
 

CHỨNG NHẬN SỬ DỤNG HIỆU QUẢ TÀI NGUYÊN VÀ SẢN XUẤT SẠCH HƠN 

CHO CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN CÁ TRA 

 

1. Loại hình chứng nhận:  

 Đây là chứng nhận tự nguyện do dự án SUPA cấp nhằm thể hiện sự cam kết của doanh 

nghiệp trong việc sản xuất có trách nhiệm, sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn (RE-

CP), giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

 

2. Mục đích của chứng nhận: 

 - Giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, cắt giảm chi phí sản xuất thông qua cắt 

giảm năng lượng (điện, than,..), nước, giảm thiểu nước thải. 

 - Chứng nhận giúp doanh nghiệp chứng minh với khách hàng, cộng đồng về việc sản xuất có 

trách nhiệm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phát triển bền vững. 

 - Nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp. 

 

3. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp 

 - Các doanh nghiệp chế biến cá tra đều có thể đăng ký tham gia dự án SUPA và được các 

chuyên gia tư vấn, đánh giá và cấp chứng nhận sau khi thực hiện. 

 - Có sự cam kết tham gia của Lãnh đạo Doanh nghiệp 

 

4. Các cấp độ của chứng nhận 

 

Các giải pháp thực hiện Mức cắt giảm Cấp độ 

Quản lý nội vi: chủ yếu tập trung vào 

quản lý sản xuất (không có chi phí đầu tư 

hoặc nếu có thì rất nhỏ) 

- Điện < 3% 

- Nước < 5% 

1 sao 

- Điện 3 ÷ 5% 

- Nước 5 ÷ 10% 

2 sao 

Quản lý nội vi + đầu tư nhỏ 
- Điện > 5% 

- Nước > 10% 

3 sao 

Các doanh nghiệp đạt mức 3 sao + Đổi 

mới sản phẩm bền vững (SPI) 

- Điện > 5% 

- Nước > 10% 

- Đổi mới sản phẩm 

4 sao 

 

5. Các bước thực hiện 

5.1. Đánh giá RE-CP  

 Chuẩn bị:   

 - Liên hệ doanh nghiệp 
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 - Lên kế hoạch thực hiện giữa SUPA và Doanh nghiệp 

 Bước 1: 

 - Tập huấn cho cán bộ của doanh nghiệp 

 - Đo đạc số liệu hiện trạng tiêu thụ: điện, nước, nước thải,…. 

 - Đưa ra các giải pháp cải tiến và hướng dẫn thực hiện 

 Bước 2: 

 - Tiếp tục hướng dẫn các giải pháp cải tiến 

 - Đo đạc các số liệu  

 - Lập báo cáo theo dõi 

 - Lập báo cáo khả thi các giải pháp có đầu tư lớn thay đổi công nghệ để tiếp cận các Quỹ Hỗ 

trợ tài chính như GCTF, Quỹ BVMT (nếu có yêu cầu của Doanh nghiệp) 

 Bước 3: 

 - Đo đạc các số liệu sau khi thực hiện các giải pháp tư vấn trên cơ sở đó tính cấp độ của 

Chứng nhận 

 - Cấp chứng nhận. 

 

5.2.Đánh giá đổi mới sản phẩm bền vững SPI 

 Chuẩn bị.  

 - Liên hệ doanh nghiệp 

 - Lên kế hoạch thực hiện giữa SUPA và Doanh nghiệp 

 Bước 1: 

 - Tập huấn cho cán bộ của doanh nghiệp 

 - Hoạt động “đồng sáng tạo” giữa chuyên gia, người tiêu dùng, nhà máy 

 - Đưa ra các giải pháp và hướng dẫn thực hiện đổi mới sản phẩm 

 Bước 2: 

 Chuyên gia chế biến thực phẩm sẽ hướng dẫn trực tiếp cho nhà máy nhằm đổi mới hoặc phát 

triển dòng sản phẩm mới  

 Bước 3: 

 - Sau khi thử nghiệm dòng sản phẩm mới nếu cần điều chỉnh sẽ hỗ trợ chuyên gia  

 - Cấp chứng nhận. 

 

6. Thời gian đánh giá 

 - Thời gian bắt đầu tiến hành đánh giá tại doanh nghiệp từ tháng 9/2014 đến tháng 6/2016 

 - Mỗi chu trình đánh giá tại doanh nghiệp kéo dài khoảng 3 tháng, mỗi tháng 1 đợt, mỗi đợt 

trung bình khoảng 2 ngày tùy quy mô nhà máy. 

 

7. Kinh phí 

 - Dự án tài trợ toàn bộ kinh phí cho chuyên gia tư vấn tại doanh nghiệp 

 - Các chi phí khác như: tập huấn, cấp chứng nhận,… cũng được tài trợ miễn phí.  


