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Cập nhật

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG 

TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ GIAI ĐOẠN 2019-2030

Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững

BỘ CÔNG THƯƠNG

4/2021

Agenda

01

02

03

Chương trình VNEEP3

Dự kiến hoạt động 2021

Kết quả thực hiện 2020

1

2



2

CHƯƠNG TRÌNH VNEEP301

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

1. Huy động mọi nguồn lực trong nước và quốc tế cho thúc đẩy SDNL

TK&HQ thông qua việc triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhà

nước, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu KHCN và phát triển sản phẩm, chuyển

đổi thị trường, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực SDN

L TK&HQ.

2. Hình thành thói quan SDNL TK&HQ trong mọi hoạt động xã hội;

giảm cường độ năng lượng trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế;

TKNL trở thành hoạt động thường xuyên đối với các cơ sở sử dụng năng

lượng trọng điểm và các ngành kinh tế trọng điểm tiêu thụ nhiều năng

lượng, hướng tới mục tiêu TTX và phát triển bền vững.
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Đạt mức TKNL 5-7% tổng tiêu          

thụ NL toàn quốc

2019 - 2025 

Đạt mức TKNL 8-10% tổng tiêu    

thụ NL toàn quốc

2025 - 2030

MỤC TIÊU CỤ THỂ

CHƯƠNG TRÌNH VNEEP301
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Giai đoạn đến 2025 Giai đoạn đến 2030

▪ Hoàn thiện cơ chế, chính sách và quy   

định pháp luật về TKNL

▪ Giảm mức tổn thất điện năng xuống     

dưới 6,5%

▪ Giảm mức tiêu hao năng lượng trung   

bình trong các ngành công nghiệp so    

với giai đoạn 2015-2018: Thép 3-10%, 

Hóa chất >7%, Nhựa 18-22,46%, Xi     

măng >7,5%, Dệt may >5%, Rượu  bia 

nước giải khát 3-6,88%, Giấy 8-15,8%

▪ Giảm mức tổn thất điện năng xuống     

dưới 6%

▪ Giảm mức tiêu hao năng lượng trung    

bình trong các ngành công  nghiệp so   

với giai đoạn 2015-2018: Thép 5-16,5

%, Hóa chất >10%, Nhựa 21,55-24,81

%, Xi măng >10,89%, Dệt may > 6,8%, 

Rượu bia nước giải khát 4,6 - 8,44%,      

Giấy 9,9-18,48%.

CHƯƠNG TRÌNH VNEEP301

Giai đoạn đến 2025 Giai đoạn đến 2030

▪ 70% khu CN và 50% cụm CN được      

tiếp cận, áp dụng giải pháp TKNL

▪ 100% Cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng 

điểm áp dụng hệ thống QLNL 

▪ 100% DN vận tải trọng điểm có            

chương trình phổ biến kỹ năng điều     

khiển phương tiện, giải pháp kỹ thuật   

theo hướng TKNL

▪ 80 công trình xây dựng được chứng    

nhận công trình xanh

▪ 90% khu CN và 70% cụm CN được      

tiếp cận, áp dụng giải pháp TKNL.

▪ Giảm 5% tiêu thụ xăng, dầu trong       

GTVT

▪ 150 công trình xây dựng được chứng   

nhận công trình xanh

▪ Dán nhãn năng lượng 50% các sản     

phẩm VLXD có yêu cầu cách nhiệt.

CHƯƠNG TRÌNH VNEEP301
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Giai đoạn đến 2025 Giai đoạn đến 2030

▪ Xây dựng chương trình chuyển đổi thị  

trường HSNL cho ít nhất 5 sản phẩm   

phổ biến

▪ Đào tạo và cấp chứng chỉ cho 3.000    

chuyên gia QLNL/KTNL

▪ 90% các tỉnh, thành phố trực thuộc       

trung ương xây dựng và phê duyệt      

chương trình SDNL TK&HQ

▪ Phát triển hệ thống mạng lưới các đơn 

vị TKNL tại ít nhất 50 tỉnh thành. Xây   

dựng 1 trung tâm dữ liệu NL VN

▪ Đào tạo và cấp chứng chỉ cho 5.000    

chuyên gia QLNL/KTNL

▪ 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc     

trung ương xây dựng và phê duyệt      

chương trình SDNL TK&HQ

CHƯƠNG TRÌNH VNEEP301

CHƯƠNG TRÌNH VNEEP301

01

(1). Rà soát, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về SDNL TK&HQ

(2). Hỗ trợ kỹ thuật và tài chính nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh về sử dụng năng  lượng 

tiết kiệm và hiệu quả

(3). Xây dựng trung tâm dữ liệu năng lượng Việt Nam, các cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin về         

năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

(4). Tăng cường năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

(5). Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện quy định của 

pháp luật về sử dụng  năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

(6). Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng  năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

(7). Tăng cường quan hệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

(8). Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về   sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

(9). Thành lập Quỹ thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

7

8



5

KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH 202002

01

Nguồn Ngân sách:

- Hoàn thiện Thông tư số 25/2020/TT-BCT của Bộ 

Công thương : Quy định về việc lập kế hoạch, 

báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng 

lượng (Thay thế TT số 09/2012/TT-BCT)

- Chỉ thị số 20/CT-TTg về Tăng cường tiết kiệm điệ

n giai đoạn 2020 – 2025; Tổ chức tập huấn triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ

tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện

giai đoạn 2020 – 2025 cho các Sở Công Thương

KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH 202002

01

Nguồn Ngân sách:

- Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quyết định số 1577/QĐ-TTg ngày 12/10/2020 về 

danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 

năm 2019

- Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Thông tư 

Hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí thực 

hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (Dự kiến

ban hành 2021)

.

Tổng số cơ sở sử dụng năng 

lượng trọng điểm năm 2019 trên 

toàn quốc là 3.006 cơ sở, trong đó 

có 2.441 cơ sở sản xuất công

nghiệp, 15 cơ sở sản xuất nông 

nghiệp, 84 đơn vị vận tải và 466 cô

ng trình xây dựng.
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KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH 202002

01

Nguồn Ngân sách:

- Xây dựng và trình Ban Chỉ đạo Chương trình dự thảo Khung kế hoạch 

thực hiện Chương trình giai đoạn đến năm 2025; Quy chế quản lý 

nhiệm vụ thuộc Chương trình

- Tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ 305 người quản lý năng lượng

- Đào tạo kiểm toán năng lượng

- Xây dựng Hướng dẫn kiểm tra hiệu suất năng lượng cho các phương

tiện, thiết bị dán nhãn năng lượng theo Quyết định 2539/QĐ-BCT n

gày 30/9/2020

- Xây dựng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ năm 2020

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2021

KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH 202002

01

Nguồn Ngân sách:

- Tổ chức các cuộc thi về TKNL: Quản lý

năng lượng bền vững, Sản phẩm tiết kiệm

điện, slogan và logo

- Tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết

kiệm và hiệu quả: 03 phóng sự, 250 bài báo, 

bản tin; Hội nghị

- Tổ chức Hội nghị toàn quốc về Sử dụng

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
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KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH 202002

01

Nguồn Ngân sách:

- Tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 24      

Nhóm Bảo tồn và Sử dụng năng lượng hiệu

quả EE&C (ASEAN)

- Phối hợp tổ chức thanh công các Hội nghị

ASEAN về Năng lượng (Năm Việt Nam làm

Chủ tịch ASEAN)

- Tổ chức Hội nghị EMAK10 – Hà Nội

- Tham gia các hội nghị quốc tế về Năng

lượng, TKNL.

KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH 202002

01

Nguồn Hợp tác quốc tế:

- Nghiên cứu sửa đổi Nghị định số 21/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Hướng dẫn các tỉnh và Hỗ trợ 8 tỉnh xây dựng Kế hoạch của địa phương thực hiện Chương trình VNEEP3   

(Đã được UBND 8 tỉnh phê duyệt)

- Hướng dẫn các tỉnh xây dựng kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg về Tăng cường tiết kiệm điện giai 

đoạn 2020 – 2025

- Phối hợp hoàn thiện Khung Hợp tác ASEAN về Năng lượng giai đoạn 2021 – 2025

- Phối hợp với các Tổ chức quốc tế xây dựng một số Văn kiện dự án về TKNL gửi các nhà tài trợ (WB, EU, 

ADB, KOICA….)

- Tổ chức tập huấn về ESCO.

13

14



8

KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH 202002

01

Nguồn Hợp tác quốc tế:

- Hoàn thành Dự án Thúc đẩy sử dụng nồi

hơi công nghiệp hiệu quả năng lượng (UNID

O – GEF)

- Hỗ trợ một số đơn vị tham gia giải thưởng   

ASEAN về TKNL.

- Đào tạo truyền thông về sử dụng năng          

lượng tiết kiệm và hiệu quả

Dự án Thúc đẩy sử dụng nồi hơi

công nghiệp

Tổng mức năng lượng tiêu thụ tiết 

kiệm được là 2.905.368 GJ/năm, 

giảm phát thải 487.866 tấn CO2/nă

m.

ĐỊNH HƯỚNG NĂM 202103

01

Nguồn trong nước

- Hoàn thiện chính sách: Nghị định 21, Thông tư về tài chính cho Chương trình, Thông tư về

định mức tiêu hao năng lượng, ESCO

- Xây dựng một số hướng dẫn kỹ thuật

- Hỗ trợ các tỉnh thực hiện nhiệm vụ của địa phương về TKNL

- Truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Đào tạo về người quản lý năng lượng, kiểm toán viên năng lượng

- Hội nghị quốc tế về TKNL

- Xây dựng kế hoạch 2022 thực hiện Chương trình
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ĐỊNH HƯỚNG NĂM 202103

01

Nguồn trong nước

- Phối hợp với Trung tâm năng lượng ASEAN hoàn thiện lộ trình áp MEPS cho một số sản phẩm, đào tạo về

người quản lý năng lượng

ĐỊNH HƯỚNG NĂM 202103

01

Nguồn hợp tác quốc tế

- Hoàn thiện chính sách: Nghị định 21, Thông tư về tài chính cho Chương trình, Thông tư về định mức tiêu

hao năng lượng, ESCO

- Hoàn thiện các Văn kiện dự án

- THực hiện các dự án hợp tác quốc tế về TKNL

- Tham gia các hoạt động Hội nghị, tập huấn quốc tế về TKNL
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Cám ơn!

Vụ TKNL&PTBV, Bộ Công Thương  

Địa chỉ: Phòng 305 tòa B, Bộ Công Thương 54 HBT, HN

Email: eesdvietnam@moit.gov.vn

Website: http://tietkiemnangluong.com.vn/

Liên hệ:
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