
 

Kính gửi: Lãnh đạ

Thông tư số 52/2018/TT
thủy sản” được ban hành ngày 25/12/2018 
da trơn là 1.050kWh/tấn sản phẩ
giai đoạn đến hết năm 2025.  

Các doanh nghiệp có quy mô 300 t
pháp quản lý hiệu quả năng lượ
ngày 15/01 hàng năm DN cần thố
hao năng lượng, gửi báo cáo cho
thủy sản sẽ phải hoàn thiện toàn b
doanh nghiệp trong năm 2019) theo qui 

Nhằm tập huấn nâng cao chuy
hội VASEP phối hợp cùng Tổ ch
tập huấn dành riêng cho các doanh nghi

1. Khóa tập huấn: Xác 
2. Thời gian – địa điểm:
3. Phí tham dự: Miễn phí tham d
4. Đối tượng tham dự

hoạch, tổng hợp hoặc các cán b
5. Nội dung chính: 

- Các yêu cầu về sử
- Hướng dẫn phương pháp xác 
- Các giải pháp nâng cao hi

Vì tầm quan trọng của ch
cán bộ tham dự chương trình. Đă
liên hệ: Anh Nguyễn Ngọc H
ngochoa@vasep.com.vn; Mobi:

 Trân trọng cảm ơn và kính chà

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Tổng Thư ký HH (b/cáo); 
- Văn phòng HH; 
- Lưu TT. 

HIỆP HỘI CB & XK THỦY SẢ
Trung tâm Đào tạo & XTTM VASEP

Số: 25/2019/ CV-VASEP.PRO
V/v Mời tham dự khóa tập huấn “Xác 

hao và sử dụng hiệu quả năng l
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Địa chỉ:………………………………………Ng

 

ạo Doanh nghiệp Chế biến và Xuất kh

 52/2018/TT-BCT “Qui định mức tiêu hao năng lượng trong ng
ành ngày 25/12/2018 qui định định mức tiêu hao năng 

n phẩm cá tương đương và 2.050 kWh/tấn sản ph

có quy mô 300 tấn sản phẩm/năm trở lên sẽ phải
ợng tại DN sao cho“không vượt quá định mứ

ần thống kê chi tiết mức tiêu hao năng lượng tại 
i báo cáo cho Sở Công Thương địa phương... (Ngày 15/

àn bộ báo cáo gửi Sở Công Thương về việc sử
theo qui định của Thông tư. 

n nâng cao chuyên môn, cung cấp thông tin và nghiệp v
ổ chức WWF VN và các chuyên gia năng lượng

dành riêng cho các doanh nghiệp, chi tiết như sau: 

Xác định suất tiêu hao và sử dụng hiệu quả năng l
điểm: Ngày 06/12/2019 tại TP. Cần Thơ. 
ễn phí tham dự.  

ng tham dự: Cán bộ phòng cơ điện, điện lạnh, máy lạ
p hoặc các cán bộ sẽ phụ trách lập báo cáo tiêu hao n

ề sử dụng hiệu quả năng lượng đối với ngành th
ương pháp xác định suất tiêu hao năng lượng và cách l

i pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong nh

ủa chương trình, Ban Tổ chức trân trọng đề nghị
Đăng ký tham dự xin gửi về BTC trước ngày 02

ọc Hòa, tel: 0243.771 5055 (Ext 211); fax: 0243.771
Mobi: 0989.618724 hoặc xem tại www.daotao.vasep.com.vn

n và kính chào!  
GIÁM Đ

 
 

 

Nguyễn Hoài Nam

ỦY SẢN VIỆT NAM 
o & XTTM VASEP 

VASEP.PRO 
p huấn “Xác định suất tiêu 

ng lượng tại NM CBTS” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CH
Độc lập - Tự

Hà Nội, ngày 12

 

:……………………………………………………………………………

Chức vụ          Email       Mobile

   

   

   

   

………………………Người liên hệ:………….…. Mobile………

ất khẩu Thủy sản 

ợng trong ngành chế biến 
ăng lượng áp dụng cho cá 
ản phẩm tôm tương đương 

ải có các kế hoạch, biện 
ức qui định”, đồng thời 

ng tại DN, xác định suất tiêu 
gày 15/01/2020 là hạn các DN 

ệc sử dụng năng lượng tại 

ệp vụ cho các DN, Hiệp 
ợng tổ chức chương trình 

ượng tại NM CBTS. 

nh, máy lạnh; Cán bộ phòng kế 
êu hao năng lượng. 

ành thủy sản; 
và cách lập báo cáo; 

ng trong nhà máy CBTS. 

 nghị Quý Doanh nghiệp cử 
02/12/2019. Chi tiết xin 

); fax: 0243.771 5084; email: 
i www.daotao.vasep.com.vn.  

GIÁM ĐỐC 

ài Nam 

ỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ự do - Hạnh phúc 

12 tháng 11 năm 2019 

:………………………………………………………………………………………….. 

Mobile Lãnh đạo đơn vị 

(Ký tên & đóng dấu) 

…. Mobile………..…..Email………………….. 


