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SỞ CÔNG THƯƠNG
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ CÔNG THUƠNG
Số: 4619/SCT-QLNL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2012

Về hướng dẫn triển khai việc thực
hiện dán nhãn năng lượng theo
Quyết ñịnh số 51/2011/Qð-TTg và
Thông tư số 07/2012/TT-BCT về dán
nhãn năng lượng cho các phương
tiện và thiết bị sử dụng năng lượng

Kính gửi:
- Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp
Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu phương tiện, thiết bị
sử dụng năng lượng;
- Các Trung tâm thương mại, ñiện máy, siêu thị, chợ
trên ñịa bàn thành phố.
Triển khai Quyết ñịnh số 51/2011/Qð-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Thủ
tướng Chính phủ quy ñịnh danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng,
áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện và Thông tư số
07/2012/TT-BCT ngày 04 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công Thương quy ñịnh về dán
nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng, nhằm giúp
doanh nghiệp thuận lợi trong việc triển khai dán nhãn năng lượng, Sở Công Thương
Thành phố hướng dẫn một số nội dung quy ñịnh về dán nhãn năng lượng như sau:
1. Các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải thực hiện dán nhãn
năng lượng bắt buộc và lộ trình thực hiện theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số
51/2011/Qð-TTg, gồm:
a) Nhóm thiết bị gia dụng: ðèn huỳnh quang ống thẳng, ñèn huỳnh quang
compact, chấn lưu ñiện từ và ñiện tử cho ñèn huỳnh quang, máy ñiều hòa nhiệt ñộ, tủ
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lạnh, máy giặt sử dụng trong gia ñình, nồi cơm ñiện, quạt ñiện, máy thu hình. Lộ
trình dán nhãn năng lượng cho các thiết bị này ñược áp dụng bắt buộc từ ngày 01
tháng 01 năm 2013 và lộ trình áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu từ ngày 01
tháng 01 năm 2014. ðối với sản phẩm ñèn tròn (ñèn sợi ñốt) kể từ ngày 01 tháng 01
năm 2013 không ñược nhập khẩu, sản xuất loại ñèn có công suất lớn hơn 60W.
b) Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại: Máy phôtô copy, màn hình máy
tính, máy in, tủ giữ lạnh thương mại. Khuyến khích dán nhãn năng lượng tự nguyện
ñối với nhóm này. Riêng tủ giữ lạnh thương mại áp dụng dán nhãn năng lượng bắt
buộc từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Lộ trình áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu
cho nhóm thiết bị này ñược tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 và cũng từ thời gian
trên không ñược phép nhập khẩu, sản xuất các thiết bị có hiệu suất năng lượng thấp
hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.
c) Nhóm thiết bị công nghiệp: Máy biến áp phân phối, ñộng cơ ñiện. Lộ trình
dán nhãn năng lượng bắt buộc từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 và lộ trình áp dụng hiệu
suất năng lượng tối thiểu kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 và cũng từ thời gian trên
không ñược phép nhập khẩu, sản xuất các thiết bị có hiệu suất năng lượng thấp hơn
mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.
d) Nhóm phương tiện giao thông vận tải: Xe ô tô con (loại 7 chỗ trở xuống). Lộ
trình dán nhãn bắt buộc từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
2. Trình tự thủ tục ñánh giá và cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng
thực hiện theo các bước sau ñây:
a) Thử mẫu ñiển hình: Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu tự lấy mẫu phương tiện,
thiết bị; số lượng và phương pháp lấy mẫu thử theo tiêu chuẩn tương ứng hoặc theo
quy ñịnh của Bộ Công Thương và gửi tới tổ chức thử nghiệm ñược Bộ Công Thương
chỉ ñịnh ñể thử nghiệm theo tiêu chuẩn tương ứng ñể ñược cấp phiếu kết quả thử
nghiệm.
b) Lập hồ sơ gửi về Tổng Cục Năng lượng - Bộ Công Thương, hồ sơ bao gồm:
- Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng
lượng, trong ñó nêu rõ doanh nghiệp ñăng ký dán nhãn năng lượng so sánh hay nhãn
xác nhận theo mẫu tại phụ lục 1 kèm theo danh mục các phương tiện, thiết bị.
- Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh (bản sao công chứng).
- Bản sao của hợp ñồng với các nhà cung cấp hàng hóa ở nước ngoài (ñối với
các nhà nhập khẩu) và Tờ khai hàng hóa nhập khẩu.
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- Giấy chứng nhận ñăng ký nhãn hiệu hàng hóa.
- Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa (bản sao có dấu xác
nhận của người ñứng ñầu doanh nghiệp), bản mô tả tóm tắt các thông số ñặc trưng cơ
bản của phương tiện, thiết bị.
- Kết quả thử nghiệm do tổ chức thử nghiệm ñược chỉ ñịnh cấp có thời hạn
không quá 06 tháng kể từ ngày cấp.
- Hồ sơ, tài liệu, quy trình quản lý chất lượng của doanh nghiệp.
- Hồ sơ, chứng chỉ quản lý chất lượng liên quan: ðối với trường hợp ñại lý nộp
thay cho nhà sản xuất ở nước ngoài, ñại lý phải xuất trình Giấy ủy quyền. Trường
hợp các hồ sơ, tài liệu nêu trên bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và
có công chứng.
3. Sử dụng nhãn năng lượng:
- Nhãn năng lượng ñược sử dụng thống nhất theo quy ñịnh của Bộ Công Thương,
hình thức, mẫu phải in theo mẫu quy ñịnh tại phụ lục 2 kèm theo Công văn này.
- Sau khi ñược cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng, các doanh nghiệp tự
in nhãn năng lượng và dán lên phương tiện, thiết bị ñã ñăng ký theo mức năng lượng
xác ñịnh trong giấy chứng nhận ñược cấp.
- Nhãn năng lượng gắn lên phương tiện, thiết bị hoặc bao bì gói có kích thước
phù hợp ñược thay ñổi kích thước tăng giảm theo tỷ lệ, không ñược gây nhầm lẫn,
che lấp hoặc ảnh hưởng tới thông tin ghi trên nhãn hàng hóa theo quy ñịnh của pháp
luật.
- Hết thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, doanh nghiệp không ñược tiếp tục
dán nhãn năng lượng và phải ñăng ký lại.
4. Triển khai thực hiện:
a) Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố:
- Tổ chức tuyên truyền về chủ trương dán nhãn năng lượng cho các doanh
nghiệp sản xuất phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng bắt buộc phải dán nhãn
năng lượng thuộc ñịa bàn quản lý.
- Theo quy ñịnh thì bắt ñầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 một số phương tiện,
thiết bị sử dụng ñiện sẽ bắt buộc áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu, do ñó ñề
nghị Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố tuyên truyền, phổ
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biến nội dung này ñến toàn thể các doanh nghiệp nhằm tránh trường hợp doanh
nghiệp nhập khẩu các thiết bị có hiệu suất năng lượng tối thiểu không ñạt chuẩn theo
quy ñịnh, dẫn ñến gây thiệt hại cho doanh nghiệp.
- Rà soát số lượng doanh nghiệp sản xuất thuộc ñịa bàn và thống kê các doanh
nghiệp sản xuất, nhập khẩu các phương tiện, thiết bị bắt buộc phải dán nhãn năng
lượng gủi về Sở Công Thương tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương ñể hướng dẫn làm
thủ tục dán nhãn năng lượng.
b) Ủy ban nhân dân các quận - huyện:
- Tổ chức tuyên truyền về chủ trương dán nhãn năng lượng cho các doanh
nghiệp sản xuất, cơ sở nhập khẩu phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng bắt buộc
phải dán nhãn năng lượng thuộc ñịa bàn quản lý.
- Theo quy ñịnh thì bắt ñầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 một số phương tiện,
thiết bị sử dụng ñiện sẽ bắt buộc áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu, do ñó ñề
nghị Ủy ban nhân dân các quận - huyện tuyên truyền, phổ biến nội dung này nhằm
tránh trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu các thiết bị có hiệu suất năng lượng tối
thiểu không ñạt chuẩn theo quy ñịnh, dẫn ñến gây thiệt hại cho doanh nghiệp.
- Rà soát số lượng doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu trên ñịa bàn và thống kê
các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu các phương tiện, thiết bị bắt buộc phải dán
nhãn năng lượng gủi về Sở Công Thương tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương ñể
hướng dẫn làm thủ tục dán nhãn năng lượng.
c) Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu:
- Thực hiện lấy mẫu phương tiện, thiết bị gửi tổ chức thử nghiệm do Bộ Công
Thương chỉ ñịnh (hiện nay ñơn vị ñược Bộ Công Thương chỉ ñịnh thử nghiệm trên
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn ño lường chất
lượng 3, ñịa chỉ số 31 Hàn Thuyên, quận 1).
- Sau khi có kết quả thử nghiệm của cơ quan ñược chỉ ñịnh thử nghiệm, doanh
nghiệp sản xuất, nhập khẩu làm thủ tục theo hướng dẫn nêu trên gửi về Tổng Cục
Năng lượng - Bộ Công Thương ñể ñược xem xét cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng
lượng.
d) Các Trung tâm thương mại, ñiện máy, siêu thị, chợ...
- Ban Quản lý các Trung tâm thương mại, ñiện máy, siêu thị, chợ tổ chức phổ
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biến ñến các tiểu thương về chủ trương dán nhãn năng lượng cho các phương tiện,
thiết bị sử dụng năng lượng.
- Thông báo ñến các tiểu thương là từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 trở ñi các
phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc nhóm thiết bị gia dùng phải thực hiện
dán nhãn năng lượng bắt buộc trước khi lưu hành trên thị trường. Sau thời gian trên,
cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra doanh nghiệp sản xuất, ñơn vị nhập khẩu và
nếu phát hiện vi phạm về dán nhãn năng lượng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo
Nghị ñịnh số 73/2011/Nð-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy ñịnh xử
phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Trong quá trình triển khai ñề nghị các cơ quan, ñơn vị tham khảo Quyết ñịnh số
51/2011/Qð-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy ñịnh
danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất
năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện và Thông tư số 07/2012/TT-BCT ngày 04
tháng 4 năm 2012 của Bộ Công Thương quy ñịnh về dán nhãn năng lượng cho các
phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng, tại ñịa chỉ Website của Sở Công Thương
TP. Hồ Chí Minh: http://www.congthuong.hochiminhcity.gov.vn hoặc liên hệ trực
tiếp với Sở Công Thương theo số ñiện thoại 38 292 441 - 38 221 775 ñể ñược hướng
dẫn cụ thể hơn./.
GIÁM ðỐC

Nguyễn Văn Lai

