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Tóm tắt: 
 

Tại thành phố Đà Nẵng, nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng tăng. Sử dụng năng lượng kém 

hiệu quả và các loại năng lượng truyền thống đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt, đòi hỏi thành phố 

cần có chiến lược đúng đắn trong việc khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên và đặc biệt là các 

nguồn năng lượng tái tạo. Việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn năng lượng hóa thạch kết hợp 

với nghiên cứu, ứng dụng các nguồn năng lượng tái tạo như mặt trời, gió, biogas, biomass, thủy 

điện... được xem là giải pháp hữu hiệu và bền vững đối với thành phố. Nhằm mục tiêu phát triển 

sử dụng nguồn năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố một cách hiệu quả, nhóm nghiên cứu đã 

tiến hành khảo sát tình hình và nhu cầu sử dụng năng lượng tái tạo tại thành phố Đà Nẵng, tập 

trung vào 4 dạng năng lượng tái tạo sau: 1. Năng lượng mặt trời; 2. Năng lượng gió; 3. Năng lượng 

biogas; 4. Năng lượng biomass.              
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Abstract: 
 

In Danang city, the demand of energy is increasing, while energy is being used inefficiently and 

traditional energy is on the verge of exhaustion require the city to have the right strategy in the 

exploitation and use of resources, especially renewable energy resources. Economized and 

effective fossil energy resource using combined with research and application of renewable energy 

sources such as solar, wind, biogas, biomass, hydro... is considered an effective and sustainable 

solution for the city. Aims to develop an effective way to use renewable energy sources in the city, 

we has conducted a survey of the state and the demand of using renewable energy in Danang, 

focusing on 4 types of renewable energy: 1. Solar energy; 2. Wind Energy; 3. Biogas energy; 4. 

Biomass Energy.              
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