Đăng ký tham gia

Bước 1

Các Doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình
với Tổng cục Năng lượng – Bộ Công Thương và
cung cấp thông tin sơ bộ về doanh nghiệp.

BỘ CÔNG THƯƠNG

THE WORLD BANK

Kiểm toán năng lượng

Bước 2

Thực hiện kiểm toán năng lượng chi tiết, đánh giá hiện
trạng sử dụng năng lượng và tiềm năng tiết kiệm năng
lượng.
CHƯƠNG TRÌNH

Bước 3

Xác định mục tiêu, giải pháp
Doanh nghiệp lựa chọn mục tiêu, giải pháp
dựa trên kết quả Kiểm toán năng lượng.

Thống nhất các điều khoản

CÁC BƯỚC
TRIỂN KHAI

Bước 4

Tổng cục Năng lượng & Doanh nghiệp đàm
phán, thống nhất các điều khoản trong thỏa
thuận.

Ký thỏa thuận

Bước 5

Thỏa thuận tự nguyện được ký kết giữa Tổng cục
Năng lượng – Bộ Công Thương và Lãnh đạo
doanh nghiệp dựa trên kết quả đàm phán đã
thống nhất.

Tổ chức thực hiện

Bước 6
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- Doanh nghiệp thực hiện các nội dung đã thỏa thuận,
báo cáo thực hiện,
- Tổng cục Năng lượng triển khai các gói khuyến khích
như đã cam kết.

THỎA THUẬN
TỰ NGUYỆN
THÍ ĐIỂM VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ (VA)

Chương trình thỏa thuận tự nguyện thí điểm về sử
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (VA) là văn bản
được ký một cách tự nguyện giữa Bộ Công Thương và
doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp cam kết thực
hiện mục tiêu giảm năng lượng tiêu thụ dựa trên sự hỗ
trợ từ Bộ Công Thương.
Chương trình nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong
việc cải thiện hiệu quả năng lượng, giảm chi phí sản
xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng các yêu
cầu của pháp luật.

ĐỐI TƯỢNG
THAM GIA
Doanh nghiệp sản
xuất công nghiệp;
Doanh nghiệp sử
dụng năng lượng
trọng điểm quốc gia;
Doanh nghiệp có nguyện vọng xây dựng và thực
hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu
quả trong sản xuất lâu dài và bền vững.

PHẠM VI
THỰC HIỆN
Chương trình được
triển khai thí điểm trên
phạm vi toàn quốc.

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH VA
DOANH NGHIỆP ĐƯỢC GÌ?

Ưu tiên xét duyệt kinh phí từ các Chương trình,
dự án do Bộ Công Thương chủ trì, quảng bá thương
hiệu thông qua các sự kiện do Bộ Công Thương
tổ chức;
Tăng cường năng lực thông qua hoạt động đào tạo;

Cấp chứng nhận tham gia Chương trình

thỏa thuận tự nguyện thí điểm và xét tặng cúp;

Hỗ trợ xây dựng kế hoạch về sử dụng năng
lượng tiết kiệm và hiệu quả trung

MỤC TIÊU
THỎA THUẬN
Suất tiêu hao năng lượng
giảm so với suất tiêu hao năng
lượng cơ sở được xác định.
Loại bỏ công nghệ hay quy trình cũ, lạc hậu; Áp
dụng công nghệ đáp ứng tiêu chuẩn hiệu suất
năng lượng tối thiểu; Cải tạo các hệ thống dây
chuyển cũ, áp dụng hệ thống quản lý năng lượng.
Các biện pháp có thời gian thu hồi vốn đầu tư
ngắn cần phải được thực hiện.

và dài hạn;

Hỗ trợ về kỹ thuật với công nghệ máy móc và

thiết bị hiện đại.

THỜI GIAN
THỎA THUẬN
Thời gian cho giai đoạn thí điểm là
từ ngày doanh nghiệp ký thỏa
thuận tự nguyện với Tổng cục
Năng lượng – Bộ Công Thương.
Sau 2 năm, các bên ký thỏa
thuận tổ chức đánh giá, xác
định lại các mục tiêu, nội dung
và thời gian thỏa thuận
tự nguyện.

2 năm kể

