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Thực hiện các dự án về sử dụng

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

thông qua Chương trình quốc gia

của Ấn Độ

N Pavan Kumar Hà Nội, Việt Nam 
Quản lý kỹ thuật cấp cao EESL Ngày 10/12/2019

Công ty Energy Efficiency Services Limited (EESL)

▪ Một công ty dịch vụ năng lượng nhà nước (ESCO) trực
thuộc Bộ Điện lực, Chính phủ Ấn Độ

▪ Được thành lập năm 2009

▪ 100% vốn cổ phần thuộc các doanh nghiệp nhà nước

▪ Ban quản trị do Bộ Điện Đực và Cục Sử dụng năng
lượng tiết kiệm hiệu quả làm đại điện

• Công ty TNHH NTPC (công ty phát điện lớn nhất Ấn Độ | 

Giá trị vốn hóa thị trường tính đến ngày 01/03/2016 là 15,5 tỉ

đô la Mỹ)

• Công ty Điện khí hóa Nông thôn (Giá trị vốn hóa thị

trường tính đến ngày 01/03/2016 là 2,4 tỉ đô la Mỹ)

• Công ty Tài chính Điện lực (Giá trị vốn hóa thị trường tính

đến ngày 01/03/2016 là 3,1 tỉ đô la Mỹ

• Công ty Lưới điện Ấn Độ (Công ty truyền tải điện lớn nhất

Ấn Độ | Giá trị vốn hóa thị trường tính đến ngày 01/03/2016 

là 10,7 tỉ đô la Mỹ

EESL là một công ty liên doanh giữa bốn doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Điện lực, Chính phủ Ấn Độ

▪ Là công ty dịch vụ năng lượng ESCO lớn nhất thế giới

▪ Được hỗ trợ bởi Chính phủ Ấn Độ và các đơn vị khởi xướng

với giá trị trên 32 tỉ đô la 

▪ Thực hiện danh mục đầu tư lớn nhất thế giới về sử dụng năng

lượng tiết kiệm, hiệu quả

▪ Một trong các công ty tăng trưởng nhanh nhất ở Ấn Độ - tăng

trưởng gấp 10 lần trong một năm
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Mô hình kinh doanh của EESL

• Chấp nhận rủi ro đầu tư và thực hiện vì người sử dụng cuối cùng

• EESL cấp vốn đầu tư thông qua tỉ lệ Nợ : Vốn chủ sở hữu 80:20

• Bảo đảm cho người sử dụng sẽ trả khoản tiết kiệm được (PAYS)

• Cải tiến phân bổ rủi ro trong mua sắm, lắp đặt, dịch vụ và bảo trì

• Tổng cầu bằng cách gộp các ưu đãi dành cho tất cả các bên liên quan

• Đưa ra các gói mua sắm lớn để thúc đẩy lợi thế kinh tế nhờ quy mô

• Mang lại lợi ích cho người sử dụng cuối cùng để tăng tổng cầu – vòng tròn phát
triển

Cac sáng kiến của EESL

UJALA SLNP Phương tiện di chuyển chạy
bằng điện

SMNP

BEEP AgDSM
Các nhà máy điện mặt trời

phi tập trung
AJAY & SoUL

NMRP Tam phát
Các hệ thống vận hành quốc

tế
Chương trình điều hòa không khí siêu

hiệu quả
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Các chương trình quốc gia then chốt của chúng tôi

UJALA - Trên 360 triệu bóng
đèn LED, 2,3 triệu quạt chạy
tiết kiệm năng lượng, 7,15 triệu
đèn LED tuýp được phân phối

SLNP – hơn 10,05 triệu bóng
đèn đường LED được trang
bị. EESL  đã đăng ký 1.504 khu
vực đô thị và công việc đã hoàn
thành tại 935 khu vực đô thị.

BEEP – hệ thống cải tiến tại 
10.300 tòa nhà của chính phủ
đã hoàn thành và 4000 tòa nhà
khác đang được triển khai

MEEP tại 22 bang thay thế
máy bơm nước và nước thải

AgDSM – 1,1 triệu máy bơm được
thay thế, bao gồm 20.000 máy bơm
chạy NLMT

Các nhà máy điện MT phân tán: 0,3 
MW đến 10 MW

Đưa vào vận hành thử nhà ĐMT với
công suất tích lũy 60 MWp. Mục tiêu
là 500 MW trong năm tài chính 2019-
20

20 MW điện mặt trời áp mái tại New 
Delhi

Phương tiện bằng điện với 10.000 
xe điện cho chính phủ.

Cho đến nay, 1.510 ô tô điện đã
được triển khai/đang được đăng
ký, 300  bộ sạc xoay chiều và 170 
bộ sạc một chiều đưa vào vận
hành thử

Các hệ thống vận hành quốc
tế

EESL đã trao giải thưởng LoA cho

việc mua sắm mười triệu công tơ điện

thông minh và bộ tích hợp hệ thống

và mời thầu cho 5 triệu công tơ điện

thông minh. Cho đến nay, trên 0,81 

triệu công tơ điện thông minh đã được

lắp đặt. 

Chương trình điều hòa không khí siêu hiệu quả

• EESL đã xây dựng Chương trình điều hòa không khí siêu hiệu quả để

trang bị máy điều hòa không khí siêu hiệu quả cho các khách hàng

của mình ở mức giá phải chăng thông qua tổng cầu và lợi thế kinh tế

nhờ quy mô

• Những điều hoà được mua hiệu quả hơn khoảng 20% so với Điều hoà

được xếp hạng 5 sao của BEE

• EESL hợp tác với BSES Rajdhani Power Limited (BRPL), BSES

Yamuna Power Limited, Tata Power và Thane Municipal Corporation

để phân phối Máy điều hòa không khí Siêu Hiệu quả đến người tiêu

dùng trong khu vực thông qua mô hình tổng cầu trên web

• EESL đã ra mắt cổng thông tin trực tuyến www.EESLmart.in được

trang bị cổng thanh toán để khách hàng có thể tiếp cận Máy điều hòa

siêu hiệu quả. Người tiêu dùng sẽ cần phải đăng ký trên cổng thông

tin điện tử này và thanh toán trực tuyến để mua Điều hoà.

• Có thể mua Điều hoà thông qua cổng thông tin trực tuyến và thanh

toán theo hình thức trả trước và trả góp hàng tháng.

http://www.eeslmart.in/
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Chương trình Thay mới Động cơ Quốc gia

(NMRP)

• EESL đã triển khai chương trình NRMP-II

nhằm khuyến khích sử dụng động cơ Hiệu

suất vượt trội (IE3) thay vì động cơ không

hiệu quả, đã cũ

• Các loại động cơ - 1HP đến 100 HP (Trụ-

2,4,6, Gắn Chân, Mặt bích) và Loại 3 pha,

Động cơ cảm ứng hạ áp.

• Các nhóm đối tượng mục tiêu của chương

trình là các doanh nghiệp (các DNVVN và

không phải DNVVN).

• Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem

trên trang web: www.motor.eeslindia.org

AJAY và Đèn học Năng lượng mặt trời

➢ Atal Jyoti Yojana (AJAY): 

• Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường phố chạy bằng năng lượng mặt

trời ở các Bang nơi độ phủ sóng của Lưới điện hộ gia đình dưới
50% (điều tra dân số năm 2011)

• Hệ thống chiếu sáng đường sá, khu phố, trạm xe buýt, chợ và liên

vùng tại các vùng sâu vùng xa/làng quê không có đủ đèn đường

• Tính đến nay, > 135.000 đèn đường LED bằng năng lượng mặt trời

được đặt ở 5 Bang gồm UP, Bihar, Jharkhand, Odisha và Assam

trong khuôn khổ giai đoạn I.

• Giai đoạn II của Chương trình đã bắt đầu triển khai ở hơn 15 Bang

và đến nay có 13.500 đèn chiếu sáng chạy bằng năng lượng mặt

trời được lắp đặt ở các Bang Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar

và Odisha

➢ Chương trình 7 triệu Đèn học chạy bằng Năng
lượng mặt trời (SoUL):

• Đã phân phát tổng cộng 7 triệu đèn học (SSLs)

• Đến nay, hơn 5,86 triệu đèn học SSL đã được phân phát ở 5 Bang
gồm UP, Bihar, Jharkhand, Assam, Odisha
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Công nghệ điện nhiệt kết hợp

• Công nghệ điện nhiệt kết hợp là một công nghệ kết hợp sưởi ấm, làm mát

và cung cấp điện năng đồng thời và việc bù trừ được thực hiện thông

qua tiết kiệm

• EESL đảm bảo hiệu quả thông qua Cam kết Chất lượng Dịch vụ

• EESL sẽ đưa ra giải pháp chìa khoá trao tay tích hợp – cung cấp dịch vụ

đầu cuối và bảo trì.

• Tính đến nay:

➢ Dự án đang triển khai ở Mahindra & Mahindra với công suất 800 kW

➢ Các Biên bản Ghi nhớ về cung cấp khí tự nhiên ký kết với M/s GAIL Gas

Ltd và nhiều công ty con của GAIL như MGL (Mahanagar Gas Ltd.),

MNGL (Maharashtra Natural Gas Ltd.), IGL (Indraprastha Gas Ltd.),

CASTROL & IGS (India Gas Solutions)

➢ Biên bản Ghi nhớ đã ký kết cung cấp 100 MW ở Telangana và 40 MW ở

Maharashtra

Độ phủ sóng của EESL trên toàn cầu
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Các hoạt động quốc tế - Vương Quốc Anh

• Đầu tư 55 triệu Bảng để mua lại hệ thống nhiệt điện kết hợp (CHP) –

Công ty Edina Power Services Ltd., đơn vị tích hợp CHP hàng đầu ở

Vương Quốc Anh và Ireland:

➢ Doanh thu: 100 triệu Bảng; > 200 nhân viên; 8 trụ sở; >500 công

trình lắp đặt

➢ 208 triệu Bảng dự kiến sẽ đầu tư vào thị trường CHP của ESCO

ở Vương Quốc Anh

➢ Công nghệ nhiệt điện kết hợp dự kiến sẽ cung cấp 11,5 GW ở

Ấn độ

➢ Edina đã nhận giải “The Queen’s Award” vào tháng 9/2018 và

đây là lần thứ 2 trong 4 năm.

• Doanh thu từ các hoạt động vận hành ở Vương Quốc Anh (cho năm

18-19) – 6 tỷ Rupee Ấn độ - có thể sẽ tăng lên 8 tỷ Rupee Ấn độ.

Các hoạt động quốc tế – Các quốc gia khác

➢ Đông Nam Á (Thái Lan):

• EESL thành lập đơn vị tại Thái Lan để khai thác nhiều biện pháp về hiệu quả năng lượng khác nhau, từ các lĩnh vực

khác nhau - khách sạn, ngành công nghiệp, v.v.

• Ký Biên bản ghi nhớ với Hiệp hội Khách sạn và ECCT để triển khai các biện pháp hiệu quả năng lượng 600 khách sạn –

đang trong quá trình đàm phán

• Đang thực hiện nghiên cứu về Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tại doanh nghiệp với sự hỗ trợ của GGGI (125.000

USD)

➢ Đông Nam Á (Việt Nam):

• Đã hoàn thành Nghiên cứu khả thi đối với Chương trình Quốc Gia về DELP của EVN với sự hỗ trợ của UNEP (46.000

USD). EVN đã phê duyệt Báo cáo

• Các dự án đang trong quá trình thảo luận: DELP về 1,6 triệu bóng đèn ở Việt Nam với sự hỗ trợ một phần từ UNEP.

➢ Đông Nam Á (Myanmar):

• Các dự án thí điểm về chiếu sáng bằng đèn LED (hộ gia đình và đường phố) với sự hỗ trợ tài chính từ MEA (1,2 triệu

USD) áp dụng đối với toà nhà quốc hội đã đệ trình lên Đại sứ quán Ấn Độ, Yangoon

• Đã nhận Dự án nước ngoài đầu tiên để lắp đặt 3.756 đèn đường LED hiệu quả năng lượng ở Nay Pyi Taw, Myanmar
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Các hoạt động quốc tế – Các quốc gia khác

➢ Ả rập Xê út:

• EESL đã ký Biên bản Ghi nhớ với Công ty Dịch vụ Năng lượng

Quốc gia của Ả rập Xê út về việc cung cấp dịch vụ tư vấn

• EESL chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm kỹ thuật với NESCO để

triển khai các dự án đèn đường LED. Đường Princess Al-

Jawhara, làn đường đầu tiên Riyadh được thắp sáng bằng đèn

LED trong khuôn khổ dự án.

➢ Đông Nam Á (Malaysia):

• EESL đã ký thoả thuận với Green Growth Asia để cung cấp 3

triệu bóng đèn LED ở Bang Melaka ở Malaysia (3,9 triệu USD).

• EESL đã bán 1200 đèn LED tuýp 20W & 600 bóng đèn LED 9W

cho cơ quan đại diện ngoại giao Ấn Độ tại Malaysia vào tháng

12/2017

Các hoạt động quốc tế – Các quốc gia khác

Đèn đường đầu tiên ở Maldives đã được lắp đặt và khánh thành với 
sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Môi trường & Năng lượng, Chính phủ 

Maldives và Đại sứ Ấn Độ vào ngày 31/3/2019

➢ Maldives:

• EESL đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với
Chính Phủ để triển khai các sáng kiến về hiệu quả năng
lượng.

• EESL sẽ cử 2 nguồn lực từ Bộ Môi trường và Năng lượng
để tư vấn và hỗ trợ chính phủ trong lĩnh vực HQNL

• EESL sẽ lắp đặt 2.500 đèn đường LED cùng với hệ thống
giám sát và điều khiển trung tâm và cung cấp 0,2 triệu
bóng đèn LED

• Hợp tác với ngành du lịch Maldives để khai thách thúc
đẩy hiệu quả năng lượng.

➢ Châu Á (Bangladesh):

• EESL đã lắp đặt 519 đèn đường LED với hệ thống giám
sát và điều khiển trung tâm trong khuôn khổ dự án thí
điểm tại Tungipara Municipal Corporation (TMC)

• EESL đã cung cấp 52.500 bóng đèn LED (9W) cho TMC
trong khuôn khổ chương trình UJALA
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Hợp tác EESL – EVN

EESL đã tổ chức hội thảo ở Hà Nội & HCMC (2016)
Lãnh đạo EESL – EVN ký kết Biên bản

ghi nhớ (2016)

EVN đề nghị EESL tổ chức Nghiên cứu Khả thi về DELP ở Việt Nam 
Được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) hỗ trợ một phần 

EESL – Doanh thu và Lợi nhuận sau thuế

*Doanh thu và Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Tập đoàn EESL
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EESL- các thành tích đạt được

Hội nghị chuyên đề quốc tế hàng đầu của EESL nhằm
thúc đẩy đổi mới và nghiên cứu về sử dụng năng
lượng tiết kiệm, hiệu quả (INSPIRE 2019)

Được trao tặng giải thưởng danh giá về đổi mới
mua sắm Nam Á (SAPIA) 2017 - Hội nghị Mua
Sắm Công Đông Nam Á lần thứ 5 của Ngân hàng
Thế giới, IFC, MIGA

Giải thưởng danh giá "Công ty tốt nhất (khu vực
Nhà nước)” của Giải thưởng lãnh đạo Forbes Ấn
Độ (FILA) năm 2018

Giải thưởng toàn cầu về chiếu sáng bằng chất rắn (SSL)
Sự đóng góp mang tính đổi mới của EESL cho ngành
đèn LED

Trụ sở chính: NFL Building, 5th & 6th Floor,

Core – III, SCOPE Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110003

Tel.: +91 (011) 45801260

Website: www.eeslindia.org


