
UBND THANH PHO HA NOT CONG HOA XA HO! CHU NGJilA VIT NAM 
SQ CONG TH!XUNG Ohc 1p - Ti.r do - Hnb phñc 

S&36/HD-SCT HàNói, ngayol5thangnam 2019 

HIIONG DAN 
Cong nhn danh hiu sir dçrng NANG I.1UQ'NG XANH 

theo tiêu chI ye sir dijng náng Ju'Q'ng tiêt kim và hiu qua 
cho các co' sir sir diing nãng lirçrng trong san xuât côngngbip, 

cong trInb xây d'ng trên dja bàn thành pbô  ha Ni 

Can cu1r Quyt dijnh so 39/2016/QD-TJBND ngày 08/9/2016 cüa UBND thành 
phô Ha Ni quy dtnh  chü'c nãng, nhirn vu, quyên hn và co cu to chilrc cüa So' 
Cong Thu'cmg thãnh phO Ha Ni; 

Can cur Lut Si:r diing nàng 1uçng tit kitrn và hiu qua so 50/2010/QHi2 
ngày 17/6/2010 cüa Quc hi; 

Can cu1r Nghj djnh 21/201 1/D-CP ngày 29/03/2011 cfia ChInh phü Quy djnh 
chi tiêt và bin pháp thi hành Lut SCr dçing nàng lu'cing tiêt kirn và hiu qua; 

Can cur Quyt dinh sO 2173/Q ngày 03/5/2019 cüa U]3ND Thành 
phO ban hành Quy djnh tiêu chI v so' during näng lucrng tiét kirn và hiu qua cho 
các co' so' so' ding näng luçing trong san suât cong nghip, cong trInh xây dirng trên 
da bàn thành phô Ha Ni; 

So' Cong Thuo'ng Ha Ni hrnlrng dn cong nhn danh hiu so' diung NANG 
LUONG XANH theo tiêu chI v so' ding nãng lu'cing tiét kirn và hiu qua cho các 
co' so' so' diingnàng lu'vng trong san suât cong ngh.ip, cOng trInh xãy dixng trên dja 
bàn thành phô Ha Ni (sau day gi tat là Tiêu chI co'a Thành ph) nhu sau: 

1. Mic dIch 

a) Hu'6ng dn các co' sO' 1p h so' cOng nhn danh hiu so" duing NANG 
LU'QNG XANH theo tiêu chI ye so" dçing nàng lu'çrng tit kim và hiu qua cho các 
co so' so" ding näng luçmg trong san xut cOng nghip, cOng trInh xây durng trén dia 
bàn tai  Quyêt dnh sO 21 73tQD-UBND ngày 03/5/2019 cüa UBND Thânh phO. 

b) Giüp co' so' t1r dánh giá thirc trng so' dyng nãng lucmg, dy manh  u1rng dyng 
cOng ngh tr dng hóa, sang tao  áp dyng cOng ngh "cOng nghip th h 4.0" trong 
h thng trang thit bi và quàn 1,2 nang lugng, xây durng b chI sO hiu qua nang 
lu'çing nhrn nâng cao hiu suit näng luçrng cho các h thng, cOng ngh so' dung 
nhiu näng ltro'ng; ThUc dày so' diung nãng lu'ng sach  (nang lu'p'ng hiu qua, nãng 
lu'p'ng tái tao...)  theo rnijc tiêu tang truO'ng kinh tê xanh, On dnh và ben vü'ng. 



c) Thông nhât quy trInh, phuong pháp dánh giá, cong nhn danh hiu sr ding 
NANG LU'QNG XANH theo Tiêu chI cüa Thành ph. 

2. Di tff9'ng áp ding 

2.1. CG s sr diing nãng 1U9ng tr9ng diem: 

a) Co mirc tiêu th näng lucmg hang närn quy dOi r 1.000'TOE tr len dOi 
vói Co s san xut cong nghip; 

b) Co rntrc tiêu thi näng lucing hang närn quy Mi tr 500 TOE tró len Mj vol 
Cos&1aCôngtrInhxâydirng. 

2.2. COng trInh xây drng dang trong giai doan thit kê hoc vn hành hoac cal 
tao lai có tong din tIch san tr 2.500 m2  tr len. 

2.3. Co' s& sü ding nhiêu nàng lugng trong san xuât cong nghip có rnñ'c tiCu 
thu näng lu'çing tr 300 TOE (hoc tuong duong vó'i 2.000.000 kWh dinInärn tr& 
len) den duó'i 1.000 TOE (hoc tuong duong duó'i 6.5 00.000 kWh/nàrn). 

3. Quyên Içi và trách nhim cüa co' s& tham gia dánh giá 

3.1. Quyên igi: 

a) Co sO' dat  danh hiu sü diing NANG LTJQNG XANH sê du9'c cap giây 
cOng nhn danh hiu tuong ig vói các mirc dat  dugc; Dup'c dung danh hiu dã dat 
d quàng bá hInh ánh cüa Co s Va cOng b trên website cüa Sä COng Thuo'ng Ha 
Nôi. 

b) Co sO' dat  danh hiu se dugc xern xét ho trçl k9 thuât d nâng cao hiêu qua 
sü' dung näng lugng nhrn nâng hang cOng nhn danh hiu, tu vn tharn dr các cuc 
thi lien quan dn hiu qua näng lugng cap quOc gia hoc khu virc ASEAN. 

3.2. Tráchnhiêm: 

a) H so d ngh cOng nhn danh hiu cüa co' sO' (bàn däng k, bàn tçr dánh giá 
và các tài 1iu có lien quan) gui v b phn thung trirc chuong trInh dánh giá cOng 
nhn danh hiu sur ding NANG LU'QNG XANH (sau day gpi tt là b phn thuO'ng 
truc) - phOng Tit kim näng luçrng, Trung tam Khuyen cOng và Ttr van phát triCn 
cOng nghip. 

b) Dáp irng các yêu câu cüa b phn thuO'ng trl7rc khi cn lam rO nhthg vn d 
có lien quan dn dü 1iu trong h so dnh giá cüa co' sO'. 

c) Co sO' chi chtu  trách nhirn trong vic thng ke s lieu, van hành ca may 
các trang thiet b, cOng ngh sur ding näng lugng M 1p hO so dàng k' cong nhn co' 
sO', cOng trnh xay dxng sü' ding NANG LQNG XANH và qua trInh xern xét, Mi 
chiu cüa b phn thuO'ng tnrc khi can thiêt. 

4. Danh biu du'qc cong nhn 

4.1. Danh hiu Co sO' su diing NANG LTfQNG XANH Mi vO'i CO SO su diing 
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näng lugng tr9ng dim (GREEN ENERGY in Major Energy User): 

a) Ca so' dat danh hiu Ca s sir dyng NANG LIJONG  XANH 5 sao: Là Co' 
s dat  di&n dánh giá tr 90 den 100 dim. 

b) Ca s dat  danh hiu Ca s& sir ding NANG LQNG XANH 4 sao: Là Ca 
s dt dirn dánh giá tr 80 dn 89 diem. 

c) Ca sO' dat  danh hiu Ca sO' sü' diing NANG LTJQNG XANH 3 sao: Là Ca 
sO' dat  diem dánh giá t 60 den 79 diem. 

4.2. Danh hiu Cong trInh xây drng sir diing NANG LTJQNG XANH 
(GREEN ENERGY in Building): 

a) Cong trInh dat  danh hiu Cong trinh xây drng sü diing NANG LU'QNG 
XANH 5 sao: Là Cong trInh dat  diem dánh giá t1x 90 dn 100 diem. 

b) Cong trInh dat  danh hiu Cong trinh xây dirng sir dng NANG LU'ONG 
XANH 4 sao: Là COng trInh dat  diem dánh giá tü 80 den 89 diem. 

c) Cong trInh dat  danh hiu Cong trInh xây dirng scr diing NANG LTJQNG 
XANIH 3 sao: Là COng trInh dat  diem dánh giá tü 60 den 79 diem. 

4.3. Danh hiu Ca sO' sfr diing NANG LTJQNG XANH di vó'i ca sO' sü' ding 
nhiêu näng hxng trong san xuât cong nghip (GREEN ENERGY in Large Energy 
User): 

a) Co sO' dat  danh hiu Ca sO' si:r dung NANG LIJONG  XANH 5 sao: Là Ca 
sO' dat  dirn dánh giá tr 90 dn 100 dim. 

b) Ca sO' dat  danh hiu Ca sO' sfx diving NANG LU'QNG XANH 4 sao: Là Ca 
sO' dat  diem dánh giá tr 80 den 89 dim. 

c) Ca sO' dat  danh hiu Ca sO' siir ding NANG LQNG XANH 3 sao: Là Ca 
sO' dat  diem dánh giá tir 60 den 79 diem. 

5. Ho so' tham gia dánh giá cong nhn danh biu 

5.1. H sa dàng k cOng nhn ca sO', cOng trInh xây dirng si.r diing NANG 
LLJ'QNG XANH (sau day vit tat là ho sa) bao gôrn: 

- Dan dang k. 

Ho so dang k. 

- .Các van bàn khác kern theo. 

(Biêu máu h sd tçii Phi lyc 1 kern theo Hzthng clan nay) 

5.2. Ho so cOng nhn danh hiu phái dmyc trinh bay theo phông chü' Times 
New Roman 1 3pt, each mép l trái là 3cm, các l con lai  2cm; khô giây A4. 

5.3. Tng s trang cüa h sa không du'qc vu'9't qua ?2  trang (khOng tInh phãn 
phçi liic), nii mc nhO khOng quy djnh c the sO trang. Ho sa nêu vu9't qua tOng sO 
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trang thI b phn thuô'ng tnrc sê yu cu chinh süa khi nhn duge ho so và Hi dông 
chi xern xét, dánh giá sau khi chinh sra dung s trang quy dnh. 

6. Quy trInh cong nhn danh hiu co' s&, cong trInh xây di'ng sfr dçing 
NANG LTNG XANH 

6.1. Các co s xây di.rng ho so däng k cong nhn co sO cong trInh xây dirng 
sü' dung NANG LU'QNG XANH và tr chm dim theo Mu so 01, Mâu sO 02 (dOi 
vó'i Co s& sir diing NANG L[5QNG XANH tr9ng diem) hoC Mu sO 03 (dOi vi 
danh hiu Cong trinh xây drng su ding NANG LQNG XANH) hoc Mâu sO 04 
(di vó'i danh hiêu Co s& sir dung NANG LU'QNG XANH dOi vâi co s sr diing 
nhiu näng lucmg trong san xut cong nghip) kern theo Huó'ng dn nay. 

6.2. Thu tic nôp h so 

Các co si np h so (01 bàn in hO so và 01 b file rnm) tnrC tip hoC qua 
du'à'ng bu'u diên 01 bô h so dn b phn thuè'ng tr1rC: phOng Tiêt kirn näng 1uçng 
-- Trung tarn Khuyên cOng và Tu van phát triên cOng nghip (S 176 Quang Trung, 
Ha DOng, Ha Nôi; Email: tietkiernnangluongscthanoigrnail.com). 

a) Dôi vó'i càc h so dugc nQp trrc tip, b phn thung trçrc thrc hin tiCp 
nhn và 1p biên bàn giao nhn h so theo phi liic 02 cüa Huó'ng dn nay. 

b) Di vâi cac h so gui qua dung buu din, Co 5 1p và k' tru'ó'c biCn bàn 
giao nhân h so theo phu luc 02 cüa Huóng dn nay; B phn thuô'ng trirc se rà soát 
và xác nhn biên bàn bàn giao, gui 1i CO SO qua thu din tu. Di vâi các ho so chu'a 
dy d theo biën bàn giao nhn ho so co s dã lap, b phn thung tr1rc s trao dOi, 
thông nhât li vi Co s&. 

6.3. Dánh già h so dãng k' cOng nhn danh hiu c.o sO', cOng trInh sn diing 
NANG LT5QNG XANH theo Tiêu chI cüa Thành ph 

a) B phn thuO'ng trirc tin hành dôi chiu, phân tIch, dánh giá dü lieu trong 
so; xác dinh cá tham s, di chik và dánh giá ti co sO' bang cOng ciii rnO phOng 

nãng luçrng (Design Builder, EnPI hoc các cOng cii mO phOng tuong tix) và các 
Cong cu tInh toán chi s hiu qua näng luçing. 

b) Sau khi di chiu, phân tIch, xác djnh các tharn s trong h so, bô phãn 
thung truC gui h so dn CáC thành vien Hi dng dánh giá cOng nhn danh hiu 
theo Tiêu chI cüa Thành ph (sau day gi tat là Hi dng); 

c) Hôi dng t chuc h9p dánh giá do b dü lieu ht so dàng k cüa the co sO' 
lam co sO' dánh giá chinh thüc. 

d) Hi dng tO chuc hçp dánh giá chInh thuc, chrn dirn hO so cüa các &rn vi 
theo TiCu chI cüa Thành phO ti Quyet dinh sO 2173/QD-UBND ngây 03/5/2019 cüa 
UBN]) Thành phO. 
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e) Hi dng s xp hang theo tèng s dirn dánh giá (tr cao xuông thp) dôi 
vói trng 1oi hInh cong nhn. 

g) Hi dng báo cáo bang biên bàn, d xut Thu'ông tnrc Ban chü nhirn 
Chuang trinh sill' dçrng nàng lrgng tit kim và hiu qua Thành ph (Giám dc SO' 
Cong Thucmg Ha Ni) cong nhn danh hiu sir ding NANG LTJQNG XANH theo 
Tiêu chI cüa Thàrth phO ti Quyêt dnh so 2173/QD-UBND ngày 03/5/2019 cüa 
UBND Thành phé. Thtthng tn.rc Ban chill nhirn chu'ang trInh sir dung näng lu'qng 
tiêt kirn và hiu qua Thành ph can cill' dé xut cüa Hi dng d xern xét, cOng nhn 
danh hiêu cho các co' sir. 

h) ThuO'ng trirc Ban chill nhim chuo'ng trInh sil:r dung nàng lu'cing tit kirn vá 
hiu qua Thành ph t chillrc 1 cOng bô danh hiu cho các co' sir, cong trInh xây 
drng dt danE hiu sir diing NANG LIJONG  XANH. 

7. Nguyen tc và thô'i gian nhn ho so', dánb giá, cong nhn 

7.1. Nguyen tc dánh giá: 

- Darn báo cOng khai, chInh xác, khách quan, cOng•bàng trn co sO' các tiCu 
chI dánh giá theo Tiêu chI cira Thành phô ti Quyêt dinh so 21 73/QD-UBND ngày 
03/5/20 19 cira UBND Thành ph. 

- Thu'è'ng trçrc Ban Chill nhirn Chu'ong trinh sir ding nãng lu'crng tit kirn và 
hiu qua Thành ph t chirc thirc hin dánh giá, cOng nhn danh hiu sO' diing 
NANG LIJONG XANH là 01 lânlnãrn. 

7.2. Thô'i gian nhn ho so', dánh giá, cOng nhn 

- Thô'i gian nhn h so cira các co so': Qu 11411 hang nãrn. 

- Thin gian dánh giá, cong nhn: Qu III -IV hang nãrn. 

Thin gian cong bô: Qu IV hang nãrn (theo k hoch cOa ThuO'ng trirc Ban 
Chill nhirn Chuang trinh sir dung nãng lu'çing tiêt kirn và hiu qua Thành phO). 

8. Trin khai thu'c hiên 

8.1. Huirng dan nay thay the Hnirng dn sO 2023/HD-SCT ngày 28/04/20 17 
cira SO' Cong ThuoTig ye vic cong nhn danh hiu sir diing NANG LTJQNG XANH 
theo lieu chI ye sir diing näng 1ucng tiêt kirn vã hiu qua cho các co' sir sir dung 
nãng hrcng trpng dirn trong san xut cOng nghip cong trInh xây drng trên da bàn 
thành ph Ha Ni. 

8.2. Thông tin lien h: 

Các co' sir tham gia iiên h vii phOng Tit kirn nàng lup'ng — Trung tarn 
Khuyn cong và Tir vn phát trin cOng nghip die du'çc tu van: Lp hO so' dang k,2 

cong nhn danh hiu co' sir, cOng trInh sir dçing NANG LTJQNG XANH theo Tiêu 
chI cira Thành ph& ki&n toán näng luçing, dánh giá hiu qua các giài pháp tiet kirn 
náng luqng dã áp diing, trin khai các giài pháp quàn 1 và k5 thut nhàrn nâng cao 
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hiêu qua sr diing näng 1ug (Ngi.rè'i lien h: Ong Lê Van Hâi, DT: 0973.8 19.632; 
Ba Vu Ngpc Thorn, DT: 093.645.4479). 

8.3. Trong qua trInh thuc hin nu có khó khàn, vung mac, d ngh cac to 
chtrc, Ca nhân phãn ánh kp thi v phOng Tiêt kirn nãng 1u'cng — Trung tarn 
Khuyn cong và Tu vn phát triên cOng nghip dê tong hçcp, báo cáo S COng 
Thuong xern xét, giâi c1uyêt,- 

P'/o'i n/ian: 
- Die Nguyen Doãn Toàn — PCT UBNDTP (dê b/cáo); 
- Các So, ban, ngành Thàriti phô (dé phlh); 
- UBND các qun, huyn, thj xa (dê ph/li); 
- Các Co so SDNL trên dia bàn TP Ha Nôi (dé thlhién); 

Luu VT. TTKC (2). 
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Phu Inc 01: 

(Ten co'sO) CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIJT NAM 
So (SO cüa van bàn) 1E1 Ip — Tr do — I-Iinh phñc 

Ha nói, ngày tháng nàrn 

BANG KY 
Cong nhn co' sO', cong trinh xây dung sfr diing NANG LU'Q'NG XANH 

KInh gui: Thu'O'ng trirc Ban Chü nhim Cbu'o'ng trInh sfr diing nàng Iu'Q'ng 
tiêt kim và hiu qua Thành phô - SO' Cong Thu'o'ng Ha Ni 

Ten co sO': Te1 Fax: Frnail  

Trirc thuc (ten cong ty mc - nëu có):  

Dia chi:  

Loti hinh hot dng  

Thai gian kh&i công, din tich san xOy c4rng  (dOi vO'i Cong trinh xay drng.):.......... 

Nãrn di vào hott dng:  

Ten ngu'O'i di din lien 1tc: Tel Email  

(Ten co sd) dng k tham gia d nghj cong nhn co' sO', cong trInh xây diing sn ding 
NANG LUONG XANH, sO diem tij' dánh giá theo bàn phit liic dfnh kern. 

(Ten cci so) cam kt không cO vi phrn các quy dnh cüa pháp 1ut v dâu tu xây 
du'ng, dat dai, an toàn lao dông, bão v rnôi tru'O'ng, an toàn phOng chong cháy, no và các 
quy dnh khác ci.ia pháp 1ut lien quan. 

(Ten cci so) cam kt h so' d ngh cong nhn ding vO'i tlnh hlnh thirc te cüa (Ten co' 
sO), dam báo các dU lieu là chInh xác; (Ten co so) se dáp irng các yCu câu. lam rO ho so' 
cüa Hi dong, chap nhn kêt qua dánh giá cüa Hi dong. 

(Ten co so) d nghj Hi dng xem xét, dánh giá, cOng nhn co sO', cOng trinh xày 
dxng theo quy djnh. 

Ho so, tài 1iu kern theo gôm:... 

BA! DIN cO THAM QUYEN 
CUA BO'N VI BANG K 

(Kj ten và dOng dO'u) 
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MOu sO 01: Dành cho co SO' 1p  h so' däng k3 cOng nhn "Co' 'O' sz' diing NANG LUNG 

XANH irQng diem trong sOn xuOt cong nghip, cOng trinh xOy c4cng CO tO'ng din tIch san 

nhO hon 2.500 

HO SODANGKCONGNHiN 

CO SO S11 DI)NG NANG LIJQNG XANH TRQNG DIEM NAM 20.... 

TEN DON VT 

(Hmnh ânh) 

Ha Ni, tháng närn 20... 
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1. THÔNG TIN CHUNG 

1.1. Thông tin co' SO' dng ky: 

Ten ca s: 

Dia chi: 

So lucng nhân viên: 

Näm bat dâu hott dng: 

Linh virc hot dng: 

K& qua tir dánh giá: 

Ngui lien h: 

H9tCn: 

Chiirc vu: 

Din thoai di dng: 

Fax: 

Ernai1: 

1.2. Gifri thiu tang quát co' s& dàng k: 



2. KT QUA DANH GIA 

2.1. Tiêu chi 1: Thirc bin kiêrn toán näng lucing (närn thirc hin không qua 3 närn, 
tInh tr närn dánh giá) (15 diem). 

2.1.1. V báo cáo kim toán nãng hxcing (0 dirn): 

a) Mo tâ các ni dung: 

- ThOi gian thirc hin, dan vi, thirc hin, can b Co chOng chi kiCm toán viCn nãng 
lucrng (kern theo bàn sao chi'xng chi kirn toán viên näng Iuvng). 

- Nôi dung, b cue báo cáo kirn toán náng krgng theo phi 1ic IV Thông tu 
09/2012/TT-BCT ngay 20/04/20 12. 

- Tng hçp kt qua kirn toán näng Iucng: So 1uçng giài pháp dê xuât, tOng rnirc 
tit kim (nang lucing tiêt kirn, chi phi tiêt kiêm, t 1 tiêt kirn...). 

b) Mirc dirn dánh giá: 

- Báo cáo kim toán nang 1ung cO hiu 1irc (tInh tr tháng 12 nm truc tOi tháng 6 
cüa nãm tharn gia dánh giá): tôi da 04 diem. 

- B cue báo cáo kirn toán nãng lu'Qng dy dü theo phi Iiic IV Thông tu 
09/2012/TT-BCT ngày 20/04/20 12: tôi da 02 diem. 

- Báo cáo kim toán näng lucrng dê xuât tOi thiu 5 giái pháp tiêt kim nãng luong: 
tôi da 02 diem. 

2.1.2. Các giài pháp tit kirn nang luçrng thirc hin trong 3 nrn (07 diem): 

a) Mo tá các ni dung: 

- Các giái pháp tit kirn näng luccng ca sc dä thirc hin trong yang 3  närn gân nhât 
(giài pháp thay dôi quy trInh, thay dôi cong ngh, giái pháp quán 1, tuyên truyên, dào tao, 
sang kiên cái tiên, ...). 

- Dánh giá. hiu qua cüa các giái pháp: Mirc nãng 1ucng tiêt kirn, chi phi tiet kirn, 
th?ñ gian hoàn vOn, chi so hiu qua näng hxcing,... 

b) Mirc dirn dánh giá: 

- D thixc hin ti thiu 03 giài pháp tit kirn näng 1ung trong vông 03 näm: tOi da 
04 diem. 

- Tinh toán chi phI tiêt kiêrn, t lé tiêt kirn, thOi gian hoàn vOn, giâm phát thai khI 
CO2  cüa trng giái pháp: tOi da 03 diem. 

Kt qua dánb giá:  dim. 

2.2. Tiêu chI 2: MO hInh quán 1 näng lucing (15 diem). 

2.2.1. V Ban quân 1 näng lucing(08 dim): 

a) Mo tà các ni dung: 

+ Sa t chtrc và chirc näng nhirn vi.t cña Ban quãn 1 näng lugng. 

+ Giài pháp v tu dng hóa, kt n& mang  diu khin, 1rng diing cOng ngh "cOng 
nghip the h 4.0" trong si'r drng näng lugng. 
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b) Mt'rc dim dánh giã: 

+ Mo tà s do t chirc và chirc nãng nhim vi c1ia Ban quàn I näng lucng: ti da 
01 diem. 

+ Mo tá giãi pháp v tV dng hóa, kt ni rnng diu khin, tIch hcrp các bu'Oc cOng 
ngh, 1rng diing cOng ngh "cong nghip the h 4.0" trong sir diing näng lucmg: tOi da 03 
diem. 

+ Bàn sao quy& dnh thành 1p Ban quàn 1 näng Iuvng d ban hành: ti da 02 
dim. 

+ Bàn sao quy djnh chirc nãng và nhirn vii cüa Ban quãn i nãng Iu'cmg dã ban 
hành: tOi da 02 diem. 

2.2.2. Vë chInh sách näng 1ucng (07 dirn): 

+ Bàn sao chInh sách näng lung d ban hành: ti da 03 diim 

+ ChInh sách näng lu'qng CO miic tiêu ti& kim nãng lu'Q'ng hang näm, chi sO hiêu 
qua nãng lixcrng: tôi da 02 diem. 

± ChInh sách näng lucmg có cam kêt lien tiic cãi tin hiu qua näng luong, cam kCt 
cung cap nguôn nhân Iii'c can thiêt dé dat  diic các rnic tiêu vâ chi tiCu nãng 1ung: tOi da 
02 diem. 

Kêt qua dánh giá:  dim. 

2.3. Tiêu chI 3: Nhân 1irc quãn 1 nang lucing (05 diem). 

+ Bàn sao Chñng chi Ngu'O'i quàn 1 näng luç'ng do B Cong Thuong cap: tOi da 04 
diem. 

+ Co sâ có tr 02 nguO'i quàn l nãng hrcing trO len duot cp chOng clii: ti da 01 
dim. 

Kêt qua dánh giá:  dim. 

2.4. Tiêu chi 4: CO chirng nhn ISO 50001 cOn hiu hjc (03 dim). 

a) Mo tà quy rnô, phrn vi cUa h tMng quàn 1 nang lucrng dã duc cap chimg 
nhn Iso 50001. 

b) Mi'rc dirn dánh giá: 

+ MO tà quy mO, phm vi cüa h thông quàn 1,2 näng 1u9'ng dä duçic cap ching nhân 
ISO 50001: tOi da 02 diem. 

+ Bàn sao chIrng nhn ISO 50001 cOn hiu hrc: thi da 01 dim. 

Kt qua daub giá: dim. 

2.5. Tiêu chI 5: Tng mirc tit kim thu duçic tir tat ca các giài pháp (các giái pháp 
tiêt kirn nãng 1u'cng trong vOng 5 närn, kê tir nàm dánh giá) (25 diem). 

a) Xác djnh miirc tit kirn các giài pháp (%) trong yang 5 näm nhu' sau: 

A1-B1 100 

Tng rnirc ti& kim (%) A 
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Trong dO: 

• A: Nang lucrng tiêu thii cüa h thng/thit bj nu không áp dung giãi pháp thr 
'i" trong 5 närn. 

• B1 : Nang lucing tiêu thii cüa h thng/thi& bj sau khi áp ding giãi pháp thr i" 
trong 5 nãrn. 

b) Miirc dim dánh giá: 

+ Mü'c tiêt kim näng lucing thirc tê dat  duçic t11 5% tr6 len: tOi da 25 diem; 

+ Hoac rnirc tiët kirn näng 1ucng thrc tê dt duç'c tr 2% dn du'O'i 5%: tOi da 20 
diem; 

+ Hoc mñ'c tiêt kiêrn nãng 1ucing thrc te dat  duçic tü' 1% dn du'Oi 2%: tOi da 10 
dirn. 

Kêt qua dánh giá: diem. 

2.6. Tiêu clii 6: Các giãi pháp tiêt kirn nang 1ucng CO rnirc tiët kirn cao nhât (can 
cO các giâi phãp tiêt kim näng 1u'cng trong vOng 5 nam, tInh tO' nãm dánh giá) (20 diem). 

a) Milrc tit kim cilia giâi pháp (%) du'cc tinh toãn nhu sau: 
A—B 100  

Milrc tiêt kirn (%) = A 

-.Trong do: 

• A: Nang luçing tiêu thi cilia h thng/thit bi, nu khong áp ding giái pháp. 

• B: Nang lucrng tiêu thi cOa h thng/thit bj khi áp ding giài pháp. 

b)Milrcdirndánhgia: 

+ Mire tit kiêrn tir 10% tr& len: ti da 20 dirn 

+ Hoãc lTlirc tit kiêrn hoäc tir 5% den du'Oi 10%: tOi da 15 diem; 

+ Hoäc milrc tit kiérn tilt 3% dn di.rO'i 5%: tôi da 10 dirn. 

Kêt qua dánh giá:  dim. 

2.7. Tiêu chI 7: Hiu qua kinh t khi thrc hin dr an dâu tu theo thai gian hoàn von 
trung binh (tong chi phi tiêt kirn/tOng chi phi dãu tu' khi thrc hin các giâi pháp tiet kim 
näng lucng trong yang näm, tInh tilt näm dánh giá) (16 diem). 

a) Thai gian hoàn vn trung bInh cilia các giâi pháp dugc tInh toán nhu sau: 

Thri gian hoàn vn trung bInh (näm) — 

Ghi chili: Tng chi phi tit kirn và tng chi phi dâu tu phài du'çic quy dôi ye cOng mt 
thai diem. 

b) Milrc dim dánh giá: 

+ ThOi gian hoàn vn trung bInh cilia các giãi pháp tilt 0,1 närn dn du'i 3 närn: ti 
da 16 diem; 
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+ Hoac thOi gian hoàn vn trung bInh cña các giái pháp tlr 3 näm dn du'âi 5 nãrn: 
tôi da 12 diem; 

+ Hoac thO'i gian hoân von trung bInh ci1ia cãc giâi pháp tiir S nãm trO' len: tôi da 08 
diem. 

Kt qua aanh giá: dim. 

2.8. Tiêu chI 8: Siir diing näng hrcng mt tthi, näng lu'cng sinh khôi (01 dim). 

a) Mo tá h tng si.'r dçing näng liicing mt tthi, näng lu'qng sinh khôi 

- Ca s mô tá phu'ong pháp str dung nang luvng nit tthi dé six' ding cho các rnic 
dIch nhu: NuO'c nóng näng 1ung mt trô'i, chiêu sang, nang h19'ng mt trO'i nâu an. nu'o'c 
sach thông qua chung cat và tây uê, din näng 1irng mt trOi, không gian su'ó'i am vâ lam 
mat thông qua kiên tric näng h19'ng mt trôi, qua trinh tIch nhitd cao cho rni.ic dIch cong 
nghip, dién näng luo'ng mt trii dira trên các dng ca nhit và té bào quang din. 

Din näng t1r san xuât tü' nang krcng nat tthi so vó'i din näng mua ngoài dugc xãc 
dinh nhu sau: 

x100 
Tz 1 sir diing näng lu'cng rnt trOi (%) F 

Trong do: 

• F : Din näng rnua ngoâi (kWh) 

• F: Din t1r san xuât tü näng Iuçng mt trO'i (kWh) 

Di vo'i ca s0 si diing näng lucrng mat trOi dé t?o  nhit, din nãng tu san xuât ducyc 
quy dôi thông qua nhit 1ung (kJ) tao  ra: 3.600 Id tuo'ng du'ang lkWh. 

-Di vO ca so' si:r diing näng lucrng sinh khi, rnô tâ h thng U'ng dmg näng lu'cing 
sinh khôi. 

T 1 si.'r dicing näng lucrng sinh fti duçc xác dnh nhu sau: 

T I si.r diing näng Iucrng sinh khôi (%) =  x 100 

Trong dO: 

• G : Tng näng ltxçyng sinh khi sU' dung (MJ) 

• H: Tng nãng lucrng siir ding (MJ) 

b) Mirc dirn dánh giá: 

+ T •Iê sU' ding näng lu'çing rnt tro'i hoc näng ftr'ng sinh khi tr 1% tro' len: tôi da 
01 diem; 

+ Hoc ti 1 sii'r diing nang lucng mt träi hoc näng 1u'çng sinh khôi duài 1%: tôi 
da 0,5 diem; 

Kt qua dánh gia: diem. 
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Tong dim dánh gia: dim (Tng dim kt qua dánh giá cüa các tiêu chI tü' 1 den 8). 

14 



3. CAC TAI LIEU KEM 

(Các tat lieu ching minh nhi7cng ni dung dic kê khai, mô tá trong h so' dánh giá: 

Chng chi Ngr&i Quán 1j näng lu'ctng, Quyê't djnh thành 42p  Ban quan lj nàng lu'Q'ng, 

Chmnh sách nãng lu'crng, hInh ánh v các khóa dào too, tuyên truyn do'n vf thorn gb, 

Chng nh4n Iso 50001, ké' hogch hang nárn và nãrn nãin, ba'o cáo kiê'rn toán nang licQ'ng, 

các hInh ánh rnz'nh hQa v ca'c giái pháp tiê't kirn nàng lt'ng dã thu'c hiên, các giái 

thtró'ng lien quan dé'n náng lu'cingXanh dI dçit du'o'c, ...) 
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Mãu s 02: Dành cho co' só' 1p  ho' so' dàng k cOng nhn "Co sO' sz' ding NANG L UNG 
X4NH trQng diem là cOng trinh xáy dcng CO tOng din tich san tlr 2.500 trO' len ". 

HO SO DANG K CONG NHiN 

CC SO STIr DIJNG NANG LLIQNG XANH TRONG DIEM NAM 20.... 

TEN DON V 

(HInh ãnh) 
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Ha Ni, tháng närn 20... 

1. THÔNG TIN CHUNG 

1.1. Thông tin ccr s& dàn ky: 

Ten ca s: 

Djachi: 

So Iu'Qng nhân viCn: 

Närn bat du hoat dng: 

Linh virc hot dng: 

Ket qua tir dánh giã: 

Ngu'O'i lien h: 

Ho ten: 

Chiirc vv: 

Din thoai di dng: 

Fax: 

E-mail: 

1.2. Gi&i thiu tng guát co s.r dãng k: 



2. KET QUA BANH GIA 

2.1. Tiêu chI 1: Thixc hin kim toán nàng 1uçng (närn thi.rc hin khong qua 3 närn, 
tInh tr narn dánh giá) (15 diem). 

2.1.1. V báo cáo kirn toán näng hrcng (08 dirn): 

a) Mo tá các ni dung: 

- ThO'i gian thuc hiên, dan vi thu'c hin, can b có chirng chi kiêm toán viCn nãng 
luong (kern theo bàn sao chirng chi kiêm toán viCn näng 1ung). 

- Ni dung, b cuc báo cáo kirn toán näng lu'çrng theo phi lijc IV Thông tu' 
09/2012/TT-BCT ngày 20/04/20 12. 

- lông hp kêt qua kim toán nãng 1ung: So 1ung giâi pháp dC xuât, tong rnü'c 
tiêt kirn (nang 1ucng tiêt kirn, chi phi tiêt kim, t' 1 tiêt 1drn...). 

b) Mrc dirn dánh giá: 

- Báo cáo kim toán nang lucing có hiu 1irc (tInh tü' thang 12 näm truàc ti tháng 6 
cüa nãrn tharn gia dánh gia): tôi da 04 diem. 

- Bi ciic  báo cáo kirn toán nàng luçmg dy dü theo phçi liic  IV Thông tu 
09/2012/TT-BCT ngày 20/04/20 12: tôi da 02 diem. 

- Báo cáo kirn toán nang luçYng d xut tôi thiu 5 giâi pháp tit kim nãng lucmg: 
tôi da 02 diem. 

2.1.2. Các giài pháp titkim nang 1u'ng thirc hin trong 3 näm (07 diem): 

a) Mo tà các ni dung: 

- Các giài pháp tiêt kim nang 1ung co' s dä thrc hin trong vông 3 närn gân nhât 
(giái pháp thay dôi quy trinh, thay dôi cong ngh, giài pháp quân 1'. tuyCn truyên, dào tao, 
sang kiên cài tiên, ...). 

- Dánh giá hiu qua cña các giãi pháp: Mirc nãng luçrng tit kiern, chi phi tiêt kiêrn, 
thO'i gian hoàn vOn, chi so hiu qua näng 1ung,... 

b)Mrcdirndãnhgiá: 

- Di thrc hin téi thiu 03 giài pháp tit kirn näng 1u'cng trong vOng 03 närn: tôi da 
04 diem. 

- lInh toàn chi phi tit kirn, t' 1 tiêt kim, thO'i gian hoàn van, giám phát thai khI 
CO2 cüa tiling giái phap: tOi da 03 diem. 

Kt qua dánh giá:  dim. 

2.2. Tiêu chI 2: Mo hinh quàn 1 näng lu'Q'ng (14 dim). 

2.2.1. V Ban quân 1 näng lung, chInh sách nang 1u'çng (06 dim): 

a) Mo ta các ni dung: 

+ So' do th chi,irc, quy ch chrc nãng nhirn vii cüa Ban quan i nang Iuçyng. 

+ ChInh sách näng lucing. 

b) Mirc dirn dánh giá: 
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+ Mo tà sa d t chñc, quy ch chiirc nàng nhim vii cüa Ban quàn 1 näng lucmg: 
tôi da 01 diem. 

+ ChInh sách nãng 1ung có muc tiêu tiêt kirn näng 1ung hang näm, chi so hiu 
qua näng lu'ccng, cO cam két lien tijc cài tiên hiu qua näng 1u'ng, cam kêt cung cap nguôn 
nhân ltrc can thiêt de dat  duc cac rniic tiêu và chi tiêu näng ltr9ng: tôi da 01 diem. 

+ Bàn sao quyt dinh thành 1p Ban quân 1 näng hrqng, quy chê, chi'rc nang va 
nhirn vii cüa Ban quàn 1 nàng lu'cing d ban hành: tOi da 02 diem. 

+ Bàn sao chInh sàch näng lucrng da ban hành: ti da 02 dim. 

2.2.2. Sir dicing h thông quail i)', diêu khiên tr dng dê vn hành phu'ong tin, tliiêt 
bj sü' ding nãng lu'cng phü hcrp vi quy rnô cong trInh (05 diem). 

a) Mo tã các nt51 dung: 

- Mo tà quy rnô, chtrc nang cña h thng. 

- Giâi phàp ye tix dng hOa, kt nôi rnng diêu khin, 1rng dimg cong ngh cOng 
nghip the h 4.0" trong sfr diing näng 1ucng. 

b) Miirc dirn dánh già: 

+ MO tà quy mO, chiirc näng, giài pháp ye tir dng hóa, ket nOi mtng diCu khiCnjrng 
dirng cOng ngh "cOng nghip the h 4.0" trong sn diing näng luç'ng cfia h thông: tOi da 
02 diem. 

+ H thng quãn 1, diu khin tir dng tIch hcp trang thiêt bj, h thng qun i2 tü 
03 den 05 h thOng/thiêt b si.'r diing näng lu'cng: tOi da 02 diem. 

+ Hoc h thng quàn l, diu khin tir dng tIch hcTp trang thiêt bj, h thông quán 
1 t.r 05 h thOng/thiêt bj sir diing nãng 1ung tth len: tOi da 03 diem. 

2.2.3. Co chiirng nhn ISO 50001 cOn hiu li'c (03 diem). 

a) Mo tà quy mO, pharn vi cña he thng quàn 1 nang lu'9'ng dà duc cap chnig 
nhân ISO 50001. 

b) Mirc dim dánh giá: 

+ Mo tã quy mO, pharn vi cüa h thông quàn l nãng hrçrng dä du'cic cap chiirng nhn 
ISO 50001: tOi da 01 diem. 

+ Bàn sao chtrng nhn ISO 50001 cOn hiu lixc: t& da 02 dim. 

Kêt qua dánh giá:  dim. 

2.3. Tiêu chI 3: Nhân hrc quàn 1 nãng hrp'ng (05 dim). 

+ Bàn sao Ching chi Ngu'O'i quãn 1 näng lu'ng do B COng Thuong cap: tôi da 04 
diem. 

+ Co sO có tir 02 ngirOi quân 1 näng lucing trO' len du'c cp chnng chi: tôi da 01 
dim. 

Kêt qua dánh giá: diem. 

2.4. Tiêu chI 4: Các thit bj thu.c danh 1m1c dan nhn nàng hrcng phài duçc sü 
diing trong cOng trinh (10 diem). 
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a) Thông kê danh sách thiêt bt duc dan nhan näng 1ung xác nhn và nhãn nãng 
lu'çing so sánh (thuc danh mc dan nMn näng 1ung) duQ'c six,  diing trong cong trInh. 

b) Miirc dirn dánh giá: 

+ Cong trInh sir diing 10 1oi thit bi duc dan nMn nãng 1ung tth len: tôi da 10 
dirn. 

+ Cong trInh sir ding duOi 10 Ioai thiêt bj duc dan nhàn nãng Iu'Qng: mi 1oi thit 
bi duc dan nhãn dat 01 diem  

Kêt qua tánh giá: diem. 

2.5. Tiêu chi 5: VO cOng trInh (10 diem). 

2.5.1. Cách nhit tu6ng bao quanh di vi khOng gian CO diëu bOa khOng khI (04 
diem). 

a) MO tà v lap vO bao quanh cong trinh tir bàn ye k thut (Phn tuang trong suôt 
va tuOng khOng trong sut); Phi.rang pháp dánh giá lop vO bao quanh cong trinh: 

+ Giá tn tng nhiêt tth nhO nht R, cüa tiiO'ng khOng khOng xuyCn sang duçrc xác 
dnh the.o im1c 1, phân phi1 1i.ic 1 cña QCVN 09:20 17/BXD. 

+ H so SHOC (h so hap thij nhit) cfia kInh du9c cung cp tü nhà san xuât hoac 
xác djnh bang thiêt bj do chuyên diing. 

+ Co sO cO th sr ding cOng cii mO phOng näng luç'ng (Design Builder, EnPI hoac 
cac cOng cj mO phOng tu'ang tir) dé dánh gia each nhit tu'O'ng bao quanh cOng trinh. 

b) Miirc dim dãnh giá: 

- Di vó'i cOng trinh có tuOng bao quanh trén mat  dat sir dng 100% kInh: 

+ H s SHGC dt yêu cu theo bang 2.1 cña QCVN 09:20 17/BXD: tOi da 04 diem: 

- Di vai cong trinh cO tuong bao quanh trên mat  dat vOi t 1 kInh <100%: 

+ Phân tuOng khOng xuyen sang cO già trt tOng nhit trO nhO nhât R0 11 ,, 0,56 
m2.K/W vàkInh cO h sO SHGC dt yêu CaU theo bang 2.1 cüa QCVN 09:20 17/BXD: tOi 
da 04 diem. 

+ Hoac chi dáp üng lgiá tn, tOng nhiêt trO nhO nhâtR011  0,56 m2.K/W cua tuOng 
khOng xuyên sang hoac h so SHOC cña kInh: tOi da 02 diem. 

2.5.2. Cách nhiêt mái (Loai rnai chInh sir dyng trong cOng trInh): Co giá trj tOng 
nhiêt trO nhó nhât R1 > 1 rn2.K/W (03 diem). 

a) MO tã v loai rnài chInh tr bàn ye k thuât (loai mái có diên tIch lOn nhât so vói 
tOng din tIch rnài) 51r dimg trong cOng tninh; Phu'ng pháp dánh giá kt cu loai mãi 
chInh: 

+ Giá trj tng nhit trO nhó nht duçc xác djnh theo muc 1, phn phii luc 1 
ciia QCVN 09:20 17/BXD. 

+ Co sO cO th sir diing cOng cii mO phOng nãng lucing (Design Builder, EnPI hoac 
các cOng cu mO phOng tu'ang tir) de danh giá each nhit mái cOng tninh. 

b) Müc dim dành già: 
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+ Mo tà v loti rnái chInh (loai rnái cO din tIch 1O'n nhãt so vO'i tong din tIch niài) 
sfr ding trong cong trinh: tôi da 01 diem. 

+ Cong trInh sir diing 1oti rnái chInh có giá trj thng nhit trâ R011 ,, ? 1,00 m2.K/W: 
tôi da 02 diem. 

2.5.3. Vt 1iu cong trinh (03 dirn). 

a) Mo tà cãc ni dung: 

- Phn tung không trong sut cüa cong trinh có si'r diing gach không flung. 

- PhAn tu'äng trong sut cüa cong trInh có s1r diing kInh tiêt kim nãng Iu'png (Low-
E hoac dan phirn each nhit). 

b) Mirc dirn dãnh giá: 

+ Cong trinh sü diing gch không nung: tôi da 02 diem. 

+ Cong trinh str diing kfnh each nhit Low-E: tôi da 01 diem. 

Kêt qua dánh giá:  dim. 

2.6. Tiêu chI 6: Din tIch thông gió tir nhiên cüa phOng tôi thiêu bang 5% din tIch 
san sfr di,ing cüa phOng tiêp giáp vó'i không gian ben ngoài (03 diem). 

a) Mo tà, tInh toán din tIch thông gió tr nhiên cüa phOng tr bàn v k thut (cac 0 
thoáng, cia cO the mO' duc). Ca s cO the sn diing cOng cii  mô.phOng nang luç'ng (Design 
Builder, EnPI hoc the Cong cii  rnô phOng tuang tir)  dê dánh giá thông gió tir  nhiên cüa 
phông tiêp giáp vó'i khOng gian ben ngoai. 

b) Mirc dim dánh giá: 

+ Mo tà, tinh toán din tIch thông giO tir  nhiên trong phOng (the ô thoáng, cü'a có 
the mO du'ac): tôi da 01 diem. 

+ T lê din tIch thông gió t1r nhiên cüa phOng so vâi din tIch sü' ding cüa phOng 
tiêp giáp vó'i không gian ben ngoài ~5%: tôi da 02 diem. 

+ Ho.c t' 1 din tIch thông giO tir  nhiên cüa phông so vói din tIch 5ir ding cüa 
phông tiêp giáp vri khOng gian ben ngoài tr 3% den dui 5%: tôi da 01 diem. 

+ Hoac t) l din tIch thông gió tir  nhiên cüa phông so vói ditn tIch sü ding cüa 
phOng tiêp giáp vó'i không gian ben ngoai tir 1% den du'O'i 3%: tôi da 0,5 diCm. 

Kêt qua daub giá:  dim. 

2.7. Tiêu chI 7: Thiêt bj sfr diing nàng hrqng trong cong trinh (16 diem) 

2.7.1. H thng diu hOa khOng khI (05 dim). 

a) MO tà h thng diu hOa không khI dtrçrc sir dirng trong cOng trinh: 

- Chüng 1oi, hang san xut, cOng sut, nhit d cài dat, tong din tIch sir dung h 
thông diêu hOa khOng khI. 

- Ch d vn hành, bão tn h thng. 

- Chi s COP cüa h thng diu hOa khOng khI du'çrc xác dnh theo miic 2.2 cüa 
QCVN 09:20 17/BXD. 
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b)Miircdirndánhgiá: 

+ Mo tã h thng diu hOa không khI duçc sir diing trong cong trInh: tOi da 02 dini. 

+ Sir diing h thng diu hôa chiller có chi s COP dtt yêu cAu theo bang 2.4 cilia 
QCVN 09:20 17/BXD: tôi da 03 diem. 

+ Hoc sir dung h thng diêu hOa VRV/VRF CO chi so co dtyêu câu theo bang 
2.3 cilia QCVN 09:20 17/BXD: tôi da 03 diem. 

+ Hoc sir diing h thng diu hOa khongkhI ciic b có chi s COP dt yeu cu theo 
bang 2.3 cilia QCVN 09:20 17/BXD: tôi da 03 diem. 

2.7.2. H thông chiêu sang: Mt d cong suât chiu sang trung binh trong cong trmnh 
dt yêu câu theo bang 2.5 cilia QCVN 09:20 17/BXD (04 diem). 

a) Mo tã he thng chiu sang dixçic sir diing trong cong trinh tilt ban v k thut theo 
chilrc nang tilmg khu vrc: Chüng Ioi, hang san xuât, ché d vn hành. cOng suât, din tich 
tiling khu chilrc näng. 

- Dánh giá rnt d cong suât chiu sang trung bInh trong cong trInh duc xác djnh 
bang tong SO cOng suât chiêu sang cong trinh chia cho tong din tIch CO nguOi sir diing. 

- Co sO' có th sir diing cOng cii mO phOng nãng lLrng (Design Builder, EnPI hoc 
CáC cong ci mO phOng tu'ang tlr) dê dánh giá mt d cOng suât chiêu sang trong cOng trinh. 

b) Mire dirn dánh giá: 

+ MO tâ h thông chiêu sang silt ding trong cOng trinh theo chir'c nãng tiling khu virc: 
Ching loai, hang san xuât, chê d vn hành, cOng suât, diën tIch tiling khu chñ'c nãng: tôi 
da 02 diem. 

+ Mt d cong suit chiu sang trung binh trong cOng trInh dat  theo yêu cãu theo bang 
2.5 cilia QCVN 09:20 17/BXD: tOi da 02 diem. 

2.7.3. Dng co din silt diing trong cOng trinh (04 diem) 

a) MO tã dng co din duc sir dung trong cong trinh: Cong suit. chñng ]oai. ch dO 
van hãnh, ml.ic dIch sir diing,... 

b) Milrc dirn dánh giá: 

+ Mo tâ dng co din du'çc silt diing trong cOng trinh: Cong suit, chOng ioai, ch do 
van hành, muc dIch sir dung,. .: tOi da 01 diem 

+COng trInh sir diing dng co có tich hcp biên tan, có chê d tu dng dóng ngät: tôi 
da0l diem. 

+ Bong co din trong cong trinh dt yu câu theo bang 2.6 cüa QCVN 
09:20 17/BXD: tOi da 02 diem 

2.7.4. H thng dun nithc nOng (03 dirn). 

a) MO ta h thng dun nithc nóng trong cOng trInh. Danh gia hiu qua kinh t mang 
lai hang näm khi sir dimng h thông. 

b) Mirc dirn dánh giá: 

+ Cong trinh cO h thng dun nuO'c nOng dat  yêu câu theo bang 2.8 QCVN 
09:20 17/BXD: tOi da 02 diem. 
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+ Hoc Cong trInh có h thông dun nu'Oc nóng dtt yêu, câu theo bang 2.7 QCVN 
09:20 17/BXD: tôi da 01 dirn. 

Kt qua dánh giá:  dim. 

2.8. Tiêu chI 8: Tng rniirc tit kim thu dirçc tir tat Ca CáC giãi pháp (cac giãi pháp 
tiêt kim nang luç'ng trong vOng 5 narn, kê tr nam dánh giá) (10 diem). 

a) Xác dnh mirc tit kirn các giâi pháp (%) trong vông 5 närn nhu' sau: 

 100 
Tng miirc tit kirn (%) 

diem; 

ditrn. 

Trong do: 

• A: Nãng lucmg tiêu thi cüa h thng/thit bj nu không áp ding giãi pháp thñ' 
i" trong 5 närn. 

• B1 : Nang hscYng tiêu thii cia h thng/thit bj sau khi. áp ding giái pháp thir i" 
trong 5 närn. 

b) Miirc dirn dánh giá: 

+ Miirc tit kirn näng hxcng thirc t dat  du'çc th 5% trO len: ti da 10 dirn; 

+ Hoac milic tiêt kim näng 1ung thirc tê dat  dugc tilr 2% den du'âi 5%: ti da 08 

+ Hoc rnilrc tiêt kirn näng lu'crng thrc tê dat  duçc tlr 1% den du'ó'i 2%: tôi da 06 

Kêt qua dánh giá: diem. 

2.9. Tiêu chi 9: Các giâi pháp tiêt kirn näng Iu'cng có milrc tiêt kim cao nhât (các 
giãi pháp tit kirn näng luvng trong vông 5 näm, kê tir nãrn dánh giá) (08 diêni). 

a) Milrc ti& kirn cilia giãi pháp (%) du'qc tInh toán nhu sau: 
A-B 

xlO0 
Milrctiêtkim(%)= A 

,.Trong do: 

• A: Nang hrcng tiêu thii cilia h thng/thit bj nu không áp ding giãi pháp. 

• B: Nang 1uçng tiêu thii cilia h thng/thit b khi áp ding giâi pháp. 

b) Milrc dirn dánh giá: 

+ Milrc tiët kim tilr 10% tth len: tôi da 08 dim; 

+ Hoäc milrc tit kiêm hoäc tili 5% den duói 10%: tôi da 06 diem; 

+ Hoãc milrc tit kiêrn tilr 3% dn dirâi 5%: tôi da 04 diem. 

Kt qua dánh giá:  dim. 

2.10. Tiêu chI 10: I-Iiu qua kinh tê khi thirc hin dix ándäu tu theo thO'i gian hoàn 
vn trung binh (tng chi phi tiêt kim1tOng chi phi dâu tu khi thrc hin các giãi pháp tiCt 
kiêrn nàng hrçng trong vông 5 näm, tInh tilr näm dánh giá) (08 diem). 
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a) ThOi gian hoãn von trung bInh cüa các giãi pháp duçic tInh toán nhu' 

ThO'i gian hoàn von trung bInh (nãrn) —  

Ghi chii: Tang chi phi tiêt kim và tong chi phi dâu tu phâi duc quy dôi ye cilng m5t 
thO'i diem. 

b) Miirc dim dánh giã: 

+ThO gian hoàn vn trung binh cüa các giãi pháp tir 0,1 nãm den duá'i 3 nãm: tôi 

da 08 diem; 

+ Hoac th61 gian hoàn von trung bInh cüa các giãi pháp t11 3 nãm den duó'i 5 nãm: 

tôi da 06 diem; 

± Hoac thai gian hoàn von trung bInh cüa các giái pháp t1r 5 näm trä len: tôi da 04 
diem. 

Kêt qua dánh giá: diem. 

2.11. Tiêu chI 11: Cong trInh có sir diing näng lu'qng mat  trOi hoac tix san xuât din 
(01 diem). 

a) MO ta h thng sir ding näng luç'ng mat  tthi hoac tir san xut din. Dánh giá hiu 
qua kinh tê mang lai hang nãrn khi sñ' diing h thông. 

b) Mirc diem dánh giá: 

+ MO tá h thông sr diing näng 1u'ng mat  trO: tOi da 0,5 diOm 

+ COng trInh cO sü' diing nãng lu'gng mat  tthi hoac tir san xut diên: ti da 0,5 dim. 

Kt qua dánh giá: diem. 

Tong diem dánh giá..... dim (Tng dirn kt qua dánh giá cfia các tiêu chI tü 1 den 11). 

3. CAC TAI LIEU KEM THEO 

(Các tài Ziçu chi'rng rninh nhü'ng n5i dung thio'c kê khai, mo tá trong ha sa dánh gia': 

Chv'cng chi Ngzthi Quán l nàng lu'ctng, Quyê't dinh thành 1p Ban quán l náng lu'ctng, 

ChInh sách nãng lu'crng, hInh ánh v các khóa dào tao, tuyên truyn dan vf tham gia, 

Chi'rng nhn ISO 50001, ké' hoQch hang nãm và näm nOmn, bOo cáo kimn loOn nOng lu'Qng, 

cOc hInh Onh minh hQa ye' cOc giOi phOp tiê't kim nãng liccing dã thrc hien, cOc giOi 

thir&ng lien quan d'ê'n nãng lu'cing Xanh dã dcit duv'c, ban ye 1c9 thut lien quan den mnt 

bang, mçt dOng tOa nhà, ...) 
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Mcu so' 03: Dành c/io các co sO' 1p  hd so' dàng Icj cOng nhn "Cong trmnh sO' ding NANG 
LUQ'NG X4NH CO tOng din tIch san tic 2.500rn2  trO' len ". 

HO SDANGKCONGNHJN 

CONG TR1NH XAY DT)NG SIIJ DUNG NANG LUQNG XANH 

NAM2O.... 

TEN DON VI 

(HInh ãnh) 
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Ha Nôi, tháng närn 20... 

1. THÔNG TIN CHUNG 

1.1. Thông tin co so' däng k: 

Ten ca sr: 

Diachi: 

So lugng nhãn viên: 

Närn bat dAu hott dng: 

Linh virc hot dng: 

Két qua tr dánh giá: 
Ngui lien h: 
Hp ten: 
Chü'c vu: 
Din thoi di dng: 
Fax: 
E-mail: 

1.2. GiOi tbiu tng quát co' so' dàng k: 



2. KET QUA DANH GIA 

2.1. Tiêu chI 1: Sr diing h thng quân 1, diêu khin tir c1ng d vn hành phuong 
tiên, thit bj sr ding näng hiçng phü hcip vri quy rnô cong trinh (10 diem). 

a) Mo tã các ni dung: 

- Mo tã quy mô, chirc näng cüa h thông. 

- Giái pháp v ti.r dng hóa, kt ni rntng diu khin, rng ding cong ngh công 
nghip the h 4.0" trong s1r diing nãng 1ucng. 

b) Mrc dim dánh giá: 

+ Mo tá quy rnô, chic näng, giãi pháp v tr dng hóa, kt ni mng diêu khin.irng 
ding cong ngh "cOng nghip the h 4.0" trong sü diing näng 1u'ng cüa h thông: tôi da 
04 diem. 

+ He thng quãn 1, diu khin tij dng tIch hcp trang thit b, h thng quàn 1 tir 
03 den 05 h thOng/thiêt bj sfr dirng näng 1ucng: tôi da 03 diem. 

+ Hoac he thng quãn 1, diu khin tir dng tIch hcp trang thit bj, h thông quãn 
12 tr 05 h thOng/thiêt bj sfr diing nãng luç'ng tri len: tOi da 06 diem. 

Kêt qua dánh giá:  dim. 

2.2. Tiêu chI 2: Các thit bj thuc danh rniic dan nhän näng Iu'çmg phâi duQe sr 
ding trong cong trInh (10 diem). 

a) Thông kê danh sách thit bj duc dan nhan näng 1u'ng xác nhn va nhän nang 
lugng so sánh (thuc danh rnic dan nhan näng lu'gng) du'çc sü diing trong cong trInh. 

b) Miirc dim dánh gia: 

± Cong trinh si1r diing 10 loai thit bj duçic dan nhan näng lu'o'ng trà len: ti da 10 
diem. 

+ Cong trinh sr diing du'i 10 1oti thiêt bj du'gc dan nhän nãng lucmg: rnôi loi thiêt 
bi du'oc dan nhãn dat 01 diem  

Kêt qua dãnh giá: dim. 

2.3. Tiêu chI 3: Cách nhit tithng bao quanh di vOi khOng gian cO diu hOa khOng 
khI (15 diem). 

a) MO tã v lap vo bao quanh cOng trinh tr bàn ye k thut (Phân tuang trong sut 
và tu'Ong không trong suOt); Phuang pháp dánh giá lap vO bao quanh cOng trInh: 

+ Giá. tr tang nhit tr& nhO nht cüa tithng không khong xuyên sang dugc xác 
djnh theo mllc 1, phân phii 1ic 1 cña QCVN 09:20 17/BXD. 

+ H s SHGC (h s hp thii nhit) cfia kInh dirge cung cp tiir nhà san xut hoc 
xác djnh bang thiet bj do chuyên ding. 

+ Co sa eó th sfr ding cOng cii rnô phông nàng lugng (Design Builder, EnPI hoc 
các cOng cu mO phOng tlrnng tu) dê dãnh giá cãch nhit tung bao quanh cOng trInh. 

b) Mute dirn dánh giá: 
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- Di vi cong trinh cO tuing bao quanh trên rnt ctht sir ding 100% kInh: 

+ KInh Co h s SHGC dt yêu cu theo bang 2.1 cfia QCVN 09:20 i7tBXD: tOi da 
15 diem: 

- Di vâi cOng trinh có t11ng bao quanh trên rnt dt vó'i t I kInh <100%: 

+ Phn tuOng không xuyen sang có giá tr tng nhit trO nhó nht R0 . 11, 0,56 
rn2.K/W và kInh có h so SHGC dt yêu câu theo bang 2.1 cüa QCVN 09:20 17/BXD: tOi 
da 15 diem. 

+ Hoc chi dãp iirng lgiá trj tng nhit tth nhO nhât R011 0,56 m2.K/W cüa tuOng 
ldiOng xuyên sang hoc h so SHGC cUa kmnh: tOi da 10 diem. 

Kêt qua dánh giá: diem. 

2.4. Tiêu chI 4: Vt 1iu cOng trInh (08 diem). 

a) Mo tà các ni dung: 

- Phn tuYng không trong suôt cüa cOng trinh co sir dimg gch khOng nung. 

- Phân tung trong suôt ciia cOng trInh cO sfr ding RI nh tiCt kim nãng 1ung (Low-
E hoc dan phirn cách nhit). 

b) Mirc dim dánh giá: 

+ Cong trinh sir ding gch khOng flung: ti da 05 dim. 

+ Cong trInh sir diing kinh Low-E (hoc dan phim each nhit): ti da 03 dim. 

Kêt qua dánh giá:  diem. 

2.5. Tiêu chI 5: Cách nhit rnái (Loai mái chInh sü' dLing trong cOng trinh): CO giá 

ti-i tng nhit trO ~ 1 ,00 m2.KIW (10 dim). 

a) Mo tà v Io.i rnái chInh tir bàn ye k thut (loi mái CO din tIch IOn nhât so vi 
tOng din tIch mái) sir diing trong cOng trinh; Phirang pháp dánh giá Ret câu loi mái 
chInh 

+ Giá trj tang nhit tth nhO nhât R01  dixcc xác djnh theo mic 1, phn phii hic I 
cüa QCVN 09:20 17/BXD. 

+ Co s có th sü dung cong cii mO phOng näng lung (Design Builder, EnPI hoc 
cãc cOng ci mO phOng tuGng tr) d dánh giá cãch nhit mái cOng trinh. 

b) Mirc dim dánh giá: 

+ Mo ta v loai mái chmnh (loai rnái có din tIch lan nhAt so vOi tong din tich niái) 
si:r dmg trong cOng trInh: tOi da 02 diem. 

+ Cong trInh sü ding 1oi rnái chInh có giá tr tang nhit tr& ROLIliI, ~ 1,00 rn2.K/W: 
tOi da 08 diem. 

Két qua dánh giá:  dim. 

2.6. Tiêu chI 6: Din tIch thông giO tir nhiên cüa phOng tOi thiu bang 5% din tich 
san sfr ding cüa phOng tiêp giáp vói khOng gian ben ngoài (03 diem). 
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a) Mo tâ, tInh toán din tIch thông giO t1.r nhiên cüa phông tir ban v k' thut (các 6 
thoáng, cira có th rn& ducic). Ca s có th sir diing cong cii rnô phOng näng luçmg (Design 
Builder, EnPI hoc các công.c1t rnô phOng tuong tir) dê dánh giá thông gió tx nhiên cüa 
phông tiêp giáp vài không gian ben ngoài. 

b) Mtrc di&n dánh giá: 

+ Mo tã, tInh toán diên tIch thông gió tir nhiên trong phOng (các 0 thoáng, cü'a có 
th rn duac): téi cIa 02 diem. 

+ T l din tIch thông gió tir nhiên cüa phOng so vOi din tIch sfr ding cüa phOng 
tip giáp vói không gian ben ngoài ?5%: tôi cIa 10 diem. 

+ Hoc t l din tIch thông gió tlr nhiên cña phOng so vó'i din tIch sü ding cüa 
phOng tiêp giáp vói không gian ben ngoài tir 3% den diâi 5%: tôi cIa 06 diem. 

+Hoäc t' l din tfch thông giO tir nhiên cüa phOng so vOi din tIch s dimg ci.ia 
phOng tiêp giáp vi không gian ben ngoài tr 1% den duó'i 3%: tôi cIa 04 diem. 

Kêt qua dánh giá:  dim. 

2.7. Tiêu chI 7: H thng diu hôa khOng khI (12 dim). 

a) Mo tã h thng diu hOa không khI du'çc sfr ditng trong cOng trinh: 

- Chüng 1oi, hang san xut, cOng suât, nhit d cài dat, tng dicn tich 5ir diing he 
thông diêu hôa khong khi. 

- Chê do van hành, bão tn h thng. 

- Clii s COP cüa h thng diu hôa khong khI duçc xác djnh theo mvc  2.2 cüa 
QCVN 09:20 17/BXD. 

b) Miirc dirn dánh giá: 

+ Mo tâ he thng diu hOa không khI di.rçic sfr diing trong cOng trinh: tôi cIa 02 diem. 

+ Sr diing h thng diu hOa chiller có chi so COP dt yCu câu theo bang 2.4 cda 
QCVN 09:20 17/BXD: tôi da 10 diem. 

+ Hoc si1r diing h thng diu hôa VRV/VRF có chi s COP dtyêu câu theo bang 
2.3 cüa QCVN 09:20 17/BXD: tôi da 10 diem. 

+ Hoac sir diing h tMng diu hOa khongkhI cite b có chi s COP dt yeu cu theo 
bang 2.3 cüa QCVN 09:20 17/BXD: tôi cIa 10 diem. 

Kt qua dánh giá:  dim. 

2.8. Tiêu chI 8: M.t d cOng suit chiu sang trung blnh trong cOng trInh dtt yCu 
câu theo bang 2.5 cita QCVN 09:2017/BXD (10 diem). 

a) MO tâ he thông chiêu sang duc sü ding trong cOng trinh t1r ban ye k thut theo 
chrc nang trng khu virc: Chñng loai, hang san xuât, chê d vn hành. cOng suât, din tIch 
trng khu chirc näng. 

- Dánh giá rnt d cOng su.t chiu sang trung blnh trong cOng trinh duçic xác dnh 
bang tOng sO cOng suât chiêu sang cOng trinh chia cho tong dien tIch có ngithi sir dimg. 

- Ca sO có th siir diingcOng cit mO phOng nãng liicmg (Design Builder, EnPI hoc 
các cOng cit mO phOng tuang tir) d dánh giá rnt d cOng suât chiêu sang trong cOng trinh. 
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b) Mirc dirn dánh giá: 

+ MO tã h thng chiu sang si1r diing trong cong trInh theo ch.i.rc nang tirng khu vvc: 
Chüng loai, hang san xut, ch do vn hành, cong suât, din tIch trng khu chirc näng: tOi 
da02dirn. 

+ Mt d cong suât chiu sang trung bInh trong Cong trinh dat  theo. yêu cu theo bang 
2.5 cña QCVN 09:20 17/BXD: tôi da 08 diem. 

KC qua dánh giá:  dim. 

2.9. Tiêu chI 9: Dng Ca din trong cOng trInh dat  yêu câu theo bang 2.6 cüa QCVN 
09:20 17/BXD (06 dirn). 

a) Mo tã dng co' din du'c sir d1ing trong cong trInh: Cong suât, chfmg loai, chê do 
van hành. rnic dIch si dung,... 

b) M'c dim dánh giá: 

+ MO tá dng Co' din du'C sfr diing trong cOng trinh: Cong sut, chüng Ioi, ch do 
van hãnh, rni diCh sn dicing,...: tOi da 01 diem 

+ COng trInh sr diing dng Ca CO tích hgp biên tan, CO ché d tV dng dOug ngat: oi 
da0l diem. 

+ Dng Ca din trong Cong trjnh dt yêu câu theo bang 2.6 cOa QCVN 
09:2017/BXD: tOi da04 dirn  

Kêt qua dánh giá:  dim. 

2.10. Tiêu chI 10: COng trInh CO h thng dun nu'ó'c nóng dat  yCu cu theo bang 
2.7, bang 2.8 cfia QCVN 09:20 17/BXD (06 diem). 

a') MOtã h thông dun nu'O nóng sii'r ding (là hai, heatpurn): hiu suât thit b, each 
nhit di.rng ông, kiêm soát h thông dun nuâc nóng,... 

b) Mn'c dim dánh giá: 

+ MO tã h thng dun nu'ó'c nóng sir diving: tôi da 01 dim 

+ COng trInh CO h.thng dun nuc nóng d.t yêu câU theo bang 2.8 cüa QC\TN 
09:20 17/BXD: tôi da OS diem. 

+ Cong trInh cO hthng dun nixc nóng dat  yêu câu theo bang 2.7 cüa QCVN 
09:20 17/BXD: tOi da 02 diem  

Kêt qua dánh giá:  dim. 

2.11. Tiêu chI 11: COng trinh CO s1r dçing näng 1i.rcng rnt trO'i hoãc tV san xut di'n 
(01 diem). 

a) Mo tã he thng sir diing näng liiç'ng mat  trO'i  hoac  tix san xuât din. Dãnh giá hiu 
qua kinh tê mang lai  hang närn khi si.r diing h thông. 

b) MUc dim dãnh giá: 

+ MO ta h thng sfr diing näng krçng mat trà'i: ti da 0,5 dim 

+ COng trinh có sir diing näng hxçmg mat  tthi hoac tir san xut din: ti da 0,5 dim. 

Kêt qua dánh giá: diem. 
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Ting dim dánh giá: dim (Tng dirn kêt qua dánh giá cüa các tiêu chI tü 1 den 11). 
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3. CAC TA! LIEU KEM THEO 

(Ca'c tài liçu ching minh nhthig ni dung du'crc kê khai, mó tá trong ho so' cYOnh giá: bàn 

ye k thuát, các hlnh ánh ininh hQa, các giái thzthng lien quan dé'n nàng lu'Q'ng Xanh....) 



Mu s 04. Dành clio cci so' 1p  h so' däng cOng nhçn "Cci so' th dtng NANG LU')NG 
XANH dO! vO'i cci so' 5ic dirng nhiêu näng lu'crng trong sOn xuOt cOng nghip ". 

HO SO BANG K' CONG NHN 

CC sO STF DUNG NANG LUQNG XANH NAM 20.... 

TEN DON VI 

(Hmnh ãnh) 



Ha Ni, thãng nãrn 20... 

1. THÔNG TIN CHUNG 

1.1. Thông tin cy s& dàn k: 

Ten ca sr: 

Diachi: 

S 1rcng nhân viên: 

Nãm bat dâu hot dng: 

LTnh virc. hot dng: 

Kêt qua tij dánh giá: 

NguO'i lien h: 

Hç ten: 

Chrc vii: 

Din thoi di dng: 

Fax: 

Emai1: 

1.2. Gió'i thiu tong quát co' sO' däng k: 



2. KET QUA DANH GIA 

2.1. Tiêu chI 1: Thijc hin kiérn toán näng krçrng (nárn tlurc hin khong qua 3 narn, 
tfnh tilt nãm dánh giá) (12 diem). 

2.1.1. V báo cáo kirn toán näng hxctng (08 dirn): 

a) Mo tã các ni dung: 

- Thi gian thirc hin, dan vj thirc hin, can b có chiltng chi kiêrn toán viên nãng 
lu*9.ng  (kern theo bàn sao chilnig chi kiêm toán viCn nãng hxng). 

- Ni dung, b ci.ic báo cáo kirn toán näng Iung theo ph 1iic IV Thông tu 
09/2012/TT-BCT ngày 20/04/20 12. 

Tng hGp kt qua kim toán näng 1u'ng: So Iucmg giãi pháp dê xuât, tong rnrc 
tiêt kirn (nang lucmg tiêt kirn, chi phi tiêt kiêrn, t' 1 tiêt kiêrn;..). 

b) Mü'c dirn dánh giá: 

Báo cáo kim toán näng lucrng có hiu 1irc (tInh tilt tháng 12 nãm tru'óc tó'i tháng 6 
ca nãrn tharn gia dánh giá): tôi da 04 diem. 

Bô c1ic báo cáo kirn toàn näng lucrng dày dii theo phii lc IV Thông tu' 
09/2012/TT-BCT ngày 20/04/20 12: tôi da 02 diem. 

- Báo cáo kirn toán nang Iugng d xut t& thiu 5 giâi pháp tiêt kim nãng lu'ctng: 
tôi da 02 dirn. 

2.1.2. Các giái pháp tiêt kirn nãng lu'cng thrc hin trong 3 nãm (04 diêni): 

a) Mo tã các ni dung: 

- Các giái pháp tit kirn näng luçing ca so' d thrc hin trong vOng 3 näm gân nhât 
(giâi pháp thay dôi quy trinh, thay dôi cong ngh, giài pháp qu4n 1l,',  tuyên truyên, dào tao, 
sang kiên cái tiên, ...). 

- Dánh giá hiu qua cilia các giài pháp: Milic näng 1ung tiêt kim. chi phI tit kim. 
thai gian hoàn von, chi so hiu qua näng lucing,... 

b) Mirc dirn dánh giá: 

- D thirc hin ti thiu 03 giãi pháp tit kirn nàng 1ung trong vOng 03 närn: ti da 
02 diem. 

- TInh toán chi phi tit kirn, t 1 tit kiêm, tho'i gian hoàn vn, giàrn phát thai khi 
CO2  cita tiling giâi pháp: tôi da 02 diem. 

Kt qua dánh giá: diem. 

2.2. Tiêu chi 2: Mo hinh quàn 1 nang lucrng (15 diin). 

2.2.1. V Ban quán I näng hrctng(08 dirn): 

a) Mo tá cac ni dung: 

+ Sa d t ch'Crc và chirc näng nhiern  vii cilia Ban quàn 1 nãng 1u'çng. 

+ Giài pháp v tir dng hóa, k& ni mng diêu khin, iing ding cong ngh 'cOng 
nghip the h 4.0" trong sir diing nãng krcing. 
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b) Mñc dirn dãnh giá: 

+ Mo tã so' d t chiirc và chü'c näng nhirn vii c1ia Ban quân 1 näng lu9ng: tôi da 
01 diem. 

± Mo tã giãi pháp v tix dng hóa, kt ni rnng diu khin, tIch hcp các bu'c cong 
nghê, i'ng dung cong ngh "cong nghip the h 4.0" trong sü' ding nãng Iu'ng: tOi da 03 
diem. 

+ Bàn sao quyêt djnh thành Ip Ban quãn I nãng lu'qng dä ban hành: tôi da 02 
diem. 

± Bàn sao quy dinh chü'c nang và nhirn v cia Ban quàn I nãng iucmg dä ban 
hânh: tôi da 02 diem. 

2.2.2. V chInh sách näng 1ung (07 diem): 

+ Bàn sao chInh sách nang Iu'çng dã ban hành: tOi da 03 diem. 

+ ChInh sách nãng lu'ang cO muc tieu tiêt kim nãng lu'çing hang nam, chi so hiu 
qua näng Iu'ç'ng: tOi da 02 diem. 

± ChInh sách näng hxçmg có cam ket lien tVc  cái tiCn hiu qua nãng lu'çmg, cam kCt 
cung cap nguôn nhân hrc can thiCt dê dt duc các mc tiêu và chi tiCu nãng Iu'qng: tôi da 
02 diem. 

Kêt qua dánh giá:  dim. 

2.3. Tiêu chI 3: Hoat dng nâng cao nang 1irc; chia sê thông tin ye các giài pháp 
hiu qua nãng lu'p'ng (05 diem). 

a) Mo ta cãc hoat dng nâng cao nãng Fçrc, chia sd thông tin ye các giái pháp hiu 
qua näng lu'ng tai  dan v, ãnh chop minh chü'ng. 

b) Mi.'rc diem dánh giá: 

+ Co chia sé thông tin len Website ca doanh nghip hay các Website chuyen ngành 
tiêt kirn näng h.r'ng; tham gia tp huân, hi nghi, hi thào ye các giãi pháp hiu qua näng 
lu'cng: tOi da 03 diem. 

+Có 1p dng h diên thông rninh két nôi, sfr di.ing d 1iu d giám sat, diêu khin 
chë d nãng lucng: tOi da 02 diem. 

Kêt qua dánh giá:  dim. 

2.4. Tiêu clii 4: Tng mtrc tiêt kirn thu du'çc tü' tat cà các giài pháp (các giái pháp 
tiêt kirn nãng lu'cmg trong vông 5 näm, kê tir nan-i dánh già) (25 diem). 

a) Xác djnh rnrc tiêt kim các giâi pháp (%) trong yang 5  näm nhu' sau: 

Tng mc tit kim (%) 

Trong dO: 

• A: Näng 1u9'ng tieu thii cña h thông/thit b nu khOng áp diing giài phãp thu 
"i" trong 5 nãm. 

-, 
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diem; 

dirn. 

• B1: Näng lucing tiêu thii cUa h thng/thiêt b sau khi áp diing giài phãp thñ' i" 
trong 5 näm. 

b) Mirc dim dánh giá: 

+ Mrc tit kiêrn näng lugng thixc th dt duoc tir 5% tr len: tôi da 25 diem; 

± Hoc rnirc tit kirn näng luçing thrc tê dat  drçc tr 2% dn duii 5%: tôi da 20 

+ Hoc rnü'c tit kim näng 1ucng thirc t dt duc tü' 1% dn du'O 2%: tôi da 10 

Kt qua dánh giá....... dim. 

2.5. Tiêu clii 5: Các giâi pháp tit kirn näng Iucmg có int'rc tiêt kim cao nhât (can 
Ciii các giãi pháp tiêt kim nàng luçing trong vOng 5 näm, tfnh t1r näm dánh giá) (15 diem), 

a) Miirc tiêt kirn cña giãi pháp (%) du'cic tinh toán nhu sau: 
A-B 

xlO0 
Mtirc tiêt kirn (%) A 

,-'.Trong do: 

• A: Nang hrnng tiêu thu cüa h thng/thit bj nu khOng áp dmg giái pháp. 

• B: Nang 1u9'ng tiêu thii cüa h thng/thiet bj khi áp diing giài pháp. 

b) Miirc diem dánh giá: 

+ Miirc tit kiêrn tr 10% trä len: ti da 15 dim; 

+ Hoäc rniirc tit kiêrn hoäc tr 5% den du'ó'i 10%: ti da 10 diem; 

+ Hoäc n'uiirc tjt kjêm tr 3% dn duO'i 5%: ti da 05 diim 

Kt qua dánh giá:  dim. 

2.6. Tiêu chI 6: Hiu qua kinh t khi thrchin dix an dâu tu theo thà gian hoàn vn 
trung bInh (tong chi phi tiêt kim1tông chi phi dâu tu' khi thirc hin cãc giài pháp tiCt kim 
näng iuçng trong vOng 5 näm, tInh tr näm dãnh giã) (19 diem). 

a) Thai gian hoàn vn trung binh cüa các giãi pháp ducc tfnh toán nhu' sau: 

Thai gian hoàn vOn trung binh (näm) = 

Ghi chili: Tng chi phi tiêt kirn Va tng chi phi dâu tu phài du'ç)c quy d6i \'e cüng mt 
thO'i diem. 

b) Milrc dirn dánh giá: 

+ Th?yi gian hoàn von trung bInh cilia các giai pháp tilt 0,1 närn den du'á'i 2 nam: tOi 
da 19 diem; 

+ Hoac thO'i gian hoàn vn trung binh cüa các giãi pháp tilt 2 nãm den dirO'i S nãm: 
tOi da 15 diem; 



+ Hoäc thyi gian hoàn vn trung bInh cüa các giái pháp tir 5 nãm trö' len: tôi da 10 
di im 

Kt qua dánh giá:  dim. 

2.7. Tiêu chI 7: Các doanh nghip cO giái pháp tiêt kirn nãng luçng mang tInh 
sang tao,  dc dáo và cO khã näng iirng diing rng räi (08 diem). 

a) Trinh bay nhüng sang tao,  di rnài hoc các tu'O'ng có tInh dc dáo trong vic 
su dung nang lirnng tiêt kiêm va hiêu qua d duuc ap dung hoãc thuc hien thanh cOng tai 
doanh nghip, phô biên biên cOng ngh sir diing näng 1ung hi.0 qua cOa doanh nghip tO 
CaC co sä cüng Ioai. 

b) Mi'IC dim dánh giá: 

+ Các giái pháp mái mang tInh thi'r nghim CO hiu qua: tOi da 03 dirn. 

+ Các giâi pháp sang tao  lien quan den quy trinh cOng ngh, üng diing cOng nghé 
mth: tOi da 03 diem. 

+ Các giãi phãp CO tInh nhän rng: tOi da 02 diem. 

2.8. Tiêu chI 8: Sfr diing nng lu'ç'ng mat  trO'i, näng lu'ang sinh khôi (01 diem). 

a) MO tã h thng si diing näng hr9ng mat  trO'i, hang krQng sinh khOi 

- Co' s mO tã phuang pháp sir diing nãng 1ung mt trOi dé sü diing cho các mvc 
dIch nhu': Nuó'c nóng nãng li.rçrng mat  tthi, chieu sang, näng Iu'cng mat trOi nâu n, nuó'c 
sach thông qua chu'ng cat và tây uê, din näng Iuç'ng mat  tri, khOng gian suói am và lam 
mat thông qua kiên true nang 1ung mat  tri, qua trinh tIch nhit d cao cho me dIch cong 
nghip, din nãng lucing mat  tr?.ii dra trên các dng Ca nhit và tê bào quang din. 

Diên nang tix san xuât t.r nãng lucing mat  trO'i so vó din näng mnua ngoãi duge xác 
dinh ithu sau: 

E  xO0 
T l sr diing näng lucmg mt trO'i (%) F 

Trong dO: 

• F : Din nng mua ngoài (kWh) 

• E: Din t.r san xut tr nang h.rçng mat  tri (kWh) 

DOi vth Ca sO sii'r dting nang lucrng mat  träi de tao  nhit. din nãng tr san xuâi. du'çc 
quy dOi thông qua nhit luç'ng (kJ) tao  ra: 3.600 kJ tuong throng lkWh. 

-D& vO'i co' sO' sn ding näng lu'Qng sinh khôi, mO ta h thông Ong dimg näng lung 
sinh khOi. 

T 1 su dimg näng 1ung sinh khi dl.rçYc xãc djnh nhu' sau: 

T' 1 sO' thing nang imrcrng sinh khôi (%)  x100 

Trong dO: 

• 0 : Tng näng lu'crng sinh khi sO' dirng (MJ) 



• H: Tang näng luçing sir ding (MJ) 

b) Mrc dirn dánh giá: 

+ T' lê sir dung nng Iuo'ng mat trM hoac nang lucing sinh khôi tr 1% tr len: tôi da 
01 diem; 

+ Hoc t 1 sir diing näng lucing rnt träi hoc näng 1ung sinh khôi duOi 1.%: tôi 
da 0,5 diem; 

Kt qua dánh giá:  dim. 

Tong diem dánh giá..... diem (Tang dim kt qua dánh giá cüa các tiêu chI tü 1 den 8). 

3. CAC TAI LIIU KEM THEO 

(Các tat lieu chng rninh nhccng ni dung dwüc kê khai, mô tá trong hô so dan/i giá: Quyê't 

dinh thành 1p  Ban quán l náng hccing, ChInh sa'ch nãng Lu cing, li/nh an/i ye các khóa dâo 

tao, tuyên truyn dun v/ thani gia, hlnh ánh chia sé thông tin chuyên nganh tit kini nãng 

lu'Qng Len website, báo cáo kim toán nàng lwng, các h/nh ánh minh hQa ye các giaiphap 

tiê't kiin náng lu'çrng d thwc hiên, các giái thwông lien quan dê'n näng hrQ7 g Xanh dJ dçit 

dwctc, ...) 



Phii 1iic 02: Biên bàn giao nhn h so' 

SC CONG THIJONG HA NQI 
TRUNG TAM KHUYEN CONG & 

TU' VAN PHAT TRIEN CONG 
NGHIEP  

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM 
Dc  1p - Tir do Hnh phüc  

Biên bàn giao nhn hei so' 

Horn nay, ngày tháng närn 20 ,tai  
chñng tOi gorn: 

I. Ben tiêp nhn: 
Ho và ten: Chirc vu:  
Do'n vi:  
Diên thoai  
II. Ben bàn giao: 
Hç và ten: , Chü'c vu:  
Dan vi:  
Diên thoai'  
III. Ni dung: 
Hai ben tiêp nhn, bàn giao ho so' tharn gia dánh giá cOng nhn co sO' sfi' diing NANG 

IJJCNG XANH nhu' sau: 
1. Loi hInh dàng k: 

LII Ca si s1r ding NANG LU)NG XANH tr9ng diem trong san xuãt cOng 

nghip, cOng trInh xay dirng cO thng din tjch san nhO han2.500 rn2  

LII Ca sO' sü' ding NANG LU'QNG XANH trçng diem là cOng trinh xây dirng 

cO tng din tich san tr 2.500 rn2  tri len 

LII COng trInh sü' diving NANG LT5QNG XANH có tng din tIch san tü' 

2,500rn2  tr len 

Ca s sfr d1ing NANG LUQNG XANH di vO'i ca SO' sO' ding nhiu näng 

lu'Q'ng trong san xut cong nghip 
2. Thành phân ho so': 
- Dan däng k cOng nhn: 

Co KhOng 
- Ho so' dang k cOng nhn: 

CO Không 
3.Ykiênkhác: 

Hai ben thng nht các ni dung trên, biên bàn diro'c Ip thành 02 bàn cá giá tn nhu' 
nhau, mi ben giü' 01 bàn. 

BEN GIAO BEN NHN 
(Kj, ghi rö hQ ten) (-[I), ghi rO' 179 tên1  
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