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C Chương trình đào tạo Cán bộ quản lý năng lượng ASEAN nhằm 
giới thiệu đến các doanh nghiệp một hệ thống quản lý năng 
lượng bền vững (QLNLBV).

Mục tiêu của QLNLBV là thiết lập phương pháp quản lý tiêu thụ 
năng lượng tại doanh nghiệp nhằm đảm bảo năng lượng sử 
dụng hiệu quả, không chỉ đối với việc tiêu thụ năng lượng của 
thiết bị, máy móc mà còn phải đặc biệt chú trọng đến việc tìm 
kiếm giải pháp để có thể vận hành các máy móc, thiết bị đó một 
cách năng suất nhất.

Chương trình được thiết kế và phát triển trong khuôn khổ hệ 
thống chứng nhận quản lý năng lượng ASEAN. Các cán bộ quản 
lý năng lượng sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp chứng 
chỉ Cán bộ quản lý năng lượng ASEAN – có giá trị trên 10 nước 
trong khu vực.

Đối với học viên :

Hiểu được bối cảnh sử dụng năng lượng tại Việt Nam và trên thế giới, 
nắm vững các quy định của Luật pháp Việt Nam, giúp doanh nghiệp 
chủ động nguồn năng lượng đầu vào và thực hiện đúng pháp luật.

Xây dựng và thiết lập hệ thống quản lý năng lượng bền vững trong 
doanh nghiệp, phù hợp với bộ tiêu chuẩn ISO 50001, đáp ứng các 
yêu cầu của Luật.

Củng cố năng lực chuyên môn với chứng chỉ có giá trị tại 10 nước 
ASEAN. 

Mở rộng cơ hội nghề nghiệp thông qua mạng lưới Hệ thống quản lý 
năng lượng ASEAN – AEMAS.

Đối với doanh nghiệp:

Thiết lập hoạt động quản lý năng lượng một cách có hệ thống.

Tiết kiệm chi phí năng lượng.

Nâng cao nhận thức của nhân viên về bảo toàn năng lượng, giảm 
thiểu tổn thất.

Xây dựng được kế hoạch và mục tiêu sử dụng năng lượng hiệu quả.

Hỗ trợ việc áp dụng các hệ thống tiêu chuẩn quản lý quốc tế như ISO 
50001, Quản lý sản xuất tổng thể (TPM).

Nâng cao vị thế của doanh nghiệp trong khu vực với chứng nhận 
doanh nghiệp có khả năng áp dụng hệ thống quản lý bền vững 
thông qua việc tuyển dụng/đào tạo CÁN BỘ QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG 
ASEAN.

Gia tăng vị thế cạnh tranh trong khu vực và quốc tế với chứng chỉ 
được công nhận tại 10 nước ASEAN, có cơ hội tham dự giải thưởng 
Năng Lượng ASEAN.Mặt khác, việc đào tạo CÁN BỘ QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG được 

chứng nhận còn giúp doanh nghiệp tuân thủ Luật sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời giúp doanh nghiệp 
đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế về xây dựng hệ thống quản 
lý năng lượng bền vững.

Đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững 
đang trở thành thách thức toàn cầu, không chỉ đối với các nhà 
hoạch định chính sách mà còn đối với các doanh nghiệp, đặc biệt 
trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao, chi phí năng lượng đang 
trở thành gánh nặng cho chính doanh nghiệp.

Doanh nghiệp của bạn có đang phải đối mặt với các vấn đề như:

Câu trả lời là CÓ với một trong số các vấn đề trên thì đã đến lúc 
bạn cần có cán bộ chuyên trách quản lý năng lượng trong doanh 
nghiệp mình.

Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn và kỹ năng 
xây dựng hệ thống quản lý năng lượng bền vững là một giải 
pháp mang tính đầu tư ít nhưng lại đạt được hiệu quả lâu dài cho 
doanh nghiệp.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG 
TRONG KHUÔN KHỔ HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG ASEAN

Khóa học được thiết kế dành riêng cho các cán bộ quản lý năng 
lượng trong tương lai, các cán bộ quản lý kỹ thuật thiết bị, quản lý 
tiêu thụ năng lượng trong doanh nghiệp công nghiệp và dịch vụ.

Phương pháp học: tương tác (giữa học viên với giảng viên và giữa 
các học viên) cùng với hoạt động hỗ trợ như thảo luận nhóm, 
nghiên cứu tình huống, trò chơi... giúp học viên dễ tiếp thu và áp 
dụng kiến thức bài giảng.

Đội ngũ giảng viên: là những người có chuyên môn sâu và kinh 
nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn tiết kiệm năng lượng và kiểm 
toán năng lượng từ các trường đại học và trung tâm TKNL, đã qua 
đào tạo và được cấp chứng chỉ quản lý năng lượng ASEAN.

Hỗ trợ sau đào tạo: Hỗ trợ trong các dịch vụ tư vấn và kiểm toán 
năng lượng đối với các  doanh nghiệp thực hiện hệ thống quản lý 
năng lượng bền vững.

Cần phải cắt giảm chi phí năng lượng?

Lãng phí nguồn lực trong hoạt động vận hành và bảo 
dưỡng thiết bị?

Đối mặt với những yêu cầu từ đối tác nước ngoài về 
tuân thủ tiêu chuẩn quản lý quốc tế hay có nhu cầu 
triển khai các hệ thống quản lý như ISO 50001, TPM?

Nằm trong số những doanh nghiệp tiêu thụ năng 
lượng trọng điểm theo quy định tại điều 32, Chương 8 
của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả?
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Giới thiệu Hệ thống Quản lý Năng lượng Bền vững

Khái niệm và vai trò của Người Quản lý Năng lượng

Trách nhiệm của Người Quản lý Năng lượng

Quy tắc hành xử cho Người Quản lý Năng lượng
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Công cụ thẩm định hiệu quả Quản lý Năng lượng

Phương pháp xây dựng Hệ thống Quản lý Năng lượng

Chính sách Năng lượng

Ban điều hành Quản lý Năng lượng

Trung tâm Hạch toán Năng lượng

Chỉ số hiệu quả Năng lượng

Công cụ và hướng dẫn thực hiện Quản lý Năng lượng

Quy trình thực hiện Quản lý Năng lượng

 Thẩm định đầu tư dự án Tiết kiệm năng lượng

Phát triển nguồn nhân lực cho Quản lý Năng lượng

Tài liệu hóa trong hệ thống Quản lý Năng lượng

Lập kế hoạch và mục tiêu năng lượng

 Tổ chức kiểm toán và phân tích năng lượng

Lập kế hoạch và mục tiêu năng lượng

Kiểm tra và chứng nhận

Tích hợp Hệ thống Quản lý Năng lượng

vào hoạt động Sản xuất kinh doanh

Hệ thống giám sát

Hệ thống báo cáo

Tích hợp Hệ thống Quản lý Năng lượng
với các hệ thống chất lượng khác
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Giám sát và quản lý dự án
 

Kỹ thuật giám sát và quản lý dự án

Quản lý ngân sách và nguồn lực

Rà soát hiệu quả Quản lý Năng lượng

Rà soát hiệu quả - Chiến lượng và hướng tiếp cận

Rà soát hiệu quả thực hiện
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CHỨNG CHỈ

Đạt chứng chỉ kép:

Chứng chỉ dành cho học viên: Chứng chỉ CÁN BỘ QUẢN LÝ NĂNG 
LƯỢNG có giá trị trên 10 nước ASEAN được cấp bởi trung tâm năng lượng 
ASEAN (ACE) sau khi học viên hoàn thành thành công khóa đào tạo. 

Dành cho doanh nghiệp: Chứng chỉ Hệ thống Quản lý Năng lượng Tiêu 
Chuẩn Vàng (Energy Management Gold Standard) được công nhận trên 
10 nước ASEAN, cấp bởi Trung tâm Năng lượng ASEAN (ACE) khi doanh 
nghiệp đệ trình bản Kế hoạch Thực hiện được thiết lập bởi Cán Bộ Quản 
Lý Năng Lượng ASEAN.

ĐÀO TẠO HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG
AEMAS

3.1

3.1.1

3.2.1

3.2

3.2.1

3.2.2

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG ASEAN (AEMAS) được thiết kế với mục 
đích nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ quản lý năng lượng được cấp 
chứng chỉ và tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp khi áp dụng hệ thống 
quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Hệ thống AEMAS triển khai các 
hoạt động  Đào tạo và Cấp chứng chỉ Cán bộ Quản lý Năng lượng ASEAN, và 
chứng nhận Hệ thống Quản lý Năng Lượng ASEAN cho doanh nghiệp.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin truy cập website:

 www.aemas.org

CƠ QUAN QUẢN LÝ - Được thành lập vào tháng 1/1999 với sự đồng thuận của 
chính phủ các nước ASEAN, Trung tâm Năng Lượng ASEAN (ACE) đóng vai trò 
quan trọng trong việc khởi xướng và tạo điều kiện cho các chính sách và hoạt 
động liên quan đến lĩnh vực năng lượng trong khối ASEAN. Là đơn vị quản lý 
cấp khu vực, ACE thực hiện việc quản lý và cấp chứng chỉ AEMAS dưới sự chỉ 
đạo của Ban chỉ đạo AEMAS gồm đại diện của Bộ Năng Lượng 10 nước ASEAN. 
Tại cấp quốc gia, Ban chỉ đạo quốc gia AEMAS được thiết lập để quản lý quy 
trình cấp chứng chỉ, tuyển chọn các giảng viên và kiểm toán viên, thực hiện các 
hoạt động đào tạo và quảng bá. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin truy cập website:

www.aseanenergy.com

ĐIỀU PHỐI VIÊN QUỐC GIA - Với bề dày hơn 10 năm kinh nghiệm chuyên sâu 
trong lĩnh vực Năng lượng và Môi trường, Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và 
Môi trường (RCEE) được tín nhiệm trở thành đơn vị điều phối quốc gia, thực 
hiện triển khai chương trình hệ thống quản lý năng lượng ASEAN (AEMAS) tại 
Việt Nam.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin truy cập website: 

www.rcee.org.vn/aemas

Để tham gia khóa đào tạo, các bạn thực hiện các bước:

Điền vào form đăng ký được gửi kèm thư này, hoặc download tại địa 
chỉ website: www.rcee.org.vn

Bản đăng ký xin gửi về địa chỉ liên hệ:

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU NĂNG LƯỢNGVÀ MÔI TRƯỜNG 
(RCEE)
P.402, Tầng 4, Khu 5 Tầng, Khách sạn Hacinco,
110 Thái Thịnh, Q. Đống Đa, Hà Nội

84-4-3 786 8592
84-4-3 786 8593
www.rcee.org.vn/aemas
aemasvietnam@rcee.org.vn


