
Thông báo cơ chế tài chính dựa trên kết quả cho thợ xây (khí sinh học) 

Dự án khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam (PMU) sẽ thực hiện cơ chế mới tại sáu tỉnh tại Việt 

Nam. Cơ chế này được thiết kế để hỗ trợ các thợ xây (khí sinh học) phát triển khả năng xây dựng và 

mở rộng một doanh nghiệp cung ứng công nghệ khí sinh học cho các bên chăn nuôi quy mô nhỏ tại 

Việt Nam. Trong cơ chế này, các doanh nghiệp khí sinh học cung ứng được các hầm khí sinh học quy 

mô nhỏ chất lượng cao sẽ được nhận một khoản tiền khuyến khích theo cơ chế tài chính dựa trên 

kết quả (RBF) là 1,2 triệu đồng.  

 

Các tỉnh RBF  

Cơ chế RBF sẽ được thực hiện thí điểm tại 6 tỉnh; chỉ các công trình khí sinh học được xây dựng trên 

địa bàn các tỉnh này mới có đủ điều kiện để được hưởng chính sách khuyến khích của RBF.  

• Hà Nội 

• Thái Nguyên 

• Hải Dương 

• Quảng Bình 

• Vĩnh Phúc 

• Hà Giang 

Đến năm 2015, dự tính số tỉnh được nhận khoản chính sách khuyến khích của RBF sẽ được nhân lên 

thành 30 tỉnh trên toàn lãnh thổ Việt Nam.  

 

Điều kiện được nhận khuyến khích từ cơ chế RBF  

Các thợ xây cần hoàn thành khoá tập huấn thợ xây- và doanh nghiệp khí sinh học mới để có thể 

tham gia chính thức vào dự án và nhận chính sách khuyến khích của cơ chế RBF.  Bên cạnh việc tham 

gia tập huấn, các doanh nghiệp khí sinh học sẽ phải kí hợp đồng với PMU. 

   

Tập huấn thợ xây mới: 

Tập huấn này miễn phí, để có thể tham gia đợt tập huấn này, thợ xây phải chứng minh được người 

đó phải có kỹ năng xây dựng cơ bản và có động lực để trở thành một thợ xây hầm khí sinh học. Sau 

khi kết thúc khoá tập huấn, thợ xây khí sinh học mới sẽ phải chứng tỏ rằng mình có thể xây dựng 

một hầm khí sinh học chất lượng cao để được nhận mã số thợ xây. Với mã số thợ xây này, thợ xây 

được phép xây dựng các hầm khí sinh học thuộc dự án khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam. 

Để có thể đủ điều kiện nhận cơ chế khuyến khích của RBF tại sáu tỉnh đã nhắc phía trên, thọ xây sẽ 

phải tiếp tục tham gia một khoá tập huấn bổ sung: tập huấn doanh nghiệp khí sinh học RBF.  

Tập huấn doanh nghiệp khí sinh học RBF: 

Trong khoá tập huấn này, người tham gia sẽ phải học cách tự đánh giá kiểm tra chất lượng, cung cấp 

đào tạo người sử dụng và cải thiện hoạt động bán hàng và các kỹ năng bán hàng thông thường. Khoá 

tập huấn này sẽ diễn ra trong bốn ngày với chi phí tham gia là 3,5 triệu đồngi. Sau khoá tập huấn, thợ 

xây khí sinh học (và doanh nghiệp của người này) sẽ có thể được nhận khoản khuyến khích của RBF 

là 1,2 triệu đồng trên một công trình khí sinh học được xây nếu công trình đáp ứng được các yêu cầu 

của cơ chế RBF.  

Ký hợp đồng với PMU: 

Điều kiện cuối cùng để doanh nghiệp khí sinh học đủ điều kiện để có thể hoạt động chính thức trong 

dự án tại các tỉnh thí điểm là ký hợp đồng với PMU. Hợp đồng sẽ được ký kết sau khi hoàn thành 

khoá tập huấn doanh nghiệp thợ xây PMU. Trong hợp đồng, họ sẽ phải cam kết hộ gia đình được xây 

hầm hoặc bản thân doanh nghiệp sẽ không nhận bất cứ khoản hỗ trợ tài chính ODA nào khác. Thêm 



vào đó, hợp đồng sẽ ghi rõ doanh nghiệp khí sinh học sẽ phải tự đánh giá chính xác về chất lượng và 

tuân theo các yêu cầu của cơ chế RBF của hầm xây. Trong hợp đồng, doanh nghiệp khí sinh học cũng 

phải ghi rõ số tài khoản ngân hàng của mình để có thể nhận được khoản khuyến khích của cơ chế 

RBF.  

 

Các đợt tập huấn: 

31 tháng ba – 3 tháng tư: Tập huấn doanh nghiệp khí sinh học RBF tại Hà Nội 

14-17 tháng tư: Tập huấn doanh nghiệp khí sinh học RBF tại Hải Dương 

21-24 tháng tư: Tập huấn doanh nghiệp khí sinh học RBF tại Thái Nguyên 

5-8 tháng năm: Tập huấn doanh nghiệp khí sinh học RBF tại Vĩnh Phúc 

12-15 tháng năm: Tập huấn doanh nghiệp khí sinh học RBF tại Hà Nội 

26 -31 tháng năm: Tập huấn thợ xây khí sinh học mới + Tập huấn kỹ thuật viên khí sinh học mới tại 

Đăk Nông 

9-15 tháng sau: Tập huấn thợ xây khí sinh học mới + Tập huấn kỹ thuật viên khí sinh học mới tại 

Quảng Bình 

Đây là chương trình tập huấn dự kiến nên sẽ có thể có thay đổi. Để có thông tin cập nhật chính xác, 

xin vui lòng xem thông tin tại trang mạng điện tử của dự án PMU: http://www.biogas.org.vn  

 

Các thợ xây (khí sinh học) có mong muốn tham gia tập huấn thợ xây mới hoặc tập huấn doanh 

nghiệp khí sinh học RBF có thể đề đạt nguyện vọng tham gia với văn phòng dự án tại tỉnh của mình 

hoặc trực tiếp tới PMU.  

 

Thông tin liên hệ PMU 

Địa chỉ: Phòng 104, toà nhà 2G, Khu ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội 

Điện thoại: (84. 4) 3726.1771 - Fax: (84.4) 3726.1773 

Email:  bpovn@biogas.org.vn 

 

Các yêu cầu của cơ chế RBF  

Cơ chế khuyến khích tài chính dựa trên kết quả sẽ giúp các doanh nghiệp khí sinh học trong việc 

giảm thiểu rủi ro và thực hiện thêm các trách nhiệm khác so với hoàn cảnh hiện tại. Các yêu cầu 

chính để được nhận khuyến khích từ cơ chế RBF được liệt kê như dưới đây. 

• Tiếp thị: Doanh nghiệp khí sinh học sẽ phải tự tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua hầm khí 
sinh học.  

• Cung ứng hầm khí sinh học chất lượng cao: Chỉ các hầm khí sinh học đạt được các tiêu chuẩn 
chất lượng đã đề ra mới có đủ điều kiện được nhận chính sách khuyến khích từ RBF. 

• Doanh nghiệp khí sinh học sẽ phải cung cấp tập huấn sử dụng và bảo dưỡng cho người sử 
dụng cuối cùng.  

• Sau khi xây dựng hầm khí sinh học, thợ xây cần phải tự đánh giá chất lượng hầm khí sinh 
họcii.  

• Trả chi phí dịch vụ cho việc kiểm tra quản lý chất lượng (200.000 đồng/công trìnhiii) 
• Cung cấp một ứng dụng khí sinh học miễn phí với giá 350.000 đồng cho hộ gia đìnhiv 
• Các hộ gia đình của các tỉnh thí điểm này sẽ không còn được nhận hỗ trợ tài chính từ dự án; 

họ cũng không được phép nhận bất cứ khoản hỗ trợ tài chính ODA nào khác.  
Nếu tất cả các yêu cầu trên đều đạt được, doanh nghiệp khí sinh học sẽ được nhận khoản khuyến 
khích từ cơ chế RBF là 1,2 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp khí sinh học đó.  



                                                           
i
 Thợ xây có thể vay không lãi suất từ dự án để chi trả cho các chi phí tập huấn; khoản vay sẽ phải được trả đầy 
đủ sau một năm.  
ii
 Các công trình cũng sẽ được kiểm tra bởi người thẩm định chất lượng thuê ngoài để đảm bảo chất lượng 

công trình đạt được các tiêu chuẩn đã đề ra.  
iii
 Khoản chi này sẽ được trả sau (sau 6 tháng) dựa trên số lượng hầm đã xây dựng thực tế.  

iv
 Hộ gia đình có thể chọn loại ứng dụng theo mong muốn của mình tương đương giá trị sản phẩm miễn phí 

được nhận.  


