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Tăng Cường Thông Tin về Hiệu Quả Năng Lượng và Nhận Thức Bền 
Vững cho Các Tổ Chức Cộng Đồng và Các Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ 
tại  Tây Sydney 

Trung Tâm Nguồn Lực Di Dân Cộng Đồng (trước đây là Trung Tâm Nguồn Lực 
Di Dân Hills Holroyd Parramatta) đang mời Các Tổ Chức Cộng Đồng và Các 
Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ (SME) Đa Văn Hóa và Đa Ngôn Ngữ (CALD) tại 
Tây Sydney tham gia Diễn Đàn và Các Hội Thảo Cộng Đồng về Hiệu Quả Năng 
Lượng 3E. 

Trong buổi công bố triển khai Chương Trình Tài Trợ Thông Tin về Hiệu Quả 
Năng Lượng của mình, Bộ Trưởng Bộ Biến Đổi Khí Hậu và Hiệu Quả Năng 

Lượng, Greg Combet, cho biết: "Các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các nhóm cộng 
đồng đang chịu áp lực rất lớn về thời gian. Kết quả là, họ thường xuyên không có 
thời gian, các nguồn lực hay thông tin để tìm ra cách tiết kiệm tiền bạc bằng việc 

cải thiện hiệu quả năng lượng."   

Dự Án 3E đã bắt đầu triển khai với mục tiêu trao quyền cho 
các doanh nghiệp và các tổ chức cộng đồng địa phương để 
đưa ra các quyết định đúng đắn về hiệu quả năng lượng. 
Thông tin đáng tin cậy được phổ biến thông qua các hội 

thảo, các đánh giá năng lượng và các nguồn lực từ trên web dưới dạng đa ngôn 
ngữ để giúp các tổ chức cộng đồng và các SME tiết kiệm năng lượng và giảm khí 
thải các-bon. 

Uma Menon, Điều Phối Viên Dự Án 3E (Thúc Đẩy Hiệu Quả Năng Lượng) điều 
phối việc thực hiện một loạt các hội thảo và đánh giá năng lượng để giúp các do-
anh nghiệp và các tổ chức cộng đồng địa phương học hỏi các kỹ năng mới và 
nhận biết được các biện pháp giảm năng lượng. Uma Menon cho biết: “Các nhóm 
mục tiêu này sẽ nhận thấy sự giảm tiêu thụ năng lượng đáng kể sau khi thực hiện 
các biện pháp được khuyến nghị cho họ”. Một loạt các hội thảo miễn phí về 
Thông Tin và Nhận Thức Bền Vững và Các Hội Thảo về Kỹ Năng Quản Lý Năng 
Lượng cho Các Nhà Quản Lý Trọng Điểm được thực hiện trên khắp Tây Sydney. 
Diễn đàn cộng đồng sẽ được tổ chức vào tháng 5, quy tụ các bên liên quan chính 
để thảo luận về hiệu quả năng lượng và ý nghĩa của nó đối với doanh nghiệp, 
cộng đồng và Hành Tinh. 

Đăng ký với Nhóm 3E để nhận được các cơ hội đào tạo miễn phí, yêu cầu kiểm 
tra năng lượng miễn phí và thông báo về các sự kiện sắp tới. 

Bản Tin 3E  

ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ 

CÁC MẸO TIẾT KIỆM 

NĂNG LƯỢNG CHO MÙA 

HÈ 

 

Đặt điều hòa ở mức nhiệt độ 

từ 24 - 27°C vào mùa hè và từ 18 

- 20°C vào  mùa đông. Với mỗi 

một độ được thiết lập tăng  nhiệt 

độ vào mùa hè và giảm vào mùa 

đông sẽ tiết kiệm tối đa 10% 

năng lượng được thiết bị tiêu 

thụ. 

 

 

Bật quạt trần bất cứ khi nào 

bật điều hòa. Vào mùa hè, quạt 

trần cho phép hệ thống điều hòa 

không khí hoạt động ở thiết lập 

điều nhiệt cao hơn và tốc độ quạt 

thấp hơn, điều này giúp tiết kiệm 

năng lượng. Năng lượng được sử 

dụng bởi quạt trần thấp hơn năng 

lượng được tiết kiệm bởi máy 

điều hòa, điều này có nghĩa là 

toàn bộ năng lượng được tiêu thụ 

ít hơn. Quạt có thể được chạy 

ngược chiề vào mùa đông để đạt 

hiệu quả tương tự.  

CÁC MẸO 
TIẾT KIỆM 
NĂNG 
LƯỢNG 
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Xếp Hạng Sao Năng Lượng 

Sao Năng Lượng là hệ thống xếp hạng hiệu quả năng lượng đơn giản. Sao Năng Lượng cho thấy 

hiệu quả năng lượng tương ứng của các thiết bị và sản phẩm ở tất cả mọi lĩnh vực, bao gồm cả 

thương mại và công nghiệp. Trang web này cho phép bạn so sánh hiệu quả năng lượng của hàng 

loạt các thiết bị điện có gắn nhãn sao năng lượng. 

http://reg.energyrating.gov.au/comparator/product_types/ 

Mẹo Tiết Kiệm Năng Lượng cho Doanh Nghiệp 

Trang web của Chính Phủ NSW trình bày một loạt các hành động mà bất kỳ cơ quan và doanh 

nghiệp nào cũng có thể thực hiện để giảm chi phí năng lượng, tiết kiệm tiền và sử dụng năng 

lượng hiệu quả hơn. Xem các nghiên cứu tình huống của các doanh nghiệp khác về việc giảm sử 

dụng năng lượng của họ và có được các ý tưởng cho doanh nghiệp của mình. 

 http://www.savepower.nsw.gov.au/business/power-saving-tips/how-to-savepower.aspx 

 

 

Bản Tin 3E  

Các Hội Thảo về Hiệu Quả Năng Lượng 
và Nhận Thức Bền Vững của Dự Án 3E 
đã bắt đầu vào tháng 11 năm 2012. 

Các hội thảo kéo dài 2 tiếng cung cấp 
cho những người tham gia thông tin về 
các chủ đề như biến đổi khí hậu, năng 
lượng của chúng ta đến từ đâu, các 
nguồn năng lượng thay thế và các biện 
pháp thực tế con người có thể áp dụng 
tại nơi làm việc để thực hiện các chiến 
lược hiệu quả năng lượng nhằm giảm 
khí thải các-bon, các hóa đơn tiền điện 
và tiết kiệm năng lượng.  

 Đối với những người muốn có thêm các kỹ năng về quản lý năng lượng, Dự Án 3E cũng cung cấp hội 
thảo đào tạo về kỹ năng quản lý năng lượng toàn diện trong 2 ngày. Hội thảo này tập trung vào phân 
tích và xác định việc sử dụng năng lượng tại nơi làm việc để quyết định các chiến lược giảm chi phí 
năng lượng. 

Các hội thảo được thực hiện bằng các ngôn ngữ cộng đồng khác nhau. Các hội thảo bằng tiếng Tamin 
và tiếng Trung Quốc đã được triển khai và Hội Thảo bằng tiếng Ả Rập được lên lịch vào ngày 12 tháng 
3 tại Bankstown.   

Nếu bạn muốn đăng ký tham gia một trong các Hội Thảo 3E hoặc nếu bạn muốn Nhóm 3E tiến hành 
cuộc hội thảo tại chỗ cho nhân viên của mình, vui lòng liên hệ với Nhóm 3E. 

Tập 1 Số 1 Tháng 2/2013 

DỰ ÁN 3E TRIỂN KHAI CÁC HỘI THẢO THÔNG TIN VỀ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG 

CÁC NGUỒN LỰC VỀ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG CHO DOANH NGHIỆP 

Trung Tâm Nguồn Lực Di 

Dân Cộng Đồng, trước đây 

được gọi là Trung Tâm Nguồn 

Lực Di Dân Hills Holroyd 

Parramatta , là tổ chức phi lơi 

nhuận, tại cộng đồng, được 

thành lập để nâng cao phúc 

lợi của những người dân di 

cư, tị nạn và những người 

nhập cư nhân đạo. MRC Cộng 

Đồng cung cấp các dự án do-

anh nghiệp xã hội, lãnh đạo, 

xây dựng năng lực , tuyên 

truyền về các vấn đề thời sự, 

giáo dục, y tế và các kỹ năng 

sinh kế. 

Địa chỉ: 

Level 4/1 Horwood Place 

Parramatta NSW 2150 

    PO Box 1801, Parramatta   
 NSW 2124 
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Nước Úc có thể sử dụng năng lượng hiệu quả hơn. Trước tiên, 
điều này có nghĩa là xem xét liệu chúng ta có thể tiết kiệm sử 
dụng năng lượng hay không; sau đó, nó có nghĩa là phải thực 
hiện các biện pháp để tránh lãng phí khi chúng ta sử dụng năng 
lượng; và cuối cùng, nó có nghĩa là hãy thông minh hơn – 
nghiên cứu xem làm thế nào để có được kết quả tương tự trong 
khi sử dụng ít năng lượng hơn để đạt được điều đó. 

Việc tăng hiệu quả sử dụng năng lượng có nhiều lợi ích: 

• giảm ô nhiễm các-bon  

• cải thiện an ninh năng lượng, và 

• giúp đỡ các hộ gia đình và các doanh nghiệp đối phó với 
giá năng lượng tăng cao. 

 

Giảm lượng năng lượng mà chúng ta sử dụng là một cách nhanh chóng, đơn 
giản và tiết kiệm chi phí để giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính của Úc. 

 

Nguồn:http://www.climatechange.gov.au/government/reduce/energy-efficiency.aspx 
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 NÂNG CAO HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG 
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Nhóm 3E chào đón chuyến thăm của Giám Đốc Mark và Phó Giám Đốc 
Mainul Haque từ Sở Biến Đổi Khí Hậu và Hiệu Quả Năng Lượng 
(DCCEE). 

Các vị Giám Đốc đã gặp gỡ các thành viên tham gia Dự Án 3E, tiến 
hành chuyến thăm cơ sở tới các doanh nghiệp địa phương. Prakash 
Shah, chủ sở hữu của Blackforest Bakery nhân cơ hội này thảo luận về 
các chiến lược sử dụng năng lượng hiệu quả liên quan đến các thực 
hành làm bánh và hiệu quả thiết bị mà ông học được từ các cuộc hội 
thảo 3E. 

Các vị Giám Đốc đã gặp gỡ Nhóm 3E tại cửa hàng một điểm dừng của 
3E nơi trưng bày các thiết bị và hiển thị thông tin về hiệu quả năng 
lượng cho công chúng. 

Dự Án 3E được quản lý bởi Điều Phối Viên Dự Án Uma Menon,  Các 
Viên Chức Phụ Trách Năng LượngTại Hiện Trường Arun Sharma, Mani 
Ramasamy và Yuling Du, Viên Chức Marketing và Truyền Thông Fran-

cois Prime và Viên Chức Hỗ Trợ Dự Án Jayshree Pather. 



 

Hoạt động này được tài trợ bởi Bộ Năng lượng, Tài nguyên và Toursim Úc như một phần của Chương Trình Tài Trợ Thông Tin 
về Hiệu Quả Năng Lượng.   
 
Các quan điểm được thể hiện ở đây không nhất thiết là quan điểm của Khối Thịnh Vượng Chung Úc, và Khối Thịnh Vượng 
Chung không nhận trách nhiệm về bất kỳ thông tin hoặc lời khuyên nào đưa ra ở đây 

.  

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN HỘI THẢO 3E  

 

Các hội thảo do Dự Án 3E tổ chức được hướng dẫn bởi các giảng viên 

giàu kinh nghiệm từ Steplight Pty Ltd. Steplight hỗ trợ các cộng đồng 

trong việc giảm dấu chân sinh thái của họ bằng cách sử dụng các đánh 

giá về tính bền vững, đánh giá năng lượng và hội thảo về tính bền vững. 

Giảng viên Steplight rất giàu kinh nghiệm trong việc thực hiện các hội 

thảo và các chương trình đào tạo cho hàng loạt các cá nhân và tổ chức. 

Các khách hàng trước đây của Steplight bao gồm các cá nhân tham gia, 

chính quyền địa phương, các cơ quan tiện ích năng lượng, các doanh 

nghiệp tư nhân và các tổ chức đào tạo. 

Dưới sự hướng dẫn của giảng viên Ian Moxon thuộc Steplight, các hội 

thảo được tổ chức trên khắp Tây Sydney. Ian đã là một người theo chủ 

trương bền vững được hơn mười lăm năm và tập trung vào hành động thiết thực. Ian đã thiết kế và xây dựng một ngôi nhà năng 

lượng mặt trời hoạt động hoàn toàn độc lập (điện, nước và cống rãnh), nơi ông hiện đang sống với gia đình của mình 

               CÁC LỢI ÍCH CỦA DỰ ÁN 3E  

♦ Tư vấn chuyên gia cho doanh nghiệp/ tổ chức của bạn về thông tin 
 năng lượng và các khoản trợ cấp của chính phủ 

♦ Tiết kiệm NHIỀU TIỀN trên hóa đơn năng lượng của bạn 

♦ Đào tạo MIỄN PHÍ về việc sử dụng năng lượng hiệu quả cho bạn và 
 đội ngũ nhân viên của mình 

♦ Dịch vụ trực tiếp, linh hoạt, theo thời gian và tại địa điểm của bạn 

♦ Giảm dấu chân các-bon của bạn 

♦ Thông tin được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ cộng đồng khác 
 nhau. 

♦ Nâng cao hồ sơ doanh nghiệp của bạn 

♦ Đăng ký nhận Bản Tin 3E 
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