
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật cho các Dự án Trình 
diễn Hiệu quả Năng lượng trong Ngành Xi măng 

tại Việt Nam  

Technical Assistance Programme for Energy 
Efficiency Demonstration Projects in the Cement 

Sector in Vietnam 

  

Thư bày tỏ Quan Tâm – Hướng dẫn  

Expression of Interest (EOI) – Guidelines  

Tài liệu hướng dẫn này được thiết kế để hỗ trợ nộp Thư bày tỏ Quan Tâm (EOI) nhằm nhận được các 
dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật từ Chương trình Năng lượng Carbon thấp của UK-ASEAN, trong việc phát triển dự 

án trình diễn Hiệu quả Năng lượng trong ngành xi măng tại Việt Nam 

 
These guidelines are designed to support submission of an Expression of Interest (EOI) for  

receiving technical assistance services from the UK-ASEAN Low Carbon Energy Programme, in 
developing an energy efficiency Demonstration Project in the cement sector in Vietnam 

 
Carbon Trust đang tìm kiếm những hồ sơ từ các công ty xi măng quan tâm tại Việt Nam với khả năng phát 
triển và triển khai các dự án Hiệu quả Năng lượng (HQNL) tại đơn vị. Các công ty xi măng phải xác định các 
giải pháp hoặc công nghệ HQNL mà đơn vị muốn triển khai như một phần của Dự án trình diễn có thể 
được Carbon Trust hỗ trợ. 

 The Carbon Trust is seeking applications from interested cement companies in Vietnam with the capacity 
to develop and implement EE (EE) projects in their plant. Cement companies must identify EE measures 
or technologies they wish to implement as part of the Demonstration Project that can be supported by 
the Carbon Trust.  
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Carbon Trust đang cung cấp hỗ trợ dưới dạng hỗ trợ kỹ thuật cho một công ty xi măng để thực hiện các 
công nghệ HQNL tốt nhất hiện có để đạt được mức tiết kiệm năng lượng đáng kể. Các ứng viên thành 
công cũng sẽ nhận được hỗ trợ trong việc phát triển Đánh giá chi tiết đầu tư tiếp cận vốn vay và hỗ trợ 
trong việc đảm bảo tài chính dự án để thực hiện Dự án trình diễn HQNL được đề xuất của họ. 

The Carbon Trust is offering support in the form of technical assistance to a cement company to 
implement best available EE technologies to achieve significant energy savings. Successful applicants will 
also receive support in the development of a bankable Investment Grade Audit and assistance in securing 
project finance for implementing their proposed Demonstration EE Project.  

Carbon Trust có thể hỗ trợ cho các ứng viên được chọn các nội dung sau/Carbon Trust is able to support 
the following types of applicants:  

i. Các nhà máy xi măng muốn phát triển một dự án SDNLTK & HQ nhưng chưa xác định được dự 
án/Cement plant owners who are interested to develop an EE project but have not identified any 
EE projects as yet;  

ii. Các nhà máy xi măng, ESCO hoặc các đơn vị phát triển dự án khác đã xác định các giải pháp hoặc 
công nghệ tiết kiêm năng lượng và quan tâm đến việc nhận hỗ trợ kỹ thuật/Cement plant owners, 
ESCOs, or other project developers that have already identified EE measures or technologies and 
are interested to receive technical assistance.  

Thời hạn nộp Thư bày tỏ Quan Tâm: ngày 31 tháng 08 năm 2020 

Deadline for submission of EOI: 31st August, 2020 

Ngày nhận quyết định: 07 tháng 09 năm 2020 

Date of decision: 7th September, 2020   

Gửi hồ sơ ứng tuyển tới: kalyani.basu@carbontrust.com 

Application should be submitted to: kalyani.basu@carbontrust.com 
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1. THÔNG TIN CHUNG/BACKGROUND 
 
1.1 Về Carbon Trust/About the Carbon Trust 

Sứ mệnh của Carbon Trust là thúc đẩy chuyển giao sang nền kinh tế carbon thấp. Carbon Trust cung cấp hỗ trợ 
chuyên gia cho doanh nghiệp và khu vực công nhằm giúp cắt giảm lượng khí thải carbon, tiết kiệm năng lượng 
và thương mại hóa các công nghệ carbon thấp. Bằng cách khuyến khích các hoạt động carbon thấp, Carbon 
Trust góp phần vào các mục tiêu chính là giảm lượng khí thải carbon, phát triển các doanh nghiệp carbon thấp 
và các công việc liên quan cũng như tăng cường an ninh năng lượng. 
 
The Carbon Trust’s mission is to accelerate the move to a low carbon economy. We provide specialist support 
to business and the public sector to help cut carbon emissions, save energy and commercialise low carbon 
technologies. By stimulating low carbon action, we contribute key goals of lowering carbon emissions, 
developing low carbon businesses and associated jobs, and increasing energy security. 
  
Carbon Trust giúp cắt giảm lượng khí thải carbon bằng việc: 
We help to cut carbon emissions by: 

• Cung cấp chuyên gia tư vấn và tài chính nhằm giúp các đơn vị cắt giảm lượng khí thải carbon/Providing 
specialist advice and finance to help organisations cut carbon; 
• Thiết lập các tiêu chuẩn về giảm thiểu lượng khí thải carbon/Setting standards for carbon reduction. 

Carbon Trust thực hiện nhiệm vụ giảm thiểu lượng khí thải carbon trong tương lai thông qua việc: 
We reduce potential future carbon emissions by: 

• Mở rộng thị trường về các công nghệ carbon thấp/ Opening markets for low carbon technologies 
• Dẫn đầu về hợp tác công nghiệp để thương mại hóa các công nghệ/ Leading industry collaborations to 
commercialise technologies  
• Đầu tư vào các công ty trong giai đoạn đầu về carbon thấp/ Investing in early-stage low carbon companies. 
 

1.2 Tổng quan về chương trình Năng lượng Carbon Thấp ASEAN/ Introduction to ASEAN Low Carbon Energy 
Programme (LCEP) 

Quỹ Thịnh Vượng được công bố vào năm 2015 như một phần của Chiến lược viện trợ của Vương quốc Anh và 
là một Quỹ liên chính phủ nhằm mục đích giảm nghèo thông qua tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Chương trình 
năng lượng carbon thấp ASEAN (ASEAN LCEP) đang hỗ trợ chính sách, nâng cao năng lực và hỗ trợ kỹ thuật để 
tạo điều kiện cho dòng tài chính xanh và cải thiện các nghị định, chính sách cũng như điều kiện thực tế cho các 
giải pháp hiệu quả năng lượng trên khắp Đông Nam Á. 

The Prosperity Fund was announced in 2015 as part of the UK Aid Strategy, and is a cross-government Fund 
that aims to reduce poverty through inclusive economic growth. The ASEAN Low Carbon Energy Program 
(“LCEP”) is providing policy support, capacity building and technical assistance to facilitate green finance flows 
and improve the regulatory, policy and practical conditions for EE measures across South East Asia.  

Chương trình hỗ trợ bốn hoạt động chính bao gồm: nâng cao năng lực của chính phủ, tổ chức và doanh nghiệp; 
cải cách chính sách khung năng lượng và tiêu chuẩn; phát triển thị trường bằng cách tăng cường kết nối giữa 
các nhà phát triển dự án và nhà đầu tư; nâng cao nhận thức về các công nghệ có sẵn nhằm tăng lượng tiêu thụ 
của các sản phẩm và dịch vụ hiệu quả năng lượng; phối hợp hợp tác và liên doanh thương mại. Tất cả các hoạt 
động của chương trình nhằm cải thiện an ninh năng lượng và phát triển toàn diện vào các nguồn năng lượng 
sạch và đáng tin cậy, với lợi ích trực tiếp cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất, bao gồm cả phụ nữ. 

It supports four broad types of activity: capacity building of government, institutions and business; policy 
reform of energy frameworks and standards; market development by strengthening connections between 
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project developers and investors; raising awareness of available technologies to increase the uptake of energy 
efficient products and services; and partnership coordination and commercial ventures. All components of the 
programme aim to improve energy security and inclusive access to clean and reliable energy sources, with 
direct benefits for the most vulnerable populations, including women. 
 
LCEP tập trung vào hai hợp phần chính - Tài chính xanh (GF) và Hiệu quả năng lượng (EE). Carbon Trust phụ 
trách về hợp phần Hiệu quả năng lượng HQNL tại năm quốc gia: Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và 
Việt Nam. 
The LCEP focuses on two topics – Green Finance (GF) and EE. The Carbon Trust is leading the delivery of the EE 
component in five countries: Malaysia, Myanmar, the Philippines, Thailand, and Vietnam. 

Tại Việt Nam, Carbon Trust đang điều hành Chương trình hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án trình diễn HQNL trong 
ngành xi măng từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 3 năm 2022. Là một phần của chương trình này, Carbon Trust 
sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho các công ty xi măng quan tâm đến các dự án trình diễn HQNL. 

In Vietnam, the Carbon Trust is running a Technical Assistance Programme for Demonstration EE Projects in 
the Cement sector between July 2020 to March 2022. As part of this, the Carbon Trust will provide technical 
assistance services to cement companies that are interested to implement a Demonstration EE Project.  
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2. TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHO DỰ ÁN TRÌNH DIỄN HQNL TRONG NGÀNH XI 
MĂNG/ OVERVIEW OF THE TECHNICAL ASSISTANCE PROGRAMME FOR AN ENERGY EFFICIENCY 
DEMONSTRATION PROJECT IN THE CEMENT SECTOR 
 
Là một phần của LCEP ASEAN, Carbon Trust đang thực hiện chương trình hỗ trợ kỹ thuật để hỗ trợ một công 
ty xi măng phát triển một Đánh giá chi tiết đầu tư 'Tiếp cận vốn vay' có thể bao gồm các giải pháp và công nghệ 
HQNL được phát triển đầy đủ để tìm kiếm nguồn tài chính và thực hiện dự án HQNL dựa trên tiết kiệm tại nhà 
máy. 

As part of the ASEAN LCEP, the Carbon Trust is running a technical assistance programme to support a cement 
company to develop a bankable investment grade audit containing fully developed EE measures and 
technologies in order to secure financing and implement a savings-based EE project in the plant. 
 
 
2.1 Mục tiêu của Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật/ Technical Assistance Programme Objectives  

a. Nhằm tạo điều kiện lấp đầy các lỗ hổng trong quá trình phát triển dự án HQNL, kỹ thuật và tài chính 
hiện tại ở Việt Nam thông qua việc thực hiện thành công dự án trình diễn HQNL:/ To facilitate filling 
of current EE project development, technical and financing gaps in Vietnam through the successful 
implementation of a pilot EE project that demonstrates: 

§ Một đánh giá hiệu quả đầu tư 'Tiếp cận vốn vay'/ A ‘Bankable’ Investment Grade Audit (IGA); 
§ Tài chính dựa trên dự án/ Project-based financing; 
§ Thực hiện các công nghệ HQNL tốt nhất hiện có trong lĩnh vực xi măng như thu hồi nhiệt thải/ 

Implementation of best available EE technologies in the cement sector such as waste heat 
recovery generation; 

§ Đạt được mục tiêu tiết kiệm năng lượng/ Achievement of targeted energy savings.  

b. Nhằm thúc đẩy mô hình Dự án trình diễn được nhân rộng trên toàn ngành xi măng tại Việt Nam/ To 
have the Demonstration Project model be replicated across the cement sector in Vietnam 

 
2.2 Các Hoạt động của Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật/ Technical Assistance Programme Activities 

Hỗ trợ kỹ thuật được thiết kế để cung cấp các hoạt động sau đây cho dự án trình diễn tại một nhà máy xi 
măng ở Việt Nam/ The technical assistance is designed to offer the following activities for a Demonstration 
EE Project at a cement plant in Vietnam:  
i. Chuẩn bị một Đánh giá Hiệu quả Đầu tư 'Tiếp cận vốn vay' (IGA) cho công ty xi măng bằng cách hoàn 

thiện bất kỳ nghiên cứu khả thi hiện có hoặc phát triển phân tích mới để xây dựng IGA cho dự án 
HQNL được đề xuất/ Prepare a bankable Investment Grade Audit (IGA) for the cement company by 
upgrading any existing feasibility studies, or developing new analysis to build into the IGA for the 
proposed EE project; 

ii. Chuẩn bị một cấu trúc tài chính dựa trên dự án và đề xuất về dự án HQNL của IGA, xác định, giới thiệu 
và trình bày đề xuất cho các nguồn tài trợ tiềm năng, và hỗ trợ trong việc đàm phán các phương án 
tài chính tốt nhất/ Prepare a project-based financing structure and proposal on the IGA’s EE Project, 
identify, introduce and make presentations to potential funding sources, and assist in negotiating the 
best financing option; 

iii. Chuẩn bị thiết bị dựa trên hiệu suất/ thông số kỹ thuật triển khai và hỗ trợ mua sắm từ nhà thầu/ 
ESCO để thực hiện dự án trình diễn/ Prepare performance-based equipment/implementation 
specifications and facilitate procurement of the contractor/ESCO to implement the Demonstration 
Project; 
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iv. Cung cấp hoạt độn quản lý dự án để giám sát nhà thầu được chọn hoặc triển khai ESCO của dự án 
trình diễn/ Provide project management services to oversee the selected contractor or ESCO’s 
implementation of the Demonstration Project; 

v. Thu thập, phân tích dữ liệu và thực hiện Đo lường & Xác minh ban đầu (M&V) về tiết kiệm từ của dự 
án trình diễn / Obtain, analyse data and perform initial Measurement & Verification (M&V) of savings 
from the Demonstration Project 
 

2.3 Đánh giá Hiệu quả Đầu tư ‘Tiếp cận vốn vay’/ Bankable IGA  
Một Đánh giá Hiệu quả Đầu tư ‘Tiếp cận vốn vay’ cho phép chủ sở hữu công ty xi măng và các đơn vị cho vay 
và/hoặc nhà đầu tư tiềm năng để đánh giá lợi ích và rủi ro khi thực hiện/ tài trợ cho một dự án HQNL được đề 
xuất. Việc chuẩn bị IGA đúng sẽ bao gồm: 

A ‘Bankable’ IGA will enable the cement plant owner and prospective lenders and/or investors to evaluate the 
benefits and risks of implementing/financing a proposed EE project. The proper preparation of the IGA will 
include:  
 

§ Mô tả việc sử dụng năng lượng hiện tại, hoạt động và điều kiện, những thay đổi dự án HQNL được đề xuất, 
cách thức và nơi tiết kiệm đề xuất sẽ được thực hiện/ Description of current facility energy profile, 
operations and conditions, proposed EE project changes, how and where its proposed savings will be 
realized. 

 

§ Đường cơ sở năng lượng hiện tại được phát triển từ mức tiêu thụ năng lượng gần đây nhất và chi phí từ 
hóa đơn/ biên lai thực tế cho từng loại nhiên liệu, loại thiết bị và chi phí với danh sách các thiết bị tiêu thụ 
năng lượng chính/ Current facility energy baseline developed from most recent energy consumption and 
costs from actual bills/invoices for each fuel, utility type and costs with list of major energy-consuming 
equipment. 

 

§ Phương pháp tính toán chi tiết và hỗ trợ cho các ước tính tiết kiệm được điều chỉnh theo đường cơ sở năng 
lượng và bao gồm cả hiệu ứng phụ thuộc lẫn nhau của các giải pháp tiết kiệm năng lượng khác/ Detailed 
calculation method and support for savings estimates reconciled to the energy baseline and including the 
‘interdependency’ effect of other energy savings measures  

 

§ Chi tiết chi phí dự án cho các phần cứng dựa trên báo giá thực tế của nhà thầu bao gồm thiết kế, nhân công 
lắp đặt, vật liệu và thiết bị và các hạng mục khác như quản lý dự án, giấy phép, trái phiếu, thuế, bảo hiểm, 
v.v/ Detailed Project Cost Breakdown of hard costs based on actual contractor quotes to include design, 
installation labour, materials and equipment, and miscellaneous items like project management, permits, 
bonds, taxes, insurance, etc. 

 

§ Quy ước Đo lường & Xác minh chi tiết (M&V) được tuân thủ trong việc tính toán và đo lường mức tiết kiệm 
được thực hiện bởi chủ sở hữu cơ sở/ Detailed Measurement & Verification (“M&V”) protocol to be 
followed in calculating and measuring the savings to be realized by facility owner 

 
* Lưu ý rằng Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật sẽ không cung cấp nguồn quỹ trực tiếp cho những đơn vị được chọn/ 
Please note that the Technical Assistance Programme will not offer direct funding to successful applicants.  

 
2.4 Lợi ích từ Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật/ Technical Assistance Programme Benefits  
 
Hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp cho các đơn vị được chọn bao gồm các dịch vụ phù hợp với nhu cầu chính của 
tổ chức và cung cấp các lợi ích sau: 
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The technical assistance offered to successful applicants will include the above services tailored to the 
organisation’s key needs and provide the following benefits:  

§ Không mất chi phí của chủ sở hữu nhà máy xi măng thí điểm cho một dự án HQNL toàn diện được 
phát triển đầy đủ (không chỉ là Thu hồi nhiệt thải) áp dụng các phương pháp và công nghệ HQNL thực 
tiễn tốt nhất /No cost to pilot cement plant owner for a fully-developed comprehensive EE project 
(more than just Waste Heat Recovery) that applies best-practice EE methods and technologies 

§ Hỗ trợ đảm bảo tài chính thuận lợi và quản lý thực hiện Dự án HQNL /Assistance in securing 
favorable financing and managing implementation of the EE Project 

§ Tiếp cận với các đơn vị quốc tế đã thực hiện và tài trợ cho các Dự án HQNL dựa trên tiết kiệm trong 
nhiều nhà máy công nghiệp tương tự như dự án trình diễn/ Access to global international 
practitioners who have implemented and financed savings-based EE Projects in many industrial plants 
similar to the intended Demonstration Project  

§ Kiểm toán năng lượng chuyên sâu nhằm xác định chi tiết hơn các cơ hội tiết kiệm năng lượng sẵn có 
tại nhà máy xi măng/ Deep energy audit expertise to identify further energy savings opportunities 
available in the cement plant 

§ Một Đánh giá Hiệu quả Đầu tư ‘Tiếp cận vốn vay’, bao gồm mô hình tài chính, theo tiêu chuẩn quốc 
tế/ A bankable IGA, including financial modelling, to international standards;  

§ Phát triển mô hình kinh doanh và kế hoạch kinh doanh đi kèm/ Development of business models and 
associated business plans;  

§ Kết nối các cuộc đàm phán giữa các quỹ/nhà tài trợ/nhà đầu tư có liên quan/ Brokering of 
conversations with relevant funds/funders/investors; 

§ Theo dõi và xác minh tiết kiệm năng lượng, theo tiêu chuẩn quốc tế/ Energy savings monitoring and 
verification, to international standards 

 
2.5 Những yêu cầu cần thiết đối với công ty nộp đơn/ Applicant Eligibility Requirements  
 

i. Các công ty xi măng đủ điều kiện/ Types of eligible Cement Companies: 
 

§ Đăng ký tại Việt Nam/ Registered in Vietnam 
§ Công suất nhà máy tối thiểu 1 triện tấn clinker mỗi năm/ Plant Capacity of at least one million 

clinker tons per year 
§ Phần lớn thuộc sở hữu của khu vực tư nhân/ cá nhân/ Majority owned by private sector 

entity/person  
 

ii. Các loại giải pháp tiết kiệm năng lượng đủ điều kiện/ Types of eligible energy savings measures: 
 

§ Bất kỳ giải pháp HQNL nhiệt hoặc điện bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau đây/ Any 
thermal or electrical EE measures including but not limited to the following:  
a. Thu hồi nhiệt thải phát điện/ Waste Heat Recovery Power Generation 
b. Thu hồi nhiệt thải hiệu quả/ Waste Heat Recovery energy efficiency 
c. Nâng cấp lò nung lên thành lò nung cải tiến thêm nhiều tầng tháp trao đổi nhiệt / Kiln 

upgrades to multi-stage pre-heater kilns or precalciner kilns  
d. Nâng cấp thiết bị hiệu suất cao (dành cho máy phân loại, máy nghiền con lăn, máy nghiền bi, 

v.v.)/ High efficiency equipment upgrades (for classifiers, roller mills, ball mills, etc.) 
e. Cải thiện hiệu suất hệ thống vận chuyển nguyên liệu/ Efficiency improvements to raw material 

transport system 
f. Trang bị thêm với thiết bị HQNL mới (ví dụ: động cơ, bộ điều khiển tốc độ, v.v.) để cải thiện 

hệ thống/ Retrofit with new EE equipment (e.g. motors, drives, etc.) for system improvements 
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§ Các dự án trình diễn liên quan đến chuyển đổi nhiên liệu hoặc thu hồi, sử dụng và lưu trữ carbon 

không nằm trong phạm vi của chương trình hỗ trợ kỹ thuật này/ Demonstration Projects related 
to fuel switching or carbon capture, utilisation and storage is not within the scope of this technical 
assistance programme.  

 
iii. Dự án trình diễn với các điều kiện sau sẽ được xem xét tiến hành/ Demonstration Projects with the 

following attributes will be considered favourably:  
 

§ Cơ hội HQNL đã được xác định trong một nghiên cứu khả thi/ EE opportunities have already been 
identified in a feasibility study 

§ Các công nghệ hoặc quy trình HQNL cho phép (i) tạo ra các cơ hội kinh tế mới ở Việt Nam, (ii) cũng 
như cho quốc tế, bao gồm kinh doanh tại Vương quốc Anh và (iii) các mối quan hệ kinh tế cùng có 
lợi/ EE technologies or processes that allow for (i) the creation of new economic opportunities in 
Vietnam, (ii) as well as for international, including UK business, and (iii) mutually beneficial 
economic relationships. 

 
2.6 Thời gian dự kiến/ Expected Timelines  

Thời hạn/ Deadline Hoạt động/ Activity 

31/08/2020 
31st August, 2020  

Hoàn thành và nộp thư bày tỏ Quan tâm/ Complete and submit EOI  

07/09/2020  
07th September/2020  

Đánh giá các thư Quan tâm, ứng viên thành công được mời nộp đơn đăng ký đầy đủ/ 
EOIs assessed, successful applicants invited to submit a full application form 

14/09/2020  
14th September, 2020 

Complete and submit application form  

21/09/2020 
21st September, 2020 

Ứng viên thông báo quyết định/ Applicants informed of decision  

25/09,2020/  
25th September, 2020  

Bản ghi nhớ được soạn thảo và đồng thuận/ Memorandum of Understanding drafted 
and agreed  

1/10/2020 
1st October, 2020  

Bắt đầu cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật/ Technical assistances services begin  

31/03/2021 
31st March, 2021 

Hoàn thành mục tiêu của chương trình/ Target programme completion  

 
 
3. HƯỚNG DẪN THƯ BÀY TỎ QUAN TÂM/ EOI GUIDELINES  
Các phần sau đây cung cấp hướng dẫn cụ thể để hoàn thành mẫu Thư bày bỏ Quan tâm (EOI). Ứng viên nên 
đọc hướng dẫn này trước khi hoàn thành mẫu EOI. Nếu ứng viên cần thêm bất kỳ hướng dẫn nào hoặc có câu 
hỏi về việc hoàn thành biểu mẫu, vui lòng liên hệ với nhóm Carbon Trust tại kalyani.basu@carbontrust.com 

The following sections provide specific guidance to completing the Expression of Interest form. Applicants 
should read this guidance prior to completing the EOI form. If applicants need any further guidance or have 
questions on completing the form, they are encouraged to contact the Carbon Trust team at 
kalyani.basu@carbontrust.com  
 
Cấu trúc của phần này tuân theo Mẫu EOI và giải thích thêm về các yêu cầu cho từng phần của biểu mẫu/ 
The structure of this section follows the EOI Form with further explanation of requirements for each section 
of the form. 
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Xin lưu ý, thư ứng tuyển không được dài quá 4 trang, cỡ chữ 11, phông chữ Calibri  
Please note, the application must be no longer than 4 pages, with size 11 Calibri font.  
 

Section 1: Thông tin bắt buộc/Mandatory Details  

Các đơn vị vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin sau đây/Details in this section must be provided by the applicant where 
available.  

1. Thông tin công ty/ Organisation Details  

Vui lòng mô tả ngắn gọn về ứng viên: tên công ty, loại hình tổ chức, năm tổ chức bắt đầu hoạt động và mô 
hình kinh doanh chính. 
Please describe briefly for the lead applicant: company name, type of organisation, year in which the 
organisation started operations and core business model.  
 
Tên tổ chức / Organisation Name  

Loại hình tổ chức/ Type of organisation   

Thời gian bắt đầu hoạt động (Tháng, Năm)/ 
Start of operations (Month, Year) 

 

Công suất nhà máy xi măng/ Cement plant 
capacity  

 

Công nghệ sản xuất xi măng/ Cement 
production technology 

 

Tóm tắt hoạt động và diện tích của nhà máy/ Summary of organisation operations and geographic scope  

 

 

 

 

 

 

 

Vui lòng mô tả chính sách của tổ chức về giới tính và/hoặc bao gồm chính sách chung của tổ chức/ 

Please describe your organisation’s Gender and/or Inclusion policy. 

 

 

 

 

Tên và chức vụ của người liên lạc 

Name and title of contact person 
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Email của người liên lạc 

Email of contact person 

 

2. Nghiên cứu hiệu quả năng lượng/Energy Efficiency Studies  

Nếu có thể, hãy cung cấp thông tin tổng quan về bất kỳ nghiên cứu khả thi nào đã được nhà máy của bạn thực hiện về 
các biện pháp hoặc công nghệ EE tiềm năng./ If applicable, provide an overview of any feasibility studies that have been 
conducted by your plant on potential EE measures or technologies. 

Vui lòng nêu chi tiết mục tiêu của các nghiên cứu khả thi và những nhận dạng chính về các giải pháp hiệu quả năng lượng 
và không khả thi đối với nhà máy / Please detail the objective of the feasibility studies, and the main findings as to which 
energy efficiency measures are and are not viable for your plant. 

 

 

 

Section 2: Thông tin chi tiết/ Optional Details  

Nếu đơn vị đã xác định các dự án EE đang được nhà máy xi măng xem xét thực hiện, vui lòng cung cấp thêm thông tin 
chi tiết bên dưới nếu có liên quan./If the applicant has identified EE projects that are being considered for implementation 
by the cement plant, then please provide further details below where relevant.  

1. Mục đích và mục tiêu nhằm giảm tiêu thụ năng lượng /Aims and Objectives to Reduce Energy 
Consumption 

a) Mô tả về những thách thức hiện tại tại công ty đối với việc giảm mức tiêu thụ năng lượng và cường 
độ năng lượng. Chỉ định các công nghệ, giải pháp hoặc quy trình hiện đang được sử dụng trong nhà 
máy và lí do tại sao những giải pháp này không đủ để giảm sử dụng năng lượng. 
Describe your company’s current challenges with reducing energy consumption and energy intensity. 
Specify existing technologies, measures or processes that are currently being used in your plant and 
why they are insufficient in reducing energy use.  

Cung cấp một mô tả chi tiết về các thách thức đơn vị gặp phải trong việc giảm sử dụng năng lượng mà Dự án Trình diễn 
đề xuất đang cố gắng giải quyết. Vị trí có thể áp dụng, bao gồm tổng quan về các giải pháp hoặc công nghệ HQNL trước 
đây đã được nhà máy sử dụng và tại sao những giải pháp này chưa đáp ứng đủ yêu cầu. 
Provide a high-level description of challenges faced in reducing energy use that your proposed Demonstration Project is 
trying to solve. Where possible, include an overview of previous EE measures or technologies that have been used by the 
plant and why these have been insufficient. 

 

 

 

 

b) Có bất kỳ giải pháp hiệu quả năng lượng mà công ty đang xem xét để thực hiện không? Nếu có, vui 
lòng mô tả ngắn gọn về kế hoạch của đơn vị trong việc giảm tiêu thụ năng lượng và cường độ năng 
lượng  
Are there any energy efficiency measures that your company is considering to implement? If yes, 
please describe briefly how the company plans to reduce energy consumption and energy intensity. 
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2. Theo dõi ghi nhận HQNL/ Track Record in Energy Efficiency   

a) Công ty đã thực hiện các dự án hoặc giải pháp hiệu quả năng lượng trước đây chưa? Nếu có, vui lòng 
cung cấp ví dụ về các dự án đã thực hiện trước đó, ghi nhận cả các thách thức gặp phải và thành công 
đạt được. 
Has your company implemented energy efficiency projects or measures in the past? If yes, please 
provide examples of the projects previously implemented, noting any challenges and successes.  

Vui lòng mô tả các dự án hiệu quả năng lượng đáng kể mà công ty đã thực hiện trước đây. Vui lòng cung cấp chi tiết về 
năm thực hiện, những khó khăn gặp phải khi thực hiện dự án, yêu cầu đầu tư, tiết kiệm năng lượng và chi phí. 
Please describe significant energy efficiency projects that your company has implemented in the past. Please provide 
details on the year of implementation, difficulties encountered in implementing the project, investment requirements, 
and the resulting energy and cost savings.  

 
3. Tổng quan về kỹ thuật / Technical Overview  

a) Nếu có thể, vui lòng mô tả (các) công nghệ đơn vị đang xem xét cũng như cách công nghệ này sẽ giảm 
tiêu thụ năng lượng trong nhà máy xi măng.  
If applicable, please describe the type(s) of energy efficiency technology being considered by your 
company as well as how this technology will reduce energy consumption in the cement plant.  

b) Những thách thức và rủi ro trước mắt là gì khi đơn vị thực hiện công nghệ hiệu quả năng lượng đang 
được xem xét? 
What are the foreseeable challenges and risks that might be faced in the implementation of the 
energy efficiency technology being considered?  

Liệt kê bất kỳ rào cản nào mà đơn vị dự kiến sẽ gặp phải trong quá trình triển khai công nghệ cũng như mức độ rủi ro mà 
những rào cản này gây ra. 

List any barriers that you anticipate to face in the implementation of the technology as well as the level of risk they 
present.  

 

Vui lòng tóm tắt và giải thích các mục đích và mục tiêu của các giải pháp hiệu quả năng lượng mà công ty đơn vị đang 
xem xét. Giải thích cách mà giải pháp này sẽ giải quyết các thách thức được đề cập trong phần (a) 
Please outline and explain the aims and objectives of the energy efficiency measures your company is considering. Explain 
how these measures will address the challenges mentioned in part (a). 

 

 

  

4. Yêu cầu hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật/ Required Funding and Technical Assistance  

a) Mô tả nguồn tài trợ và sử dụng tài trợ cho các giải pháp HQNL đã được nhận cho đến nay. Nêu rõ 
mọi khoản tài trợ đã được bảo đảm cho các hoạt động trong tương lai, bao gồm các giải pháp 
hiệu quả năng lượng hiện đang được xem xét. 

Describe the source and use of funding for energy efficiency measures that has been received to date. 
State any funding that has been secured for future activities, including energy efficiency measures 
that are currently being considered. 
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Điều quan trọng cần biết là các Dự án Trình diễn có cơ hội thương mại hóa tốt. Hiểu các nguồn tài trợ liên tục 
(ngoài tài trợ cấp) là rất quan trọng. Vui lòng cho biết tài trợ bảo đảm cho đến nay cho bất kì các giải pháp 
hiệu quả năng lượng hiện đang được xem xét . 
It is important to know that Demonstration Projects have a good chance of commercialisation. Understanding continued 
funding sources (beyond grant funding) is important. Please indicate secured funding to date for any energy efficiency 
measures being considered. 

 

 

 

 

b) Vui lòng cho biết bất kỳ hỗ trợ kỹ thuật nào đơn vị sẽ yêu cầu (vui lòng tham khảo 2.2 Chương 
trình Ưu đãi cho loại hỗ trợ được cung cấp bởi chương trình này). 
Please indicate any technical assistance support you will require (please refer to the 2.2 
Programme Offerings for the type of support offered by this programme).  

Carbon Trust có thể cung cấp các dịch vụ Hỗ trợ Kỹ Thuật sau/ The Carbon Trust can provide the following 
technical assistance services 

i. Chuyên gia HQNL/ EE technology expertise  
ii. Chuyên môn kiểm toán năng lượng để xác định các cơ hội tiết kiệm năng lượng khác tại nhà máy 

xi măng/ Energy audit expertise to identify further energy savings opportunities available in the 
cement plant 

iii. Đánh giá hiệu quả đầu tư (IGA), bao gồm mô hình tài chính, theo tiêu chuẩn quốc tế/ Investment 
Grade Audit (IGA) capability, including financial modelling, to international standards;  

iv. Phát triển mô hình kinh doanh và kế hoạch kinh doanh đi kèm/ Development of business models 
and associated business plans;  

v. Kết nối các cuộc đàm phán giữa các quỹ/nhà tài trợ/nhà đầu tư có liên quan/ Brokering of 
conversations with relevant funds/funders/investors; 

vi. Theo dõi và xác minh tiết kiệm năng lượng, theo tiêu chuẩn quốc tế/ Energy savings monitoring 
and verification, to international standards 


