THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Lễ công bố, trao danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng
sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH năm 2019
Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là việc áp dụng các biện pháp
quản lý và kỹ thuật nhằm giảm tổn thất, giảm mức tiêu thụ năng lượng của phương
tiện, thiết bị mà vẫn bảo đảm nhu cầu, mục tiêu đặt ra đối với quá trình sản xuất.
Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được cả thế giới hành động, đảm bảo an
ninh năng lượng, phát triển bền vững.
Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một ưu tiên hàng đầu của thành
phố Hà Nội. Năm 2019, Thành phố đã ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai với
chủ đề NĂNG LƯỢNG XANH. Ngay từ đầu năm, Thành phố tổ chức hoạt động
truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua phát 250 bandrol, 1.950 áp
phích cổ động tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong
Chiến dịch Giờ Trái đất. Chương trình đã hỗ trợ Đánh giá tình hình sử dụng năng
lượng, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng các cơ sở; hỗ trợ 64 cơ sở thực hiện
kiểm toán năng lượng và 4 cơ sở đánh gia hiệu quả năng lượng; Xây dựng hệ
thống quản lý năng lượng cho 6 cơ sở; Tính toán chỉ số hiệu quả năng lượng
(EnPI) cho 01 cở; Thực hiện mô phỏng năng lượng cho 6 tòa nhà; Xây dựng bộ
công cụ đánh giá hiệu quả năng lượng cho 3 cơ sở; bộ công cụ dự báo nhu cầu
năng lượng và đánh giá tiết kiệm năng lượng cho 02 cơ sở; Tổ chức đoàn 10
doanh nghiệp của thành phố Hà Nội tham gia Hội chợ triển lãm quốc tế về trang
thiết bị, công nghệ chiếu sáng tiết kiệm năng lượng năm 2019 tại Hàn Quốc; Hỗ
trợ 30 doanh nghiệp Hà Nội tham gia Hội chợ triển lãm chuyên ngành về công
nghiệp hỗ trợ, chế tạo tại Hà Nội năm 2019, tổ chức 01 hội thảo quốc tế, các
doanh nghiệp Hà Nội đã thực hiện 265 lượt giao dịch trược tiếp tại gian hàng, 84
hợp đồng được ký kết đạt trên 1,2 triệu USD; Phát 3.000 áp phích tuyên truyền về
thực hiện Quy định về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn
Thành phố Hà Nội; Tổ chức 02 hội nghị phổ biến các biện pháp tiết kiệm năng
lượng, 02 lớp tập huấn việc sử dụng các trang thiết bị hiệu suất cao cho các cơ sở
sử dụng nhiều năng lượng theo Quy định của UBND Thành phố. Năm 2019, theo
đánh giá sơ bộ việc triển khai Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu
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quả trên địa bàn thành phố giúp tiết kiệm 192,2 kTOE đạt 2,6% so với dự báo nhu
cầu đạt kế hoạch và mục tiêu đặt ra.
UBND Thành phố đã ban hành Quy định tiêu chí về sử dụng năng lượng
tiết kiệm và hiệu quả cho các cơ sở sử dụng năng lượng trong sản suất công
nghiệp, công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Quyết định số
2173/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 thay thế Quyết định số 1737/QĐ-UBND ngày
15/3/2017 nhằm hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ sở sử dụng năng lượng, áp dụng các
biện pháp tiên tiến, sáng tạo để sử dụng năng lượng hiệu quả; hỗ trợ kỹ thuật cho
cơ sở, doanh nghiệp phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh, tăng khả năng hội nhập kinh tế thế hệ mới. Tiêu chí năm 2019 bổ sung
thêm nhóm đối tượng cơ sở sử dụng nhiều năng lượng trong sản xuất công nghiệp
có mức tiêu thụ năng lượng từ 300 TOE (hoặc tương đương với 2.000.000 kWh
điện/năm trở lên) đến dưới 1.000 TOE (hoặc tương đương dưới 6.500.000
kWh/năm). Đây là đối tượng mà số lượng doanh nghiệp chiếm phần lớn trên địa
bàn Thành phố.
Năm 2019, Thành phố tổ chức chương trình đánh giá, công nhận danh hiệu
NĂNG LƯỢNG XANH đã thu hút trên 70 đơn vị tham gia trên địa bàn Thành
phố. Các cơ sở tham gia chương trình được hỗ trợ đánh giá hiệu quả năng lượng
bằng công cụ mô phỏng năng lượng, hỗ trợ tính toán chỉ số hiệu quả năng lượng,
xây dựng hệ thống quản lý năng lượng; đánh giá ứng dụng đổi mới trang thiết bị,
kỹ thuật có mức tự động hóa cao theo hướng công nghệ công nghiệp thế hệ 4.0.
Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng Thành phố đã thành lập
Hội đồng đánh giá, gồm: Khoa học & Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả Việt Nam cùng các chuyên gia của Bộ Xây dựng, Viện Năng lượng; Các
Sở: Công Thương, Xây dựng; Trường Đại học Điện lực. Hội đồng đã đánh giá tỷ
mỷ, khoa học, chính xác, khách quan theo bộ Tiêu chí của Thành phố. Hội đồng
đánh giá căn cứ theo Hướng dẫn số 3596/HD-SCT ngày 25/07/2019 của Sở Công
Thương thành phố Hà Nội về Công nhận danh hiệu sử dụng NĂNG LƯỢNG
XANH theo tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các cơ sở sử
dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng trên địa bàn
thành phố Hà Nội đã thực hiện quy trình xem xét quy cách hồ sơ tham gia đánh
giá công nhận danh hiệu xác định có 33 hồ sơ đủ điều kiện để đánh giá, gồm: 17
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cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; 10 công trình xây dựng tham gia đánh giá
thiết kế kiến trúc Dự án; 6 cơ sở sản xuất công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng.
Hội đồng đánh giá 33 cơ sở, chấm điểm, xếp hạng từ cao xuống thấp và đã
đề xuất công nhận 32 cơ sở có số điểm đánh giá cao nhất đạt danh hiệu NĂNG
LƯỢNG XANH theo Tiêu chí Thành phố như sau:
(1) Danh hiệu NĂNG LƯỢNG XANH 5 sao có:
(i) 02 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong sản xuất công nghiệp:
* Công ty TNHH TOTO Việt Nam.
* Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.
(ii) 02 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là công trình xây dựng:
* Trung tâm thương mại Vincom Mega mall Royal City.
* Khách sạn Daewoo Hà Nội - Công ty CP Daeha.
(iii) 04 dự án xây dựng hoặc cải tạo lại:
* Landmark 72 Tower - Công ty TNHH Một Thành Viên Aon Vina.
* Trụ Sở Bộ Nội Vụ.
* Tòa Chung cư Ecolife Capitol - Công ty cổ phần Đầu Tư Và Thương
Mại Thủ Đô.
* Tháp Láng Hạ - Công ty TNHH Tháp Láng Hạ.
(iv) 01 cơ sở sử dụng nhiều năng lượng trong sản xuất công nghiệp:
* Công ty TNHH chăn ga gối đệm Việt Hưng
(2) Danh hiệu NĂNG LƯỢNG XANH 4 sao có:
(i) 04 cơ sở trong sản xuất công nghiệp:
* Công ty TNHH Parker Processing Việt Nam
* Công ty Cổ phần Nhôm Đô Thành.
* Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài.
* Công ty Cổ phần Thực phẩm Minh Dương.
(ii) 06 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là công trình xây dựng:
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* Intercontinental HANOI WESTLAKE - Công ty phát triển du lịch hữu
hạn làng Nghi Tàm.
* Khách sạn Melia Hà Nội - Công ty TNHH S.A.S-CTAMAD.
* Trung tâm MM Mega Market Thăng Long - Chi nhánh công ty TNHH
MM MEGA MARKET Viêt Nam .
* Vietcombank Tower 198 Trần Quang Khải - Công ty TNHH cao ốc
VIETCOMBANK 198.
* Công ty TNHH Khách sạn Hà Nội Fortuna.
* Công ty CP ACC Thăng Long - Tòa nhà Artemis.
(iii) 05 dự án xây dựng hoặc cải tạo lại:
* Tòa nhà Pentstudio West Lake Hà Nội - Công ty TNHH Đầu tư C.T.L.
* Vincom Center Phạm Ngọc Thạch.
* Khách sạn Thăng Long Opera Hà Nội - Công ty thương mại và cung
ứng nhân lực.
* Tòa nhà Viettinbank 183 Nguyễn Lương Bằng-Ngân hàng thương mại
cổ phần Côn Thương Việt Nam.
* Khách sạn Novotel Suites HaNoi.
(iv) 01 cơ sở sử dụng nhiều năng lượng trong sản xuất công nghiệp:
* Công ty TNHH Cơ nhiệt điện lạnh Bách Khoa.
(3) Danh hiệu NĂNG LƯỢNG XANH 3 sao có:
(i) 03 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là công trình xây dựng:
* HOGUOM PLAZA - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm.
* Tòa nhà Sông Đà,Công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà.
* HandiResco Tower - Công ty TNHH MTV Kinh doanh dịch vụ nhà Hà
Nội.
(ii) 01 dự án xây dựng hoặc cải tạo lại:
* Tòa tháp văn phòng Hòa Bình - Công Ty TNHH Hòa Bình.
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(iii) 03 cơ sở sử dụng nhiều năng lượng trong sản xuất công nghiệp:
* Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm.
* Công ty TNHH MTV Ngọc Việt.
* Công ty TNHH thiết bị bếp Hà Đông.
(Thông tin chi tiết của các đơn vị đạt giải được đính kèm theo).
Lễ công bố, trao danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng NĂNG
LƯỢNG XANH năm 2019 nhằm tôn vinh các cơ sở, doanh nghiệp sử dụng
NĂNG LƯỢNG XANH cũng như phổ biến, nhân rộng các giải pháp tiết kiệm
năng lượng tiêu biểu để các cơ sở có mô hình tương tự áp dụng, giúp thúc đẩy
công tác quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả, nâng cao hiệu suất sử dụng năng
lượng của Thành phố; thể hiện quyết tâm của Thành phố “cùng kiến tạo, cùng
hành động, cùng phát triển” với các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế
quốc tế thế hệ mới.
Lễ công bố, trao danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng NĂNG
LƯỢNG XANH năm 2019 được tổ chức vào lúc 09 giờ 00 ngày 07 tháng 12 năm
2019 tại Trung tâm phụ nữ và phát triển, số 20 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.
Thông tin về Lễ công bố, trao danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng
NĂNG LƯỢNG XANH năm 2019 được đăng tải trên trang thông tin của Sở Công
Thương Hà Nội tại địa chỉ: http://congthuong.hanoi.gov.vn.
Thông tin chi tiết về các giải pháp tiết kiệm năng lượng tiêu biểu xin liên hệ:
Đơn vị thường trực: Phòng Tiết kiệm năng
lượng Hà Nội – Trung tâm Khuyến công và Tư vấn
phát triển công nghiệp
Địa chỉ: Số 176 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.
Người liên hệ: Ông Lê Văn Hải; ĐT:
0973.819632; Email: hailv.ecchanoi@gmail.com
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