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Tóm tắt: 

Ngày nay, nhu cầu năng lượng ngày càng tăng cùng với các định chế nghiêm ngặt về phát thải 
khí nhà kính và vấn đề an ninh năng lượng đòi hỏi phải tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế. Ở 
Tây Nguyên, nguồn năng lượng tái tạo dựa trên sinh khối nông nghiệp là những lựa chọn hấp 
dẫn đối với nguồn nguyên liệu đầu vào tạo năng lượng. Mục đích của bài báo này là nhận dạng 
các nguồn phế thải nông nghiệp sẵn có như cà phê, gạo, ngô, sắn, mía… nhằm đánh giá tiềm 
năng năng lượng. Phương pháp nghiên cứu là tổng hợp các phương pháp phỏng vấn bán cấu trúc, 
khảo sát và phân tích tạo nên cách tiếp cận hiệu quả để làm rõ được mục tiêu nghiên cứu. 
Chương trình điều tra đã được thực hiện với 337 hộ nông dân tại 10 huyện và thành phố của tỉnh 
Daklak. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tổng khối lượng phế thải nông nghiệp tiềm  năng  là  818,1  
ngàn  tấn  trong  năm  2015,  có thể sản sinh khoảng 277,7 triệu lít Etanol hoặc lượng nhiệt 14 
triệu TJ/năm 
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Abstract: 

Today, increasing energy demands, stringent regulations on  fossil  fuel-based  emissions, and  
concerns  related  to  energysecurity  make  it  imperative  to  search  for  alternative  sources. In  
Central  Highlands,  agricultural  biomass-based  renewable  sources are attractive alternatives to 
material-based feedstocks for energy. The aim of this paper is to identify the available 
agricultural residues, such as coffee, rice, corn, sugar cane residues…, to evaluate the potential  
for  energy.  The  general  study  method  blends  semi structured  interviews, observation  and  
interpretation  to  form  an  effective approach to gain  an overall understanding of  the research  
object. A pilot survey scheme is conducted among 337 famers in 10 districts /cities of Daklak 
province. Through the result of study, by 2015, the total weight of potential agricultural  residues  
is  around 818.1 thousand tons/year that could generate around 277.7 million liters of Etanol or 
heat quantity of 14 million TJ/year. 
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