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Liter of Light – dự án sử dụng nguyên
liệu từ rác thải nhựa và Pin thải
Lithium để tạo nên những sản phẩm
đèn năng lượng mặt trời thân thiện với
môi trường
- Đã được triển khai trên 32 quốc gia
trên toàn thế giới
- Ra mắt tại Việt Nam vào ngày
08/12/2019

Tổng quan về dự án



➔ 270 TRIỆU TẤN
rác thải nhựa toàn
cầu.

➔ 99,5 TRIỆU TẤN
rác thải nhựa ven
bờ biển trong phạm
vi 50 km.

➔ 3% RÁC THẢI
nhựa toàn cầu thải
vào đại dương.

RÁC THẢI NHỰA TRÊN THẾ GIỚI CHIẾM CHỈ SỐ CAO 



THỰC TRẠNG RÁC THẢI NHỰA TẠI VIỆT NAM

➔ 1,8 TRIỆU TẤN rác
thải nhựa đổ ra biển
mỗi năm.

➔ 10% tổn thương hệ
san hô.

➔ Thiệt hai 1,3 TỶ USD
hệ sinh thái mỗi năm.



TÁC HẠI RÁC THẢI NHỰA ẢNH HƯỞNG ĐẾN TOÀN CẦU

9% TÁI CHẾ 12% ĐỐT CHÁY 79%  CHÔN LẤP VÀ 
THẢI VÀO MÔI 

TRƯỜNG

➔ Rác thải nhựa không có khả năng tự phân hủy sinh học, chỉ vỡ thành
mảnh nhựa nhỏ và trôi nổi khắp nơi.

➔ Nhịp độ sử dụng rác thải nhựa ngày càng tăng sẽ dẫn đến hơn 13 TỶ
TẤN rác thải nhựa được chôn lấp và thải vào đại dương vào năm 2050.



GIẢI PHÁP MANG HÀNH TINH XANH TRỞ LẠI

CÙNG CHUNG TAY 
TÁI CHẾ RÁC THẢI 
NHỰA BẢO VỆ HỆ 

SINH THÁI 



VÀI NÉT VỀ DỰ ÁN 
LITER OF LIGHT



LITER OF LIGHT 
Liter of Light là một nền tang Platform mở (Open CSR Platform) giúp cộng động tiếp cận giải pháp đèn năng lượng mặt trời tái
chế từ rác thải nhựa và Pin Lithium tái tạo một cách hiệu quả và sáng tạo. Việc phát triển nền tảng nguồn mở (open platform)
đối với công nghệ để dạy cộng đồng cách làm ra sản phẩm đèn năng lượng mặt trời giúp tạo ra việc làm ở địa phương, dạy
các kỹ năng xanh, và trao quyền triển khai thực hiện dự án về cho các cộng đồng nghèo năng lượng.

Bằng cách sử dụng các vật liệu có sẵn tại địa phương để sản xuất đèn năng lượng mặt trời có thể sửa chữa dễ dàng, Liter of
Light thực hiện tăng cường cộng động tự nguyện bằng cách tích hợp mô hình sinh kế với khả năng lắp ráp đèn nhanh hơn thay
vì hướng gần 70% chi phí sản xuất cho dịch vụ hậu cần từ nước ngoài . Chúng tôi tạo ra cơ hội và phát triển thị trường
nhỏ cho các cộng đồng địa phương.

Cách tiếp cận theo hướng Open Platform của chúng tôi đã giúp Liter of Light phát triển nhanh chóng và lan toả giá trị phục vụ
cộng đồng thiếu ánh sáng với 3 chi nhánh và đại diện hoạt động toàn trên thế giới. Liter of Light ở Ý chịu trách nhiệm điều
phối dự án the Liter of Light ở Châu Âu và lục địa Châu Phi, Liter of Light Viet Nam đóng góp mạnh trong chiến lược ứng dung
công nghệ vào triển khai các hoạt động CSR của hệ thống trong khi trụ sở tổng công ty của hoạt động này được đặt tại Manila,
Philippines

+ 1.000.000
ĐÈN ĐƯỢC 

LẮP ĐẶT

32
NƯỚC

+ 2.500.000
CÁ NHÂN THỤ 
HƯỞNG KHẮP 

THẾ GIỚI

22
VĂN PHÒNG 
TRÊN CÁC 
QUỐC GIA 

+ 15.000
HỘI THẢO ĐƯỢC 

THỰC HIỆN 

+ 2.700
KỸ THUẬT VIÊN 
ĐƯỢC ĐÀO TẠO



Rác thải nhựa +  Pin lithium tái chế + Năng lượng mặt trời
= ÁNH SÁNG BỀN VỮNG TÁI KIẾN THIẾT MIỀN TRUNG

POWERED BY

All partners interested
Tất cả đối tác quan tâm

Technology-Enabled Partner
Đối tác phát triển công nghệ

Lithium recyclable technology
Công nghệ tái chế pin lithium

Global technology & program platform
Mạng lưới công nghệ & chương trình 

LOL trên toàn cầu

2021 PROGRAMS



ÁNH SÁNG BỀN VỮNG CHO 
TƯƠNG LAI

Tiếp cận năng lượng tái tạo là quan trọng
đối với: 

✓ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 
✓ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
✓ MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG 

Nghiên cứu cho thấy số người không được
tiếp cận, sử dụng điện đã giảm từ 1,7 tỷ
vào 2000 xuống 1,1  tỷ vào 2016. Mặc dù
có sự cải thiện này, hiện nay vẫn còn 1 tỷ
người chưa được sử dụng điện. 

Đến năm 2030, năng lượng tái tạo sẽ
chiếm hơn 60% lượng điện có sẵn ở các
vùng nông thôn. Hệ thống điện năng
lượng mặt trời và lưới điện nhỏ sẽ cung
cấp một nửa lượng điện có sẵn và phát
triển mạnh nhờ vào các mô hình kinh
doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ và triển
khai dự án dùng tài nguyên và nguồn lực
tại địa phương. 



“MANG GIẢI PHÁP ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT 
TRỜI BỀN VỮNG VÀ HIỆU QUẢ, THÂN THIỆN 
MÔI TRƯỜNG NHẤT ĐẾN MỌI NGƯỜI, MỌI 
NƠI ”

MỤC TIÊU DỰ ÁN



XÂY NỀN 
TẢNG PLATFORM ONLINE 

ĐỂ ĐÀO TẠO VÀ  PHÁT 
TRIỄN  NĂNG LỰC

LIÊN KẾT VỚI DOANH NGHIỆP 
VÀ CÁC TỔ CHỨC CHO 
CHƯƠNG TRÌNH CSR – GÓP 
TIỀN, CÔNG SỨC, VẬT LIỆU 

PHÁT TRIỄN MÔ HÌNH KINH 
DOANH NHỎ CHO ĐỊA PHƯƠNG
& KINH DOANH TÁC ĐỘNG XÃ HỘI 

NGHIÊN CỨU CÔNG 
NGHỆ MỚI ĐỂ TỐI ƯU HOÁ SẢN 
PHẨM THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG 
VÀ BỀN VỮNG HƠN

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỄN CỦA 
LITER OF LIGHT TẠI VIỆT NAM



CHIẾN LƯỢC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH 
LITER OF LIGHT DÙNG OPEN PLATFORM

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 
(TRONG VÀ NGOÀI NHÀ) 

LOYALTY PLATFORM 
LITER OF LIGHT

ĐỔI RÁC THẢI NHỰA LẤY 
ĐIỂM THƯỞNG VÀ QUÀ 

VÀ GÓP PHẦN THẮP SÁNG 
LITER OF LIGHT PROJECT

ONLINE PLATFORM ĐỂ HƯỚNG 
DẪN NGƯỜI DÂN TẠO RA SẢN 

PHẨM DÙNG BO MẠCH VÀ VẬT 
LIỆU TÁI CHẾ ĐỊA PHƯƠNG

XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI ĐỂ 
ĐƯA CHƯƠNG TRÌNH LITER OF 

LIGHT VỀ CHO ĐỊA PHƯƠNG 
CHUNG TAY PHÁT TRIỂN



CÁC SẢN PHẨM VÀ GIẢI PHÁP DÀNH
CHO CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ 

HỘP ĐÈN
CHO HỘ GIA ĐÌNH

HỘP ĐÈN SOLAR 
CẦM TAY

ĐÈN ĐƯỜNG KHU 
NỘI THÔN

ĐÈN ĐƯỜNG
LIÊN THÔN

HỆ THỐNG QUAN TRẮC LỤT 
KHÔNG DÂY TỰ ĐỘNG



1. HỘP ĐÈN SOLAR CẦM 
TAY

The Light Box là đèn cầm tay - một giải
pháp nhỏ gọn và linh hoạt để chiếu sáng
trong gia đình hoặc cầm đi vào ban đêm, 
cảnh báo cứu hộ khi cần. Các thành phần
chính của đèn được làm từ chai nước, ống
nhựa và các vật liệu có sẵn tại địa phương, 
ngay cả đối với các khu vực xa xôi nhất. 
Nguyên liệu chính của hộp đèn là bảng pin 
năng lượng mặt trời 2W5V, pin 3.7V và đèn
led 3.7V 1W

LỢI ÍCH: 

• DỄ LẮP RÁP, VẬN HÀNH  & BẢO TRÌ 
• KHÔNG CÓ KHÍ THẢI CO2
• VẬT LIỆU TÁI TẠO VÀ CÓ THỂ LẮP RÁP TẠI ĐỊA 

PHƯƠNG (MÔ HÌNH KINH TẾ TUẦN HOÀN)
• LÂU BỀN VÀ KHÔNG THẤM NƯỚC
• KHÔNG TỐN TIỀN ĐIỆN
• TĂNG TÍNH AN TOÀN VÀ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI VỀ 

ĐÊM
• SỬ DỤNG TỐT KHU VỰC TRONG NHÀ VÀ NGOÀI 

TRỜI 
• VẬN CHUYỂN DỄ DÀNG & TIỆN LỢI KHI SỬ DỤNG
• WHITE LABEL – LOGO VÀ CÁ NHÂN HOÁ THÔNG ĐIỆP 

TÀI TRỢ



2. GIẢI PHÁP ÁNH SÁNG CHO HỘ GIA ĐÌNH

LỢI ÍCH: 
• DỄ LẮP RÁP, VẬN HÀNH & BẢO TRÌ 
• VẬT LIỆU TÁI TẠO VÀ CÓ THỂ LẮP RÁP TẠI ĐỊA 

PHƯƠNG (MÔ HÌNH KINH TẾ TUẦN HOÀN)
• THIẾT KẾ DÙNG LÂU BỀN VÀ KHÔNG THẤM 

NƯỚC
• HỆ THỐNG PHẦN MỀM THÔNG MINH GIÚP CÂN 

BẰNG VẬN HÀNH PIN LITHIUM VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN 
• KHÔNG TỐN TIỀN ĐIỆN
• KHÔNG CÓ KHÍ THẢI CO2
• WHITE LABEL – LOGO VÀ CÁ NHÂN HOÁ THÔNG 

ĐIỆP TÀI TRỢ

Giải pháp ánh sáng dung cho hộ gia đình độc lập dùng tấm Pin 
năng lượng mặt trời và thiết bị do Liter of Light phối hợp với 
PowerWells và VIoT nghiên cứu phát triển. 
Vật liệu sẵn có, và dễ tìm thấy và tái sử dụng tại địa phương
bao gồm các chứng năng:

• Bảng pin năng lượng mặt trời 18V - 40Watts
• 4 bóng đèn LED 1W - 50W
• 1 đèn nháy SOS (Emergency Light)
• 4 cổng USB 5 Volts (8A Max) có thể xạc điện thoại, đèn

cầm tay hoặc Laptop
• 1 cổng Bluetooth 4.0 kết nối phần mềm

GHI CHÚ: BẢO HÀNH HỘP ĐÈN 5 NĂM PHỤ KIỆN CÓ THỂ TỰ THAY THẾ



LỢI ÍCH:

•
•
•
•
•
•
•
•

DỄ LẮP RÁP, VẬN HÀNH & BẢO TRÌ 
VẬT LIỆU TÁI TẠO VÀ CÓ THỂ LẮP RÁP TẠI ĐỊA 
PHƯƠNG (MÔ HÌNH KINH TẾ TUẦN HOÀN)
VẬT LIỆU TÁI TẠO 
THIẾT KẾ DÙNG LÂU BỀN VÀ KHÔNG THẤM NƯỚC
KHÔNG TỐN TIỀN ĐIỆN
TĂNG TÍNH AN TOÀN VÀ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI VỀ ĐÊM
SỬ DỤNG TỐT KHU VỰC NGOÀI TRỜI 
GIẢM TỆ NẠN XÃ HỘI VÀ TAI NẠN 

GHI CHÚ: BẢO HÀNH 2 NĂM PHỤ KIỆN CÓ THỂ TỰ THAY THẾ

Đèn đường là hệ thống ánh
sáng cho cộng đồng và khu
vực ngoài trời trong thôn, 
xóm. Vật liệu có sẵn dễ tìm
bao gồm chai nhựa, ống tre, 
cây gỗ, Bảng pin năng lượng
mặt trời 2W5V, pin 3.7V và
đèn led 3.7V 1W đến 8W.

3. ĐÈN ĐƯỜNG
(ĐƯỜNG NỘI THÔN)



4. ĐÈN ĐƯỜNG
(ĐƯỜNG LIÊN THÔN)

LỢI ÍCH:
• DỄ LẮP RÁP, VẬN HÀNH & BẢO TRÌ 
• KHÔNG CÓ KHÍ THẢI CO2
• VẬT LIỆU THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG
• THIẾT KẾ LÂU BỀN VÀ KHÔNG THẤM NƯỚC
• KHÔNG TỐN TIỀN ĐIỆN
• SỬ DỤNG TỐT KHU VỰC NGOÀI TRỜI 
• GIẢM TỆ NẠN XÃ HỘI VỀ ĐÊM
• GIA TĂNG AN TOÀN TRÊN ĐƯỜNG PHỐ VỀ ĐỀM
• WHITE LABEL – LOGO VÀ CÁ NHÂN HOÁ THÔNG 

ĐIỆP TÀI TRỢ

GHI CHÚ: BẢO HÀNH 2 NĂM PHỤ KIỆN CÓ THỂ TỰ THAY THẾ

Đèn đường là hệ thống ánh sáng cho
cộng đồng và khu vực ngoài trời, 
đặc biệt là đèn đường liên thôn. Vật
liệu trụ lắp đèn dễ tìm tại địa phương
bao gồm ống thép (ống nước), đèn
năng lượng 20W/ 40W/ 60W và bảng
năng lượng mặt trời tương ứng được
ứng dụng cho đường công cộng lên
đến 60km/hrs giới hạn tốc độ. 



5. GIẢI PHÁP QUAN TRẮC CẢNH BÁO LỤT SỚM DÙNG THIẾT BỊ
CẢM BIẾN KHÔNG DÂY VÀ PHẦN MỀM CẢNH BÁO THÔNG MINH

A Solution Built to scale 

With plug and play ultrasonic sensor devices running on solar power source, 
communicating in long range up to 30 km radius and cloud based device 
management platform, the end-to-end flood sensor network and built-in incident 
management system software can effectively manage flood and disaster 
management anytime anywhere to help local communities become more resilient to 
flood and natural disasters.

Main features & benefits 

• Timely detection of possible flood risks and floods.
• Highly reliable and available real-time data.
• Tailored solution that can be integrated with external developments at any level 

(device, connectivity, cloud or user application).
• Total adaptation and integration with emergency plans.
• Creation of historic data for Administrations.
• Low energy consumption.
• An unlimited number of devices can be included in future extensions.
• Cost effective and scalable 
• End to End Incident management system & End-user apps availble

Guardian 
IMS



CHƯƠNG TRÌNH TÁI CHẾ PIN LITHIUM ĐỂ TRỮ NĂNG 
LƯỢNG CHO SẢN PHẨM LITER OF LIGHT

Tái chế Pin Laptop Trạm tái chế Pin Lithium Công nghệ & phần mềm giúp tái chế Pin Lithium 

Giải pháp quan trắc Lụt dùng Pin tái chế Tái chế Pin từ xe đạp điện Sản phẩm Liter of Light dùng Pin tái chế



HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH
2021 - 2022

VÀ CÁC ĐỐI TÁC TRONG HỆ 
SINH THÁI CỦA RISEMOUNT 

FOUNDATION

Chuỗi hoạt động
“Tái Kiến Thiết Miền Trung” 

Giai đoạn 2021-2022



Quỹ từ thiện Risemount (Risemount Foundation) được thành lập 
bởi Tập đoàn Vicoland Group với sứ mệnh mang đến những dự án 
xã hội có ý nghĩa và chia sẻ những điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống. 
Đặc biệt là trong Y tế, Giáo dục và Khởi nghiệp.

Quỹ từ thiện Risemount được ra đời năm 2017 và quản lí bởi Công 
ty TNHH MTV Quản lí quỹ từ thiện Risemount – Trực thuộc tập 
đoàn Vicoland Group.



VÀI NÉT VỀ TÌNH HÌNH MIỀN TRUNG SAU CƠN LŨ LỊCH SỬ 10/2020

• Dự báo đến năm 2050, Việt Nam có khoảng 30 triệu dân sống ở khu vực thường xuyên có
thiên tai, trong đó người nghèo chiếm tỷ lệ lớn.

• Miền Trung hứng chịu đợt mưa bão lịch sử năm 2020 với hơn 1.500 ngôi nhà bị sập đổ; gần
240.000 ngôi nhà khác bị sập đổ, hư hỏng, tốc mái 235 người chết và mất tích

• Ước tính thiệt hại về kinh tế, theo Chính phủ, vào khoảng 17.000 tỷ đồng, trong đó riêng thiệt
hại do bão số 9 là hơn 10.000 tỷ đồng (chưa kể nhiều cơ sở hạ tầng và hàng trăm km đê
điều, kênh mương, bờ sông, bờ biển và bị hư hỏng, sạt lở).

• huyện Nam Trà My, Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) là hai trong số 4 huyện bị thiệt hại nặng
nề nhất

Nguồn: http://congan.com.vn/tin-chinh/kip-thoi-ho-tro-nguoi-dan-sua-chua-nha-cua-sau-bao-
lu_102429.html

http://congan.com.vn/tin-chinh/kip-thoi-ho-tro-nguoi-dan-sua-chua-nha-cua-sau-bao-lu_102429.html


A sustainable & resilient “Miền Trung”, that is 
passionate about environmental causes, creating 
innovative solutions and utilizing solar power to 
mitigate the problem of plastic pollution and climate 
change

Vision

24



To empower areas which suffer from energy poverty and 
are most affected by climate change through the 
application of sustainable sources of light, such 
as solar light.
To raise awareness and passion amongst citizens of 
Vietnam to contribute to the environment and combat 
climate change.
To build a stronger and more resilient Central Viet 
Nam

Mission of the campaign

25



1. To mobilise youth in supporting those suffering from 
energy poverty through volunteerism and 
innovation

2. To empower local people and teach them 
them how to access resuable energy and 
raise awareness of plastic waste and battery 
waste problem

Target

26





Liter of Light – Chuỗi hoạt động “Tái Kiến Thiết Miền Trung 2021-2022”

1. Chiến dịch Liter of Light : thực hiện khảo sát và hỗ trợ lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng bằng
năng lượng mặt trời cho các vùng chưa có điện hoặc bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn lũ lịch sử 2020
với sự hỗ trợ của các đơn vị đồng hành, sự đóng góp của các nhà hảo tâm.
2. Đưa Liter of Light vào trung tậm đổi mới sáng tạo của trường đại học: phối hợp với
Risemount và một trường đại học tại miền trung đưa Platform mở Liter of Light và PowerWells vào
trường để tạo điều kiện cho các bạn sinh viên được triển khai các hoạt động Liter of Light theo khả
năng sáng tạo và nhu cầu của địa phương và các chương trình tái kiến thiết miền trung do LoLVN
và Risemount tổ chức.

3. Chuỗi Hackathon : phối hợp với trường Đại học và Kỹ thuật trên cả nước tổ chức các cuộc thi
Hackathon, để tìm ra các sản phẩm đèn năng lượng mặt trời sử dụng vật liệu tái chế, thân thiện với
môi trường tối ưu nhất, phù hợp với tiêu chí của Liter of Light.
4. Talk show : phối hợp với trường Đại học và các KOL, diễn giả nổi tiếng tổ chức các buổi talk
show với những diễn giả là những người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng với giới trẻ nói về tầm quan
trọng của Bảo vệ mội trường.
5. Lễ Tổng Kết chuỗi hoạt động cuối năm 2021 : Chương trình lễ hội ánh sáng với chủ đề
“Thắp sáng niềm tin – Lighting Up Hopes”.



03/2021 25-30/01/2021

Campaign chay Run4Light
Các Chương Trình với Nhà Tài Trợ

Hoạt Động Trao Tặng Đèn
cùng Đối Tác tại các Địa Phương do 

Risemount Foundation chỉ định
(Lần 1)

05-30/03/2021

Hoạt Động Trao Tặng Đèn
cùng Đối Tác tại các Địa Phương do 

Risemount Foundation chỉ định
(Lần 2)

Workshop hướng dẫn lắp ráp đèn
Press Media Công bố đồng hành của 
quỹ Risemount Foundation & Liter of 
Light 2021

02/2021

TÁI KIẾN THIẾT MIỀN TRUNG (CAMPAIGN) – SỰ KIỆN CHẠY ĐÀ CHO 2021



1. Đề xuất cho 1 dự án trước tết âm lịch 2021.
1. Triển khai dự án “Tái kiến thiết miền trung” đầu tiên sau tết âm lịch với quy

mô:

i. 100 hộp đèn #2 cho 100 căn nhà (2 dự án)
ii. 100 đèn cầm tay #1 cho 100 căn nhà (bao gồm hoạt động tổ chức hướng dẫn lắp ráp)
iii. 40 đèn đường #4 (2 thôn)
iv. 10 cảm biến lụt không dây và hệ thống thu thập chỉ số lụt và cảnh báo tự động

(nhân rộng số lượng cảm biến theo hướng tài trợ và crowd funding)



Liter of Light Việt Nam hợp tác với Khoa thiết kế mỹ thuật của trường Đại học
thông qua Innovation Hub của trường để nghiên cứu, thiết kế tạo hình các mẫu
đèn nghệ thuật làm từ chai nước uống đã qua sử dụng của đơn vị tài trợ.

Hợp tác với bộ phận nghiên cứu sáng tạo của trường để tìm kiếm những giải
pháp thiết kế mới, vật liệu nhựa và xây dựng tái chế mới thân thiện hơn với môi
trường để tạo ra những chiếc đèn đẹp hơn, tốt hơn, bền vững hơn.

Hợp tác với trường tổ chức các talkshow với các diễn giả là những người nổi
tiếng để truyền cảm hứng kêu gọi bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất.

Tổ chức các workshop, hướng dẫn sinh viên thực hiện lắp ráp đèn năng lượng
mặt trời làm từ pin và nhựa tái chế sau đó đem đi tặng cho các vùng/nhà cần đến
ở vùng sâu vùng xa.
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Để phục vụ cho công tác thiết kế mẫu đèn nghệ thuật và nghiên cứu, chế tạo vật liệu
nhựa tái chế mới :

● Mỗi tháng Liter of Light Việt Nam phối hợp cùng với một nhãn hàng nước uống sẽ
cung cấp cho trường 1000 chai nhựa đã qua sử dụng để làm nguyên liệu thiết kế
đèn. (Risemount foundation có thể đề xuất nhãn hàng hoặc LoLVN sẽ đề xuất đơn vị
tài trợ hợp tác đang có sẵn)

● Tài trợ chi phí, vật tư cần thiết để thiết kế, nghiên cứu theo thỏa thuận thống nhất với
trường ($$/tháng - 1 năm hoạt động).

● Bố trí 2 nhân sự về kỹ thuật làm việc trực tiếp tại trường, là cầu nối giữa kỹ thuật về
đèn điện với các mẫu thiết kế để đảm bảo hiệu quả thắp sáng của đèn được thiết kế.

● Cung cấp Platform mở Liter of Light và thiết bị dùng cho tái chế Pin để đào tạo sinh
viên lắp ráp bo mạch, đèn và thiết bị/công nghệ dùng cho tái chế Pin Lithium (Tài trợ
bởi Risemoutnt và nhãn hàng nước uống)
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Chương trình nghiên cứu sản phẩm đèn solar mới3

THỜI GIAN NGHIÊN CỨU
Năm
2021

Tháng
1

Tháng
2

Tháng
3

Tháng
4

Tháng
5

Tháng
6

Tháng
7

Tháng
8

Tháng
9

Tháng
10

Tháng
11

Tháng
12

Innovation Hub - Khoa Thiết Kế Mỹ Thuật & Khoa Vật Liệu
Xây Dựng & Khoa Điện/Điện Tử.
Nhân sự chủ chốt : 1 kỹ thuật về đèn tái chế và 1 kỹ 
thuật điện.
Nhân sự cầu nối: 2 part-time

Kết quả kỳ vọng: 
1 mẫu đèn nghệ thuật / 1 tháng
1 mẫu đèn từ vật liệu tái chế/ 6 tháng
1 talkshow/campaign tài trợ và lắp đặt đèn thắp sáng vùng sâu/6 tháng



Cuộc thi - Hackathon4

Địa điểm: Innovation Hub của Đại Học tại Đà Nẵng
(hoặc một trường đang liên kết với Liter of Light)

Yêu cầu cuộc thi: 
Với những thiết bị được cung cấp, người dự thi cần nghiên cứu tạo ra đèn

từ bất kỳ chất liệu tái chế trong cuộc sống, thành một sản phẩm đèn sử dụng
năng lượng mặt trời với độ sáng và độ bền cao.

Tiêu chí đánh giá
sản phẩm

- Độ phát sáng của đèn hoàn thành cao.

- Đèn được làm từ nguyên liệu có sẵn tại địa phương (khuyến khích sử
dụng nguyên vật liệu đang bị bỏ đi và có độ bền cao)

- Đèn sạc được bằng năng lượng mặt trời và thời gian sử dụng dài.



Cuộc thi Hackathon (tt.)4

QUYỀN LỢI

- Các sản phẩm hoàn thành tại cuộc thi sẽ thuộc quyền sở hữu của BTC
- Những sáng kiến cải tiến hiệu quả sẽ được ghi nhận và nhân rộng cho

các địa phương khác.

- Những sinh viên đạt giải tại cuộc thi có cơ hội hợp tác part time hoặc
intern cho LoL để nghiên cứu, phát triển thêm chuyên môn. Có các phần
thưởng là tiền mặt hoặc quà tặng được tài trợ bởi nhà tài trợ chương trình

GIÁ TRỊ SẢN PHẨM



SỰ KIỆN LỄ TỔNG KẾT CHUỖI HOẠT ĐỘNG LITER OF LIGHT
“INTERNATIONAL FRIENDSHIP DAY 2021”

Biểu diễn nhảy
Flashmob Hip-
hop với chủ đề
Dance for
Earth.

Tổ chức Sự kiện
Christmas Lighting
với các mẫu đèn
tạo hình nghệ
thuật từ chai nhựa
đã qua sử dụng
của chai nhựa –
tác phẩm và thành
quả của trường
đại học .

Tổ chức Sự kiện
nhảy Flashmob –
Dance for Earth 
2021 tại Khu Đô
Thị kiểu mẫu của
tập đoàn hoặc
cùng với đơn vị tài
trợ Venue với đèn
năng lượng mặt
trời cầm tay.

Tổ chứ bay 
Khinh khí cầu
kêu gọi bảo vệ
môi trường cùng
Logo nhà tài trợ
trên khinh khí
cầu.

Run4Light bao 
gồm:
- Family Run
- Night Run
(Quản lý chiến
dịch trên Apps 
CSR: WattsUp.
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ĐỀ XUẤT CHI PHÍ VÀ CÁCH 
THỨC TÀI TRỢ



ĐỀ XUẤT HẠNG MỤC TÀI TRỢ CỦA NHÃN HÀNG

Tài trợ cho Liter of Light Việt Nam sự kiện “Tái kiến thiết miền trung” trước tết âm lịch 2021

Tài trợ cho Liter of Light Việt Nam liên kết với Khoa thiết kế mỹ thuật của 1 số trường Đại học
để nghiên cứu, thiết kế tạo hình mẫu đèn nghệ thuật làm từ chai nhựa đã qua sử dụng.

Tài trợ chi phí tổ chức chuỗi 6 sự kiện Hackathon kết hợp talkshow để tìm kiếm những giải
pháp thiết kế mới, vật liệu thay thế phù hợp để thiết kế đèn làm từ chai nhựa đã qua sử dụng
của nhãn hàng.

Tài trợ chi phí thực hiện chuỗi đèn nghệ thuật làm từ chai nhựa đã qua sử dụng của nhãn
hàng và nhà tài trợ trong sự kiện Earth Day và IFD



1. Chi phí phần cứng và triển khai ((xem bảng chi tiết đính kèm)

i. 100 hộp đèn #2 cho 100 căn nhà : (100 đèn cầm tay #1 cho 100 căn nhà (bao gồm trong #1) 
ii. 100 đèn đường solar 90W #4 kết nối liên thôn (bao gồm trụ và thi công): 
iii. 10 cảm biến lụt không dây và hệ thống thu thập chỉ số lụt và cảnh báo tự động

(nhân rộng số lượng cảm biến theo hướng tài trợ và crowd funding $$$/10 bộ và phần mềm
và chi phí triển khai)

2. Chi phí phần mềm quản lý và Platform vận hành:
Tài trợ bởi Liter of Light  

3. Chi phí truyền thông và quản lý sự kiện:
TBA – tuỳ theo nhu cầu của nhà tài trợ

4. Chi phí nhân sự và hỗ trợ triển khai sự kiện
10%-15% tổng giá trị tài trợ sự kiện

Chi phí tài trợ cho dự án đầu tiên trước tết âm lịch



● Chi phí vật tư làm đèn nghệ thuật cung cấp cho trường đại học mỗi
tháng 15 triệu.

● Chi phí nhân sự cho công tác nghiên cứu về bo mạch, triển khai kỹ
thuật điện, phối hợp với trường đại học mỗi tháng $$$ triệu gồm chi
phí cho 1 kỹ thuật về đèn tái chế của Liter of Light toàn cầu, 1 kỹ sư
điện tại Việt Nam và 2 nhân sự kỹ thuật part time làm việc trực tiếp
với trường.

● Các chi phí trên chưa bao gồm VAT, Risemount và nhà tại trợ
chi trả cho Liter of Light Việt Nam mỗi lần 3 tháng vào ngày 05
của tháng đầu tiên.

TÀI TRỢ NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ TẠO HÌNH MẪU ĐÈN NGHỆ 
THUẬT LÀM TỪ CHAI NHỰA NƯỚC UỐNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG 



TÀI TRỢ NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ TẠO HÌNH MẪU ĐÈN NGHỆ 
THUẬT LÀM TỪ CHAI NƯỚC UỐNG AVINAA ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Để phục vụ cho công tác nghiên cứu, thiết kế mẫu đèn nghệ thuật, đề nghị
nhà tài trợ :

● Mỗi tháng cung cấp cho Liter of Light Việt Nam 1000 chai nhựa đã qua sử
dụng để làm nguyên liệu thiết kế đèn.

● Tài trợ chi phí cho nhân sự và vật tư cần thiết để thực hiện công tác
nghiên cứu, thiết kế.

Tất cả sản phẩm đèn nghệ thuật được nghiên cứu, thiết kế (không bao
gồm bản quyền sản phẩm) sẽ được giao cho nhà tài trợ sử dụng trong
các sự kiện hoặc tài trợ cho địa phương theo yêu cầu của nhà tài trợ.



TÀI TRỢ TỔ CHỨC CHUỖI CÁC CUỘC THI HACKATHON LITER 
OF LIGHT (kết hợp talkshow về môi trường)

- Thời gian dự kiến: 03/2021 – 12/2021
- Số lượng sự kiện: 6 sự kiện (Hackathon kết hợp Talkshow về môi trường)
- Đối tượng tham gia: Sinh viên các trường đại học và kỹ thuật trên cả nước.
- Mục tiêu: Cuộc thi 1 ngày – các đội sẽ tự lắp ráp bo mạch và các vật liệu tái

chế hoặc vật liệu thân thiện với môi trường ở các địa phương vùng miền để tìm
ra sản phẩm đèn năng lượng mặt trời thắp sáng các vùng nông thôn tối ưu
nhất phù hợp với tiêu chí của Liter of Light. Sản phẩm đoạt giải nhất sẽ nhận
được một phần thưởng xứng đáng từ nhà tài trợ chương trình và sẽ được dùng
để nhân rộng ra các địa phương trên cả nước.

- Chi phí dự trù: $$$ triệu đồng (chưa bao gồm VAT) cho 1 lần tổ chức sự kiện.

Chi phí này do nhà tài trợ duyệt chi cho Liter of Light Việt Nam ít nhất 45
ngày trước khi tổ chức sự kiện theo công văn đề nghị của Liter of Light
Nam.



TÀI TRỢ TỔ CHỨC CHUỖI CÁC CUỘC THI HACKATHON LITER 
OF LIGHT (kết hợp talkshow về môi trường)

- Thời gian dự kiến: 12/2021 (Dịp giáng sinh và tết - X’mas Lighting)
- Đối tượng tham gia: TBA
- Mục tiêu: TBA
- Chi phí dự trù: Sẽ chi tiết 3 tháng trước khi tổ chức sự kiện cuối năm tuỳ
theo tính hiệu quả của chuỗi hoạt động trong năm và khả năng của nhà
tài trợ.



QUYỀN LỢI ĐƠN VỊ TÀI TRỢ 

● Được trình chiếu thông tin, hình ảnh về đơn vị trên các POSM tại các
hội trường tổ chức sự kiện. 

● Được in logo trên các áo thun cho tình nguyện viên của sự kiện.
● Được cung cấp hình ảnh, video chính thức của sự kiện dùng cho

mục đích truyền thông của đơn vị.
● Được đề cập thông tin về đơn vị trên các kênh truyền thông liên quan

đến sự kiện, cả trước, trong và sau sự kiện.
● Được phổ biến hình ảnh đồng hành trên mạng lưới Liter of Light toàn

cầu.
● Được quyền yêu cầu thiết kế và sử dụng chuỗi đèn nghệ thuật theo

mục đích của đơn vị.
● Và các quyền lợi về truyền thông khác trên kênh toàn cầu của Liter of 

Light ở 32 nước với sự hậu thuẫn truyền thông của UNESCO



MỘT SỐ GIẢI THƯỞNG VÀ PHẦN THƯỞNG DANH DỰ
✓ Giải thưởng Năng Lượng Toàn Cầu 2015 ( Enery Globe Award) 
✓ Cuộc thi về Giải Pháp Môi Trường SốngThế giới 2015 (World Habitat 

Award) 
✓ Giải thưởng Saint Andrews cho Môi trường 2016 (Saint Andrews 

Prize for the Environment) 
✓ Nhà sáng tạo Toàn cầu và Đại diện khu vực 

EXPO2020 Dubai  ( Global Innovator and Private 
Sector Representative) 

CÁC HOẠT ĐỘNG TỪNG TRIỂN KHAI

CÁC GIẢI PHÁP VÀ CHƯƠNG TRÌNH TIÊU BIỂU
✓ VN: Chương trình HipFest & Earth Day 2019
✓ VN: Chương trình Tết An Bình
✓ Phillipines: Chương trình mang ánh đèn đến người dân sau bão

Haiyan của Pepsi & Liter of Light 
✓ Quốc tế: các chương trình mang ánh đèn đến vùng nghèo hoặc nguy

hiểm tại Brazil, Columbia, các vùng chiến sự và trại tị nạn Syria, 
Jordan, Pakistan, Ethiopia, v.v.

✓ Đoạt giải nhất cho chương trình LightItForward 2020 của APEC ”Most 
Innovative and Social CSR Campaign 2020”. 



Sự kiện Tết An Bình – Liter of Light 2020

Liter of Light Vietnam đã tổng kết những con số Đáng ghi nhận về sự kiện

bàn giao đèn năng lượng mặt trời và các phần quà cho bà con tại Xã Đăk

Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước:

- Số lượng bộ trụ và bóng đèn lớn: 40

- Số lượng bộ trụ và bóng đèn nhỏ: 60

- Số sản đèn cầm tay năng lượng mặt trời: 100

- Số lượng TV LED: 05

=> Tất cả đều được trao tặng cho 05 thôn và hơn 6000 người dân nơi đây.

Xem lại hành trình mang ánh sáng đến quê nghèo Bình Phước trên

fanpage của Liter of Light Vietnam

Case Study – Tết An Bình 2020



KÊU GỌI HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

CÁC ĐƠN VỊ TÌM KIẾM

CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ TÍCH HỢP
✓ ĐÈN CẦM TAY 2W & ĐÈN FLASHING 

KHẨN CẤP
✓ ĐÈN HỘ DÂN 10W
✓ ĐÈN ĐƯỜNG 8W & 30W
✓ TẤM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀ 

SẠC DỰ PHÒNG CHO CÁC THIẾT BỊ 
LIÊN LẠC, ĐIỆN THOẠI & RADIO

✓ PLATFORM TÍCH ĐIỂM ĐỔI ĐÈN VÀ 
QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH CSR 
ONLINE

✓ HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG 
✓ CÁC NHÃN HÀNG TÀI TRỢ
✓ CÁC CHƯƠNG TRÌNH CSR
✓ CÁC ĐƠN VỊ ĐANG PHÁT TRIỂN HOẶC TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP 

BỀN VỮNG TẠI MIỀN TRUNG (NHÀ NỔI, NHÀ CHỐNG LŨ, V.V.)
✓ CÁC ĐƠN VỊ TÀI TRỢ NGUYÊN VẬT LIỆU THÔ (TẤM SOLAR, BO 

MẠCH, NHỰA, CỘT ĐÈN, PIN LITHIUM)
✓ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 



OUR PAST LOCAL PARTNERS
ĐƠN VỊ VIỆT NAM ĐỒNG HÀNG CHƯƠNG TRÌNH



OUR INTERNATIONAL PARTNERS
ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH 



CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI LITER OF LIGHT VIỆT NAM
Địa chỉ trụ sở chính: Số 33, Hoàng Diệu, Phường 10, Phú Nhuận, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (+84) 93 161 2727
Email: info@literoflight.vn

ĐẠI DIỆN LITER OF LIGHT
TẠI VIỆT NAM


