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T M T T 

Báo  áo này gi i  hi u tổng quan các yếu tố góp phần vào vi c thiết kế, thực hi n, và tính bền 

vững của các  hương  rình đi n khí hóa nông thôn thành công. 

Luận Đ    Chính 

Thự  hi n  ác chương  rình đi n khí hóa nông  hôn đòi hỏi một số điều ki n về môi  rường thể 

chế nh m đảm bảo mở rộng  hương  rình một cách thành công và ổn định. Do những thách thức 

cụ thể    mậ  độ dân số thấp,  êu  ầu năng lượng thấp, và các nền kinh tế nông  hôn  hưa phá  

triển,  á   hương  rình nà   êu  ầu điều ki n  ấp vốn đặc bi t, các tiêu chuẩn thiết kế và xây 

dựng  ụ  hể để đáp ứng  á  đặ  điểm cung cấp đi n nông thôn, và mộ   ơ quan quản lý  hương 

trình có năng lực chuyên môn cần thiế  để thích nghi  hương  rình v i những điều ki n thực tế 

đặc thù của m i quốc gia. Báo  áo này sẽ xem xét cả những điều ki n và yêu cầu để thiết kế 

 hành  ông  á   hương  rình đi n khí hóa nông  hôn để đạ  được tỷ l  triển khai đi n khí hóa 

nông thôn cao, và các vấn đề có thể là mộ   há h  hứ  sự thành công lâu dài trong quá trình thực 

hi n  hương  rình. Tài li u nà   ũng sẽ nghiên  ứu k  hơn bài học kinh nghi m t  các  hương 

 rình đi n khí hóa nông thôn thành công được chọn. 

                   

 Cá   hương  rình đi n khí hóa được thiết kế  huẩn sẽ góp phần đáng kể vào vi c phát 

triển kinh tế nông  hôn, nhưng  hỉ khi các dịch vụ đi n phá  sinh đáng  in  ậy, có giá cả 

phải  hăng, và  ó  hể cung cấp cho một tỷ l  đáng kể các cộng đồng được phục vụ. 

 Đảm bảo chi phí hạ  ầng  ơ sở luôn hợp lý không chỉ  á  động trực tiếp đến khả năng  hi 

trả dịch vụ đi n, mà  òn  á  động tiềm tàng  ủa  hương  rình đối v i chi phí tính  ho m i 

hộ gia đình/doanh nghi p được phục vụ. Ngoài ra, nếu  ính đến nhu cầu đối v i các dịch 

vụ công cộng thiết yếu khác cần  iêu  hụ đi n như    ế, giáo dục tiểu học, cung cấp nư c 

an toàn, và vận tải, thì  ảo đảm quá  rình  hự  hi n  hương  rình  ó hi u quả kinh tế sẽ 

mang lợi  rự   iếp cho những  êu  ầu quan  rọng hơn  ủa chính phủ và các cộng đồng 

được phục vụ. 

 Xét  á  lợi ích kinh tế tiềm năng  ủa dịch vụ đi n có giá phải  hăng và ổn định, thì sự 

 ền vững lâu dài về thể chế và tài chính là điều  ối  ần  hiế . 

 

 

 

 

 


