
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG BÌNH 
                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /QĐ-UBND                     Quảng Bình, ngày       tháng 3 năm 2020 

 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ 

quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 

24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính 

nhà nước; 

Căn cứ Kế hoạch số 2153/KH-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Quảng Bình; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Công văn số 54/SCT-

QLCN ngày 16/01/2020 và đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các chế độ báo cáo định kỳ 

được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình. 

Điều 2. Căn cứ các chế độ báo cáo định kỳ được công bố tại Quyết định 

này, giao các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với Sở Công 

Thương hoàn thiện phần mềm báo cáo điện tử theo các chế độ báo cáo đã được 

công bố tại Quyết định này, đáp ứng các quy định của Nghị định số 09/2019/NĐ-

CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ, đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ 

thống thông tin báo cáo tỉnh Quảng Bình với các hệ thống thông tin báo cáo của 

Chính phủ, Bộ Công Thương theo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

kèm theo Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019 và Kế hoạch số 2153/KH-

UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

2. Sở Công Thương có trách nhiệm kịp thời trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

công bố sửa đổi, bổ sung các chế độ báo cáo định kỳ khi các văn bản quy phạm 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-09-2019-nd-cp-quy-dinh-ve-che-do-bao-cao-cua-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-386322.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-451-qd-ttg-2019-ke-hoach-thuc-hien-nghi-dinh-09-2019-nd-cp-412246.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-09-2019-nd-cp-quy-dinh-ve-che-do-bao-cao-cua-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-386322.aspx
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pháp luật quy định về chế độ báo cáo có sự thay đổi sau thời điểm Quyết định này 

được ban hành. 

3. Các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền 

thông để tổ chức thực hiện báo cáo điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ 

Công Thương và Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Quảng Bình theo Kế hoạch số 

2153/KH-UBND.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công 

Thương, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Kinh tế hoặc Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ Công Thương; 

- Cục KS TTHC - VPCP; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở KH&ĐT (để tổng hợp);  

- Lưu: VT, TH, KSTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Nguyễn Tiến Hoàng 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

CÁC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI  

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG BÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          / QĐ-UBND ngày      /3/2020                        

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình) 

 

Phần I 

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ 

 

I. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO DO CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG QUY ĐỊNH   

 

STT Tên báo cáo 
Văn bản QPPL quy định  

chế độ báo cáo 

Ghi 

chú 

I LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP 

1 

Báo cáo tình hình sản xuất rượu, tình 

hình phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu, 

tình hình bán rượu tiêu dùng tại chỗ 

năm trước trên địa bàn 

Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 

09/10/2017 về kinh doanh rượu. 

 

2 Báo cáo cụm công nghiệp 

Thông tư 41/2016/TT-BCT ngày 

30/12/2016 quy định Chế độ báo cáo 

thống kê áp dụng đối với Sở Công 

Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương. 

 

3 Báo cáo Chỉ số sản xuất công nghiệp 

4 
Báo cáo một số sản phẩm công nghiệp 

chủ yếu 

5 Báo cáo kinh phí khuyến công 

6 Báo cáo kết quả công tác khuyến công 

7 
Báo cáo kết quả bình chọn sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

8 
Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 

các sản phẩm được hưởng ưu đãi 

Thông tư 42/2019/TT-BCT ngày 

18/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy 

định về chế độ báo cáo định kỳ tại các 

Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương 

ban hành hoặc liên tịch ban hành. 

 

II LĨNH VỰC QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI 

9 
Báo cáo Tổng mức bán lẻ hàng hóa và 

doanh thu dịch vụ 

Thông tư 41/2016/TT-BCT  ngày 

30/12/2016 quy định Chế độ báo cáo 

thống kê áp dụng đối với Sở Công 

Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương. 

 

10 Báo cáo công tác phát triển chợ 

11 
Báo cáo công tác phát triển siêu thị, 

trung tâm thương mại 

12 
Báo cáo số đơn vị có giao dịch thương 

mại điện tử 

13 
Báo cáo thực hiện tiêu chí cơ sở hạ 

tầng thương mại nông thôn 
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14 

Lập Danh sách và tổng hợp hệ thống 

phân phối, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa 

và hoạt động mua bán khí của thương 

nhân kinh doanh mua bán khí  

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 

15/6/2018 về kinh doanh khí. 

 

15 

Báo cáo tình hình hoạt động kinh 

doanh và tình hình cấp Giấy phép bán 

buôn sản phẩm thuốc lá, Giấy phép bán 

lẻ sản phẩm thuốc lá và kinh doanh sản 

phẩm thuốc lá của thương nhân trên địa 

bàn tỉnh 

Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 

26/12/2018 quy định chi tiết một số 

điều của các Nghị định liên quan đến 

kinh doanh thuốc lá. 

 

III LĨNH VỰC KỸ THUẬT - NĂNG LƯỢNG 

16 

Tình hình hoạt động vật liệu nổ công 

nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để 

sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Quảng Bình 

- Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 

15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công 

Thương quy định về quản lý, sử dụng 

vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất 

thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu 

nổ công nghiệp; 

- Thông tư 42/2019/TT-BCT, ngày 

18/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy 

định về chế độ báo cáo định kỳ tại các 

Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương 

ban hành hoặc liên tịch ban hành. 

 

17 

Báo cáo thực hiện kế hoạch năm về sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

của cơ sở  sử  dụng năng lượng trọng 

điểm 

Thông tư 09/2012/TT-BCT ngày 

20/4/2012 quy định về việc kế hoạch, 

báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quản; 

thực hiện kiểm toán năng lượng. 

 

18 

Báo cáo thực hiện kế hoạch 05 năm về 

sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả của cơ sở  sử  dụng năng lượng 

trọng điểm 

19 
Báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ 

chứa thủy điện  

Thông tư 09/2019/TT-BCT ngày 

08/7/2019 quy định về quản lý an toàn 

đập, hồ chứa thủy điện. 

 

20 

Báo cáo tình hình tai nạn điện, các vi 

phạm đối với hành lang bảo vệ an toàn 

lưới điện cao áp trên địa bàn 

Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 

02/10/2014 quy định chi tiết một số 

nội dung về an toàn điện. 

 

21 
 Báo cáo tình hình cấp và thu hồi giấy 

phép hoạt động điện lực 

Thông tư 36/2018/TT-BCT ngày 

16/10/2018 quy định về trình tự, thủ 

tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động 

điện lực. 

 

22 

Báo cáo công tác quản lý hóa chất và 

tổng hợp tình hình hoạt động hóa chất  

của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn 

 

- Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 

09/10/2017 quy định chi tiết và hướng 
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(Hiện nay, Bộ Công Thương đã thực 

hiện chế độ báo cáo định kỳ qua hệ 

thống Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia 

tại website: 

http://chemicaldata.gov.vn) 

dẫn thi hành một số điều của Luật hóa 

chất;  

- Thông tư 32/2017/TT-BCT ngày 

28/12/2017 quy định cụ thể và hướng 

dẫn thi  hành một số điều của Luật 

Hóa chất và Nghị định số 

113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Hóa chất.  

23 Báo cáo tiêu chí điện nông thôn 

Thông tư 41/2016/TT-BCT ngày 

30/12/2016 quy định Chế độ báo cáo 

thống kê áp dụng đối với Sở Công 

Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương 

 

24 

Báo cáo vướng mắc, kiến nghị các vấn 

đề liên quan đến chai LPG trên địa bàn 

quản lý của Sở Công Thương 

Thông tư số 18/2013/TT-BCT ngày 

31/7/2013 của Bộ Trưởng Bộ Công 

Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu 

mỏ hóa lỏng 

 

 

II. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ DO DO UBND TỈNH QUY ĐỊNH 

Không có 
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Phần II 

NỘI DUNG CỦA TỪNG CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ 

 

  I. Báo cáo tình hình sản xuất rượu, tình hình phân phối, bán buôn, bán lẻ 

rượu, tình hình bán rượu tiêu dùng tại chỗ năm trước trên địa bàn 

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo tình hình sản xuất rượu, tình hình phân 

phối, bán buôn, bán lẻ rượu, tình hình bán rượu tiêu dùng tại chỗ năm trước trên địa bàn. 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo: Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 

09/10/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu. 

3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Tình hình sản xuất rượu, tình hình phân phối, bán 

buôn, bán lẻ rượu, tình hình bán rượu tiêu dùng tại chỗ năm trước trên địa bàn. 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo:  

a) Đối tượng thực hiện báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Sở Công Thương. 

b) Đối tượng thực hiện báo cáo tình hình sản xuất rượu; tình hình phân phối 

rượu/bán rượu/bán lẻ rượu/rượu tiêu dùng tại chỗ hàng năm: Thương nhân sản xuất, 

kinh doanh rượu.  

c) Đối tượng thực hiện báo cáo tình hình sản xuất rượu thủ công để bán cho các 

doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp trên địa bàn hàng năm: UBND 

cấp xã. 

d) Đối tượng thực hiện báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn 

hàng năm: Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện. 

5. Cơ quan nhận báo cáo:  

a) Cơ quan nhận báo cáo tổng hợp chung của tỉnh: Bộ Công Thương. 

b) Cơ quan nhận báo cáo của cấp huyện: Sở Công Thương. 

c) Cơ quan nhận báo cáo của cấp xã: Phòng Kinh tế hoặc phòng Kinh tế và Hạ 

tầng cấp huyện. 

d) Cơ quan nhận báo cáo của các thương nhân sản xuất, kinh doanh rượu: Phòng 

Kinh tế hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện. 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Được thực hiện bằng văn bản giấy có chữ ký, 

đóng dấu của thủ trưởng đơn vị và báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Công 

Thương và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

7. Thời hạn gửi báo cáo:  

a) Thời hạn gửi báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Trước ngày 28/02 

hàng năm. 

b) Thời hạn gửi báo cáo của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp 

huyện: Trước ngày 15/02 hàng năm 

c) Thời hạn gửi báo cáo của UBND cấp xã: Trước ngày 30/01 hàng năm. 
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d) Thời hạn gửi báo cáo của thương nhân sản xuất, kinh doanh rượu: Trước ngày 

20/01 hàng năm 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: Hàng năm 

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến ngày cuối 

cùng của tháng 12 của kỳ báo cáo thống kê. 

10. Mẫu đề cương báo cáo: Không có 

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo (nếu có): Mẫu số 08, 09, 10, 11, 12 ban hành kèm 

theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017. 

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo (nếu có):  

- Thương nhân sản xuất rượu báo cáo tình hình, số liệu cho Phòng Kinh tế hoặc 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện 

- UBND cấp xã báo cáo tình hình, số liệu cho Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng cấp huyện. 

- Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện báo cáo tình hình, số 

liệu cho Sở Công Thương. 

- Sở Công Thương tổng hợp tình  hình, số liệu từ Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh 

tế và Hạ tầng cấp huyện, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương. 

Biểu mẫu báo cáo đính kèm: 
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Mẫu số 08 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

……… ngày.... tháng..... năm…….. 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT RƯỢU NĂM………… 

Kính gửi: …………………… 

1. Tên thương nhân: …………………………………………………………………………… 

2. Địa chỉ trụ sở chính: …………………….. Điện thoại: ……………….Fax:..................... 

3. Giấy phép sản xuất rượu số……… do ……….. cấp ngày.... tháng…… năm.... Giấy phép sản 

xuất rượu sửa đổi, bổ sung hoặc cấp lại (nếu có) số ………. do…….. cấp ngày .... tháng….. 

năm …….. 

STT 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT 

Chủng loại 

rượu 

Công suất 

thiết kế 

(lít/năm) 

Sản lượng 

sản xuất 

(lít) 

So với 

năm 

trước 

(%) 

Sản lượng sản 

xuất dự kiến năm 

tiếp theo (lít) 

Vốn đầu tư 

mở rộng 

(nghìn đồng) 

1             

2             

…             

TỔNG CỘNG           

 STT 

TÌNH HÌNH TIÊU THỤ 

Chủng loại 

rượu  

Sản lượng tiêu 

thụ (lít) 

So với năm trước 

(%) 

Sản lượng tiêu thụ 

dự kiến năm tiếp 

theo (lít) 

Ghi chú 

1           

2           

…..           

TỔNG CỘNG         

  

Người lập biểu 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Người đại diện theo pháp luật 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 
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Mẫu số 09 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

……… ngày.... tháng..... năm…….. 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI RƯỢU/BÁN BUÔN RƯỢU/BÁN LẺ 

RƯỢU/RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ NĂM......... 

Kính gửi: ……………………. 

Tên thương nhân: …………………………………………………………………………… 

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………… 

Điện thoại: …………………………………………………... Fax:…………………………. 

Giấy phép phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ số:……… 

do…… cấp ngày..... tháng…. năm….. 

Giấy phép phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ sửa đổi, bổ 

sung hoặc cấp lại (nếu có) số: ……..do……….. cấp ngày…… tháng …. năm……... 

(Tùy vào loại hình phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ, 

thương nhân chọn các bảng tương ứng dưới đây để điền thông tin) 

I. ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI RƯỢU/BÁN BUÔN RƯỢU 

1. Tình hình mua vào 

STT 
Tên nhà cung 

cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính của nhà 

cung cấp 

Tên 

rượu 

Xuất 

xứ 

Nồng độ 

cồn 

Số lượng 

mua (lít) 

Tổng giá trị 

mua (nghìn 

đồng) 

1               

2               

….               

TỔNG CỘNG     

2. Tình hình bán ra 

STT 
Tên khách 

hàng 

Địa chỉ trụ sở 

chính của khách 

Tên 

rượu 

Xuất 

xứ 

Nồng độ 

cồn 

Số lượng 

bán (lít) 

Tổng giá trị 

bán (nghìn 
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hàng đồng) 

1               

2               

…               

TỔNG CỘNG     

II. ĐỐI VỚI HOẠT RỘNG BÁN LẺ RƯỢU/BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ 

STT 
Tên nhà cung 

cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính nhà 

cung cấp 

Tên 

rượu 

Nồng 

độ 

cồn 

Mua trong năm Bán trong năm 

Số lượng 

(lít) 

Tổng trị 

giá (nghìn 

đồng) 

Số lượng 

(lít) 

Tổng trị 

giá (nghìn 

đồng) 

1                 

2                 

…                 

TỔNG CỘNG         

  

Người lập biểu 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Người đại diện theo pháp luật 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 
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Mẫu số 10 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

…………… 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:        / ………., ngày …. tháng ….. năm … 

  

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG ĐỂ BÁN CHO CÁC DOANH 

NGHIỆP CÓ GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN 

NĂM……… 

Kính gửi: Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng……………… 

STT 

Tên tổ chức, cá 

nhân sản xuất 

rượu thủ công 

Địa chỉ 
Điện 

thoại 

Loại rượu 

đăng ký sản 

xuất 

Sản lượng rượu 

đăng ký sản 

xuất (lít) 

Tên doanh 

nghiệp mua 

rượu để chế 

biến lại 

1             

2             

…             

TỔNG CỘNG     

  

Người lập biểu 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

CHỦ TỊCH UBND XÃ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 11 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017) 

 

PHÒNG KINH TẾ/KINH TẾ VÀ 

HẠ TẦNG ………. 

(quận, huyện, thành phố) …… 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:        / ………., ngày …. tháng ….. năm … 

  

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH RƯỢU TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 

………. 

Kính gửi: Sở Công Thương………….. 

1. Tình hình sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công 

nghiệp để chế biến lại 

STT 

Tên tổ chức, cá 

nhân sản xuất 

rượu thủ công 

Địa chỉ 
Điện 

thoại 

Loại rượu 

đăng ký sản 

xuất 

Sản lượng 

rượu đăng ký 

sản xuất (lít) 

Tên doanh 

nghiệp mua 

rượu để chế 

biến lại 

1             

2             

....             

TỔNG CỘNG     

2. Tình hình sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 

STT 
Tên thương 

nhân 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Điện 

thoại 

Giấy phép 

sản xuất 

số 

Ngày cấp 

Chủng 

loại 

rượu 

Sản 

lượng 

sản xuất 

(lít) 

Sản 

lượng 

tiêu thụ 

(lít) 

1                 

2                 

…                 

TỔNG CỘNG     

3. Tình hình bán lẻ rượu 

STT 
Tên thương 

nhân 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Điện 

thoại 

Giấy 

phép 

số 

Ngày 

cấp 

Mua trong năm Bán trong năm 

Số 

lượng 

Tổng trị 

giá 

Số 

lượng 

Tổng trị 

giá 
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(lít) (nghìn 

đồng) 

(lít) (nghìn 

đồng) 

1                   

2                   

…                   

TỔNG CỘNG         

4. Tình hình bán rượu tiêu dùng tại chỗ 

STT 
Tên thương 

nhân 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Điện 

thoại 

Giấy 

phép 

số 

Ngày 

cấp 

Mua trong năm Bán trong năm 

Số 

lượng 

(lít) 

Tổng trị 

giá 

(nghìn 

đồng) 

Số 

lượng 

(lít) 

Tổng trị 

giá 

(nghìn 

đồng) 

1                   

2                   

…                   

TỔNG CỘNG         

  

Người lập biểu 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

TRƯỞNG PHÒNG 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 12 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017) 
 

SỞ CÔNG THƯƠNG……….. 

(tỉnh, thành phố)…………. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:        / ………., ngày …. tháng ….. năm … 

  

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH RƯỢU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

NĂM……… 

Kính gửi: Bộ Công Thương. 

1. Tình hình sản xuất rượu thủ công 

STT Loại hình sản xuất 

Tổng số cơ sở có giấy 

phép hoặc đăng ký sản 

xuất 

Tổng sản 

lượng rượu 

sản xuất (lít) 

1 Sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp 

có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp 

    

2 Sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh 

    

2. Tình hình sản xuất rượu công nghiệp 

STT 

Tên 

thương 

nhân 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính 

Điện 

thoại 

Giấy 

phép 

số 

Ngày 

Cấp 

Chủng 

loại 

rượu 

Công suất 

thiết kế 

(lít/năm) 

Sản 

lượng 

sản xuất 

(lít) 

Sản 

lượng 

tiêu thụ 

(lít) 

Vốn đầu tư 

mở rộng 

(nghìn 

đồng) 

1                     

2                     

…                     

TỔNG CỘNG         

3. Tình hình bán buôn rượu 

STT 
Tên thương 

nhân 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính 

Điện 

thoại 

Giấy 

phép 

số 

Ngày 

Cấp 

Mua trong năm Bán trong năm 

Số lượng 

(lít) 

Tổng trị 

giá (nghìn 

đồng) 

Số lượng 

(lít) 

Tổng trị 

giá (nghìn 

đồng) 

1                   

2                   
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…                   

TỔNG CỘNG         

4. Tình hình bán lẻ rượu và bán rượu tiêu dùng tại chỗ 

STT Loại hình kinh doanh 

Tổng số 

thương nhân 

có giấy phép 

Tổng sản lượng rượu 

mua vào trong năm 

(lít) 

Tổng sản lượng 

rượu bán ra trong 

năm (lít) 

1 Bán lẻ rượu       

2 Bán rượu tiêu dùng tại chỗ       

  

Người lập biểu 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

GIÁM ĐỐC 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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II. Báo cáo cụm công nghiệp 

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo cụm công nghiệp năm trước trên địa bàn. 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo: Thông tư số 41/2016/TT-BCT ngày 

30/12/2016 của Bộ Công Thương quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở 

Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Báo cáo cụm công nghiệp năm trước trên địa bàn. 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo: Sở Công Thương. 

5. Cơ quan nhận báo cáo: Cục Công Thương địa phương - Bộ Công Thương. 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Được thực hiện bằng văn bản giấy có chữ ký, 

đóng dấu của thủ trưởng đơn vị và báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Công 

Thương và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

7. Thời hạn gửi báo cáo: 22 tháng 02 hàng năm. 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: Hàng năm 

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến ngày cuối 

cùng của tháng 12 của kỳ báo cáo thống kê. 

10. Mẫu đề cương báo cáo: Không có 

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo (nếu có): Biểu số 05/SCT-BCT 

ban hành kèm theo Thông tư số 41/2016/TT-BCT ngày 30/12/2016. 

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo (nếu có): Sở Công Thương tổng hợp 

tình hình cụm công nghiệp trên địa bàn báo cáo Bộ Công Thương. 

Biểu mẫu báo cáo đính kèm 
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Biểu số 05/SCT-BCT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2016/TT-BCT ngày 30/12/2016) 

BÁO CÁO CỤM CÔNG NGHIỆP 

Ước đến ngày 31 tháng 12 năm báo cáo 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Ước đến 

31/12 

năm báo 

cáo 

Đến 

31/12 

năm 

trước 

Ước đến 31/12 

năm báo cáo so 

với 31/12 năm 

trước (%) 

A B C 1 2 3=1/2 

I Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp     

1 
Số lượng cụm công nghiệp theo quy hoạch đến năm 

2020. 
Cụm    

2 
Số lượng cụm công nghiệp bổ sung quy hoạch trong 

năm 
Cụm    

3 
Số lượng cụm công nghiệp rút ra khỏi quy hoạch 

trong năm 
Cụm    

4 
Số lượng cụm công nghiệp điều chỉnh diện tích quy 

hoạch trong năm 
Cụm    

5 
Tổng diện tích các cụm công nghiệp theo quy hoạch 

đến năm 2020 
Ha    

6 
Tổng diện tích các cụm công nghiệp bổ sung quy 

hoạch trong năm 
Ha    

7 
Tổng diện tích các cụm công nghiệp rút ra khỏi quy 

hoạch trong năm 
Ha    

II 
Thành lập, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm 

công nghiệp 
    

8 Số lượng cụm công nghiệp đã thành lập Cụm    

9 Tổng diện tích các cụm công nghiệp đã thành lập Ha    

10 
Số lượng cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ 

đầu tư hạ tầng 
Cụm    

11 
Tổng diện tích các cụm công nghiệp do doanh nghiệp 

làm chủ đầu tư hạ tầng 
Ha    

12 
Số lượng cụm công nghiệp do trung tâm phát triển 

cụm công nghiệp cấp huyện làm chủ đầu tư hạ tầng 
Cụm    

13 

Tổng diện tích các cụm công nghiệp do trung tâm 

phát triển cụm công nghiệp cấp huyện làm chủ đầu tư 

hạ tầng 

Ha    

14 
Số lượng cụm công nghiệp do Ban quản lý cụm công 

nghiệp cấp huyện làm chủ đầu tư hạ tầng 
Cụm    

15 
Tổng diện tích các cụm công nghiệp do Ban quản lý 

cụm công nghiệp cấp huyện làm chủ đầu tư hạ tầng 
Ha    

16 

Số lượng cụm công nghiệp do đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc Sở Công Thương làm chủ đầu tư hạ 

tầng 

Cụm    
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17 

Tổng diện tích các cụm công nghiệp do đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương làm chủ 

đầu tư hạ tầng 

Ha    

18 
Số lượng cụm công nghiệp đã được phê duyệt quy 

hoạch chi tiết 
Cụm    

19 
Tổng diện tích các cụm công nghiệp đã được phê 

duyệt quy hoạch chi tiết 
Ha    

20 
Số lượng cụm công nghiệp đã được phê duyệt dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng 
Cụm    

21 
Tổng diện tích các cụm công nghiệp đã được phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng 
Ha    

22 
Tổng mức vốn đầu tư của các dự án xây dựng hạ tầng 

cụm công nghiệp (tính theo dự án được phê duyệt) 
Tỷ đồng    

23 
Tổng vốn đã đầu tư xây dựng hạ tầng của các cụm 

công nghiệp 
Tỷ đồng    

III Hoạt động của các cụm công nghiệp     

24 Số lượng các cụm công nghiệp đi vào hoạt động Cụm    

25 Tổng diện tích các cụm công nghiệp đi vào hoạt động Ha    

26 

Tổng diện tích đất công nghiệp của các cụm công 

nghiệp đi vào hoạt động (tính theo quy hoạch chi tiết 

đã được duyệt) 

Ha    

27 
Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê tại các 

cụm công nghiệp 
Ha    

28 
Tỷ lệ lấp đầy bình quân của các cụm công nghiệp đi 

vào hoạt động 
%    

29 Tổng số dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp Dự án    

30 
Tổng số vốn đăng ký của các dự án đầu tư trong các 

cụm công nghiệp 
Tỷ đồng    

31 
Tổng số người lao động làm việc trong các cụm công 

nghiệp 
Người    

32 
Đóng góp ngân sách nhà nước của các cụm công 

nghiệp trong năm 
Tỷ đồng    

33 
Số cụm công nghiệp có công trình xử lý nước thải 

chung đã đi vào hoạt động 
Cụm    

 

 

Người lập biểu 

(Ký, họ và tên) 

 

Người kiểm tra biểu 

(Ký, họ và tên) 

……., ngày .... tháng... năm 

……… 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ và tên, đóng dấu) 
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III. Báo cáo chỉ số sản xuất công nghiệp 

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo chỉ số sản xuất công nghiệp tháng trên địa bàn. 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo: Thông tư số 41/2016/TT-BCT ngày 

30/12/2016 của Bộ Công Thương quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở 

Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng. 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo: Sở Công Thương. 

5. Cơ quan nhận báo cáo: Cục Công Thương địa phương - Bộ Công Thương. 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Được thực hiện bằng văn bản giấy có chữ ký, 

đóng dấu của thủ trưởng đơn vị và báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Công 

Thương và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.  

7. Thời hạn gửi báo cáo: Ngày 22 hàng tháng. 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: Hàng tháng. 

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Theo thời gian chốt số liệu của Cục Thống Kê 

Quảng Bình (bắt đầu từ ngày 21 của tháng trước cho đến ngày 20 của tháng báo cáo 

thống kê) 

10. Mẫu đề cương báo cáo: Không có 

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo (nếu có): Biểu số 01/SCT-BCT 

ban hành kèm theo Thông tư số 41/2016/TT-BCT ngày 30/12/2016. 

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo (nếu có): Sở Công Thương tổng hợp 

số liệu về chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn báo cáo Cục Công Thương địa 

phương - Bộ Công Thương. 

Biếu mẫu báo cáo đính kèm: 
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Biểu số 01/SCT-BCT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2016/TT-BCT ngày 30/12/2016) 

 

BÁO CÁO CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 

Tháng …… năm ……… 

Đơn vị: % 

TT Chỉ tiêu 

Các tháng năm báo cáo 

so với tháng bình quân 

năm gốc 2010 

Tháng báo 

cáo so với 

tháng 

trước của 

năm báo 

cáo 

Tháng báo 

cáo so với 

tháng cùng 

kỳ năm 

trước 

Lũy kế đến 

tháng báo 

cáo so với 

lũy kế cùng 

kỳ năm 

trước 
Tháng 1 ….. 

Tháng 

12 

A B 1 …... 12 13 14 15 

 Toàn ngành công nghiệp       

1 Khai khoáng       

2 Công nghiệp chế biến, chế tạo       

3 

Sản xuất và phân phối điện, khí 

đốt, nước nóng, hơi nước và 

điều hòa không khí 

      

4 
Cung cấp nước, hoạt động quản 

lý và xử lý rác thải, nước thải 
      

 

Người lập biểu 

(Ký, họ và tên) 

 

Người kiểm tra biểu 

(Ký, họ và tên) 

……., ngày .... tháng... năm 

……… 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ và tên, đóng dấu) 

 



19 

 

IV. Báo cáo một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu. 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo: Thông tư số 41/2016/TT-BCT ngày 

30/12/2016 của Bộ Công Thương quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở 

Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Báo cáo một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng. 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo: Sở Công Thương. 

5. Cơ quan nhận báo cáo: Cục Công Thương địa phương - Bộ Công Thương. 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Được thực hiện bằng văn bản giấy có chữ ký, 

đóng dấu của thủ trưởng đơn vị và báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Công 

Thương và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

7. Thời hạn gửi báo cáo: Ngày 22 hàng tháng. 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: Hàng tháng. 

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Theo thời gian chốt số liệu của Cục Thống Kê 

Quảng Bình (bắt đầu từ ngày 21 của tháng trước cho đến ngày 20 của tháng báo cáo 

thống kê). 

10. Mẫu đề cương báo cáo: Không có 

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo (nếu có): Biểu số 02/SCT-BCT 

ban hành kèm theo Thông tư số 41/2016/TT-BCT ngày 30/12/2016. 

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo (nếu có): Sở Công Thương tổng hợp 

số liệu về một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu trên địa bàn báo cáo Cục Công 

Thương địa phương - Bộ Công Thương. 

Biếu mẫu báo cáo đính kèm: 
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Biểu số 02/SCT-BCT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2016/TT-BCT ngày 30/12/2016) 

 

BÁO CÁO MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU 

Tháng ……. năm ……… 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Mã 

số 

Năm báo cáo Năm trước Tỷ lệ (%) 

Thực 

hiện 

tháng 

trước 

Ước 

tính 

tháng 

báo 

cáo 

Cộng 

dồn từ 

đầu 

năm 

đến 

cuối 

tháng 

báo cáo 

Thực 

hiện 

tháng 

báo 

cáo 

Cộng 

dồn từ 

đầu 

năm 

đến 

cuối 

tháng 

báo cáo 

Ứớc 

tính 

tháng 

báo cáo 

so với 

thực 

hiện 

tháng 

trước 

Ước tính 

tháng 

báo cáo 

so với 

thực 

hiện 

tháng 

cùng kỳ 

năm 

trước 

Lũy kế 

đến cuối 

tháng 

báo cáo 

so với 

cộng 

dồn 

cùng kỳ 

năm 

trước 

A B C D 1 2 3 4 5 6=2/1 7=2/4 8=3/5 

 
Sản lượng một số 

sản phẩm công 

nghiệp chủ yếu 

Sản 

phẩm 
         

 

phẩm Việt Nam ban 

hành theo Quyết 

định 39/2010/QĐ-

TTg ngày 11 tháng 5 

năm 2010 của Thủ 

tướng Chính phủ - 

Cấp 5 

Đơn vị 

hiện 

vật 

         

 

 

Người lập biểu 

(Ký, họ và tên) 

 

Người kiểm tra biểu 

(Ký, họ và tên) 

……., ngày .... tháng... năm 

……… 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ và tên, đóng dấu) 
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V. Báo cáo kinh phí khuyến công 

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo kinh phí khuyến công. 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo: Thông tư số 41/2016/TT-BCT ngày 

30/12/2016 của Bộ Công Thương quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở 

Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Báo cáo kinh phí khuyến công. 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo: Sở Công Thương. 

5. Cơ quan nhận báo cáo: Cục Công Thương địa phương - Bộ Công Thương. 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Được thực hiện bằng văn bản giấy có chữ ký, 

đóng dấu của thủ trưởng đơn vị và báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Công 

Thương và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

7. Thời hạn gửi báo cáo:  

- Đối với báo cáo 6 tháng ngày 22 tháng 6. 

- Đối với báo cáo năm ngày 22 tháng 12. 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: 6 tháng, năm. 

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: 

- Đối với báo cáo 6 tháng: Được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến ngày 

cuối cùng của ngày 20 tháng 6 của kỳ báo cáo thống kê. 

- Đối với báo cáo năm: Được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến ngày cuối 

cùng của tháng 12 của kỳ báo cáo thống kê. 

10. Mẫu đề cương báo cáo: Không có 

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo (nếu có): Biểu số 03/SCT-BCT 

ban hành kèm theo Thông tư số 41/2016/TT-BCT ngày 30/12/2016. 

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo (nếu có): Sở Công Thương tổng hợp 

tình hình số liệu về kinh phí khuyến công báo cáo Cục Công Thương địa phương - Bộ 

Công Thương. 

Biếu mẫu báo cáo đính kèm: 
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Biểu số 03/SCT-BCT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2016/TT-BCT ngày 30/12/2016) 
 

BÁO CÁO KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG 

6 tháng/Năm……. 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Chỉ tiêu 

Năm báo cáo 

Thực hiện 6 

tháng/năm 

năm trước 

Tỷ lệ (%) 

Kế hoạch 
Ước thực hiện 6 

tháng/năm 

Ước thực hiện 

6 tháng/năm 

báo cáo so với 

kế hoạch năm 

báo cáo 

Ước thực hiện 

6 tháng/năm 

báo cáo so với 

thực hiện cùng 

kỳ năm trước 

KCQG KCĐP KCQG KCĐP KCQG KCĐP KCQG KCĐP KCQG KCĐP 

A B 1 2 3 4 5 6 7=3/1 8=4/2 9=3/5 10=4/6 

 
Tổng số kinh 

phí 
          

1 

Hỗ trợ đào tạo 

nghề cho lao 

động mới 

          

2 

Hỗ trợ đào tạo 

nâng cao tay 

nghề 

          

3 

Hỗ trợ đào tạo 

khởi sự doanh 

nghiệp 

          

4 

Hỗ trợ đào tạo 

nâng cao năng 

lực quản lý 

          

5 

Hỗ trợ tổ chức 

hội thảo, tập 

huấn kỹ thuật 

chuyên đề 

          

6 

Hỗ trợ tham 

quan khảo sát 

trong nước 

          

7 

Hỗ trợ tham 

quan khảo sát 

ngoài nước 

          

8 

Hỗ trợ thành lập 

cơ sở công 

nghiệp nông thôn 

(CNNT) 

          

9 

Hỗ trợ xây dựng 

mô hình trình 

diễn kỹ thuật 

          

10 Hỗ trợ chuyển           
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giao công nghệ, 

ứng dụng máy 

móc, thiết bị tiên 

tiến và tiến bộ 

KHKT 

11 

Hỗ trợ xây dựng 

mô hình thí điểm 

về áp dụng sản 

xuất sạch hơn 

          

12 

Hỗ trợ tổ chức 

bình chọn sản 

phẩm CNNT tiêu 

biểu 

          

13 

Hỗ trợ tổ chức 

hội chợ, triển 

lãm hàng CNNT 

tiêu biểu 

          

14 

Hỗ trợ cơ sở 

CNNT tham gia 

hội chợ triển lãm 

          

15 

Hỗ trợ cơ sở 

CNNT xây dựng 

đăng ký thương 

hiệu 

          

16 

Hỗ trợ làng nghề 

xây dựng, đăng 

ký thương hiệu 

          

17 

Hỗ trợ thuê tư 

vấn lập dự án 

đầu tư, 

marketing... 

          

18 
Hỗ trợ xuất bản 

bản tin/ấn phẩm 
          

19 

Hỗ trợ xây dựng 

chương trình 

truyền hình, 

truyền thanh 

          

20 

Hỗ trợ thành lập 

hiệp hội ngành 

nghề 

          

21 

Hỗ trợ lập qui 

hoạch chi tiết 

cụm công nghiệp 

          

22 

Hỗ trợ đầu tư 

xây dựng kết cấu 

hạ tầng cụm 

công nghiệp 

          

23 Chi nâng cao           
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năng lực quản lý 

và tổ chức thực 

hiện hoạt động 

khuyến công 

24 
Chi nội dung 

khác 
          

            

Ghi chú: - KCQG: Khuyến công quốc gia 

- KCĐP: Khuyến công địa phương 

 

Người lập biểu 

(Ký, họ và tên) 

 

Người kiểm tra biểu 

(Ký, họ và tên) 

……., ngày .... tháng... năm 

……… 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ và tên, đóng dấu) 
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VI. Báo cáo kết quả công tác khuyến công 

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo kết quả công tác khuyến công. 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo: Thông tư số 41/2016/TT-BCT ngày 

30/12/2016 của Bộ Công Thương quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở 

Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Kết quả công tác khuyến công. 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo: Sở Công Thương. 

5. Cơ quan nhận báo cáo: Cục Công Thương địa phương - Bộ Công Thương. 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Được thực hiện bằng văn bản giấy có chữ ký, 

đóng dấu của thủ trưởng đơn vị và báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Công 

Thương và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

7. Thời hạn gửi báo cáo:  

- Đối với báo cáo 6 tháng: Ngày 22 tháng 6. 

- Đối với báo cáo năm: Ngày 22 tháng 12. 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: 6 tháng, năm. 

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: 

- Đối với báo cáo 6 tháng: Được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến ngày 

cuối cùng của tháng 6 của kỳ báo cáo thống kê. 

- Đối với báo cáo năm: Được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến ngày cuối 

cùng của tháng 12 của kỳ báo cáo thống kê. 

10. Mẫu đề cương báo cáo: Không có 

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo (nếu có): Biểu số 04/SCT-BCT 

ban hành kèm theo Thông tư số 41/2016/TT-BCT ngày 30/12/2016. 

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo (nếu có): Sở Công Thương tổng hợp 

tình hình, số liệu về công tác khuyến công trên địa bàn báo cáo Cục Công Thương địa 

phương - Bộ Công Thương. 

Biếu mẫu báo cáo đính kèm: 
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Biểu số 04/SCT-BCT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2016/TT-BCT ngày 30/12/2016) 
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC KHUYẾN CÔNG 

6 tháng, Năm …… 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Năm báo cáo 

Thực hiện 6 

tháng/năm 

năm trước 

Tỷ lệ (%) 

Kế hoạch 
Ước thực hiện 

6 tháng/năm 

Ước thực hiện 

6 tháng/năm 

báo cáo so với 

kế hoạch năm 

báo cáo 

Ước thực hiện 

6 tháng/năm 

báo cáo so với 

thực hiện 

cùng kỳ năm 

trước 

KCQG KCĐP KCQG KCĐP KCQG KCĐP KCQG KCĐP KCQG KCĐP 

A B C 1 2 3 4 5 6 7=3/1 8=4/2 9=3/5 10=4/6 

1 
Số lao động mới 

được đào tạo 

Lao 

động 
          

 

- Trong đó số lao 

động có việc làm 

sau đào tạo 

Lao 

động  
          

2 

Số lao động được 

đào tạo nâng cao 

tay nghề 

Lao 

động  
          

3 

Số học viên được 

đào tạo khởi sự 

doanh nghiệp 

Học 

viên 
          

4 

Số học viên được 

đào tạo nâng cao 

năng lực quản lý 

Học 

viên 
          

5 

Số hội thảo, tập 

huấn kỹ thuật 

chuyên đề được tổ 

chức 

Hội 

nghị 
          

6 

Số đoàn tham quan 

khảo sát trong 

nước được tổ chức 

Đoàn           

 

- Số lượt người 

được hỗ trợ tham 

quan khảo sát 

trong nước 

Lượt 

người 
          

7 

Số đoàn tham quan 

khảo sát ngoài 

nước được tổ chức 

Đoàn           

 

- Số lượt người 

được hỗ trợ tham 

quan khảo sát 

ngoài nước 

Lượt 

người 
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8 

Số cơ sở công 

nghiệp nông thôn 

(CNNT) được hỗ 

trợ thành lập 

Cơ sở           

9 

Số mô hình trình 

diễn kỹ thuật được 

xây dựng 

Mô 

hình 
          

 
- Tổng số vốn đầu 

tư thu hút được 

Tr. 

đồng 
          

10 

Số cơ sở CNNT 

được tiếp nhận 

chuyển giao công 

nghệ, ứng dụng 

máy móc, thiết bị 

tiên tiến và tiến bộ 

KHKT 

Cơ sở           

 
- Tổng vốn đầu tư 

thu hút được 

Tr. 

đồng 
          

11 

Số mô hình thí 

điểm về sản xuất 

sạch hơn được xây 

dựng 

Mô 

hình 
          

12 

Số sản phẩm 

CNNT tiêu biểu 

được bình chọn có 

hỗ trợ từ nguồn 

kinh phí khuyến 

công 

Sản 

phẩm 
          

13 

Số hội chợ, triển 

lãm hàng CNNT 

tiêu biểu được tổ 

chức 

Hội chợ           

 
- Tổng số gian 

hàng 

Gian 

hàng 
          

14 

Số cơ sở CNNT 

được hỗ trợ tham 

gia hội chợ triển 

lãm 

Cơ sở           

15 

Số cơ sở CNNT 

được hỗ trợ xây 

dựng, đăng ký 

thương hiệu 

Cơ sở           

16 

Số cơ sở CNNT 

được hỗ trợ thuê tư 

vấn (đầu tư, 

marketing...) 

Cơ sở           
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17 
Số bản in/ấn phẩm 

được xuất bản 

Bản tin/ 

ấn 

phẩm 

          

18 

Số chương trình 

truyền hình, truyền 

thanh được xây 

dựng 

 

Chương 

trình 

          

19 

Số hiệp hội ngành 

nghề được thành 

lập 

Hiệp 

hội 
          

20 

Số cụm công 

nghiệp được hỗ trợ 

lập quy hoạch chi 

tiết 

Cụm           

21 

Số cụm công 

nghiệp được hỗ trợ 

đầu tư xây dựng 

kết cấu hạ tầng 

Cụm           

22 

Số lớp đào tạo về 

khuyến công được 

tổ chức 

Lớp           

 

- Số lượt người 

làm công tác 

khuyến công được 

đào tạo 

Lượt 

người 
          

23 

Số cán bộ làm việc 

tại các Trung tâm 

khuyến công và 

TVPTCN của tỉnh 

Cán bộ           

Ghi chú: - KCQG: Khuyến công quốc gia 

- KCĐP: Khuyến công địa phương 

 

Người lập biểu 

(Ký, họ và tên) 

 

Người kiểm tra biểu 

(Ký, họ và tên) 

……., ngày .... tháng... năm 

……… 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ và tên, đóng dấu) 
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VII. Báo cáo kết quả bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo kết quả bình chọn sản phẩm công nghiệp 

nông thôn tiêu biểu quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở Công Thương 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo: Thông tư số 41/2016/TT-BCT ngày 

30/12/2016 của Bộ Công Thương quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở 

Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Kết quả bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu. 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo: Sở Công Thương. 

5. Cơ quan nhận báo cáo: Cục Công Thương địa phương - Bộ Công Thương. 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Được thực hiện bằng văn bản giấy có chữ ký, 

đóng dấu của thủ trưởng đơn vị và báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Công 

Thương và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

7. Thời hạn gửi báo cáo: Ngày 22 tháng 12. 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: Năm. 

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến ngày cuối 

cùng của tháng 12 của kỳ báo cáo thống kê. 

10. Mẫu đề cương báo cáo: Không có 

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo (nếu có): Biểu số 14/SCT-BCT 

ban hành kèm theo Thông tư số 41/2016/TT-BCT ngày 30/12/2016. 

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo (nếu có): Sở Công Thương tổng hợp 

tình hình, số liệu kết quả bình chọn sản phẩm công nghiệp báo cáo Cục Công Thương 

địa phương - Bộ Công Thương. 

Biểu mẫu báo cáo đính kèm: 
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Biểu số 14/SCT-BCT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2016/TT-BCT ngày 30/12/2016) 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU 

(Đến 31 tháng 12 năm báo cáo) 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

SPCNNTTB 

thực hiện năm 

trước 

SPCNNTTB 

ước thực hiện 

năm báo cáo 

SPCNNTTB ước 

thực hiện năm báo 

cáo so với thực hiện 

cùng kỳ năm trước 

(%) 

Cấp 

huyện 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

huyện 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

huyện 
Cấp tỉnh 

A B C 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 

1 
Số sản phẩm đăng ký tham gia 

bình chọn 

Sản 

phẩm 
      

Tr.đó - Nhóm thủ công mỹ nghệ 
Sản 

phẩm 
      

 
- Nhóm chế biến nông, lâm, 

thủy sản và thực phẩm 

Sản 

phẩm 
      

 
- Nhóm phụ tùng, máy móc, 

thiết bị, cơ khí 

Sản 

phẩm  
      

 - Nhóm sản phẩm khác 
Sản 

phẩm 
      

2 

Tổng sản phẩm được cấp giấy 

chứng nhận sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu 

Sản 

phẩm 
      

Tr.đó - Nhóm thủ công mỹ nghệ 
Sản 

phẩm 
      

 
- Nhóm chế biến nông, lâm, 

thủy sản và thực phẩm 

Sản 

phẩm 
      

 
- Nhóm phụ tùng, máy móc, 

thiết bị, cơ khí 

Sản 

phẩm 
      

 - Nhóm sản phẩm khác 
Sản 

phẩm 
      

Ghi chú: - SPCNNTTB: Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

 

Người lập biểu 

(Ký, họ và tên) 

 

Người kiểm tra biểu 

(Ký, họ và tên) 

……., ngày .... tháng... năm 

……… 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ và tên, đóng dấu) 

 



31 

 

VIII. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh các sản phẩm được hưởng ưu đãi 

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh các sản 

phẩm được hưởng ưu đãi. 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo: Thông tư số 42/2019/TT-BCT ngày 

18/12/2019 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định 

ký tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành. 

3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Tình hình sản xuất kinh doanh các sản phẩm được 

hưởng ưu đãi. 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo:  

a) Đối tượng thực hiện báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Sở Công Thương. 

b) Đối tượng thực hiện báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh các sản phẩm được 

hưởng ưu đãi: Các tổ chức, cá nhân được hưởng ưu đãi. 

5. Cơ quan nhận báo cáo:  

a) Cơ quan nhận báo cáo tổng hợp chung của tỉnh: Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương. 

b) Cơ quan nhận báo cáo tổng hợp của các tổ chức, cá nhân được hưởng ưu đãi: 

Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương. 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Được thực hiện bằng văn bản giấy có chữ ký, 

đóng dấu của thủ trưởng đơn vị và Hệ thống thông tin báo cáo điện tử; các đối tượng 

thực hiện báo cáo có thể lựa chọn phương thức gửi báo cáo định kỳ thông qua hình thức 

trực tuyến trên Hệ thống thông tin báo cáo điện tử của Bộ Công Thương khi hệ thống 

chính thức hoạt động. 

7. Thời hạn gửi báo cáo:  

- Thời hạn gửi báo cáo của các tổ chức, cá nhân được hưởng ưu đãi: Trước ngày 

31 tháng 01 năm sau. 

- Thời hạn gửi báo cáo của Sở Công Thương Trước ngày 31 tháng 01 năm sau. 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: Hàng năm. 

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến ngày cuối 

cùng của tháng 12 của kỳ báo cáo thống kê. 

10. Mẫu đề cương báo cáo: Không có 

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo (nếu có): Mẫu số 01 và 02 tại Phụ lục 4 ban hành 

kèm theo Thông tư 42/2019/TT-BCT ngày 18/12/2019 của Bộ Công Thương. 

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo (nếu có):  

- Các tổ chức cá nhân được hưởng ưu đãi báo cáo tình hình, số liệu cho Cục Công 

nghiệp - Bộ Công Thương. 

- Sở Công Thương báo cáo tổng hợp các dự án được xác nhận ưu đãi cho Cục 

Công nghiệp - Bộ Công Thương. 

Biểu mẫu báo cáo đính kèm: 
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Mẫu số 01 

Biểu mẫu số liệu báo cáo của tổ chức, cá nhân 

(Ban hành kèm theo Thông tư 42/2019/TT-BCT ngày 18/12/2019 của Bộ Công Thương) 

 

(Tên cơ quan chủ quản) 

(Tên tổ chức sản xuất, kinh doanh) 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Hà Nội, ngày       tháng      năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển 

 

Kính gửi: (Tên cơ quan cấp giấy xác nhận ưu đãi) 

I. Thông tin chung 

1. Tên tổ chức sản xuất, kinh doanh: 

2. Tên dự án:  

3. Địa chỉ: 

4. Điện thoại: ……………….. Fax: ……………….. Email: …………………… 

5. Thời gian dự án bắt đầu hoạt động: 

6. Thời gian dự án mở rộng (nếu có): 

7. Giấy xác nhận ưu đãi số:  

II. Báo cáo tình hình triển khai sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển 

1. Tình hình hoạt động sản xuất của dự án (máy móc, dây chuyền, số lượng, chất lượng sản phẩm, 

…) 

2. Sự thay đổi về sản phẩm đang được hưởng ưu đãi, mã HS sản phẩm (nếu có) 

3. Tình hình kinh doanh của sản phẩm thuộc dự án (số lượng, doanh thu, giá trị ưu đãi nhận được, …) 

4. Hoạt động liên quan đến hướng dẫn đào tạo, chuyển giao kiến thức, công nghệ của dự án 

5. Hoạt động nghiên cứu và phát triển của dự án 

6. Tình hình sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu, linh kiện, phụ tùng và thiết bị có trong nước phục vụ 

cho dự án (nội địa hóa) 

7. Tình hình tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường; An toàn vệ sinh lao 

động; Phòng chống cháy nổ trong quá trình thực hiện dự án 

8. Tình hình duy trì hoạt động Quản lý chất lượng 

III. Các kiến nghị, đề xuất (nếu có) 

 (Tên tổ chức sản xuất, kinh doanh) kính báo (đơn vị cấp giấy xác nhận) để theo dõi, 

quản lý./. 

 TÊN TỔ CHỨC SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 (Đại diện có thẩm quyền ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 02 

Biểu mẫu số liệu báo cáo trong hoạt động của cơ quan Nhà nước thuộc phạm vi quản lý 

ngành Công Thương 

 (Ban hành kèm theo Thông tư 42/2019/TT-BCT ngày 18/12/2019 của Bộ Công Thương) 

 

ĐƠN VỊ: …………  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

___________________________________ 

 

…., ngày              tháng         năm 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ƯU ĐÃI 

 

STT 

NĂM 

TIẾP 

NHẬN 

HỒ SƠ 

ĐƠN VỊ 

XIN 

XÁC 

NHẬN 

NGÀY 

NHẬN 

HỒ SƠ 

LOẠI DN 

(FDI/VN) 

LĨNH 

VỰC/ 

NGÀNH 

TÌNH 

TRẠNG 

HỒ SƠ 

GIẤY XÁC 

NHẬN ƯU ĐÃI 

(HOẶC VĂN 

BẢN YÊU CẦU 

BỔ SUNG 

THÔNG TIN) 

I Doanh nghiệp đã được cấp GXN 

1 
       

…        

II Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện cấp GXN 

1 
       

…        
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IX. Báo cáo Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ  

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 

dịch vụ 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo: Thông tư số 41/2016/TT-BCT ngày 

30/12/2016 của Bộ Công Thương quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với 

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo: Sở Công Thương  

5. Cơ quan nhận báo cáo: Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Bằng văn bản có chữ ký, đóng dấu của thủ 

trưởng đơn vị hoặc bằng tệp dữ liệu báo cáo có quét (scan) chữ ký, đóng dấu của thủ 

trưởng đơn vị (gửi kèm thư điện tử file doc, docx, xls, xlsx, rar, pdf); báo cáo trên hệ 

thống thông tin báo cáo của Bộ Công Thương và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống 

thông tin báo cáo của tỉnh. 

7. Thời hạn gửi báo cáo: Ngày 22 hàng tháng 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: Hàng tháng 

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Bắt đầu từ ngày 01 cho đến ngày 22 của tháng 

báo cáo thống kê 

10. Mẫu đề cương báo cáo: Không có 

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo (nếu có): Biểu mẫu số 07 của Thông tư 

41/2016/TT-BCT 

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo (nếu có): Sở Công Thương báo cáo 

tổng hợp cho Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương. 

Biểu mẫu báo cáo kèm theo: 
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Biểu mẫu số 07 

ban hành kèm theo Thông tư 41/2016/TT-BCT 

TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH VỤ 

Tháng …… năm ……. 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

TT Chỉ tiêu 

Năm báo cáo Năm trước Tỷ lệ (%) 

Thưc 

hiện 

tháng 

trước 

Ước 

tính 

tháng 

báo cáo 

Cộng 

dồn từ 

đầu 

năm 

đến 

cuối 

tháng 

báo cáo 

Thực 

hiện 

tháng 

báo cáo 

Cộng 

đồn từ 

đầu 

năm 

đến 

cuối 

tháng 

báo cáo 

Ước 

tính 

tháng 

báo cáo 

so với 

thực 

hiện 

tháng 

trước 

Uớc tính 

tháng báo 

cáo so với 

thực hiện 

tháng 

cùng kỳ 

năm trước 

Cộng dồn 

từ đầu 

năm đến 

cuối tháng 

báo cáo so 

với cùng 

kỳ năm 

trước 

A B 1 2 3 4 5 6=2/1 7=2/4 8=3/5 

 
Tổng mức bán lẻ 

hàng hóa và doanh 

thu dịch vụ 

        

 Bán lẻ hàng hóa         

 Lưu trú, ăn uống         

 Du lịch         

 Dịch vụ khác         

 

Người lập biểu 

(Ký, họ và tên) 

 

Người kiểm tra biểu 

(Ký, họ và tên) 

……., ngày .... tháng... năm 

……… 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ và tên, đóng dấu) 
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X. Báo cáo công tác phát triển chợ 

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo công tác phát triển chợ 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo: Thông tư 41/2016/TT-BCT ngày 

30/12/2016 của Bộ Công Thương quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với 

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Công tác phát triển chợ 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo: Sở Công Thương  

5. Cơ quan nhận báo cáo: Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Bằng văn bản có chữ ký, đóng dấu của thủ 

trưởng đơn vị hoặc bằng tệp dữ liệu báo cáo có quét (scan) chữ ký, đóng dấu của thủ 

trưởng đơn vị (gửi kèm thư điện tử file doc, docx, xls, xlsx, rar, pdf). 

7. Thời hạn gửi báo cáo: Ngày 15/3 năm sau 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: Hàng năm 

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Từ ngày 01 tháng 01 cho đến ngày cuối cùng 

của tháng 12 của kỳ báo cáo thống kê 

10. Mẫu đề cương báo cáo: Không có 

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo (nếu có): Biểu mẫu số 09 của Thông tư 

41/2016/TT-BCT 

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo (nếu có): Sở Công Thương báo cáo 

tổng hợp cho Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương. 

Biểu mẫu báo cáo kèm theo: 
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Biểu mẫu số 09 

ban hành kèm theo của Thông tư 41/2016/TT-BCT 

BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN CHỢ 

(Đến 31 tháng 12 năm báo cáo) 

TT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị tính 
Tổng số 

Chia ra 

Chia theo hạng 

chợ 
Chia theo loại chợ 

Hạng 

I 

Hạng 

II 

Hạng 

III 

Chợ 

Thành 

thị 

Chợ 

Nông 

thôn 

Chợ 

Đầu 

mối 

Chợ 

trong 

quy 

hoạch 

Chợ 

tự 

phát 

Chợ 

khác 

A B C 1=2+3+4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I Tổng số chợ Chợ           

 Trong đó:            

1 
Số chợ xây dựng 

mới trong năm 
Chợ           

2 

Số chợ cải tạo, 

nâng cấp trong 

năm 

Chợ           

3 

Số chợ được đầu 

tư kiên cố hoặc 

bán kiên cố nhưng 

không hoạt động 

trong năm 

Chợ           

4 

Số chợ được đầu 

tư kiên cố hoặc 

bán kiên cố nhưng 

có số hộ tham gia 

kinh doanh dưới 

30%/tổng số hộ 

đăng ký kinh 

doanh trong năm 

Chợ           

5 

Số chợ chuyển đổi 

chức năng hoạt 

động 

           

6 

Số tổ chức kinh 

doanh, quản lý 

chợ 

           

 - Doanh nghiệp 
Doanh 

nghiệp 
          

 - Hợp tác xã HTX           

 - Hộ kinh doanh Hộ           

 
- Ban quản lý/tổ 

quản lý chợ 
BQL           

II 
Tổng vốn đầu tư 

chợ 

Tỷ 

đồng 
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1 
Vốn ngân sách 

Trung ương 

Tỷ 

đồng 
          

2 
Vốn ngân sách địa 

phương 

Tỷ 

đồng 
          

3 

Vốn doanh 

nghiệp, hợp tác 

xã, hộ kinh doanh 

Tỷ 

đồng 
          

4 Vốn khác 
Tỷ 

đồng 
          

 

Người lập biểu 

(Ký, họ và tên) 

 

Người kiểm tra biểu 

(Ký, họ và tên) 

……., ngày .... tháng... năm 

……… 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ và tên, đóng dấu) 
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XI. Báo cáo công tác phát triển siêu thị, trung tâm thương mại 

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo công tác phát triển siêu thị, trung tâm 

thương mại. 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo: Thông tư 41/2016/TT-BCT ngày 

30/12/2016 của Bộ Công Thương quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với 

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Công tác phát triển siêu thị, trung tâm thương mại. 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo: Sở Công Thương  

5. Cơ quan nhận báo cáo: Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Bằng văn bản có chữ ký, đóng dấu của thủ 

trưởng đơn vị hoặc bằng tệp dữ liệu báo cáo có quét (scan) chữ ký, đóng dấu của thủ 

trưởng đơn vị (gửi kèm thư điện tử file doc, docx, xls, xlsx, rar, pdf); báo cáo trên hệ 

thống thông tin báo cáo của Bộ Công Thương và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống 

thông tin báo cáo của tỉnh. 

7. Thời hạn gửi báo cáo: Ngày 15/3 năm sau 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: Định kỳ hàng năm 

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Từ ngày 01 tháng 01 cho đến ngày cuối cùng 

của tháng 12 của kỳ báo cáo thống kê 

10. Mẫu đề cương báo cáo: Không có 

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo (nếu có): Biểu mẫu số 10 của Thông tư 

41/2016/TT-BCT 

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo (nếu có): Sở Công Thương báo cáo 

tổng hợp cho Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương. 

Biểu mẫu báo cáo đính kèm: 
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Biểu mẫu số 10 

ban hành kèm theo của Thông tư 41/2016/TT-BCT 

 BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN SIÊU THỊ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

(Đến 31 tháng 12 năm báo cáo) 

TT  
Mã 

số 

Tổng 

số 

Siêu thị Trung tâm thương mại 

Tổng số 

Chia theo khu vực 

kinh tế 

Chia theo 

loại siêu thị 

Tổng số 

Chia theo khu vực 

kinh tế 

Nhà 

nước 

Ngoài 

Nhà 

nước 

Có 

vốn 

đầu 

tư 

trực 

tiếp 

nước 

ngoài 

Khu 

vực 

khác 

Siêu 

thị 

kinh 

doanh 

tổng 

hợp 

Siêu 

thị 

chuyên 

doanh 

Nhà 

nước 

Ngoài 

Nhà 

nước 

Có 

vốn 

đầu 

tư 

trực 

tiếp 

nước 

ngoài 

Khu 

vực 

khác 

A B C 1=2+9 2=3+4+5+6 3 4 5 6 7 8 9=10+...+13 10 11 12 13 

1 Tổng số               

2 
Chia theo 

hạng 
              

 - Hạng I               

 - Hạng II               

 - Hạng III               

3 

Chia theo 

quận/huyện/thị 

xã/thành phố 

thuộc tỉnh 

              

 

(Ghi theo Danh 

mục các đơn vị 

hành chính) 

              

4 

Số siêu thị, 

trung tâm 

thương mại 

thành lập mới 

              

5 

Số siêu thị, 

trung tâm 

thương mại 

ngừng hoạt 

động 

              

6 

Tổng vốn đầu 

tư siêu thị, 

trung tâm 

thương mại 

              

 

Người lập biểu 

(Ký, họ và tên) 

 

Người kiểm tra biểu 

(Ký, họ và tên) 

……., ngày .... tháng... năm ……… 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ và tên, đóng dấu) 
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XII. Báo cáo số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử 

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo: Thông tư 41/2016/TT-BCT ngày 

30/12/2016 của Bộ Công Thương quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với 

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo: Sở Công Thương Quảng Bình 

5. Cơ quan nhận báo cáo: Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Bằng văn bản có chữ ký, đóng dấu của thủ 

trưởng đơn vị hoặc bằng tệp dữ liệu báo cáo có quét (scan) chữ ký, đóng dấu của thủ 

trưởng đơn vị (gửi kèm thư điện tử file doc, docx, xls, xlsx, rar, pdf); và báo cáo trên 

hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Công Thương và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ 

thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

7. Thời hạn gửi báo cáo: Ngày 15/3 năm sau 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: Định kỳ hàng năm 

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: 31/12 hàng năm 

10. Mẫu đề cương báo cáo: Không có 

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo (nếu có): Biểu mẫu số 11 của Thông tư 

41/2016/TT-BCT 

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo (nếu có): Sở Công Thương tổng hợp 

báo cáo Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin. 

 Biểu mẫu báo cáo đính kèm: 
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Biểu mẫu số 11 

ban hành kèm theo Thông tư 41/2016/TT-BCT 

BÁO CÁO SỐ ĐƠN VỊ CÓ GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

(Đến 31 tháng 12 năm báo cáo) 

TT  Mã số Tổng số 

Chia theo khu vực kinh tế 

Nhà 

nước 

Ngoài 

Nhà 

nước 

Có vốn đầu 

tư trực tiếp 

nước ngoài 

Khu 

vực 

khác 

A B C 1=2+3+4+5 2 3 4 5 

 Tổng số       

 
Chia theo Hệ thống ngành kinh tế 

Việt Nam 2007 - theo ngành cấp I 
      

        

        

        

 

Người lập biểu 

(Ký, họ và tên) 

 

Người kiểm tra biểu 

(Ký, họ và tên) 

……., ngày .... tháng... năm 

……… 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ và tên, đóng dấu) 
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XIII. Báo cáo thực hiện tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn 

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo thực hiện tiêu chí cơ sở hạ tầng thương 

mại nông thôn 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo: Thông tư 41/2016/TT-BCT ngày 

30/12/2016 của Bộ Công Thương quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với 

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo: Sở Công Thương Quảng Bình 

5. Cơ quan nhận báo cáo: Cục Công nghiệp địa phương 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Bằng văn bản có chữ ký, đóng dấu của thủ 

trưởng đơn vị hoặc bằng tệp dữ liệu báo cáo có quét (scan) chữ ký, đóng dấu của thủ 

trưởng đơn vị (gửi kèm thư điện tử file doc, docx, xls, xlsx, rar, pdf); và báo cáo trên 

hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Công Thương và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ 

thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

7. Thời hạn gửi báo cáo: Ngày 22 tháng 6 và 22 tháng 12 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: Định kỳ 6 tháng/ năm 

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Ngày 22 tháng 6 và 22 tháng 12 

10. Mẫu đề cương báo cáo: Không có 

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo (nếu có): Biểu mẫu số 13 của Thông tư 

41/2016/TT-BCT 

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo (nếu có): Sở Công Thương tổng hợp 

báo cáo Cục Công nghiệp địa phương. 

Biểu mẫu báo cáo đính kèm: 
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Biểu mẫu số 13 

ban hành kèm theo Thông tư 41/2016/TT-BCT 

BÁO CÁO THỰC HIỆN TIÊU CHÍ CƠ SỞ HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI NÔNG THÔN 

6 tháng/Năm... 

TT 
Tên huyện/ Thị 

xã 

Số xã 

trong 

huyện/Thị 

xã 

Số xã 

đạt 

chuẩn 

tiêu chí 

số 7 

(Lũy 

kế) đến 

kỳ báo 

cáo 

Số xã 

có chợ 

trong 

quy 

hoạch 

Thực hiện 6 

tháng/năm cùng 

kỳ năm trước 

Năm báo cáo 

Kế hoạch 6 

tháng/năm 

Ước thực hiện 6 

tháng/năm 

Số xã 

đạt tiêu 

chí cơ 

sở hạ 

tầng 

thương 

mại 

nông 

thôn 

Số xã có 

chợ đạt 

chuẩn 

nông 

thôn 

mới 

Số xã 

đạt tiêu 

chí cơ sở 

hạ tầng 

thương 

mại 

nông 

thôn 

Số xã 

có chợ 

đạt 

chuẩn 

nông 

thôn 

mới 

Số xã đạt 

tiêu chí 

cơ sở hạ 

tầng 

thương 

mại nông 

thôn 

Số xã 

có chợ 

đạt 

chuẩn 

nông 

thôn 

mới 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

           

           

           

           

           

           

 

 

Người lập biểu 

(Ký, họ và tên) 

 

Người kiểm tra biểu 

(Ký, họ và tên) 

……., ngày .... tháng... năm 

……… 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ và tên, đóng dấu) 
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XIV. Lập Danh sách và tổng hợp hệ thống phân phối, đăng ký nhãn hiệu 

hàng hóa và hoạt động mua bán khí của thương nhân kinh doanh mua bán khí 

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Lập Danh sách và tổng hợp hệ thống phân phối, 

đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và hoạt động mua bán khí của thương nhân kinh doanh 

mua bán khí  

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo: Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 

15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí 

3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Danh sách và tổng hợp hệ thống phân phối, đăng 

ký nhãn hiệu hàng hóa và hoạt động mua bán khí của thương nhân kinh doanh mua 

bán khí.  

4. Đối tượng thực hiện báo cáo: Sở Công Thương 

5. Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Công Thương 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Bằng văn bản có chữ ký, đóng dấu của thủ 

trưởng đơn vị hoặc bằng tệp dữ liệu báo cáo có quét (scan) chữ ký, đóng dấu của thủ 

trưởng đơn vị (gửi kèm thư điện tử file doc, docx, xls, xlsx, rar, pdf); báo cáo trên hệ 

thống thông tin báo cáo của Bộ Công Thương và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống 

thông tin báo cáo của tỉnh. 

7. Thời hạn gửi báo cáo: 31/12 hàng năm 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: Định kỳ hàng năm 

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: 31/12 hàng năm 

10. Mẫu đề cương báo cáo: Không có 

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo (nếu có): Mẫu số 13 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 

số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo (nếu có): Sở Công Thương tổng hợp 

báo cáo Bộ Công Thương. 

Biểu mẫu báo cáo đính kèm: 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

BÁO CÁO 

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KINH DOANH KHÍ VÀ NHÃN HIỆU 

HÀNG HÓA VÀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN KHÍ 

Kính gửi: Sở Công Thương 

Tên thương nhân: ............................................................................................................... 

Tên giao dịch đối ngoại: ...................................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................ 

Điện thoại: ………………………………………Fax: ............................................................. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh 

doanh số: ……………..do ……………………………………… cấp ngày.... tháng.... năm ….. 

Mã số thuế: ......................................................................................................................... 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện............................................................................................. 

Thực hiện quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày .... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về 

kinh doanh khí chúng tôi xin báo cáo hệ thống phân phối; nhãn hiệu hàng hóa; hoạt động xuất, nhập 

khẩu và mua bán khí như sau: 

1. Hệ thống phân phối: 

STT Hệ thống phân phối Số giấy chứng nhận đủ Điều kiện 

I. Cơ sở kinh doanh khí   

1     

2     

II. Cửa hàng trực thuộc của thương nhân   

1     

2     

2. Nhãn hiệu hàng hóa 

STT Tên nhãn hiệu Số Giấy đăng ký nhãn hiệu 

1     

2     

3. Hoạt động xuất, nhập khẩu và mua bán khí 

a) Hoạt động xuất, nhập khẩu khí. 

b) Hoạt động mua bán khí trên thị trường. 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: ... 

....,ngày....tháng. ..năm... 

ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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XV. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình cấp Giấy phép 

bán buôn sản phẩm thuốc lá, Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá và kinh doanh 

sản phẩm thuốc lá của thương nhân trên địa bàn tỉnh  

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và tình 

hình cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá, Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

và kinh doanh sản phẩm thuốc lá của thương nhân trên địa bàn tỉnh 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo: Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 

26/12/2018 về quy định một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá. 

3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình cấp 

Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá và kinh doanh sản phẩm thuốc lá của thương 

nhân trên địa bàn tỉnh. 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo:  

a) Đối tượng thực hiện báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Sở Công Thương. 

b) Đối tượng thực hiện báo cáo tình hình kinh doanh, cấp Giấy phép bán lẻ sản 

phẩm thuốc lá của thương nhân trên địa bàn định kỳ 6 tháng: Phòng Kinh tế hoặc Kinh 

tế hạ tầng. 

c) Đối tượng thực hiện báo cáo tình hình kinh doanh phân phối, bán buôn, bán lẻ 

sản phẩm thuốc lá định kỳ 6 tháng: Thương nhân kinh doanh phân phối, bán buôn, bán 

lẻ sản phẩm thuốc lá.  

d) Đối tượng thực hiện báo cáo thống kê sản lượng, loại sản phẩm thuốc lá kinh 

doanh (theo hệ thống phân phối, bán buôn, bán lẻ) định kỳ 6 tháng: Nhà cung cấp sản 

phẩm thuốc lá. 

e) Đối tượng thực hiện báo cáo  năm trước của đơn vị mình về tình hình sản xuất 

xuất khẩu và gia công xuất khẩu nguyên liệu thuốc lá hàng năm: Doanh nghiệp kinh 

doanh thuốc lá. 

5. Cơ quan nhận báo cáo:  

a) Cơ quan nhận báo cáo tổng hợp chung của tỉnh: Bộ Công Thương. 

b) Cơ quan nhận báo cáo của cấp huyện, của các thương nhân sản xuất, kinh 

doanh bán buôn thuốc lá; nhà cung cấp thuốc lá; Thương nhân kinh doanh phân phối, 

bán buôn sản phẩm thuốc lá: Sở Công Thương. 

c) Cơ quan nhận báo cáo của các thương nhân sản xuất, kinh doanh bán lẻ thuốc 

lá; Thương nhân kinh doanh phân phối, bán lẻ sản phẩm thuốc lá: Phòng Kinh tế hoặc 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện. 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Bằng văn bản có chữ ký, đóng dấu của thủ 

trưởng đơn vị hoặc bằng tệp dữ liệu báo cáo có quét (scan) chữ ký, đóng dấu của thủ 

trưởng đơn vị (gửi kèm thư điện tử file doc, docx, xls, xlsx, rar, pdf); báo cáo trên hệ 

thống thông tin báo cáo của Bộ Công Thương và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống 

thông tin báo cáo của tỉnh. 

7. Thời hạn gửi báo cáo: 20/7 năm báo cáo và 20/01 năm tiếp theo 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: 6 tháng/ năm 
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9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: 30/6 và 31/12 hàng năm 

10. Mẫu đề cương báo cáo: Không có 

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo (nếu có): Mẫu số 54, 56, 57, 58, 65, 67, 68, 69, 70 

và 71 của Thông tư số 57/2018/TT-BCT  

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo (nếu có):  

- Các thương nhân sản xuất, kinh doanh bán lẻ thuốc lá; Thương nhân kinh doanh 

phân phối, bán lẻ sản phẩm thuốc lá báo cáo cho Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng cấp huyện. 

- Các thương nhân sản xuất, kinh doanh bán buôn thuốc lá; nhà cung cấp thuốc 

lá; thương nhân kinh doanh phân phối, bán buôn sản phẩm thuốc lá báo cáo cho Sở 

Công Thương. 

- Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện báo cáo cho Sở Công Thương. 

- Sở Công Thương tổng hợp số liệu, báo cáo Bộ Công Thương. 

Biểu mẫu báo cáo đính kèm: 
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PHỤ LỤC 54 

(Kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương) 

UBND TỈNH, TP… (1) 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số:     /... ............., ngày...... tháng....... năm 20......... 

  

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRỒNG CÂY THUỐC LÁ, 

GIẤY PHÉP MUA BÁN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ NĂM 20… 

Kính gửi: Bộ Công Thương 

Số TT Khoản mục Tên, địa chỉ, 

doanh nghiệp 

được cấp Giấy 

chứng nhận/Giấy 

phép 

Số, ngày cấp Giấy 

chứng nhận/Giấy 

phép 

Diện tích trồng 

cây thuốc lá 

(ha)(1)/ doanh 

nghiệp ủy thác 

XNK(2) 

1 Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện đầu tư trồng cây 

thuốc lá 

      

2 Giấy phép mua bán 

nguyên liệu thuốc lá 

      

  

  GIÁM ĐỐC 

(ký tên và đóng dấu) 

Chú thích: 

(1): Trường hợp là Giấy chứng nhận đủ điều kiện trồng cây thuốc lá ghi diện tích trồng cây 

thuốc lá là (ha). 

(2): Trường hợp là Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá thì ghi rõ tên, địa chỉ, số điện 

thoại doanh nghiệp ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu. 
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PHỤ LỤC 56 

(Kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT) 

UBND TỈNH, TP… (1) 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số:     /... ............., ngày...... tháng....... năm 20........ 

  

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BÁN BUÔN, BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ CỦA CÁC THƯƠNG 

NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ …. 

(6 tháng đầu năm ……... (hoặc 6 tháng cuối năm…..) ; cả năm ……..) 

STT Được phép mua của các 

Nhà cung cấp, các 

thương nhân phân phối 

Tồn kho trong kỳ Mua vào trong kỳ Bán ra trong kỳ 

Số lượng 

(1.000 

bao) 

Trị giá 

(1.000 

VNĐ) 

Số lượng 

(1.000 

bao) 

Trị giá 

(1.000 

VNĐ) 

Số lượng 

(1.000 

bao) 

Trị giá 

(1.000 VNĐ) 

I Thương nhân được cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 

1               

2               

....               

  Cộng mục (I)             

II Thương nhân được cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

1               

2               

...               

  Cộng mục (II)             

  Tổng cộng mục (I) + 

(II) 

            

III. Kiến nghị, đề xuất 

 Người lập báo cáo 

(ký, ghi rõ họ tên) 
Giám đốc 

(ký tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 57 

(Kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT) 

UBND TỈNH, TP… (1) 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số:       /... ............., ngày...... tháng....... năm 20......... 

  

DANH SÁCH THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP BÁN BUÔN, BÁN LẺ SẢN PHẨM 

THUỐC LÁ 

(6 tháng đầu năm ……... (hoặc 6 tháng cuối năm…..) ; cả năm ……..) 

STT Tên thương nhân Địa chỉ trụ 

sở chính, 

điện thoại, 

fax 

Số Giấy 

phép 

Ngày cấp Được phép 

mua của các 

Nhà cung cấp, 

các thương 

nhân phân 

phối sản 

phẩm thuốc lá 

Các địa điểm 

được phép bán 

lẻ 

I THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ 

1             

2             

...             

II THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ 

1             

2             

...             

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

  

Người lập báo cáo 

(ký, ghi rõ họ tên) 
Giám đốc 

(ký tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 58 

(Kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương) 

UBND HUYỆN (QUẬN)… (1) 

PHÒNG.................. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số:     /... ............., ngày...... tháng....... năm 20......... 

  

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ CỦA CÁC 

THƯƠNG NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN, HUYỆN …. 

(6 tháng đầu năm ……... (hoặc 6 tháng cuối năm…..) ; cả năm ……..) 

I. Danh sách thương nhân được cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

STT Tên thương nhân Địa chỉ trụ sở 

chính, điện thoại, 

Fax 

Số Giấy phép, 

ngày cấp 

Được phép mua 

của các thương 

nhân phân phối, 

bán buôn sản 

phẩm thuốc lá 

1         

2         

...         

II. Tình hình kinh doanh của thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

STT Tên 

thương 

nhân 

Tên của các 

thương nhân 

bán buôn sản 

phẩm thuốc lá 

Tồn kho trong kỳ Mua vào trong kỳ Bán ra trong kỳ 

Số lượng 

(1.000 

bao) 

Trị giá 

(1.000 

VNĐ) 

Số lượng 

(1.000 

bao) 

Trị giá 

(1.000 

VNĐ) 

Số lượng 

(1.000 

bao) 

Trị giá 

(1.000 

VNĐ) 

1                 

2                 

....                 

    Tổng cộng             

III. Kiến nghị, đề xuất 

  

 Người lập báo cáo 

(ký, ghi rõ họ tên) 
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN (QUẬN) 

(ký tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 65 

(Kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương) 

TÊN DOANH NGHIỆP 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số:     /... ............., ngày...... tháng....... năm 20......... 

  

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT XUẤT KHẨU, GIA CÔNG 

XUẤT KHẨU NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ 

Kính gửi: Bộ Công Thương 

TT Nội dung 

thực hiện(1) 

Hợp 

đồng số, 

ngày, 

năm 

tháng 

Văn bản 

cho phép 

thực hiện 

của Bộ 

Công 

Thương 

Số lượng 

nguyên 

liệu được 

phép nhập 

khẩu 

Số lượng 

nguyên 

liệu đã 

nhập khẩu 

Số lượng 

nguyên 

liệu đã sản 

xuất hoặc 

gia công 

Số lượng 

nguyên 

liệu đã 

thanh 

khoản 

Ghi chú 

1                 

2                 

3                 

...                 

Doanh nghiệp xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

  

Người lập báo cáo 
(ký, ghi rõ họ tên) 

Giám đốc 

(ký tên, đóng dấu) 

Chú thích: 

(1): Ghi cụ thể nội dung thực hiện sản xuất xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu 
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 PHỤ LỤC 67 

(Kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương) 

TÊN NHÀ CUNG CẤP 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: …../201…/BC-… ............., ngày...... tháng....... năm 20......... 

 BÁO CÁO 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH BÁN HÀNG THEO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG 

(6 tháng đầu năm …..(hoặc 6 tháng cuối năm……..); cả năm ……..) 

Kính gửi: Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước); 

Sở Công Thương ……….(nơi thương nhân đặt trụ sở). 

TÊN NHÀ CUNG CẤP: 

Trụ sở tại: 

Điện thoại: ………….. Fax: ……………… 

STT Tên thương nhân 

mua bán sản 

phẩm thuốc lá 

Trụ 

sở 

chính 

  

  

Địa 

bàn 

bán 

TL không 

đầu lọc 

TL đầu lọc 

bao mềm 

TL đầu lọc 

bao cứng 

Tổng cộng 

Số 

lượng 

(1000 

bao) 

Trị 

giá 

(1000 

VNĐ) 

Số 

lượng 

(1000 

bao) 

Trị 

giá 

(1000 

VNĐ) 

Số 

lượng 

(1000 

bao) 

Trị 

giá 

(1000 

VNĐ) 

Số 

lượng 

(1000 

bao) 

Trị giá 

(1000 

VNĐ) 

I. THƯƠNG NHÂN PHÂN PHỐI SẢN PHẨM THUỐC LÁ 

1                       

2                       

…                       

  CỘNG MỤC (I)                     

II. THƯƠNG NHÂN BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ 

1                       

2                       

…                       

  CỘNG MỤC (II)                     

III THƯƠNG 

NHÂN BÁN LẺ 
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SẢN PHẨM 

THUỐC LÁ 

1                       

2                       

…                       

  CỘNG MỤC (III)                     

  TỔNG CỘNG 

MỤC (I) + (II) + 

(III) 

                    

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

  

Người lập biểu 
(ký, ghi rõ họ tên) 

Giám đốc 

(ký tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 68 

(Kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương) 

TÊN NHÀ CUNG CẤP 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: …../201…/BC-… ............., ngày...... tháng....... năm 20........ 

  

BÁO CÁO 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH BÁN HÀNG THEO NHÃN HIỆU SẢN PHẨM THUỐC LÁ 

(6 tháng đầu năm ……... (hoặc 6 tháng cuối năm…..) ; cả năm ……..) 

Kính gửi: Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước); 

Sở Công Thương ……….(nơi thương nhân đặt trụ sở). 

TÊN NHÀ CUNG CẤP: 

Trụ sở tại: 

Điện thoại: ………….. Fax: ……………… 

STT Nhãn hiệu sản 

phẩm thuốc lá 

TL không đầu 

lọc 

TL đầu lọc bao 

mềm 

TL đầu lọc bao 

cứng 

Tổng cộng 

Số 

lượng 

(1000 

bao) 

Trị giá 

(1000 

VNĐ) 

Số 

lượng 

(1000 

bao) 

Trị giá 

(1000 

VNĐ) 

Số 

lượng 

(1000 

bao) 

Trị giá 

(1000 

VNĐ) 

Số 

lượng 

(1000 

bao) 

Trị giá 

(1000 

VNĐ) 

I. Nhãn quốc tế                 

1                   

2                   

3                   

                    

II. Nhãn trong 

nước 

                

1                   

2                   

3                   

  TỔNG CỘNG                 



57 

 

  PHỤ LỤC 69 

(Kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương) 

TÊN THƯƠNG NHÂN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: …../201…/BC-… ............., ngày...... tháng....... năm 20......... 

  

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA THƯƠNG NHÂN PHÂN PHỐI SẢN 

PHẨM THUỐC LÁ 

(6 tháng đầu năm ……... (hoặc 6 tháng cuối năm…..) ; cả năm ……..) 

Kính gửi: Bộ Công Thương (Vụ thị trường trong nước) 

Sở Công Thương.......(nơi thương nhân đạt trụ sở) 

Tên thương nhân... 

Trụ sở tại..... 

Điện thoại......Fax... 

Số Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá: ……….do ….cấp ngày …. tháng … năm …. 

Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá được cấp sửa đổi, bổ sung số: ……….do ….cấp ngày 

…. tháng … năm ….(nếu có) 

I Tình hình phân phối sản phẩm thuốc lá 

STT Mua của các Nhà 

cung cấp, các thương 

nhân phân phối 

Tồn kho trong kỳ Mua vào trong kỳ Bán ra trong kỳ 

Số 

lượng 

(1.000 

bao) 

Trị giá 

(1.000 

VNĐ) 

Số lượng 

(1.000 

bao) 

Trị giá 

(1.000 

VNĐ) 

Số lượng 

(1.000 

bao) 

Trị giá 

(1.000 

VNĐ) 

1               

2               

3               

...               

  Tổng cộng             

II Chi tiết tình hình bán hàng tại các tỉnh, thành phố 

STT Mua của các Nhà 

cung cấp, các 

thương nhân phân 

phối 

Tỉnh.... Tỉnh.... Tỉnh.... 

Số lượng Trị giá 

(1.000 

Số 

lượng 

Trị giá 

(1.000 

Số lượng 

(1.000 

Trị giá 

(1.000 
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(1.000 bao) VNĐ) (1.000 

bao) 

VNĐ) bao) VNĐ) 

1               

2               

3               

...               

  Tổng cộng             

III. Chi tiết tình hình bán hàng tại các địa điểm bán lẻ 

STT Địa chỉ, điện thoại 

của các địa điểm bán 

lẻ sản phẩm thuốc lá 

Tồn kho trong kỳ Mua vào trong kỳ Bán ra trong kỳ 

Số lượng 

(1.000 

bao) 

Trị giá 

(1.000 

VNĐ) 

Số lượng 

(1.000 

bao) 

Trị giá 

(1.000 

VNĐ) 

Số lượng 

(1.000 

bao) 

Trị giá 

(1.000 

VNĐ) 

1               

2               

3               

…               

  Tổng cộng             

IV. Kiến nghị, đề xuất... 

  

Người lập báo cáo 
(ký, ghi rõ họ tên) 

Giám đốc 

(ký tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 70 

(Kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương) 

TÊN THƯƠNG NHÂN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: …../201…/BC-… ............., ngày...... tháng....... năm 20........ 

  

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA THƯƠNG NHÂN BÁN BUÔN SẢN 

PHẨM THUỐC LÁ 

(6 tháng đầu năm ……... (hoặc 6 tháng cuối năm…..) ; cả năm ……..) 

Kính gửi: Bộ Công Thương 

Sở Công Thương.......(nơi thương nhân đạt trụ sở) 

Tên thương nhân... 

Trụ sở tại..... 

Điện thoại......Fax... 

Số Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá: ……….do ….cấp ngày …. tháng … năm …. 

Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá được cấp sửa đổi, bổ sung số: ……….do ….cấp ngày 

…. tháng … năm ….(nếu có) 

I Tình hình phân phối sản phẩm thuốc lá 

STT Mua của các Nhà 

cung cấp, các thương 

nhân phân phối 

Tồn kho trong kỳ Mua vào trong kỳ Bán ra trong kỳ 

Số 

lượng 

(1.000 

bao) 

Trị giá 

(1.000 

VNĐ) 

Số lượng 

(1.000 

bao) 

Trị giá 

(1.000 

VNĐ) 

Số lượng 

(1.000 

bao) 

Trị giá 

(1.000 

VNĐ) 

1               

2               

3               

...               

  Tổng cộng             

II Chi tiết tình hình bán hàng tại các tỉnh, thành phố 

STT Mua của các Nhà 

cung cấp, các 

thương nhân phân 

phối 

Tỉnh.... Tỉnh.... Tỉnh.... 

Số lượng Trị giá 

(1.000 

Số 

lượng 

Trị giá 

(1.000 

Số lượng 

(1.000 

Trị giá 

(1.000 



60 

 

(1.000 bao) VNĐ) (1.000 

bao) 

VNĐ) bao) VNĐ) 

1               

2               

3               

...               

  Tổng cộng             

III. Chi tiết tình hình bán hàng tại các địa điểm bán lẻ 

STT Địa chỉ, điện thoại 

của các địa điểm bán 

lẻ sản phẩm thuốc lá 

Tồn kho trong kỳ Mua vào trong kỳ Bán ra trong kỳ 

Số lượng 

(1.000 

bao) 

Trị giá 

(1.000 

VNĐ) 

Số lượng 

(1.000 

bao) 

Trị giá 

(1.000 

VNĐ) 

Số lượng 

(1.000 

bao) 

Trị giá 

(1.000 

VNĐ) 

1               

2               

3               

…               

  Tổng cộng             

IV. Kiến nghị, đề xuất... 

  

Người lập báo cáo 
(ký, ghi rõ họ tên) 

Giám đốc 

(ký tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 71 

(Kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương) 

TÊN THƯƠNG NHÂN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: …../201…/BC-… ............., ngày...... tháng....... năm 20......... 

  

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA THƯƠNG NHÂN BÁN LẺ SẢN PHẨM 

THUỐC LÁ 

(6 tháng đầu năm ……... (hoặc 6 tháng cuối năm…..) ; cả năm ……..) 

Tên thương nhân... 

Trụ sở tại..... 

Điện thoại......Fax... 

Số Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá: ……….do ….cấp ngày …. tháng … năm …. 

Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá được cấp sửa đổi, bổ sung số: ……….do ….cấp ngày …. 

tháng … năm ….(nếu có) 

I. Tình hình bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

STT Mua của các thương 

nhân phân phối, 

thương nhân bán 

buôn sản phẩm thuốc 

lá 

Tồn kho trong kỳ Mua vào trong kỳ Bán ra trong kỳ 

Số lượng 

(1.000 

bao) 

Trị giá 

(1.000 

VNĐ) 

Số lượng 

(1.000 

bao) 

Trị giá 

(1.000 

VNĐ) 

Số lượng 

(1.000 

bao) 

Trị giá 

(1.000 

VNĐ) 

1               

2               

3               

...               

  Tổng cộng             

II. Kiến nghị, đề xuất..... 

  

Người lập báo cáo 
(ký, ghi rõ họ tên) 

Giám đốc 

(ký tên, đóng dấu) 
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XVI. Tình hình hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử 

dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo về tình hình hoạt động vật liệu nổ công 

nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo: Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 

15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ 

công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp. 

3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Tình hình quản lý và sử dụng vật liệu nổ công 

nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn.  

4. Đối tượng thực hiện báo cáo:  

a) Đối tượng thực hiện báo cáo tình hình sử dụng vật liệu nổ công nghiệp:  

- Tổ chức sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo tình hình sử 

dụng vật liệu nổ công nghiệp về Sở Công Thương theo quy định tại Mẫu 2, Phụ lục IX 

ban hành kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ 

Công Thương. 

- Tổ chức sử dụng tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp 

báo cáo tình hình sử dụng tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công 

nghiệp về Sở Công Thương theo quy định tại Mẫu 2, Phụ lục IX ban hành kèm theo 

Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương  

b) Đối tượng thực hiện báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Sở Công 

Thương báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc 

nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn theo quy định tại Mẫu 3, 

Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 

6 năm 2018 của Bộ Công Thương. 

5. Cơ quan nhận báo cáo:  

a) Cơ quan nhận báo cáo chung của tỉnh: Bộ Công Thương (Cục kỹ thuật an toàn 

và Môi trường công nghiệp). 

b) Cơ quan nhận báo cáo của các tổ chức sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên 

địa bàn: Sở Công Thương. 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Được thực hiện bằng văn bản giấy có chữ ký, 

đóng dấu của thủ trưởng đơn vị và báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của Bộ 

Công Thương và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

7. Thời hạn gửi báo cáo: 

a) Thời hạn gửi báo cáo của Tổ chức sử dụng vật liệu nổ công nghiệp:  

- Đối với báo cáo sáu tháng: Trước ngày 05 tháng 7; 

- Đối với báo cáo năm: Trước ngày 05 tháng 01. 

b) Thời hạn gửi báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh:  

- Đối với báo cáo sáu tháng: Trước ngày 15 tháng 7; 

- Đối với báo cáo năm: Trước ngày 15 tháng 01. 
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8. Tuần suất thực hiện báo cáo: 02 lần/ năm 

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến ngày 30 

tháng 6 đối với báo cáo 06 tháng và từ ngày 01 tháng 01 đến ngày cuối cùng của tháng 

12 của năm báo cáo thống kê đối với báo cáo năm. 

10. Mẫu đề cương báo cáo: Không có. 

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo: Mẫu 1, Phụ lục IX, Thông tư số 13/2018/TT-BCT 

ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu 

nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp. 

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo: 

- Tổ chức sử dụng vật liệu nổ công nghiệp báo cáo tình hình, số liệu cho Sở Công 

Thương. 

- Sở Công Thương tổng hợp tình  hình, số liệu từ Tổ chức sử dụng vật liệu nổ 

công nghiệp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương. 

Biểu mẫu báo cáo đính kèm: 
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Phụ lục IX 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 13 /2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018) 

Mẫu 2.  Báo cáo định kỳ của tổ chức sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 

sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp 

.............(1)............... 

 

Số:...... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

......(2)......, ngày    tháng  năm 20.. 

BÁO CÁO 

Về tình hình hoạt động .....................(3).........................  

Kính gửi: ……………………(4)……………………. 

Thực hiện quy định tại Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất 

thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, ………...(1)………… là tổ chức 

…………(5)…………do …. (6)…… báo cáo tình hình hoạt động …….…(3)…….... từ ….. đến 

…. như sau: 

1. Tình hình hoạt động: 

a) Chủng loại, số lượng vật liệu nổ công nghiệp đã sử dụng trong kỳ: (7) 

TT Tháng Thuốc nổ (Kg) kíp nổ (cái) Dây 

cháy 

chậm 

(m) 

Dây 

nổ 

(m) 

Dây dẫn 

nổ các 

loại (m) 
Thuốc 

nổ 1 

…. Thuốc 

nổ (n) 

Kíp 

thứ 1 

… … Kíp 

thứ n 

1 …           

2 …           

…. …           

…. …           

 06 

tháng 

          

 Cả 

năm 

          

b) Chủng loại, số lượng tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp 

đã sử dụng trong kỳ: 
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TT Tháng NH4NO3 

(Kg) 

CH3NO2 

(Kg) 

NaNO3 

(Kg) 

KNO3 

(Kg) 

NaClO3 

(Kg) 

KClO3 

(Kg) 

KClO4 

(Kg) 

1 …        

2 …        

…. …        

…. …        

 06 

tháng 

       

 Cả 

năm 

       

c) Kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật 

liệu nổ công nghiệp (số lượng kho, tổng công suất kho). 

2. Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực vật liệu nổ công 

nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp. 

a) Ban hành các nội quy, quy trình, quy định; 

b) Đánh giá rủi ro (nếu có); 

c) Phương án nổ mìn (nếu có); 

d) Hộ chiếu nổ mìn (nếu có); 

đ) Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp (nếu có); 

e) Bảo quản, lưu trữ sổ sách, chứng từ; 

g) Thông báo việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương (nếu có); 

h) Thực hiện các quy định bảo đảm an toàn, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi 

trường. 

3. Các tai nạn, sự cố liên quan đến hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc 

nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp. 

4. Các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan 

đến hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công 

nghiệp. 

5. Các đề xuất, kiến nghị. 
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Nơi nhận:     

- Như trên; 

- .......(9)......; 

- Lưu: ....(10)...., 

 

.................(8).................. 

(Chữ ký, dấu) 

 Nguyễn Văn A 

Chú thích: 

(1)- Tên tổ chức báo cáo tình hình hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng 

để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; 

(2)- Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Ví dụ: Quảng Ninh); 

(3)- Loại hình hoạt động (Ví dụ: Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp); 

(4)- Cơ quan tiếp nhận báo cáo (Ví dụ: Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh); 

(5)- Loại hình hoạt động của tổ chức (Ví dụ: Khai thác khoáng sản; thi công công trình; sử dụng 

tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp); 

(6)- Tên tổ chức cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (Ví dụ: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi 

trường công nghiệp). Đối với trường hợp sử dụng tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ 

công nghiệp không phải thực hiện nội dung này; 

(7)- Có thể chỉnh sửa, bổ sung số lượng cột tại các bảng để báo cáo đầy đủ số lượng, chủng loại 

vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; 

(8)- Ghi quyền hạn, chức vụ của người ký; 

(9)- Tên các tổ chức có liên quan; 

(10)- Tên viết tắt của bộ phận báo cáo. 
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Mẫu 3.  Báo cáo định kỳ của Sở Công Thương 

.............(1)............... 

 

Số:................ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

......(2)......, ngày    tháng  năm 20.. 

BÁO CÁO 

Về tình hình hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất 

vật liệu nổ công nghiệp  

Kính gửi: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp 

Thực hiện quy định tại Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất 

thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, ………...(1)………… báo cáo tình hình 

hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ….. đến …. như sau: 

1. Tình hình hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất 

vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố: 

a) Số lượng tổ chức hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để 

sản xuất vật liệu nổ công nghiệp (báo cáo chi tiết các đối tượng sử dụng tương ứng với loại 

hình hoạt động); (3) 

TT Loại hình hoạt động của tổ 

chức 

Số 

lượng 

tổ chức 

Số 

lượng 

Giấy 

phép 

Cơ quan cấp phép 

Bộ 

Công 

Thương 

Bộ 

Quốc 

phòng 

 Sở 

Công 

Thương 

1 Tìm kiếm, thăm dò, khai thác 

khoáng sản trên đất liền 

     

2 Thi công công trình      

3 Tìm kiếm, thăm dò, khai thác 

dầu khí trên biển 

     

4 Nghiên cứu, kiểm định, thử 

nghiệm 

     

5 Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 

cho mục đích khác 

     

6 Sử dụng tiền chất thuốc nổ sử 

dụng để sản xuất vật liệu nổ 

công nghiệp 
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b) Chủng loại, số lượng vật liệu nổ công nghiệp đã sử dụng trong kỳ: (4) 

TT Tháng Thuốc nổ (Kg) kíp nổ (cái) Dây 

cháy 

chậm 

(m) 

Dây 

nổ 

(m) 

Dây dẫn 

nổ các 

loại (m) 
Thuốc 

nổ 1 

…. Thuốc 

nổ (n) 

Kíp 

thứ 1 

… … Kíp 

thứ n 

1 …           

2 …           

…. …           

…. …           

 06 

tháng 

          

 Cả 

năm 

          

c) Chủng loại, số lượng tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp 

đã sử dụng trong kỳ: 

TT Tháng NH4NO3 

(Kg) 

CH3NO2 

(Kg) 

NaNO3 

(Kg) 

KNO3 

(Kg) 

NaClO3 

(Kg) 

KClO3 

(Kg) 

KClO4 

(Kg) 

1 …        

2 …        

…. …        

…. …        

 06 

tháng 

       

 Cả 

năm 

       

d) Kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp (số lượng kho, tổng công suất kho): 

đ) Kho bảo quản tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp (số 

lượng kho, tổng công suất kho): 

e) Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực vật liệu nổ công 

nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp: 

2. Các tai nạn, sự cố liên quan đến hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc 

nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp: 

3. Các vụ thất thoát, mất vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản 

xuất vật liệu nổ công nghiệp 

- Tên tổ chức: 
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- Địa chỉ: 

- Loại hình hoạt động (sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp…): 

- Số lượng mất: 

- Nguyên nhân: 

- Hình thức đã xử lý:  

4. Các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan 

đến hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công 

nghiệp: 

5. Các đề xuất, kiến nghị: 

Nơi nhận:     

- Như trên; 

- .......(6)......; 

- Lưu: ....(7)...., 

 

.................(5).................. 

(Chữ ký, dấu) 

 Nguyễn Văn A 

 

Chú thích: 

(1)- Tên Sở Công Thương; 

(2)- Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Ví dụ: Quảng Ninh); 

(3)- Chi tiết các đơn vị hoạt động vật liệu nổ công nghiệp với các loại hình( Ví dụ: Công ty A, khai 

thác đá); 

(4)- Có thể chỉnh sửa, bổ sung số lượng cột tại các bảng để báo cáo đầy đủ số lượng, chủng loại 

vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; 

(5)- Ghi quyền hạn, chức vụ của người ký; 

(6)- Tên các tổ chức có liên quan; 

(7)- Tên viết tắt của bộ phận báo cáo. 
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XVII. Báo cáo thực hiện kế hoạch năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả 

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo thực hiện kế hoạch năm về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo: Thông tư 09/2012/TT-BCT ngày 

20/4/2012 của Bộ Công Thương quy định lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; kiểm toán năng lượng do Bộ Công thương ban hành. 

3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Tình hình thực hiện kế hoạch năm về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả của đơn vị. 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo:  

a) Đối tượng thực hiện báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Sở Công Thương. 

b) Đối tượng thực hiện báo cáo của các sở quản lý và doanh nghiệp: Sở Xây 

dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải (sau đây gọi là 

các Sở quản lý); các Tập doàn kinh tế, Tổng công ty có doanh nghiệp đóng trên địa bàn. 

c) Đối tượng thực hiện báo cáo của các cơ quan, đơn vị: Các cơ quan, đơn vị sử 

dụng ngân sách nhà nước. 

d) Đối tượng thực hiện báo cáo của cá nhân, tổ chức: Các cơ sở sử dụng năng 

lượng trọng điểm của tỉnh. 

5. Cơ quan nhận báo cáo:  

a) Cơ quan nhận báo cáo tổng hợp chung của tỉnh: Bộ Công Thương. 

b) Cơ quan nhận báo cáo của các sở quản lý và các Tập doàn kinh tế, Tổng 

công ty có doanh nghiệp đóng trên địa bàn: Sở Công Thương. 

c) Cơ quan nhận báo cáo của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; 

các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm: Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Sở Giao thông vận tải (sau đây gọi là các Sở quản lý); các Tập doàn kinh 

tế, Tổng công ty có doanh nghiệp đóng trên địa bàn.  

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Được thực hiện bằng văn bản giấy có chữ ký, 

đóng dấu của thủ trưởng đơn vị và báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của Bộ 

Công Thương và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

7. Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm. 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 lần/năm 

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến ngày cuối 

cùng của tháng 12 của kỳ báo cáo thống kê. 

10. Mẫu đề cương báo cáo: Không có. 

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo: Mẫu số 1.1 đến 1.11, Phụ lục 1, Thông tư 

09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012 của Bộ Công Thương 

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo (nếu có):  
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- Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; các cơ sở sử dụng năng lượng 

trọng điểm báo cáo Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao 

thông vận tải (sau đây gọi là các Sở quản lý); các Tập doàn kinh tế, Tổng công ty có 

doanh nghiệp đóng trên địa bàn. 

- Các sở quản lý, các Tập doàn kinh tế, Tổng công ty có doanh nghiệp đóng trên 

địa bàn báo cáo Sở Công Thương. 

- Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương. 

 Biểu mẫu báo cáo đính kèm: 
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PHỤ LỤC I 

CÁC MẪU KẾ HOẠCH NĂM VÀ BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 

VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ CỦA CƠ SỞ SỬ 

DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM 

Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012 /TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2012 của Bộ 

Trưởng Bộ Công Thương 

Mẫu 1.1 Mẫu Kế hoạch năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trong điểm 

(Dùng cho cơ sở hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp) 

Mẫu 1.2 Mẫu Kế hoạch năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trong điểm 

(Dùng cho cơ sở sản xuất điện) 

Mẫu 1.3 Mẫu Kế hoạch năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trong điểm 

(Dùng cho tòa nhà đặt trụ sở, văn phòng làm việc) 

Mẫu 1.4 Mẫu Kế hoạch năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trong điểm 

(Dùng cho các trường học; bệnh viện; khu vui chơi, giải trí; thể dục, thể 

thao) 

Mẫu 1.5 Mẫu Kế hoạch năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trong điểm 

(Dùng cho các khách sạn, nhà hàng) 

Mẫu 1.6 Mẫu Kế hoạch năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trong điểm 

(Dùng cho tòa nhà siêu thị, cửa hàng) 

Mẫu 1.7 Mẫu Kế hoạch năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trong điểm 

(Dùng cho cơ sở là cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước) 

Mẫu 1.8 Mẫu Kế hoạch năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trong điểm 

(Dùng cho các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực Giao thông vận tải) 

Mẫu 1.9 Mẫu Kế hoạch năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trong điểm 

(Dùng cho các cơ sở chế biến, gia công sản phẩm trong nông nghiệp) 

Mẫu 1.10 Mẫu Kế hoạch năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trong điểm 

(Dùng cho cơ sở đánh bắt thủy, hải sản; máy móc phục vụ sản xuất nông 
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nghiệp) 

Mẫu 1.11 Mẫu Kế hoạch năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trong điểm 

(Dùng cho cơ sở thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp) 
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Mẫu 1.1 

Mẫu Kế hoạch năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả của cơ sở sử dụng năng lượng trong điểm 

(Dùng cho cơ sở hoạt động trong lĩnh vự sản xuất công nghiệp) 

KẾ HOẠCH NĂM 

VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ 

 [Tên cơ sở] báo cáo kế hoạch năm [xxxx]  Ngày lập báo cáo [........./......../……] 

Mã số ID: [Ghi mã số do Hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia cấp] 

Ngày tháng năm nhận báo cáo [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

Ngày tháng năm xử lý, xác nhận [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

Phân ngành: ......................................................................................................................................... 

Tên cơ sở: ……………………………........……………………………............................................ 

Mã số thuế: ……………………………........…………………………….......................................... 

Điạ……………...................................[Tên Huyện ….....................] [Tên Tỉnh …...................] 

Người chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo: .................................................................................... 

Điện thoại: .....................................Fax: ..............…....................,Email:.....................…….......……  

Trực thuộc (tên công ty mẹ): .............................................................................................................. 

Điạ chỉ: ...……………………………….…  [Tên Huyện ….....................] [Tên Tỉnh 

…...............] 

Điện thoại: ........................................ Fax: ….............................,Email:..........................…….......…  

Chủ sở hữu: (Nhà nước/ thành phần kinh tế khác) 

I. Thông tin về cơ sở và sản phẩm 

Năm đưa cơ sở vào hoạt động  

Số lao động/diện tích mặt bằng Khu vực sản xuất Khu vực văn phòng 

Tổng số lao động hiện tại   

Diện tích mặt bằng (m2)   

Năng lực sản xuất của cơ sở 

(chọn đơn vị đo phù hợp với loại sản phẩm là tấn/năm; m/năm; m2/năm; m3/giờ v.v…) 

Năng lực SX  

Tên sản phẩm  

Đơn vị đo Theo thiết kế Mức sản xuất cao nhất hiện 

tại 
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……    

Mức tiêu thụ năng lượng hiện tại (Số liệu báo cáo thực hiện trong năm trước) 

Loại nhiên liệu Khối lượng Nhiệt năng Giá nhiên liệu Sử dụng cho mục đích gì 

Than đá  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu FO  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu Diezen  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Xăng  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí đốt  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

Than cốc  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí than  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

Hơi nước mua 

ngoài 

 103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

…        

Điện năng mua ngoài Công suất ….………. kW Điện năng ………….. 106 kWh/năm 

Giá điện mua ………… đồng/ kW …………… đồng/ kWh 

Điện tự sản xuất (nếu có) Công suất lắp đặt: ……….…… kW 

Điện năng sản xuất: ……………. 106kWh/năm 

Công nghệ: 

Nhiên liệu sử dụng: 

Nhiên liệu thay thế: 

II. Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm [xxxx] 

2.1. Dự kiến chỉ tiêu: 

Tổng chi phí năng lượng/nhiên liệu …………. 106đồng (cộng số liệu từ bảng ở mục II.3) 

Tổng chi phí vận hành …………………………..106đồng 

Số lượng lao động trung bình toàn năm …………… người 

Diện tích mặt bằng sản xuất thực tế …………….. m2 

2.2. Kế hoạch sản xuất của cơ sở: 

(chọn đơn vị đo phù hợp với loại sản phẩm là tấn/năm; m/năm; m2/năm; m3/giờ v.v…) 

Năng lực SX 

Tên sản phẩm 

Dự kiến sản xuất Tỷ lệ so với chi phí sản 

xuất (%) 

Tỷ lệ so với doanh 

thu (%) 

 (Số lượng) (Đơn vị đo)   

 (Số lượng) (Đơn vị đo)   

 (Số lượng) (Đơn vị đo)   

 (Số lượng) (Đơn vị đo)   
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 (Số lượng) (Đơn vị đo)   

…… (Số lượng) (Đơn vị đo)   

2.3. Dự kiến mức sử dụng nhiên liệu 

Loại nhiên liệu Mức sử dụng Giá nhiên liệu 

Than đá (Số lượng) (Đơn vị đo)  

Dầu FO (Số lượng) (Đơn vị đo)  

Dầu Diezen (Số lượng) (Đơn vị đo)  

Xăng (Số lượng) (Đơn vị đo)  

Khí đốt (Số lượng) (Đơn vị đo)  

Than cốc (Số lượng) (Đơn vị đo)  

Khí than (Số lượng) (Đơn vị đo)  

Hơi nước mua ngoài (Số lượng) (Đơn vị đo)  

… (Số lượng) (Đơn vị đo)  

Sử dụng điện 

Điện năng mua ngoài Công suất ….………. kW Điện năng ………….. 106 kWh/năm 

Giá điện mua ………… đồng/ kW ……………đồng/ 

kWh 
Điện tự sản xuất (nếu có) Công suất lắp đặt: ….……kW 

Điện năng sản xuất: ……..... 106kWh/năm 

Giá điện sản xuất 

……… 

đồng/kWh 

Công nghệ: 

Nhiên liệu sử dụng: 

Nhiên liệu thay thế: 
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2.4. Kế hoạch và mục tiêu tiết kiệm, sử dụng hiệu quả năng lượng năm [xxxx]: 

Các giải pháp và dự kiến kết quả (Đối chiếu với kế hoạch năm năm đã đăng ký và các giải pháp bổ sung- nếu có- trong năm kế hoạch) 

Giải pháp TKNL dự kiến áp 

dụng 

Loại nhiên liệu Mục đích của giải pháp Dự kiến kết quả Dự kiến chi phí 

(Triệu đồng) 

Ghi chú 

   Mức tiết kiệm NL  ________(Đơnvị đo) 

Mức tiết kiệm NL  ________ (%)1 

Tiết kiệm chi phí  _________ (Tr. đồng)  

Lợi ích khác (là gì?) _______ 

  

   Mức tiết kiệm NL  ________(Đơnvị đo) 

Mức tiết kiệm NL  ________ (%)1 

Tiết kiệm chi phí  _________ (Tr. đồng)  

Lợi ích khác (là gì?) _______ 

  

   Mức tiết kiệm NL  ________(Đơnvị đo) 

Mức tiết kiệm NL  ________ (%)1 

Tiết kiệm chi phí  _________ (Tr. đồng) 

 Lợi ích khác (là gì?) ______ 

  

   Mức tiết kiệm NL  ________(Đơnvị đo) 

Mức tiết kiệm NL  ________ (%)1 

Tiết kiệm chi phí  _________ (Tr. đồng)  

Lợi ích khác (là gì?) _______ 
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   Mức tiết kiệm NL  ________(Đơnvị đo) 

Mức tiết kiệm NL  ________(%)1 

Tiết kiệm chi phí  _________ (Tr. đồng) 

 Lợi ích khác (là gì?) ______ 

  

 (1) So với mục đích sử dụng (ví dụ chiếu sáng, điều hòa nhiệt độ, phụ tải cho thiết bị chuyển động, v.v…), không so với tổng năng lượng sử dụng. 

 

 

2.5. Kế hoạch thay thế, nâng cấp, bổ sung thiết bị công nghệ 

Năm Tên thiết bị Mô tả tính năng, vị trí sử 

dụng của thiết bị 

Cách thức lắp đặt (lắp 

mới, nâng cấp hoặc 

thay thế) 

Lý do lắp mới, nâng cấp hoặc thay thế Mức cam kết và khả 

năng thực hiện 
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III. Kết quả thực hiện kế hoạch 

3.1. Chỉ tiêu chung: 

Tổng chi phí năng lượng/nhiên liệu …………. 106đồng (cộng số liệu từ bảng ở mục 3.3) 

Tổng chi phí vận hành …………………………..106đồng 

Số lượng lao động trung bình toàn năm …………… người 

Diện tích mặt bằng sản xuất thực tế …………….. m2 

3.2. Sản xuất của cơ sở 

(chọn đơn vị đo phù hợp với loại sản phẩm là tấn/năm; m/năm; m2/năm; m3/giờ v.v…) 

Năng lực SX 

Tên sản phẩm 

Dự kiến sản xuất Tỷ lệ so với chi phí sản 

xuất (%) 

Tỷ lệ so với doanh thu (%) 

 (Số lượng) (Đơn vị đo)   

 (Số lượng) (Đơn vị đo)   

 (Số lượng) (Đơn vị đo)   

 (Số lượng) (Đơn vị đo)   

 (Số lượng) (Đơn vị đo)   

…… (Số lượng) (Đơn vị đo)   

3.3. Sử dụng nhiên liệu thực tế 

Loại nhiên liệu Mức sử dụng Giá nhiên liệu 

Than đá (Số lượng) (Đơn vị đo)  

Dầu FO (Số lượng) (Đơn vị đo)  

Dầu Diezen (Số lượng) (Đơn vị đo)  

Xăng (Số lượng) (Đơn vị đo)  

Khí đốt (Số lượng) (Đơn vị đo)  

Than cốc (Số lượng) (Đơn vị đo)  

Khí than (Số lượng) (Đơn vị đo)  

Hơi nước mua ngoài (Số lượng) (Đơn vị đo)  

… (Số lượng) (Đơn vị đo)  

Sử dụng điện thực tế 

Điện năng mua ngoài Công suất ….………. kW Điện năng ………….. 106 kWh/năm 

Giá điện mua ………… đồng/ kW ……………đồng/ kWh 

Điện tự sản xuất (nếu có) Công suất lắp đặt: ….……kW 

Điện năng sản xuất: ……..... 106kWh/năm 

Giá điện sản xuất 

……… đồng/kWh 

Công nghệ: 

Nhiên liệu sử dụng: 
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Nhiên liệu thay thế: 
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3.4. Kết quả đạt được về mục tiêu tiết kiệm, sử dụng hiệu quả năng lượng trong năm ……….. : 

Các giải pháp và kết quả đạt được (Đối chiếu với kế hoạch đã đăng ký ở mục II.4 và ghi thêm các giải pháp bổ sung- nếu có) 

Giải pháp TKNL đã áp dụng Loại nhiên liệu Mục đích của giải pháp Kết quả đạt được Chi phí (Triệu đồng) Ghi chú 

   Mức tiết kiệm NL   _______ (Đơnvị đo) 

Mức tiết kiệm NL   _______  (%)1 

Tiết kiệm chi phí    _______   (Tr. đồng) 

 Lợi ích khác (là gì?) ______  

  

   Mức tiết kiệm NL   _______ (Đơnvị đo) 

Mức tiết kiệm NL   _______ (%)1 

Tiết kiệm chi phí    _______   (Tr. đồng) 

Lợi ích khác (là gì?) ______  

  

   Mức tiết kiệm NL   _______ (Đơnvị đo) 

Mức tiết kiệm NL   _______  (%)1 

Tiết kiệm chi phí    _______   (Tr. đồng) 

 Lợi ích khác (là gì?) ______  

  

   Mức tiết kiệm NL   _______ (Đơnvị đo) 

Mức tiết kiệm NL   _______  (%)1 

Tiết kiệm chi phí    _______   (Tr. đồng) 

Lợi ích khác (là gì? _______  
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   Mức tiết kiệm NL   _______ (Đơnvị đo) 

Mức tiết kiệm NL   _______  (%)1 

Tiết kiệm chi phí    _______   (Tr. đồng)  

Lợi ích khác (là gì?) ______  

  

(1) So với mục đích sử dụng (ví dụ chiếu sáng, điều hòa nhiệt độ, phụ tải cho thiết bị chuyển động, v.v…), không so với tổng năng lượng sử dụng. 

3.5. Thực hiện việc thay thế, nâng cấp, bổ sung thiết bị công nghệ 

Tên thiết bị dự kiến lắp mới/nâng 

cấp/thay thế theo kế hoạch 

Cách thức lắp đặt (lắp mới, nâng cấp 

hoặc thay thế) 

Thực hiện 

(Có/không) 

Lý do (Trong trường hợp không thực hiện được) 

    

    

    

    

    

    

    

 

Tên thiết bị được lắp mới/nâng cấp/thay 

thế không có trong kế hoạch 

Mô tả tính năng, vị trí sử dụng của thiết 

bị 

Cách thức lắp đặt (lắp mới, 

nâng cấp hoặc thay thế) 

Lý do lắp mới/nâng cấp/thay thế thiết bị 
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IV. Nội dung khác liên quan đến kế hoạch 

Cam kết 

Được sự ủy quyền của Giám đốc Công ty [Tên Công ty] về việc dự thảo và báo cáo kế hoạch năm về sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm [YYYY] của [Tên Công ty hoặc Chi nhánh/Nhà máy trực thuộc 

được báo cáo trong kế hoạch], tôi cam kết đã kiểm tra kỹ các dữ liệu trong báo cáo, đảm bảo các dữ liệu là 

chính xác theo hiểu biết của bản thân tôi và xin chịu trách nhiệm về các dữ liệu đã báo cáo. 

Ngày báo cáo […/../….] 

Người lập kế hoạch 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

Người đứng đầu cơ sở duyệt 

(Ký tên và đóng dấu) 

 



85 

 

Mẫu 1.2 

Mẫu Kế hoạch năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

của cơ sở sử dụng năng lượng trong điểm 

(Dùng cho cơ sở sản xuất điện) 

KẾ HOẠCH NĂM 

VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ 

 [Tên cơ sở] báo cáo kế hoạch năm [xxxx] Ngày lập báo cáo [../../……] 

Mã số ID: [Ghi mã số do Hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia cấp] 

 Ngày tháng năm nhận báo cáo [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

 Ngày tháng năm xử lý, xác nhận [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

Phân ngành: ............................................................................................... 

Tên cơ sở: ……………………………........……………………………. 

Mã số thuế: ……………………………........……………………………. .... 

Điạ chỉ: ...……………………….............. [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Người chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo: ................................................................  

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .…….......…… 

Trực thuộc (tên công ty mẹ): ............................................................................... 

Điạ chỉ: ...……………………………….…  [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .…….......…… 

Chủ sở hữu: (Nhà nước/ thành phần kinh tế khác) 

I. Thông tin về cơ sở hạ tầng và hoạt động 

Công nhân viên Quản lý/ hành chính Vận hành/ sửa chữa, bảo 

dưỡng thiết bị NL 

Nhân viên phục vụ 

Số lượng    

 

Năm đưa cơ sở vào hoạt động  

Nhiên liệu sử dụng Loại nhiên liệu Khối lượng sử dụng/năm Nhiệt trị thấp (kJ/kg) 

Nhiên liệu chính    

Nhiên liệu thay thế    

Nhiên liệu phụ trợ 1    

Nhiên liệu phụ trợ 2    

Số tổ máy Công suất (MW)  Số tổ máy Công suất (MW) 

Tổ máy 1  Tổ máy 5  

Tổ máy 2  Tổ máy 6  
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Tổ máy 3  Tổ máy 7  

Tổ máy 4  Tổ máy 8  

Mức tiêu thụ năng lượng hiện tại (Số liệu báo cáo thực hiện trong năm trước) 

Loại nhiên liệu Khối lượng Nhiệt năng Giá nhiên liệu Sử dụng cho mục đích gì 

Than đá  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu FO  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu Diezen  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Xăng  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí đốt  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

Than cốc  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí than  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

…        

 

Điện sản xuất Công suất huy động: ……….…… kW 

Điện năng sản xuất: ……………. 106kWh/năm 

Công nghệ: 

Nhiên liệu sử dụng: 

Nhiên liệu thay thế: 

 (Các nội dung khác theo Mẫu 1.1, mục: II; III; IV) 
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Mẫu 1.3 

Mẫu Kế hoạch năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

của cơ sở sử dụng năng lượng trong điểm 

(Dùng cho tòa nhà đặt trụ sở, văn phòng làm việc) 

KẾ HOẠCH NĂM 

VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ 

[Tên cơ sở] báo cáo kế hoạch năm [xxxx] Ngày lập báo cáo [../../……] 

Mã số ID: [Ghi mã số do Hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia cấp] 

Ngày tháng năm nhận báo cáo [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

Ngày tháng năm xử lý, xác nhận [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

 

Phân ngành: ............................................................................................... 

Tên cơ sở: ……………………………........……………………………. 

Mã số thuế: ……………………………........……………………………. .... 

Điạ chỉ: ...……………………….............. [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Người chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo: .........................................................................  

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .…….......…………....... 

Trực thuộc (tên công ty mẹ): ............................................................................... 

Điạ chỉ: ...……………………………….…  [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .…….......…………........ 

 Chủ sở hữu: (Nhà nước/ thành phần kinh tế khác) 

I. Thông tin về cơ sở hạ tầng và hoạt động 

Công nhân viên Làm việc theo chức vụ 

hành chính 

Nhân viên phục vụ Nhân viên vận hành/ sửa 

chữa thiết bị NL 

Số lượng    

 

Năm đưa tòa nhà vào hoạt động  Loại công trình  

Tổng diện tích mặt sàn m2 Số tầng  

Tổng diện tích được bao che m2 Tổng diện tích bán bao che m2 

Tổng diện tích không bao che m2 Diện tích được ĐHNĐ (1) m2 

Tổng diện tích văn phòng m2 Số phòng làm việc  

Tổng diện tích các phòng họp m2 Số phòng họp  

Diện tích cho thuê làm cửa hàng m2 Số cửa hàng  

Diện tích khu căng-tin, phục vụ m2 Diện tích khu giải trí m2 
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Ghi chú: (1) ĐHNĐ – Điều hòa nhiệt độ. 

Mức tiêu thụ năng lượng hiện tại (Số liệu báo cáo thực hiện trong năm trước) 

Loại nhiên liệu Khối lượng Nhiệt năng Giá nhiên liệu Sử dụng cho mục đích 

gì 

Than đá  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu FO  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu Diezen  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Xăng  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí đốt  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

Than cốc  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí than  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

Hơi nước mua 

ngoài 

 103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

…        

 

Điện năng mua ngoài Công suất ….………. kW Điện năng ……….. 106 kWh/năm 

Giá điện mua ………… đồng/ kW ……………đồng/ kWh 

Điện tự sản xuất (nếu có) Công suất lắp đặt:……….……kW 

Điện năng sản xuất:…………….106kWh/năm 

Công nghệ: 

Nhiên liệu sử dụng: 

Nhiên liệu thay thế: 

 

(Các nội dung khác theo Mẫu 1.1, mục: II; III; IV) 
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Mẫu 1.4 

Mẫu Kế hoạch năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

của cơ sở sử dụng năng lượng trong điểm 

(Dùng cho các trường học; bệnh viện; khu vui chơi, giải trí; thể dục, thể thao) 

KẾ HOẠCH NĂM 

VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ 

 [Tên cơ sở] báo cáo kế hoạch năm [xxxx] Ngày lập báo cáo [../../……] 

Mã số ID: [Ghi mã số do Hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia cấp] 

 Ngày tháng năm nhận báo cáo [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

 Ngày tháng năm xử lý, xác nhận [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

Phân ngành: ............................................................................................... 

Tên cơ sở: ……………………………........……………………………. 

Mã số thuế: ……………………………........……………………………. .... 

Điạ chỉ: ...……………………….............. [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Người chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo: ..............................................................  

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .…….......… 

Trực thuộc (tên công ty mẹ): ............................................................................... 

Điạ chỉ: ...……………………………….… [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .…….......… 

Chủ sở hữu: (Nhà nước/ thành phần kinh tế khác) 

I. Thông tin về cơ sở hạ tầng và hoạt động 

Công nhân viên Quản lý và theo chức vị 

chuyên môn 

Nhân viên phục vụ Nhân viên vận hành/ 

sửa chữa thiết bị NL 

Số lượng    

 

Năm đưa tòa nhà vào hoạt động  Loại công trình  

Tổng diện tích mặt sàn m2 Số tầng  

Tổng diện tích được bao che m2 Tổng diện tích bán bao che m2 

Tổng diện tích không bao che m2 Diện tích được ĐHNĐ (1) m2 

Loại tòa nhà (2)  

Số phòng học/giảng đường  Số văn phòng làm việc  

Tổng diện tích phòng họp  Số phòng họp  

Số phòng bệnh (bệnh viện)  Số phòng mổ (bệnh viện)  
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Số phòng dịch vụ/cách ly (b/viện)  Số phòng tập (TDTT)  

Diện tích khu căng-tin, phục vụ m2 Diện tích khu vui chơi, giải trí m2 

Ghi chú: (1) ĐHNĐ-Điều hòa nhiệt độ. (2) Là trường học; bệnh viện hay khu vui chơi; TDTT. 

Mức tiêu thụ năng lượng hiện tại (Số liệu báo cáo thực hiện trong năm trước) 

Loại nhiên liệu Khối lượng Nhiệt năng Giá nhiên liệu Sử dụng cho mục đích 

gì 

Than đá  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu FO  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu Diezen  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Xăng  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí đốt  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

Than cốc  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí than  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

Hơi nước mua 

ngoài 

 103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

…        

 

Điện năng mua ngoài Công suất ….………. kW Điện năng ……….. 106 kWh/năm 

Giá điện mua ………… đồng/ kW ……………đồng/ kWh 

Điện tự sản xuất (nếu có) Công suất lắp đặt: ……….…… kW 

Điện năng sản xuất: ……………. 106kWh/năm 

Công nghệ: 

Nhiên liệu sử dụng: 

Nhiên liệu thay thế: 

(Các nội dung khác theo Mẫu 1.1, mục: II; III; IV) 
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Mẫu 1.5 

Mẫu Kế hoạch năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

của cơ sở sử dụng năng lượng trong điểm 

(Dùng cho các khách sạn, nhà hàng) 

KẾ HOẠCH NĂM 

VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ 

[Tên cơ sở] báo cáo kế hoạch năm [xxxx] Ngày lập báo cáo [../../……] 

Mã số ID: [Ghi mã số do Hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia cấp] 

Ngày tháng năm nhận báo cáo [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

Ngày tháng năm xử lý, xác nhận [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

Phân ngành: ............................................................................................... 

Tên cơ sở: ……………………………........……………………………. 

Mã số thuế: ……………………………........……………………………. .... 

Điạ chỉ: ...……………………….............. [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Người chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo: ............................................................  

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .…….......… 

Trực thuộc (tên công ty mẹ): ............................................................................... 

Điạ chỉ: ...……………………………….… [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .…….......…  

Chủ sở hữu: (Nhà nước/ thành phần kinh tế khác) 

I. Thông tin về cơ sở hạ tầng và hoạt động 

Công nhân viên Quản lý, phục vụ khách 

sạn/ nhà hàng 

Nhân viên tạp vụ, phục 

vụ khác 

Nhân viên vận hành/ 

sửa chữa thiết bị NL 

Số lượng    

 

Năm đưa tòa nhà vào hoạt động  Loại công trình  

Tổng diện tích mặt sàn m2 Số tầng  

Tổng diện tích được bao che m2 Tổng diện tích bán bao che m2 

Tổng diện tích không bao che m2 Diện tích được ĐHNĐ (1) m2 

Loại tòa nhà (2)  

Số phòng khách sạn/nhà hàng  Số văn phòng làm việc  

Tổng diện tích phòng khách ở  Số lượng tối đa (khách/ tối).  

Tổng diện tích phòng họp m2 Số phòng họp  
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Tổng diện tích phòng ăn m2 Diện tích khu vui chơi, giải trí m2 

Tổng diện tích nhà để xe cho thuê m2 Diện tích làm dịch vụ khác m2 

Ghi chú: (1) ĐHNĐ – Điều hòa nhiệt độ. (2) Là khách sạn hay nhà hàng. 

Mức tiêu thụ năng lượng hiện tại (Số liệu báo cáo thực hiện trong năm trước) 

Loại nhiên liệu Khối lượng Nhiệt năng Giá nhiên liệu Sử dụng cho mục đích 

gì 

Than đá  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu FO  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu Diezen  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Xăng  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí đốt  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

Than cốc  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí than  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

Hơi nước mua 

ngoài 

 10 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

…        

 

Điện năng mua ngoài Công suất ….………. kW Điện năng ……….. 106 kWh/năm 

Giá điện mua ………… đồng/ kW …………… đồng/ kWh 

Điện tự sản xuất (nếu có) Công suất lắp đặt: ……….…… kW 

Điện năng sản xuất: ……………. 106kWh/năm 

Công nghệ: 

Nhiên liệu sử dụng: 

Nhiên liệu thay thế: 

 

 (Các nội dung khác theo Mẫu 1.1, mục: II; III; IV) 
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Mẫu 1.6 

Mẫu Kế hoạch năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

của cơ sở sử dụng năng lượng trong điểm 

(Dùng cho tòa nhà siêu thị, cửa hàng) 

KẾ HOẠCH NĂM 

VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ 

[Tên cơ sở] báo cáo kế hoạch năm [xxxx] Ngày lập báo cáo [../../……] 

Mã số ID: [Ghi mã số do Hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia cấp] 

 Ngày tháng năm nhận báo cáo [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

 Ngày tháng năm xử lý, xác nhận [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

Phân ngành: ............................................................................................... 

Tên cơ sở: ……………………………........……………………………. 

Mã số thuế: ……………………………........……………………………. .... 

Điạ chỉ: ...……………………….............. [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Người chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo: ............................................................. 

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .…….......…  

Trực thuộc (tên công ty mẹ): ............................................................................... 

Điạ chỉ: ...……………………………….… [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .…….......…  

Chủ sở hữu: (Nhà nước/ thành phần kinh tế khác) 

I. Thông tin về cơ sở hạ tầng và hoạt động 

Công nhân viên Quản lý/ bán hàng/ 

thu ngân/ kho hàng 

Nhân viên tạp vụ, phục 

vụ khác 

Nhân viên vận hành/ 

sửa chữa thiết bị NL 

Số lượng    

 

Năm đưa tòa nhà vào hoạt động  Loại công trình  

Tổng diện tích mặt sàn m2 Số tầng  

Tổng diện tích được bao che m2 Tổng diện tích bán bao che m2 

Tổng diện tích không bao che m2 Diện tích được ĐHNĐ (1) m2 

Tổng diện tích bày bán hàng m2 Số gian hàng  

Tổng diện tích nhà kho m2 Diện tích khu vui chơi, giải trí m2 

Tổng diện tích làm văn phòng m2 Diện tích khu ăn uống, dịch vụ m2 

Ghi chú: (1) ĐHNĐ – Điều hòa nhiệt độ. 
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Mức tiêu thụ năng lượng hiện tại (Số liệu báo cáo thực hiện trong năm trước) 

Loại nhiên liệu Khối lượng Nhiệt năng Giá nhiên liệu Sử dụng cho mục đích 

gì 

Than đá  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu FO  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu Diezen  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Xăng  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí đốt  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

Than cốc  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí than  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

Hơi nước mua 

ngoài 

 103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

…        

 

Điện năng mua ngoài Công suất ….………. kW Điện năng ……….. 106 kWh/năm 

Giá điện mua ………… đồng/ kW …………… đồng/ kWh 

Điện tự sản xuất (nếu có) Công suất lắp đặt: ……….…… kW 

Điện năng sản xuất: ……………. 106kWh/năm 

Công nghệ: 

Nhiên liệu sử dụng: 

Nhiên liệu thay thế: 

(Các nội dung khác theo Mẫu 1.1, mục: II; III; IV) 
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Mẫu 1.7 

Mẫu Kế hoạch năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

của cơ sở sử dụng năng lượng trong điểm 

(Dùng cho cơ sở là cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước) 

KẾ HOẠCH NĂM 

VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ 

 [Tên cơ sở] báo cáo kế hoạch năm [xxxx] Ngày lập báo cáo [../../……] 

Mã số ID: [Ghi mã số do Hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia cấp] 

 Ngày tháng năm nhận báo cáo [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

 Ngày tháng năm xử lý, xác nhận [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

Phân ngành: ............................................................................................... 

Tên cơ sở: ……………………………........……………………………. 

Mã số thuế: ……………………………........……………………………. .... 

Điạ chỉ: ...……………………….............. [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Người chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo: ......................................................... 

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .…….......  

Trực thuộc (tên công ty mẹ): ............................................................................... 

Điạ chỉ: ...……………………………….…  [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .……....... 

I. Thông tin về cơ sở hạ tầng và hoạt động 

Công nhân viên Làm việc theo chức vụ 

hành chính 

Nhân viên phục vụ Nhân viên vận hành/ sửa 

chữa thiết bị NL 

Số lượng    

 

Năm đưa tòa nhà vào hoạt động  Loại công trình  

Tổng diện tích mặt sàn m2 Số tầng  

Tổng diện tích được bao che m2 Tổng diện tích bán bao che m2 

Tổng diện tích không bao che m2 Diện tích được ĐHNĐ (1) m2 

Tổng diện tích văn phòng m2 Số phòng làm việc  

Tổng diện tích các phòng họp m2 Số phòng họp  

Diện tích khu căng-tin, phục vụ m2 Diện tích khu giải trí m2 

Tổng diện tích nhà kho m2 Diện tích nhà để xe m2 

Ghi chú: (1) ĐHNĐ – Điều hòa nhiệt độ. 

Mức tiêu thụ năng lượng hiện tại (Số liệu báo cáo thực hiện trong năm trước) 
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Loại nhiên liệu Khối lượng Nhiệt năng Giá nhiên liệu Sử dụng cho mục đích 

gì 

Than đá  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu FO  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu Diezen  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Xăng  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí đốt  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

Than cốc  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí than  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

Hơi nước mua 

ngoài 

 103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

…        

 

Điện năng mua ngoài Công suất ….………. kW Điện năng ……….. 106 kWh/năm 

Giá điện mua ………… đồng/ kW …………… đồng/ kWh 

Điện tự sản xuất (nếu có) Công suất lắp đặt: ……….…… kW 

Điện năng sản xuất: ……………. 106kWh/năm 

Công nghệ: 

Nhiên liệu sử dụng: 

Nhiên liệu thay thế: 

 

(Các nội dung khác theo Mẫu 1.1, mục: II; III; IV) 

Cam kết 

Được sự ủy quyền của [chức danh người đứng đầu] về việc dự thảo kế hoạch năm về sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả năm [YYYY]/ báo cáo tình hình sử dụng năng lượng năm [YYYY] của [Tên Cơ quan, 

đơn vị], tôi cam kết đã kiểm tra kỹ các dữ liệu trong tài liệu, đảm bảo các dữ liệu là chính xác theo hiểu biết 

của bản thân tôi và xin chịu trách nhiệm về các dữ liệu đã báo cáo. 

Ngày báo cáo  […/../….] 

Người lập [tên văn bản] 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị duyệt 

(Ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu 1.8 

Mẫu Kế hoạch năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

của cơ sở sử dụng năng lượng trong điểm 

(Dùng cho các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực Giao thông vận tải) 

KẾ HOẠCH NĂM 

VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ 

[Tên cơ sở] báo cáo kế hoạch năm [xxxx] Ngày lập báo cáo [../../……] 

Mã số ID: [Ghi mã số do Hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia cấp] 

 Ngày tháng năm nhận báo cáo [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

 Ngày tháng năm xử lý, xác nhận [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

 

Phân ngành: ............................................................................................... 

Tên cơ sở: ……………………………........……………………………. 

Mã số thuế: ……………………………........……………………………. .... 

Điạ chỉ: ...……………………….............. [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Người chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo: ............................................................  

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .…….......… 

Trực thuộc (tên công ty mẹ): ....................................................................................... 

Điạ chỉ: ...……………………………….…  [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .…….......…  

Chủ sở hữu: (Nhà nước/ thành phần kinh tế khác) 

I. Thông tin về cơ sở hạ tầng và hoạt động 

Công nhân viên Quản lý/ hành chính/lái 

tàu/xe 

Sửa chữa, bảo dưỡng 

thiết bị NL 

Nhân viên phục vụ 

Số lượng    

 

Năm đưa cơ sở vào hoạt động  

Năng lực phương tiện của cơ sở 

Loại phương tiện Số lượng (chiếc) Loại nhiên liệu Năng lực vân chuyển/ năm 

H.khách x km Tấn x km 

Xe tắc - xi     

Xe buýt     

Xe tải các loại     

Tàu hỏa     
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Tàu thủy/thuyền     

Máy bay     

….     

Mức tiêu thụ năng lượng hiện tại (Số liệu báo cáo thực hiện trong năm trước) 

Loại nhiên liệu Khối lượng Nhiệt năng Giá nhiên liệu Sử dụng cho mục đích 

gì 

Than đá  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu FO  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu Diezen  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Xăng  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí đốt  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

Than cốc  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí than  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

…        

 

Điện năng mua ngoài Công suất ….………. kW Điện năng ……….. 106 kWh/năm 

Giá điện mua ………… đồng/ kW …………… đồng/ kWh 

Điện tự sản xuất (nếu có) Công suất lắp đặt: ……….…… kW 

Điện năng sản xuất: ……………. 106kWh/năm 

Công nghệ: 

Nhiên liệu sử dụng: 

Nhiên liệu thay thế: 

 (Các nội dung khác theo Mẫu 1.1, mục: II; III; IV) 
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Mẫu 1.9 

Mẫu Kế hoạch năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

của cơ sở sử dụng năng lượng trong điểm 

(Dùng cho các cơ sở chế biến, gia công sản phẩm trong nông nghiệp) 

KẾ HOẠCH NĂM 

VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ 

 [Tên cơ sở] báo cáo kế hoạch năm [xxxx] Ngày lập báo cáo [../../……] 

Mã số ID: [Ghi mã số do Hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia cấp] 

 Ngày tháng năm nhận báo cáo [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

 Ngày tháng năm xử lý, xác nhận [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

Phân ngành: ............................................................................................... 

Tên cơ sở: ……………………………........……………………………. 

Mã số thuế: ……………………………........……………………………. .... 

Điạ chỉ: ...……………………….............. [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Người chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo: ..........................................................  

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .……....... 

Trực thuộc (tên công ty mẹ): .................................................................................... 

Điạ chỉ: ...……………………………….… [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .…….......  

Chủ sở hữu: (Nhà nước/ thành phần kinh tế khác) 

I. Thông tin về cơ sở hạ tầng và sản phẩm 

Năm đưa cơ sở vào hoạt động  

Số lao động/diện tích mặt bằng Khu vực sản xuất Khu vực văn phòng 

Tổng số lao động hiện tại   

Diện tích mặt bằng (m2)   

 

Năng lực sản xuất của cơ sở 

(chọn đơn vị đo phù hợp với loại sản phẩm là tấn/năm; m/năm; m2/năm; m3/giờ v.v…) 

Năng lực SX 

Tên sản phẩm  

Đơn vị đo Theo thiết kế Mức sản xuất cao nhất hiện 

tại 
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……    

 

 

Mức tiêu thụ năng lượng hiện tại (Số liệu báo cáo thực hiện trong năm trước) 

Loại nhiên liệu Khối lượng Nhiệt năng Giá nhiên liệu Sử dụng cho mục đích gì 

Than đá  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu FO  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu Diezen  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Xăng  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí đốt  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

Than cốc  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí than  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

Hơi nước mua 

ngoài 

 103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

…        

 

Điện năng mua ngoài Công suất ….………. kW Điện năng ………….. 106 kWh/năm 

Giá điện mua ………… đồng/ kW …………… đồng/ kWh 

Điện tự sản xuất (nếu có) Công suất lắp đặt: ……….…… kW 

Điện năng sản xuất: ……………. 106kWh/năm 

Công nghệ: 

Nhiên liệu sử dụng: 

Nhiên liệu thay thế: 

 (Các nội dung khác theo Mẫu 1.1, mục: II; III; IV) 
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Mẫu 1.10 

Mẫu Kế hoạch năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

của cơ sở sử dụng năng lượng trong điểm 

(Dùng cho các cơ sở đánh bắt thủy, hải sản; máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp) 

KẾ HOẠCH NĂM 

VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ 

 [Tên cơ sở] báo cáo kế hoạch năm [xxxx] Ngày lập báo cáo [../../……] 

Mã số ID: [Ghi mã số do Hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia cấp] 

Ngày tháng năm nhận báo cáo [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

Ngày tháng năm xử lý, xác nhận [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

Phân ngành: ............................................................................................... 

Tên cơ sở: ……………………………........……………………………. 

Mã số thuế: ……………………………........……………………………. .... 

Điạ chỉ: ...……………………….............. [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Người chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo: .........................................................................  

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .…….......…………....... 

Trực thuộc (tên công ty mẹ): ............................................................................... 

Điạ chỉ: ...……………………………….… [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .…….......…………........  

Chủ sở hữu: (Nhà nước/ thành phần kinh tế khác) 

I. Thông tin về cơ sở hạ tầng và hoạt động 

Công nhân viên Quản lý/ hành chính/ lái 

tàu/xe 

Sửa chữa, bảo dưỡng 

thiết bị NL 

Nhân viên phục vụ 

Số lượng    

 

Năm đưa cơ sở vào hoạt động  

Loại phương tiện Số lượng (chiếc) Loại nhiên liệu/ năng lượng 

Tàu đánh bắt cá   

Tàu thủy/thuyền   

Máy kéo   

Máy cày   

Máy gặt đập   

Máy tuốt lúa   

….   
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Mức tiêu thụ năng lượng hiện tại (Số liệu báo cáo thực hiện trong năm trước) 

Loại nhiên liệu Khối lượng Nhiệt năng Giá nhiên liệu Sử dụng cho mục đích 

gì 

Than đá  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu FO  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu Diezen  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Xăng  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí đốt  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

Than cốc  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí than  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

…        

 

Điện năng mua ngoài Công suất ….………. kW Điện năng ……….. 106 kWh/năm 

Giá điện mua ………… đồng/ kW …………… đồng/ kWh 

(Các nội dung khác theo Mẫu 1.1, mục: II; III; IV) 
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Mẫu 1.11 

Mẫu Kế hoạch năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

của cơ sở sử dụng năng lượng trong điểm 

(Dùng cho cơ sở thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp) 

KẾ HOẠCH NĂM 

VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ 

 [Tên cơ sở] báo cáo kế hoạch năm [xxxx] Ngày lập báo cáo [../../……] 

Mã số ID: [Ghi mã số do Hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia cấp] 

 Ngày tháng năm nhận báo cáo [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

 Ngày tháng năm xử lý, xác nhận [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

Phân ngành: ............................................................................................... 

Tên cơ sở: ……………………………........……………………………. 

Mã số thuế: ……………………………........……………………………. .... 

Điạ chỉ: ...……………………….............. [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Người chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo: ......................................................................... 

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .…….......………….......  

Trực thuộc (tên công ty mẹ): ............................................................................... 

Điạ chỉ: ...……………………………….… [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .…….......…………........  

Chủ sở hữu: (Nhà nước/ thành phần kinh tế khác) 

I. Thông tin về cơ sở hạ tầng và hoạt động 

Công nhân viên Quản lý/ hành chính Vận hành/ sửa chữa, bảo 

dưỡng thiết bị NL 

Nhân viên phục vụ 

Số lượng    

 

Năm đưa cơ sở vào hoạt động  

Hạng mục Đơn vị đo Số lượng 

Diện tích đất được phục vụ tưới tiêu ha  

Số trạm bơm (trạm)  

Số lượng bơm (chiếc)  

Tổng công suất sử dụng điện cho bơm kW  

Khối lượng nước bơm hàng ngày m3/ngày  

….   
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Mức tiêu thụ năng lượng hiện tại (Số liệu báo cáo thực hiện trong năm trước) 

Loại nhiên liệu Khối lượng Nhiệt năng Giá 

nhiên liệu 

Sử dụng cho mục đích 

gì 

Than đá  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu FO  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu Diezen  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Xăng  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí đốt  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

Than cốc  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí than  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

…        

 

Điện năng mua ngoài Công suất ….………. kW Điện năng ………….. 106 kWh/năm 

Giá điện mua ………… đồng/ kW …………… đồng/ kWh 

Điện tự sản xuất (nếu có) Công suất lắp đặt: ……….…… kW 

Điện năng sản xuất: ……………. 106kWh/năm 

Công nghệ: 

Nhiên liệu sử dụng: 

Nhiên liệu thay thế: 

 (Các nội dung khác theo Mẫu 1.1, mục: II; III; IV) 
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PHỤ LỤC II 

CÁC MẪU VĂN BẢN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH, BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

NĂM/ KẾ HOẠCH NĂM NĂM VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU 

QUẢ CỦA CƠ SỞ; ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH NĂM, BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG 

NĂNG LƯỢNG HẰNG NĂM CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

Ban hành kèm theo Thông tư số 09 /2012 /TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương 

Mẫu 2.1 

Mẫu văn bản thông báo đến Sở quản lý tại địa phương về kế hoạch, báo cáo 

thực hiện kế hoạch năm/kế hoạch năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm 

và hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 

Mẫu 2.2 

Mẫu văn bản thông báo kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch năm/kế hoạch 

năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở sử dụng 

năng lượng trọng điểm sau khi đã chỉnh sửa theo yêu cầu của sở quản lý 

Mẫu 2.3 
Mẫu văn bản đăng ký kế hoạch năm/báo cáo tình hình sử dụng năng lượng 

hàng năm của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước 
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Mẫu 2.1 

Mẫu văn bản thông báo đến Sở quản lý tại địa phương về kế hoạch, báo cáo thực hiện 

kế hoạch năm/kế hoạch năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ 

sở sử dụng năng lượng trọng điểm 

[Tên cơ sở] 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số [số của văn bản]  [Tên tỉnh], ngày … tháng … năm ……. 

 

Kính gửi : Ông Giám đốc Sở …...... (tên địa phương) 

Căn cứ qui định tại Điều 33 Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Điều 10 

Nghị định của Chính phủ số 21 /2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011, Điều [5, 6, 8, 9 

(lựa chọn số phù hợp với mục đích của văn bản)] Thông tư của Bộ Công Thương số 

09/2012/TT-BCT ngày 20 tháng  4 năm 2012, [Tên cơ sở] đã dự thảo xong [kế hoạch năm 

(xxxx)/ kế hoạch năm năm (từ xxxx đến yyyy) / báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 

(xxxx)/ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm năm (từ xxx đến yyyy) (lựa chọn nội dung 

phù hợp với mục đích của văn bản)] về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và đã lưu 

nội dung tài liệu trên trên trang thông tin điện tử của Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia tại địa 

chỉ [đường dẫn để truy cập văn bản, không ghi mật khẩu]. 

Đề nghị quý Sở xem xét, cho ý kiến để cơ sở có căn cứ sửa chữa, bổ sung hoàn 

chỉnh [kế hoạch năm/ kế hoạch năm năm/ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm/ báo cáo 

kết quả thực hiện kế hoạch năm năm (lựa chọn nội dung phù hợp với mục đích của văn 

bản)]. 

Chúng tôi cam kết đã kiểm tra kỹ các dữ liệu trong tài liệu, đảm bảo các dữ liệu là 

chính xác và xin chịu trách nhiệm về các dữ liệu đã báo cáo. 

Người lập [tên văn bản] 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

Người đứng đầu cơ sở duyệt 

(Ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu 2.2 

Mẫu văn bản thông báo kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch năm/kế hoạch năm năm 

về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 

sau khi đã chỉnh sửa theo yêu cầu của sở quản lý 

[Tên cơ sở] 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số [số của văn bản]  [Tên tỉnh], ngày … tháng … năm ……. 

 

Kính gửi : Ông Giám đốc Sở ……… (tên địa phương) 

Căn cứ qui định tại Điều 33 Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Điều 10 

Nghị định của Chính phủ số 21 /2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011, Điều [5, 6, 8, 9 

(lựa chọn số phù hợp với mục đích của văn bản)] Thông tư của Bộ Công Thương số 

.../2012/TT-BCT ngày .... tháng .... năm 2012; 

Sau khi tiếp thu ý kiến của Sở…. tại văn bản số [số hiệu văn bản của Sở], [Tên cơ 

sở] đã sửa chữa, hoàn chỉnh [kế hoạch năm (xxxx)/ kế hoạch năm năm (từ xxxx đến yyyy)/ 

báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm (xxxx)/ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 

năm (từ xxxx đến (yyyy) (lựa chọn nội dung phù hợp với mục đích của văn bản)] về sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và đã lưu nội dung tài liệu trên trên trang thông tin 

điện tử của Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia tại địa chỉ [đường dẫn để truy cập văn bản, 

không ghi mật khẩu]. 

[Tên cơ sở] xin được chính thức [đăng ký kế hoạch năm (xxxx)/ đăng ký kế hoạch 

năm năm (từ xxxx đến yyyy)/ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm (xxxx)/ báo cáo kết 

quả thực hiện kế hoạch năm năm (từ xxxx đến yyyy) (lựa chọn nội dung phù hợp với mục 

đích của văn bản)] về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

Chúng tôi cam kết đã kiểm tra kỹ các dữ liệu trong tài liệu, đảm bảo các dữ liệu là 

chính xác và xin chịu trách nhiệm về các dữ liệu đã báo cáo. 

Người lập [tên văn bản] 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

Người đứng đầu cơ sở duyệt 

(Ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu 2.3 

Mẫu văn bản đăng ký kế hoạch năm/báo cáo tình hình sử dụng năng lượng hàng năm 

của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước 

[Tên cơ sở] 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số [số của văn bản]  [Tên tỉnh], ngày … tháng … năm ……. 

 

Kính gửi : Ông Giám đốc Sở Công Thương (tên địa phương) 

Căn cứ qui định tại Điều 30, 31 Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Điều 

11 Nghị định của Chính phủ số 21 /2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011, Điều [7,10 

(lựa chọn số phù hợp với mục đích của văn bản)] Thông tư của Bộ Công Thương số 

.../2012/TT-BCT ngày .... tháng .... năm 2012; 

  [Tên cơ quan, đơn vị] đã dự thảo xong [kế hoạch năm (xxxx) về sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả/ báo cáo tình hình sử dụng năng lượng năm (xxxx) (lựa chọn nội dung 

phù hợp với mục đích của văn bản)] và đã lưu nội dung tài liệu trên trên trang thông tin 

điện tử của Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia tại địa chỉ [đường dẫn để truy cập văn bản, 

không ghi mật khẩu]. 

Bằng văn bản này, [Tên cơ quan, đơn vị] chính thức [đăng ký với quý Sở kế hoạch 

năm (xxxx) về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả/ báo cáo quý Sở tình hình sử dụng 

năng lượng năm (xxxx) (lựa chọn nội dung phù hợp với mục đích của văn bản)]. 

Chúng tôi cam kết đã kiểm tra kỹ các dữ liệu trong tài liệu, đảm bảo các dữ liệu là 

chính xác và xin chịu trách nhiệm về các dữ liệu đã báo cáo. 

 

Người lập [tên văn bản] 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị duyệt 

(Ký tên và đóng dấu) 
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XVIII. Báo cáo thực hiện kế hoạch 05 năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo thực hiện kế hoạch 05 năm về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo: Thông tư 09/2012/TT-BCT ngày 

20/4/2012 quy định về việc kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quản; thực hiện kiểm toán năng lượng.  

3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Tình hình thực hiện kế hoạch 05 năm về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả của đơn vị 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo:  

a) Đối tượng thực hiện báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Sở Công Thương. 

b) Đối tượng thực hiện báo cáo của các sở quản lý và doanh nghiệp: Sở Xây dựng, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải (sau đây gọi là các Sở quản lý); 

các Tập doàn kinh tế, Tổng công ty có doanh nghiệp đóng trên địa bàn. 

c) Đối tượng thực hiện báo cáo của các cơ quan, đơn vị: Các cơ quan, đơn vị sử dụng 

ngân sách nhà nước. 

d) Đối tượng thực hiện báo cáo của cá nhân, tổ chức: Các cơ sở sử dụng năng lượng 

trọng điểm của tỉnh. 

5. Cơ quan nhận báo cáo:  

a) Cơ quan nhận báo cáo tổng hợp chung của tỉnh: Bộ Công Thương. 

b) Cơ quan nhận báo cáo của các sở quản lý và các Tập doàn kinh tế, Tổng công ty 

có doanh nghiệp đóng trên địa bàn: Sở Công Thương. 

c) Cơ quan nhận báo cáo của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; các 

cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm: Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Sở Giao thông vận tải (sau đây gọi là các Sở quản lý); các Tập doàn kinh tế, Tổng 

công ty có doanh nghiệp đóng trên địa bàn.  

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Được thực hiện bằng văn bản giấy có chữ ký, đóng 

dấu của thủ trưởng đơn vị và báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Công Thương 

và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.. 

7. Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 15 tháng 01 của năm đầu tiên của mỗi chu kỳ kế 

hoạch 05 năm 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 lần/05 năm 

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Từ ngày 01 tháng 01 của năm đầu tiên đến ngày 

cuối cùng của tháng 12 của năm thứ 05 (số liệu 05 năm) 

10. Mẫu đề cương báo cáo: Không có. 

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo: Mẫu số 3.1 đến 3.11, Phụ lục III, Thông tư 09/2012/TT-

BCT ngày 20/4/2012 của Bộ Công Thương. 

12. Hướng dẫn quy trình báo cáo (nếu có):  
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- Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; các cơ sở sử dụng năng lượng 

trọng điểm báo cáo Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông 

vận tải (sau đây gọi là các Sở quản lý); các Tập doàn kinh tế, Tổng công ty có doanh nghiệp 

đóng trên địa bàn. 

- Các sở quản lý, các Tập doàn kinh tế, Tổng công ty có doanh nghiệp đóng trên địa 

bàn báo cáo Sở Công Thương. 

- Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương. 

Biểu mẫu báo cáo đính kèm:  

PHỤ LỤC III 

CÁC MẪU KẾ HOẠCH NĂM NĂM VÀ BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 

NĂM VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ CỦA CƠ SỞ SỬ 

DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM 

Ban hành kèm theo Thông tư số 09 /2012 /TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương 

Mẫu 3.1 Mẫu Kế hoạch năm năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm năm về sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trọng 

điểm (Dùng cho cơ sở hoạt động trong lĩnh vự sản xuất công nghiệp) 

Mẫu 3.2 Mẫu Kế hoạch năm năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm năm về sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trọng 

điểm (Dùng cho cơ sở sản xuất điện) 

Mẫu 3.3 Mẫu Kế hoạch năm năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm năm về sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trọng 

điểm (Dùng cho tòa nhà đặt trụ sở, văn phòng làm việc) 

Mẫu 3.4 Mẫu Kế hoạch năm năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm năm về sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trọng 

điểm (Dùng cho các trường học; bệnh viện; khu vui chơi, giải trí; thể dục, 

thể thao) 

Mẫu 3.5 Mẫu Kế hoạch năm năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm năm về sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trọng 

điểm (Dùng cho các khách sạn, nhà hàng) 

Mẫu 3.6 Mẫu Kế hoạch năm năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm năm về sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trọng 

điểm (Dùng cho tòa nhà siêu thị, cửa hàng) 

Mẫu 3.7 Mẫu Kế hoạch năm năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm năm về sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trọng 

điểm (Dùng cho cơ sở là cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước) 
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Mẫu 3.8 Mẫu Kế hoạch năm năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm năm về sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trọng 

điểm (Dùng cho các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực Giao thông vận tải) 

Mẫu 3.9 Mẫu Kế hoạch năm năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm năm về sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trọng 

điểm (Dùng cho các cơ sở chế biến, gia công sản phẩm trong nông nghiệp) 

Mẫu 3.10 Mẫu Kế hoạch năm năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm năm về sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trọng 

điểm (Dùng cho cơ sở đánh bắt thủy, hải sản; máy móc phục vụ sản xuất 

nông nghiệp) 

Mẫu 3.11 Mẫu Kế hoạch năm năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm năm về sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trọng 

điểm (Dùng cho cơ sở thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp) 
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Mẫu 3.1 

Mẫu Kế hoạch năm năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 

(Dùng cho cơ sở hoạt động trong lĩnh vự sản xuất công nghiệp) 

KẾ HOẠCH NĂM NĂM 

VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ 

 [Tên cơ sở] báo cáo kế hoạch 5 năm [giai đoạn từ .…. đến …..]. Ngày lập báo cáo [../../……] 

Mã số ID: [Ghi mã số do Hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia cấp] 

Ngày tháng năm nhận báo cáo [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

Ngày tháng năm xử lý, xác nhận [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

Phân ngành: ............................................................................................... 

Tên cơ sở: ……………………………........……………………………. 

Mã số thuế: ……………………………........……………………………. .... 

Điạ chỉ: ...……………………….............. [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Người chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo: ......................................................................... 

 Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .…….......…………....... 

Trực thuộc (tên công ty mẹ): ............................................................................... 

Điạ chỉ: ...……………………………….… [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .…….......…………........  

Chủ sở hữu: (Nhà nước/ thành phần kinh tế khác/ 

I. Thông tin về cơ sở hạ tầng và sản phẩm 

Năm đưa cơ sở vào hoạt động  

Số lao động/diện tích mặt bằng Khu vực sản xuất Khu vực văn phòng 

Tổng số lao động hiện tại   

Diện tích mặt bằng (m2)   

Năng lực sản xuất của cơ sở 

(chọn đơn vị đo phù hợp với loại sản phẩm là tấn/năm; m/năm; m2/năm; m3/giờ v.v…) 

Tên 

Năng lực 

sản phẩm SX 

Đơn vị đo Theo thiết kế Mức sản xuất cao nhất hiện 

tại 

    

    

    

    



113 

 

    

……    

 

Mức tiêu thụ năng lượng hiện tại (Số liệu năm cuối cùng trong chu kỳ năm năm trước) 

Loại nhiên liệu Khối lượng Nhiệt năng Giá nhiên liệu Sử dụng cho mục đích gì 

Than đá  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu FO  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu Diezen  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Xăng  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí đốt  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

Than cốc  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí than  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

Hơi nước mua 

ngoài 

 103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

…        

 

Điện năng mua ngoài Công suất ….………. kW Điện năng ………….. 106 kWh/năm 

Giá điện mua ………… đồng/ kW …………… đồng/ kWh 

Điện tự sản xuất (nếu có) Công suất lắp đặt: ……….……kW 

Điện năng sản xuất:……………106kWh/năm 

Công nghệ: 

Nhiên liệu sử dụng: 

Nhiên liệu thay thế: 
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II. Kế hoạch, mục tiêu tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng trong năm năm tới 

2.1. Các giải pháp và dự kiến kết quả 

Giải pháp TKNL dự kiến áp 

dụng 

Năm bắt đầu Năm kết 

thúc 

Mục tiêu tiết kiệm, sử dụng hiệu quả NL 

Loại nhiên 

liệu 

Mục đích của 

giải pháp 

Mức TKNL dự kiến đạt được Dự kiến chi 

phí (Tr. đồng) 

Hoàn vốn 

(năm) 

Mức cam kết và 

khả năng thực hiện 

(2) 

     Mức TK …………(Đơn vị đo) 

Tương đương (1) ……... %  

Thành tiền ……Tr. đồng 

Lợi ích khác (là gì?) 

   

     Mức TK …………(Đơn vị đo) 

Tương đương ………%  

Thành tiền ……Tr. đồng  

Lợi ích khác (là gì?) 

   

     Mức TK …………(Đơn vị đo) 

Tương đương ..…….. % 

 Thành tiền .…… Tr. đồng  

Lợi ích khác (là gì?) 

   

Ghi chú: (1) So với mục đích sử dụng (ví dụ chiếu sáng, điều hòa nhiệt độ, phụ tải cho thiết bị chuyển động, v.v…), không so với tổng năng lượng sử dụng. 

(2) Cho biết khả năng thực hiện (ví dụ: từ 0 đến 100%); mức đảm bảo (thấp, trung bình, cao). 

2.2. Kế hoạch thay thế, nâng cấp, bổ sung thiết bị công nghệ 
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Năm Tên thiết bị Mô tả tính năng, vị trí sử 

dụng của thiết bị 

Cách thức lắp đặt (lắp 

mới, nâng cấp hoặc 

thay thế) 

Lý do lắp mới, nâng cấp hoặc thay thế Mức cam kết và khả năng 

thực hiện 

      

      

      

 

III. Kết quả thực hiện kế hoạch (Tổng hợp từ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hàng năm chuyển qua) 

3.1. Các giải pháp và kết quả đạt được 

Năm 20…. 20…. 20…. 20…. 20…. 

Giải pháp 1: (Tên giải pháp)      

Mức tiết kiệm năng lượng - Dự kiến theo kế hoạch (kWh)      

Mức tiết kiệm năng lượng – Thực tế đạt được (kWh)      

Mức tiết kiệm năng lượng - Dự kiến theo kế hoạch (%)      

Mức tiết kiệm năng lượng – Thực tế đạt được (%)      

Mức tiết kiệm chi phí – Dự kiến theo kế hoạch (Triệu đồng)      

Mức tiết kiệm chi phí – Thực tế đạt được (Triệu đồng)      

Chi phí – Dự kiến theo kế họach (Triệu đồng)      

Chi phí – Thực tế thực hiện (Triệu đồng)      

Giải pháp 2: (Tên giải pháp)      

Mức tiết kiệm năng lượng - Dự kiến theo kế hoạch (kWh)      

Mức tiết kiệm năng lượng – Thực tế đạt được (kWh)      

Mức tiết kiệm năng lượng - Dự kiến theo kế hoạch (%)      
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Mức tiết kiệm năng lượng – Thực tế đạt được (%)      

Mức tiết kiệm chi phí – Dự kiến theo kế hoạch (Triệu đồng)      

Mức tiết kiệm chi phí – Thực tế đạt được (Triệu đồng)      

Chi phí – Dự kiến theo kế họach (Triệu đồng)      

Chi phí – Thực tế thực hiện (Triệu đồng)      

Giải pháp 3: (Tên giải pháp)      

Mức tiết kiệm năng lượng - Dự kiến theo kế hoạch (kWh)      

Mức tiết kiệm năng lượng – Thực tế đạt được (kWh)      

Mức tiết kiệm năng lượng - Dự kiến theo kế hoạch (%)      

Mức tiết kiệm năng lượng – Thực tế đạt được (%)      

Mức tiết kiệm chi phí – Dự kiến theo kế hoạch (Triệu đồng)      

Mức tiết kiệm chi phí – Thực tế đạt được (Triệu đồng)      

Chi phí – Dự kiến theo kế họach (Triệu đồng)      

Chi phí – Thực tế thực hiện (Triệu đồng)      

………….      

Tổng mức tiết kiệm thu được từ tất cả các giải pháp 20…. 20….. 20….. 20…… 20…… 

Mức tiết kiệm năng lượng - Dự kiến theo kế hoạch (kWh)      

Mức tiết kiệm năng lượng – Thực tế đạt được (kWh)      

Mức tiết kiệm năng lượng - Dự kiến theo kế hoạch (%)      

Mức tiết kiệm năng lượng – Thực tế đạt được (%)      

Mức tiết kiệm chi phí – Dự kiến theo kế hoạch (Triệu đồng)      

Mức tiết kiệm chi phí – Thực tế đạt được (Triệu đồng)      
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Chi phí – Dự kiến theo kế họach (Triệu đồng)      

Chi phí – Thực tế thực hiện (Triệu đồng)      

 

3.2. Thực hiện việc thay thế, nâng cấp, bổ sung thiết bị công nghệ 

Năm Tên thiết bị dự kiến lắp mới/nâng 

cấp/thay thế theo kế hoạch 

Cách thức lắp đặt (lắp mới, 

nâng cấp hoặc thay thế) 

Thực hiện 

(Có/không) 

Lý do (Trong trường hợp không thực hiện được) 

     

     

     

     

     

     

     

     

Năm Tên thiết bị được lắp mới/nâng 

cấp/thay thế không có trong kế 

hoạch 

Mô tả tính năng, vị trí sử dụng của 

thiết bị 

Cách thức lắp đặt (lắp 

mới, nâng cấp hoặc thay 

thế) 

Lý do lắp mới/nâng cấp/thay thế thiết bị 
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IV. Nội dung khác liên quan đến lập kế hoạch và báo cáo thực hiện kế hoạch năm năm 

 

 

Cam kết 

Được sự ủy quyền của Giám đốc Công ty [Tên Công ty] về việc dự thảo lập báo cáo thực hiện kế hoạch năm 

năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn [YYYY-YYYY] của [Tên Công ty hoặc Chi 

nhánh/Nhà máy trực thuộc được báo cáo trong kế hoạch], tôi cam kết đã kiểm tra kỹ các dữ liệu trong tài 

liệu, đảm bảo các dữ liệu là chính xác và xin chịu trách nhiệm về các dữ liệu đã báo cáo. 

Ngày báo cáo […/../….] 

Người lập kế hoạch 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

Người đứng đầu cơ sở duyệt 

(Ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu 3.2 

Mẫu Kế hoạch năm năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 

(Dùng cho cơ sở sản xuất điện) 

KẾ HOẠCH NĂM NĂM 

VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ 

[Tên cơ sở] báo cáo kế hoạch 5 năm [giai đoạn từ .…. đến …..]. Ngày lập báo cáo [../../……] 

Mã số ID: [Ghi mã số do Hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia cấp] 

 Ngày tháng năm nhận báo cáo [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

 Ngày tháng năm xử lý, xác nhận [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

Phân ngành: ............................................................................................... 

Tên cơ sở: ……………………………........……………………………. 

Mã số thuế: ……………………………........……………………………. .... 

Điạ chỉ: ...……………………….............. [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Người chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo: ......................................................................... 

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .…….......…………....... 

Trực thuộc (tên công ty mẹ): ............................................................................... 

Điạ chỉ: ...……………………………….… [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .…….......…………........  

Chủ sở hữu: (Nhà nước/ thành phần kinh tế khác/ 

I. Thông tin về cơ sở hạ tầng và hoạt động 

Công nhân viên Quản lý/ hành chính Vận hành/ sửa chữa, bảo dưỡng 

thiết bị NL 

Nhân viên phục vụ 

Số lượng    

 

Năm đưa cơ sở vào hoạt động  

Nhiên liệu sử dụng Loại nhiên liệu Khối lượng sử dụng/năm Nhiệt trị thấp (kJ/kg) 

Nhiên liệu chính    

Nhiên liệu thay thế    

Nhiên liệu phụ trợ 1    

Nhiên liệu phụ trợ 2    

Số tổ máy Công suất (MW)  Số tổ máy Công suất (MW) 

Tổ máy 1  Tổ máy 6  

Tổ máy 2  Tổ máy 7  
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Tổ máy 3  Tổ máy 8  

Tổ máy 4  Tổ máy 9  

Tổ máy 5   Tổ máy 10  

 

Mức tiêu thụ năng lượng hiện tại (Số liệu năm cuối cùng trong chu kỳ năm năm trước) 

Loại nhiên liệu Khối lượng Nhiệt năng Giá nhiên liệu Sử dụng cho mục đích gì 

Than đá  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu FO  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu Diezen  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Xăng  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí đốt  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

Than cốc  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí than  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

…        

 

Điện sản xuất Công suất huy động: ……….…… kW 

Điện năng sản xuất: ……………. 106kWh/năm 

Công nghệ: 

Nhiên liệu sử dụng: 

Nhiên liệu thay thế: 

(Các nội dung khác theo Mẫu 3.1, mục: II; III; IV) 
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Mẫu 3.3 

Mẫu Kế hoạch năm năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 

(Dùng cho tòa nhà đặt trụ sở, văn phòng làm việc) 

KẾ HOẠCH NĂM NĂM 

VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ 

[Tên cơ sở] báo cáo kế hoạch 5 năm [giai đoạn từ .…. đến …..]. Ngày lập báo cáo [../../……] 

Mã số ID: [Ghi mã số do Hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia cấp] 

 Ngày tháng năm nhận báo cáo [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

 Ngày tháng năm xử lý, xác nhận [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

Phân ngành: ............................................................................................... 

Tên cơ sở: ……………………………........……………………………. 

Mã số thuế: ……………………………........……………………………. .... 

Điạ chỉ: ...……………………….............. [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Người chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo: ......................................................................... 

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .…….......………….......  

Trực thuộc (tên công ty mẹ): ............................................................................... 

Điạ chỉ: ...……………………………….… [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .…….......…………........  

Chủ sở hữu: (Nhà nước/ thành phần kinh tế khác/ 

I. Thông tin về cơ sở hạ tầng và hoạt động 

Công nhân viên Làm việc theo chức vụ 

hành chính 

Nhân viên phục vụ Nhân viên vận hành/ sửa 

chữa thiết bị NL 

Số lượng    

 

Năm đưa tòa nhà vào hoạt động  Loại công trình  

Tổng diện tích mặt sàn m2 Số tầng  

Tổng diện tích được bao che m2 Tổng diện tích bán bao che m2 

Tổng diện tích không bao che m2 Diện tích được ĐHNĐ (1) m2 

Tổng diện tích văn phòng m2 Số phòng làm việc  

Tổng diện tích các phòng họp m2 Số phòng họp  

Diện tích cho thuê làm cửa hàng m2 Số cửa hàng  

Diện tích khu căng-tin, phục vụ m2 Diện tích khu giải trí m2 

Ghi chú: (1) ĐHNĐ – Điều hòa nhiệt độ. 
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Mức tiêu thụ năng lượng hiện tại (Số liệu năm cuối cùng trong chu kỳ năm năm trước) 

Loại nhiên liệu Khối lượng Nhiệt năng Giá nhiên liệu Sử dụng cho mục đích 

gì 

Than đá  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu FO  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu Diezen  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Xăng  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí đốt  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

Than cốc  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí than  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

Hơi nước mua 

ngoài 

 103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

…        

 

Điện năng mua ngoài Công suất ….………. kW Điện năng ……….. 106 kWh/năm 

Giá điện mua ………… đồng/ kW …………… đồng/ kWh 

Điện tự sản xuất (nếu có) Công suất lắp đặt: ……….…… kW 

Điện năng sản xuất: ……………. 106kWh/năm 

Công nghệ: 

Nhiên liệu sử dụng: 

Nhiên liệu thay thế: 

(Các nội dung khác theo Mẫu 3.1, mục: II; III; IV) 
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Mẫu 3.4 

Mẫu Kế hoạch năm năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 

(Dùng cho các trường học; bệnh viện; khu vui chơi, giải trí; thể dục, thể thao) 

KẾ HOẠCH NĂM NĂM 

VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ 

[Tên cơ sở] báo cáo kế hoạch 5 năm [giai đoạn từ .…. đến …..]. Ngày lập báo cáo [../../……] 

Mã số ID: [Ghi mã số do Hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia cấp] 

 Ngày tháng năm nhận báo cáo [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

 Ngày tháng năm xử lý, xác nhận [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

Phân ngành: ............................................................................................... 

Tên cơ sở: ……………………………........……………………………. 

Mã số thuế: ……………………………........……………………………. .... 

Điạ chỉ: ...……………………….............. [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Người chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo: ......................................................................... 

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .…….......………….......  

Trực thuộc (tên công ty mẹ): ............................................................................... 

Điạ chỉ: ...……………………………….… [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .…….......…………........  

Chủ sở hữu: (Nhà nước/ thành phần kinh tế khác/ 

I. Thông tin về cơ sở hạ tầng và hoạt động 

Công nhân viên Quản lý và theo chức vị 

chuyên môn 

Nhân viên phục vụ Nhân viên vận hành/sửa 

chữa thiết bị NL 

Số lượng    

 

Năm đưa tòa nhà vào hoạt động  Loại công trình  

Tổng diện tích mặt sàn m2 Số tầng  

Tổng diện tích được bao che m2 Tổng diện tích bán bao che m2 

Tổng diện tích không bao che m2 Diện tích được ĐHNĐ (1) m2 

Loại tòa nhà (2)  

Số phòng học/giảng đường  Số văn phòng làm việc  

Tổng diện tích phòng họp  Số phòng họp  

Số phòng bệnh (bệnh viện)  Số phòng mổ (bệnh viện)  

Số phòng dịch vụ/cách ly (b/viện)  Số phòng tập (TDTT)  
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Diện tích khu căng-tin, phục vụ m2 Diện tích khu vui chơi, giải trí m2 

Ghi chú: (1) ĐHNĐ – Điều hòa nhiệt độ. (2) Là trường học; bệnh viện hay khu vui chơi; TDTT. 

Mức tiêu thụ năng lượng hiện tại (Số liệu năm cuối cùng trong chu kỳ năm năm trước) 

Loại nhiên liệu Khối lượng Nhiệt năng Giá nhiên liệu Sử dụng cho mục đích 

gì 

Than đá  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu FO  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu Diezen  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Xăng  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí đốt  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

Than cốc  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí than  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

Hơi nước mua 

ngoài 

 103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

…        

Điện năng mua ngoài Công suất ….………. kW Điện năng ……….. 106 kWh/năm 

Giá điện mua ………… đồng/ kW …………… đồng/ kWh 

Điện tự sản xuất (nếu có) Công suất lắp đặt: ……….…… kW 

Điện năng sản xuất: ……………. 106kWh/năm 

Công nghệ: 

Nhiên liệu sử dụng: 

Nhiên liệu thay thế: 

(Các nội dung khác theo Mẫu 3.1, mục: II; III; IV) 
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Mẫu 3.5 

Mẫu Kế hoạch năm năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 

(Dùng cho các khách sạn, nhà hàng) 

KẾ HOẠCH NĂM NĂM 

VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ 

[Tên cơ sở] báo cáo kế hoạch 5 năm [giai đoạn từ .…. đến …..]. Ngày lập báo cáo [../../……] 

Mã số ID: [Ghi mã số do Hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia cấp] 

 Ngày tháng năm nhận báo cáo [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

 Ngày tháng năm xử lý, xác nhận [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

Phân ngành: ............................................................................................... 

Tên cơ sở: ……………………………........……………………………. 

Mã số thuế: ……………………………........……………………………. .... 

Điạ chỉ: ...……………………….............. [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Người chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo: .........................................................................  

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .…….......…………....... 

Trực thuộc (tên công ty mẹ): ............................................................................... 

Điạ chỉ: ...……………………………….… [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .…….......…………........  

Chủ sở hữu: (Nhà nước/ thành phần kinh tế khác/ 

I. Thông tin về cơ sở hạ tầng và hoạt động 

Công nhân viên Quản lý, phục vụ khách 

sạn/ nhà hàng 

Nhân viên tạp vụ, phục 

vụ khác 

Nhân viên vận hành/ 

sửa chữa thiết bị NL 

Số lượng    

 

Năm đưa tòa nhà vào hoạt động  Loại công trình  

Tổng diện tích mặt sàn m2 Số tầng  

Tổng diện tích được bao che m2 Tổng diện tích bán bao che m2 

Tổng diện tích không bao che m2 Diện tích được ĐHNĐ (1) m2 

Loại tòa nhà (2)  

Số phòng khách sạn/nhà hàng  Số văn phòng làm việc  

Tổng diện tích phòng khách ở  Số lượng tối đa (khách/ tối).  

Tổng diện tích phòng họp m2 Số phòng họp  
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Tổng diện tích phòng ăn m2 Diện tích khu vui chơi, giải trí m2 

Tổng diện tích nhà để xe cho thuê m2 Diện tích làm dịch vụ khác m2 

Ghi chú: (1) ĐHNĐ – Điều hòa nhiệt độ. (2) Là khách sạn hay nhà hàng. 

Mức tiêu thụ năng lượng hiện tại (Số liệu năm cuối cùng trong chu kỳ năm năm trước) 

Loại nhiên liệu Khối lượng Nhiệt năng Giá nhiên liệu Sử dụng cho mục đích 

gì 

Than đá  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu FO  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu Diezen  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Xăng  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí đốt  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

Than cốc  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí than  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

Hơi nước mua 

ngoài 

 103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

…        

 

Điện năng mua ngoài Công suất ….………. kW Điện năng ……….. 106 kWh/năm 

Giá điện mua ………… đồng/ kW …………… đồng/ kWh 

Điện tự sản xuất (nếu có) Công suất lắp đặt: ……….…… kW 

Điện năng sản xuất: ……………. 106kWh/năm 

Công nghệ: 

Nhiên liệu sử dụng: 

Nhiên liệu thay thế: 

(Các nội dung khác theo Mẫu 3.1, mục: II; III; IV) 
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Mẫu 3.6 

Mẫu Kế hoạch năm năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 

(Dùng cho tòa nhà siêu thị, cửa hàng) 

KẾ HOẠCH NĂM NĂM 

VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ 

[Tên cơ sở] báo cáo kế hoạch 5 năm [giai đoạn từ .…. đến …..]. Ngày lập báo cáo [../../……] 

Mã số ID: [Ghi mã số do Hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia cấp] 

Ngày tháng năm nhận báo cáo [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

Ngày tháng năm xử lý, xác nhận [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

Phân ngành: ............................................................................................... 

Tên cơ sở: ……………………………........……………………………. 

Mã số thuế: ……………………………........……………………………. .... 

Điạ chỉ: ...……………………….............. [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Người chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo: .........................................................................  

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .…….......…………....... 

Trực thuộc (tên công ty mẹ): ............................................................................... 

Điạ chỉ: ...……………………………….… [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .…….......…………........  

Chủ sở hữu: (Nhà nước/ thành phần kinh tế khác/ 

I. Thông tin về cơ sở hạ tầng và hoạt động 

Công nhân viên Quản lý/ bán hàng/thu 

ngân/ kho hàng 

Nhân viên tạp vụ, phục 

vụ khác 

Nhân viên vận hành/sửa 

chữa thiết bị NL 

Số lượng    

 

Năm đưa tòa nhà vào hoạt động  Loại công trình  

Tổng diện tích mặt sàn m2 Số tầng  

Tổng diện tích được bao che m2 Tổng diện tích bán bao che m2 

Tổng diện tích không bao che m2 Diện tích được ĐHNĐ (1) m2 

Tổng diện tích bày bán hàng m2 Số gian hàng  

Tổng diện tích nhà kho m2 Diện tích khu vui chơi, giải trí m2 

Tổng diện tích làm văn phòng m2 Diện tích khu ăn uống, dịch vụ m2 

Ghi chú: (1) ĐHNĐ – Điều hòa nhiệt độ. 

Mức tiêu thụ năng lượng hiện tại (Số liệu năm cuối cùng trong chu kỳ năm năm trước) 
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Loại nhiên liệu Khối lượng Nhiệt năng Giá nhiên liệu Sử dụng cho mục đích 

gì 

Than đá  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu FO  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu Diezen  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Xăng  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí đốt  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

Than cốc  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí than  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

Hơi nước mua 

ngoài 

 103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

…        

 

Điện năng mua ngoài Công suất ….………. kW Điện năng ……….. 106 kWh/năm 

Giá điện mua ………… đồng/ kW …………… đồng/ kWh 

Điện tự sản xuất (nếu có) Công suất lắp đặt: ……….…… kW 

Điện năng sản xuất: ……………. 106kWh/năm 

Công nghệ: 

Nhiên liệu sử dụng: 

Nhiên liệu thay thế: 

(Các nội dung khác theo Mẫu 3.1, mục: II; III; IV) 
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Mẫu 3.7 

Mẫu Kế hoạch năm năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 

(Dùng cho cơ sở là cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước) 

KẾ HOẠCH NĂM NĂM 

VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ 

 [Tên cơ quan, đơn vị] báo cáo kế hoạch 5 năm [giai đoạn từ .…. đến …..]. Ngày lập báo cáo [../../……] 

Mã số ID: [Ghi mã số do Hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia cấp] 

Ngày tháng năm nhận báo cáo [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

Ngày tháng năm xử lý, xác nhận [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

Phân ngành: ............................................................................................... 

Tên cơ sở: ……………………………........……………………………. 

Mã số thuế: ……………………………........……………………………. .... 

Điạ chỉ: ...……………………….............. [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Người chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo: .........................................................................  

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .…….......…………....... 

Trực thuộc (tên công ty mẹ): ............................................................................... 

Điạ chỉ: ...……………………………….… [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .…….......…………........ 

I. Thông tin về cơ sở hạ tầng và hoạt động 

Công nhân viên Làm việc theo chức vụ 

hành chính 

Nhân viên phục vụ Nhân viên vận hành/ 

sửa chữa thiết bị NL 
Số lượng    

Năm đưa tòa nhà vào hoạt động  Loại công trình  

Tổng diện tích mặt sàn m2 Số tầng  

Tổng diện tích được bao che m2 Tổng diện tích bán bao che m2 

Tổng diện tích không bao che m2 Diện tích được ĐHNĐ (1) m2 

Tổng diện tích văn phòng m2 Số phòng làm việc  

Tổng diện tích các phòng họp m2 Số phòng họp  

Diện tích khu căng-tin, phục vụ m2 Diện tích khu giải trí m2 

Tổng diện tích nhà kho m2 Diện tích nhà để xe m2 

Ghi chú: (1) ĐHNĐ – Điều hòa nhiệt độ. 

Mức tiêu thụ năng lượng hiện tại (Số liệu năm cuối cùng trong chu kỳ năm năm trước) 

Loại nhiên liệu Khối lượng Nhiệt năng Giá nhiên liệu Sử dụng cho mục đích 

gì 
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Than đá  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu FO  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu Diezen  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Xăng  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí đốt  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

Than cốc  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí than  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

Hơi nước mua 

ngoài 

 103tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

…        

 

Điện năng mua ngoài Công suất ….………. kW Điện năng ……….. 106 kWh/năm 

Giá điện mua ………… đồng/ kW …………… đồng/ kWh 

Điện tự sản xuất (nếu có) Công suất lắp đặt: ……….…… kW 

Điện năng sản xuất: ……………. 106kWh/năm 

Công nghệ: 

Nhiên liệu sử dụng: 

Nhiên liệu thay thế: 

(Các nội dung khác theo Mẫu 3.1, mục: II; III; IV) 
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Mẫu 3.8 

Mẫu Kế hoạch năm năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 

(Dùng cho các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải) 

KẾ HOẠCH NĂM NĂM 

VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ 

[Tên cơ sở] báo cáo kế hoạch 5 năm [giai đoạn từ .…. đến …..]. Ngày lập báo cáo [../../……] 

Mã số ID: [Ghi mã số do Hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia cấp] 

Ngày tháng năm nhận báo cáo [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

Ngày tháng năm xử lý, xác nhận [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

Phân ngành: ............................................................................................... 

Tên cơ sở: ……………………………........……………………………. 

Mã số thuế: ……………………………........……………………………. .... 

Điạ chỉ: ...……………………….............. [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Người chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo: .........................................................................  

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .…….......…………....... 

Trực thuộc (tên công ty mẹ): ............................................................................... 

Điạ chỉ: ...……………………………….… [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .…….......…………........  

Chủ sở hữu: (Nhà nước/ thành phần kinh tế khác/ 

I. Thông tin về cơ sở hạ tầng và hoạt động 

Công nhân viên Quản lý/ hành chính/ 

lái tàu/xe 

Sửa chữa, bảo dưỡng 

thiết bị NL 

Nhân viên phục vụ 

Số lượng    

Năm đưa cơ sở vào hoạt động  

Năng lực phương tiện của cơ sở 

Loại phương tiện Số lượng (chiếc) Loại nhiên liệu Năng lực vân chuyển/ năm 

H.khách x km Tấn x km 

Xe tắc - xi     

Xe buýt     

Xe tải các loại     

Tàu hỏa     

Tàu thủy/thuyền     



132 

 

Máy bay     

….     

Mức tiêu thụ năng lượng hiện tại (Số liệu năm cuối cùng trong chu kỳ năm năm trước) 

Loại nhiên liệu Khối lượng Nhiệt năng Giá nhiên liệu Sử dụng cho mục đích 

gì 

Than đá  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu FO  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu Diezen  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Xăng  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí đốt  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

Than cốc  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí than  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

…        

 

Điện năng mua ngoài Công suất ….………. kW Điện năng ……….. 106 kWh/năm 

Giá điện mua ………… đồng/ kW ……………đồng/ kWh 

Điện tự sản xuất (nếu có) Công suất lắp đặt: ……….…… kW 

Điện năng sản xuất: …………….106kWh/năm 

Công nghệ: 

Nhiên liệu sử dụng: 

Nhiên liệu thay thế: 

(Các nội dung khác theo Mẫu 3.1, mục: II; III; IV) 
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Mẫu 3.9 

Mẫu Kế hoạch năm năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 

(Dùng cho các cơ sở chế biến, gia công sản phẩm trong nông nghiệp) 

KẾ HOẠCH NĂM NĂM 

VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ 

[Tên cơ sở] báo cáo kế hoạch 5 năm [giai đoạn từ .…. đến …..]. Ngày lập báo cáo [../../……] 

Mã số ID: [Ghi mã số do Hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia cấp] 

 Ngày tháng năm nhận báo cáo [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

 Ngày tháng năm xử lý, xác nhận [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

Phân ngành: ............................................................................................... 

Tên cơ sở: ……………………………........……………………………. 

Mã số thuế: ……………………………........……………………………. .... 

Điạ chỉ: ...……………………….............. [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Người chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo: ......................................................................... 

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .…….......………….......  

Trực thuộc (tên công ty mẹ): ............................................................................... 

Điạ chỉ: ...……………………………….… [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .…….......…………........  

Chủ sở hữu: (Nhà nước/ thành phần kinh tế khác/ 

I. Thông tin về cơ sở hạ tầng và sản phẩm 

Năm đưa cơ sở vào hoạt động  

Số lao động/diện tích mặt bằng Khu vực sản xuất Khu vực văn phòng 

Tổng số lao động hiện tại   

Diện tích mặt bằng (m2)   

Năng lực sản xuất của cơ sở 

(chọn đơn vị đo phù hợp với loại sản phẩm là tấn/năm; m/năm; m2/năm; m3/giờ v.v…) 

Tên Năng lực sản phẩm  SX  Đơn vị đo Theo thiết kế Mức sản xuất cao nhất hiện 

tại 
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……    

Mức tiêu thụ năng lượng hiện tại (Số liệu năm cuối cùng trong chu kỳ năm năm trước) 

Loại nhiên liệu Khối lượng Nhiệt năng Giá nhiên liệu Sử dụng cho mục đích gì 

Than đá  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu FO  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu Diezen  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Xăng  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí đốt  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

Than cốc  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí than  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

Hơi nước mua 

ngoài 

 103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

 

Điện năng mua ngoài Công suất ….………. kW Điện năng ………….. 106 kWh/năm 

Giá điện mua ………… đồng/ kW …………… đồng/ kWh 

Điện tự sản xuất (nếu có) Công suất lắp đặt: ……….…… kW 

Điện năng sản xuất: ……………. 106kWh/năm 

Công nghệ: 

Nhiên liệu sử dụng: 

Nhiên liệu thay thế: 

 (Các nội dung khác theo mẫu 3.1, mục: II; III; IV) 
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Mẫu 3.10 

Mẫu Kế hoạch năm năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 

(Dùng cho cơ sở đánh bắt thủy, hải sản; máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp) 

KẾ HOẠCH NĂM NĂM 

VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ 

[Tên cơ sở] báo cáo kế hoạch 5 năm [giai đoạn từ .…. đến …..]. Ngày lập báo cáo [../../……] 

Mã số ID: [Ghi mã số do Hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia cấp] 

 Ngày tháng năm nhận báo cáo [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

 Ngày tháng năm xử lý, xác nhận [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

Phân ngành: ............................................................................................... 

Tên cơ sở: ……………………………........……………………………. 

Mã số thuế: ……………………………........……………………………. .... 

Điạ chỉ: ...……………………….............. [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Người chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo: ......................................................................... 

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .…….......………….......  

Trực thuộc (tên công ty mẹ): ............................................................................... 

Điạ chỉ: ...……………………………….… [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .…….......…………........  

Chủ sở hữu: (Nhà nước/ thành phần kinh tế khác/ 

I. Thông tin về cơ sở hạ tầng và hoạt động 

Công nhân viên Quản lý/ hành chính/lái 

tàu/xe 

Sửa chữa, bảo dưỡng 

thiết bị NL 

Nhân viên phục vụ 

Số lượng    

 

Năm đưa cơ sở vào hoạt động  

Loại phương tiện Số lượng 

(chiếc) 

Loại nhiên liệu/ năng lượng 

Tàu đánh bắt cá   

Tàu thủy/thuyền   

Máy kéo   

Máy cày   

Máy gặt đập   

Máy tuốt lúa   

….   
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Mức tiêu thụ năng lượng hiện tại (Số liệu năm cuối cùng trong chu kỳ năm năm trước) 

Loại nhiên liệu Khối lượng Nhiệt năng Giánhiên liệu Sử dụng cho mục đích 

gì 

Than đá  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu FO  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu Diezen  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Xăng  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí đốt  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

Than cốc  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí than  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

…        

 

Điện năng mua ngoài Công suất ….………. kW Điện năng ……….. 106 kWh/năm 

Giá điện mua ………… đồng/ kW …………… đồng/ kWh 

(Các nội dung khác theo Mẫu 3.1, mục: II; III; IV)) 
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Mẫu 3.11 

Mẫu Kế hoạch năm năm và Báo cáo thực hiện kế hoạch năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 

(Dùng cho cơ sở thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp) 

KẾ HOẠCH NĂM NĂM 

VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ 

[Tên cơ sở] báo cáo kế hoạch 5 năm [giai đoạn từ .…. đến …..]. Ngày lập báo cáo [../../……] 

Mã số ID: [Ghi mã số do Hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia cấp] 

 Ngày tháng năm nhận báo cáo [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

 Ngày tháng năm xử lý, xác nhận [Dành cho Sở Công Thương ghi] 

Phân ngành: ............................................................................................... 

Tên cơ sở: ……………………………........……………………………. 

Mã số thuế: ……………………………........……………………………. .... 

Điạ chỉ: ...……………………….............. [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Người chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo: .........................................................................  

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .…….......…………....... 

Trực thuộc (tên công ty mẹ): ............................................................................... 

Điạ chỉ: ...……………………………….… [Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..] 

Điện thoại: .......................... Fax: …............................, Email: .…….......…………........  

Chủ sở hữu: (Nhà nước/ thành phần kinh tế khác/ 

I. Thông tin về cơ sở hạ tầng và hoạt động 

Công nhân viên Quản lý/ hành chính Vận hành/ sửa chữa, bảo 

dưỡng thiết bị NL 

Nhân viên phục vụ 

Số lượng    

 

Năm đưa cơ sở vào hoạt động  

Hạng mục Đơn vị đo Số lượng 

Diện tích đất được phục vụ tưới tiêu ha  

Số trạm bơm (trạm)  

Số lượng bơm (chiếc)  

Tổng công suất sử dụng điện cho bơm kW  

Khối lượng nước bơm hàng ngày m3/ngày  

….   

Mức tiêu thụ năng lượng hiện tại (Số liệu năm cuối cùng trong chu kỳ năm năm trước) 
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Loại nhiên liệu Khối lượng Nhiệt năng Giá nhiên liệu Sử dụng cho mục đích 

gì 

Than đá  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu FO  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Dầu Diezen  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Xăng  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí đốt  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

Than cốc  103 tấn  kJ/kg  106 đ/tấn  

Khí than  106 m3  kJ/ m3  106 đ/ m3  

…        

 

Điện năng mua ngoài Công suất ….………. kW Điện năng ………….. 106 kWh/năm 

Giá điện mua ………… đồng/ kW …………… đồng/ kWh 

Điện tự sản xuất (nếu có) Công suất lắp đặt: ……….…… kW 

Điện năng sản xuất: ……………. 106kWh/năm 

Công nghệ: 

Nhiên liệu sử dụng: 

Nhiên liệu thay thế: 

 (Các nội dung khác theo Mẫu 3.1, mục: II; III; IV) 
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XIX. Báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện. 

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện. 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo: Thông tư 09/2019/TT-BCT ngày 

08/7/2019 của Bộ Công Thương quy định về việc kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quản; thực hiện kiểm toán năng lượng. 

3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo: 

a) Đối tượng thực hiện báo cáo chung trên địa bàn tỉnh: Sở Công Thương 

b) Đối tượng thực hiện báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện: Chủ đập, 

hồ chứa thủy điện. 

5. Cơ quan nhận báo cáo:  

a) Cơ quan nhận báo cáo tổng hợp chung của tỉnh: Bộ Công Thương 

b) Cơ quan nhận báo cáo của Chủ đập, hồ chứa thủy điện: Sở Công Thương. 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Được thực hiện bằng văn bản giấy có chữ ký, đóng 

dấu của thủ trưởng đơn vị báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Công Thương và 

kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

7. Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 15 tháng 4 hàng năm (Khu vực Bắc Bộ, Bắc 

Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ) 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 lần/năm 

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến ngày cuối cùng 

của tháng 12 của kỳ báo cáo thông kê. 

10. Mẫu đề cương báo cáo:  

a) Mẫu báo cáo của Chủ đập, hồ chứa thủy điện  theo Phụ lục IV, ban hành kèm theo 

Thông tư 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương. 

b) Mẫu báo cáo của Sở Công Thương theo Phụ lục VIII, ban hành kèm theo Thông tư 

09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương 

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo: Không có 

12. Hướng dẫn quy trình báo cáo (nếu có): 

- Chủ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn báo cáo tình hình, số liệu cho Sở Công 

Thương. 

- Sở Công Thương tổng hợp tình hình, số liệu báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương. 

Biểu mẫu báo cáo đính kèm: 
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Phụ lục IV 

BÁO CÁO 

HIỆN TRẠNG AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN 
(Ban hành kèm Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08 tháng 7 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện) 
TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN 

TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO 

Số: ............/............        

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ........, ngày ..... tháng ..... năm... 

 

BÁO CÁO 

HIỆN TRẠNG AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN .......  

NĂM ..... 

Kính gửi: Sở Công Thương …. 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ BÁO CÁO 

1. Tên đơn vị: 

2. Địa chỉ: 

3. Điện thoại:       Fax: 

4. Email:        Web: 

II. NỘI DUNG BÁO CÁO 

1. Kết quả quan trắc đập, hồ chứa 

1.1. Đối với hồ chứa 

1.1.1. Mực nước cao nhất/thấp nhất trong kỳ báo cáo (m): ...../..... 

1.1.2. Tình hình lũ 

a) Số trận lũ trong kỳ báo cáo. 

b) Thông tin về dòng chảy lũ của từng trận lũ 

- Lưu lượng đỉnh lũ (m3/s): 

- Tổng lượng nước về hồ (m3): 

- Mực nước hồ cao nhất (m): 

- Tóm tắt quá trình lũ: 

- Thời điểm xuất hiện, thời điểm kết thúc lũ: 

1.2. Đối với đập 

a) Các hạng mục quan trắc theo thiết kế: 

b) Các hạng mục quan trắc thực tế lắp đặt: 

c) Tình hình hoạt động của thiết bị quan trắc: 

d) Kết quả quan trắc của từng hạng mục quan trắc (sau khi được phân tích, xử lý) so với giá trị tính 

toán thiết kế. 

2. Kết quả kiểm tra đập, hồ chứa trước và sau mùa mưa lũ 

2.1. Đối với hồ chứa 

a) Thời điểm kiểm tra (ngày, tháng, năm): 

b) Kết quả từng đợt kiểm tra: 
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c) Xử lý sau từng đợt kiểm tra: 

2.2. Đối với đập chính, đập phụ, cửa nhận nước, tràn xả lũ 

a) Thời điểm kiểm tra (ngày, tháng, năm): 

b) Kết quả từng đợt kiểm tra: 

c) Xử lý sau từng đợt kiểm tra: 

3. Các hoạt động thuộc phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa 

3.1. Các hoạt động trong kỳ báo cáo 

3.2. Các hoạt động phải có giấy phép 

a) Tên các hoạt động và chủ đầu tư. 

b) Các hoạt động đã được cấp giấy phép. 

c) Các hoạt động chưa được cấp giấy phép. 

3.3. Đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động đến công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa. 

4. Đánh giá và kiến nghị 

4.1. Đánh giá hiện trạng đập, hồ chứa. 

4.2. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền. 

Nơi nhận: 

 

GIÁM ĐỐC 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục VIII 

BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN 

(Ban hành kèm Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08 tháng 7 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện) 
 

UBND TỈNH… 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số: ............/BC-SCT        

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ........, ngày ..... tháng ..... năm.... 

BÁO CÁO 

CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN NĂM ....... 

 

Kính gửi:  

- Bộ Công Thương 

- Ủy ban nhân dân tỉnh ......... 

Thực hiện Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương quy định về quản lý 

an toàn đập, hồ chứa thủy điện, Sở Công Thương ....... báo cáo Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh 

tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh của Sở 

Công Thương ..... năm ….. như sau: 

I. TÌNH HÌNH CHUNG 

1. Số công trình thủy điện xây dựng trên địa bàn 

Tổng số công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh: ……. công trình (cập nhật tổng số công trình được 

phê duyệt theo quy hoạch có đập hoặc hồ chứa thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này), trong đó: 

1.1. Số công trình đang vận hành phát điện: …… công trình, trong đó: 

a) Số công trình sử dụng nước của hồ chứa thủy lợi để phát điện: ….. công trình (tên công trình). 

b) Số công trình phát điện tự dùng (không phát điện lên hệ thống điện quốc gia): …... công trình 

(tên công trình). 

c) Số công trình có hồ chứa vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa: …… công trình (tên 

công trình). 

d) Số công trình được đưa vào vận hành trong kỳ báo cáo: …… công trình (tên công trình). 

 

1.2. Số công trình đang thi công xây dựng: …….. công trình (tên công trình). 

1.3. Số công trình chưa triển khai xây dựng: …… công trình. 

1.4. Số công trình bị loại ra khỏi vận hành trong kỳ báo cáo: …… công trình và tên các công trình 

(chỉ cập nhật công trình bị loại vĩnh viễn khỏi vận hành). 

2. Đánh giá tình hình thực hiện quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa của 

chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn 

2.1. Những quy định đã được thực hiện tốt. 
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2.2. Những quy định chưa thực hiện đúng, đầy đủ; tên chủ sở hữu đập, hồ chứa chưa thực hiện 

đúng, đầy đủ; nguyên nhân khách quan, chủ quan. 

II. HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN 

1. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập thủy 

điện trong quá trình thi công 

Số công trình phải có phương án: …… công trình, trong đó: 

1.1. Số công trình đã có phương án được phê duyệt: ….. công trình, trong đó: 

a) Thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã: ….. công trình (tên công trình). 

b) Thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện: ….. công trình (tên công trình). 

c) Thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh: ….. công trình (tên công trình). 

1.2. Số công trình đang thẩm định phương án: ….. công trình (tên công trình). 

1.3. Số công trình chưa được chủ sở hữu trình thẩm định phương án: …. công trình (tên công trình). 

2. Đăng ký an toàn đập, hồ chứa thủy điện 

2.1. Số đập, hồ chứa đã được đăng ký. 

2.2. Số đập, hồ chứa chưa được đăng ký (tên công trình). 

3. Báo cáo hiện trạng an toàn đập  

3.1. Số đập đã có báo cáo. 

3.2. Số đập chưa có báo cáo, lý do (tên công trình). 

4. Phê duyệt phương án ứng phó thiên tai 

4.1. Số công trình có phương án được phê duyệt. 

4.2. Số công trình chưa có phương án được phê duyệt, lý do chưa được phê duyệt (tên công trình). 

5. Phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp  

Tổng số công trình có phương án được phê duyệt: ....., trong đó: 

5.1. Của Ủy ban nhân dân cấp xã:  

5.2. Của Ủy ban nhân dân huyện: 

5.3. Của Ủy ban nhân dân tỉnh:  

6. Bảo vệ đập, hồ chứa 

6.1. Số đập đã được cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện. 

6.2. Số đập chưa được cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện (tên công trình). 

6.3. Số hồ chứa đã được cắm mốc giới xác định hành lang bảo vệ hồ chứa thủy điện. 

6.4. Số hồ chứa chưa được cắm mốc giới xác định hành lang bảo vệ hồ chứa thủy điện (tên công trình). 

6.5. Số đập, hồ chứa đã có phương án bảo vệ đập, hồ chứa được phê duyệt. 

6.6. Số đập, hồ chứa chưa có phương án bảo vệ đập, hồ chứa được phê duyệt (tên công trình). 

7. Về vận hành hồ chứa thủy điện 

7.1. Phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa 

a) Số hồ chứa có quy trình vận hành được phê duyệt: 

b) Số hồ chưa có quy trình vận hành được phê duyệt …, lý do chưa có quy trình được phê duyệt. 

7.2. Rà soát quy trình vận hành 
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a) Số quy trình được rà soát/số quy trình đến kỳ phải rà soát: …/…. 

b) Số quy trình cần điều chỉnh/số quy trình được rà soát: ……/……. 

7.3. Đánh giá tình hình vận hành hồ chứa thủy điện của chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện theo quy 

trình vận hành hồ chứa được phê duyệt. 

8. Quan trắc đập, hồ chứa 

8.1. Đối với đập 

a) Tổng số đập được lắp đặt thiết bị quan trắc theo thiết kế: …… đập. 

b) Tình hình thực hiện quan trắc đập của các chủ sở hữu đập. 

c) Đánh giá tình hình thực hiện quan trắc của chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện. 

8.2. Đối với hồ chứa: Đánh giá việc thực hiện quan trắc hồ chứa của chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy 

điện trên địa bàn. 

9. Kiểm định đập 

9.1. Số đập đã đến kỳ kiểm định. 

9.2. Số đập đã kiểm định xong và đánh giá của tổ chức kiểm định. 

9.3. Số đập đã đến kỳ nhưng chưa được kiểm định, lý do chưa thực hiện và hướng giải quyết. 

10. Lắp đặt hệ thống giám sát vận hành 

10.1. Số công trình phải lắp đặt hệ thống giám sát vận hành. 

10.2. Số công trình đã hoàn thành lắp đặt hệ thống giám sát/số công trình phải lắp đặt hệ thống giám sát. 

10.3. Số công trình chưa hoàn thiện việc lắp đặt hệ thống giám sát, lý do chưa hoàn thiện (tên công trình). 

10.4. Đánh giá tình hình vận hành hệ thống giám sát đã lắp đặt. 

11. Lắp đặt hệ thống cảnh báo vùng hạ du 

11.1. Số công trình phải lắp đặt hệ thống cảnh báo. 

11.2. Số công trình đã hoàn thành lắp đặt. 

11.3. Số công trình chưa hoàn thành việc lắp đặt, lý do chưa hoàn thành (tên công trình). 

d) Đánh giá tình hình vận hành hệ thống cảnh báo đã lắp đặt. 

12. Bảo trì công trình 

12.1. Số công trình đã có quy trình bảo trì. 

12.2. Số công trình chưa có quy trình bảo trì (tên công trình). 

12.3. Đánh giá tình hình thực hiện bảo trì công trình. 

13. Lập cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa thủy điện 

13.1. Số đập, hồ chứa đã lập cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa. 

13.2. Số đập, hồ chứa chưa lập cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa. 

14. Các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện phải cấp giấy phép thuộc 

thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh 

14.1. Số hồ sơ đề nghị cấp phép nhận được trong năm. 

14.2. Số hồ sơ đã được cấp giấy phép (ghi rõ tên hoạt động, phạm vi được phép hoạt động) 

14.3. Số hồ sơ chưa được cấp, từ chối cấp giấy phép; lý do chưa được cấp, từ chối cấp. 

14.4. Đánh giá tình hình tuân thủ giấy phép được cấp. 
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15. Hoạt động kiểm tra, thanh tra của Sở Công Thương 

15.1. Số công trình được kiểm tra, thanh tra. 

15.2. Xử lý của Sở Công Thương sau kiểm tra, thanh tra. 

III. NHỮNG TỒN TẠI, VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Những tồn tại, vướng mắc  

2. Kiến nghị 

Nơi nhận:     
 

GIÁM ĐỐC 
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XX. Báo cáo tình hình tai nạn điện, các vi phạm đối với hành lang bảo vệ an toàn 

lưới điện cao áp trên địa bàn 

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo tình hình tai nạn điện, các vi phạm đối với 

hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn. 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo: Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 

02/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện. 

3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Thống kê, theo dõi tai nạn điện, các vi phạm đối với 

hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn. 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo: 

a) Đối tượng thực hiện báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Sở Công Thương. 

b) Đối tượng thực hiện báo cáo tình hình tai nạn điện, các vi phạm đối với hành lang 

bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn: Đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp.  

5. Cơ quan nhận báo cáo:  

a) Cơ quan nhận báo cáo tổng hợp chung của tỉnh: Bộ Công Thương 

b) Cơ quan nhận báo cáo của đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp: Sở Công 

Thương. 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Được thực hiện bằng văn bản giấy có chữ ký, đóng 

dấu của thủ trưởng đơn vị và báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Công Thương 

và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

7. Thời hạn gửi báo cáo:  

a) Thời hạn báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Trước ngày 15/6 và ngày 15/12 

hàng năm. 

b) Thời hạn gửi báo cáo của đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp:  

- Báo cáo nhanh tai nạn điện: Trong vòng 24 giờ kể từ khi tai nạn xảy ra. 

- Báo cáo định kỳ: Trước ngày 05 tháng 6 và ngày 05 tháng 12 hàng năm. 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: 02 lần/năm. 

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Từ ngày 01 tháng 12 năm trước đến ngày 31 tháng 5 

của kỳ báo cáo đối với báo cáo 06 tháng và từ ngày 01 tháng 12 năm trước đến ngày 30 

tháng 11 của kỳ báo cáo thống kê đối với báo cáo năm. 

10. Mẫu đề cương báo cáo: Không có. 

11. Biểu mẫu báo cáo:  Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 31/2014/TT-BCT 

ngày 02/10/2014. 

12. Hướng dẫn quy trình báo cáo:  

- Đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp báo cáo tình hình, số liệu cho Sở Công Thương. 

- Sở Công Thương tổng hợp tình hình, số liệu từ Đơn vị quản lý vận hành lưới điện 

cao áp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương. 

Biểu mẫu báo cáo đính kèm: 
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Phụ lục IV 

ban hành kèm theo Thông tư 31/2014/TT-BCT 

TT Nội dung MẪu 

1 Báo cáo nhanh tai nạn điện Số 01 

2 Báo cáo vi phạm đối với hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp Số 02 

3 Báo cáo định kỳ tai nạn điện Số 03 
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Mẫu số 01. Báo cáo nhanh tai nạn điện 

Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp 

Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Tên địa danh, ngày ... tháng ... năm ... 

BÁO CÁO NHANH TAI NẠN ĐIỆN 

Thời điểm xảy ra tai nạn: ……………………………………………………….......... 

Địa điểm xảy ra tai nạn: …………………………………………………………........ 

Thời tiết: ……………………………………………………………………………… 

Tên nạn nhân: ……………………….. Giới tính: ……………… Năm sinh: …….... 

Trú quán: ……………………………………………………………………………… 

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………… 

Tóm tắt diễn biến vụ việc: …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Mức độ thiệt hại: 

……………………………………………………………………………..........................................................

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

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

Nguyên nhân sơ bộ: ………………………………………………………………………............................ 

……………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………… 

Biện pháp đã khắc phục: ………………………………………...…………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Hướng giải quyết tiếp theo: 

………………………………………………....................................………………… 

……………………………………………………………………………………....... 

(Ghi tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản) báo cáo./. 

  

Nơi nhận: 

- 

- 

- Lưu: 

Lãnh đạo cơ quan, tổ chức ban hành văn bản 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 02. Báo cáo vi phạm đối với hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp 

BÁO CÁO VI PHẠM ĐỐI VỚI HÀNH LANG BẢO VỆ AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP 

Số 

TT 

Đơn vị trực 

thuộc 

Cấp điện 

áp (kV) 

Tổng số vụ vi phạm 
Phân loại vụ vi phạm tồn cuối kỳ báo cáo 

(Vi phạm Điều 12, Điều 13,... NĐ 14/2014/NĐ-CP Điều ... Luật điện lực,...) 

Tồn đầu 

kỳ báo 

cáo 

Phát 

sinh tăng 

trong kỳ 

báo cáo 

Giảm 

trong kỳ 

do cải 

tạo lưới 

điện 

Giảm 

trong kỳ 

do xử lý 

khác 

Tồn cuối kỳ 

báo cáo 

(Ghi vi phạm Điều... của Văn bản QPPL...) 
(Ghi vi phạm Văn 

bản QPPL...) 

Khoản … Khoản … Khoản … Khoản … … Điều … …… 

1 2 3 4 5 6 7 8=4+5-6-7 9 10 11 12 ... ... ... 

I Đường dây dẫn điện trên không               

1   6                         

    10                         

    ...                         

2   ...                         

                              

  
Cộng (Theo 

cấp điện áp) 

6 

10 

… 

                        

II Đường cáp điện ngầm               

1   6                         

    ...                         

2   ...                         

                              

  
Cộng 

(Theo cấp điện 

áp) 

6 

10 

… 

                        

  

  Đơn vị báo cáo 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 03. Báo cáo định kỳ tai nạn điện 

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TAI NẠN ĐIỆN 

(Tính từ ngày ... tháng ... năm đến ngày ... tháng ... năm ...) 

TT 

Đơn vị - địa 

phương có 

tai nạn 

Họ và tên 

nạn nhân 
Tuổi 

Nghề 

nghiệp, 

bậc thợ 

Ngày, giờ 

xảy ra tai 

nạn, điện áp 

gây tai nạn 

Nơi xảy ra 

tai nạn 

Nguyên 

nhân, diễn 

biến 

Tình 

trạng 

(nhẹ, 

nặng, 

chết) 

Tổng số 

ngày 

nghỉ vì 

tai nạn 

                    

                    

                    

   Đơn vị báo cáo 

(Ký tên, đóng dấu) 
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XXI. Báo cáo tình hình cấp và thu hồi giấy phép hoạt động điện lực 

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo tình hình cấp và thu hồi giấy phép hoạt động 

điện lực 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo: Thông tư 36/2018/TT-BCT ngày 

16/10/2018 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt 

động điện lực. 

3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Báo cáo về tình hình cấp và thu hồi giấy phép hoạt 

động điện lực tại địa phương của năm trước. 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo: Sở Công Thương 

5. Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Công Thương và UBND tỉnh 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Được thực hiện bằng văn bản giấy có chữ ký, 

đóng dấu của thủ trưởng đơn vị và báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Công 

Thương và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.. 

7. Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 01 tháng 3 hàng năm. 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 lần/năm 

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến ngày cuối 

cùng của tháng 12 của kỳ báo cáo thống kê. 

10. Mẫu đề cương báo cáo: Không có. 

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo: Không có. 

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo:  

Sở Công Thương tổng hợp số liệu, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương.  
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XXII. Báo cáo công tác quản lý hóa chất và tổng hợp tình hình hoạt động hóa 

chất của tổ chức, cá nhân trên địa bàn 

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo công tác quản lý hóa chất và tổng hợp tình 

hình hoạt động hóa chất của tổ chức, cá nhân trên địa bàn.  

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo: Thông tư 32/2017/TT-BCT ngày 

28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. 

3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Báo cáo tình hình quản lý và hoạt động hóa chất năm trước. 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo: 

a) Đối tượng thực hiện báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Sở Công Thương. 

b) Đối tượng thực hiện tình hình hoạt động hóa chất: Tổ chức, cá nhân hoạt động 

hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp. 

5. Cơ quan nhận báo cáo: 

a) Cơ quan nhận báo cáo tổng hợp chung của tỉnh: Bộ Công Thương. 

b) Cơ quan nhận báo cáo tình hình hoạt động hóa chất của tổ chức, cá nhân hoạt 

động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp: Sở Công Thương. 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Được thực hiện bằng văn bản giấy có chữ ký, 

đóng dấu của thủ trưởng đơn vị và báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Công 

Thương và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

7. Thời hạn gửi báo cáo: 

a) Thời hạn gửi báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Trước ngày 20 tháng 01 

hàng năm.  

b) Thời hạn gửi báo cáo của tổ  chức,  cá nhân hoạt động hóa chất trong lĩnh vực 

công nghiệp: Trước ngày 15  tháng 01 hàng năm.   có trách nhiệm báo cáo tổng hợp tình 

hình hoạt động  hóa  chất  của  năm  trước  theo Mẫu  số  05a  quy  định  tại  Phụ  lục  5  

của Thông  tư này gửi Sở Công Thương  tỉnh, thành phố  trực  thuộc trung ương nơi tiến 

hành hoạt động hóa chất để tổng hợp, quản lý, đồng thời gửi Cục Hóa chất; 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 lần/năm 

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Ngày 31/12 hàng năm 

10. Mẫu đề cương báo cáo: Không có 

11. Biểu mấu số liệu báo cáo: Mẫu số 05a và Mẫu số 05b quy định tại Phụ lục 5 ban 

hành kèm theo Thông tư 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương. 

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo: 

- Tổ  chức, cá nhân hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp báo cáo tình 

hình, số liệu cho Sở Công Thương. 

- Sở Công Thương tổng hợp tình hình, số liệu từ Tổ  chức,  cá nhân hoạt động hóa 

chất trong lĩnh vực công nghiệp, báo cáo Bộ Công Thương. 

Biểu mẫu báo cáo đính kèm: 



155 

 

Phụ lục 5 

(Kèm theo Thông tư 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương) 

Ký hiệu Mẫu văn bản 

Mẫu 05a Mẫu Báo cáo hoạt động hóa chất (dành cho tổ chức, cá nhân) 

Mẫu 05b Mẫu Báo cáo tình hình quản lý và hoạt động hóa chất (dành cho Sở Công Thương) 
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Mẫu 05a 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

------------------ 

Số: ……. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------------------------------------------------ 
(1)………., ngày    tháng   năm ….. 

 

Kính gửi: Sở Công Thương……………. (2) 

 

Thực hiện quy định của Thông tư số ......./…./TT-BCT ngày …. tháng .... năm …. của Bộ Công Thương quy định ………, (Tên tổ chức, cá nhân) báo cáo tình hình hoạt 

động hóa chất năm ……. như sau: 

 

Phần I: THÔNG TIN CHUNG 

 

1. Tên tổ chức/ cá nhân: 

2. Địa chỉ trụ sở chính:                                                                                

Điện thoại:                                                                           Fax: 

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số …….do ……………… cấp ngày …… tháng ……… năm…… 

4. Mã số thuế:  

5. Danh sách các cơ sở hoạt động hóa chất 

STT Tên cơ sở Địa chỉ Điện thoại Fax 
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Phần II: XUẤT NHẬP KHẨU HÓA CHẤT 

2.1. Xuất nhập khẩu tiền chất công nghiệp, hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp 

STT Tên Hóa 

chất 

 

Hàm 

lượng 

Số  

Giấy phép(3) 

Ngày cấp Hoạt động 
Số lượng 

thực 

nhập, 

xuất 

khẩu 

(Kg) 

Nước 

xuất 

khẩu 

hoặc 

nhập 

khẩu 

Tờ khai Hải 

quan 

(số, ngày/tháng/ 

năm) 

Tên tổ chức 

nước ngoài mua 

hoặc bán hóa 

chất, địa chỉ liên 

hệ 

Dự kiến 

mua 

năm 

sau 

(Kg) 

NK XK 
NK

NĐ 

XK

NĐ 

   

1.   ....................           

1. 2.   ....................           

2.       ....................           

1.    ....................           

2. n   ....................           

   Tổng cộng:           

2.2. Xuất, nhập khẩu các hóa chất khác 

STT Tên Hóa chất 

 

Hàm lượng Tổng lượng nhập khẩu trong 

năm 

Tổng lượng xuất khẩu trong 

năm 

1.     

3. 2.     

4.      

3.      

4. n     
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Phần III: BÁO CÁO MUA BÁN HÓA CHẤT TRONG NƯỚC 

Nội dung báo cáo yêu cầu đối với các hóa chất là tiền chất công nghiệp, hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp và hóa chất Sản xuất 

kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. 

- Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp số…. ngày…tháng….năm… của Bộ Công Thương (nếu 

có); 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp số…. ngày…tháng….năm… của Sở 

Công Thương (nếu có). 

STT 

Tên 

thương 

mại 

Thông tin hóa chất/tên 

thành phần 

Tên tổ chức cá 

nhân mua, bán 

hóa chất, địa chỉ, 

Số điên thoại liên 

hệ 

Mã số thuế 

Số 

hóa 

đơn  

Hoạt động  

(Mua/bán) 
Khối 

lượng 

(kg) 

Mục đích sử 

dụng bên 

mua (4)  

Lượng tồn 

kho đến hết 

năm 2017 (5) 

Dự kiến 

mua năm 

sau 

Tên 

hóa 

chất 

Mã 

CAS 
Hàm lượng 

 Mua Bán  

1                   1.        1-                 

   2-          

   n-          

2.        1-                 

   2-          

   n-          

n.                          

n                                            
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Phần IV: KHAI BÁO HÓA CHẤT SẢN XUẤT VÀ BÁO CÁO SẢN XUẤT CÁC LOẠI HÓA CHẤT KHÁC 

- Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp số…. ngày…tháng….năm… của Bộ Công Thương (nếu 

có); 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp số…. ngày…tháng….năm… của Sở 

Công Thương (nếu có). 

 

STT 

Cơ sở sản 

xuất  

Tên thương 

mại 

Thông tin hóa chất/tên thành phần Khối lượng sản xuất  Mục đích sản 

xuất (6) 

Lượng sản 

xuất dự 

kiến năm 

sau (7) 

Tên hóa 

chất 

Mã CAS Hàm lượng 

I. Khai báo hóa chất sản xuất 

1                              

2                                     

n         

II. Báo cáo sản xuất các loại hóa chất khác  

1                          

2                                    

n                                  
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Phần V: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG HÓA CHẤT 

1. Cơ sở sử dụng hóa chất 1:  

Tên cơ sở: ………………………………………………… Địa chỉ:……………………………………………………. 

STT Tên 

thương 

mại 

Tên hóa chất (tên thành 

phần chính) 

Mã số CAS 

 
Nồng độ 

hoặc hàm 

lượng 

Khối lượng sử dụng 

(Kg/năm) 

Mã mục 

đích sử 

dụng (8) 

Mục đích sử 

dụng 

I Hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh   

1        

n        

II Hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện   

II.1 Tiền chất công nghiệp   

1        

N        

II.2 Hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện khác   

1        

n        

III Hóa chất nguy hiểm khác   

1        

n        

n. Cơ sở sử dụng hóa chất n: ………. 
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Phần VI: CÔNG TÁC AN TOÀN HÓA CHẤT 

1. Tình hình chung thực hiện quy định về an toàn hóa chất 

- Đã xây dựng Kế hoạch, Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất: có/không 

- Trong năm có thay đổi nội dung Kế hoạch, Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất: có/không. 

Trong trường hợp có thay đổi đề nghị nêu rõ nguyên nhân. 

- Trong năm có tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất theo Kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã xây dựng: có/không 

Trường hợp có tổ chức diễn tập đề nghị nêu rõ thời gian, địa điểm tổ chức, các cơ quan, đơn vị tham gia, phối hợp. 

2. Tình hình tai nạn, sự cố 

TT Cơ sở xảy 

ra sự cố hóa 

chất 

Tên hóa chất 

có liên quan 

Mã số 

CAS 

Hậu quả đối với cơ sở Hậu quả đối với khu vực xung quanh Khoảng cách 

xa nhất chịu 

ảnh hưởng 

Nguyên nhân 

chính (vận 

hành/thiết bị) 

    Số người 

chết 

Số người bị 

ảnh hưởng sức 

khỏe 

Ước tính thiệt 

hại vật chất 

Số người 

chết 

Số người bị 

ảnh hưởng 

sức khỏe 

Ước tính 

thiệt hại vật 

chất 

  

1            

2            

n            

 

Báo cáo chi tiết nguyên nhân, diễn biến, hậu quả và quá trình khắc phục từng sự cố: ………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Tình hình thực hiện huấn luyện an toàn hóa chất 

TT Đợt huấn luyện 

 

Giảng viên Số người được huấn luyện  Số người đạt yêu cầu Ghi chú 

I NHÓM 1:     

1 Ngày….tháng…năm Họ tên 

Trình độ, chức vụ công tác 

   

   

n Ngày….tháng…năm Họ tên 

Trình độ, Chức vụ công tác 
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II NHÓM 2:     

1 Ngày….tháng…năm Họ tên 

Trình độ, Chức vụ công tác 

   

   

n Ngày….tháng…năm Họ tên 

Trình độ, chức vụ công tác 

   

III NHÓM 3:     

1 Ngày….tháng…năm Họ tên 

Trình độ, Chức vụ công tác 

   

   

n Ngày….tháng…năm Họ tên 

Trình độ, chức vụ công tác 

   

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục Hóa chất; 

- ……….. 

…(1).., ngày … tháng … năm …….. 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  

(Ký tên và đóng dấu) 

Ghi chú: 

 - (1): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký cấp Giấy phép đóng trụ sở chính;  

 - (2): Sở Công Thương nơi đặt cơ sở hoạt động hóa chất; 

- (3): Số giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất, số Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp;  

- (4): Chỉ yêu cầu báo cáo đối với các hóa chất là tiền chất công nghiệp; 

- (5) Chỉ áp dụng với báo cáo tình hình hoạt động hóa chất năm 2018;  

- (6): Chỉ yêu cầu bào cáo đối với các hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp và tiền chất công nghiệp; 

- (7): Chỉ yêu cầu bào cáo đối với khai báo hóa chất sản xuất;  

- (8): Sử dụng các mã phù hợp với mục đích sử dụng chung được liệt kê tại bảng dưới đây: 

Mã danh mục sử 

dụng 

Danh mục sử dụng 

01 Các chất trung gian 

02 Dung môi cho sơn, véc ni, chất phủ, mực in và sản phẩm diệt khuẩn 

03  - Dung môi cho chất kết dính, chất kết dính nhạy áp suất  

04 - Dung môi làm sạch và tẩy nhờn kim loại  

05 - Dung môi để làm sạch vải (công nghiệp giặt là, sấy khô) 
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06 - Dung môi làm sạch khác 

07 - Dung môi để sản xuất và chế biến hóa chất 

08 - Dung môi cho sol khí 

09 - Dung môi khác 

10 - Bộ điều chỉnh quy trình hóa học 

11 - Chất tạo màu 

12 - Sản phẩm giặt và làm sạch sử dụng trong công nghiệp 

13 - Sản phẩm giặt và làm sạch sử dụng trong hộ gia đình, cơ quan 

14 - Đánh bóng và pha trộn sáp (ví dụ như sàn, xe hơi, da) 

15 - Sơn và lớp phủ  (bao gồm sơn lót) 

16 - Mực in và toners (gồm mực in cho văn phòng phẩm và resist inks - in cán) 

17 - Chất chống ăn mòn cho sơn đáy tàu, chất chống ăn mòn cho lưới cá 

18 - Các sản phẩm diệt khuẩn (I)  (Trên/ trong sản phẩm) 

19 - Các sản phẩm diệt khuẩn (II)  [Không trên/ trong sản phẩm] sử dụng trong công nghiệp 

20 - Các sản phẩm diệt khuẩn (III) sử dụng trong hộ gia đình, cơ quan 

21 - Các sản phẩm nổ [bao gồm pháo hoa] 

22 - Làm mát không khí, khử mùi 

23 - Chất kết dính và chất bịt kín 

24 - Vật liệu cảm quang, vật liệu chụp ảnh và vật liệu tấm in  

25 - Sản phẩm dệt may (bao gồm chế biến vải không dệt) 

26 - Sản phẩm giấy và bảng 

27 - Sản phẩm nhựa 

28 - Sản phẩm cao su 

29 - Sản phẩm da 

30 - Sản phẩm thủy tinh, tráng men và xi măng 

31 - Sản phẩm gốm sứ, gốm mỏng và chịu lửa 

32 - Sản phẩm bánh mài, hợp chất mài, vật liệu ma sát và chất bôi trơn thể rắn 

33 - Sản phẩm kim loại 

34 - Hóa chất xử lý bề mặt 
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35 - Sản phẩm hàn 

36 - dung dịch thủy lực, dầu cách điện, dầu chế biến, dầu bôi trơn (VD. Dầu làm trơn động cơ, dầu ổ trục, dầu máy nén, dầu mỡ) 

37 - Chất lỏng sử dụng trong xử lý kim loại (ví dụ: dầu cắt, dầu cán, dầu ép, dầu làm nguội), dầu chống rỉ 

38 - Sản phẩm điện và điện tử 

39 - Pin điện, ác quy 

40 - Hóa chất xử lý nước 

41 - Chất làm khô và chất hấp thụ 

42 - chất lỏng truyền nhiệt 

43 - Sản phẩm chống đóng băng và xả băng 

44 - Phụ gia cho vật liệu xây dựng và các sản phẩm xây dựng (ví dụ: phụ gia bê tông, chất ngâm tẩm gỗ) 

45 - Chất phụ gia cho vật liệu xây dựng và sản phẩm xây dựng (VD. Chất tan chảy tuyết, điều hòa đất, bình cứu hỏa) 

46 - Hóa chất tuyển nổi 

47 - Nhiên liệu và phụ gia nhiên liệu 

48 Mục đích sử dụng khác 
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Mẫu 05b 

UBND……….. 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

____________________ 

Số: …………../- ….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

_____________________________________________________________ 

……, ngày ……… tháng …… năm ………. 

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT  

Kính gửi: Bộ Công Thương 

Căn cứ Luật hóa chất;  

Căn cứ Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất; 

Căn cứ Thông tư………….; 

Sở Công Thương………. báo cáo tình hình quản lý và hoạt động hóa chất trên địa bàn…… như sau: 

I. Thông tin chung về tình hình hoạt động hóa chất 

1. Thông tin về cơ sở sản xuất hóa chất 

Tổng số cơ sở sản 

xuất 

Số cơ sở sản xuất hóa chất Đã được 

phê duyệt 

Kế hoạch  

Đã xây dựng 

Biện pháp Tiền chất 

công nghiệp 

HC có điều 

kiện khác 

HC hạn 

chế 

HC 

cấm 

           

       

       

       

       

       

       

       

Đánh giá chung:………………………………………………………… 

2. Thông tin về cơ sở kinh doanh hóa chất 

Tổng số cơ sở kinh 

doanh 

Số cơ sở kinh doanh hóa chất Đã được 

phê duyệt 

Kế hoạch  

Đã xây dựng 

Biện pháp Tiền chất 

công nghiệp 

HC có điều 

kiện khác 

HC hạn 

chế 

HC 

cấm 

           

       

       

       

       

       

Đánh giá chung:………………………………………………………… 

3. Thông tin về cơ sở sử dụng hóa chất 

Tổng số cơ sở sử dụng 

hóa chất 

Số cơ sở sử dụng hóa chất Đã được 

phê duyệt 

Kế hoạch  

Đã xây dựng 

Biện pháp Tiền chất 

công nghiệp 

HC có điều 

kiện khác 

HC hạn 

chế 

HC 

cấm 
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Đánh giá chung:…………………………………………………. 

II. Tình hình quản lý hóa chất 

1. Tình hình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất có điều kiện trong lĩnh vực 

công nghiệp 

1.1. Giấy chứng nhận đã cấp trong năm ……. 

STT Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Mã số đăng ký 

DN/HTX/HKD 

Giấy chứng 

nhận  

(Số, ngày) 

Tên 

thương 

mại 

Thông tin hóa 

chất/ thành 

phần 

Hoạt động Quy mô 

(tấn/năm) 

Tên 

HC 

Mã số 

CAS 

Sản 

xuất 

Kinh 

doanh 

1    1.      

2.      

n.      

2    1.      

2.      

n.      

n          

1.2. Công tác phối hợp thẩm định điều kiện kho chứa để cấp Giấy chứng nhận trong năm....  

STT Tên tổ chức, 

cá nhân 

Mã số đăng ký 

DN/HTX/HKD 

Sở Công Thương cấp 

Giấy chứng nhận  

1    

2    

n    

2. Công tác quản lý an toàn hóa chất 

2.1. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã tiếp nhận trong năm ….. 

STT Tên tổ chức, Mã số đăng ký Địa điểm dự án, cơ sở 
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cá nhân DN/HTX/HKD hóa chất 

1    

2    

n    

2.2. Các đợt diễn tập phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã chứng kiến trong năm ….. 

STT Tên tổ chức, 

cá nhân 

Mã số đăng ký 

DN/HTX/HKD 

Địa điểm dự án, cơ sở 

hóa chất 

1    

2    

n    

2.3. Tình hình sự cố hóa chất trong năm ….. 

Tổng số sự cố xảy ra:............................................... 

TT Cơ sở xảy 

ra sự cố hóa 

chất 

Tên hóa chất 

có liên quan 

Mã số 

CAS 

Hậu quả  Khoảng cách 

xa nhất chịu 

ảnh hưởng 

Nguyên 

nhân 

chính Số người 

chết 

Số người bị 

ảnh hưởng 

sức khỏe 

Ước tính 

thiệt hại vật 

chất 

1         

2         

n         

Báo cáo chi tiết nguyên nhân, diễn biến, hậu quả và quá trình khắc phục từng sự cố: 

…………………………………………………………………………………... 

3. Tình hình thanh tra, kiểm tra năm ….. 

- Tổng số vụ kiểm tra: …………………………………………………. 

- Số vụ vi phạm: …………………………………………………. 

- Các hành vi vi phạm thường gặp: ………………………………… 

- Tổng giá trị hàng hóa vi phạm:…………………………………….. 

- Tổng số tiền xử phạt:………………………………………………. 

Danh sách các tổ chức, cá nhân vi phạm 
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STT Tên tổ chức, 

cá nhân 

Mã số đăng ký 

DN/HTX/HKD 

Hành vi vi phạm  Xử lý vi phạm 

1   1.  

2.  

n.  

2   1.  

2.  

n.  

n.     

III. Đề xuất, kiến nghị 

…………………………………………………. 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: … 

GIÁM ĐỐC 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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XXIII. Báo cáo tiêu chí điện nông thôn 

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo tiêu chí điện nông thôn. 

2. Văn bản quy phạm pháp luật ban hành chế độ báo cáo: Thông tư số 41/2016/TT-

BCT ngày 30/12/2016 của Bộ Công Thương quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng 

đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Báo cáo thực hiện tiêu chí điện nông thôn trên địa bàn. 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo: 

- Đối tượng thực hiện báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Sở Công Thương. 

- Đối tượng thực hiện báo cáo tiêu chí điện nông thôn trên địa bàn các huyện: UBND 

cấp huyện. 

5. Cơ quan nhận báo cáo:  

a) Cơ quan nhận báo cáo tổng hợp chung của tỉnh: Bộ Công Thương. 

b)  Cơ quan nhận báo cáo của cấp huyện: Sở Công Thương. 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Được thực hiện bằng văn bản giấy có chữ ký, 

đóng dấu của thủ trưởng đơn vị và báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Công 

Thương và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

7. Thời hạn nhận báo cáo:  

a)  Thời gian gửi báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Trước ngày 22 tháng 6 và 

trước ngày 22 tháng 12 hàng năm. 

b) Thời gian gửi báo cáo của UBND huyện: Trước ngày 15 tháng 6 và trước ngày 15 

tháng 12 hàng năm 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: 02 lần/năm. 

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Từ ngày 01 tháng 01 cho đến ngày 31 tháng 5 đối 

với báo cáo 6 tháng và đến ngày cuối cùng của tháng 12 của kỳ báo cáo thông kê đối với 

báo cáo năm. 

10. Mẫu đề cương báo cáo: Không có. 

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo (nếu có): Biểu số 12/SCT-BCT 

Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2016/TT-BCT ngày 30/12/2016 của Bộ Công Thương. 

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo (nếu có):  

- UBND huyện báo cáo tình hình, số liệu cho Sở Công Thương. 

- Sở Công Thương tổng hợp tình hình, số liệu từ UBND huyện, báo cáo Bộ Công Thương. 

Biểu mẫu báo cáo đính kèm:  

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=41/2016/TT-BCT&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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Biểu mẫu số 12 

Ban hành kèm theo Thông tư 41/2016/TT-BCT 

BÁO CÁO THỰC HIỆN TIÊU CHÍ ĐIỆN NÔNG THÔN 

6 tháng/Năm... 

TT 
Tên huyện/Thị 

xã 

Số xã 

trong 

huyện/Thị 

xã 

Thực hiện 6 tháng/năm 

cùng kỳ năm trước 

Năm báo cáo 

Kế hoạch 6 tháng/năm 
Ước thực hiện 6 

tháng/năm 

Số xã 

đạt 

tiêu 

chí 

điện 

nông 

thôn 

Số xã 

đạt 

tiêu chí 

Hệ 

thống 

điện 

đạt 

chuẩn 

Số xã đạt 

tiêu chí 

Tỷ lệ hộ 

sử dụng 

điện 

thường 

xuyên, 

an toàn 

từ các 

nguồn 

Số xã 

đạt 

tiêu 

chí 

điện 

nông 

thôn 

Số xã 

đạt 

tiêu chí 

Hệ 

thống 

điện 

đạt 

chuẩn 

Số xã đạt 

tiêu chí 

Tỷ lệ hộ 

sử dụng 

điện 

thường 

xuyên, 

an toàn 

từ các 

nguồn 

Số xã 

đạt 

tiêu 

chí 

điện 

nông 

thôn 

Số xã 

đạt 

tiêu chí 

Hệ 

thống 

điện 

đạt 

chuẩn 

Số xã đạt 

tiêu chí 

Tỷ lệ hộ 

sử dụng 

điện 

thường 

xuyên, an 

toàn từ 

các 

nguồn 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Người lập biểu 

(Ký, họ và tên) 

 

Người kiểm tra biểu 

(Ký, họ và tên) 

……., ngày .... tháng... năm 

……… 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ và tên, đóng dấu) 
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XXIV. Báo cáo vướng mắc, kiến nghị các vấn đề liên quan đến chai LPG trên 

địa bàn  

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo vướng mắc, kiến nghị các vấn đề liên quan 

đến chai LPG trên địa bàn  

2. Văn bản quy phạm pháp luật ban hành chế độ báo cáo: Thông tư số 18/2013/TT-

BCT ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép. 

3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Các vướng mắc, kiến nghị về các vấn đề liên quan đến 

chai LPG trên địa bàn quản lý. 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo: 

a) Đối tượng thực hiện báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Sở Công Thương 

b) Đối tượng thực hiện báo cáo vướng mắc, kiến nghị các vấn đề liên quan đến chai 

LPG trên địa bàn: Các tổ chức, cá nhân liên quan đến chai LPG trên địa bàn. 

5. Cơ quan nhận báo cáo: 

a) Cơ quan nhận báo cáo tổng hợp chung của tỉnh: Bộ Công Thương (Cục kỹ thuật an 

toàn và Môi trường công nghiệp). 

b) Cơ quan nhận kiến nghị các vấn đền liên quan đến chai LPG trên địa bàn: Sở Công Thương. 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Được thực hiện bằng văn bản giấy có chữ ký, 

đóng dấu của thủ trưởng đơn vị và và báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Công 

Thương và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

7. Thời hạn gửi báo cáo: 

Thời hạn gửi báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Trước ngày 31/12 hàng năm. 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: Hàng năm. 

9. Thời gian chốt số liệu: Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày cuối cùng của tháng 12 của 

kỳ báo cáo thống kê. 

10. Mẫu đề cương báo cáo: Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-

BCT ngày 31/7/2013/TT-BCT ngày 31/7/2013 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép. 

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo: Không có. 

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo:  

- Các tổ chức, cá nhân liên quan đến chai LPG trên địa bàn báo cáo Sở Công Thương. 

- Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương (Cục kỹ thuật an toàn và Môi 

trường công nghiệp). 

Biểu mẫu báo cáo đính kèm: 
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PHỤ LỤC  

Mẫu Báo cáo vướng mắc, kiến nghị các vấn đề liên quan đến chai LPG trên địa bàn 

quản lý của Sở Công Thương 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép) 

 

UBND……… 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

__________________________ 

Số:………/…………. ……., ngày….  tháng … năm ….. 

 

BÁO CÁO VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN DẾN  CHAI LPG TRÊN ĐỊA 

BÀN QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Kính gửi: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp 

 

Thực hiện quy định theo Thông tư số 18/2013/TT-BCT ngày 31/7/2013 của Bộ Công Thương ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép, ……( tên 

Sở Công Thương) báo cáo các vướng mắc liên quan đến chai LPG trong ………. (ghi năm báo 

cáo) tại các doanh nghiệp trên địa bàn, cụ thể như sau: 

1. Các vướng mắc trong công tác quản lý sản xuất, sửa chữa, sử dụng chai LPG trên địa bàn 

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

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

2. Kiến nghị, đề xuất: ................................/. 

  GIÁM ĐỐC 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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