
 
 
 
 

HỘI THẢO KẾT HỢP 

Nâng cao năng lực cho Cán bộ Quản lý Năng lượng trong 
ngành chế biến thuỷ sản 

Thứ Bảy, ngày 23/4/2022, Thời gian: 8:30 - 11:30 

Tham dự trực tiếp tại: Khách sạn Riverside Ninh Kiều, Số 02 Hai Bà Trưng, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ 

Hoặc tham gia trực tuyến qua Zoom 

 
       CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

Thời gian Nội dung  

8:00 – 8:30  Đăng ký đại biểu/khách mời hội thảo  

8:30 – 9:00 

Phát biểu khai mạc hội thảo  
- Đại sứ Quán Anh tại Hà Nội 
- Bộ Công thương 
- VASEP 

9:00 – 9:05 Giới thiệu Chương trình Năng lượng Cacbon Thấp ASEAN (Chương trình LCEP) 

9:05 – 9:35 

Trách nhiệm của Cán bộ Quản lý Năng lượng: Các yếu tố chính của hệ thống Quản 
lý Năng lượng và cách thức triển khai hiệu quả 

 Chính sách năng lượng  

 Chiến lược năng lượng 

 Tuân thủ luật định/quy định 

 Quy trình/Thủ tục đầu tư  

 Theo dõi và phân tích năng lượng sử dụng 

 Thiết lập mục tiêu năng lượng 

 Nhận dạng các cơ hội tiết kiệm năng lượng 

 Thúc đẩy nhân viên tham gia triển khai và đào tạo nhân viên 

 Thông tin liên lạc/truyền thông nội bộ. 

9:35 – 9:55 Nghỉ giải lao  

9:55 – 10:25   

Thực hành tốt về quản lý năng lượng 

 Rào cản và thách thức trong quản lý năng lượng 

 Các kết quả nhận dạng tiềm năng từ kiểm toán năng lượng tại các nhà máy 
thuỷ sản ở Việt Nam 

 Giải quyết những thách thức chung trong quản lý năng lượng. 

10:25 – 11:10 

Chia sẻ kinh nghiệm thực tế của 03 Doanh nghiệp tham gia dự án 
Thách thức, khó khăn của doanh nghiệp trong hoạt động quản lý năng lượng, kinh 
nghiệm áp dụng các thực hành tốt về quản lý năng lượng và lợi ích khi trải nghiệm 
thực tiễn 

11:10 – 11:30 Thảo luận 

11:30 Kết thúc hội thảo 

 Ăn trưa  
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