thống chiếu sáng LED;
o Kinh nghiệm quốc tế ở các lĩnh vực nghiên cứu & phát triển, công nghệ thiết kế các sản
phẩm chiếu sáng LED; và
o Các nghiên cứu chủ yếu của quốc tế về thiết kế các sản phẩm chiếu sáng LED.
Hỗ trợ nhà thầu xây dựng và thực hiện Chương trình đào tạo về nghiên cứu & phát triển chiếu
sáng LED trong việc thiết kế chương trình và rà soát công việc của họ; và
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Trình bày một số bài giảng trên lớp cho các học viên.

Các sản phẩm cần giao nộp:




Bản cuối cùng của chương trình đào tạo và các tài liệu đào tạo liên quan;
Báo cáo về các bài giảng đã trình bày cho các học viên trong các khóa đào tạo; và
Báo cáo các đợt công tác.

Tiêu chuẩn và kinh nghiệm






7.

Có bằng Tiến sĩ liên quan đến công nghệ sử dụng năng lượng hiệu quả, đặc biệt là ở lĩnh vực
chiếu sáng LED;
Có 5 năm kinh nghiệm chuyên nghiệp về các hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng hiệu
quả;
Có kinh nghiệm thực hành với các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tốt
nhất là ở các nước ASEAN về xây dựng năng lực kỹ thuật hiệu quả và bảo tồn năng lượng;
Có năng lực hoạt động hiệu quả trong môi trường quốc tế, đa văn hóa; và
Thành thạo tiếng Anh, cả nói và viết.
Chuyên gia kỹ thuật cao cấp quốc tế (ISTS)

Nơi công tác:
Thời gian công tác:
Cấp trên trực tiếp:

Hà Nội, có đi lại trong nước khi có yêu cầu
Làm việc chuyên trách trong Năm 1 của dự án và bán chuyên trách trong
những năm tiếp theo
UNDP và NPD

Trách nhiệm và nhiệm vu:
Trách nhiệm chung của Chuyên gia kỹ thuật cao cấp quốc tế (ISTS) là cung cấp trợ giúp kỹ thuật và
hỗ trợ chủ yếu cho UNDP, NPD và NPM về việc thực hiện tổng thể dự án và đặc biệt về các vấn đề
liên quan đến chất lượng dự án. ISTS sẽ thực hiện những nhiệm vụ cụ thể như sau:


Cung cấp đầu vào kỹ thuật cho các đầu ra chủ yếu của dự án:
a) Hướng dẫn kỹ thuật cho các nhà thầu phụ để xây dựng các quy định về chiếu sáng LED
(trong khuôn khổ Hợp phần 1, trong đó có các thực tiễn tốt và kinh nghiệm quốc tế về xây
dựng và thực hiện lộ trình chiếu sáng LED, quy chuẩn chiếu sáng LED, thực tiễn tốt về thiết
kế chiếu sáng LED, về nghiên cứu & phát triển quốc tế, giám sát & đánh giá các đầu ra, các
báo cáo được các chuyên gia và nhà thầu nộp;
b) Cung cấp ý kiến tư vấn và trợ giúp kỹ thuật để hoàn thiện các thiết kế cơ sở về chiếu sáng
LED cho các địa điểm trình diễn (trong khuôn khổ Hợp phần 2);
c) Cung cấp ý kiến tư vấn và trợ giúp kỹ thuật để hoàn thiện đánh giá toàn diện tính khả thi về
kinh tế và kỹ thuật (trong khuôn khổ Hợp phần 2);
d) Cung cấp ý kiến tư vấn và trợ giúp kỹ thuật để hoàn thiện các thiết kế kỹ thuật chi tiết (trong
khuôn khổ Hợp phần 2);
e) Cung cấp ý kiến tư vấn và trợ giúp kỹ thuật để hoàn thiện viêc lắp đặt, vận hành, theo dõi và
đánh giá các hệ thống chiếu sáng LED (trong khuôn khổ Hợp phần 2).



Giám sát và đánh giá chất lượng dự án để bảo đảm việc thực hiện có hiệu quả kế hoạch quản lý
chất lượng trong cả vòng đời dự án bằng cách thực hiện những nhiệm vụ sau đây:
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a) Xây dựng và hỗ trợ việc thực hiện Kế hoạch giám sát và đánh giá dự án có liên hệ với các chỉ
số đo lường thành quả, chỉ số đo lường tiến độ và Khung lôgic của dự án;
b) Xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng cho các kết quả đầu ra chủ yếu, có tham khảo ý kiến
của PMU và Văn phòng UNDP để trình NPD phê duyệt. Nói một cách ngắn gọn, kế hoạch
quản lý chất lượng cần bao gồm các tiêu chí về chất lượng đầu ra, hướng dẫn và thủ tục kiểm
soát chất lượng, trách nhiệm của các chuyên viên PMU và lịch biểu thực hiện;
c) Rà soát sản phẩm của các nhà thầu và chuyên gia tư vấn theo yêu cầu của NPD, và đóng
góp ý kiến tư vấn cho NPD và NPM về chất lượng của các sản phẩm cuối cùng.


Hỗ trợ NPM thực hiện kế hoạch quản lý rủi ro, bằng cách:
a) Xác định những vấn đề, rào cản hay rủi ro nghiêm trọng (đặc biệt là những rủi ro từ bên
ngoài);
b) Đóng góp ý kiến tư vấn cho NPD và Văn phòng UNDP về các giải pháp để xử lý có hiệu quả
những rủi ro và rào cản khác khi chúng nảy sinh; và
c) Hỗ trợ việc thực hiện kế hoạch quản lý rủi ro đã được NPD phê duyệt.

Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm:








Có bằng Thạc sĩ về quản trị kinh doanh, kinh tế, quản trị công, kỹ thuật, nhưng tốt nhất là
bằng Tiến sĩ về các ngành trên hoặc các ngành khác có liên quan;
Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực sử dụng năng lượng hiệu quả, bao gồm kinh
nghiệm chuyên sâu về tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp, xây dựng chính sách và tăng
cường năng lực thể chế;
Có kỹ năng giao tiếp xuất sắc, thành thạo tiếng Anh cả nói và viết; có kỹ năng trình bày ý
tưởng trong các tình huống trực diện và trong hội thảo;
Có kinh nghiệm trong việc khởi động xây dựng, thực hiện dự án cũng như giám sát và đánh
giá dự án;
Có kinh nghiệm được xác nhận về huy động nguồn lực từ Chính phủ, các tổ chức phi chính
phủ và khu vực tư nhân;
Có kinh nghiệm chuyên nghiệp ở nhiều lĩnh vực sẽ được ưu tiên; và
Có nhận thức tốt và quan hệ chặt chẽ với các tổ chức quốc tế liên quan.
Chuyên gia quốc gia hỗ trợ kỹ thuật cho các nhà sản xuất trong nước (NTS)

8.

Nơi công tác:
Thời gian công tác:
Cấp trên trực tiếp:

Hà Nội, có đi lại trong nước khi có yêu cầu
Một chuyên gia tư vấn làm việc trong khoảng 30 tháng
NPD

Trách nhiệm và nhiệm vu:
Nhiệm vụ của Chuyên gia quốc gia hỗ trợ kỹ thuật cho các nhà sản xuất trong nước (NTS) là cung
cấp trợ giúp kỹ thuật cho các doanh nghiệp sản xuất thiết bị chiếu sáng trong nước để nâng cấp việc
thiết kế và sản xuất các sản phẩm chiếu sáng LED và nâng cao chất lượng của các sản phẩm để đáp
ứng được với các tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam và khu vực với giá thành giảm.
Phạm vi công việc:


Đánh giá tình hình sản xuất các thiết bị chiếu sáng LED hiện nay của một số nhà sản xuất địa
phương được lựa chọn;
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Đưa ra khuyến nghị về việc cải tiến chất lượng của các sản phẩm chiếu sáng LED và tăng
sản lượng;
Đóng góp ý kiến tư vấn kỹ thuật về các thiết kế và dây chuyền sản xuất cho các sản phẩm
chiếu sáng LED;
Kiểm tra chất lượng của các sản phẩm chiếu sáng LED theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc
tế;
Tăng cường năng lực của các nhân viên kỹ thuật của những doanh nghiệp sản xuất sản
phẩm chiếu sáng LED được lựa chọn;
Thực hiện một cuộc hội thảo đánh giá về các sản phẩm và quy trình sản xuất sản phẩm chiếu
sáng LED đã được nâng cấp; và
Xây dựng báo cáo hàng năm và báo cáo cuối cùng về các kết quả đã được thực hiện.

Các sản phẩm cần giao nộp:







Báo cáo khởi động – 1 tháng sau khi ban hành Thông báo khởi động và giải ngân phí huy
động;
Các báo cáo tiến độ thực hiện – 2 tháng sau khi nộp Báo cáo khởi động và cứ 3 tháng một
báo cáo sau đó;
Tình hình và các giải pháp để cải tiến chất lượng các sản phẩm chiếu sáng và sản lượng
được nộp/phê duyệt bởi Nhóm công tác kỹ thuật - TWG;
Các bản thiết kế và dây chuyền sản xuất cho những sản phẩm này được nâng cấp, kiểm tra
theo các tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế;
Hệ thống giám sát và đánh giá được đệ trình và trình bày để Nhóm TWG phê duyệt; và
Báo cáo cuối cùng về tình hình thực hiện nâng cấp, được Nhóm TWG chấp nhận.

Tất cả các thông báo và báo cáo phải được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm:
Yêu cầu tối thiểu cho các chuyên gia này là:




9.

Có hiểu biết sâu tiêu chuẩn và dán nhãn mác của hệ thống chiếu sáng hiệu quả năng lượng
quốc gia và quốc tế, bao gồm cả chiếu sáng LED;
Có ít nhất bằng kỹ thuật, quản trị kinh doanh hoặc về các lĩnh vực liên quan khác; và
Có kinh nghiệm về thiết kế, chế tạo và sản xuất các sản phẩm chiếu sáng.
Chuyên gia trong nước hỗ trợ tăng cường kiểm tra sản phẩm chiếu sáng LED (NLPT)

Nơi công tác:
Thời gian công tác:
Cấp trên trực tiếp:

Hà Nội, có đi lại trong nước khi có yêu cầu
21 tháng trải rộng trong Năm 1, Năm 2 và Năm 3
NPD

Trách nhiệm và nhiệm vụ:
Nhiệm vụ của Chuyên gia trong nước hỗ trợ tăng cường kiểm tra sản phẩm chiếu sáng LED (NLPT)
là phát triển năng lực của các phòng thử nghiệm chiếu sáng trong nước để có thể kiểm tra toàn diện
các thiết bị chiếu sáng LED. Những phòng thí nghiệm chiếu sáng được tăng cường năng lực, đến
lượt mình, sẽ cung cấp các dịch vụ nghiên cứu và thử nghiệm sản phẩm chiếu sáng cho các nhà sản
xuất thiết bị chiếu sáng trong nước và (hoặc) các doanh nghiệp nhập khẩu trong công tác kiểm tra
chất lượng sản phẩm.
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Phạm vi công việc:






Rà soát năng lực hiện nay về công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm chiếu sáng của các
phòng thí nghiệm chiếu sáng trong nước;
Đề xuất các khuyến nghị và giải pháp để tăng cường năng lực kiểm tra chất lượng sản phẩm
chiếu sáng LED của các phòng thử nghiệm chiếu sáng trong nước;
Nâng cao năng lực kiểm tra chất lượng sản phẩm chiếu sáng LED;
Kiểm tra chất lượng các sản phẩm chiếu sáng LED được các doanh nghiệp sản xuất trong
nước và được bán trên thị trường nội địa theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế; và
Tổ chức một cuộc hội thảo đánh giá và tổng kết các kết quả thực hiện.

Các sản phẩm cần giao nộp:




Các báo cáo đánh giá về thực trạng của các phòng thử nghiệm;
Các đề xuất để tăng cường năng lực của các phòng thử nghiệm; và
Các báo cáo hàng quý về kết quả kiểm tra sản phẩm chiếu sáng của các phòng thử nghiệm
đã được tăng cường năng lực.

Tất cả các báo cáo phải được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm:




10.

Có hiểu biết sâu sắc về các thủ tục và thiết bị kiểm tra sản phẩm chiếu sáng;
Có ít nhất bằng kỹ thuật, công nghệ chiếu sáng, đo lường điện tử, công nghệ thông tin, quản
trị công, quản lý kinh doanh hay những lĩnh vực khác có liên quan; và
Có kinh nghiệm phát triển phần mềm tiếng Việt, kinh nghiệm về đào tạo và cung cấp dịch vụ
tư vấn, tốt nhất là cho công nghiệp chiếu sáng.
Chuyên gia tư vấn trong nước về kỹ thuật dự án (NPTC)

Nơi công tác:
Thời gian công tác:
Cấp trên trực tiếp:

Hà Nội, có đi lại trong nước khi có yêu cầu
Làm việc chuyên trách trong Năm 1, Năm 2, Năm 3 và làm việc bán thời
gian trong Năm 4
NPD

Trách nhiệm và nhiệm vụ:
Chuyên gia tư vấn trong nước về kỹ thuật dự án (NPTC) sẽ tư vấn cho NPD và NPM về các vấn đề
liên quan đến điều hành dự án, trong đó có thiết kế về các bên tham gia, khung pháp luật và quy
định, phát triển chính sách, phát triển năng lực kỹ thuật và thể chế. NPTC sẽ bảo đảm việc chuyển
giao có hiệu quả và khả năng áp dụng kiến thức chuyên môn, bài học kinh nghiệm và thực tiễn tốt
của quốc tế vào việc thực hiện các đầu ra dự án có chất lượng. NPTC sẽ thực hiện những nhiệm vụ
cụ thể như sau:
1. Hỗ trợ NPM duy trì sự hợp tác với Bộ Xây dựng, Bộ KHCN, Bộ Công Thương và Viện Hàn
lâm KHCNVN để xây dựng các chính sách và công cụ chính sách về chiếu sáng LED và nhân
rộng các kết quả trình diễn;
2. Thẩm định và triển khai những nỗ lực nhằm lồng ghép các hợp phần của Dự án LED vào các
hoạt động tiết kiệm năng lượng khác ở khu vực công cũng như khu vực tư trong nước, đặc
biệt là trong Chương trình VNEEP;
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3. Xác định, đánh giá và đưa ra các khuyến nghị về việc làm thế nào để lồng ghép các chương
trình/ dự án quốc tế về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào Dự án chiếu sáng LED;
4. Kiểm tra và đóng góp ý kiến kỹ thuật về các báo cáo của các chuyên gia và nhà thầu trong
nước và quốc tế theo yêu cầu của NPD/NPM;
5. Hỗ trợ NPM trong việc hoàn thiện các TOR và các bản Mô tả công việc cho các nhân viên,
chuyên viên dự án, các chuyên gia tư vấn cũng như nhà thầu trong nước và quốc tế;
6. Rà soát tất cả các báo cáo được yêu cầu tại Kế hoạch giám sát & đánh giá, đóng góp ý kiến
bình luận và đề xuất khuyến nghị;
7. Đóng góp ý kiến tư vấn về kiểm soát chất lượng và đầu vào kỹ thuật cho tất cả các báo cáo
của các chuyên gia và chuyên gia tư vấn về những phần việc cụ thể, đóng góp ý kiến và đề
xuất khuyến nghị;
8. Rà soát chương trình đào tạo của dự án, kể cả các khóa đào tạo, các đoàn khảo sát, các
cuộc hội thảo, đóng góp ý kiến và đề xuất khuyến nghị;
9. Tham dự các cuộc họp của PSC theo yêu cầu của NPM;
10. Tham gia Hội đồng tuyển dụng nhân sự của dự án và các Nhóm TWG theo chỉ đạo của NPD;
11. Tham gia và điều khiển các lớp tập huấn, hội thảo, diễn đàn theo yêu cầu của NPD;
12. Đóng góp ý kiến tư vấn chính sách mang tính chiến lược ở những lĩnh vực như lập chương
trình,kế hoạch kỹ thuật và tài chính, và công tác quản lý;
13. Hỗ trợ NPM đảm đương trách nhiệm liên lạc và phối hợp với các đối tác khác tham gia dự án
để bảo đảm sự tham gia và nguồn vốn đồng tài trợ cho việc thực hiện tất cả các hoạt động
của dự án được đảm bảo theo đúng lịch biểu đề ra tại Kế hoạch công tác của dự án;
14. Phối hợp chặt chẽ với ISTS, cung cấp các đầu vào cơ bản cho tất cả các hoạt động thực hiện
dự án và tư vấn về việc xây dựng Kế hoạch công tác dự án chi tiết và Kế hoạch giám sát &
đánh giá cho dự án.
Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm:








11.

Có ít nhất bằng Thạc sĩ về kỹ thuật hoặc quản lý kinh doanh; có bằng Tiến sĩ về cùng lĩnh vực
hoặc các lĩnh vực khác có liên quan sẽ là lợi thế;
Có ít nhất 10 năm nghiệm về nghiên cứu và phát triển năng lượng, trong đó có kinh nghiệm
chuyên sâu về chiếu sáng sử dụng năng lượng hiệu quả, công nghệ chiếu sáng LED, xây
dựng chính sách, tăng cường năng lực thể chế;
Có kỹ năng giao tiếp xuất sắc, thành thạo tiếng Anh cả viết và nói;
Có kinh nghiệm về khởi xướng việc xây dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá dự án;
Có kinh nghiệm được xác nhận về huy động nguồn lực từ Chính phủ, các tổ chức phi chính
phủ và khu vực tư nhân;
Có kinh nghiệm chuyên nghiệp đa ngành sẽ được ưu tiên; và
Có hiểu biết và có quan hệ chặt chẽ với các tổ chức quốc tế liên quan.
Chuyên gia trong nước về xây dựng và rà soát lộ trình phát triển chiếu sáng LED (NLR)

Nơi công tác:
Thời gian công tác:
Cấp trên trực tiếp:

Hà Nội, có đi lại trong nước khi có yêu cầu
Làm việc bán chuyên trách trong Năm 1 và Năm 2
NPD

Trách nhiệm và nhiệm vụ:
Chuyên gia trong nước về xây dựng và rà soát lộ trình phát triển chiếu sáng LED (NLR) sẽ hỗ trợ Bộ
Công Thương trong việc xây dựng Lộ trình quốc gia về phát triển ngành chiếu sáng LED để thay thế
các loại đèn truyền thống. Lộ trình được đề xuất sẽ được các cơ quan có liên quan đóng góp ý kiến
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và, sau đó, sẽ được chỉnh sửa để trình Bộ Công Thương và Chính phủ phê duyệt. Lộ trình được phê
duyệt sẽ được rà soát lại sau hai năm. NLR cũng sẽ thực hiện những nhiệm vụ khác như sau:








Nghiên cứu và đánh giá các lộ trình hiện hành về phát triển ngành chiếu sáng tiết kiệm năng
lượng và xóa bỏ các công nghệ chiếu sáng sử dụng năng lượng không hiệu quả (so với lộ
trình của các nước và các vùng khác trên thế giới), qua đó để phát hiện ra những bất cập;
Đề xuất giải pháp để xây dựng lộ trình phát triển ngành chiếu sáng LED;
Xây dựng lộ trình phát triển ngành chiếu sáng LED để thay thế các loại đèn truyền thống;
Tổ chức hội thảo để nghiên cứu lộ trình được soạn thảo;
Trình bản lộ trình được chỉnh sửa lên Bộ Công Thương để phê duyệt;
Cứ sau hai năm, tiến hành rà soát lại việc thực hiện lộ trình và đưa ra khuyến nghị để cải
thiện;
Tổ chức các cuộc hội thảo để nghiên cứu bản lộ trình được chỉnh sửa. Bản lộ trình được
chỉnh sửa cuối cùng sẽ được trình Bộ Công Thương để phê duyệt.

Các sản phẩm cần giao nộp:




Báo cáo đánh giá các lộ trình hiện hành về phát triển ngành chiếu sáng tiết kiệm năng lượng
và xóa bỏ các công nghệ chiếu sáng sử dụng năng lượng không hiệu quả, cùng với các
khuyến nghị về việc xây dựng lộ trình mới;
Đề xuất cuối cùng về lộ trình được xây dựng để phát triển ngành chiếu sáng LED nhằm thay
thế các loại đèn truyền thống được đệ trình lên Bộ Công Thương;
Bản lộ trình được chỉnh sửa sau mỗi 2 năm được đệ trình lên Bộ Công Thương.

Tất cả các thông báo và báo cáo phải được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm:







12.

Có bằng Cử nhân hoặc Thạc sĩ về kinh tế, kỹ thuật hoặc khoa học ứng dụng;
Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm về xây dựng và thực thi chính sách với chính quyền địa
phương;
Có hiểu biết sâu về công nghệ chiếu sáng và quy trình xây dựng IRR và hướng dẫn cho
ngành chiếu sáng;
Có kinh nghiệm về việc xây dựng quy chế, quy tắc cho ngành chiếu sáng;
Có hiểu biết về tiêu chuẩn kiểm tra thiết bị chiếu sáng, chứng nhận chất lượng, cấp nhãn mác,
đào tạo, giáo dục về ngành chiếu sáng và các hoạt động xúc tiến;
Có khả năng hoạt động hiệu quả trong môi trường quốc tế, đa văn hóa; và
Thông thạo tiếng Anh, cả nói và viết.
Chuyên gia tư vấn quốc gia về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia cho đèn LED (NLPS)

Nơi công tác:
Thời gian công tác:
Cấp trên trực tiếp:

Hà Nội, có đi lại trong nước khi có yêu cầu
15 tháng trải rộng trong Năm 1, Năm 2 và Năm 3
NPD

Trách nhiệm và nhiệm vụ:
Chuyên gia tư vấn quốc gia về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia cho đèn LED (NLPS) sẽ cung cấp trợ
giúp kỹ thuật cho Viện Hàn lâm KHCNVN và Bộ KHCN trong việc xây dựng 2 tiêu chuẩn TCVN mới
về phương pháp thử nghiệm và 1 tiêu chuẩn TCVN về hiệu suất năng lượng cho đèn LED. Các sản

UNDP Environmental Finance Services

Page 103

phẩm chiếu sáng mục tiêu sẽ bao gồm đèn LED thuộc mọi chủng loại. Quy trình xây dựng tiêu chuẩn
là nhằm đưa ra các tiêu chuẩn trong đó có (i) Tiêu chuẩn IES LM-79-2008 đã được phê duyệt để kiểm
tra các thông số điện và quang của các thiết bị chiếu sáng rắn, đặt nền tảng cho việc so sánh chính
xác hiệu suất bộ đèn không chỉ của nguồn chiếu sáng rắn (SSL) mà của tất cả các nguồn sáng khác;
(ii) Tiêu chuẩn IES LM-80-2008 đã được phê duyệt để đo lường độ suy giảm quang thông của các
nguồn sáng LED, xác định cách thức kiểm tra độ suy giảm quang thông của bộ đèn; và (iii) Tiêu
chuẩn hiệu suất năng lượng (EPS) được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện Việt Nam. Các tiêu
chuẩn cuối cùng được xây dựng sẽ được đệ trình lên Bộ KHCN để phê duyệt. NLPS sẽ thực hiện
những nhiệm vụ cụ thể khác sau đây:







Hỗ trợ/ làm việc với ILPS trong việc rà soát lại và đánh giá các Tiêu chuẩn sản phẩm chiếu
sáng LED hiện hành của Việt Nam để xác định những bất cấp hiện tồn tại và đưa ra khuyến
nghị về việc cập nhật các tiêu chuẩn hiện hành ở Viêt Nam và xây dựng các tiêu chuẩn mới
VNS về đèn LED, có tính đến các công nghệ và sản phẩm chiếu sáng LED hiện có và đang
sử dụng;
Củng cố các Tiêu chuẩn sản phẩm chiếu sáng LED dựa trên cơ sở các tiêu chuẩn/ bộ quy
chuẩn có liên quan của các nước khác và những thông tin thu thập được từ các cuộc tham
khảo ý kiến với ngành công nghiệp chiếu sáng trong nước;
Cập nhật các tiêu chuẩn VNS về các sản phẩm chiếu sáng LED và xây dựng 3 tiêu chuẩn
mới, trong đó có tiêu chuẩn về EPS;
Hỗ trợ/ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phê duyệt tiêu chuẩn VNS mới được đề xuất cho đèn
LED; và
Xây dựng hệ thống giám sát & đánh giá để theo dõi tiến độ tuân thủ các tiêu chuẩn cũng như
xác định những khó khăn gặp phải và sự trợ giúp mà Dự án cần cung cấp cho các doanh
nghiệp sản xuất/ phân phối các sản phẩm chiếu sáng trong nước để họ có thể đáp ứng tiêu
chuẩn EPS.

Các sản phẩm cần giao nộp:






Báo cáo khởi động – 1 tháng sau khi ban hành Thông báo khởi động và giải ngân phí huy
động;
Báo cáo tiến độ - 2 tháng sau khi nộp Báo cáo khởi động và cứ 3 mỗi tháng sau đó;
Tiêu chuẩn VNS mới và được cập nhật cho đèn LED, trong đó có tiêu chuẩn EPS, được trình
lên Bộ KHCN;
Hệ thống theo dõi & đánh giá được đệ trình và trình bày trước Nhóm TWG để phê duyệt; và
Dự thảo báo cáo cuối cùng để trình bày, sau khi được Nhóm TWG chấp thuận.

Tất cả các thông báo và báo cáo phải được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm:




13.

Có ít nhất bằng Cử nhân về kỹ thuật, luật, quản trị công, quản lý kinh doanh hoặc những
ngành có liên quan;
Có hiểu biết sâu về công nghệ chiếu sáng LED và quy trình xây dựng các Tiêu chuẩn quốc
gia của Việt Nam; và
Có kinh nghiệm về xây dựng chính sách, khung thể chế, và tiêu chuẩn hiệu quả năng lượng,
tốt nhất là tiêu chuẩn chiếu sáng.
Chuyên gia tư vấn quốc gia về cấp nhãn mác và chứng nhận chất lượng đèn LED
(NLC)
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Nơi công tác:
Thời gian công tác:
Cấp trên trực tiếp:

Hà Nội, có đi lại trong nước khi có yêu cầu
24 tháng trải rộng trong Năm 1, Năm 2 và Năm 3
NPD

Trách nhiệm và nhiệm vụ:
Chuyên gia tư vấn quốc gia về cấp nhãn mác và chứng nhận chất lượng đèn LED (NLC) sẽ cung cấp
trợ giúp kỹ thuật cho Bộ Công Thương trong việc xây dựng và quản lý Chương trình cấp nhãn mác
và chứng nhận chất lượng có hệ thống cho các sản phẩm chiếu sáng LED. NLC sẽ thực hiện những
nhiệm vụ cụ thể sau đây:





Rà soát và đánh giá tác động của các chương trình cấp nhãn mác và chứng nhận chất lượng
cho các sản phẩm chiếu sáng LED ở các nước khác;
Hợp tác chặt chẽ với Bộ Công Thương để xây dựng Chương trình cấp nhãn mác và chứng
nhận chất lượng cho các sản phẩm chiếu sáng LED;
Tổ chức và thực hiện cuộc hội thảo với các cơ quan nhà nước có liên quan về chương trình
vừa được xây dựng; và
Làm việc với Bộ Công Thương để tạo điều kiện dễ dàng cho việc xét duyệt chương trình cấp
nhãn mác và chứng nhận chất lượng thông qua các cuộc tham khảo ý kiến với các đối tác.

Các sản phẩm cần giao nộp:




Báo cáo khởi động – 1 tháng sau khi ra Thông báo khởi động và giải ngân phí huy động;
Báo cáo tiến độ - tháng thứ 3 và tháng thứ 5 sau khi ra Thông báo khởi động; và
Dự thảo Báo cáo cuối cùng về Chương trình cấp nhãn mác và chứng nhận chất lượng.

Tất cả các thông báo và báo cáo phải được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm:




14.

Có ít nhất bằng Cử nhân về kỹ thuật, công nghệ chiếu sáng sử dựng năng lượng hiệu quả,
luật học, quản trị công, quản lý kinh doanh hoặc về các ngành khác có liên quan.
Hiểu biết sâu về ngành công nghiệp chiếu sáng sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm
năng lượng;
Có kinh nghiệm về xây dựng các hướng dẫn/ chứng nhận chất lượng, các khung thể chế và
các tiêu chuẩn về sử dụng năng lượng hiệu quả; và
Chuyên gia tư vấn trong nước về tăng cường quy chuẩn và quy định sử dụng đèn LED
(NCR)

Nơi công tác:
Thời gian công tác:
Cấp trên trực tiếp:

Hà Nội, có đi lại trong nước khi có yêu cầu
24 tháng trải rộng trong Năm 1, Năm 2 và Năm 3
NPD

Trách nhiệm và nhiệm vụ:
Chuyên gia tư vấn trong nước về tăng cường quy chuẩn và quy định sử dụng đèn LED (NCR) sẽ hỗ
trợ Bộ Xây dựng trong việc xây dựng các bộ quy chuẩn và quy định quốc gia bắt buộc cho chiếu sáng
và sử dụng sản phẩm chiếu sáng, trong đó có các sản phẩm chiếu sáng LED. Bộ quy chuẩn được đề
xuất sẽ được các cơ quan liên quan đóng góp ý kiến và, sau khi chỉnh sửa, sẽ được trình Bộ Xây
dựng để phê duyệt. NCR sẽ thực hiện những nhiệm vụ cụ thể sau đây:
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Rà soát lại và đánh giá Bộ quy chuẩn hiện hành về chiếu sáng hiệu quả năng lượng và các
sản phẩm chiếu sáng hiệu quả năng lượng, bao gồm cả các đèn LED (so với quy chuẩn của
các nước khu vực và thế giới) và xác định những bất cập còn tồn tại;
Để xuất giải pháp để xây dựng Bộ quy chuẩn về chiếu sáng LED và các sản phẩm chiếu sáng
LED;
Xây dựng Bộ quy chuẩn để bao gồm cả chiếu sáng LED và các sản phẩm chiếu sáng LED;
Tổ chức các cuộc hội thảo để lấy ý kiến về Bộ quy chuẩn vừa được xây dựng; và
Đệ trình Bộ quy chuẩn đã được chỉnh sửa lên Bộ Xây dựng để phê duyệt.

Các sản phẩm cần giao nộp:





Báo cáo khởi động – 1 tháng sau khi ra Thông báo khởi động và giải ngân phí huy động;
Báo cáo tiến độ - tháng thứ 3 và tháng thứ 5 sau khi ra Thông báo khởi động;
Báo cáo đánh giá về Bộ quy chuẩn hiện hành về chiếu sáng hiệu quả năng lượng, cùng với
các khuyến nghị để xây dựng Bộ quy chuẩn mới để bao gồm cả chiếu sáng LED và các sản
phẩm chiếu sáng LED; và
Đề xuất cuối cùng về Bộ quy chuẩn vừa chỉnh sửa được đệ trình lên Bộ Xây dựng.

Tất cả các thông báo và báo cáo phải được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm:







15.

Có bằng Cử nhân hoặc Thạc sĩ về kinh tế, kỹ thuật hoặc khoa học ứng dụng;
Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm về xây dựng và thực thi chính sách với chính quyền địa
phương;
Có hiểu biết sâu về công nghệ chiếu sáng, ngành tài chính và quy trình xây dựng IRR và các
văn bản hướng dẫn ở các công trình công cộng;
Có kinh nghiệm về xây dựng quy tắc, quy định về chiếu sáng;
Hiểu biết các tiêu chuẩn kiểm tra, chứng nhận chất lượng, cấp chứng chỉ, đào tạo, giáo dục
về thiết bị chiếu sáng và các hoạt động xúc tiến;
Có khả năng hoạt động có hiệu quả trong môi trường quốc tế, đa văn hóa;
Thành thạo tiếng Anh cả nói và viết.
Chuyên gia tư vấn trong nước về xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo nghiên
cứu & phát triển chiếu sáng LED (NRDT)

Nơi công tác:
Thời gian công tác:
Cấp trên trực tiếp:

Hà Nội, có đi lại trong nước khi có yêu cầu
12 tháng trải rộng trong Năm 1 đến Năm 3
NPD

Trách nhiệm và nhiệm vụ:
Chuyên gia tư vấn trong nước về xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo nghiên cứu & phát
triển chiếu sáng LED (NRDT) sẽ làm việc với mục tiêu tăng cường năng lực của các tổ chức nghiên
cứu & phát triển chiếu sáng trong nước cũng như các trung tâm nghiên cứu & phát triển trực thuộc
các doanh nghiệp trong nước (các kỹ sư chiếu sáng và môi trường, các chuyên gia thiết kế sản phẩm
chiếu sáng, cán bộ chuyên môn về biến đổi khí hậu, thợ điện, nhà thầu và nhà cung ứng) để bảo đảm
rằng các sản phẩm chiếu sáng LED sản xuất trong nước đáp ứng được tiêu chuẩn Việt Nam và khu
vực với chi phí thấp hơn. NRDT sẽ thực hiện những nhiệm vụ cụ thể như sau:
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Rà soát và đánh giá nhu cầu đào tạo về nghiên cứu & phát triển chiếu sáng LED của các đối
tác có liên quan trong ngành chiếu sáng công cộng;
Xây dựng giáo trình đào tạo với ý kiến tư vấn của chuyên gia quốc tế (ILTT);
Cùng với PMU, thực hiện một lớp tập huấn và đánh giá kết quả của lớp tập huấn.

Các sản phẩm cần giao nộp:





Báo cáo khởi động - 1 tháng sau khi ra Thông báo khởi động và giải ngân phí huy động;
Báo cáo tiến độ - tháng thứ 3 và tháng thứ 5 sau khi ra Thông báo khởi động;
Phiên bản cuối cùng của giáo trình được nộp để PMU chấp thuận;
Báo cáo cuối cùng về lớp tập huấn, kể cả đánh giá về kết quả tập huấn, để PMU phê duyệt.

Tất cả các thông báo và báo cáo phải được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm:




Có ít nhất một bằng Cử nhân về kỹ thuật, công nghệ chiếu sáng, truyền thông, giao dục hay các
lĩnh vực có liên quan khác;
Hiểu biết về các hệ thống bảo tồn và hiệu quả năng lượng, nói chung, và các hệ thống chiếu sáng
hiệu quả năng lượng, nói riêng, và các ứng dụng của chúng; và
Có nhiều kinh nghiệm về xây dựng các mô đun đào tạo và tổ chức lớp đào tạo về các ứng dụng
hiệu quả năng lượng nói chung và chiếu sáng LED nói riêng.
Chuyên gia tư vấn trong nước về xây dựng và thực hiện chương trình nâng cao nhận
thức về chiếu sáng LED (NAR)

16.

Nơi công tác:
Thời gian công tác:
Cấp trên trực tiếp:

Hà Nội, có đi lại trong nước khi có yêu cầu
18 tháng trải rộng trong cả 4 năm thực hiện dự án
NPD

Trách nhiệm và nhiệm vụ:
Chuyên gia tư vấn trong nước về xây dựng và thực hiện chương trình nâng cao nhận thức về chiếu
sáng LED (NAR) sẽ xây dựng và thực hiện một chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức chung về chiếu
sáng LED cho những người làm chính sách, các quan chức có liên quan, đại diện của ngành chiếu
sáng, người tiêu dùng và công chúng nói chung. NAR sẽ thực hiện những nhiệm vụ cụ thể sau đây:




Xây dựng một chiến lược truyền thông và phổ biến thông tin;
Phối hợp với Chương trình VNEEP, xây dựng kế hoạch để phổ biến thông tin về chiếu sáng
LED đến cộng đồng thông qua mạng lưới;
Phối hợp với VNEEP, thiết kế và quảng bá các tài liệu truyền thông bao gồm các tờ quảng
cáo, bản tin, nhãn dán cỡ nhỏ, áp phích, chương trình TV, chương trình đài phát thanh.

Các sản phẩm cần giao nộp:




Báo cáo khởi động - 1 tháng sau khi ra Thông báo khởi động và giải ngân phí huy động;
Báo cáo tiến độ - tháng thứ 3 và tháng thứ 5 sau khi ra Thông báo khởi động;
Tất cả các tài liệu truyền thông đã biên soạn và Báo cáo cuối cùng.
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Tất cả các thông báo và báo cáo phải được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm:




Có kinh nghiệm được xác nhận (ít nhất 5 năm) về quan hệ cộng đồng và tiếp thị liên quan đến
bảo tồn và hiệu quả năng lượng (EC&EE) và công nghiệp chiếu sáng;
Có kinh nghiệm thực hành tốt về thiết kế, tổ chức và thực hiện các chiến dịch truyền thông đại
chúng; và
Có ít nhất một bằng Cử nhân về giáo dục truyền thông, thiết kế quảng cáo hay các lĩnh vực có
liên quan khác.
Chuyên gia tư vấn trong nước điều phối các dự án trình diễn LED (NDPC)

17.

Nơi công tác:
Thời gian công tác:
Cấp trên trực tiếp:

Hà Nội, có đi lại trong nước khi có yêu cầu
18 tháng bắt đầu từ Quý 2 của Năm 2 đến Quý 4 của Năm 3 của Dự án
chiếu sáng LED
Điều phối viên Công nghệ và Chính sách

Trách nhiệm và nhiệm vụ:
Chuyên gia tư vấn trong nước điều phối các dự án trình diễn LED (NDPC) sẽ đảm nhận việc thực
hiện các dự án trình diễn đã được xác định tại mỗi địa điểm trình diễn, trong đó có các công trình lắp
đặt và vận hành đèn LED. NDPC sẽ thực hiện những nhiệm vụ cụ thể như sau:





Lắp đặt các hệ thống chiếu sáng LED;
Vận hành các hệ thống chiếu sáng trình diễn LED tại thực địa;
Phối hợp với PMU để tổ chức các cuộc hội thảo xúc tiến; và
Thực hiện các chức năng giám sát & đánh giá cho PMU.

Các sản phẩm cần giao nộp:




Báo cáo khởi động - 1 tháng sau khi ra Thông báo khởi động và giải ngân phí huy động;
Các Báo cáo tiến độ - 2 tháng sau khi nộp Báo cáo khởi động và cứ mỗi 3 tháng sau đó; và
Các báo cáo về kết quả thực hiện việc lắp và vận hành các hệ thống chiếu sáng LED.

Tất cả các thông báo và báo cáo phải được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm:




Có ít nhất một bằng Thạc sĩ về công nghệ, tài chính, kinh tế, quản lý, luật hay các lĩnh vực có liên
quan khác;
Hiểu biết sâu về công nghệ chiếu sáng LED, ngành tài chính/ngân hàng, đánh giá tính khả thi về
kỹ thuật – kinh tế của các dự án EC&EE, và xây dựng các dự án khả thi về EC&EE; và
Có kinh nghiệm về các dự án trình diễn cho các công trình công cộng.
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Phụ lục VII: Quy trình thẩm định về môi trường và xã hội của UNDP-GEF
(ESSP)
Phụ lục VII-A: Danh mục các vấn đề cần thẩm định về môi trường và xã hội

CÂU HỎI 1:
Việc đánh giá/rà soát kết hợp về mặt môi trường và xã hội của dự án đề xuất đã được các đối tác
thực hiện hoặc nhà tài trợ hoàn tất chưa?
Lựa chọn câu trả lời sau đây và làm theo chỉ dẫn:
X

KHÔNG  tiếp tục trả lời Câu hỏi 2 (Đề nghị không điền thông tin vào Bảng 1.1)

 CÓ  Không cần phải rà soát thêm về mặt môi trường và xã hội nếu các văn bản hiện có đáp

ứng được các tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng của UNDP, và các khuyến nghị về mặt môi
trường và xã hội của cấp lãnh đạo đã được lồng ghép vào dự án. Do đó, bạn không cần thực
hiện các bước tiếp theo để hoàn tất quy định thẩm định:
1. Hãy dùng Bảng 1.1 để đánh giá các văn bản hiện có (Khuyến nghị Người xây dựng dự
án và các Đầu mối có liên quan trong Văn phòng cùng nhau thực hiện đánh giá này).
2. Bảo đảm rằng Văn kiện dự án lồng ghép các khuyến nghị từ việc thẩm định về mặt môi
trường và xã hội của Đối tác thực hiện.
3. Hãy tóm lược các thông tin liên quan có trong cuộc thẩm định về mặt môi trường và xã
hội của Đối tác thực hiện tại Phụ lục A.2 của Mẫu báo cáo thẩm định bằng cách chọn
“Loại hình hoạt động 1”.
4. Hãy trình Phụ lục A lên Ban thẩm định dự án cùng với các văn bản có liên quan khác.
Ghi chú: Phụ lục B có thêm những hướng dẫn về việc sử dụng các hệ thống quốc gia cho việc rà
soát về mặt môi trường và xã hội.

BẢNG 1.1: DANH MỤC CÁC CÂU HỎI ĐỂ THẨM ĐỊNH CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT
LƯỢNG CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ VỀ MẶT MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Có/ Không

1. Việc rà soát/đánh giá có đáp ứng Điều khoản tham chiếu cả về mặt quy trình và nội dung?

Không áp
dụng

2. Việc rà soát/đánh giá có đưa ra một nhận định khả quan về dự án đề xuất?

Không áp
dụng

3. Việc rà soát/đánh giá có bao gồm những thông tin cần thiết cho việc ra quyết định?

Không áp
dụng

4. Việc rà soát/đánh giá có mô tả các biện pháp quản lý môi trường và xã hội cụ thể (ví dụ:
giảm nhẹ tác hại, theo dõi, tuyên truyền vận động, phát triển năng lực...)?

Không áp
dụng

5. Việc rà soát/đánh giá có xác định được nhu cầu về xây dựng năng lực của các tổ chức, cơ
quan chịu trách nhiệm thực hiện các vấn đề về quản lý môi trường và xã hội?

Không áp
dụng

6. Việc rà soát/đánh giá có được thực hiện thông qua quá trình tham khảo ý kiến với sự tham
gia tích cực của các bên có liên quan, trong đó có cả nam giới và phụ nữ?

Không áp
dụng
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7. Việc rà soát/đánh giá có nhận định về tính hợp lý của các cơ chế tài trợ và chi phí cho các
vấn đề về quản lý môi trường và xã hội?

Không áp
dụng

Bảng 1.1 (tiếp tục) Đối với các câu trả lời “Không”, hãy mô tả ở phần dưới đây vấn đề đã được giải
quyết hay sẽ được giải quyết như thế nào (ví dụ: cần có những điều chỉnh hay cần có những cuộc rà
soát bổ sung).

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

CÂU HỎI 2:
Tất cả các đầu ra và hoạt động mô tả trong Văn kiện dự án có khớp vào các loại hình hoạt động
sau đây?






Mua sắm (trong trường hợp đó, Quy định về đạo đức mua sắm và Hướng dẫn về mua sắm môi
trường của UNDP (có tại địa chỉ Procurement Ethics và Environmental Procurement Guide) phải
được tuân thủ.
Lập báo cáo
Tổ chức đào tạo
Sự kiện/lớp tập huấn/cuộc họp/hội nghị (Hãy tham khảo Hướng dẫn về hội họp xanh (tại địa chỉ
Green Meeting Guide)
Truyền thông và phổ biến kết quả

Hãy chọn câu trả lời sau và làm theo chỉ dẫn:
X

KHÔNG  Tiếp tục trả lời Câu hỏi 3

 CÓ  Không cần tiếp tục việc rà soát về môi trường và xã hội. Hãy hoàn tất Phụ lục VII-2 bằng
cách chọn “Loại hình hoạt động 1” và trình Mẫu báo cáo thẩm định đã hoàn tất (Phụ lục A) lên
Ban thẩm định dự án.

CÂU HỎI 3:
Dự án đề xuất có bao gồm các đầu ra và hoạt động hỗ trợ quá trình lập kế hoạch ở cấp vĩ mô có
tiềm năng gây ra tác động về môi trường và xã hội hay dễ bị tổn thương bởi những thay đối về
môi trường và xã hội (Hãy tham khảo Bảng 3.1 để có ví dụ)? (Hãy ghi nhớ rằng quá trình lập kế
hoạch ở cấp vĩ mô có thể xảy ra trên quy mô toàn cầu, vùng, quốc gia, địa phương và ngành)
Hãy chọn câu trả lời thích hợp và làm theo chỉ dẫn:

 KHÔNG  Tiếp tục trả lời Câu hỏi 4.
X

CÓ  Thực hiện những bước tiếp theo để hoàn tất quá trình thẩm định:
1. Điều chỉnh thiết kế dự án nếu thấy cần thiết để lồng ghép sự hỗ trợ của UNDP cho (các)
nước nhằm bảo đảm rằng các vấn đề về môi trường và xã hội được xem xét một cách
thích đáng trong quá trình lập kế hoạch ở cấp vĩ mô. Hãy tham khảo Phần 7 của Hướng
dẫn này để chi tiết hóa các dịch vụ, công cụ, hướng dẫn và phương pháp tiếp cận có thể
được sử dụng để lồng ghép các vấn đề về môi trường và xã hội.
2. Tóm lược sự hỗ trợ về việc lồng ghép các vấn đề về môi trường và xã hội tại Phụ lục A.2,
Phần C, của Mẫu báo cáo thẩm định và chọn “Loại hình hoạt động 2”.
3. Nếu dự án đề xuất CHỈ có các quy trình lập kế hoạch ở cấp vĩ mô, việc rà soát đến đây là
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kết thúc và bạn cần trình Mẫu báo cáo thẩm định về môi trường và xã hội (Phụ lục A) lên
Ban thẩm định dự án. Nếu dự án có cả hoạt động thực hiện ở cấp vi mô, bạn sẽ tiếp tục
trả lời Câu hỏi 4.

BẢNG 3. 1 VÍ DỤ VỀ CÁC QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH Ở CẤP VĨ MÔ Trả lời
CÓ TIỀM NĂNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ Có/Không/
HỘI Ở CẤP VI MÔ
Không áp dụng
1. Hỗ trợ cho việc chi tiết hóa hoặc sửa đổi các chiến lược, chính sách, kế hoạch
và chương trình ở cấp toàn cầu.
Ví dụ: Phát triển năng lực và hỗ trợ liên quan đến các cuộc thương lượng và hiệp Không
định quốc tế. Các ví dụ khác có thể là một dự án quản trị nguồn nước toàn cầu
hay một dự án toàn cầu về thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ.
2. Hỗ trợ cho việc chi tiết hóa hoặc sửa đổi các chiến lược, chính sách, kế hoạch
và chương trình ở cấp toàn vùng.
Ví dụ: Phát triển năng lực và hỗ trợ liên quan đến các chương trình và lập kế
Không
hoạch xuyên biên giới quốc gia (quản lý lưu vực sông, di cư, các vùng nước
quốc tế, phát triển và tiếp cận nguồn năng lượng, thích nghi với biến đổi khí hậu,
v.v...).
3.

Hỗ trợ cho việc chi tiết hóa hoặc sửa đổi các chiến lược, chính sách, kế hoạch
và chương trình ở cấp quốc gia.
Ví dụ: Phát triển năng lực và hỗ trợ liên quan đến các chính sách, kế hoạch,
chiến lược và ngân sách phát triển quốc gia. Các kế hoạch và chiến lược nhằm
thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (ví dụ: PRS/PRSP, NAMA), các
kế hoạch phát triển ngành.

Có

4. Hỗ trợ cho việc chi tiết hóa hoặc sửa đổi các chiến lược, chính sách, kế hoạch
và chương trình ở cấp tỉnh/ địa phương.
Ví dụ: Phát triển năng lực và hỗ trợ liên quan đến các kế hoạch phát triển và
khung quy định cấp huyện/địa phương, kế hoạch phát triển đô thị, kế hoạch sử Có
dụng đất đai, kế hoạch phát triển ngành, kế hoạch phát triển cấp tỉnh, cung cấp
dịch vụ, quỹ đầu tư, văn bản hướng dẫn và phương pháp kỹ thuật, sự tham gia
của các đối tác.

CÂU HỎI 4:
Dự án đề xuất có bao gồm việc thực hiện các hoạt động ở cấp vi mô có tiềm năng gây ra tác động
về môi trường và xã hội hay dễ bị tổn thương bởi những thay đổi về môi trường và xã hội?
Để trả lời câu hỏi này, trước hết bạn cần hoàn tất Bảng 4.1 bằng cách chọn những câu trả lời phù hợp.
Nếu bạn trả lời “KHÔNG” hoặc “KHÔNG PHÙ HỢP” đối với tất cả các câu hỏi tại Bảng 4.1 thì câu trả lời
đối với Câu hỏi 4 sẽ là “KHÔNG”. Nếu bạn trả lời “CÓ” đối với bất kỳ câu hỏi nào tại Bảng 4.1 (thậm chí
chỉ một câu trả lời “CÓ” thôi cũng đủ để gợi mở một vấn đề có ý nghĩa cần được xử lý thông qua rà soát
lại và quản lý), như vậy câu trả lời của bạn đối với Câu hỏi 4 sẽ là “CÓ”.

 KHÔNG  Không cần phải tiếp tục rà soát và quản lý môi trường và xã hội đối với các

hoạt động ở cấp vi mô. Hãy hoàn tất Phụ lục VII-B bằng cách chọn “Loại hình hoạt động
1” và trình Mẫu báo cáo thẩm định về môi trường và xã hội lên Ban thẩm định dự án.

X

CÓ  Thực hiện các bước tiếp theo để hoàn thành quy trình thẩm định:
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1. Tham khảo Phần 8 của Hướng dẫn này để xác định mức độ rà soát và quản lý môi
trường và xã hội có thể cần tiếp tục làm cho dự án.
2. Sửa đổi Văn kiện dự án để lồng ghép các biện pháp quản lý môi trường và xã hội. Trong
trường hợp mà hoạt động quản lý và rà soát về môi trường và xã hội không thể thực hiện
trước cuộc họp của Ban thẩm định dự án, cần phác họa ở Phụ lục A.2 một kế hoạch cho
việc thực hiện hoạt động rà soát và quản lý như vậy trong một thời hạn chấp nhận được
sau cuộc hợp của Ban thẩm định dự án (ví dụ trong giai đoạn khởi động của dự án).
3. Chọn “Loại hình hoạt động 3” tại Phụ lục A.2 và trình Mẫu báo cáo thẩm định về môi
trường và xã hội (Phụ lục A) và các văn bản liên quan lên Ban thẩm định dự án.

BẢNG 4.1: NHỮNG CÂU HỎI THẨM ĐỊNH BỔ SUNG ĐỂ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT VÀ
MỨC ĐỘ TIẾP TỤC RÀ SOÁT VÀ QUẢN LÝ VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI
1.

Đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên

Trả lời
Có/Không/
Không
áp
dụng

Dự án đề xuất có thể dẫn đến sự biến đổi hay xuống cấp của môi sinh đã thay
đổi (modified habitat), môi sinh tự nhiên (natural habitat) hay môi sinh sống còn
(critical habitat)?

Không

Có hoạt động phát triển nào được đề xuất trong vùng được luật pháp bảo vệ (ví
dụ: khu bảo tồn tự nhiên, vườn quốc gia, v.v...) vì mục đích bảo vệ hay bảo tồn
đa dạng sinh học?

Không

1.3

Dự án đề xuất có đặt ra rủi ro xâm nhập của các loài sinh vật ngoại lai nguy
hiểm?

Không

1.4

Dự án đề xuất có liên quan đến việc thu hoạch rừng tự nhiên hay phát triển rừng
trồng mà không có hệ thống cấp chứng chỉ rừng độc lập nào để quản lý rừng một
cách bền vững (ví dụ: PEFC, hệ thống cấp chứng chỉ quản gia rừng hay các quy
trình đã được Cơ quan quản lý môi trường quốc gia có thẩm quyền xác lập hoặc
công nhận)?

Không

Dự án đề xuất có liên quan đến việc sản xuất và thu hoạch cá hay các loài thủy
sản mà không có một hệ thống cấp chứng chỉ độc lập được thừa nhận để bảo
đảm tính bền vững (ví dụ: hệ thống cấp chứng chỉ của Hội đồng quản gia biển
hay các chứng chỉ, tiêu chuẩn, quy trình đã được xác lập hay thừa nhận bởi một
Cơ quan quản lý môi trường quốc gia có thẩm quyền)?

Không

Dự án đề xuất có liên quan đến việc khai thác, chuyển dòng hay ngăn chặn đáng
kể đối với nguồn nước mặt hay nguồn nước ngầm (ví dụ: xây dựng đập nước,
xây dựng hồ chứa nước, phát triển lưu vực sông, khai thác nước ngầm)?

Không

1.7

Dự án đề xuất có tạo ra rủi ro làm suy thái đất đai?

Không

2.

Ô nhiễm

2.1

Dự án đề xuất có dẫn đến sự phát thải các chất gây ô nhiễm vào môi trường do
các tình huống thường nhật hay không thường nhật với tác động tiêu cực tiềm
tàng ở cấp độ địa phương, vùng và xuyên quốc gia?

Không

2.2

Dự án đề xuất có tạo ra chất thải không thể thu hồi, tái sử dụng hay xử lý một
cách an toàn về mặt môi trường và xã hội?

Không

2.3

Dự án đề xuất có liên quan đến việc chế tạo, buôn bán, phát thải và (hoặc) sử
dụng các chất và vật liệu độc hại bị quốc tế cấm hoặc phải loại bỏ?

Không

1.1

1.2

1.5

1.6
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BẢNG 4.1: NHỮNG CÂU HỎI THẨM ĐỊNH BỔ SUNG ĐỂ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT VÀ
MỨC ĐỘ TIẾP TỤC RÀ SOÁT VÀ QUẢN LÝ VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI
(Ví dụ: Các chất DDT, PCB hay các hóa chất được liệt kê tại các công ước quốc
tế như Công ước Stockolm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó tiêu hủy hay Nghị
định thư Montreal)
2.4

Dự án có tiềm ẩn khả năng phát thải vào môi trường các vật liệu độc hại do quá
trình sản xuất, vận chuyển, xử lý, lưu kho và sử dụng cho các hoạt động dự án?

Có

2.5

Dự án đề xuất có liên quan đến việc sử dụng các loại thuốc trừ sâu được biết có
tác động tiêu cực đến môi trường hay sức khỏe con người?

Không

3.

Biến đổi khí hậu

3.1

Dự án đề xuất có khả năng dẫn đến mức phát thải đáng kể các khí nhà kính 65?
Phụ lục E cung cấp chỉ dẫn bổ sung để có thể trả lời câu hỏi này.

Không

3.2

Dự án đề xuất có khả năng, trực tiếp hay gián tiếp, làm tăng tính dễ bị tổn thương
về môi trường và xã hội trước tình trạng biến đổi khí hậu bây giờ hay trong tương
lai (còn được biết đến là các tập quán có hại đến khả năng thích ứng)? Bạn có
thể tham khảo hướng dẫn bổ sung ở Phụ lục C để có thể trả lời câu hỏi này.
Ví dụ: một dự án có thể gián tiếp hủy hoại cây sú vẹt ở những vùng ven biển hay
khuyến khích các kế hoạch sử dụng đất dẫn đến việc xây dựng nhà cửa ở những
khu ngập nước, từ đó có thể làm tăng tính dễ bị tổn thương của người dân trong
vùng trước tình trạng biến đổi khí hậu, đặc biệt là trước tình trạng lũ lụt.

Không

4.

Công bằng và bình đẳng xã hội

4.1

Dự án đề xuất có thể có tác động về môi trường và xã hội làm ảnh hưởng đến
người dân bản địa hay các nhóm dân cư dễ bị tổn thương khác?

Không

4.2

Dự án đề xuất có thể có tác động đáng kể đến bình đẳng giới và vị thế của phụ
nữ66?

Không

4.3

Dự án đề xuất có thể trực tiếp hay gián tiếp làm tăng tình trạng bất bình đẳng xã
hội hiện nay hay trong tương lai?

Không

4.4

Dự án đề xuất có thể có tác động đến phụ nữ và nam giới, đến các nhóm dân tộc
thiểu số và các tầng lớp xã hội?

Không

4.5

Có thách thức nào đối với việc thu hút sự tham gia của phụ nữ và các nhóm đối
tác quan trọng khác vào quá trình thiết kế dự án?

Không

4.6

Dự án đề xuất sẽ có ảnh hưởng nào đó đến những quyền con người cụ thể của
các nhóm dân cư dễ bị tổn thương?

Không

5. Dân số học
5.1

Dự án đề xuất có thể dẫn đến mức độ di dân đáng kể nào đối với (các) cộng
đồng bị ảnh hưởng?

Không

Mức độ “đáng kể” tương ứng với mức phát thải CO2 nhiều hơn 100.000 tấn/năm (từ các nguồn trực tiếp cũng như gián
tiếp). Phụ lục E cung cấp chỉ dẫn bổ sung cho việc tính toán khối lượng phát thải CO 2 tiềm năng.
66 Phụ nữ thường dễ bị tổn thương hơn nam giới trước tình trạng xuống cấp môi trường và khan hiếm nguồn lực. Họ
thường có các quyền yếu hơn và ít an toàn hơn đối với các nguồn lực mà họ quản lý (đặc biệt là đất đai) và thường phải bỏ
ra nhiều thời gian hơn để đi lấy nước, kiếm củi, v.v... (OECD, 2006). Phụ nữ cũng thường bị gạt ra khỏi các quá trình phát
triển xã hội, kinh tế và chính trị khác nhiều hơn.
65
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BẢNG 4.1: NHỮNG CÂU HỎI THẨM ĐỊNH BỔ SUNG ĐỂ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT VÀ
MỨC ĐỘ TIẾP TỤC RÀ SOÁT VÀ QUẢN LÝ VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI
5.2

5.3

Dự án đề xuất có thể dẫn đến mức độ tái định cư đáng kể, tự nguyện hay không
tự nguyện?
Ví dụ: các dự án mang lại lợi ích về môi trưởng và xã hội (như các khu vực được
bảo vệ, thích ứng với biến đổi khí hậu) có tác động đến tình hình định cư và một
số nhóm dân cư bị thiệt thòi, đặc biệt ở những khu dân cư này).

Không

Dự án đề xuất có thể làm tăng mật độ dân cư đáng kể, do đó tác động đến tính
bền vững của dự án về mặt môi trường và xã hội?
Ví dụ: một dự án nhằm mục đích tài trợ hạ tầng cơ sở du lịch ở một khu vực cụ
thể (như khu vực ven biển hay vùng rừng núi) có thể dẫn đến sự gia tăng mật độ
dân cư đáng kể, do đó có thể tác động nghiêm trọng đến môi trường và xã hội; ví
dụ: sự phá hoại sinh thái trong khu vực, gây ra ô nhiễm tiếng ồn, các vấn đề về
quản lý rác thải, công việc nặng nhọc hơn cho phụ nữ).

Không

6.

Văn hóa

6.1

Dự án đề xuất có thể tác động đáng kể đến truyền thống văn hóa của các cộng
Không
đồng bị ảnh hưởng, kể cả về vai trò giới?

6.2

Dự án đề xuất sẽ dẫn đến những can thiệp cơ học (trong quá trình xây dựng hay
thực hiện), từ đó có thể ảnh hưởng đến các khu vực được biết đến là có ý nghĩa
Không
về mặt vật chất hay văn hóa đối với người dân bản địa hay các nhóm dân cư
khác với những truyền thống văn hóa đã xác lập hay đã được thừa nhận?

6.3

Dự án đề xuất có thể tạo ra tình trạng “đổ vỡ” cơ học của một cộng đồng?
Ví dụ: việc xây dựng một con đường, một tuyến dây điện hoặc một con đập có Không
thể chia cắt một cộng đồng.

7.

Sức khỏe và an toàn

7.1

Dự án đề xuất có thể dẫn đến hay sẽ làm tăng khả năng xảy ra động đất, lún đất,
sạt lở đất, sói mòn đất, lũ lụt hay những hiện tượng thời tiết cực đoan?
Không
Ví dụ: Các dự án phát triển ở những vùng dễ bị ngập lụt hoặc dễ bị sạt lở đất.

7.2

Dự án đề xuất có thể làm tăng rủi ro về sức khỏe do những thay đổi về điều kiện
sống và làm việc? Đặc biệt, nó có tiềm năng làm tăng khả năng lây nhiễm Không
HIV/AIDS?

7.3

Dự án đề xuất sẽ cần bổ sung các dịch vụ y tế, kể cả dịch vụ xét nghiệm?

Không

8.

Kinh tế - xã hội

8.1

Dự án đề xuất có thể có những tác động làm ảnh hưởng đến khả năng của phụ
nữ và nam giới trong việc sử dụng, phát triển và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và
các nguồn vốn thiên nhiên khác?
Không
Ví dụ: các hoạt động dự án có thể dẫn đến tình trạng suy giảm hay cạn kiệt tài
nguyên ở các cộng đồng vốn phụ thuộc vào những nguồn tài nguyên này để duy
trì sự phát triển, sinh kế và cuộc sống của họ.

8.2

Dự án đề xuất có thể ảnh hưởng đáng kể đến những xắp xếp về hạn điền và
Không
(hoặc) các hình thái sở hữu văn hóa truyền thống?

8.3

Dự án đề xuất có thể tác động tiêu cực đến mức thu nhập hay cơ hội việc làm
Không
của các nhóm dân cư dễ bị tổn thương?

9.

Tác động tích lũy và (hoặc) tác động thứ yếu
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BẢNG 4.1: NHỮNG CÂU HỎI THẨM ĐỊNH BỔ SUNG ĐỂ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT VÀ
MỨC ĐỘ TIẾP TỤC RÀ SOÁT VÀ QUẢN LÝ VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI
9.1

Địa điểm thực hiện dự án đề xuất có phụ thuộc vào kế hoạch sử dụng đất đai đã
được phê duyệt (ví dụ: các con đường, các khu định cư), do đó có thể ảnh
hưởng đến tính bền vững về môi trường và xã hội của dự án?
Không
Ví dụ: các kế hoạch tương lai về phát triển đô thị, tăng trưởng công nghiệp, phát
triển hạ tầng giao thông, v.v...

9.2

Dự án đề xuất có thể dẫn đến sự phát triển thứ yếu hay tiếp theo, do đó có thể
dẫn đến những tác động về môi trường và xã hội, hoặc có tiềm năng tạo ra
những tác động tích lũy với các hoạt động khác đã biết đến hay đã được đưa vào
kế hoạch trong khu vực?
Ví dụ: một con đường mới chạy qua vùng đất rừng sẽ tạo ra những tác động trực
tiếp đến môi trường và xã hội do hậu quả của việc đốn chặt rừng và các công Không
trình bằng đất gắn liền với việc xây dựng và tiềm năng di chuyển dân cư. Đây là
những tác động trực tiếp. Tuy nhiên, con đường mới cũng có thể đem đến cơ hội
phát triển và thương mại mới (nhà cửa, cửa hàng, doanh nghiệp). Ngược lại,
chúng sẽ gây ra những tác động gián tiếp (đôi khi được gọi là tác động “thứ yếu”
hay “tiếp theo”). Hoặc, nếu có những diễn biến tương tự được lên kế hoạch ở
cùng khu đất rừng thì cần phải xem xét những tác động tích lũy.
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PHỤ LỤC VII-B: BẢN TÓM LƯỢC THẨM ĐỊNH VỀ MÔI TRƯỞNG VÀ XÃ HỘI
(Sẽ được làm sau khi Phụ lục VII-A đã được hoàn thiện)

Tên dự án đề xuất: “Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung tại
Việt Nam”
A. Kết quả thẩm định về môi trường và xã hội
Chọn từ những nội dung sau đây:








Loại hình hoạt động 1: Không cần có thêm hành động nào nữa
 Loại hình hoạt động 2: Cần có thêm hành động rà soát và quản lý. Có thể có những lợi ích,
tác động và (hoặc) rủi ro về môi trường và xã hội gắn liền với dự án (hoặc với một hợp phần cụ
thể), nhưng chúng chủ yếu có tính chất gián tiếp hoặc lâu dài, do đó cực kỳ khó hoặc không thể
trực tiếp nhận diện và đánh giá những vấn để này.
 Loại hình hoạt động 3: Cần thêm hành động rà soát và quản lý, và có thể nhận diện những
vấn đề này một cách chắc chắn. Nếu là Loại hình hoạt động 3, hãy chọn một hay nhiều nhóm nhỏ
sau đây:
 Loại hình 3.a: Tác động và rủi ro có phạm vi hạn chế và có thể nhận diện tương đối chắc
chắn và thường được xử lý bằng cách áp dụng các thực tiễn tốt nhưng cần rà soát và đánh giá
có trọng điểm hay bổ sung ở mức độ tối thiểu để xác định và đánh giá xem có cần phải đánh giá
tác động môi trường và xã hội đầy đủ hay không (trong trường hợp đó, dự án có thể chuyển
sang Loại hình 3.b).
Loại hình 3.b: Tác động và rủi ro có thể ở mức độ đáng kể, và cần có một cuộc đánh giá tác
động môi trường và xã hội đầy đủ. Trong trường hợp này, sẽ cần phải tiến hành việc xác định
phạm vi để nhận diện mức độ và cách tiếp cận phù hợp nhất cho cuộc đánh giá.

B. Các vấn đề môi trường và xã hội
Mặc dù các sản phẩm LED sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hơn các loại đèn CFL và đèn
sợi đốt nhưng không thể bảo đảm chắc chắn về tác động môi trường tiềm ẩn của các linh kiện LED
và các điều khoản đặc biệt cần áp dụng để vứt bỏ chúng sau khi hết hạn sử dụng. Một nghiên cứu
mới đây67 gợi ý rằng đèn LED có thể bị phân loại là vật liệu phế thải nguy hiểm68 do rủi ro rò rỉ chì (Pb)
là quá cao (44 mg/L; giới hạn điều tiết: 5) và hàm lượng đồng cao (31.600 mg/kg; giới hạn: 2500).
Đèn LED có tiềm năng làm cạn kiệt tài nguyên và gây độc hại cao do chúng chứa nhiều nhôm, đồng,
vàng, chì, bạc và thiếc. Kết luận của nghiên cứu này là, mặc dù đèn LED có tác dụng nâng cao hiệu
quả sử dụng năng lượng, tiết kiệm năng lượng cũng như bảo đảm tính bền vững, nhưng các kỹ sư
sản xuất cần tập trung vào việc phát triển những công nghệ giảm được mức độ sử dụng các kim loại
hiếm và độc hại ở các sản phẩm chiếu sáng mà không làm giảm mức độ hiệu quả và tuổi thọ hữu
dụng của các sản phẩm này. Do còn chưa hiểu biết chắc chắn tác động môi trường của việc vứt bỏ
đèn LED, cần tiến hành nghiên cứu về việc làm thế nào để giảm thiểu tác động này, hoặc là thông
qua hạn chế sử dụng các kim loại trong quá trình sản xuất được coi là tạo ra chất thải độc hại theo
luật pháp hiện hành, hoặc là nghiên cứu tác động của việc vứt bỏ chúng trong các hố chôn lấp rác
Tác động môi trường tiểm ẩn của các kim loại trong các loại đèn sợi đốt, đèn CFL và đèn LED, có tại trang thông tin điện
tử Environmental Science and Technology, tháng 1/2013.
68 Theo định nghĩa về chất phế thải độc hại tại các quy định hiện hành của Hoa Kỳ và tiểu bang California và bằng cách áp
dụng các phương pháp đánh giá dựa vào tác động vòng đời và dựa vào mức độ độc hại.
67
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với ý định đề xuất các biện pháp giảm nhẹ tác hại bằng cách sử dụng các phương pháp thay thế để
vứt bỏ chúng. Bởi vì các loại đèn CFL có chứa ít thủy ngân, nên Dự án sẽ khuyến khích việc vận
chuyển và vứt bỏ an toàn các đèn CFL phế thải và thay thế bằng đèn LED. Do đó, đèn CFL phế thải
được thay thế không dẫn đến tác động tiêu cực đáng kể đến môi trường.
Sẽ không có những vấn đề xã hội đáng chú ý phát sinh từ việc đưa đèn LED thành sản phẩm chính
lưu trên thị trường chiếu sáng. Mặc dù đèn LED bước đầu sẽ là quá đắt cho những người sử dụng có
mức thu nhập thấp, nhưng tính kinh tế theo quy mô gắn liền với việc mở rộng quy mô sản xuất sẽ
giảm dần giá bán đèn LED xuông mức mà các nhóm dân cư dễ bị tổn thương này có thể chi trả
được.
C. Các bước tiếp theo: (áp dụng cho các dự án cần thêm nhu cầu rà soát và quản lý các vấn đề môi
trường và xã hội):
Trong quá trình thực hiện Dự án, sẽ tiến hành phân tích vấn đề các kim loại này sẽ được xử lý ở đâu
trong quy trình chế tạo đèn LED. Có nhiều khả năng là, nhiều linh kiện đèn LED được nhập khẩu vào
Việt Nam đã có sẵn những kim loại này, do đó sẽ giảm tác động môi trương của đèn LED trong quá
trình sản xuất tại Việt Nam. Trong quá trình thực hiện Dự án, sẽ thực hiện và khuyến khích các hoạt
động tăng cường năng lực về việc áp dụng các kỹ thuật và thực tiễn mới trong sản xuất các sản
phẩm chiếu sáng LED và phương pháp vứt bỏ an toàn những đèn CFL phế thải được thay thế bằng
đèn LED cũng như thu hồi và tái sử dụng thủy ngân trong đèn CFL phế thải. Dự án cũng sẽ kiểm tra
các thực tiễn tốt toàn cầu liên quan đến các biện pháp vứt bỏ đèn LED một cách có trách nhiệm với
môi trường.
D. Chữ ký

Quản đốc dự án:

Ngày: 3/12/14

Ban thẩm định dự án:

Ngày:

Quản lý chương trình:

Ngày:
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