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Khí Sinh Học Năm 2012
1. Giới thiệu
Dự án “Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam 2007 – 2012” đươ ̣c tài
trơ ̣ bởi chiń h phủ Hà Lan , do Văn phòng Dự án Khí sinh học trung ương (BPD) thực hiện
dưới sự chỉ đạo của Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt
Nam (MARD) phối hợp với Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV).
Mục tiêu tổ ng thể của Dự án là (i) Khai thác có hiệu quả công nghệ khí sính học và phát
triển một ngành khí sinh học bền vững mang tính thị trường ở Việt Nam; (ii) Đóng góp
vào sự phát triển nông thôn, bảo vệ môi trường thông qua việc cung cấp nguồn năng
lượng sạch và rẻ tiền cho người dân nông thôn, cải thiện sinh kế, và sức khỏe của người
dân nông thôn, tạo thêm công ăn việc làm ở nông thôn và góp phần giảm thiểu phát thải
khí nhà kính (GHG).
Từ năm 2003 đến hết năm 2011, Dự án đã hỗ trợ xây dựng trên 114.200 công trình khí
sinh học (KSH) qui mô hộ dân. Bằ ng công nghệ KSH việc xử lý chất thải trong chăn nuôi
đã được cải thiện , góp phần giảm thiểu phát thải khí nhà kính, cải thiện vệ sinh và điệu
kiê ̣n môi trường số ng. KSH sinh ra được sử dụng để thay thế nhiên liệu thông thường như
củi, than, khí đốt hóa lỏng (LGP), dầu hỏa và phụ phẩm nông nghiệp dùng trong đun nấu.
Ngoài tác dụng dùng để nấu ăn, KSH có thể được sử dụng để thắp sáng, chạy bình đun
nước nóng, chạy máy phát điện và các hoạt đông tạo ra thu nhập khác.
Gần đây, các thiết bị sử dụng khí sinh học chủ yếu ở các hộ dân là bếp, đèn và một vài
thiết bị khác như đèn sưởi, nồi cơm gas và máy phát điện. Tuy nhiên, kết quả của khảo sát
người sử dụng khí sinh học tiến hành năm 2010 – 2011 chỉ ra rằng, có hơn 42% hộ dân
được khảo sát cho biết họ phải sửa chữa hoặc thay thế thiết bị sử dụng khí sinh học sau
một thời gian ngắn sử dụng vì chất lượng thấp của các thiết bị này. Mặt khác, có tới
42,4% hộ dân được khảo sát cho biết họ mong muốn có thêm nhiều lựa chọn khi mua thiết
bị để tận dụng khí sinh học sinh ra.
Thông tin về thị trường thiế t bi ,̣ về những ưu điể m cũng như nhươ ̣c điể m của các thiết bị
có trên thị trường là rất cần thiết để cung cấp thông tin bổ sung và chính xác cho các hộ
dân có công trình khí sinh học. Thông tin này sẽ được sử dụng để cung cấp cho người sử
dụng về giá trị gia tăng của khí sinh học và tiề m năng ta ̣o thêm thu nhập cho hộ dân thông
qua viê ̣c sử dụng khí sinh học. Những đă ̣c điể m kỹ thuật cơ bản của sản phẩm, nhà cung
cấp và các thông tin khác là mố i quan tâm của BPD và phải được phản ảnh tron g cuộc
khảo sát.
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2. Mục tiêu của cuộc khảo sát
Mục tiêu cụ thể của khảo sát là nhằm xác định, đánh giá và cung cấp thông tin về thiết bị
KSH và các ứng dựng, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và các đại lý (đã hoạt đông được ít
nhất 2 năm). Các thiết bị hoặc nhà sản xuất đươ ̣c khảo sát phải nằ m đa ̣i diê ̣n tại ít nhất 3
miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.
3. Công viêc̣
Khảo sát sẽ được tiến hành thành 2 giai đoạn, giai đoan đầu là nghiên cứu ta ̣i bàn , giai
đoạn này tư vấn phải tìm hiểu các loại thiết bị khí sinh học, tên thương hiệu, nguồn gốc
xuất xứ và mức độ sử dụng phổ biến của từng thiết bị ở ít nhất 5 tỉnh, thành phố tại mỗi
miề n Bắ c , Trung, Nam nơi có công trình khí sinh học của Dự án (bao gồm 12 tỉnh, thành
phố tham gia Dự án “Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển
chương trình khí sinh học – QSEAP). Kết quả của giai đoạn đầu tiên gồm:
 Danh sách các thiết bị khí sinh học được sử dụng phổ biến (loại thiết bị và thương
hiệu);
 Danh sách nhà sản xuất thiết bị sử dụng khí sinh học, người bán, người nhập khẩu
và các đa ̣i lý.
 Đề xuất để tiến hành khảo sát thực điạ cho thiết bị sử dụng khí sinh học được lựa
chọn (tố i thiể u phải có bế p đun, và một dụng cụ sử dụng khí khác xác định bởi tư
vấ n và phê duyê ̣t bởi BPD và đươ ̣c xem là sử du ̣ng nhiề u trong tương lai);
 Danh sách người sử dụng được khảo sát do nhà sản xuất/phân phố i đề nghị và phải
là đại diện của 3 miền Bắc, Trung, Nam.
 Báo cáo cần phải đề cập tới (nhưng không giới hạn): bếp đun (bếp đơn, bếp đôi),
bếp đúc bằ ng gang , đèn thắ p sáng, máy sưởi ấm vâ ̣t nuôi, máy ấp trứng, nồi hơi
(đun nước nóng ở quy mô hộ gia đình và qui mô lớn), nồi cơm gas.
 Những thông tin thương ma ̣i liên quan tới máy phát điện/bô ̣ chuyể n đổ i thành điê ̣n
từ KSH như mẫu mã, công suấ t, đơn vi ̣bán/phân phố i, giá thị trường phải được
nêu trong báo cáo.
Công viê ̣c của giai đoạn hai:
Sau khi báo cáo kết quả giai đoạn thứ nhất được BPD phê duyệt, đơn vị tư vấn sẽ tiếp tục
thực hiện khảo sát thực điạ theo các công việc sau:
 Thu thập và đánh giá ý kiến của ít nhất 10 hộ sử dụng cho mỗi thiết bị khảo sát.
Những hộ sử dụng thiết bị có thể là hộ có công trình KSH trong hoă ̣c ngoài Dự án.
 Thu thập và phân tích đánh giá của một số chuyên gia về từng sản phẩm;
 Phố i hơ ̣p với các chuyên gia và BPD để đinh
̣ ra những yêu cầ u tố i thiể u cho thiế t bi ̣
sử du ̣ng khí sinh ho ̣c;
 Thu thập những thông số kỹ thuật cơ bản, giá cả thị trường của các sản phẩm của
các nhà sản xuấ t/phân phố i đươ ̣c lựa cho ̣n khảo sát . Phải có ít nhất hai nhà sản
xuất/phân phố i thiế t bi KSH
đươ ̣c khảo sát ta ̣i mỗi vùng miề n .
̣
 Chỉ ra được những ứng dụng KSH mới/hoă ̣c it́ đươ ̣c sử du ̣ng khác với những ứng
dụng đang có cho người nông dân, những phát hiê ̣n mới này nên tập trung vào
những ứng du ̣ng có thể là các hoạt đông tạo ra thu nhập thông qua việc sử dụng
thiết bị khí sinh học, giá cả và các thông tin khác liên quan đế n thiế t bi ̣hoă ̣c ứng
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dụng này phải được nêu bật. Thông tin đưa ra cần phải đầy đủ để tuyên truyền về
sản phẩm trong chương trình.
 Đề xuất và thực hiện các đo lường kỹ thuật cần thiết đố i với thiế t bi ̣khảo sát như:
o Lươ ̣ng khí sinh học tiêu thu ̣ và hiệu hiê ̣u suấ t của thiế t bị;
o Kiể m nghiê ̣m khả năng làm viê ̣c của thiế t bi ̣ để so sánh với dữ liệu của nhà
sản xuất như áp suất làm việc, an toàn, khả năng được chuyên chở (kích
thước, khố i lươ ̣ng), độ bền của thiết bị.
 Đưa ra các giải pháp cơ bản nhằ m cải tiế n thiế t bi dự
̣ a trên quan sát và phân tích
các nhâ ̣n xét của các chuyên gia/kỹ thuật viên về thiế t bi ̣KSH.
4. Đề xuất của đơn vị tư vấn
Căn cứ vào ToR và thông tin BPD cung cấp, các đơn vị tư vấn quan tâm sẽ đưa ra đề xuất
thực hiê ̣n cuộc khảo sát. Khuyến khích đơn vị tư vấn góp ý cho bản Điều khoản tham
chiếu này. Đề xuất được nộp bằng cả Tiếng Anh và Tiếng Việt:
Phần 1, đề xuất kỹ thuật, bao gồm:
 Căn cứ pháp lý và năng lực thực hiện công việc (tài chính, nguồn nhân lực…)
 Các góp ý cho bản Điều khoản tham chiếu này và hoặc cuô ̣c khảo sát.
 Phương pháp luận và bản đề cương công cụ thu thập dữ liệu;
 Lịch trình công việc dự kiến của cuộc khảo sát;
 Tên, CV và trách nhiệm của các thành viên dự kiến tham gia vào nhóm khảo sát.
Đơn vi ̣tư vấ n có kinh nghiệm về thiế t bi ̣khí sinh học là một lợi thế
Phần 2, đề xuất tài chính, bao gồm:
 Giá thành chi tiết cho từng hạng mục công việc bao gồm cả phần quà dành cho hộ
gia đình tham gia trong cuộc khảo sát;
 Tổ ng ngân sách dự kiến (bao gồm VAT nếu tư vấn là Công ty hoặc tổ chức doanh
nghiê ̣p tương tự).
 Sử dụng định mức chi phí của BPD trong tính toán ngân sách, những đinh
̣ mức này
là có sẵn tại BPD và sẽ được gửi cho tư vấn nếu có đề nghị.
5. Báo cáo và sản phẩm giao nộp
Báo cáo cuố i cùng của khảo sát phải đươ ̣c giao nô ̣p bằng cả Tiếng Anh và Tiếng Việt, bao
gồm các bài học tình huống, hình ảnh, dựa trên những dẫn chứng, kinh nghiệm rõ ràng,
và tài liệu tham khảo minh bạch. Nội dung của báo cáo cần chỉ ra các nội dung:
 Tiếp cận và phương pháp luận của nghiên cứu;
 Phân tích kế t quả nghiên cứu ta ̣i bàn;
 Trình bày kết quả của toàn bộ nghiên cứu;
 Phân tích mức độ hài lòng của người sử dụng thiết bị, chỉ ra các vấ n đề hạn chế và
gơ ̣i ý giải quyế t vấ n đề
 Đề xuất và kiến nghị với BPD, tiế p sau là người sử du ̣ng về thiế t bi ̣KSH nào nên
đươ ̣c sử dụng và các hướng dẫn khác.
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Số lượng sản phẩm giao nộp
 1 bản báo cáo cuối cùng đóng quyển (tiế t Viê ̣t và tiế ng Anh);
 1 bản báo cuối cùng để dời (tiế ng Viê ̣t và tiế ng Anh) để thuận lợi cho việc nhân
bản;
 Tất cả các bản gốc của bô ̣ câu hỏi được sử dụng trong khảo sát;
 1 đĩa CD gồm báo cáo cuối cùng ở định dạng Word và Pdf và nguồn dữ liệu trên
Bảng tính Exel
Ngoài ra, tư vấn sẽ phải thuyết trình ngắn gọn về kết quả khảo sát với BPD.
6. Thời gian và liên hê ̣
Khảo sát có khả năng được tiến hành vào tháng 06/2012, dự kiến kéo dài khoảng 3 tháng.
Báo cáo cuối cùng phải nộp tại thời điểm kết thúc hợp đồng.
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Văn phòng Dự án Khí sinh học
Địa chỉ; Phòng 104, 2G, Khu ngoại giao đoàn Vạn Phúc
298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 3.726.1771
Fax: (84.4) 3.726.1773
Email: bpovn@biogas.org.vn
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