ECO-RED Project

Bảng câu hỏi 2: Khảo sát nhu cầu sử dụng năng lượng
tái tạo (Questionnaire 2: Survey on labor market needs
on renewable energy)
Tên / Name: ………………………………………………………………………………….
Vị trí / Position: ………………………………………………………………………………..
Email: ……………………………….. Tel: …………………………………………
Vui lòng khoanh tròn một số tương ứng với công việc của bạn / Please circle the number
1
Người dân / Civilian
2
Doanh nghiệp / Enterprise
3
Cơ quan nhà nước / Government agency

Phần 1: Kiến thức về môi trường (Mã 1) (Part 1: Environmental awareness (Code 1))
1.

Bạn đã từng nghe nói về “sự ấm lên toàn cầu” hay “biến đổi khí hậu”?
Have you ever heard about "global warming" or "climate change"?
Có / Yes
Không / No

2.

Theo bạn, những hậu quả nào sau đây xảy ra là do tác động của “biến đổi khí hậu”?
Which of the following do you feel may be the consequences of "climate change"?
Tăng nhiệt độ môi trường / Increase environmental temperature
Tăng nguy cơ lũ lụt / Increase risk of flooding
Hạn hán và thiếu nước / Drought and lack of water
Tăng nguy cơ lây lan bệnh tật nguy hiểm / Increase risk of dangerous diseases
Giảm môi trường sống tự nhiên / Decrease natural habitats
Khác, vui lòng liệt kê / Other, please specify: ……………………….
Không / No

3.

Bạn có lo lắng về sự “biến đổi khí hậu”?
Do you worry about the "climate change"?
Có / Yes
Không / No

4.

Theo bạn, “biến đổi khí hậu ” xảy ra do nguyên nhân nào sau đây?
In your opinion, is "climate change" caused by the followings?
Tự nhiên / Nature
Hoạt động của con người / People activities
Cả hai / Both
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5.

Bạn có nghĩ rằng sự phát thải khí CO2 (do quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch như than đá, ga và dầu)
là yếu tố quan trọng gây ra sự “biến đổi khí hậu”?
Do you think CO2 emission (due to combustion of fossil fuels like coal, gas and oil) is an important
factor causing “climate change”?
Có / Yes
Không / No
Không biết / Do not know

6.

Những hoạt động nào sau đây gây ra sự phát thải khí CO2 nhiều nhất (chọn 2 câu trả lời)?
Which following activities cause most CO2 emission (select 2 answers)?
Công nghiệp / Industries
Sinh hoạt gia đình / Households (living activities)
Giao thông / Transportations
Nông nghiệp / Agriculture
Thủy sản / Fishery
Dịch vụ / Services

7.

Bạn có nghĩ rằng sự phát thải khí CO2 của mỗi gia đình có thể ảnh hưởng đến tốc độ “biến đổi khí
hậu”?
Do you think the CO2 emission by each household can effect on the rate of “climate change”?
Có / Yes
Không / No

Phần 2: Nhận thức và hiểu biết về NLTT, sử dụng năng lượng hiệu quả (Mã 1-3) (Part 2:
Perception and awareness of renewable energy, energy usage and energy efficiency (Code
1-3))
8.

Bạn có biết về các nguồn năng lượng sau không?
Are you aware of following sources?
Năng lượng nhiệt từ mặt trời / Solar thermal energy
Năng lượng điện từ mặt trời / Photovoltaic energy
Năng lượng gió / Wind energy
Năng lượng sinh khối / Biomass energy
Năng lượng từ nhiên liệu sinh học / Biofuel energy
Không / No
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9.

Bạn có thể cho biết sự thuận lợi của NLTT (chọn tối đa 3 câu trả lời)?
Can you tell us about benefits of renewable energy (select maximum 3 answers)?
Tốt cho môi trường / Good for environment
Không phụ thuộc vào điện lực / Independent on electric utilities
Tốt cho kinh doanh / Good for business
Giá rẻ / Low cost
Được hỗ trợ của nhà nước / Support from the government
Không bị cúp điện / No power outages
Không thấy sự thuận lợi / No benefits
Không biết / Do not know

10.

Bạn có biết về chương trình tuyên truyền sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm?
Are you aware of the advocacy program of using electricity efficiently or save?
Có / Yes
Không / No

11.

Bạn có nghe nói về chương trình dán nhãn năng lượng trên thiết bị?
Have you heard about the program of energy labels on equipment?
Có / Yes
Không / No

12.

Theo bạn, giá điện hiện nay là…….
According to you, the price of electricity is.......
Cao / High
Thấp / Low
Hợp lý / Reasonable

13.

Bạn có đồng ý rằng NLTT có thể thay thế năng lượng từ nguồn nguyên liệu hóa thạch không?
Do you agree that renewable energy can replace the fossil energy?
Có / Yes
Không / No
Không biết / Do not know

14.

Bạn có nghĩ rằng nên tăng cường sử dụng NLTT?
Do you think we should increase in using renewable energy?
Có / Yes
Không / No
Không biết / Do not know
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15.

Theo bạn, tổ chức, các nhân nào giữ vai trò then chốt trong việc hỗ trợ NLTT và/hoặc sử dụng năng
lượng hiệu quả?
In your opinion, who holds the key role of supporting renewable energy and/or energy efficiency
using?
Chính phủ / Government
Chính quyền địa phương / Local Authorities
Doanh nghiệp / Enterprises
Các đơn vị nghiên cứu / Academics
Người như bạn / People like you

16.

Theo bạn, đầu tư cho hệ thống NLTT là.......
According to you, the investment cost of renewable energy system is.......
Cao / High
Thấp / Low
Hợp lý / Reasonable

17.

Bạn có biết về chương trình trợ giá của chính phủ cho việc đầu tư/sử dụng NLTT? (1,2)
Have you ever heard about government subsidy/grant programs for renewable energy
usage/investment? (1,2)
Có / Yes
▪

Nếu có, xin cho biết chương trình nào / If yes, please let us know what program:
…………………………………..

Không / No
Không biết / Do not know
18.

Bạn có biết rằng khi ở trạng thái chờ (standby), các thiết bị vẫn tiêu thụ điện? (1,2)
Did you know that an electrical appliance uses energy when on standby? (1, 2)
Có / Yes
Không / No

19.

Trung bình mỗi ngày ở nhà/cơ quan/doanh nghiệp của bạn, những hoạt động nào sau đây thường
xuyên gây ra lãng phí điện năng?
On an average day in your home/offices/factories, please indicate how frequently the following
energy wasting activities might occur?
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Vui lòng khoanh 1 trả lời trên mỗi dòng / Please circle only one response on each line

Để thiết bị điện trong trạng thái
chờ (Leaving an appliance on
standby)
Để đèn sáng ở vị trí không cần
thiết (Leaving on unnecessary
lights)
Để máy nước nóng luôn luôn hoạt
động (Leaving hot water running)
Đun nhiều nước sôi hơn mức cần
thiết (Boiling more hot water in
the kettle than needed)
Sử dụng máy giặt ít đồ hơn mức
tải cho phép của máy (Using a
washing appliance with less than a
full load)

Đôi khi
(Some times)

Ít khi
(Rarely)

Không bao
giờ
(Never)

3

4

5

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Luôn luôn
(Always)

Thường xuyên
(Often)

1

2

1

20.

Vui lòng xếp hạng các hoạt động sử dụng điện sau đây theo mức từ tiêu hao điện ít nhất đến tiêu hao
điện nhiều nhất.
Please rank the following energy using activities in terms of the least energy use to the most energy
use.
Vui lòng xếp hạng từ 1 đến 5, với 1= tiêu hao ít nhất và 5=tiêu hao nhiều nhất
Please rank these from 1 to 5 where 1 = least energy and 5 = most energy
Hoạt động/Activities Hạng/Rank
Chiếu sáng / Lighting
Đông lạnh / Refrigeration
Nấu nướng / Cooking
Giặt / Washing
Âm nhạc, giải trí / Audiovisual

21.

Về việc sử dụng năng lượng hiệu quả, bạn nghĩ rằng…… (1,2)
In terms of energy efficiency do you think……(1,2)

Bản thân bạn (You
are…)
Nhà/cơ quan/doanh
nghiệp của bạn (Your
home/offices/factories
are…)

Please circle only one
Không hiệu
Rất không
quả
hiệu quả
(Quite
(Very
Inefficient)
Inefficient)

Rất hiệu quả
(Very Efficient)

Khá hiệu quả
(Quite
Efficient)

Bình
thường
(Neither)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5
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22.

Bạn có nghĩ rằng nhà/cơ quan/doanh nghiệp của bạn nên tiết giảm sử dụng năng lượng? (1,2)
Do you think you could reduce your home/office/factory energy consumption? (1,2)
Vui lòng chọn 1 câu / Please circle only one
Có / Yes
1
Tiếp câu 23 / Go to Q23
Không / No
2
Tiếp câu 24 / Go to Q24

23.

Những hoạt động nào sau đây bạn sẽ thực hiện để tiết kiệm năng lượng? (1,2)
Which of these measures would you be prepared to take to reduce your energy use? (1,2)

Vui lòng chọn một câu trả lời trên mỗi dòng / Please circle only one response on each line
Yes
No
Không để các thiết bị ngậm điện ở trạng thái chờ (ví dụ TV, Video)
1
2
Stop leaving appliances on standby (e.g. TV, Video)
Tăng thiết bị lạnh lên 1 độ
1
2
Turn up cooling thermostat by one degree
Chỉ mua sắm các thiết bị tiết kiệm điện
1
2
Buy only energy efficient products
Sử dụng phương tiện công cộng, đi bộ, đi xe đạp thay vì ô tô, xe máy
1
2
Take public transport, walk or cycle to reduce car use
Không phải các hoạt động này
1
2
None of these
24.

Mức độ đồng ý hay không đồng của bạn rằng các yếu tố sau sẽ khuyến khích bạn giảm tiêu thụ năng
lượng? (1,2)
To what extent do you agree or disagree that the following would encourage you to reduce your
energy consumption? (1,2)
Vui lòng chọn 1 câu trả lời cho mỗi dòng / Please circle only one response on each line
Rất đồng Đồng ý
Bình
Không đồng Rất không
ý
(Agree)
thường ý (Disagree) đồng ý
(Strongly
(Neither)
(Strongly
Agree)
Disagree)
Giá thành (tăng giá điện)
Cost factors (Raising the price of
1
2
3
4
5
electricity)
Giáo dục về vấn đề môi trường
Education about environmental
1
2
3
4
5
issues
Biểu giá bán điện bậc thang
1
2
3
4
5
Higher tariffs for high usage
Tăng cường các hoạt động khác để
tăng tiện nghi trong nhà
1
2
3
4
5
Having increased comfort in the
home
Phải tìm thu nhập phụ để chi trả các
hóa đơn
1
2
3
4
5
Having to find additional money to
pay meter charges
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Truyền thông về các thảm họa thiên
nhiên như lũ lụt hoặc bão tố
Media coverage of natural disasters
such as floods or hurricanes
Tăng cường qui định pháp luật về sản
phẩm sử dụng tiết kiệm năng lượng
More government legislation on
energy efficient products
Ban hành qui định về xây dựng nhà ở
sử dụng tiết kiệm năng lượng
Building regulations so homes use
less energy

25.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Mức độ đồng ý hay không đồng của bạn rằng các yếu tố sau sẽ khuyến khích bạn sử dụng năng
lượng hiệu quả hơn? (1,2)
To what extent would you agree or disagree that the following would help you to become more
energy efficient? (1,2)
Vui lòng chọn 1 câu trả lời cho mỗi dòng / Please circle only one response on each line
Rất đồng ý
Đồng ý
Bình Không đồng Rất không
(Strongly
(Agree) thường
ý
đồng ý
Agree)
(Neither) (Disagree) (Strongly
Disagree)
Tăng cường các ưu đãi/tài trợ
1
2
3
4
5
More cash incentives/grants
Giáo dục về sử dụng năng lượng hiệu
1
2
3
4
5
quả
Education on how to become more
energy efficient
Tăng cường các thông tin về sự tác
1
2
3
4
5
động đến môi trường của việc lãng
phí năng lượng
More information on the
environmental impact of wasting
energy
Giáo dục việc sử dụng năng lượng
1
2
3
4
5
hiệu quả từ trường học
Educating children in school
Cung cấp thông tin rõ ràng về chi phí
1
2
3
4
5
vận hành khi mua thiết bị.
Clearer information on running costs
when buying appliances
Dán nhãn năng lượng rõ ràng trên
1
2
3
4
5
thiết bị
Better labelling on appliances
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26.

Bạn hãy đánh giá hiệu quả của các hoạt động sau đây trong việc tác động đến cộng đồng về NLTT
và sử dụng năng lượng hiệu quả? (1,2)
How effective would you consider the following to be in helping the public find out more about
renewable energy, energy usage and energy efficiency? (1,2)
Vui lòng chọn 1 câu trả lời cho mỗi dòng / Please circle only one response on each line
Rất hiệu quả Hiệu quả
Bình
Không hiệu
Rất không
(Very
(Effective) thường
quả
hiệu quả
effective)
(Neither) (Ineffective) (Very Ineffective)
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

TV
Radio
Báo chí
Newspapers
Triển lãm
Exhibitions
Mạng internet
Internet
Thư viện
Library
Khác, xin liệt kê
Other, please specify:
………………….
…………………..
Không biết
Do not know ( )

27.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Bạn đã từng xem quảng cáo/tuyên truyền về NLTT/sử dụng năng lượng hiệu quả trên...... (1,2)
Have you ever seen any renewable energy/energy usage/energy efficiency advertisements carried
on……(1,2)
Vui lòng chọn 1 câu trả lời cho mỗi dòng / Please circle only one response on each line
Yes
No
TV
1
2
Biển quảng cáo
1
2
Billboards
Xe buýt
1
2
Buses
Báo chí
1
2
Newspapers/Magazines
Internet
1
2
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28.

Nếu trả lời có ở bảng trên, bạn vui lòng ghi vào ô sau những hoạt động của bạn sau khi xem quảng
cáo/tuyên truyền về sử dụng tiết kiệm năng lượng? (1,2)
If yes to any of the above, please write in the box below the action that you took? (1,2)

Phần 3: Kiến thức về năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả (Mã 1-3) (Part
3: Knowledge of renewable energy and energy efficiency (Code 1-3))
29.

Theo bạn, nguồn năng lượng tái tạo nào sau đây là bền vững nhất?
According to you, what following energy sources is the most sustainable?
Năng lượng nhiệt từ mặt trời/Solar thermal energy
Năng lượng điện từ mặt trời/Photovoltaic energy
Năng lượng gió/Wind energy
Năng lượng thủy điện/Hydropower
Năng lượng sinh khối/Biomass energy
Năng lượng nhiên liệu sinh học/Biofuel energy
Không biết/Do not know

30.

Nguồn năng lượng nào sau đây có hiệu quả kinh tế cao nhất?
What the following energy sources is the highest economic efficiency?
Năng lượng nhiệt từ mặt trời/Solar thermal energy
Năng lượng điện từ mặt trời/Photovoltaic energy
Năng lượng gió/Wind energy
Năng lượng thủy điện/Hydropower
Năng lượng sinh khối/Biomass energy
Năng lượng nhiên liệu sinh học/Biofuel energy
Không biết/Do not know

31.

Theo bạn, nguồn năng lượng tái tạo nào sau đây có thể khai thác và sử dụng trong khu vực sinh sống
của bạn?
According to you, which of renewable energy sources can be produced and used in your region?
Năng lượng nhiệt từ mặt trời/Solar thermal energy
Năng lượng điện từ mặt trời/Photovoltaic energy
Năng lượng gió/Wind energy
Năng lượng thủy điện/Hydropower
Năng lượng sinh khối/Biomass energy
Năng lượng nhiên liệu sinh học/Biofuel energy
Không biết/Do not know
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32.

The bạn, lĩnh vực nào sau đây đã và đang sử dụng nguồn năng lượng tái tạo trong khu khu vực sinh
sống của bạn?
According to you, what fields have been used renewable energy in your region?
Công nghiệp/Industry
Nông nghiệp/Agriculture
Vận tải/Transportation
Hoạt động sinh sống của hộ gia đình/Households
Khác, vui lòng liệt kê/Other, please specify:……………
Không biết/Do not know

33.

Xu hướng sử dụng năng lượng tái tạo trong khu vực sinh sống của bạn trong 10 năm tới?
What is the trend of renewable energy usage in your region in next ten years?
Năng lượng nhiệt từ mặt trời/Solar thermal energy
Năng lượng điện từ mặt trời/Photovoltaic energy
Năng lượng gió/Wind energy
Năng lượng thủy điện/Hydropower
Năng lượng sinh khối/Biomass energy
Năng lượng nhiên liệu sinh học/Biofuel energy
Không biết/Do not know

Phần 4: Kiểm toán năng lượng hộ gia đình (Mã 1,2)(Part 4: Household Energy Audit
(Code 1,2))
34.

Một vài hoạt động trong hộ gia đình có thể tiêu thụ nhiều năng lượng hơn các hoạt động còn lại.
Mức độ đồng ý hoặc không đồng ý của bạn về các hoạt động sử dụng nhiều năng lượng sau đây?

Some household activities can use more energy than others. To what extent would you agree or
disagree that each of the following uses a lot of energy?
Khoanh tròn 01 trả lời trên mỗi dòng/Please circle only one response on each line
Rất đồng ý Đồng ý Bình
Không
Rất không
(Strongly
(Agree) thường
đồng
ý đồng
ý
agree)
(Neither) (Disagree) (Strongly
disagree)
Đun nước tiêu thụ nhiều năng
lượng nhất
1
2
3
4
5
Heating water uses the most
energy
Sưởi ấm nhà tiêu thụ nhiều năng
lượng nhất
1
2
3
4
5
Heating the home uses the most
energy
Chiếu sáng nhà tiêu thụ nhiều năng
1
2
3
4
5
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lượng nhất
Lighting the home uses the most
energy
Hoạt động sử dụng các thiết bị
điện gia dụng tiêu thụ nhiều năng
lượng nhất
Use of Electrical appliances in the
home uses the most energy
35.

1

2

3

4

5

Theo bạn, hoạt động nào sau đây tiêu thụ nhiều năng lượng nhất?
Which of the following household activities do you think uses most energy?
Vui lòng xếp hạng từ 1 đến 4 (với 1: tiêu thụ nhiều năng lượng nhất; 4: tiêu thụ năng lượng ít
nhất)/Please rank these from 1 to 4 where 1 = most energy and 4 = least energy
Hoạt động (Activities)
Hạng (Rank)
Đun nước
Heating water
Sưởi ấm nhà hoặc văn phòng
Heating houses or offices
Chiếu sáng nhà hoặc văn phòng
Lighting houses or offices
Hoạt động sử dụng thiết bị điện
gia dụng
Use of electrical appliances

Phần 5: Thái độ, khả năng chấp nhận, tính sẵn sàng của cộng đồng về năng lượng tái
tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả (Mã 1,2) (Part 5: Attitude, acceptability, ready of
community on renewable energy and energy efficiency usage (Code 1,2))
36.

Bạn/doanh nghiệp bạn có xem xét mua điện từ nguồn năng lượng tái tạo thậm chí với giá điện cao
hơn một ít không?
Do you consider buying electricity from renewable sources even if it is slightly expensive?
Có/ Yes
Không/No
Có thể/May be

37.

Hiện tại, bạn/doanh nghiệp bạn đang lắp đặt loại hệ thống năng lượng tái tạo nào?
Currently, what kinds of technology in renewable energy systems do you install?
Năng lượng nhiệt từ mặt trời/Solar thermal energy
Năng lượng điện từ mặt trời/Photovoltaic energy
Năng lượng gió/Wind energy
Năng lượng thủy điện/Hydropower
Năng lượng sinh khối/Biomass energy
Năng lượng nhiên liệu sinh học/Biofuel energy
Không biết/Do not know
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38.

Cho biết lý do bạn/doanh nghiệp bạn quyết định lắp đặt các hệ thống năng lượng tái tạo và (hoặc) hệ
thống tiết kiệm năng lượng?
What reason do you install renewable energy and/or energy efficiency systems?
Sở thích/Your hoppy
Bảo vệ môi trường/Environmental protection
Hiệu quả kinh tế/Economic efficiency
Tự chủ năng lượng/Independently power supply
Khác, vui lòng liệt kê/Other, please specify:……………………………………………

39.

Trước khi đầu tư các hệ thống năng lượng tái tạo và (hoặc) hệ thống tiết kiệm năng lượng, bạn/doanh
nghiệp bạn có ước tính thời gian hoàn vốn là bao lâu không?
Before investing renewable energy and/or energy efficiency systems, how long of payback period do
you estimate?
3-5 năm/years
5-10 năm/years
10-15 năm/years
Khác/Other ……….
Không/No

40.

Bạn/doanh nghiệp bạn có sẵn lòng trả tiền điện cao hơn để không bị cúp điện không?
Are you willing to pay higher price to be provided electricity 24 hours without cuts?
Có/Yes
Không/No
Có thể/May be

41.

Bạn/doanh nghiệp bạn sẽ lắp đặt hệ thống năng lượng tái tạo nào?
What kinds of technology on renewable energy systems will you install in near future?
Năng lượng nhiệt từ mặt trời/Solar thermal energy
Năng lượng điện từ mặt trời/Photovoltaic energy
Năng lượng gió/Wind energy
Năng lượng thủy điện/Hydropower
Năng lượng sinh khối/Biomass energy
Năng lượng nhiên liệu sinh học/Biofuel energy
Không biết/Do not know
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42.

Lý do gì khiến bạn/doanh nghiệp bạn không có kế hoạch lắp đặt các hệ thống năng lượng tái tạo và
(hoặc) hệ thống tiết kiệm năng lượng (chọn tối đa 3 câu trả lời)?
If you do not have plans to install renewable energy and/or energy efficiency systems, what are your
reasons (select maximum 3 answers)?
Không hấp dẫn/Do not interest
Không đủ tiền/Do not have enough money
Quá mắc/Expensive
Không có khả năng hoàn vốn/Do not payback
Thời gian hoàn vốn quá dài/Very long payback period
Hài lòng với sự cung cấp điện hiện tại/Satisfy with current power supply
Lo ngại về sự không ổn định và không tin cậy của thiết bị/Afraid of unstable and unreliable
power equipment
Chất lượng kém/Poor quality
Không biết hệ thống hoạt động như thế nào/Do not know how equipment work
Khác, vui lòng liệt kê /Other, please specify:…………

43.

Nếu được hỗ trợ ít nhất 50% vốn đầu tư, bạn/doanh nghiệp bạn có lắp các hệ thống năng lượng tái
tạo và (hoặc) hệ thống tiết kiệm năng lượng không?
If you are supported at least 50% of total investment cost, do you install renewable energy and/or
energy efficiency systems?
Có/Yes
Không/Νο
Có thể/May be

44.

Bạn/doanh nghiệp bạn có đồng ý sử dụng nhiên liệu sinh học (ví dụ: xăng sinh học E5, dầu sinh học
và khí sinh học) không?
Do you agree/ or use biofuels (example: biogasoline (E5), biodiesel and biogas)?
Có/Yes
Không/No
Có thể/May be

45.

Bạn/doanh nghiệp bạn có ủng hộ các dự án năng lượng tái tạo và (hoặc) tiết kiệm năng lượng triển
khai trong khu vực của bạn không?
Do you support a renewable energy and/or energy efficiency project carried out in your region?
Có/Yes
Không/No
Có thể/May be
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Phần 6: Năng lượng tái tạo và thị trường năng lượng (Mã 1,2) (Part 6: Renewable energy
and energy efficiency market (Code 1,2))
46.

Bạn có biết loại thiết bị NLTT nào hiện đang kinh doanh trên thị trường?
Do you know what kinds of the renewable energy system are commercialized on market?
Năng lượng nhiệt từ mặt trời/Solar thermal energy
Năng lượng điện từ mặt trời/Photovoltaic energy
Turbin gió / Wind Turbine
Ống thu ánh sáng mặt trời / Solar tube
Thiết bị sử dụng gas (đèn, bếp...) / Gas Products (lamp, stove…)
Khác, vui lòng liệt kê / Other, please specify:…………………………………………..

47.

Bạn có thể mua/bán thiết bị NLTT qua kênh phân phối sản phẩm nào?
Which following channels can you buy and sell the renewable energy and/or energy efficiency
systems?
Công ty phân phối / Distribution companies
Siêu thị / Supermarkets
Cửa hàng / Stores
Internet
Khác, vui lòng liệt kê / Other, please specify:……………………………………….

Phần 7: Độ tin cậy, tính ổn định, tuổi thọ của thiết bị năng lượng tái tạo (Mã 1,2) (Part 7:
Reliability, stability and lifetime of renewable energy and energy efficiency systems (Code
1,2))
48.

Theo bạn, tuổi thọ của thiết bị NLTT và/hoặc hệ thống năng lượng hiệu quả là bao lâu?
According to you, how long is the lifetime of a renewable energy and/or energy efficiency system?
Dưới 1 năm / Under 1 year
1-5 năm / 1- 5 years
5-10 năm / 5-10 Years
Trên 10 năm / Over 10 years
Không biết / Do not know

49.

Tuổi thọ của thiết bị NLTT và/hoặc hệ thống năng lượng hiệu quả mà công ty của bạn sản xuất là bao
lâu?
How long is the lifetime of your company renewable energy and/or energy efficiency products?
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Dưới 1 năm / Under 1 year
1-5 năm / 1- 5 years
5-10 năm / 5-10 Years
Trên 10 năm / Over 10 years
Không biết / Do not know
50.

Bạn sẽ chọn hệ thống NLTT và/hoặc hệ thống năng lượng hiệu quả có nguồn gốc/xuất xứ từ đâu?
Which origin of renewable energy and/or energy efficiency products do you choose?
Trong nước / National
Khu vực / Regional
Thế giới / International
Không biết / Do not know

51.

Theo bạn, thiết bị NLTT và/hoặc hệ thống năng lượng hiệu quả có dễ sử dụng/vận hành không?
In your opinion, is it easy to use/operate renewable energy and/or energy efficiency systems?
Dễ / Easy
Khó / Difficult
Có lẽ / May be

52.

Các loại thiết bị nào sau đây bạn có thể sử dụng/vận hành hoặc biết nguyên tắc hoạt động?
Which following systems can you use/operate or be aware of the operation principle?
Năng lượng nhiệt từ mặt trời/Solar thermal energy
Năng lượng điện từ mặt trời/Photovoltaic energy
Năng lượng gió / Wind energy
Năng lượng sinh khối / Biomass energy
Năng lượng nhiên liệu sinh học / Biofuel energy
Khác, vui lòng liệt kê / Other, please specify:……………………………………………
Không / No

53.

Theo bạn, điện năng được tạo ra từ các hệ thống năng lượng tái tạo có ổn định và tin cậy như nguồn
điện của điện lực không?
According to you, is the power generated from renewable energy systems as stable and reliable as
that from utilities?
Có / Yes
Không / No
Không biết / Do not know

54.

Theo bạn, hệ thống thiết bị nào sau đây có tính ổn định và độ tin cậy cao nhất?
According to you, which following systems are most stable and reliable?
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Năng lượng nhiệt từ mặt trời/Solar thermal energy
Năng lượng điện từ mặt trời/Photovoltaic energy
Năng lượng gió / Wind energy
Năng lượng sinh khối / Biomass energy
Năng lượng nhiên liệu sinh học / Biofuel energy
Khác, vui lòng liệt kê / Other, please specify:……………………………………………
Không / No

Phần 8: Chính sách (Mã 2,3) (Part 8: Policies (Code 2,3))
55.

Bạn vui lòng liệt kê các đề án/chương trình ủng hộ NLTT/ or sử dụng hiệu quả năng lượng?
Could you please list projects/legal frameworks which support renewable energy and/or energy
efficiency usage?
…….
Không biết / Do not know

56.

Bạn vui lòng liệt kê các đề án/chương trình ủng hộ sử dụng NLTT đã được cơ quan của bạn triển
khai?
Could you please list implemented projects/legal frameworks of your organizations which support
the use of renewable energy and/or energy efficiency?
…..
Không biết / Do not know

57.

58.

Cơ quan bạn có triển khai chương trình hỗ trợ người ở khu vực nông thôn xây dựng nhà vệ sinh, hầm
ủ biogas…?
Have your organizations implemented the supported programmes to people in rural areas such as
toilet building, biogas digester, etc.?
Có / Yes
Không / No
Doanh nghiệp bạn có tham gia chương trình trợ giá của chính phủ khi sử dụng năng lượng xanh
không?
Have your enterprises involved in the price support program from government when applying
“green energy”?
Có / Yes
Không / No
Không biết / Do not know
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Phần 9: Tuyên truyền và giáo dục (Mã 1,2)/ (Part 9: Propaganda and education (Code
1,2))
59.

Bạn có cần thêm thông tin liên quan đến NLTT và/hoặc hiệu quả năng lương?
Do you need more information about renewable energy and/or energy efficiency?
Có / Yes
Không / No

60.

Nếu trả lời có, nơi nào hữu ích nhất mà bạn sẽ tìm kiếm thông tin?
If yes, where is the most useful place for such information to be made available?
Báo chí / Newspapers
Truyền hình / Television
Radio
Internet
Thư viện / Libraries
Khác, vui lòng liệt kê / Other, please specify: ………………………………………….

61.

Các khóa đào tạo hoặc chuyên gia ở lĩnh vực nào sau đây mà bạn đang tìm kiếm để hỗ trợ cho cơ
quan/doanh nghiệp của bạn?
What kinds training courses or experts are you looking for supporting your
organizations/enterprises?
Năng lượng nhiệt từ mặt trời/Solar thermal energy
Năng lượng điện từ mặt trời/Photovoltaic energy
Năng lượng gió / Wind energy
Năng lượng sinh khối / Biomass energy
Năng lượng nhiên liệu sinh học / Biofuel energy
Khác, vui lòng liệt kê/ Other, please specify:…………………………………………….
Không / No
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