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V/v thông báo, triển khai danh
sách các cơ sở sử dụng năng
lượng trọng điểm trên địa bàn
tỉnh Tiền Giang đã được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt

Kính gửi: Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm
năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
(Theo danh sách đính kèm)
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tại Công văn số
5350/UBND-KTTC ngày 05/11/2020 về việc triển khai Quyết định số 1577/QĐTTg ngày 12/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh sách cơ sở sử dụng
năng lượng trọng điểm,
Sở Công Thương Tiền Giang thông báo, triển khai danh sách các cơ sở sử
dụng năng lượng trọng điểm năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã được
Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1577/QĐ-TTg ngày 12/10/2020
đến các cơ sở, doanh nghiệp để biết và tổ chức thực hiện (trên địa bàn tỉnh Tiền
Giang có 40 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm).
Đề nghị các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019 trên địa bàn
tỉnh Tiền Giang thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan đến trách nhiệm của cơ sở
sử dụng năng lượng trọng điểm trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu
quả theo quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định
số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện
pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Thông tư số
25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về
việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu
quả, thực hiện kiểm toán năng lượng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có
liên quan. Cụ thể thực hiện một số nội dung chính như sau:
1. Xây dựng, đăng ký kế hoạch hàng năm, 05 năm và báo cáo kế hoạch
hàng năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở trên trang
thông tin điện tử của Hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia (địa chỉ
http://www.dataenergy.vn) theo quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BCT như sau:
- Xây dựng, đăng ký kế hoạch năm và báo cáo thực hiện kế hoạch năm về
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hoàn thành trước ngày 30 tháng 4
hàng năm.
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- Xây dựng kế hoạch 05 năm và đăng ký kế hoạch 05 năm về sử dụng
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm đầu
tiên của mỗi chu kỳ kế hoạch 05 năm.
- Việc đăng ký kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch về sử dụng năng
lượng tiết kiệm và hiệu quả nêu trên của các cơ sở phải gửi đến Sở Công
Thương Tiền Giang theo đúng quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BCT.
2. Xây dựng mô hình quản lý năng lượng
Cơ sở phải áp dụng mô hình quản lý năng lượng theo các yêu cầu quy
định tại Điều 8 Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ và
báo cáo Sở Công Thương trong báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng
hằng năm trên Trang thông tin điện tử http://dataenergy.vn.
3. Xây dựng chế độ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến
việc thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở.
4. Thực hiện chỉ định người quản lý năng lượng
Người quản lý năng lượng tại cơ sở phải có đủ các điều kiện sau:
- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên về chuyên ngành năng lượng hoặc
ngành kỹ thuật liên quan đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong sản
xuất công nghiệp, công trình xây dựng, hoạt động dịch vụ.
- Có chứng chỉ quản lý năng lượng do Bộ Công Thương cấp.
5. Thực hiện kiểm toán năng lượng
- Cơ sở có trách nhiệm 3 (ba) năm một lần thực hiện việc kiểm toán năng
lượng bắt buộc. Các bước thực hiện kiểm toán năng lượng và nội dung Báo cáo
kiểm toán năng lượng của cơ sở quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo
Thông tư số 25/2020/TT-BCT.
- Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải thực hiện chế độ kiểm toán
năng lượng bằng hình thức tự kiểm toán hoặc thuê tổ chức kiểm toán năng lượng
thực hiện, cụ thể:
+ Trường hợp cơ sở tự thực hiện chế độ kiểm toán năng lượng thì phải có
đủ các điều kiện sau:
▪ Có đội ngũ kiểm toán viên năng lượng được cấp chứng chỉ kiểm toán
viên năng lượng.
▪ Có phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ cho việc kiểm toán năng lượng.
+ Trường hợp cơ sở thuê tổ chức kiểm toán năng lượng thực hiện thì tổ chức
kiểm toán năng lượng phải có đủ các điều kiện sau:
▪ Có pháp nhân thành lập theo quy định của pháp luật.
▪ Có đội ngũ kiểm toán viên năng lượng được cấp chứng chỉ kiểm toán
viên năng lượng.
▪ Có phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ cho việc kiểm toán năng lượng.
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- Trong thời hạn 30 ngày sau khi thực hiện kiểm toán năng lượng, cơ sở
có trách nhiệm gửi báo cáo kiểm toán năng lượng bằng văn bản đến Sở Công
Thương.
- Đối với các cơ sở mới có tên trong danh sách cơ sở sử dụng năng lượng
trọng điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian một năm
kể từ ngày ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cơ sở có trách nhiệm
hoàn thành lập báo cáo kiểm toán năng lượng và gửi về Sở Công Thương.
6. Thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
trong xây dựng mới, cải tạo, mở rộng cơ sở.
Ghi chú: Nội dung chi tiết Quyết định số 1577/QĐ-TTg ngày 12/10/2020
của Thủ tướng Chính phủ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Công
Thương tại địa chỉ http://sct.tiengiang.gov.vn./.
Nơi nhận:

Q. GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- BQL các KCN tỉnh TG;
- Thanh tra SCT; TT.KC & XTTM TG;
- Website Sở;
- Lưu: VT, P.QLNL (Phương).

Đặng Văn Tuấn

DANH SÁCH
Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
(Trích theo Quyết định số 1577/QĐ-TTg ngày 12/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ)
STT
1.
2.
3.
4.

Tên cơ sở

Địa chỉ

Công ty TNHH nhà máy bia Heineken
Việt Nam - Tiền Giang
Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt
Nam - Chi nhánh Nhà máy Tiền Giang
Chi nhánh Công ty TNHH Uni-President
Việt Nam tại Tiền Giang
Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản
An Phát

KCN Mỹ Tho, xã Trung An, thành
phố Mỹ Tho
KCN Mỹ Tho, xã Trung An, thành
phố Mỹ Tho
Lô 3, KCN Mỹ Tho, xã Trung An,
thành phố Mỹ Tho
Lô 25 KCN Mỹ Tho, xã Trung An,
thành phố Mỹ Tho
Lô 69, KCN Mỹ Tho, xã Trung An,
thành phố Mỹ Tho
Ấp Kinh 2A, xã Phước Lập, huyện
Tân Phước
Ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, huyện
Châu Thành
Ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, huyện
Châu Thành
KCN Long Giang, xã Tân Lập 1,
huyện Tân Phước
Lô 37,40, KCN Mỹ Tho, xã Trung
An, thành phố Mỹ Tho

Lĩnh vực

Ngành nghề

Tiêu thụ NL
quy đổi (TOE)

Công nghiệp

Chế biến thực phẩm và đồ
uống

2.508

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn chăn nuôi

3.840

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn thủy sản

4.188

Công nghiệp

Chế biến thủy sản

2.122

Công nghiệp

Chế biến thủy sản

2.047

Công nghiệp

Sản xuất sợi, dệt vải

2.365

Công nghiệp

Chế biến thủy sản

9.079

Công nghiệp

Chế biến thủy sản

1.217

Công nghiệp

Gia công ống đồng

12.996

Công nghiệp

Chế biến thủy sản

1.419

5.

Công ty Cổ phần Châu Âu

6.

Công ty TNHH Minh Hưng Tiền Giang

7.

Công ty TNHH Đại Thành

8.

Công ty TNHH thủy sản Đại Đại Thành

9.

Công ty TNHH gia công Đồng Hải
Lượng Việt Nam

10.

Công ty Cổ phần thủy sản Vinh Quang

11.

Công ty Cổ phần nhựa Mê Kông

Lô B, CCN Trung An, thành phố Mỹ
Tho

Công nghiệp

12.

Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam

Lô BIV, KCN Tân Hương, xã Tân
Hương, huyện Châu Thành

Công nghiệp

Sản xuất các loại bao bì, túi
xách từ nguyên liệu PE PP - BOPP
Sản xuất giày và gia công
mũ giày

1.437
5.277
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13.
14.
15.

Tên cơ sở
Công ty TNHH sản xuất chế biến nông
thủy sản xuất khẩu Thuận Phong
Công ty TNHH FREE VIEW
INDUSTRIAL (Việt Nam)
Công ty TNHH một thành viên chế biến
thực phẩm xuất khẩu Vạn Đức Tiền
Giang

16.

Công ty TNHH TONG WEI Việt Nam

17.

Công ty TNHH túi xách SIMONE Việt
Nam TG

18.

Công ty TNHH HANSAE TG

19.
20.
21.

Công ty TNHH một thành viên Thắng
Thắng Phát
Công ty TNHH thực nghiệp dệt Kang Na
Việt Nam
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại
Đại Hữu

22.

Công ty TNHH YMUV

23.

Doanh nghiệp tư nhân xay xát Trung An

24.
25.
26.

Công ty TNHH EMI VEST FEEDMILL
(TG) VIỆT NAM
Công ty TNHH một thành viên Phước
Lộc Thiên Hộ
Công ty TNHH Giày Apache Việt Nam

Địa chỉ
KCN Mỹ Tho, xã Trung An, thành
phố Mỹ Tho
KCN Tân Hương, xã Tân Hương,
huyện Châu Thành
Ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, huyện
Châu Thành
KCN Tân Hương, xã Tân Hương,
huyện Châu Thành
KCN Tân Hương, xã Tân Hương,
huyện Châu Thành
KCN Tân Hương, xã Tân Hương,
huyện Châu Thành
Ấp Tây Hòa, xã Song Thuận, huyện
Châu Thành
KCN Long Giang, xã Tân Lập 1,
huyện Tân Phước
Xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành
Lô AIII-1-5 KCN Tân Hương, xã Tân
Hương, huyện Châu Thành
Ấp 9A, xã Mỹ Thành Nam, huyện
Cai Lậy
Lô AV 1,2,3,4,7 KCN Tân Hương, xã
Tân Hương, huyện Châu Thành
Ấp Hậu Quới, xã Hậu Mỹ Bắc B,
huyện Cái Bè
KCN Long Giang, xã Tân Lập 1,
huyện Tân Phước

Lĩnh vực
Công nghiệp
Công nghiệp

Ngành nghề
Sản xuất kinh doanh bánh
tráng xuất khẩu
Sản xuất và gia công các
loại giày dép

Tiêu thụ NL
quy đổi (TOE)
9.649
15.319

Công nghiệp

Chế biến thủy sản

6.908

Công nghiệp

Chế biến thủy sản

3.778

Công nghiệp

Sản xuất, gia công vali, túi
xách

2.690

Câng nghiệp

Sản xuất may mặc

1.732

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn thủy sản

5.425

Công nghiệp

Dệt sợi

9.050

Công nghiệp
Công nghiệp

Sản xuất gạch ngói, gốm
xây dựng
Sản xuất và gia công các
loại giày dép

8.253
1.222

Công nghiệp

Xay xát, lau bóng gạo

1.807

Công nghiệp

Sản xuất thức ăn chăn nuôi
gia súc, gia cầm

1.573

Công nghiệp

Xay xát, lau bóng gạo

1.032

Công nghiệp

Sản xuất giày dép

2.110
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STT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Lĩnh vực

Ngành nghề

Tiêu thụ NL
quy đổi (TOE)

27.

Công ty Nông sản thực phẩm Tiền Giang

Ấp Bình, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè

Công nghiệp

Kinh doanh chế biến nông
sản, kinh doanh thực phẩm,
thủy sản

1.097

28.

Công ty TNHH sợi Mêkong

Công nghiệp

Sản xuất xơ sợi polyester

8.683

Công nghiệp

Giày da

1.424

Công nghiệp

Thủy sản đông lạnh

1.108

34.

Công ty Cổ phần Tae Kwang Vina
Industrial Chi nhánh Mỹ Tho
Chi nhánh Công ty TNHH một thành
viên Trần Hân
Công ty TNHH chế biến nông hải sản
Hải Thành
Công ty TNHH Nhôm Vĩnh Hưng Việt
Nam
Công ty TNHH Bao bì Yongfeng Việt
Nam
Công ty TNHH Knitpassion

35.

Công ty TNHH dầu ăn Honoroad VN

36.

Công ty Cổ phần rau quả Tiền Giang

37.

Công ty TNHH Giàu Thanh Hồng

38.

Công ty TNHH Vinh Phú Đức

29.
30.
31.
32.
33.

39.
40.

Công ty TNHH Công nghiệp
BELLINTURF Việt Nam
Công ty TNHH Công nghiệp Đồng
Jintian Việt Nam

KCN Long Giang, xã Tân Lập 1,
huyện Tân Phước
CCN Trung An, xã Trung An, thành
phố Mỹ Tho
Ấp Bình Chánh Đông, xã Tam Bình,
huyện Cai Lậy

Sản xuất mặt hàng nông
sản và thủy sản đông lạnh
Kim loại màu, nhôm định
hình

CCN Tân Mỹ Chánh

Công nghiệp

KCN Long Giang, xã Tân Lập 1,
huyện Tân Phước

Công nghiệp

KCN Long Giang

Công nghiệp

Sản xuất túi nhựa

1.317

KCN Long Giang

Công nghiệp

1.370

Lô 26A, KCN Long Giang

Công nghiệp

Dệt may áo len
Sản xuất, kinh doanh và
tinh luyện các loạt dầu mỡ
động thực vật

Công nghiệp

Chế biến rau quả

1.296

Công nghiệp

Xay xát, lau bóng gạo

1.151

Công nghiệp

Xay xát, lau bóng gạo

1.074

Km 1977, quốc lộ 1A, xã Long Định,
huyện Châu Thành
Ấp An Thái, xã An Cư, huyện Cái Bè
Ấp 9A, xã Mỹ Thành Nam, huyện
Cai Lậy
KCN Long Giang

Công nghiệp

KCN Long Giang

Công nghiệp

Sản xuất sợi nhân tạo, thảm
cỏ nhân tạo
Sản xuất kim loại màu, ống
đồng, đầu nối ống đồng

1.080
1.009

1.429

11.938
6.999

