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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM NĂNG LƯỢNG ĐÃ ĐƯỢC LẮP ĐẶT 
 

Thời gian: Tháng 8 năm 2022 Địa điểm: 4 xã dự án huyện Đông Hải 

Ưu tiên Chương trình 1: Tăng cường năng lực của 
người dân để xây dựng cộng đồng an toàn, thích 
ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu và cải thiện sinh 
kế bền vững 

Mã hoạt động: 067109 

Tài liệu tham khảo: 
 Đề xuất dự án BfdW – Giai đoạn 3 
 ĐỊnh mức AAV/AFV 2021-2023 
 Công văn thông báo ngân sách 2021 của AAV/AFV 

 
I. Cơ sở đề xuất 
 
Hoạt động này trong khuôn khổ dự án “Chuyển đổi năng lượng và giảm thiểu biến đổi khí hậu ở Việt Nam” 
tại tỉnh Bạc Liêu do tổ chức Bánh mỳ cho thế giới (BfdW) và tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt nam (AAV) 
tài trợ, thuộc ưu tiên chương trình 1. Đơn vị triển khai dự án là Ban quản lý Chương trình Hỗ trợ Phát triển 
huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. 
 
Dự án có tổng kinh phí là 920.000 EURO. Trong đó BfdW tài trợ 800.000 EUR và AAV đóng góp 120.000 EUR 
sẽ được triển khai tại huyện Đông Hải. Mục tiêu chung của dự án là giảm thiểu các tác động tiêu cực của 
biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Mê Kông. Mục tiêu cụ thể bao gồm: (i) Đem lại lợi ích kinh tế cho hộ gia 
đình nuôi tôm thông qua áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng và các mô hình năng lượng tái tạo; (ii) 
Giảm lượng phát thải khí nhà kinh từ nuôi trồng thủy sản tại 4 xã dự án thuộc huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu 
và (iii) Tỉnh Bạc Liêu tăng cường các chính sách hỗ trợ và tạo kiện thuận lợi để giảm phát thải khí nhà kính 
từ hoạt động nuôi trồng thủy sản tại địa phương và vận chuyển thức ăn nuôi trồng thủy sản.  
 
Cũng như các tỉnh khác trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nuôi trồng thủy sản là một trong những 
nguồn thu nhập chính của huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Tuy nhiên, tập quán canh tác của cộng đồng nuôi 
trồng thủy sản địa phương như sản xuất, chế biến và vận chuyển thức ăn vẫn sử dụng nhiều nguồn năng 
lượng truyền thông và thiếu hiệu quả. 
 
Tháng 1.2022, bốn (04) mô hình năng lượng mặt trời đã được lắp đặt thí điểm tại 4 hộ dân thuộc hai xã 
Long Điền và Long Điền Tây. Đến cuối giai đoạn thử nghiệm, các mô hình thử nghiệm sẽ được kiểm định 
nếu đáp ứng các yêu cầu khác nhau của các hộ nuôi trồng thủy sản và các cơ sở kinh doanh quy mô nhỏ về 
chức năng, điện áp, hiệu suất, độ tin cậy, an ninh khả năng sử dụng, bảo trì, cách chúng hoạt động trong 
điều kiện thời tiết địa phương và tác động môi trường của chúng. Mô hình hiệu quả nhất sẽ được khuyến 
nghị để thực hiện trong giai đoạn nhân rộng. 
 
Tháng 6.2022, Một tư vấn năng lượng đã được BQL lựa chọn để thực hiện hoạt động đánh giá mô hình thí 
điểm đã lắp đặt. Tư vấn đã hoàn thành việc kiểm tra hiện trường, đánh giá cơ sở hạ tầng mô hình, họp chia 
sẻ về kết quả kiểm tra đánh giá sơ bộ dựa trên kết quả kiểm tra hiện trường, đưa ra các đề xuất để cái 
thiện hiệu suất của mô hình năng lượng. Tuy nhiên Tư vấn mới chỉ chuẩn bị báo cáo nhanh chia sẻ trong 
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cuộc họp mà chưa chuẩn bị được báo cáo theo yêu cầu của BQL và AAV. Sau khi trao đổi, tư vấn đã đồng ý 
việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành công việc đã thực hiện bao gồm đánh giá hiện trường và chia sẻ kết 
quả kiểm tra sơ bộ, về báo cáo đánh giá mô hình thí điểm theo yêu cầu, Tư vấn từ chối không thực hiện báo 
cáo do không đủ kỹ năng viết báo cáo theo yêu cầu. Trên cơ sở đó, BQL đã tiến hành đăng tuyển lựa chọn 
tư vấn thực hiện viết báo cáo đánh giá hiệu quả mô hình năng lượng đã lắp đặt. Tư vấn có thể tham khảo 
kết quả đánh giá của tư vấn trước đã thực hiện, đồng thời kiểm tra hiện trường để bổ sung thông tin, phục 
vụ hoàn thiện báo cáo. 
 
II. Mục tiêu: 

 Đánh giá hiệu quả mô hình năng lượng thí điểm đã được lắp đặt. 

 Đề xuất mô hình năng lượng nhân rộng phù hợp với điều kiện địa hình, khí hậu, thời tiết, nhu cầu 
và khả năng của người dân địa phương. 
 

III. Kết quả đầu ra 
 Báo cáo đánh giá hiệu quả mô hình năng lượng thí điểm đã được lắp đặt và đề xuất mô hình năng 

lượng nhân rộng phù hợp với điều kiện địa phương. 
 

IV. Phương pháp thực hiện: 
 

1. Tìm hiểu tài liệu dự án, báo cáo đánh giá của tư vấn đã thực hiện đánh giá hiện trường 
 Tìm hiểu tài liệu dự án, báo cáo đã thực hiện 

 
2. Xây dựng bộ công cụ đánh giá và lập kế hoạch đánh giá 
 Chuẩn bị kế hoạch triển khai công việc, lập bộ công cụ đánh giá bao gồm bảng hỏi, bảng check list 

kiểm tra các yếu tố kỹ thuật của mô hình  
 Họp thống nhất với nhóm dự án về kế hoạch thực hiện và bộ công cụ sử dụng 

 
3. Kiểm tra thực địa, đánh giá hiệu quả mô hình năng lượng thí điểm đã lắp đặt và tổng hợp thông 

tin số liệu 
 Kiểm tra các yếu tố liên quan đến cơ sở vật chất, hạ tầng mô hình, yếu tố vận hành (công suất, hiệu 

quả vận hành, hiệu quả tiết kiệm điện) cua mô hình thí điểm đã lắp đặt 
 Trao đổi với các hộ gia đình về hiệu quả sử dụng mô hình năng lượng thí điểm đã lắp đặt 
 Tổng hợp phân tích số liệu khảo sát và đề xuất phương án nhân rộng 

 
4. Làm việc với nhóm dự án, chính quyền địa phương, các hộ dân đã lắp đặt và đại diện các nhóm 

năng lượng sạch 
 Trình bày với nhóm dự án, các hộ dân và đại diện các nhóm năng lượng sạch về tóm tắt kết quả 

đánh giá và đề xuất của tư vấn về phương án nhân rộng. 
 Trao đổi và thống nhất phương án mô hình nhân rộng 

 
4. Viết báo cáo đánh giá và đề xuất mô hình nhân rộng 
 Hoàn thiện, tổng hợp và phân tích thông tin, số liệu sau khi lấy ý kiến các bên liên quan 
 Viết báo cáo và đề xuất mô hình năng lượng nhân rộng, lấy ý kiến các bên liên quan và hoàn thiện 

báo cáo. 
 

V. Kế hoạch thực hiện và phân công nhiệm vụ 
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STT Các bước triển khai 
Thời gian hoàn 

thành 
Người chịu trách 

nhiệm 

1 Liên hệ, thống nhất nội dung công việc, lập TOR và ký hợp 
đồng với tư vấn 

Tuần 4 tháng 7 Nhóm dự án 

3 Chuẩn bị kế hoạch và nội dung/bảng hỏi khảo sát thực địa Tuần 4 tháng 7 Tư vấn, BQL, 
nhóm dự án 

4 Khảo sát thực địa tại địa bàn dự án Tuần 1 tháng 8 Tư vấn 

5 Tổng hợp, phân tích, viết báo cáo và góp ý, hoàn thiện 
báo và thanh quyết toán 

Tuần 1 tháng 8 – 
tuần 2 tháng 8 

Tư vấn, nhóm dự 
án, BQL 

 
 
VI. Trách nhiệm và yêu cầu với các bên có liên quan 
 
Trách nhiệm của AFV/AAV và Ban quản lí huyện: 

 Lập TOR hoạt động và ngân sách thực hiện, kí hợp đồng tư vấn; 

 Điều phối, hỗ trợ và chuẩn bị công tác hậu cần và đánh giá tại địa phương 

 Rà soát, góp ý và duyệt bảng hỏi và báo cáo, đề xuất của tư vấn, thanh quyết toán. 

 Mời các bên tham gia cuộc họp giữa các bên để thống nhất kết quả đánh giá 
 
Trách nhiệm của Tư vấn: 

• Đọc kĩ TOR, hợp đồng tư vấn và kí gửi lại cho AFV/AAV; 

 Lập và gửi kế hoạch và bộ công cụ đánh giá chi tiết cho BQL và AFV/AAV xem và thống nhất trước 
khi triển khai 

 Gửi báo cáo đánh giá mô hình năng lượng thí điểm lắp đặt và đề xuất mô hình nhân rộng tại địa 
bàn dự án. 

 Cung cấp chứng từ và hoàn thành thủ tục thanh quyết toán với BQL dự án. 
 

Yêu cầu đối với các bên liên quan: 

 Yêu cầu đối với tư vấn: 
 Tư vấn có kinh nghiệm khảo sát/đánh giá, lắp đặt và vận hành các mô hình năng lượng tái tạo 

(mặt trời, gió, thủy triều…) ở Đồng bằng sông Cửu Long. 
 Có kiến thức và bằng cấp chuyên môn theo yêu cầu liên quan đến năng lượng tái tạo. 
 Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGOs)  
 Có kỹ năng giao tiếp với nhiều đối tượng khác nhau. 

 

 Yêu cầu đối với các xã và nhóm NLS và các hộ dân lắp đặt: 
 Thông báo lịch khảo sát cho các bên liên quan, bố trí nhân sự tham gia đánh giá theo kế hoạch. 
 Cung cấp và chia sẻ thông tin đầy đủ cho tư vấn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

 
VII. Giám sát và Đánh giá 

 Cán bộ phụ trách dự án chịu trách nhiệm giám sát, cung cấp thông tin, tài liệu, đánh giá chất lượng 
sản phẩm; 

 Điều phối dự án hỗ trợ chung, rà soát và phê duyệt. 
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Tư vấn vui lòng gửi hồ sơ bao gồm đề xuất triển khai hoạt động, hồ sơ năng lực và kinh phí đề xuất về hòm 
thư jobs.aav@actionaid.org với tiêu đề thư: B3 - Tư vấn đánh giá mô hình năng lượng hoặc văn phòng BQL 
huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu địa chỉ ấp 3, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Hạn chót nộp 

sơ là ngày 11/8/2022. 
 
  


