
 

 

Trân trọng kính mời Quý Đơn vị tham dự Hội thảo 

 

THÚC ĐẨY SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ 

TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THUỶ SẢN 

 

Thứ sáu, ngày 13 tháng 11 năm 2020  
Từ 8:30 (sáng) – 2:30 (chiều) 

Tại Khách sạn Palace Hotel Saigon,  

66 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

 

Đại sứ quán Anh tại Hà Nội, Carbon Trust và Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam 

(VASEP) trân trọng kính mời Quý đơn vị tham gia hội thảo nâng cao năng lực về sử dụng năng 

lượng hiệu quả trong doanh nghiệp chế biến thuỷ sản. 

Hội thảo sẽ cung cấp các kỹ năng và bộ công cụ để giúp doanh nghiệp thuỷ sản xác định và đánh 

giá tình hình tiêu thụ năng lượng tại DN, xác định các chỉ số hiệu suất năng lượng tối ưu, xây 

dựng các cơ hội tiết kiệm năng lượng phù hợp với mục tiêu tài chính doanh nghiệp. Những người 

tham gia cũng sẽ được hướng dẫn cách sử dụng bộ công cụ tự đánh giá và xác định các cơ hội để 

cải thiện hiệu quả năng lượng tại doanh nghiệp. 

Mục tiêu Hội thảo: 

1. Giúp doanh nghiệp hiểu và đo lường việc sử dụng năng lượng tại doanh nghiệp 

2. Cập nhật các qui định về hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với DN ngành thủy sản 

3. Xác định các cơ hội tiết kiệm năng lượng đi đôi tiết kiệm chi phí trong nhà máy CBTS 

4. Giới thiệu xu hướng và các hệ thống quản lý năng lượng trong nhà máy chế biến 

Sự kiện này là một phần của Chương trình Năng lượng Các-bon thấp ASEAN (LCEP) của 

Quỹ Thịnh vượng Chính phủ Vương quốc Anh. LCEP là một chương trình viện trợ với mục đích 

giúp ASEAN khai thác các lợi ích từ việc triển khai năng lượng các-bon thấp bằng cách tận dụng 

kinh nghiệm của Vương quốc Anh về Tài chính Xanh và Hiệu quả Năng lượng. 

Đăng ký tham dự: 

Quý doanh nghiệp vui lòng xác nhận sự tham dự bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: 

Hiệp hội VASEP, Ms.Hiền, email: thuhien@vasep.com.vn; Mobile: 0906.076.587.  

Các đăng ký vui lòng gửi trước ngày 10/11/2020 để công tác đón tiếp được chu đáo. 

Ngay từ bây giờ, BTC sẽ tiếp nhận các câu hỏi của doanh nghiệp và đại biểu gửi về chương trình. 
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LỊCH TRÌNH HỘI THẢO 
THÚC ĐẨY SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THUỶ SẢN 

Thứ sáu, ngày 13 tháng 11 năm 2020  

Tại Khách sạn Palace Hotel Saigon,  

66 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

 
Thời gian Nội dung   

8.30– 8.50 Đăng ký đại biểu 

8.50 – 9.00 Phát biểu khai mạc  

9.00 – 9.10  
Giới thiệu về Chương trình Năng lượng Các-bon thấp ASEAN và Hoạt động thúc 

đẩy hiệu quả năng lượng ASEAN-Vương quốc Anh. 

9.10 – 10.10 

Hiểu và đo lường việc sử dụng năng lượng trong công ty của bạn. 

▪ Các dữ liệu chính về năng lượng cần thu thập 

▪ Cách đo lường mức sử dụng năng lượng thông qua công cụ đo đạc 

▪ Phân tích dữ liệu thu thập  

▪ Giám sát việc sử dụng năng lượng và thiết lập các mục tiêu khả thi. 

Phiên thảo luận nhanh: Những thách thức và cơ hội mà doanh nghiệp (cán bộ 

thực hiện) phải đối mặt khi thực hiện đo lường việc sử dụng năng lượng tại DN và 

thiết lập các mục tiêu năng lượng.  

10.10 – 10.30 Nghỉ giải lao  

10.30 – 11.00 

Giới thiệu về Thông tư 52/2018 Bộ Công Thương qui định về định mức tiêu hao 

năng lượng (MEPS) và hướng dẫn về bộ công cụ tính toán về MEPS để giúp DN 

lập báo cáo MEPS theo yêu cầu của Thông tư số 52.  

11.00 – 12.00   

Xác định cơ hội sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm chi phí trong doanh 

nghiệp chế biến thủy sản:  

▪ Hệ thống lạnh cấp đông 

▪ Động cơ và dẫn động 

▪ Khí nén/chiếu sáng 

▪ Lò hơi và phân phối nhiệt 

▪ Tối ưu hóa các quy trình hiện có 

12.00 – 13.00 Ăn trưa  

13.00– 14.00 

Giới thiệu các hệ thống quản lý năng lượng 

▪ Quản lý năng lượng là gì? 

▪ Hệ thống quản lý là gì? 

▪ Các bước chính để triển khai một hệ thống quản lý năng lượng là gì? 

Hoạt động tương tác: Người tham gia được hướng dẫn để tự hoàn thành ma trận 

đánh giá quản lý năng lượng.  

14.00 – 14.15 
Bước tiếp theo: Hỗ trợ kỹ thuật do chương trình hiệu quả năng lượng của Vương 

quốc Anh-ASEAN cung cấp. 

14.15-14.30 Phát biểu bế mạc từ VASEP 
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