
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BẢN TIN SUSFORM-NOW (LDC) SỐ 2 Một chuyến khảo sát nhằm giới thiệu bếp đun cải tiến 

ế
Ngày 19, tháng 11, năm 2011 một cuộc thử nghiệm giới thiệu bếp lò cải tiến đã được diễn ra tại 3 bản: Tìa 
Ghếnh C, Huổi Múa A huyện Điện Biên Đông và bản Sai Lương thuộc huyện Điện Biên 

Bản Tìa Ghếnh C 
↑ 
Một số kiểu bếp cải tiến 
được trưng bày nhằm đáp 
ứng nhu cầu sở thích của 
dân bản. 

Bản Sài Lương 

Củi đun được bó lại với nhau 
thành từng bó, mỗi bó 5 kg. 
Bằng cách đếm số lượng các 
bó củi sử dụng mỗi ngày, 
lượng củi tiết kiệm sẽ được 
tính toán thông qua việc so 
sánh mức tiêu thụ gỗ hang 
ngày trước và sau khi sử dụng 
bếp cải tiến tiết kiệm củi. 
Bản Huổi Múa A 

↑
Chuyên gia của Hợp phần phát 
triển sinh kế đang hướng dẫn 
cách điền thông tin vào bảng 
theo dõi sử dụng củi. 



 
Hy vọng bếp cải tiến sẽ góp phần giảm lượng củi đun và nâng 
cao hiệu quả sử dụng chất đốt.  
 
Vào ngày 19 tháng 11, Hợp phần Phát triển sinh kế của Dự án 
Quản lý bền vững rừng đầu nguồn Tây Bắc đã giới thiệu một số 
mẫu bếp cải tiến với người dân tại ba thôn thí điểm của chương 
trình. Tại mỗi thôn, Hợp phần yêu cầu 5 hộ xung phong sử dụng 
bếp và ghi chép lại lượng củi đun hàng ngày trong tháng tới 
 
Thông qua thử nghiệm này, Hợp phần mong muốn tìm ra muốn 
loại bếp thích hợp mà người dân trong vùng thí điểm sẵn sang sử 
dụng.  
 
Nếu bạn sống trong các thôn thí điểm của Dự án Quản lý bền 
vững rừng đầu nguồn Tây Bắc và quan tâm đến hoạt động thử 
nghiệm này, xin hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết. 
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