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Chương trình đào tạo Đội quản lý Hiệu quả Năng lượng
(SEEG) cho doanh nghiệp Việt Nam
Chương trình SEEG là chương trình hỗ trợ
các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng
điểm tại Việt Nam bằng cách đào tạo nâng cao
năng lực của Đội quản lý Hiệu quả Năng lượng
(SEEG) trong từng doanh nghiệp, giúp họ tự
nhận diện các giải pháp tiết kiệm năng lượng.
Ngoài ra, chương trình còn hướng dẫn SEEG
cách tự thiết lập một hệ thống quản lý năng
lượng đơn giản và hiệu quả, nhằm nâng cao
năng lực sử dụng năng lượng tiết kiệm hơn
tại doanh nghiệp.

Chương trình được phối hợp thực hiện bởi Tổ
chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ và Bộ Công
Thương với sự hỗ trợ của Bộ Hợp tác và Phát
triển Kinh tế CHLB Đức (BMZ).

Mục tiêu của Chương trình SEEG
• 	Khuyến khích các thành viên trong nhóm doanh nghiệp tự
tìm ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng bằng việc phối hợp
chặt chẽ và hiệu quả tại nơi làm việc.
• 	Chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm từ kiểm toán viên năng lượng
được chứng nhận có năng lực và kinh nghiệm, người sẽ hướng
dẫn, hỗ trợ các thành viên của SEEG trong việc đánh giá các giải
pháp sử dụng năng lượng hiệu quả và xem xét các đề xuất tiết
kiệm năng lượng của SEEG.

• 	Hỗ trợ thiết lập một cách tiếp cận hiệu quả theo hướng hệ thống
để đánh giá tính khả thi về kỹ thuật và tính hiệu quả về chi phí
của các giải pháp đã được nhận diện.
• 	Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong doanh nghiệp và
tuân thủ các yêu cầu của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả của Việt Nam.

Các thành viên của SEEG trong mỗi doanh nghiệp

Đội trưởng
trưởng nhóm
SEEG

Đại diện
Phòng
Sản xuất

Tham gia buổi đào tạo
định kì của SEEG để
phân tích các ý tưởng và
thách thức của việc sử
dụng năng lượng tiết kiệm
và hiệu quả, đồng thời
đóng góp ý kiến dưới các
góc nhìn khác nhau.

Đại diện
Phòng
Tài chính

Tăng cường hệ
thống quản lý
năng lượng nội bộ
từ mọi bộ phận
của doanh nghiệp.

Đại diện
Phòng
Thu mua

Đại diện
Phòng
Kỹ thuật

Quy trình sẽ được
các chuyên gia về
sử dụng năng lượng
tiết kiệm và hiệu quả
xem xét và cho ý
kiến để điều chỉnh
thích hợp.

Implementation Procedure
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GIỚI THIỆU
Tham gia cuộc họp giới
thiệu với sự tham gia
của CEO và nhóm quản
lý của các doanh nghiệp
tiềm năng.
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HỌP KHỞI ĐỘNG
và tổ chức buổi huấn
luyện đầu tiên cho tất cả
những thành viên tham
gia chương trình SEEG
(tối đa 10 doanh nghiệp
cho một buổi).
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ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG
SEEG NỘI BỘ
Các doanh nghiệp đề xuất cho
chương trình một danh sách
các nhân viên tham gia vào đội
SEEG nội bộ (khoảng 5 người
đến từ các bộ phận khác nhau
có liện quan đến vấn đề tiêu
thụ năng lượng) và ký vào thư
bày tỏ nguyện vọng.

05 XÂY DỰNG MỘT HỆ

THỐNG QUẢN LÝ NĂNG
LƯỢNG
theo tiêu chuẩn tương tự tiêu
chuẩn ISO 50001, bao gồm
một kế hoạch hành động
giúp sử dụng năng lượng tiết
kiệm và hiệu quả tại cơ sở
của các thành viên SEEG.
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ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
Các thành viên SEEG xác định
và đề xuất các biện pháp tiết
kiệm năng lượng khả thi về
mặt kỹ thuật và hiệu quả về
chi phí với người hướng dẫn,
dựa trên các biểu mẫu và danh
sách kiểm tra chuẩn do GIZ
cung cấp.

Miễn phí đào tạo về hệ thống quản lý năng lượng

Hỗ trợ liên tục từ các chuyên gia về hiệu quả năng
lượng trong nước

Trao đổi kinh nghiệm và các bài học rút ra từ những
thông lệ tốt nhất

Thông tin
xuất bản

Xuất bản bởi
Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ
Trụ sở đặt tại
Bonn và Eschborn, CHLB Đức

Bản quyền hình ảnh
GIZ

HỘI THẢO
dành cho Người quản lý Năng
lượng để trao đổi kinh nghiệm
và các bài học rút ra trong quá
trình chuẩn bị cũng như thực
hiện các đề xuất tiết kiệm năng
lượng với người hướng dẫn, do
GIZ điều phối.

Kinh nghiệm quốc tế khi áp dụng các giải pháp sử
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Cung cấp miễn phí hệ thống quản lý năng lượng
thông minh cho doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng
tốt nhất trong chương trình

Địa chỉ
Chương trình Hỗ trợ Năng lượng
Phòng 023, Tầng 2, Tòa nhà Coco
14 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
T + 84 4 39 41 26 05
F + 84 4 39 41 26 06
E office.energy@giz.de
I www.giz.de/viet-nam
Thiết kế và dàn trang
Golden Sky

Một chuyên gia của GIZ
xác minh mức tiết kiệm
năng lượng được dự đoán
hoặc đưa ra dựa trên việc
thực hiện kế hoạch hành
động về sử dụng năng
lượng tiết kiệm và hiệu
quả do SEEG chuẩn bị.

06 TỔ CHỨC CÁC

Các hỗ trợ của GIZ dành cho doanh nghiệp

Miễn phí huấn luyện cho SEEG

07 XÁC MINH

Dự án
Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả
Năng lượng (4E)

Dưới sự ủy quyền của
Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế CHLB Đức (BMZ)

GIZ chịu trách nhiệm về nội dung của ấn phẩm này.
Hà Nội, 2020

