Phụ lục 2. Mẫu nhãn hiệu suất năng lượng cao nhất
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 588 /QĐ-BCT ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương)

1. Miêu tả nhãn:
- Nhãn hiệu suất cao nhất được dán cho các sản phẩm, thiết bị trên thị trường khi các sản
phẩm, thiết bị này đạt hoặc vượt mức hiệu suất năng lượng cao (HEPS) do Bộ Công
Thương quy định theo từng thời kỳ.
- Nhãn gồm hai phần:
• Phần tam giác: mang biểu tượng ngôi sao tam giác, dòng chữ "hiệu suất cao nhất"
và vòng elipse gắn với ngôi sao đại diện của sự tuần hoàn;
• Phần chữ nhật: gồm mã QR chứa thông tin về nhóm sản phẩm, năm sản phẩm
được chứng nhận và vòng xoáy mũi tên tuần hoàn.
- Thông tin hiển thị trên nhãn:

• QR code: là mã gắn liền với thông tin sản phẩm do Bộ Công Thương cấp và bảo
hộ thông tin.
• Số năm: là năm sản phẩm đạt chứng nhận hiệu suất cao nhất.

2. Quy cách nhãn:

3. Font chữ sử dụng cho nhãn

Font chính: UTM Mabella
Các font Time New Roman, Arial, Helvetica có thể được sử dụng cho tất cả hệ thống
văn phòng phẩm, biểu mẫu, tài liệu chính thức và các ấn phẩm khác.

Phụ lục 3. Mẫu Giấy đăng ký tham gia giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng
cao nhất cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 588/QĐ-BCT ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương)
TÊN DOANH NGHIỆP
Số:........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......, ngày.... tháng.... năm 20

ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG CAO NHẤT
NĂM 2020
Kính gửi: Bộ Công Thương
I.

THÔNG TIN VỀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: ...................................................................................................
Tên giao dịch:

...................................................................................................

Tên tiếng Anh:

...................................................................................................

Mã số thuế:

...................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở ...................................................................................................
chính tại:
Điện thoại:

...................................................................................................

Fax:

...................................................................................................

E-mail:

...................................................................................................

3. Đơn vị chủ quản:

..................................................................................................

Tên tổ chức, doanh ..................................................................................................
nghiệp mà đơn vị
trực thuộc
Điện thoại:

..................................................................................................

Fax:

..................................................................................................

E-mail:

..................................................................................................

Website:

..................................................................................................

4. Họ và tên Người đại diện theo pháp luật:

...........................................................

Điện thoại:.......................................

di động:…………………………

Fax:.................................................

Email:
…………………………………

5. Họ và tên người liên hệ:

...........................................................

:

Chức vụ:………………………….

Đơn vị:.........................................

Điện thoại:......................................

Di động:…………………………

Fax:.................................................

Email: ………………………………

6. Lĩnh vực hoạt động chính:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
7. Số lượng nhân viên chính thức trong 3 năm gần nhất, kể cả năm tham dự (có hợp
đồng lao động từ 01 năm trở lên):
Năm 20..................

Năm 20..................

Năm 20..................

8. Các năm đạt Giải thưởng Chất lượng Việt Nam / Giải thưởng Chất lượng Quốc
gia:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
9. Doanh thu trong 3 năm gần nhất, kể cả năm tham dự:
Năm 20.................. triệu VNĐ
Năm 20.................. triệu VNĐ
Năm 20.................. triệu VNĐ (ước tính của năm tham dự)
10. Các địa điểm sản xuất, kinh doanh chính:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
11. Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
a) Mục tiêu/tầm nhìn về an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường
- Doanh nghiệp mô tả rõ các chính sách về môi trường/ an ninh năng lượng của
doanh nghiệp (đính kèm các bằng chứng nếu có).
b) Kế hoạch hành động, tổ chức triển khai thực hiện
- Doanh nghiệp mô tả rõ các kế hoạch, phương án tổ chức triển khai thực hiện sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp gắn liền với các mục tiêu về an ninh năng lượng
và bảo vệ môi trường.

Đính kèm các tài liệu có liên quan (nếu có)
c) Hồ sơ, chứng chỉ quản lý chất lượng, phương thức quản lý nhà cung ứng
- Doanh nghiệp liệt kê các chứng chỉ đạt được của doanh nghiệp liên quan đến quản
lý chất lượng, an ninh năng lượng, môi trường, mô tả rõ phương thức quản lý nhà
cung ứng.
TT

Tên chứng chỉ, chứng nhận

Năm được nhận

1
2
3
4
…

12. Tiếp nhận thông tin khách hàng
a) Phương pháp, tổ chức, quản lý, xác định mức độ hài lòng của khách hàng
- Doanh nghiệp mô tả rõ phương pháp tổ chức, quản lý, xác định mức độ hài lòng
của khách hàng đối với các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.
(Đính kèm các tài liệu có liên quan (nếu có)
b) Hệ thống bảo trì, bảo dưỡng sản phẩm
- Doanh nghiệp mô tả rõ về hệ thống bảo trì, bảo dưỡng phương tiện thiết bị của
doanh nghiệp.
- Đính kèm các tài liệu có liên quan (nếu có)
c) Cam kết bảo hành đối với khách hàng theo thời gian
- Doanh nghiệp mô tả rõ về chính sách bảo hành của doanh nghiệp đối với các sản
phẩm dự thi.
- Đính kèm các tài liệu có liên quan (nếu có)
d)

Sản lượng, thị phần, thâm nhập thi trường mới

- Doanh nghiệp báo cáo tóm tắt về sản lượng, thị phần, phát triển thị trường mới (số
liệu thống kê 3 năm gần nhất)
13. Môi trường làm việc của người lao động và trách nhiệm xã hội
a) Môi trường làm việc của người lao động
- Doanh nghiệp liệt kê và mô tả tóm tắt các chính sách và điều kiện làm việc của
người lao động tại doanh nghiệp.
- Đính kèm các tài liệu có liên quan (nếu có)

b) Chính sách an sinh xã hội
- Doanh nghiệp mô tả rõ các chính sách an sinh xã hội của doanh nghiệp mình.
- Đính kèm các tài liệu có liên quan (nếu có)
II. THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÁC SẢN PHẨM THAM GIA GIẢI
THƯỞNG
Mô tả chi tiết các thông số của từng phương tiện, thiết bị tham gia giải thưởng, tập
trung vào các nội dung sau:
1. Thông tin chung về phương tiện, thiết bị
- Tên sản phẩm.
- Nguồn gốc xuất xứ.
- Quy trình sản xuất
- Những tính năng nổi bật
2. Mức hiệu suất năng lượng của phương tiện, thiết bị
- Mô tả rõ phương pháp thử nghiệm hiệu suất năng lượng của phương tiện,
thiết bị căn cứ TCVN hoặc phương pháp thử,
- Gửi kèm theo bản photo công chứng phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng
theo TCVN tương ứng đã được nêu tại Quy chế cuộc thi.
3. Sản lượng, thị phần, thâm nhập thị trường mới
- Doanh nghiệp thống kê sản lượng sản xuất/nhập khẩu phương tiện, thiết bị
tham gia giải thưởng trong thời gian 03 năm gần đây (2016-2019).
- Doanh nghiệp thống kê thị phần tương đối cho phương tiện, thiết bị dự thi
trong vòng 03 năm gần đây (2016-2019).
- Doanh nghiệp mô tả về khả năng thâm nhập thị trường mới đối với phương
tiện, thiết bị dự thi
4. Tỉ lệ tái chế, thu hồi linh kiện khi thải bỏ
- Doanh nghiệp mô tả chi tiết về khả năng tái chế, thu hồi khi thải bỏ linh kiện
đối với các phương tiện, thiết bị dự thi (đính kèm bằng chứng nếu có)
5. Sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu thân thiện môi trường.
- Doanh nghiệp mô tả chi tiết đối với các phương tiện, thiết bị sử dụng nguyên,
nhiên vật liệu thân thiện với môi trường (đính kèm bằng chứng nếu có)
6. Hệ thống đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Doanh nghiệp mô tả chi tiết về hệ thống đảm bảo chất lượng sản phẩm của
phương tiện, thiết bị dự thi. Liệt kê các giải thưởng đã đạt được.
+ Đối với sản phẩm nhập khẩu phải gửi kèm: CO và CQ

+ Đối với các sản phẩm sản xuất trong nước phải được đăng ký hợp chuẩn, hợp
quy (Gửi kèm bằng chứng)
III. HỒ SƠ ĐÍNH KÈM BAO GỒM:
1. Danh sách các sản phẩm đăng ký chứng nhận sản phẩm hiệu suất năng lượng cao
nhất (Phụ lục 1)
2. Các tài liệu, chứng chỉ, phiếu thử nghiệm kèm theo.
Chúng tôi cam kết thực hiện các quy định của quý cơ quan và chịu trách nhiệm về
các khai báo nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên,
- ........

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC
(Ghi rõ họ tên và đóng dấu)

