VĂN PHÒNG GIÚP VIỆC BAN ĐIỀU HÀNH
CHIẾN LƯỢC SXSH TRONG CÔNG NGHIỆP

BỘ CÔNG THƯƠNG

LỜI TỰA
Sản xuất sạch hơn là một cách tiếp cận hữu hiệu giúp cho doanh nghiệp sản xuất công
nghiệp nâng cao hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường và tiến tới phát triển bền vững. Sau
hơn 10 năm đưa khái niệm sản xuất sạch hơn vào áp dụng việt nam, các tổ chức và
chuyên gia tư vấn về sản xuất sạch hơn đã bền bỉ đồng hành cùng các doanh nghiệp triển
khai áp dụng sản xuất sạch hơn thành công tại địa phương và tại cơ sở, gặt hái nhiều kết
quả đáng ghi nhận cho doanh nghiệp, cho môi trường và cho xã hội.
Như một lời tri ân đến các tổ chức và chuyên gia tư vấn, cũng như tới các doanh nghiệp
sản xuất công nghiệp đã góp phần đưa sản xuất sạch hơn vào áp dụng trong thực tiễn,
Hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và Văn phòng giúp việc Chiến lược Sản
xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 (Bộ Công thương) đã chủ trì biên soạn
cuốn kỷ yếu này với mục tiêu đem đến những thông tin hữu ích về chuyên môn, kinh
nghiệm và thông tin liên lạc của các tổ chức, chuyên gia tư vấn sản xuất sạch hơn trên
toàn quốc, cũng như nhằm xây dựng mạng lưới tổ chức, chuyên gia có tiềm năng tham
gia thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 trong thời
gian tới.
Để tiện cho việc sử dụng của các đối tượng khác nhau, cuốn kỷ yếu này được chia thành
03 phần:
1. Thông tin chung: cung cấp thông tin về cơ quan quản lý như Ban chỉ đạo Hợp
phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp (CPI), các cán bộ Văn phòng giúp việc
ban điều hành chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020
(CPSI), các cán bộ tham gia thực hiện CPI, danh mục tra cứu các tổ chức, chuyên
gia tư vấn trong lĩnh vực sản xuất sạch hơn;
2. Thông tin về 48 tổ chức/đơn vị liên quan đến sản xuất sạch hơn: bao gồm 35 đơn
vị trực thuộc bộ công thương, sở công thương trên cả nước; 13 tổ chức tư vấn độc
lập về sản xuất sạch hơn;
3. Thông tin về 114 chuyên gia tư vấn về sản xuất sạch hơn: cung cấp thông tin cụ
thể về chuyên môn, trình độ, kinh nghiệm và nhu cầu tư vấn của các chuyên gia
trong thời gian tới.
Đi kèm với cuốn kỷ yếu này là đĩa cd-rom cơ sở dữ liệu về các tổ chức và chuyên gia tư
vấn về sản xuất sạch hơn. Bộ Công Thương hi vọng những thông tin này sẽ giúp ích được
cho các hoạt động phổ biến SXSH từ trung ương đến các địa phương.
Thông qua việc ban hành cuốn kỷ yếu này, Bộ Công Thương trân trọng gửi lời cảm ơn
đến các nhà quản lý, các chuyên gia, các tổ chức cá nhân cũng như các độc giả về sự tham
gia và quan tâm đến sản xuất sạch hơn trong thời gian qua và sắp tới.
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DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH
Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020

Tên thành viên

Chức vụ

Di động

Email

Hoàng Quốc Vượng

Trưởng ban

098.546.6363

vuongHQ@moit.gov.vn

Nguyễn Đình Hiệp

Phó Ban

091.359.4145

hiepnd@moit.gov.vn

Nguyễn Văn Tài

Thà nh viê n

Đặng Văn Lợi

Thà nh viê n

Lại Văn Dương

Thà nh viê n

Lương Văn Kết

Thà nh viê n

Nguyễn Văn Thanh

Thà nh viê n

090.328.5486

thanhnv@moit.gov.vn

Nguyễn Huy Hoàn

Thư ký

090.417.2654

hoannh@moit.gov.vn
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dvloi@vea.gov.vn

Trang 3/ 351

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN
VĂN PHÒNG GIÚP VIỆC BAN ĐIỀU HÀNH
Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020

Tên thành viên

Chức vụ

Di động

Email

Nguyễn Huy Hoàn

Chá nh vă n phò ng

090.417.2654

hoannh@moit.gov.vn

Nguyễn Thị Lâm Giang

Thà nh viê n

090.320.2664

giangntl@moit.gov.vn

Chu Văn Giáp

Thà nh viê n

098.300.3365

giapcv@moit.gov.vn

Lê Hoàng

Thà nh viê n

091.353.3212

hoangl@moit.gov.vn

Trần Anh Tấn

Thà nh viê n

090.410.6501

tanta@moit.gov.vn

Đào Xuân Điệp

Thà nh viê n

091.350.4457

diepdx@moit.gov.vn

Kiều Nguyễn Việt Hà

Thà nh viê n

098.931.8078

haknv@moit.gov.vn

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN
HỢP PHẦN SẢN XUẤT SẠCH HƠN
TRONG CÔNG NGHIỆP (CPI)

Tên chuyên gia

Chức vụ

Di động

Email

Đặ ng Tù ng

Giá m đoc

091.201.4347

tungd@moit.gov.vn

Nguyễn Thị Lâm Giang

Đieu phoi viê n

090.320.2664

giangntl@moit.gov.vn

Ngô Thị Thú y

Ke toá n

091.338.0468

thuyntcpi@yahoo.com.vn

Tạ Ngọ c Hưng

Thư ký

097.736.8866

tangochung1410@gmail.com

Nguyễn Hồng Lý

Truyền thông

098.338.9383

hongly@vea.gov.vn

Kim Ngọc Mai

Phiên dịch

Nguyễn Thị Minh Nguyệt Thư ký
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kimngocmaius@yahoo.com
093.618.0504

Jst_221@yahoo.com
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DANH MỤC TRA NHANH THEO TỈNH
AN GIANG
Trung tâm Khuyến công
và Tư vấn phát triển
công nghiệp An Giang

63

Bùi Thị Dung
Đỗ Thanh Tùng
Trương Kiến Thọ
Trần Phú Vinh
BÀ RỊA - VŨNG TÀU

147
333
301
345

Sở Công thương tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu

47

Lê Hoàng Mãnh
Lê Công Năm
Huỳnh Trung Sơn
BẮC KẠN

219
231
271

Nguyễn Văn Dũng
BẠC LIÊU

149

Sở Công Thương Bạc
Liêu
Trung tâm Khuyến công
và Tư vấn phát triển
công nghiệp Bạc Liêu

31

Võ Văn Bửu

129

65

BẾN TRE
Trung tâm Khuyến công
và Tư vấn phát triển
công nghiệp Bến Tre

67

Đinh Hùng Nhạn
Nguyễn Văn Đông
Phương
BÌNH ĐỊNH

244
258

Sở Công thương Bình
Định
Trung tâm Khuyến công
và Tư vấn phát triển
công nghiệp Bình Định

Huỳnh Thanh Danh
Nguyễn Bá Tài
BÌNH DƯƠNG

135
279

Trần Công Danh
Phan Thanh Nam
Đặng Hòa Phong
BÌNH PHƯỚC

137
229
252

Trung tâm Khuyến công
và Tư vấn phát triển
công nghiệp Bình Phước

71

Nguyễn Thị Mỹ Linh
Bùi Văn Minh
Võ Văn Nhựt
Trương Quang Trung
Đặng Đại Tuấn
Nguyễn Lệ Thùy Trang
Phạm Thị Yến
ĐĂK NÔNG

203
223
250
317
327
311
349

Trương Văn Dũng
ĐIỆN BIÊN

151

Trung tâm Khuyến công
Tư vấn phát triển công
nghiệp Điện Biên

61

Nguyễn Thanh Tường
BÌNH THUẬN

338

Trung tâm khuyến công
Bình Thuận

59

Hoàng Văn Tuấn
ĐỒNG NAI

325

Nguyễn Thanh Hòa
Nguyễn Lê Sơn
CÀ MAU

176
273

Sở Công thương Đồng
Nai

35

73

Trần Hải Quân
ĐỒNG THÁP

262

Trung tâm Khuyến công
và Tư vấn phát triển
công nghiệp Cà Mau

57

Tạ Thanh Hiếu
Huỳnh Văn Lâm
Ngô Hữu Nhẫn
CẦN THƠ

172
197
242

Trung tâm Khuyến công
& Tư vấn phát triển công
nghiệp Đồng Tháp
Văn phòng SXSH thuộc
Trung tâm Khuyến công
& Tư vấn PTCN Đồng
Tháp

111

Trần Thanh Tân
ĐÀ NẴNG

286
Mai Văn Đối

141
GIA LAI

33

Sở Công Thương thành
phố Đà Nẵng
Trung tâm Tiết kiệm
năng lượng và Tư vấn
chuyển giao công nghệ
Trung tâm Khuyến công
và Tư vấn phát triển
công nghiệp Đà Nẵng

45
108

75

69
Dương Hoàng Văn Bản
Nguyễn Thị Kim Hà
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122
159

Sở Công Thương tỉnh
Gia Lai
HÀ NỘI

48

Công ty TNHH Trung tâm
Sản xuất Sạch hơn Việt
Nam (Công ty VNCPC)
Công ty Cổ phần Tư vấn
EPRO

24

22
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Công ty tư vấn Trí Tuệ
Việt
Cục Kỹ thuật an toàn và
Môi trường công nghiệp
– Bộ Công Thương
Trung tâm Công nghệ
thực phẩm và công
nghiệp môi trường
Trung tâm tiết kiệm
năng lượng Hà Nội
Trung tâm Môi trường
và Sản xuất sạch

27

Nguyễn Đức Hà
HẢI DƯƠNG

162

Đoàn Thành Trung
HẢI PHÒNG

319

Trung tâm Tiết kiệm
năng lượng và Sản xuất
sạch hơn Hải Phòng
Trung tâm Nghiên cứu
ứng dụng KH&CN Hải
Phòng

29

LAI CHÂU
Trung tâm Khuyến công
và Xúc tiến thương mại
tỉnh Lai Châu

91

106

Vương Văn Sơn
LẠNG SƠN

275

99

Mã Nông Huân
LÀO CAI

183

Hoàng Hữu Học
LONG AN

180

Sở Công Thương Long
An

39

336

51

104
97

Nguyễn Thị Mai Anh
Trần An
Cao Duy Bảo
Đỗ Thanh Bái
Trần Đức Chung
Phạm Minh Công
Nguyễn Thị Hương Dịu
Vũ Tài Giang
Trần Thị Hồng
Nguyễn Lê Hằng
Ngô Tiến Hiển
Vũ Thu Hà
Chu Đức Khải
Nguyễn Ngọc Khánh
Trần Duy Long
Dương Thị Liên
Nguyễn Hồng Long
Tăng Thị Hồng Loan
Nguyễn Tiến Mạnh
Trần Văn Nhân
Ngô Thị Nga
Phạm Đình Phương
Tô Tiến Quang
Đinh Mạnh Thắng
Tăng Thị Hiếu Thành
Lê Xuân Thịnh
Nguyễn Sơn Tùng
Lê Thị Thoa
Nguyễn Thị Anh Thư
HÀ TĨNH

116
114
125
120
131
133
139
155
181
168
170
164
191
193
209
201
211
206
221
239
233
256
264
286
293
298
335
303
305

Sở Công Thương Hà
Tĩnh
Trung tâm Khuyến công
và Tư vấn phát triển
công nghiệp Hà Tĩnh

37
77

Phạm Thị Huệ
Nguyễn Thị Mai
Trần Hoàng Phúc
Đào Sỹ Thanh
HẬU GIANG

185
217
254
289

Trung tâm Khuyến công
và Tư vấn phát triển
công nghiệp Hậu Giang

79

Nguyễn Thanh Tùng
NGHỆ AN

81

Nguyễn Minh Luân
HỒ CHÍ MINH

213

Trung tâm Khuyến công
và Tư vấn phát triển
công nghiệp Nghệ An
Trần Thanh Nga
Mai Anh Tuấn
Ngô Xuân Vinh
Bùi Bác Văn
NINH BÌNH

235
329
343
339

Sở Công Thương Ninh
Bình
NINH THUẬN

41

Trung Tâm Khuyến công
và Xúc tiến Thương mại
tỉnh Ninh Thuận
PHÚ THỌ

93

Nguyễn Ngọc Mộng Tuân
QUẢNG NAM

323

Trung tâm Khuyến công
& Tư vấn Công nghiệp
Quảng Nam

55

Lê Đình Đối
Trương Anh Thùy

143
309

Trung tâm kiểm định
công nghiệp II
Trung tâm Hỗ trợ Phát
triển Doanh Nghiệp vừa
và nhỏ 2
Trung tâm Sản xuất sạch
hơn Tp.Hồ Chí Minh
Nguyễn Duy Bình
Nguyễn Hải Dương
Huỳnh Thị Thúy Hằng
Đoàn Xuân Huy
Trần Đức Hiếu
Lê Anh Kiên
Trần Thị Liên
Vũ Bá Minh
Nguyễn Trọng Minh
Võ Thị Kim Thành
Nguyễn Ngọc Minh Thảo
Nguyễn Trần Thiện Tài
Nguyễn Thị Phương Yên
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95
53

101

127
153
166
189
174
195
199
225
227
291
295
282
347
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Nguyễn Văn Viên
QUẢNG NGÃI

341

Trần Quốc Tuấn
TUYÊN QUANG

331

Nguyễn Trung Trực
QUẢNG TRỊ

315

Trần Đức Giang
VĨNH LONG

157

Sở Công thương Quảng
Trị
Trung tâm Khuyến công
và Xúc tiến thương mại
Quảng Trị

42

Trung tâm Khuyến công
và Tư vấn phát triển
công nghiệp Vĩnh Long

87

Lư Thị Hồng Ly
VĨNH PHÚC

215

Hoàng Ngọc Quỳnh Như
Trương Thế Sanh
Phạm Văn Trung
Nguyễn Hữu Thuần
SÓC TRĂNG

248
269
321
307

Sở Công Thương Vĩnh
Phúc

49

Phạm Xuân Nhiệm
Đặng Thành Sơn
Lê Hoàng Trí
THÁI BÌNH

246
277
313

Bùi Chính Nghĩa
THÁI NGUYÊN

237

Công ty cổ phần Cát
Hưng
Trung tâm Khuyến công
và tư vấn phát triển công
nghiệp Thái Nguyên

20

Lê Trần Anh
Nguyễn Thị Đông
Bùi Khánh Hưng
Trần Thái Hoàng
Trần Ngọc Quang
THANH HÓA

118
145
187
178
266

Sở Công Thương Thanh
Hóa
TIỀN GIANG

44

Trần Thị Mỹ Phương
TRÀ VINH

260

Trung tâm Khuyến công
và Tư vấn Phát triển
công nghiệp Trà Vinh

85

89

83
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DANH MỤC TRA NHANH TỔ CHỨC
BỘ CÔNG THƯƠNG
Cục Kỹ thuật an toàn và
Môi trường công nghiệp –
Bộ Công Thương
Trung tâm Môi trường và
Sản xuất sạch
SỞ CÔNG THƯƠNG

30

Sở Công Thương Hà Tĩnh
Sở Công thương Bình Định
Sở Công Thương Ninh
Bình
Sở Công Thương Long An
Sở Công thương tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu
Sở Công thương Đồng Nai
Sở Công Thương thành
phố Đà Nẵng
Sở Công Thương tỉnh Gia
Lai
Sở Công Thương Bạc Liêu
Sở Công thương Quảng Trị
Sở Công Thương Thanh
Hóa
Sở Công Thương Vĩnh
Phúc
ĐƠN VỊ TƯ VẤN

37
33
41

Công ty TNHH Trung tâm
Sản xuất Sạch hơn Việt
Nam (Công ty VNCPC)
Công ty cổ phần Cát Hưng
Công ty Cổ phần Tư vấn
EPRO
Công ty tư vấn Trí Tuệ Việt
VĂN PHÒNG SXSH

24

Văn phòng SXSH thuộc
Trung tâm Khuyến công &
Tư vấn PTCN Đồng Tháp
TRUNG TÂM KC

111

Trung tâm Khuyến công và
tư vấn phát triển công
nghiệp Thái Nguyên

83

97

39
47
35
45
48
31
42
44
49

20
22
27

Trung tâm Khuyến công
và Tư vấn phát triển công
nghiệp Hà Tĩnh
Trung tâm Khuyến công
và Tư vấn phát triển công
nghiệp Nghệ An
Trung Tâm Khuyến công
và Xúc tiến Thương mại
tỉnh Ninh Thuận
Trung tâm Khuyến công &
Tư vấn Công nghiệp
Quảng Nam
Trung tâm Khuyến công
và Xúc tiến thương mại
Quảng Trị
Trung tâm Khuyến công
và Xúc tiến thương mại
tỉnh Lai Châu
Trung tâm Khuyến công
và Tư vấn phát triển công
nghiệp Bình Định
Trung tâm khuyến công
Bình Thuận
Trung tâm Khuyến công
và Tư vấn phát triển công
nghiệp Cà Mau
Trung tâm Khuyến công
và Tư vấn phát triển công
nghiệp Đà Nẵng
Trung tâm Khuyến công &
Tư vấn phát triển công
nghiệp Đồng Tháp
Trung tâm Khuyến công
và Tư vấn phát triển công
nghiệp Bình Phước
Trung tâm Khuyến công
và Tư vấn phát triển công
nghiệp Hậu Giang
Trung tâm Khuyến công
và Tư vấn phát triển công
nghiệp Bạc Liêu
Trung tâm Khuyến công
và Tư vấn phát triển công
nghiệp Bến Tre
Trung tâm Khuyến công
Tư vấn phát triển công
nghiệp Điện Biên
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77

81

93

55

89

91

69

59
73

75

57

71

Trung tâm Khuyến công
và Tư vấn phát triển công
nghiệp Vĩnh Long
Trung tâm Khuyến công
và Tư vấn Phát triển công
nghiệp Trà Vinh
Trung tâm Khuyến công
và Tư vấn phát triển công
nghiệp An Giang
ĐƠN VỊ KHÁC

87

Trung tâm kiểm định công
nghiệp II
Trung tâm Tiết kiệm năng
lượng và Sản xuất sạch
hơn Hải Phòng
Trung tâm Công nghệ thực
phẩm và công nghiệp môi
trường
Trung tâm Hỗ trợ Phát
triển Doanh Nghiệp vừa và
nhỏ 2
Trung tâm tiết kiệm năng
lượng Hà Nội
Trung tâm Sản xuất sạch
hơn Tp.Hồ Chí Minh
Trung tâm Nghiên cứu
ứng dụng KH&CN Hải
Phòng
Trung tâm Tiết kiệm năng
lượng và Tư vấn chuyển
giao công nghệ

95

85

63

106

51

53

104
101
99

108

79

65

67

61
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DANH MỤC TRA NHANH CÁ NHÂN
A
Trần An
Nguyễn Thị Mai Anh
Lê Trần Anh
B

114
116
118

Đỗ Thanh Bái
Dương Hoàng Văn Bản
Cao Duy Bảo
Nguyễn Duy Bình
Võ Văn Bửu
C

120
122
125
127
129

Trần Đức Chung
Phạm Minh Công
D

131
133

Huỳnh Thanh Danh
Trần Công Danh
Nguyễn Thị Hương Dịu
Bùi Thị Dung
Nguyễn Văn Dũng
Trương Văn Dũng
Nguyễn Hải Dương
Đ

135
137
139
141
143
145
147

Mai Văn Đối
Lê Đình Đối
Nguyễn Thị Đông
G

149
151
153

Vũ Tài Giang
Trần Đức Giang

155
157
H

Nguyễn Thị Kim Hà
Nguyễn Đức Hà
Vũ Thu Hà
Huỳnh Thị Thúy Hằng
Nguyễn Lê Hằng
Ngô Tiến Hiển
Tạ Thanh Hiếu
Trần Đức Hiếu
Nguyễn Thanh Hòa
Trần Thái Hoàng

159
162
164
166
168
170
172
174
176
178

Hoàng Hữu Học
Trần Thị Hồng
Mã Nông Huân
Phạm Thị Huệ
Bùi Khánh Hưng
Đoàn Xuân Huy
K
Chu Đức Khải
Nguyễn Ngọc Khánh
Lê Anh Kiên
L

180
181
183
185
187
189

Trần Hoàng Phúc
Phạm Đình Phương
Nguyễn Văn Đông
Phương
Trần Thị Mỹ Phương
Q

254
256
258

191
193
195

Trần Hải Quân
Tô Tiến Quang
Trần Ngọc Quang
S

262
264
266

Trương Thế Sanh
Huỳnh Trung Sơn
Nguyễn Lê Sơn
Vương Văn Sơn
Đặng Thành Sơn
T

269
271
273
275
277

Nguyễn Bá Tài
Nguyễn Trần Thiện Tài
Trần Thanh Tân
Đinh Mạnh Thắng
Đào Sỹ Thanh
Võ Thị Kim Thành
Tăng Thị Hiếu Thành
Nguyễn Ngọc Minh Thảo
Lê Xuân Thịnh
Trương Kiến Thọ
Lê Thị Thoa
Nguyễn Thị Anh Thư
Nguyễn Hữu Thuần
Trương Anh Thùy
Nguyễn Lệ Thùy Trang
Lê Hoàng Trí
Nguyễn Trung Trực
Trương Quang Trung
Đoàn Thành Trung
Phạm Văn Trung
Nguyễn Ngọc Mộng Tuân
Hoàng Văn Tuấn
Đặng Đại Tuấn
Mai Anh Tuấn
Trần Quốc Tuấn
Đỗ Thanh Tùng
Nguyễn Sơn Tùng

279
282
284
286
289
291
293
295
298
301
303
305
307
309
311
313
315
317
319
321
323
325
327
329
331
333
335

Huỳnh Văn Lâm
Trần Thị Liên
Dương Thị Liên
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Tăng Thị Hồng Loan
Trần Duy Long
Nguyễn Hồng Long
Nguyễn Minh Luân
Lư Thị Hồng Ly
M

197
199
201
203
206
209
211
213
215

Nguyễn Thị Mai
Lê Hoàng Mãnh
Nguyễn Tiến Mạnh
Bùi Văn Minh
Vũ Bá Minh
Nguyễn Trọng Minh
N

217
219
221
223
225
227

Phan Thanh Nam
Lê Công Năm
Ngô Thị Nga
Trần Thanh Nga
Bùi Chính Nghĩa
Trần Văn Nhân
Ngô Hữu Nhẫn
Đinh Hùng Nhạn
Phạm Xuân Nhiệm
Hoàng Ngọc Quỳnh Như
Võ Văn Nhựt
P

229
231
233
235
237
239
242
244
246
248
250

Đặng Hòa Phong

252

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tường
V

336
338

Bùi Bác Văn

339

Nguyễn Văn Viên
Ngô Xuân Vinh
Trần Phú Vinh

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

341
343
345

Y
Nguyễn Thị Phương Yên
Phạm Thị Yến

347
349
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TRA NHANH THÔNG TIN TỔ CHỨC
Tên tổ chức

Địa chỉ

Công ty cổ phần Cát Hưng

Số 100, tổ 10, phường Đồng
Quang, TP Thái Nguyên
Phòng 406, nhà CC2a, Bắc Linh
Đàm
Phòng 400, nhà C 10, tầng 4, Đại
học Bách khoa Hà Nội, số 1 Đại
Cồ Việt
P502T2, khu Happy House
Garden, KĐT Việt Hưng, Long
Biên
25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm

Công ty Cổ phần Tư vấn
EPRO
Công ty TNHH Trung tâm
Sản xuất Sạch hơn Việt
Nam (Công ty VNCPC)
Công ty tư vấn Trí Tuệ Việt

Cục Kỹ thuật an toàn và
Môi trường công nghiệp –
Bộ Công Thương
Sở Công Thương Bạc Liêu
Sở Công thương Bình Định
Sở Công thương Đồng Nai
Sở Công Thương Hà Tĩnh
Sở Công Thương Long An
Sở Công Thương Ninh
Bình
Sở Công thương Quảng Trị
Sở Công Thương Thanh
Hóa
Sở Công Thương thành
phố Đà Nẵng
Sở Công thương tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu
Sở Công Thương tỉnh Gia
Lai
Sở Công Thương Vĩnh
Phúc
Trung tâm Công nghệ thực
phẩm và công nghiệp môi
trường
Trung tâm Hỗ trợ Phát
triển Doanh Nghiệp vừa và
nhỏ 2

Đường Nguyễn Tất Thành,
Phường 1, TP Bạc Liêu
198 Phan Bội Châu, TP Quy
Nhơn
Số 2, Nguyễn Văn Trị, phường
Thanh Bình, TP Biên Hòa
Số 02 đường Trần Phú, TP Hà
Tĩnh
112 Cách mạng Tháng 8,
phường 1, Tp. Tân An
Số 10, Đường Đinh Tất Miễn,
Phường Đông Thành, Tp. Ninh
Bình
Đường Hùng Vương, TP Đông
Hà
Khu đô thị mới Đông Hương –
TP Thanh Hóa
06 Trần Quý Cáp, quận Hải Châu

Tỉnh
/thành phố
Thái
Nguyên
Hà Nội

Điện thoại

Trang

384.0283

20

3641.0746

22

Hà Nội

3868.4849;
3868.4850

24

Hà Nội

3717.3384

27

Hà Nội

2221.8320

29

Bạc Liêu

382.3848

31

Bình Định

33

Hà Tĩnh

382.2455;
382.0188
382.3317;
381.9804
385.7084

Long An

382.6336

39

Ninh Bình

387.1048

41

Quảng Trị

385.0824

42

Thanh Hóa

385.6214

44

Đà Nẵng

383.4310;
388.9540
385.0019

45

382.4354

48

Đồng Nai

35
37

Số 08 đường Trần Hưng Đạo,
phường 1, TP Vũng Tàu
17 Trần Hưng Đạo, TP Pleiku

Bà Rịa Vũng Tàu
Gia Lai

16 Lý Thái Tổ - Đống Đa – Vĩnh
Yên
Số nhà 19A, 49/ 64 Huỳnh thúc
Kháng, Láng Hạ, Đống Đa

Vĩnh Phúc

386.2477

49

Hà Nội

3773.3077;
090.341.9434

51

Hồ Chí Minh

3824.8866

53

64-66 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Tên tổ chức
Trung tâm Khuyến công &
Tư vấn Công nghiệp Quảng
Nam
Trung tâm Khuyến công &
Tư vấn phát triển công
nghiệp Đồng Tháp
Trung tâm khuyến công
Bình Thuận
Trung tâm Khuyến công
Tư vấn phát triển công
nghiệp Điện Biên
Trung tâm Khuyến công và
Tư vấn phát triển công
nghiệp An Giang
Trung tâm Khuyến công và
Tư vấn phát triển công
nghiệp Bạc Liêu
Trung tâm Khuyến công và
Tư vấn phát triển công
nghiệp Bến Tre
Trung tâm Khuyến công và
Tư vấn phát triển công
nghiệp Bình Định
Trung tâm Khuyến công và
Tư vấn phát triển công
nghiệp Bình Phước
Trung tâm Khuyến công và
Tư vấn phát triển công
nghiệp Cà Mau
Trung tâm Khuyến công và
Tư vấn phát triển công
nghiệp Đà Nẵng
Trung tâm Khuyến công và
Tư vấn phát triển công
nghiệp Hà Tĩnh
Trung tâm Khuyến công và
Tư vấn phát triển công
nghiệp Hậu Giang
Trung tâm Khuyến công và
Tư vấn phát triển công
nghiệp Nghệ An
Trung tâm Khuyến công và
tư vấn phát triển công
nghiệp Thái Nguyên
Trung tâm Khuyến công và
Tư vấn Phát triển công
nghiệp Trà Vinh

Địa chỉ

Tỉnh
/thành phố
Quảng Nam

Điện thoại
381.1088

55

Số 21 – Lý Thường Kiệt, P.1, TP.
Cao Lãnh

Đồng Tháp

321.0474

57

T32 Khu Dân cư Trung tâm
Thương mại Bắc Phan Thiết, TP
Phan Thiết
Tổ 6- P. Nam Thanh- TP. Điện
Biên Phủ

Bình Thuận

382.3921;
383.3768

59

Điện Biên

382.9037

61

35 Nguyễn Văn Cưng, Phường
Mỹ Long, TP Long Xuyên

An Giang

384.0336;
384.0814

63

Đường Nguyễn Tất
phường 1, TP Bạc Liêu

Thành,

Bạc Liêu

221.1618

65

71 Nguyễn Huệ, phường 1,
thành phố Bến Tre

Bến Tre

381.8449

67

198 Phan Bộ Châu, TP Quy
Nhơn

Bình Định

382.5478

69

Đường Hùng Vương - Thị xã
Đồng Xoài

Bình Phước

350.9307

71

03-05 Lý Bôn, phường 4, TP Cà
Mau

Cà Mau

382.2784

73

Số 09 đường Cách mạng Tháng
tám, quận Cẩm Lệ

Đà Nẵng

369.5625

75

Số 02 Trần Phú, TP Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

221.0610;
385.0127

77

Khu 406, đường Trần Hưng
Đạo, phường 3, TP.Vị Thanh

Hậu Giang

358.0234

79

Nhà C, tầng 2, Số 70 Nguyễn Thị
Minh Khai, TP Vinh

Nghệ An

82

Số 4, đường Cách mạng tháng 8,
TP Thái Nguyên

Thái
Nguyên

38.34471;
359.5588;
359.5594
365.5411

Số 06, Nguyễn Thái
Phường 1, TP Trà Vinh

Trà Vinh

386.6549

85

56 Hùng Vương, TP Tam kỳ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Học,

Trang
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Tên tổ chức

Địa chỉ

Trung tâm Khuyến công và
Tư vấn phát triển công
nghiệp Vĩnh Long
Trung tâm Khuyến công và
Xúc tiến thương mại
Quảng Trị
Trung tâm Khuyến công và
Xúc tiến thương mại tỉnh
Lai Châu
Trung Tâm Khuyến công
và Xúc tiến Thương mại
tỉnh Ninh Thuận
Trung tâm kiểm định công
nghiệp II

2A, Hùng Vương, phường 1,
Tp.Vĩnh Long

Trung tâm Môi trường và
Sản xuất sạch
Trung tâm Nghiên cứu ứng
dụng KH&CN Hải Phòng
Trung tâm Sản xuất sạch
hơn Tp.Hồ Chí Minh
Trung tâm tiết kiệm năng
lượng Hà Nội
Trung tâm Tiết kiệm năng
lượng và Sản xuất sạch
hơn Hải Phòng
Trung tâm Tiết kiệm năng
lượng và Tư vấn chuyển
giao công nghệ
Văn phòng SXSH thuộc
Trung tâm Khuyến công &
Tư vấn PTCN Đồng Tháp

Tỉnh
/thành phố
Vĩnh Long

Điện thoại
382.6718

87

Khu đô thị Nam Đông Hà,
Phường Đông Lương, TP Đông
Hà
P. Quyết Thắng - thị xã Lai Châu

Quảng Trị

355.3955;
356.3356

89

Lai Châu

1221.6796

91

Đường 16/4, TP. Phan Rang
Tháp Chàm

Ninh Thuận

382.1998

93

35 – 37 (Lầu 2) Võ Văn Kiệt,
phường Nguyễn Thái Bình, quận
1.
91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm

Hồ Chí Minh

3821.7385

95

Hà Nội

2215.5192;
3936.9134
364.0748

97

101
104

A10, Đồng Tâm, Lạch Tray

Hải Phòng

Trang

99

137 Bis Nguyễn Đình Chính,
phường 8, Quận Phú Nhuận
331 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy

Hồ Chí Minh
Hà Nội

3844.3881;
3844.3860
6269.2834

104 Nguyễn Đức Cảnh, q.Lê
Chân

Hải Phòng

373.4488

106

Đà Nẵng

389.2823

108

Đồng Tháp

221.0474

111

51 A Lý Tự Trọng

Số 21 – Lý Thường Kiệt, P.1, TP.
Cao Lãnh,

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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TRA NHANH THÔNG TIN CÁ NHÂN
Tên chuyên gia
Trần An

Tỉnh
/thànhh phố
Hà Nội

Nguyễn Thị Mai Anh
Lê Trần Anh
Đỗ Thanh Bái
Dương Hoàng Văn
Bản
Cao Duy Bảo
Nguyễn Duy Bình
Võ Văn Bửu
Trần Đức Chung

Hà Nội
Thái Nguyên
Hà Nội
Đà Nẵng

Phạm Minh Công
Huỳnh Thanh Danh
Trần Công Danh
Nguyễn Thị Hương
Dịu
Mai Văn Đối
Lê Đình Đối
Nguyễn Thị Đông

Hà Nội
Bình Định
Bình Dương
Hà Nội
Đồng Tháp
Quảng Nam
Thái Nguyên

Bùi Thị Dung
Nguyễn Văn Dũng
Trương Văn Dũng
Nguyễn Hải Dương
Vũ Tài Giang
Trần Đức Giang
Nguyễn Thị Kim Hà
Nguyễn Đức Hà
Vũ Thu Hà

An Giang
Bắc Kạn
Đăk Nông
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Tuyên Quang
Đà Nẵng
Hà Tĩnh
Hà Nội

Huỳnh Thị Thúy
Hằng
Nguyễn Lê Hằng

Hồ Chí Minh

Ngô Tiến Hiển

Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bạc Liêu
Hà Nội

Hà Nội
Hà Nội

Tạ Thanh Hiếu
Trần Đức Hiếu
Nguyễn Thanh Hòa

Cà Mau
Hồ Chí Minh
Bình Thuận

Trần Thái Hoàng
Hoàng Hữu Học
Trần Thị Hồng

Thái Nguyên
Lào Cai
Hà Nội

Điện thoại

Mobile

Email

364.10746/
máy lẻ 15

091.332.2993

an.tran@eprovn.com

114

091.547.3273
091.325.6850
091.336.1187

Maianh2205@gmail.com
Mea.engineering@gmail.com
baidothanh@gmail.com
duonghoangvanban@gmail.com

116
118
120
122

090.623.2488

baocecs@yahoo.com
n_d_binh@yahoo.com.sg
buuscn@yahoo.com.vn
Chung.td@vncpc.org

125
127
129
131

cong.pm@eprovn.com
danhsctbd@gmail.com
danhtc2006@gmail.com
diu.nth@eprovn.com

133
135
137
139

389.2823

5434.0954
382.5833
3623.1295
/máy lẻ 12

091.363.1494

098.980.7832
093.558.5868
090.935.5256
091.270.0330

381.1067

384.0814
381.0292
3844.3881

3641.0746/
máy lẻ 22
3844.3881
3868.4849/
máy lẻ 14
3773.3077

Trang

091.877.6690
mvdoi@dongthap.gov.vn
091.407.6412
ledinhdoi69@gmail.com
098.726.4907 Nguyenthidong81@yahoo.com
saomualangthang@gmail.com
091.366.9428
buidungag@vnn.vn
nguyendungctbk@gmail.com
098.222.3441
Tvdung78@yahoo.com
Nghaiduong.tb@gmail.com
097.828.6622
vutaigiang@yahoo.com.vn
091.557.1146 Tranducgiangtq@Gmail.com.vn
090.518.8507
ngkimha@hotmail.com
091.329.4859
duchaqlcn@gmail.com
098.599.3352
ha.vt@eprovn.com

147
149
151
153
155
157
159
160
164

091.919.0109 thuyhangenvi@yahoo.com.vn
htth21982@gmail.com
hang.nl@vncpc.org

166

090.341.9434

170

ngotienhien@firi.ac.vn;
ngotienhiencntp@yahoo.com
350.9295
hieu.qld.sct@gmail.com
3821.7385 0122.808.9088
Cadic04@yahoo.com
091.961.2826 motmaikhitrove@yahoo.com.vn
ttkcbinhthuan@gmail.com
384.0283
thuyhavib@yahoo.com
094.994.0299
hoanghuuhoc@yahoo.com
3868.4849/
Hong.tt@vncpc.org
máy lẻ 26

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Mã Nông Huân
Phạm Thị Huệ
Bùi Khánh Hưng
Đoàn Xuân Huy
Chu Đức Khải
Nguyễn Ngọc Khánh

Lạng Sơn
Hải Phòng
Thái Nguyên
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Hà Nội

Lê Anh Kiên
Huỳnh Văn Lâm
Trần Thị Liên

Hồ Chí Minh
Cà Mau
Hồ Chí Minh

Dương Thị Liên

Hà Nội

Nguyễn Thị Mỹ Linh
Tăng Thị Hồng Loan
Trần Duy Long
Nguyễn Hồng Long
Nguyễn Minh Luân
Lư Thị Hồng Ly
Nguyễn Thị Mai
Lê Hoàng Mãnh
Nguyễn Tiến Mạnh
Bùi Văn Minh
Vũ Bá Minh

Đà Nẵng
Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội
Hậu Giang
Vĩnh Long
Hải Phòng
Bà Rịa - Vũng
Tàu
Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh

Nguyễn Trọng Minh

Hồ Chí Minh

Phan Thanh Nam
Lê Công Năm

Bình Dương
Bà Rịa - Vũng
Tàu
Hà Nội

Ngô Thị Nga
Trần Thanh Nga
Bùi Chính Nghĩa
Trần Văn Nhân

Nghệ An
Thái Bình
Hà Nội

Ngô Hữu Nhẫn
Đinh Hùng Nhạn
Phạm Xuân Nhiệm
Hoàng Ngọc Quỳnh
Như
Võ Văn Nhựt

Cà Mau
Bến Tre
Sóc Trăng
Quảng Trị

Đặng Hòa Phong
Trần Hoàng Phúc
Phạm Đình Phương

Đà Nẵng

365.4991

3868.4849/
máy lẻ 31
350.9295
3844.38813844.3860/
máy lẻ 28
3868.4849/
máy lẻ 32
389.2823

094.907.7822
huankcls@gmail.com
098.470.4516 huecao.khcn1983@gmail.com
098.299.2393 Khanhhungscttn@gmail.com
098.286.3027
huydxise@gmail.com
091.337.2196
khaichuduc@gmail.com
khanh.nn@vncpc.vn

183
185
187
189
191
193

091.850.3364
leanhkien@vnn.vn
091.962.6078 Huynhvanlam1983@gmail.com
091.881.8881
rabbit_lien@yahoo.com

195
197
199

Lien.dt@vncpc.vn

201

mylinhstac@yahoo.com
Loan.tth@eprovn.com
long.td@vncpc.org
long.nh@vncpc.vn
Luan_nguyen626@yahoo.com
lthly66@gmail.com
hienmaits78@gmail.com
lehoangmanh95@yahoo.com

203
206
209
211
213
215
217
219

namtruongphat@vnn.vn
Buiminhc7@yahoo.com
vbminh@hcmut.edu.vn;
minh.vuba@yahoo.com.sg
090.809.0013
trongminh@greco.vntrongminh@gmail.com
098.318.2839 Thanhnam210478@gmail.com
091.317.9565
Congnam.kcvt@gmail.com

221
223
225

229
231

090.423.8873

Nga.nt@vncpc.org

233

093.227.7383
091.353.0971

Nga.cpi@gmail.com
buichinhnghia@gmail.com
Nhan.tv@vncpc.org

235
237
239

091.321.1299
3868.4849
3623.1295
090.270.7375
0123.733.1162
090.390.8146
676.2829

090.357.5596
090.386.6824

6654.5990

386.84849/
máy lẻ 42
383.8604
3868.4849;
3868.4850/
máy lẻ 20
350.9295

Bình Dương
Hải Phòng

383.4310;
388.9540
382.8348
373.4488

Hà Nội

3868.4849

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

091.780.9737 Ngohuunhan07@gmail.com
098.379.1111
dhnhansct@gmail.com
091.934.5349 phamxuannhiem@gmail.com
091.400.1357
quynhnhusct@gmail.com

091.368.8313

227

242
244
246
248

vovannhutdn@yahoo.com

250

phongscn97@yahoo.com
Ecc-hpc@haiphong.gov.vn,
hoangphuchp@gmail.com
phuong.pd@vncpc.org

252
254
256
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Nguyễn Văn Đông
Phương
Trần Thị Mỹ Phương
Trần Hải Quân
Tô Tiến Quang
Trần Ngọc Quang
Trương Thế Sanh
Huỳnh Trung Sơn
Nguyễn Lê Sơn
Vương Văn Sơn
Đặng Thành Sơn
Nguyễn Bá Tài
Nguyễn Trần Thiện
Tài
Trần Thanh Tân
Đinh Mạnh Thắng
Đào Sỹ Thanh
Võ Thị Kim Thành
Tăng Thị Hiếu Thành
Nguyễn Ngọc Minh
Thảo
Lê Xuân Thịnh
Trương Kiến Thọ
Lê Thị Thoa
Nguyễn Thị Anh Thư
Nguyễn Hữu Thuần
Trương Anh Thùy
Nguyễn Lệ Thùy
Trang
Lê Hoàng Trí
Nguyễn Trung Trực
Trương Quang
Trung
Đoàn Thành Trung
Phạm Văn Trung
Nguyễn Ngọc Mộng
Tuân
Hoàng Văn Tuấn
Đặng Đại Tuấn
Mai Anh Tuấn
Trần Quốc Tuấn
Đỗ Thanh Tùng
Nguyễn Sơn Tùng
Nguyễn Thanh Tùng

Bến Tre

221.1268

090.827.0282 dongphuongnv@yahoo.com.vn

258

Tiền Giang
Đồng Nai
Hà Nội
Thái Nguyên

388.3465

098.309.6939
ttmyphuong@gmail.com
098.957.7768
haiquan81@yahoo.com
097.979.2886 Quangtt.ecchanoi@gmail.com
0913.050.028 tranngocquangha@yahoo.co
m.vn
sanhttkc@gmail.com
091.940.0114
sonli2@yahoo.com

260
262
264
266

090.836.7960
098.211.2860
098.901.2886
098.300.7440
090.620.1503

273
275
277
279
282

Quảng Trị
Bà Rịa - Vũng
Tàu
Bình Thuận
Lai Châu
Sóc Trăng
Bình Định
Hồ Chí Minh
Cần Thơ

365.5411
356.3399

383.3768

382.5478

221.0223

Hà Nội
Hải Phòng

091.536.2920
373.4488

Hồ Chí Minh
Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hà Nội
An Giang
Hà Nội
Hà Nội
Quảng Trị
Quảng Nam
Đà Nẵng

091.945.5466

091.356.3504
090.665.9838
093.625.0971
090.931.5327

nguyentai0612@gmail.com
tttan@cantho.gov.vn;
thanhtan1002@gmail.com
thang.dm@vncpc.org,
manhtank@yahoo.com
Ecc-hpc@haiphong.gov.vn,
daosythanh_hp@yahoo.com
thanhkt99@gmail.com
thanhtth01@gmail.com
cranenguyen@gmail.com

284
286
289
291
293
295

Thinh.lx@vncpc.org
091.388.6380 truongkientho@yahoo.com
091.300.3756
Thoa.lt@eprovn.com
091.353.0581
anhthu@vicovn.com
0905072783
thuankc@gmail.com
0904564357 anhthuyquangnam@gmail.com
098.392.1883
trangcan83@ymail.com

298
301
303
305
307
309
311

Sóc Trăng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng

091.918.9190
ltrihoang@gmail.com
090.646.2825
trucsct@yahoo.com.vn
098.209.1096 trungkhuyencong@gmail.com

313
315
317

Hải Dương
Quảng Trị
Phú Thọ

091.509.0046
0905208789
098.210.8468

319
321
323

Điện Biên
Đà Nẵng
Nghệ An
Trà Vinh
An Giang
Hà Nội
Long An

3868.4849

nnxuannhi@yahoo.com
saigonlaichau@gmail.com
sonsctst@yahoo.com.vn

269
271

356.3356
625.1282

385.0824

356.3317
384.0336
221.0777

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

viettrung_sct@yahoo.com
trungpv289@gmail.com
mongtuanbk@gmail.com

094.293.6995 hoangtuanpt.vnn@gmail.com
098.399.3446
Datic.tuan@yahoo.com
Maianhtuan2406@gmail.com
091.376.4657
tuantravinh@gmail.com
098.770.9990
dttungag@yahoo.com.vn
0122.831.6468
Tung.ns@vncpc.org
090.620.8808
tung208808@gmail.com

325
327
329
331
333
335
336
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Nguyễn Thanh
Tường
Bùi Bác Văn

Bình Phước

Nguyễn Văn Viên
Ngô Xuân Vinh
Trần Phú Vinh
Nguyễn Thị Phương
Yên
Phạm Thị Yến

Quảng Nam
Nghệ An
An Giang
Hồ Chí Minh

Nghệ An

384.5852

383.4471

Đà Nẵng

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

091.809.0250 nguyenthanhtuong.ttkcbp@y
ahoo.com.vn
Buibacvan53@yahoo.com;
hoandienbv@gmail.com
090.570.2107 Vien19822000@yahoo.com
xuanvinhnghean@yahoo.com.vn
098.394.5084
Phuvinh1978@gmail.com
090.961.0807 yenntp@ntp@smedec.com;
phuong.yen@gmail.com
098.319.6003
phamthiyen@gmail.com

338
339
341
343
345
347
349
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Các tổ chức
tư vấn sản xuất sạch hơn
2011

Công ty cổ phần Cát Hưng
Công ty cổ phần Cát Hưng được thành lập từ tháng 4/2010. Công ty tập trung được đội ngũ chuyên gia trong các
lĩnh vực khác nhau đã có kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực: Môi trường, Khai thác khoáng sản, Xây
dựng, Kinh tế .... ngoài ra còn có các chuyên gia trong những lĩnh vực này đã và đang làm việc tại các cơ quan,
viện nghiên cứu, trường đại học chuyên ngành. Công ty có mối quan hệ lâu năm với các khách hàng mà tiềm
năng là các công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp hoạt động trên lĩnh vực công nghiệp vừa và nhỏ.
Sự ra đời của công ty hướng đến lĩnh vực tư vấn có triển vọng, hoàn toàn mới mẻ ở Việt Nam nhưng bắt kịp xu
hướng phát triển của thế giới. Tuy SXSH là lĩnh vực mới nhưng công ty đã định hướng sự phát triển rõ ràng và
bài bản: Tập trung nhân lực có kinh nghiệm trong các ngành nghề, tổ chức cho cán bộ đi học hỏi về Sản xuất
sạch hơn của Việt Nam và nước ngoài thông qua các chương trình của Bộ Công Thương, duy trì các mối quan hệ
với các bạn hàng tiềm năng, thông tin đến các doanh nghiệp phía Bắc về chính sách, lộ trình, các tài liệu liên
quan đến SXSH đã được Bộ Công Thương, Sở Công Thương duyệt và quy hoạch.

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Công ty cổ phần Cát Hưng

Năm thành lập

2010

Lĩnh vực hoạt động chính

Tư vấn thiết kế khai thác mỏ, các công trình công nghiệp (Nhà máy,
kho xưởng, bến bãi), các công trình xử lý môi trường.

Địa chỉ liên hệ

Số 100, tổ 10, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên

Tỉnh thành phố

Thái Nguyên

Điện thoại

384.0283

Email

Hoang_tranthai@yahoo.com

Người đại diện

Trần Thuý Hà

Chức vụ

Giám đốc

Điện thoại

091.273.5668

Email

thuyhavib@yahoo.com

CÁN BỘ CHUYÊN MÔN TOÀN THỜI GIAN
Môi trường
Thạc sĩ

1

Kỹ sư

1

Năng
lượng

Công
nghiệp

2

3

Năng
lượng

Công
nghiệp

x

x

Kinh tế tài
chính

3

Khác

5

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Tư vấn doanh nghiệp

x

Tư vấn chính sách
Chuyển giao công nghệ
Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Kinh tế tài
chính

Khác

x

x
x

x
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ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Cơ quan quản lý địa phương
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

x
x

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Tư vấn doanh nghiệp
- Đánh giá nhanh về SXSH cho 03 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2011
- Hỗ trợ tư vấn sản xuất
Chuyển giao công nghệ
- Chuyển giao công nghệ sản xuất gạch không nung cho nhà máy gạch Hoàng Gia - Thái Nguyên, nhà máy gạch
Sông Hồng - Yên Bái
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Với năng lực: Công ty có 01 giảng viên chuyên về SXSH trong lĩnh vực đào tạo tập huấn, Công ty có 02 chuyên
gia tư vấn về lĩnh vực SXSH trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, Công ty có kinh nghiệm hoạt động tư vấn trên
lĩnh vực công nghiệp: Tư vấn xây dựng các nhà máy gạch, nhà máy chế biến thức ăn, quy hoạch khu công
nghiệp vừa và nhỏ. Tư vấn khai thác mỏ, tư vấn xây dựng các công trình công nghiệp trong lĩnh vực khác
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ,
lĩnh vự khác

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Công ty Cổ phần Tư vấn EPRO
Công ty CP Tư vấn EPRO được thành lập năm 2007 với hơn 10 kỹ sư từ ngành công nghệ môi trường, năng
lượng, kinh tế, thủy lợi... đã và đang thực hiện các dịch vụ tư vấn có chất lượng, đóng góp đáng kể vào việc thúc
đẩy áp dụng sãn xuất sạch hơn trong công nghiệp. Bên cạnh lĩnh vực sản xuất sạch hơn, công ty cũng triển khai
các hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn, chuyển giao công nghệ cho các dự án sử dụng năng lượng hiệu quả,
truyền thông về chất ô nhiễm hữu có khó phân hủy POP/PCB...với các giá trị gia tăng cho khách hàng. Công ty CP
Tư vấn EPRO đã xây dựng mối quan hệ hợp tác tin cậy với khách hàng, các đối tác cũng như với các cán bộ của
công ty và tin tưởng vào sự phát triển trong thời gian tới trong lĩnh vực tư vấn nâng cao khả năng cạnh tranh
của doanh nghiệp công nghiệp Việt nam.

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Công ty Cổ phần Tư vấn EPRO

Năm thành lập

2007

Lĩnh vực hoạt động chính

Đào tạo, tư vấn, truyền thông về sản xuất sạch hơn, sử dụng năng
lượng hiệu quả và tiết kiệm, quản lý và xử lý môi trường

Địa chỉ liên hệ

Phòng 406, nhà CC2a, Bắc Linh Đàm

Tỉnh thành phố

Hà Nội

Điện thoại

3641.0746

Email

info@eprovn.com

Website

www.eprovn.com

Người đại diện

Tăng Thị Hồng Loan

Chức vụ

Giám đốc

Điện thoại

091.321.1299

Email

loan.tth@eprovn.com

CÁN BỘ CHUYÊN MÔN TOÀN THỜI GIAN
Môi trường

Năng
lượng

Thạc sĩ

2

1

Kỹ sư

6

1

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

1

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

x

Tư vấn chính sách

x

x

x

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Kinh tế tài
chính

Khác

x

x
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ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

Hiệp hội công nghiệp
Cộng đồng

Kinh tế tài
chính

Khác

x

x
x

x

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Đà o tạ o 3 khó a chuyê n sâ u kỹ nă ng tư van sả n xuat sạ ch hơn. Đà o tạ o 3 khó a chuyê n sâ u giả ng viê n sả n xuat
sạ ch hơn. Đà o tạ o 3 khó a nâ ng cao giả ng viê n sả n xuat sạ ch hơn. Tham gia hộ i thả o, đà o tạ o tạ i địa phương,
hiệ p hộ i, doanh nghiệ p ve sả n xuat sạ ch hơn, sử dụ ng nă ng lượng hiệ u quả
Tư vấn doanh nghiệp
- Tư van á p dụ ng SXSH cho cá c doanh nghiệ p sả n xuat bia, tinh bộ t san, đường, dệ t, giay, thé p, dừa, bộ t đá ...
trê n toà n quoc
Thông tin truyền thông
- Thiet ke và vậ n hà nh website www.sxsh.vn. Xâ y dựng tà i liệ u hướng dan á p dụ ng sả n xuat sạ ch hơn trong
ngà nh bia, tinh bộ t san, sả n xuat thé p lò điệ n ho quang, xi mă ng, đú c kim loạ i... Thực hiệ n đieu tra so liệ u nen
ve việ c á p dụ ng SXSH trong cô ng nghiệ p
Tư vấn chính sách
Nghiê n cứu cơ che tà i chı́nh ho trợ hoạ t độ ng sả n xuat sạ ch hơn. Nghiê n cứu vă n bả n phá p lý và to chức củ a hệ
thong khuyen cô ng nham thú c đay SXSH
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Với năng lực: giả ng viê n có kinh nghiệ m giả ng dạ y trong lı̃nh vực SXSH trong lı̃nh vực đào tạo tập huấn, đã tư
van á p dụ ng SXSH trong nhieu ngà nh cô ng nghiệ p trong lı̃nh vực tư vấn doanh nghiệp, sử dụ ng nhieu hı̀nh
thức truyen thô ng trong lı̃nh vực SXSH và cá c lı̃nh vực khá c trong lı̃nh vực truyền thô ng, thô ng tin, có kinh
nghệ m nghiê n cứu và tư van chı́nh sá ch trong lı̃nh vực tư vấn chı́nh sá ch, có định hướng phá t trien trong lı̃nh
vực chuyen giao cô ng nghệ trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất Sạch
hơn Việt Nam (Công ty VNCPC)
Trung tâm Sản xuất Sạch Việt Nam được thành lập năm 1998 tại Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường,
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trong khuôn khổ dự án US/VIE/96/063 do Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ thông
qua sự điều hành của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO). Năm 2009, trung tâm được
chuyển đổi thành công ty TNHH Trung tâm Sản xuất Sạch hơn Việt Nam (VNCPC). Hiện nay VNCPC là thành viên
chính thức trong mạng lưới toàn cầu của UNIDO - UNEP về Hiệu quả Tài nguyên và Sản xuất Sạch hơn (RECPNet). VNCPC là một tổ chức cung cấp dịch vụ và chuyển giao công nghệ sản xuất sạch hơn hàng đầu tại Việt Nam,
mang lại các giá trị tăng thêm cho các doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu, tư vấn, đào tạo và cơ quan chính phủ.
Các dịch vụ của VNCPC nhằm đẩy mạnh sử dụng hiệu quả tài nguyên và SXSH trong công nghiệp và dịch vụ
hướng tới một xã hội sản xuất và tiêu thụ bền vững ở Việt Nam và khu vực.
Các sản phẩm chính của VNCPC cung cấp cho các doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức bao gồm:
- Tư vấn và đào tạo SXSH, sử dụng tài nguyên và năng lượng hiệu quả hướng tới hình mẫu sản xuất và tiêu thụ
bền vững;
- Đánh giá, tư vấn xây dựng dự án và chuyển giao công nghệ sạch hơn;
- Tư vấn và đào tạo về Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR), an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHS), Hệ thống
quản lý môi trường/ISO 14000, đổi mới sản phẩm theo hướng bền vững; xây dựng các dự án theo Cơ chế Phát
triển Sạch (CDM);
- Tư vấn tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ thực hiện các dự án đổi mới công nghệ theo hướng sạch hơn, như Quỹ ủy
thác tín dụng xanh (GCTF) của SECO, Thụy Sỹ,…
- Đánh giá, tư vấn và chuyển giao công nghệ xử lý chất thải và các dịch vụ môi trường khác.
THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất Sạch hơn Việt Nam (Công ty VNCPC)

Năm thành lập

1998

Lĩnh vực hoạt động chính

Đào tạo, tư vấn về SXSH; Sản xuất và Tiêu thụ bền vững; Sử dụng năng
lượng tiết kiệm và hiệu quả; Đổi mới sản phẩm bền vững; Quản lý Môi
trường; Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp; Đổi mới công nghệ theo
hướng thân thiện hơn với môi trường

Địa chỉ liên hệ

Phòng 400, nhà C 10, tầng 4, Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt

Tỉnh thành phố

Hà Nội

Điện thoại

3868.4849; 3868.4850

Email

vncpc@vncpc.org

Website

www.vncpc.vn

Người đại diện

Trần Văn Nhân

Chức vụ

Giám đốc

Điện thoại

3868.4849/ máy lẻ 20; 090.344.4741

Email

Nhan.tv@vncpc.org
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CÁN BỘ CHUYÊN MÔN TOÀN THỜI GIAN
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Tiến sĩ

01

01

Thạc sĩ

03

03

02

Kỹ sư

05

05

01

01

Cao đẳng, dạy nghề

Khác

02
01

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

Tư vấn chính sách

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác
thủ công
mỹ nghệ,
làng nghề

x

thủ công
mỹ nghệ,
làng nghề

thủ công
mỹ nghệ,
làng nghề

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

Hiệp hội công nghiệp

x

x

x

Khác (Ghi rõ...)

Kinh tế tài
chính

Khác

thủ công
mỹ nghệ,
làng nghề

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Đào tạo chuyên gia SXSH: đã đào tạo lớp chuyên gia SXSH đầu tiên của Việt Nam (trên 100 người), một số
hiện đang là những chuyên gia hàng đầu của Việt Nam về lĩnh vực SXSH.
- Tổ chức các lớp tập huấn về SXSH cho cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp theo chuyên ngành: dệt nhuộm,
giấy và bột giấy, gia công kim loại, chế biên thủy sản, Vật liêu xây dựng, v.v
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- Giảng dạy đại học và trên đại học môn học SXSH, quản lý chất thải, quản lý môi trường, đánh giá tác động môi
trường, xử lý chất thải…
- Cung cấp dịch vụ đào tạo theo yêu cầu của các dự án trong nước và quốc tế về SXSH và các lĩnh vực liên quan
như sử dụng năng lượng hiệu quả, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, an toàn sức khỏe nghề nghiệp…
- Tập huấn cho làng nghề về SXSH và Tiết kiệm năng lượng: mây, tre đan, thủ công mỹ nghệ, gốm sứ v.v...
- Tập huấn về thiết kế và cải tiến sản phẩm theo hướng bền vững
Tư vấn doanh nghiệp
- Trong trên 10 năm thành lập và phát triển, VNCPC đã triển khai đánh giá SXSH tại trên 250 doanh nghiệp
thuộc các ngành công nghiệp khác nhau trên cả nước, tạo dựng nên uy tín trong cộng đồng các doanh nghiệp
đã trực tiếp nhận sự trợ giúp kỹ thuật từ trung tâm.
- Các doanh nghiệp được hưởng lợi từ tư vấn của VNCPC thông qua các giải pháp kỹ thuật SXSH để tiết kiệm
nguyên vật liệu, năng lượng, giảm tiêu thụ tài nguyên, giảm chi phí sản xuất và giảm chất thải ra môi trường.
Trong 4 năm gần đây VNCPC đã gia tăng nhiệm vụ tư vấn của mình trong lĩnh vực đổi mới sản phẩm theo
hướng bền vững và đẩy mạnh xây dựng các mô hình “Sản xuất và Tiêu thụ bền vững”.
Thông tin truyền thông
- Tổ chức hội thảo nâng cao nhận thức về SXSH và hội nghị giới thiệu kết quả áp dụng SXSH cho hàng nghìn
lượt ngưởi trên hầu hết các tỉnh thành trên cả nước trong khuôn khổ các dự án UNIDO, UNEP, SEMLA, VCEP,
DANIDA, VPEG v.v
- Duy trì, thường xuyên tuyên truyền về SXSH trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài Truyền hình
Việt Nam, truyền hình địa phương, Đài Tiếng nói Việt Nam và địa phương, một số báo và tạp chí trung ương
cũng như địa phương.
- Biên soạn các tài liệu hướng dẫn SXSH cho các ngành công nghiệp như dệt nhuộm, giấy, gia công kim loại ...
Dịch và biên soạn các tài liệu hướng dẫn Sử dụng năng lượng hiệu qủa,Thiết kế hướng tới phát triển bền vững,
Bảo dưỡng công nghiệp... Các tài liệu này có thể tra cứu trên trang mạng của VNCPC.
- Hàng năm tham gia các hội chợ : công nghệ Môi trường Việt Nam, Hội trợ triển lãm sản phẩm sinh thái,
Eprotech, Environtex, EuroCham/GreenBiz…
Tư vấn chính sách
Từ khi thành lập, VNCPC đã tích cực tham gia trong nhóm tư vấn chính sách thúc đẩy SXSH, cụ thể :
- 1999: Chính phủ ký Tuyên ngôn Quốc tế SXSH
- 2001: Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về SXSH
- 2009: Bộ Công Thương ban hành chiến lược SXSH trong công nghiệp đến năm 2020
Phối hợp với Bộ Tài Nguyên và Môi trường, bộ Công Thương tổ chức Hội nghị bàn tròn Quốc gia về SXSH/Sản
xuất và Tiêu thụ bền vững định kỳ 2 năm/lần và lần thứ 5 được tổ chức tại TP Nha Trang từ 25 – 26 tháng 6
năm 2011.
Chuyển giao công nghệ
- Tư vấn cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ theo hướng sạch hơn, thân thiện với môi trường, đặc biệt đối
với các công ty tham gia Quĩ Ủy thác Tín dụng xanh (GCTF), ví dụ như công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng (lò
gạch), máy ép nhựa, công nghệ tuyển nổi trong thu hồi bột giấy của ngành giấy, công nghệ luyện thép v..v
- Chuyển giao công nghệ xử lý mây như nấu tẩy, sấy mây cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ
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Công ty tư vấn Trí Tuệ Việt
Là một đơn vị năng động với đội ngũ chuyên gia giàu nhiệt huyết, nhiều kinh nghiệm. VICO và các thành viên của
mình luôn nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao năng lực quản lý của các tổ chức ở Việt Nam, với phương châm
hoạt động: “DẪN LỐI TỚI THÀNH CÔNG”
Sự phát triển bền vững của khác hàng là mục đích; giá trị tạo ra cho khách hàng là thước đo thành công của
VICO.
Với các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn hệ thống quản lý, VICO luôn sẵn sàng cung cấp cho
các doanh nghiệp dịch vụ tư vấn hệ thống quản lý chuyên nghiệp nhất.
Hợp tác, chia sẻ tri thức, và cùng nhau tạo giá trị đảm bảo sự phát triển bền vững cho các bên.

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Công ty tư vấn Trí Tuệ Việt

Năm thành lập

2009

Lĩnh vực hoạt động chính

Tư vấn quản lý doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

P502T2, khu Happy House Garden, KĐT Việt Hưng, Long Biên

Tỉnh thành phố

Hà Nội

Điện thoại

3717.3384

Email

anhthu@vicovn.com

Website

http//vicovn.com

Người đại diện

Nguyễn Thị Anh Thư

Chức vụ

Phó Giám đốc

Điện thoại

091.353.0581

Email

anhthu@vicovn.com

CÁN BỘ CHUYÊN MÔN TOÀN THỜI GIAN
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kỹ sư

3

Cao đẳng, dạy nghề

1

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

Quản lý
doanh nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Quản lý
doanh nghiệp
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ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Cơ quan quản lý nhà nước

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác
Quản lý
doanh nghiệp

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Tập huấn sản xuất sạch hơn cho một số tỉnh: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Yên Bái, Thanh
Hóa, Bình Định,… (khoảng 25 khóa đào tạo)
Tư vấn doanh nghiệp
- Đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn cho 20 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.
- Tư vấn kết hợp sản xuất sạch hơn với hệ thống quản lý môi trường ISO14001:2004: 3 doanh nghiệp.
Thông tin truyền thông
- Tham gia một số chương trình về sản xuất sạch hơn cho Chương trình Phát triển bền vững của kênh truyền
hình InvestTV: 3 chương trình sản xuất sạch hơn cho một số ngành sản xuất thực phẩm (bia, bánh kẹo, mì ăn
liền)
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông
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Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường
công nghiệp – Bộ Công Thương
Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp là tổ chức trực thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng
quản lý nhà nước về kỹ thuật an toàn, bảo vệ môi trường trong ngành công nghiệp và thương mại; bao gồm các
lĩnh vực và ngành: Cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu khí, hóa chất, vật liệu nổ
công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ, chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và
công nghiệp chế biến khác theo quy định của pháp luật.
Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà
nước, có con dấu để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp – Bộ Công Thương

Năm thành lập

1997

Lĩnh vực hoạt động chính

Kỹ thuật an toàn và Môi trường trong lĩnh vực công nghiệp

Địa chỉ liên hệ

25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm

Tỉnh thành phố

Hà Nội

Điện thoại

2221.8320

Website

http://atmt.gov.vn

Người đại diện

Đỗ Quang Vinh

Chức vụ

Cục trưởng

Điện thoại

2221.8320

CÁN BỘ CHUYÊN MÔN TOÀN THỜI GIAN
Môi trường

Năng
lượng

Kỹ sư

04

04

Thạc sĩ

09

02

Công
nghiệp
16

Kinh tế tài
chính
04

Khác
02 luật, 02
Quản trị
kinh doanh
01 luật

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

Thông tin, truyền thông

x

Tư vấn chính sách

x
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Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác
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ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Cơ quan quản lý địa phương

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Hiệp hội công nghiệp

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Lĩnh vực khác
Các hoạt động kiểm tra công tác BVMT hàng năm của Cục với việc lồng ghép SXSH trong công tác kiểm tra tại
đơn vị.
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Sở Công Thương Bạc Liêu
Sở Công thương là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện
chức năng quản lý nhà nước về công thương, bao gồm: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, tái tạo, hóa chất,
vật liệu nổ, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, thực phẩm, công nghệ chế
biến khác, lưu thông hàng hóa, xuất khẩu, nhập khẩu, quản lý thị trường, cạnh tranh, xúc tiến thương mại, kiểm
soát độc quyền, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thương mại điện tử, hội
nhập kinh tế, quản lý cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn, các hoạt động khuyến công, các dịch vụ công thuộc
phạm vi quản lý của Sở.

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Sở Công Thương Bạc Liêu

Năm thành lập

2008

Lĩnh vực hoạt động chính

Quản lý nhà nước về Công nghiệp và Thương mại

Địa chỉ liên hệ

Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu

Tỉnh thành phố

Bạc Liêu

Điện thoại

382.3848

Website

www.baclieu-tpc.gov.vn

Người đại diện

Phan Hùng Việt

Chức vụ

Giám đốc

Điện thoại

091.389.2198

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Đào tạo, tập huấn

x

x

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

x

x

Tư vấn chính sách

x

x

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

x

x

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Kinh tế tài
chính

Khác

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Đã tổ chức nhiều buổi hội thảo về SXSH

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Sở Công thương Bình Định
Sở Công thương là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện
chức năng quản lý nhà nước về công thương, bao gồm: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, tái tạo, hóa chất,
vật liệu nổ, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, thực phẩm, công nghệ chế
biến khác, lưu thông hàng hóa, xuất khẩu, nhập khẩu, quản lý thị trường, cạnh tranh, xúc tiến thương mại, kiểm
soát độc quyền, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thương mại điện tử, hội
nhập kinh tế, quản lý cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn, các hoạt động khuyến công, các dịch vụ công thuộc
phạm vi quản lý của Sở.

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Sở Công thương Bình Định

Năm thành lập

2008

Lĩnh vực hoạt động chính

Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực công nghiệp và thương mại

Địa chỉ liên hệ

198 Phan Bội Châu, TP Quy Nhơn

Tỉnh thành phố

Bình Định

Điện thoại

382.2455; 382.0188

Email

sct@binhdinh.gov.vn

Website

www.sctbinhdinh.gov.vn

Người đại diện

Nguyễn Kim Phương

Chức vụ

Giám đốc

Điện thoại

382.2455

Email

Phuong.sct@binhdinh.gov.vn; phuongscn@gmai.com

CÁN BỘ CHUYÊN MÔN TOÀN THỜI GIAN
Môi trường

Năng
lượng

Thạc sĩ

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

01

Kỹ sư

02

03

04

05

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Đào tạo, tập huấn

x

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

x

x

Tư vấn chính sách

x

x

x

x

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Khác
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ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

x

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

Hiệp hội công nghiệp

x

x

x

Cộng đồng

x

x

x

x

Khác

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Định phối hợp với các phòng chuyên
môn của Sở và các đơn vị, chuyên gia tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo về thúc đẩy và áp dụng SXSH cho các
cán bộ QLNN các Sở ngành, đơn vị, cán bộ Quản lý, kỹ thuật của các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tư vấn doanh nghiệp
Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Định phối hợp với các phòng chuyên
môn của Sở và các đơn vị, chuyên gia tổ chức Tư vấn đánh giá nhanh SXSH cho 05 doanh nghiệp ở tỉnh Bình
Định: Công ty TNHH Bình Minh; Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Trung; Công ty CP chế biến tinh bột sắn XK
Bình Định; Công ty Điện và Xây lắp Hùng Vương; Công ty CP Chế biến gỗ nội thất PISICO.
Thông tin truyền thông
Đăng tin trên Bản tin công thương và website của Sở.
Tư vấn chính sách
Xây dựng Kế hoạch hành động áp dụng SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 20102015 đã được UBND tỉnh Bình Định ban hành tại Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 08/11/2010.
Lĩnh vực khác
Tư vấn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phát triển năng lượng tái tạo.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Sở Công thương Đồng Nai

Sở Công thương là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện
chức năng quản lý nhà nước về công thương, bao gồm: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, tái tạo, hóa chất,
vật liệu nổ, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, thực phẩm, công nghệ chế
biến khác, lưu thông hàng hóa, xuất khẩu, nhập khẩu, quản lý thị trường, cạnh tranh, xúc tiến thương mại, kiểm
soát độc quyền, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thương mại điện tử, hội
nhập kinh tế, quản lý cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn, các hoạt động khuyến công, các dịch vụ công thuộc
phạm vi quản lý của Sở.

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Sở Công thương Đồng Nai

Năm thành lập

2008

Lĩnh vực hoạt động chính

Quản lý nhà nước về công nghiệp, thương mại

Địa chỉ liên hệ

Số 2, Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP Biên Hòa

Tỉnh thành phố

Đồng Nai

Điện thoại

382.3317; 381.9804

Email

scndnvn@hcm.vnn.vn

Website

www.dongnai-industry.gov.vn

Người đại diện

Lê Văn Dành

Chức vụ

Giám đốc

Điện thoại

382.3317; 381.9804

Email

scndnvn@hcm.vnn.vn

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

x

Khác (Ghi rõ…)

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Tư vấn doanh nghiệp
Cơ quan quản lý nhà nước

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

x
x

Trang 35/ 351

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Tổ chức 01 Hội nghị và một lớp tập huấn SXSH cho cán bộ quản lý các Sở, ngành, địa phương, các cơ sở SXCN
trên địa bàn tỉnh năm 2010;
- Tổ chức 02 lớp tập huấn về SXSH cho các cơ sở SXCN trên địa bàn tỉnh năm 2011.
Tư vấn doanh nghiệp
- Tư vấn đánh giá nhanh SXSH cho 03 cơ sở SXCN trên địa bàn tỉnh năm 2011.
Tư vấn chính sách
Trong năm 2011 Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch hành động về SXSH trong SXCN và
lập Đề án thành lập đơn vị hỗ trợ SXSH tỉnh Đồng Nai, hiện đang trình UBND tỉnh phê duyệt.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Với năng lực: Là tỉnh có nhiều cơ sở công nghiệp, Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Sở Công Thương Hà Tĩnh
Sở Công thương là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện các
chức năng quản lý nhà nước về công thương, bao gồm: Cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái
tạo, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng,
công nghiệp thực phẩm, công nghiệp chế biến khác, lưu thông hàng hóa, xuất khẩu, nhập khẩu, quản lý thị
trường, quản lý cạnh tranh, xúc tiến thương mại, kiểm soát độc quyền, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế; quản lý cụm, điểm công
nghiệp trên địa bàn tỉnh, các hoạt động khuyến công, các hoạt động công thuộc phạm vi quản lý của Sở.

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Sở Công Thương Hà Tĩnh

Năm thành lập

2008

Lĩnh vực hoạt động chính

Quản lý nhà nước về công thương trên địa bàn

Địa chỉ liên hệ

Số 02 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh

Tỉnh thành phố

Hà Tĩnh

Điện thoại

385.7084

Website

Socongthuonght.gov.vn

Người đại diện

Trần Nhật Tân

Chức vụ

Giám đốc

Điện thoại

098.889.6888

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

x

x

Tư vấn chính sách

x

x

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Kinh tế tài
chính

Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

x

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Khác
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KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Tổ chức 1 cuộc Hội thảo, 5 cuộc tập huấn cho gần 500 học viên đến từ các sở, ngành và địa phương; Cán bộ
quản lý, cán bộ kỷ thuật, môi trường của các doanh nghiệp công nghiệp; Chủ các cơ sở sản xuất công nghiệp
trên địa bàn tỉnh.
Tư vấn doanh nghiệp
- Được sự hỗ trợ Hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp - Bộ Công Thương, Sở Công Thương đã tổ
chức đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn cho 10 doanh nghiệp công nghiệp: Công ty CP XNK Thuỷ sản Nam Hà
Tĩnh; Công ty CP Công nghiệp - Thương mại và Xây lắp Xuân Hồng; Công ty TNHH T&H; Công ty CP phát triển
Công nghiệp - Thương mại và Xây lắp Hà Tĩnh; Công ty CP hoá chất Thạch Hà; Công ty TNHH Châu Sơn; Công
ty TNHH Lưới - Thép - Giai Hưng Thịnh; Công ty CP Gỗ Linh Cảm, Công ty CP Chế biến thức ăn gia súc Thiên
Lộc và Công ty TNHH 1TV Cao su Hà Tĩnh.
Thông tin truyền thông
- Thực hiện 2 phim sản xuất sạch hơn trong công nghiệp được phát trên Đài PTTH tỉnh Hà Tĩnh, các bài báo
đăng trên Báo Hà Tĩnh, Thông tin Công Thương Hà Tĩnh, Thông tin Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh và một số
tin, bài viết đăng trên Wesite: sxsh.vn
Tư vấn chính sách
- Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn
tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2015 được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 04/10/2011.
- Tư vấn cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, nhất là 10 doanh nghiệp tham gia đánh giá nhanh thực
hiện các giải pháp nội vi và các giải pháp đầu tư lớn xin sự hỗ trợ của Bộ Công Thương và của Tỉnh.
- Tham vấn về việc vay từ quỹ bảo vệ môi trường cho một số cơ sở sản xuất sạch hơn trong công nghiệp như
Công ty TNHH Lưới – Thép – Gai Hà Tĩnh, Công ty CP Chế biến thức ăn gia súc Thiên Lộc…
- Thành lập bộ phận tư vấn tại Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn PTCN Hà Tĩnh
Lĩnh vực khác
- Khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỷ thuật
để đáp ứng yêu cầu sản xuất sạch hơn cũng như vấn đề môi trường, an toàn lao động….
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Sở Công Thương Long An
Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh
thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công thương, bao gồm: cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng
lượng tái tạo; dầu khí (nếu có); hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng
sản; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; lưu thông hàng hóa trên địa bàn
tỉnh; xuất khẩu, nhập nhẩu; thương mại biên giới; quản lý thị trường; quản lý cạnh tranh; xúc tiến thương mại;
kiểm soát độc quyền; chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thương mại điện tử;
dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế; quản lý cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn; các hoạt động khuyến công;
các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Sở Công Thương Long An

Năm thành lập

2008

Lĩnh vực hoạt động chính

Công nghiệp và thương mại

Địa chỉ liên hệ

112 Cách mạng Tháng 8, phường 1, Tp. Tân An

Tỉnh thành phố

Long An

Điện thoại

382.6336

Email

sct@longan.gov.vn

Website

http://sct.longan.gov.vn

Người đại diện

Đặng Văn Lớp

Chức vụ

Giám đốc

Điện thoại

382.8283

Email

dvlopt@longan.gov.vn

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Cơ quan quản lý địa phương

x

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Đã tổ chức 01 Hội thảo và 03 lớp Tập huấn về SXSH
Tư vấn doanh nghiệp
Đã thực hiện đánh giá nhanh cho 03 doanh nghiệp
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Sở Công Thương Ninh Bình

Sở Công thương giúp ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công thương, bao gồm: cơ
khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai
thác mỏ và chế biến khoáng sản; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; lưu
thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh; xuất khẩu; nhập khẩu; quản lý thị trường; quản lý cạnh tranh; xúc tiến thương
mại; kiểm soát độc quyền; chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi nguời tiêu dùng; thương mại điện
tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế; quản lý cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn; các hoạt động khuyến
công; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở.

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Sở Công Thương Ninh Bình

Năm thành lập

2008

Lĩnh vực hoạt động chính

Công nghiệp và Thương Mại

Địa chỉ liên hệ

Số 10, Đường Đinh Tất Miễn, Phường Đông Thành, Tp. Ninh Bình

Tỉnh thành phố

Ninh Bình

Điện thoại

387.1048

Website

http://congthuongninhbinh.gov.vn

Người đại diện

Phạm Thị Hồng

Chức vụ

Giám đốc

Điện thoại

387.2518

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Sở Công thương Quảng Trị
Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân
dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công thương, bao gồm: cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng
mới; năng lượng tái tạo; dầu khí; hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến
khoáng sản; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; lưu thông hàng hoá trên
địa bàn tỉnh; xuất khẩu; nhập khẩu; thương mại biên giới; quản lý thị trường; quản lý cạnh tranh; xúc tiến
thương mại; kiểm soát độc quyền; chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thương
mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế; quản lý cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn; các hoạt động
khuyến công; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở.

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Sở Công thương Quảng Trị

Năm thành lập

2008

Lĩnh vực hoạt động chính

Quản lý nhà nước

Địa chỉ liên hệ

Đường Hùng Vương, TP Đông Hà

Tỉnh thành phố

Quảng Trị

Điện thoại

385.0824

Người đại diện

Quốc Hồ Hiệp Nghĩa

Chức vụ

Phó Giám đốc

Điện thoại

091.348.5070

CÁN BỘ CHUYÊN MÔN TOÀN THỜI GIAN
Môi trường
Kỹ sư

06

Năng
lượng
06

Công
nghiệp
06

Kinh tế tài
chính
12

Cao đẳng, dạy nghề

Khác
04
04

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

x

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

x

Kinh tế tài
chính

Khác

x
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ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

x

x

Kinh tế tài
chính

Khác

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Từ năm 2010 đến tháng 12/2011, Sở Công Thương Quảng Trị đã phối hợp với Hợp phần SXSH trong Công
nghiệp tổ chức 04 lớp tập huấn, hội thảo, đào tạo về SXSH trong công nghiệp cho gần 200 lượt cán bộ kỹ
thuật, cán bộ quản lý, các doanh nghiệp sản xuất tại địa phương nhằm phổ biến kiến thức về SXSH rộng khắp
trên địa bàn tỉnh. Các chương trình đào tạo tập huấn còn được xây dựng phù hợp với từng loại đối tượng, giúp
mỗi đối tượng có thể tiếp thu và nắm bắt những thông tin thiết thực cho công tác của mình.
Tư vấn doanh nghiệp
Sở Công Thương đã phối hợp với các chuyên gia về SXSH đánh giá nhanh 05 nhà máy tại Quảng Trị: Công ty CP
gỗ MDF VRG Quảng Trị, Công ty TNHH Hoàng Đức Linh, Công ty CP phân bón Bình Điền, Nhà máy Tinh bột sắn
Hải Lăng, Nhà máy tinh bột sắn Quảng Trị được CPI đánh giá cao.
Thông tin truyền thông
Bên cạnh việc tổ chức Hội thảo và các khóa tập huấn, Bản thân đã phối hợp với gảng viên SXSH cũng đã xây
dựng và thực hiện các chương trình truyền thông về SXSH trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên
trang tin công thương. Mọi thông tin tuyên truyền về SXSH cũng đã được đăng trên trang tin của .
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Sở Công Thương Thanh Hóa
Sở Công thương là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện
chức năng quản lý nhà nước về công thương, bao gồm: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, tái tạo, hóa chất,
vật liệu nổ, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, thực phẩm, công nghệ chế
biến khác, lưu thông hàng hóa, xuất khẩu, nhập khẩu, quản lý thị trường, cạnh tranh, xúc tiến thương mại, kiểm
soát độc quyền, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thương mại điện tử, hội
nhập kinh tế, quản lý cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn, các hoạt động khuyến công, các dịch vụ công thuộc
phạm vi quản lý của Sở.

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Sở Công Thương Thanh Hóa

Năm thành lập

2008

Lĩnh vực hoạt động chính

Quản lý nhà nước về các hoạt động về công nghiệp và thương mại

Địa chỉ liên hệ

Khu đô thị mới Đông Hương – TP Thanh Hóa

Tỉnh thành phố

Thanh Hóa

Điện thoại

385.6214

Email

Sct@thanhhoa.gov.vn

Website

http://sct.thanhhoa.gov.vn

Người đại diện

Trần Gia Khương

Chức vụ

Quyền Giám đốc

Điện thoại

375.3441

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

x

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

x

x

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Đã tổ chức đào tạo, tập huấn SXSH cho các cán bộ thuộc doanh nghiệp và cơ quan ban ngành trong tỉnh
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực: Đào tạo, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng
Sở Công thương là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện
chức năng quản lý nhà nước về công thương, bao gồm: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái
tạo, hóa chất, cật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng,
công nghiệp thực phẩm, công nghệ chế biến khác, lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh, xuất khẩu, nhập khẩu,
quản lý thị trường, quản lý cạnh tranh, xúc tiến thương mại, kiểm soát độc quyền, chống bán phá giá, chống trợ
cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế, quản lý cụm,
điểm công nghiệp trên địa bàn, các hoạt động khuyến công, các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở.

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Năm thành lập

1975

Lĩnh vực hoạt động chính

Quản lý nhà nước về công thương

Địa chỉ liên hệ

06 Trần Quý Cáp, quận Hải Châu

Tỉnh thành phố

Đà Nẵng

Điện thoại

383.4310; 388.9540

Email

sct@danang.gov.vn

Website

http//socongthuong.danang.gov.vn

Người đại diện

Phan Văn Kha

Chức vụ

Giám đốc

Điện thoại

090.352.7245

Email

khapv@danang.gov.vn

CÁN BỘ CHUYÊN MÔN TOÀN THỜI GIAN
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Thạc sĩ

01

01

01

Kỹ sư

02

10

10

Kinh tế tài
chính

10

Khác

10

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Đào tạo, tập huấn

x

x

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

x

x

Tư vấn chính sách

x

x

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

x

x

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Khác
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ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

x

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

x

Hiệp hội công nghiệp

x

x

x

x

Cộng đồng

x

x

x

x

Khác

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Đào tạo, tập huấn cho các doanh nghiệp ngành công thương ở lĩnh vực ngành công thương quản lý.
Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn cho các doanh nghiệp ngành công thương ở lĩnh vực ngành công thương quản lý.
Thông tin truyền thông
Thông tin, truyền thông tuyên truyền cho các doanh nghiệp ngành công thương ở lĩnh vực ngành công thương
quản lý.
Tư vấn chính sách
Tư vấn chính sách cho các doanh nghiệp ngành công thương ở lĩnh vực ngành công thương quản lý.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Với năng lực: Có đội ngũ cán bộ công chức chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng có thể đáp ứng được các hoạt
động của SXSH trong thời gian tới trong lĩnh vực đào tạo tập huấn, Có đội ngũ cán bộ công chức chuyên môn,
nghiệp vụ vững vàng có thể đáp ứng được các hoạt động của SXSH trong thời gian tới trong lĩnh vực tư vấn
doanh nghiệp, Có đội ngũ cán bộ công chức chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng có thể đáp ứng được các hoạt
động của SXSH trong thời gian tới trong lĩnh vực truyền thông, thông tin, Có đội ngũ cán bộ công chức chuyên
môn, nghiệp vụ vững vàng có thể đáp ứng được các hoạt động của SXSH trong thời gian tới trong lĩnh vực tư
vấn chính sách, Có đội ngũ cán bộ công chức chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng có thể đáp ứng được các hoạt
động của SXSH trong thời gian tới trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sở Công thương là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện
chức năng quản lý nhà nước về công thương, bao gồm: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái
tạo, hóa chất, cật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng,
công nghiệp thực phẩm, công nghệ chế biến khác, lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh, xuất khẩu, nhập khẩu,
quản lý thị trường, quản lý cạnh tranh, xúc tiến thương mại, kiểm soát độc quyền, chống bán phá giá, chống trợ
cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế, quản lý cụm,
điểm công nghiệp trên địa bàn, các hoạt động khuyến công, các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm thành lập

2008

Địa chỉ liên hệ

Số 08 đường Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Vũng Tàu

Tỉnh thành phố

Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại

385.0019

Email

soct@baria-vungtau.gov.vn

Website

http://soct.baria-vungtau.gov.vn

Người đại diện

Trần Thị Hường

Chức vụ

Giám đốc

Điện thoại

090.372.3612

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Đào tạo, tập huấn

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Cơ quan quản lý địa phương

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Trang 47/ 351

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai
Sở Công thương là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện các
chức năng quản lý nhà nước về công thương, bao gồm: Cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái
tạo, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng,
công nghiệp thực phẩm, công nghiệp chế biến khác, lưu thông hàng hóa, xuất khẩu, nhập khẩu, quản lý thị
trường, quản lý cạnh tranh, xúc tiến thương mại, kiểm soát độc quyền, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế; quản lý cụm, điểm công
nghiệp trên địa bàn tỉnh, các hoạt động khuyến công, các hoạt động công thuộc phạm vi quản lý của Sở.

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai

Năm thành lập

2008

Lĩnh vực hoạt động chính

Quản lý nhà nước về lĩnh vực công thương

Địa chỉ liên hệ

17 Trần Hưng Đạo, TP Pleiku

Tỉnh thành phố

Gia Lai

Điện thoại

382.4354

Website

socongthuonggialai.gov.vn

Người đại diện

Huỳnh Ngọc Tục

Chức vụ

Giám đốc

CÁN BỘ CHUYÊN MÔN TOÀN THỜI GIAN
Môi trường
Kỹ sư

02

Cao đẳng, dạy nghề

01

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Năng
lượng
08

Công
nghiệp
09

Kinh tế tài
chính
22

Khác
08
05

Trang 48/ 351

Sở Công Thương Vĩnh Phúc

Sở Công Thương Vĩnh Phúc là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh
thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại được quy định theo Quyết định số
36/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó chức năng, nhiệm vụ về môi
trường trong sản xuất công nghiệp được quy định rõ.

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Sở Công Thương Vĩnh Phúc

Năm thành lập

2008

Địa chỉ liên hệ

16 Lý Thái Tổ - Đống Đa – Vĩnh Yên

Tỉnh thành phố

Vĩnh Phúc

Điện thoại

386.2477

Người đại diện

Đỗ Mai

Chức vụ

Phó Giám đốc

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Đào tạo, tập huấn

x

x

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Cơ quan quản lý địa phương

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- 02 cán bộ được đào tạo trong và ngoài nước thuộc khóa “Tăng cường năng lực quản lý môi trường công
nghiệp bền vững tại Việt Nam” do Bộ Công Thương phối hợp với Tổ chức ICETT tổ chức.
- Mở 02 khóa hướng dẫn, phổ biến về SXSH cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
- Xây dựng và triển khai 02 Dự án: “Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường công nghiệp trên địa bàn tỉnh VP”
và “Điều tra, đánh giá công nghệ sản xuất có sử dụng hóa chất nguy hiểm; đề xuất biện pháp quản lý giảm
thiểu tác động tiêu cực do hóa chất nguy hiểm gây ra”.

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Trang 49/ 351

Tư vấn doanh nghiệp
- Phổ biến về SXSH cho doanh nghiệp: Khái niệm về SXSH; Kỹ thuật về SXSH; Kinh nghiệm trong và ngoài nước
về SXSH; Các bước thực hiện SXSH.
Lĩnh vực khác
- An toàn lao động trong sản xuất công nghiệp.
- SXSH trong sử dụng thiết bị công nghệ.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Trung tâm Công nghệ thực phẩm và
công nghiệp môi trường
Trung tâm có chức năng và nhiệm vụ:
- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng KHCN trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm và môi trường
- Sản xuất các sản phẩm trên cơ sở các kết quả nghiên cứu
- Dich vụ KHCN, thực hiện các đề tài, dự án, tư ván phản biện và giám định, tổ chức hội nghị hội thảo, tập huấn,
truyền thông, chuyển giao công nghệ, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn về thực phẩm và môi trường

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Trung tâm Công nghệ thực phẩm và công nghiệp môi trường

Năm thành lập

2007

Lĩnh vực hoạt động chính

Công nghiệp thực phẩm và môi trường

Địa chỉ liên hệ

Số nhà 19A, 49/64 Huỳnh thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa

Tỉnh thành phố

Hà Nội

Điện thoại

3773.3077; 090.341.9434

Email

ngotienhien@firi.ac.vn; ngotienhiencntp@yahoo.com

Người đại diện

Ngô Tiến Hiển

Chức vụ

Giám đốc

Điện thoại

3773.3077; 090.341.9434

Email

ngotienhien@firi.ac.vn; ngotienhiencntp@yahoo.com

CÁN BỘ CHUYÊN MÔN TOÀN THỜI GIAN
Môi trường
Tiến sĩ

Năng
lượng

1

Công
nghiệp
2

Thạc sĩ

1

Kỹ sư

2

Kinh tế tài
chính

1

1

Năng
lượng

Công
nghiệp

Khác
1

1

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Kinh tế tài
chính

Khác

Đào tạo, tập huấn

x

x

x

Sinh học

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

Sinh học

Tư vấn chính sách

x

x

x

Sinh học

Chuyển giao công nghệ

x

x

x

Sinh học

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

x

x

Sinh học

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

x

x

Sinh học

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

x

Sinh học

Hiệp hội công nghiệp

x

x

x

x

Sinh học

Cộng đồng

x

x

x

x

Sinh học

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Đào tạo cán bộ kỹ thuật, kỹ thuật viên, công nhân thực hiện công nghệ SXSH, tiết kiệm năng lượng, nước sạch
- Tham gia Hội thảo đào tạo SXSH trong lĩnh vực bảo quản chế biến lương thực thực phẩm
- Đào tạo cán bộ kỹ thuật, công nhân thực hiện quy trình công nghệ, ứng dụng công nghệ và kỹ thuật mới.
Tư vấn doanh nghiệp
- Lựa chọn công nghệ và thiết bị sản xuất rượu, bia, nước giải khát và đồ uống khác
- Tham gia xây dựng mô hình trình diễn sản xuất sạch hơn tại Công ty đồ hộp rau quả xuất khẩu Bắc Giang
- Chủ trì thực hiện 2 đề tài về xây dựng mô hình câu lạc bộ doanh nghiệp nâng cao năng lực bảo đảm vệ sinh
an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp chế biến thực phẩm tỉnh Bắc Giang và Hải Dương.
- Xây dựng và thẩm định Báo cáo Đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư xây dựng nhà máy ngành
công nghiệp thực phẩm
Thông tin truyền thông
- Tham gia biên soạn 02 tài liệu SXSH trong công nghiệp sản xuất bia và công nghiệp sản xuất tinh bột sắn
- Tổ chức/đồng tổ chức các hội thảo Quốc gia và Quốc tế ngành công nghiệp thực phẩm và môi trường.
Tư vấn chính sách
- Tham gia xây dựng Chiến lược phát triển Công nghệ sinh học nước ta và Chiến lược phát triển một số ngành
kinh tế kỹ thuật công nghiệp thực phẩm
- Thực hiện và tư vấn thực hiện Luật An toàn thực phẩm, Luạt Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật An toàn
sinh học, Luật Đa dạng sinh học, các văn bản dưới Luật và Chính sách của Nhà nước
Chuyển giao công nghệ
- Chuyển giao công nghệ và thiết bị sản xuất ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống khác
- Chuyển giao công nghệ và thiết bị xử lý chất thải ngành công nghiệp thực phẩm
Lĩnh vực khác
- Nghiên cứu KHCN: Ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ vi sinh …trong công nghiệp thực phẩm.
- Nghiên cứu nâng cao hiệu suất, chất lượng sản phẩm, tạo ra sản phẩm mới ngành công nghiệp thực phẩm
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ
Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh
Nghiệp vừa và nhỏ 2
SMEDEC 2 đang và sẽ là một Tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo quản trị, chuyển giao dịch vụ kỹ thuật
khoa học công nghệ chuyên nghiệp; cùng đồng hành và lớn mạnh với các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp
Việt Nam.

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh Nghiệp vừa và nhỏ 2

Năm thành lập

1995

Lĩnh vực hoạt động chính

Tư vấn đào tạo

Địa chỉ liên hệ

64-66 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1

Tỉnh thành phố

Hồ Chí Minh

Điện thoại

3824.8866

Email

Smedec2@vnn.vn

Website

www.smedec.com

Người đại diện

Phạm Lê Cường

Chức vụ

Phó Giám đốc phụ trách

Điện thoại

090.367.6159

CÁN BỘ CHUYÊN MÔN TOÀN THỜI GIAN
Môi trường
Thạc sĩ

01

Kỹ sư

02

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

03

Cao đẳng, dạy nghề

01

07

01

01

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Đào tạo, tập huấn

x

x

Năng suất,
chất lượng

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Năng suất,
chất lượng

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

Năng suất,
chất lượng

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

Năng suất,
chất lượng

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

Năng suất,
chất lượng

Cộng đồng

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Thực hiện các khóa đào tạo về về sản xuất sạch hơnhoạt động bảo vệ môi trường, quản lý an toàn hóa chất,
các hệ thống quản lý, v.v.cho doanh nghiệp
- Chia sẽ kinh nghiệm đào tạo tư vấn về sản xuất sạch hơn cho các trường đại học tại TP.HCM
Tư vấn doanh nghiệp
- Tư vấn đánh giá sản xuất sạch hơn (nhanh và hoàn chỉnh) cho các doanh nghiệp tại Tp.HCM và các tỉnh lân
cận.
Thông tin truyền thông
- Báo cáo tại các buổi hội thảo, hội nghị về sản xuất sạch hơn, hoạt động bảo vệ môi trường, quản lý an toàn
hóa chất, các hệ thống quản lý v.v. dành cho doanh nghiệp, các cơ quan quản lý tại TP.HCM và các tỉnh phía
Nam
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Trung tâm Khuyến công & Tư vấn Công
nghiệp Quảng Nam
Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án và các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công trên địa bàn tỉnh,
trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc ban hành và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. Ban hành
các văn bản cá biệt, văn bản chuyên ngành thuộc thẩm quyền của Trung tâm KC&TVCN cấp tỉnh. Trực tiếp thực
hiện các hoạt động khuyến công theo chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công được giao. Tổ chức thông tin
tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp nông thôn và hoạt
động khuyến công tại địa phương. Xây dựng, lưu giữ và khai thác dữ liệu điện tử về công nghiệp nông thôn tại
Trung tâm như: quy hoạch phát triển các ngành, sản phẩm; cơ sở công nghiệp nông thôn và nhu cầu cần hỗ trợ;
danh mục các dự án cần kêu gọi đầu tư; các dự án có hiệu quả cao cần phổ biến nhân rộng; nguồn nguyên liệu thị trường, cơ hội kinh doanh liên kết hợp tác hoặc mua bán sản phẩm… Xây dựng các chương trình truyền hình,
truyền thanh; ấn phẩm; tờ rơi, trang web và các hình thức thông tin đại chúng khác để phổ biến kiến thức, mô
hình sản xuất kinh doanh tiêu biểu, thiết bị-công nghệ tiên tiến, thông tin thị trường và các thông tin khác cho cơ
sở sản xuất kinh doanh công nghiệp, thương mại tại địa phương. Thực hiện các hoạt động khuyến công.

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công & Tư vấn Công nghiệp Quảng Nam

Năm thành lập

2003

Lĩnh vực hoạt động chính

- Tổ chức các hoạt động khuyến công, phổ biến biến kinh nghiệm
sản xuất, chuyển giao KH-CN
- Lập dự án đầu tư, lập quy hoạch phát triển CN-TTCN và các cụm
CN, làng nghề.
- Khảo sát thăm dò địa chất, khoáng sản, thiết kế khai thác mỏ và
khai thác khoáng sản.
- Tư vấn thẩm định đầu tư, lập thiết kế - dự toán, giám sát thi công,
thi công các công trình điện, giao thông, công nghiệp

Địa chỉ liên hệ

56 Hùng Vương, TP Tam kỳ

Tỉnh thành phố

Quảng Nam

Điện thoại

381.1088

Email

ipc_qn@vnn.vn

Người đại diện

Dương Văn Lý

Chức vụ

Giám đốc

Điện thoại

381.1295

CÁN BỘ CHUYÊN MÔN TOÀN THỜI GIAN
Môi trường
Thạc sĩ
Kỹ sư

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

1
2

3

3

3

5
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Đào tạo, tập huấn

x

x

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Tư vấn chính sách
Chuyển giao công nghệ

x

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Kinh tế tài
chính

Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

x

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

x

x

x

x

x

Hiệp hội công nghiệp
Cộng đồng

x

Khác

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo SXSH trong công nghiệp.
Tư vấn doanh nghiệp
- Tư vấn cho đánh giá nhanh cho 10 DN tại tỉnh Quảng Nam trong năm 2011 (nguồn CPI tài trợ)
- Tư vấn lập các dự án đầu tư sản xuất, đặc biệt đầu tư các hệ thống thiết bị công nghệ mới vào sản xuất giảm
thiểu ô nhiễm môi trường và nâng cao hiệu quả kinh tế.
Thông tin truyền thông
- Bản tin Công Thương Quảng Nam. Bản tin phát hành hàng quý với số lượng 300 cuốn/quý
Tư vấn chính sách
- Đề xuất cho tỉnh nhiều chủ trương chính sách phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Chuyển giao công nghệ
- Tư vấn nghiên cứu chuyển giao nhiều công nghệ mới vào sản xuất trên địa bàn tỉnh.
Lĩnh vực khác
- Tổ chức các hoạt động chương trình khuyến công.
- Tư vấn lập dự án đầu tư, lập quy hoạch trong lĩnh vực công nghiệp, khôi phục và phát triển các làng nghề.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát
triển công nghiệp Đồng Tháp
Trung tâm Khuyến Công & Tư vấn PTCN Đồng Tháp được thành lập theo Quyết định số 88/QĐ-UB-TL ngày
08/8/2003 của UBND tỉnh Đồng Tháp, trực thuộc sở Công Thương Đồng Tháp.
- Chức năng- nhiệm vụ
+ Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án và các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công trên địa bàn tỉnh
+ Trực tiếp thực hiện các hoạt động khuyến công theo chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công được giao
+ Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, năng lượng và các công trình khác (bao gồm đầu tư
mới, đầu tư mở rộng); dự án về xử lý ô nhiễm môi trường; sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp Đồng
Tháp

Năm thành lập

2003

Lĩnh vực hoạt động chính

Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Số 21 – Lý Thường Kiệt, P.1, TP. Cao Lãnh

Tỉnh thành phố

Đồng Tháp

Điện thoại

321.0474

Người đại diện

Huỳnh Văn Chiến

Chức vụ

Giám đốc Trung tâm

Điện thoại

387.0937

CÁN BỘ CHUYÊN MÔN TOÀN THỜI GIAN
Môi trường
Kỹ sư

1

Năng
lượng

Công
nghiệp

8

2

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính
5

Khác
5

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn

x

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

x

Tư vấn chính sách

x

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

x

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Kinh tế tài
chính

Khác
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ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

Cộng đồng

Kinh tế tài
chính

Khác

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Tổ chức 9 hội thảo, 1 hội nghị và 4 lớp tập huấn về tiết kiệm năng lượng.
- Tổ chức 2 hội thảo và 1 tập huấn về sản xuất sạch hơn.
- Tổ chức 2 hội thảo giới thiệu về mô hình lò nung gạch, gốm tiết kiệm nhiên liệu giảm ô nhiễm môi trường.
Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn tiết kiệm năng lượng cho 38 doanh nghiệp.
Thông tin truyền thông
Tuyên truyền các hoạt động Khuyến công, sử dụng NLTK&HQ, SXSH trên báo; đài phát tranh truyền hình địa
phương.
Chuyển giao công nghệ
Hỗ trợ chuyển 01 mô hình lò nung gạch đốt trấu cải tiến tiết kiệm nhiên liệu giảm ô nhiễm môi trường thay
cho lò nung gạch thủ công truyền thống.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Với năng lực: Hỗ trợ khảo sát chi tiết đánh giá SXSH trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, Tuyên truyền trên
báo, đài truyền hình và tời rơi trong lĩnh vực truyền thông, thông tin, Giới thiệu các mô hình và thiết bị mới
TKNL giảm ô nhiễm môi trường, hỗ trợ kinh phí và kỹ thuật áp dụng thực hiện các công nghệ mới và sản xuất
trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Trung tâm khuyến công Bình Thuận
Trung tâm Khuyến công Bình Thuận là đơn vị sự nghiệp có thu được thành lập năm 2004, trực thuộc Sở Công
Thương, Trung tâm tự chủ và chịu trách nhiệm về tài chính, tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường
xuyên. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc theo quy định hiện
hành của Nhà nước. Trung tâm có chức năng giúp Sở Công Thương thực hiện việc hỗ trợ, khuyến khích, hướng
dẫn về chính sách cho các đối tượng hoạt động trên các lĩnh vực: khoa học công nghệ công nghiệp – tiểu thủ
công nghiệp (CN-TTCN), đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý và kỹ thuật, đào tạo nghề, truyền nghề tiểu thủ công
nghiệp (TTCN), phát triển làng nghề CN-TTCN nông thôn, cụm CN-TTCN nhằm phát triển nhanh sản xuất CNTTCN, nhất là ở địa bàn nông thôn, tư vấn điện và phát triển công nghiệp, triển khai các chương trình tiết kiệm
năng lượng và sản xuất sạch hơn.

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Trung tâm khuyến công Bình Thuận

Năm thành lập

2004

Lĩnh vực hoạt động chính

Hoạt động khuyến công; Tư vấn điện, phát triển công nghiệp; Thực
hiện chương trình tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn.

Địa chỉ liên hệ

T32 Khu Dân cư Trung tâm Thương mại Bắc Phan Thiết, Phan Thiết

Tỉnh thành phố

Bình Thuận

Điện thoại

382.3921; 383.3768

Email

ttkcbinhthuan@gmail.com

Website

khuyencongbinhthuan.com.vn

Người đại diện

Tô Văn Ba

Chức vụ

Giám đốc

Điện thoại

383.3072; 091.808.2102

Email

tovanba@yahoo.com

CÁN BỘ CHUYÊN MÔN TOÀN THỜI GIAN
Môi trường
Kỹ sư

02

Năng
lượng
04

Cao đẳng, dạy nghề

Công
nghiệp
01

Kinh tế tài
chính
10

Khác
04

01

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Đào tạo, tập huấn

x

x

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

x
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Khác
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Thông tin, truyền thông

x

x

x

x

Tư vấn chính sách

x

x

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

x

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Thiết kế, CNTT
ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Kinh tế tài
chính

Cơ quan quản lý địa phương
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

Khác
Thiết kế

x

x

Hiệp hội công nghiệp

x

x

Thiết kế

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Đã tổ chức 03 lớp tập huấn SXSH.
Tư vấn doanh nghiệp
Năm 2011 đã đánh giá nhanh SXSH tại 05 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Thông tin truyền thông
Tổ chức 01 Hội thảo phổ biến chính sách về SXSH, tuyên truyền trên Website của Trung tâm Khuyến công, Báo
Bình Thuận, thực hiện chuyên mục trên Đài phát thanh truyền hình Bình Thuận
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ,
lĩnh vự khác

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Trung tâm Khuyến công Tư vấn phát
triển công nghiệp Điện Biên
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Điện Biên là đơn vị sự nghiệp có thu, có chức
năng phục vụ quản lý nhà nước ngành Công Thương tại địa phương, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh
vực hoạt động khuyến công.
- Chức năng- nhiệm vụ
+ Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án và các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công trên địa bàn tỉnh
+ Trực tiếp thực hiện các hoạt động khuyến công theo chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công được giao
+ Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, năng lượng và các công trình khác (bao gồm đầu tư
mới, đầu tư mở rộng); dự án về xử lý ô nhiễm môi trường; sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả
Hiện nay Trung tâm có 14 cán bộ trong đó có 6 trình độ đại học.

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công Tư vấn phát triển công nghiệp Điện Biên

Năm thành lập

2006

Lĩnh vực hoạt động chính

Khuyến công và tư vấn các công trình công nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Tổ 6- P. Nam Thanh- TP. Điện Biên Phủ

Tỉnh thành phố

Điện Biên

Điện thoại

382.9037

Email

ttkcdb@gmail.com

Người đại diện

Nguyễn Văn Cộng

Chức vụ

Giám đốc

Điện thoại

091.202.7173

Email

congnv@dienbien.gov.vn

CÁN BỘ CHUYÊN MÔN TOÀN THỜI GIAN
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Kỹ sư

6

1

Cao đẳng, dạy nghề

3

3

Khác

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

x
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Tư vấn doanh nghiệp

x

Tư vấn chính sách

x

Chuyển giao công nghệ

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

x

x

Kinh tế tài
chính

Khác

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Thực hiện hội thảo và tập huấn SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2011.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát
triển công nghiệp An Giang
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh An Giang (sau đây gọi tắt là Trung tâm
KC&TVPTCN tỉnh An Giang) là đơn vị sự nghiệp có thu, có chức năng phục vụ quản lý nhà nước ngành Công
Thương tại địa phương, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực hoạt động khuyến công quy định tại Nghị
định số 134/2004/NĐ-CP về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn & lĩnh vực tư vấn phát triển công
nghiệp. Trung tâm KC&TVPTCN tỉnh An Giang có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại kho bạc
Nhà nước và Ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật; có trụ sở đặt tại thành phố Long Xuyên, tỉnh
An Giang, hoạt động theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP.
Chức năng - nhiệm vụ:
- Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án và các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công trên địa bàn tỉnh;
- Trực tiếp thực hiện các hoạt động khuyến công theo chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công được giao;
- Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, năng lượng và các công trình khác (bao gồm đầu tư
mới, đầu tư mở rộng); dự án về xử lý ô nhiễm môi trường; sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả.

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp An Giang

Năm thành lập

2005

Lĩnh vực hoạt động chính

Hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xúc tiến
thương mại

Địa chỉ liên hệ

35 Nguyễn Văn Cưng, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên

Tỉnh thành phố

An Giang

Điện thoại

384.0336; 384.0814

Email

ttkcag@vnn.vn

Người đại diện

Bùi Thị Dung

Chức vụ

Giám đốc

Điện thoại

384.0814; 091.366.9428

Email

buidungag@vnn.vn

CÁN BỘ CHUYÊN MÔN TOÀN THỜI GIAN
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Thạc sĩ
Kỹ sư

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Khác
1

1

2

1

5

Trang 63/ 351

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

Thông tin, truyền thông

x

Tư vấn chính sách

x

Kinh tế tài
chính

Khác

x

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

Khác(Ghi rõ...)

x

x

Khác

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Tổ chức các Hội thảo- tập huấn
- Tham gia giảng dạy và báo cáo các chuyên đề
Tư vấn doanh nghiệp
- Tư vấn đánh giá SXSH (Công ty thủy sản An Mỹ, Công ty xuất khẩu lương thực Khiêm Thanh, Công ty dược
phẩm, Xí nghiệm bao bì, Nhà máy gạch men, Cơ sở bánh hạnh nhân Tiến Anh)
Tư vấn chính sách
- Tiếp cận doanh nghiệp, giới thiệu các chính sách hỗ trợ hoạt động SXSH
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Với năng lực: Có mối quan hệ với nhiều cơ sở, doanh nghiệp; nắm bắt kịp thời thực trạng sản xuất và kinh
doanh của doanh nghiệp trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, Hàng năm có chương trình phối hợp với Đài
PTTH và Báo An Giang giới thiệu hoạt động ngành công thương trong lĩnh vực truyền thông, thông tin, Có đội
ngũ nắm bắt về các chủ trương chính sách trong lĩnh vực tư vấn chính sách, Có đội ngũ nắm bắt khoa học công
nghệ trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Trang 64/ 351

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát
triển công nghiệp Bạc Liêu
Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công thương
Bạc Liêu. Trung tâm cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp như:
xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án..., tổ chức và liên kết đào tạo, thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ
trợ phát triển công nghiệp...

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bạc Liêu

Năm thành lập

2006

Lĩnh vực hoạt động chính

Khuyến khích công nghiệp, đào tạo và tư vấn

Địa chỉ liên hệ

Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, TP Bạc Liêu

Tỉnh thành phố

Bạc Liêu

Điện thoại

221.1618

Email

ttkcbaclieu@yahoo.com.vn

Website

www.baclieu-tpc.gov.vn

Người đại diện

Trần Thanh Tùng

Chức vụ

Giám đốc

Điện thoại

093.914.4777

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

x

Tư vấn chính sách

Kinh tế tài
chính

Khác

x

Chuyển giao công nghệ

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Kinh tế tài
chính

Khác

Trang 65/ 351

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Đã có thực hiện tập huấn, đào tạo SXSH
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Trang 66/ 351

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát
triển công nghiệp Bến Tre
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bến Tre là đơn vị sự nghiệp có thu, có chức năng
phục vụ quản lý nhà nước ngành Công Thương tại địa phương, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực
hoạt động khuyến công quy định tại Nghị định số 134/2004/NĐ-CP về khuyến khích phát triển công nghiệp nông
thôn và lĩnh vực tư vấn phát triển công nghiệp.
Chức năng- nhiệm vụ:
+ Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án và các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công trên địa bàn tỉnh
+ Trực tiếp thực hiện các hoạt động khuyến công theo chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công được giao
+ Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, năng lượng và các công trình khác (bao gồm đầu tư
mới, đầu tư mở rộng); dự án về xử lý ô nhiễm môi trường; SXSH và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bến Tre

Năm thành lập

2005

Lĩnh vực hoạt động chính

Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Địa chỉ liên hệ

71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre

Tỉnh thành phố

Bến Tre

Điện thoại

381.8449

Email

ttkcbentre@yahoo.com.vn

Người đại diện

Võ Hoàng Vinh

Chức vụ

Giám đốc

Điện thoại

091.945.1918

CÁN BỘ CHUYÊN MÔN TOÀN THỜI GIAN
Môi trường
Kỹ sư

1

Năng
lượng

Công
nghiệp

3

5

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính
2

Khác
1

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Kinh tế tài
chính

Đào tạo, tập huấn

x

x

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

x

Tư vấn chính sách
Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Khác

x
x

x

Trang 67/ 351

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

x

Hiệp hội công nghiệp

x

x

x

x

Cộng đồng

x

x

x

x

Khác

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Tổ chức 10 hội thảo về SXSH cho khoảng 650 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ quản lý doanh nghiệp, chủ các cơ sở
sản xuất, các cán bộ của các cơ quan đơn vị có liên quan trong và ngoài tỉnh, học viên và giảng viên của 02
trường cao đẳng. Tổ chức các chuyến tham quan thực tế tại tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về áp dụng SXSH/
bảo vệ môi trường, kỹ năng cơ bản về áp dụng SXSH trong công nghiệp.
Tư vấn doanh nghiệp
- Hỗ trợ tư vấn đánh giá nhanh áp dụng SXSH trong công nghiệp cho 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bến Tre có 07 dự án trình diễn về SXSH, với tổng kinh phí đầu tư thực hiện mô
hình khoảng gần 30 tỷ đồng, trong đó Hợp phần CPI hỗ trợ hơn 12 tỷ đồng.
Thông tin truyền thông
- Xây dựng 08 phim về SXSH và phát sóng trên đài truyền hình Bến Tre
- In ấn 01 tờ rơi tuyên truyền về SXSH và phát rộng rãi cho các doanh nghiệp.
- Hỗ trợ khoảng 20 bài báo tuyên truyền về SXSH trên báo địa phương (Báo Đồng Khởi)
- Xây dựng trang Web về SXSH tại Trung tâm Khuyến công và TVPT công nghiệp.
Tư vấn chính sách
- Thành lập và vận hành Văn phòng SXSH tại Trung tâm Khuyến công và TVPT công nghiệp Bến Tre (theo
Quyết định số: 346/QĐ-SCT ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Sở Công Thương.
- Xây dựng kế hoạch hành động SXSH năm 2009-2013
- Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về thực hiện chiến lược SXSH trong công nghiệp đến năm
2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre (năm 2010).
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Trang 68/ 351

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát
triển công nghiệp Bình Định
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Định được thành lập năm 2009, theo Quyết định
số 807/QĐ-CTUBND ngày 8/4/2009 của UBND tỉnh Bình Định trên cơ sở Trung tâm Khuyến công Bình Định
được thành lập năm 2005, theo Quyết định số 30/2005/QĐ-UBND ngày 21/2/2005 của UBND tỉnh Bình Định.
Chức năng- nhiệm vụ
+ Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án và các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công trên địa bàn tỉnh
+ Trực tiếp thực hiện các hoạt động khuyến công theo chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công được giao
+ Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, năng lượng và các công trình khác (bao gồm đầu tư
mới, đầu tư mở rộng); dự án về xử lý ô nhiễm môi trường; SXSH và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Định

Năm thành lập

2005

Lĩnh vực hoạt động chính

Tổ chức các hoạt động khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp; Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự
án, tư vấn cho các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân áp dụng SXSH
trong công nghiệp; Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về sử
dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Địa chỉ liên hệ

198 Phan Bộ Châu, TP Quy Nhơn

Tỉnh thành phố

Bình Định

Điện thoại

382.5478

Email

khuyencongbinhdinh@gmail.com

Website

sctbinhdinh.gov.vn

Người đại diện

Nguyễn Bá Tài

Chức vụ

Giám đốc

Điện thoại

098.300.7440

Email

taibanguyen@gmail.com

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Đào tạo, tập huấn

x

x

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

x

x

Tư vấn chính sách

x

x

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

x

x

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Khác

Trang 69/ 351

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

x

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

x

Hiệp hội công nghiệp

x

x

x

x

Cộng đồng

x

x

x

x

Khác

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Hội thảo: Thúc đẩy áp dụng SXSH cho các doanh nghiệp công nghiệp tại Bình Định.
- Tập huấn: Nâng cao nhận thức SXSH cho cán bộ các doanh nghiệp ngành chế biến gỗ và đá Bình Định”.
- Tập huấn: Áp dụng SXSH trong công nghiệp cho cán bộ quản lý các sở, ban ngành tỉnh Bình Định.
- Tập huấn: Áp dụng SXSH cho các cơ sở sản xuất công nghiệp khu vực Bắc Bình Định tại huyện Hoài Nhơn.
- Tập huấn: Áp dụng SXSH cho các cơ sở sản xuất công nghiệp khu vực Nam Bình Định tại huyện An Nhơn.
Tư vấn doanh nghiệp
- Tư vấn đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn cho 5 doanh nghiệp ở tỉnh Bình Định (CPI hỗ trợ).
- Tư vấn và hỗ trợ kinh phí đầu tư Nhà máy Gạch Block không nung (tận dụng mạc đá xay nghiền làm nguyên
liệu chính, giảm thiểu ô nhiễm môi trường) tại HTX Đá Bình Đê, huyện Hoài Nhơn.
- Tư vấn đầu tư thiết bị ép khối mùm dừa phế liệu làm đất sạch xuất khẩu tại Cơ Sở sản xuất cước chỉ xơ dừa
Nguyễn Thị Hường xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn.
Thông tin truyền thông
- Thông tin các văn bản, chính sách pháp luật liên quan tới chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng tiết
kiệm năng lượng và hiệu quả tại địa bàn tỉnh trên Bản tin Công Thương & Website Sở Công Thương Bình Định.
- Đưa tin hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh trên Bản tin
Công Thương Bình Định và Website Sở Công Thương Bình Định.
Tư vấn chính sách
- Xây dựng Kế hoạch hành động áp dụng SXSH trong công nghiệp tỉnh Bình Định giai đoạn 2010-2015.
- Thành lập Văn phòng SXSH thuộc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Định.
Chuyển giao công nghệ
- Thiết kế chế tạo và chuyển giao công nghệ làm sạch rau câu trong chế biến thạch rau câu (xu xoa) cho 10 hộ
dân tại xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn.
Lĩnh vực khác
- Xây dựng các đề án khuyến công hỗ trợ đào tạo nghề, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát
triển công nghiệp Bình Phước
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bình Phước (dưới đây gọi tắt là Trung tâm) là
đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Công Thương. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Giám
đốc Sở Công Thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Công nghiệp địa
phương thuộc Bộ Công Thương. Trung tâm có chức năng phục vụ quản lý nhà nước của Sở Công Thương về hoạt
động Khuyến công; cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp ( kể
cả các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp)
trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Phước

Năm thành lập

2006

Lĩnh vực hoạt động chính

Khuyến công; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Sản xuất
sạch hơn; Tư vấn các công trình công nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Đường Hùng Vương - Thị xã Đồng Xoài

Tỉnh thành phố

Bình Phước

Điện thoại

350.9307

Người đại diện

Vũ Duy Kiên

Chức vụ

Giám đốc

Điện thoại

091.386.3135

Email

vuduykhien.sct@binhphuoc.gov.vn

CÁN BỘ CHUYÊN MÔN TOÀN THỜI GIAN
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kỹ sư

6

2

Cao đẳng, dạy nghề

2

Kinh tế tài
chính
4

Khác
3

1

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

x

Tư vấn chính sách

x

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

x

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Kinh tế tài
chính

Khác
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ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

Hiệp hội công nghiệp

x

x

x

Cộng đồng

x

x

x

Kinh tế tài
chính

Khác

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Năm 2010: tổ chức hội thảo về SXSH cho cán bộ sơ ngành, địa phương, doanh nghiệp với tổng số 100 đại biểu
tham dự và một lớp tập huấn về SXSH trong công nghiệp cho cán bộ quản lý doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất
công nghiệp nông thôn với 52 học viên tham gia. Tổ chức 01 đoàn đi thực tế và học tập kinh nghiệm tại một số
mô hình SXSH ở tỉnh Bến Tre cho cán bộ quản lý doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn.
- Năm 2011: - Tổ chức 01 lớp tập huấn về SXSH và cách thức phổ biến SXSH trong công nghiệp.
Tư vấn doanh nghiệp
- Tư vấn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn về các vấn đề liên quan đến sản xuất sạch hơn và
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Thông tin truyền thông
- Tuyên truyền, phổ biến SXSH trong công nghiệp trên sóng truyền hình tỉnh Bình Phước. Chủ đề: SXSH – Sự
phát triển bền vững của các doanh nghiệp. - Phát hành 1.500 tờ rơi về SXSH trong công nghiệp trên địa bàn
tỉnh Bình Phước. - Thực hiện xuất bản Bản tin công thương (theo quý); Xây dựng và phát sóng các Chuyên mục
Tiết kiệm năng lượng (hàng quý) và Chuyên mục Khuyến công (hàng tháng).
Tư vấn chính sách
- Tham mưu Giám đốc Sở Công Thương trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1724/QĐ-UBND, ngày
19/06/2009 phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Phước,
giai đoạn 2010-2015. - Tham mưu Giám đốc Sở Công Thương phối hợp với Điện Lực Bình Phước để thực hiện
Chương trình “Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Phước” giai đoạn 2010-2015.
Lĩnh vực khác
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 08 lớp đào tạo kiến thức an toàn điện, quản lý điện cho các
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.
- Chủ trì triển khai thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh “Thực trạng và giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả
tại các công sở và nơi công cộng trên địa bàn thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước”,
- Thực hiện đề án “Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về tiết kiệm năng lượng cho các Sở Công Thương”
(ANEP).
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát
triển công nghiệp Cà Mau
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Cà Mau là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Công
Thương, có chức năng phục vụ quản lý nhà nước ngành Công Thương tại địa phương, cung cấp các sản phẩm,
dịch vụ trong lĩnh vực hoạt động khuyến công và lĩnh vực tư vấn phát triển công nghiệp.
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Cà Mau chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Sở
Công Thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, giám sát về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Công
nghiệp địa phương thuộc Bộ Công Thương.
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Cà Mau có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản
riêng theo quy định của pháp luật.

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Cà Mau

Năm thành lập

2005

Lĩnh vực hoạt động chính

Thực hiện các chính sách và chương trình khuyến công quốc gia và
địa phương, khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất
CN-TTCN. Thực hiện các tư vấn khác thuộc lĩnh vực phát triển công
nghiệp địa phương

Địa chỉ liên hệ

03-05 Lý Bôn, phường 4, TP Cà Mau

Tỉnh thành phố

Cà Mau

Điện thoại

382.2784

Email

ttkccm@gmail.com

Người đại diện

Nguyễn Văn Thỉnh

Chức vụ

Giám đốc

Điện thoại

091.379.9834

Website

http://www.khuyencongcamau.com

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp

x

Chuyển giao công nghệ

x

Khác(Ghi rõ…)

x

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Năng
lượng

Công
nghiệp
x
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KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Phối hợp với chuyên gia và Hợp phần SXSH trong công nghiệp tổ chức Hội thảo phổ biến kiến thức về SXSH
trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2011
Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn đánh giá nhanh SXSH cho 3 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, lĩnh vự khác

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát
triển công nghiệp Đà Nẵng
Trung tâm Khuyến công Đà Nẵng, được thành lập tại Quyết định số 147/2004/QĐ-UB ngày 01 tháng 9 năm
2004 của UBND thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Tư vấn kỹ thuật công nghiệp Đà Nẵng, được thành lập tại
Quyết định số 161/2001/QĐ-UB ngày 18 tháng 10 năm 2001 của UBND thành phố Đà Nẵng thành Trung tâm
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đà Nẵng, trực thuộc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng.
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp
nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản để giao dịch theo quy định.

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đà Nẵng

Năm thành lập

2001

Lĩnh vực hoạt động chính

Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn, doanh nghiệp vừa và nhỏ; Tư
vấn phát triển công nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Số 09 đường Cách mạng Tháng tám, quận Cẩm Lệ

Tỉnh thành phố

Đà Nẵng

Điện thoại

369.5625

Email

khuyencongdng@gmail.com

Website

Khuyencongdanang.gov.vn

Người đại diện

Lê Thanh Hạ

Chức vụ

Giám đốc

Điện thoại

091.341.3094

Email

lethanhha_danaipc@yahoo.com

CÁN BỘ CHUYÊN MÔN TOÀN THỜI GIAN
Môi trường
Kỹ sư

01

Năng
lượng
01

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

02

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

Tư vấn chính sách

x

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

x

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

Cộng đồng

x

x

x

Kinh tế tài
chính

Khác

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Đào tạo tổng quan về SXSH; Đào tạo tập huấn theo từng chuyên ngành sản xuất.
Tư vấn doanh nghiệp
Tư van doanh nghiệ p, Ap dụng các giải pháp chương trình SXSH, Lập báo cáo đánh giá nhanh SXSH, Kiểm toán
năng lượng.
Thông tin truyền thông
Giới thiệu tổng quan, các giải pháp áp dụng SXSH cho từng nhóm ngành
Tư vấn chính sách
Chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Chính sách hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn, Chính
sách hỗ trợ các các dự án bảo vệ môi trường
Chuyển giao công nghệ
Lắp đặt dây chuyền chế biến nông sản, Hệ thống hút khử mùi, xử lý nước thải, điều không, tạo ẩm, Dây chuyền
sản xuất phân vi sinh, Sử dụng năng lượng thay thế
Lĩnh vực khác
- Đo đạc kiểm tra các thông số kỹ thuật về: tiêu thụ năng lượng, nước thải, khí thải,…
- Cải tạo dây chuyên thiết bị, áp dụng các giải pháp kỹ thuật về xử lý nước thải, khí thải, tiết kiệm nguyên nhiên
liệu
- Lập báo cáo cam kết bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường, dự án bảo vệ môi trường, Lập dự án
đầu tư
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Với năng lực: Kinh nghiệm, là đơn vị thiết kế sản xuất thiết bị, lắp đặt dây chuyền thiết bị trong lĩnh vực tư vấn
doanh nghiệp, là đơn vị sự nghiệp hành chính nên việc nắm bắt các thông tin kịp thời và chính sát, kinh
nghiệm tư vấn hỗ trợ trong thời gian qua trong lĩnh vực tư vấn chính sách, Là đơn vị thiết kế sản xuất thiết bị,
lắp đặt dây chuyền thiết bị trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Tư vấn doanh nghiệp, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát
triển công nghiệp Hà Tĩnh
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số
80/2004/QĐ-UB-NV ngày 30/7/2004 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Trung tâm có chức năng nhiệm vụ giúp Sở Công
thương, UBND tỉnh Hà Tĩnh xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch: hoạt động khuyến công, thúc
đẩy sự nghiệp phát triển công nghiệp - TTCN trên địa bàn tỉnh; đồng thời tiến hành các hoạt động dịch vụ sản
xuất, cung ứng dịch vụ tư vấn trên các lĩnh vực đầu tư xây dựng, khoa học, công nghệ, kỹ thuật, thị trường, đào
tạo nhân lực nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả sự nghiệp phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Tĩnh

Năm thành lập

2004

Lĩnh vực hoạt động chính

- Khuyến công
- Tư vấn phát triển công nghiệp.

Địa chỉ liên hệ

Số 02 Trần Phú, TP Hà Tĩnh

Tỉnh thành phố

Hà Tĩnh

Điện thoại

221.0610; 385.0127

Email

khuyenconght@gmail.com

Người đại diện

Phan Văn Tứ

Chức vụ

Giám đốc

Điện thoại

3850.0129; 090.441.2008

CÁN BỘ CHUYÊN MÔN TOÀN THỜI GIAN
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Kỹ sư

3

4

3

4

Cao đẳng, dạy nghề

2

2

3

3

Năng
lượng

Công
nghiệp

Khác

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Kinh tế tài
chính

Đào tạo, tập huấn

x

x

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

x

x

Tư vấn chính sách

x

x

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

x

x

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Khác
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ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

x

Hiệp hội công nghiệp

x

x

x

x

Cộng đồng

x

x

x

x

Khác

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Trung tâm đã mở nhiều lớp tập huấn cho cán bộ lãnh đạo và người lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn
tỉnh về quy trình bố trí sản xuất góp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp bằng nguồn quỹ khuyến công.
Đặc biệt, năm 2011 trung tâm đã phối hợp với Hợp phần SXSH trong công nghiệp – Bộ Công thương tổ chức
01 lớp tập huấn cho 60 học viên là cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật tại các cơ sở sản xuất công nghiệp.
Thông tin truyền thông
Trung tâm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về chương trình
SXSH trong công nghiệp của cả nước trong thời gian qua, và mục tiêu chương trình trong thời gian tới; xây
dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh, trang web, tạp chí, tập tin... để phổ biến kiến thức, mô hình
sản xuất kinh doanh điển hình, thiết bị công nghiệp tiên tiến, thị trường và các thông tin khác cho cơ sở công
nghiệp nông thôn
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Trang 78/ 351

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát
triển công nghiệp Hậu Giang
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Hậu Giang là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Sở
Công Thương tỉnh Hậu Giang có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà
nước.

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp Hậu Giang

Năm thành lập

2011

Lĩnh vực hoạt động chính

Khuyến công, tiết kiệm năng lượng, tư vấn công nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Khu 406, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, TP.Vị Thanh

Tỉnh thành phố

Hậu Giang

Điện thoại

358.0234

Người đại diện

Dương Tuyên

Chức vụ

Giám đốc

Điện thoại

091.844.1056

CÁN BỘ CHUYÊN MÔN TOÀN THỜI GIAN
Môi trường
Kỹ sư

Năng
lượng

Công
nghiệp

1

4

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính
1

Khác
2 (Tin học)

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn

x

Tư vấn doanh nghiệp
Thông tin, truyền thông

x

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

x
x

x

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Cơ quan quản lý nhà nước
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Năng
lượng

Công
nghiệp

x
x

x

x
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KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Tổ chức Hội thảo và tập huấn về SXSH cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Trang 80/ 351

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát
triển công nghiệp Nghệ An
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An được thành lập tại Quyết định số Quyết định
số 39/2009/QĐ-UBND ngày 01/4/2009 của UBND và Quyết định số 3286/QĐ.UBND ngày 19/8/2011.
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp
nhân, được sử dụng con dấu và tài khoản riêng theo quy định, có trụ sở tại số 70 Nguyễn Thị Minh Khai, thành
phố Vinh, Nghệ An.

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An

Năm thành lập

2004

Lĩnh vực hoạt động chính

Phục vụ quản lý nhà nước ngành công thương trên địa bàn tỉnh,
cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực hoạt động khuyến công quy
định tại Nghị định 134/NĐ-CP và lĩnh vực tư vấn PTCN.
Tham mưu cho Sở Công Thương quản lý triển khai các hoạt động
về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Địa chỉ liên hệ

Nhà C, tầng 2, Số 70 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh

Tỉnh thành phố

Nghệ An

Điện thoại

38.34471; 359.5588; 359.5594

Email

xuanvinhnghean@yahoo.com.vn

Website

Khuyencongnghean.com.vn

Người đại diện

Nguyễn Hồng Phong

Chức vụ

Giám đốc

Điện thoại

359.5588

Email

phongkcna@yahoo.com.vn

CÁN BỘ CHUYÊN MÔN TOÀN THỜI GIAN
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Thạc sĩ

Kinh tế tài
chính

Khác

2

Kỹ sư

1

2

Năng
lượng

Công
nghiệp

x

x

10

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

x

Kinh tế tài
chính

Khác

x
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Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

x

x

Tư vấn chính sách

x

x

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

x

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Kinh tế tài
chính

Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

x

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

x

Hiệp hội công nghiệp

x

x

x

x

Khác

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Từ giai đoạn 2004 – 2011 đã tổ chức đào tạo tập huấn cho hàng trăm doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà
nước, địa phương về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng làng nghề; SXSH & bảo vệ môi
trường, tiết kiệm năng lượng;
Tư vấn doanh nghiệp
- Tư vấn cho hơn 50 doanh nghiệp thực hiện áp dụng các giải pháp SXSH trong đó có 20 doanh nghiệp đánh
giá nhanh về SXSH.
- Tư vấn cho trên 30 doanh nghiệp, các tổ chức về tiết kiệm năng lượng thông qua các hội thảo, tập huấn.
Thông tin truyền thông
- Phát hành Bản tin Công Thương Nghệ An một tháng một số; Chủ trì phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình
Nghệ An xây dựng và phát hành chuyên đề “Truyền hình Công Thương về sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng
lượng và phát triển công nghiệp, TTCN trên địa bàn tỉnh Nghệ An một tháng một số phát trên kênh NTV,
Truyền hình cáp Nghệ An từ 2004 đến nay; Website khuyenconghean.com.vn đăng tải các bài viết của các
Chuyên gia, nhà báo, cộng tác viên về các lĩnh vực về phát triển công nghiệp,tiểu thủ công nghiệp, xây dựng
làng nghề; SSXSH, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng...
Tư vấn chính sách
- Tư vấn và hỗ trợ ngân sách cho các doanh nghiệp, địa phương đầu tư thiết bị, áp dụng khoa học công nghệ
tiên tiến..
Chuyển giao công nghệ
- Hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp đổi mới dây chuyền sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất, ứng dụng tiến
bộ khoa học - công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Trang 82/ 351

Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát
triển công nghiệp Thái Nguyên
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân,
con dấu và tài khoản riêng trực thuộc Sở Công Thương Thái Nguyên, giúp Sở thực hiện các chương trình khuyến
công quốc gia, khuyến công địa phương và tư vấn phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo
Nghị định số 134/2004/NĐ-CP và lĩnh vực tư vấn phát triển công nghiệp. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn
phát triển công nghiệp Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp chịu sự quản lý toàn diện, trực
tiếp của Sở Công Thương Thái Nguyên, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ
của cơ quan khuyến công quốc gia thuộc Bộ Công Thương.

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công & tư vấn phát triển công nghiệp Thái
Nguyên

Năm thành lập

2005

Lĩnh vực hoạt động chính

Hỗ trợ khuyến khích phát triển sản xuất các doanh nghiệp sản xuất
công nghiệp nông thôn

Địa chỉ liên hệ

Số 4, đường Cách mạng tháng 8, TP Thái Nguyên

Tỉnh thành phố

Thái Nguyên

Điện thoại

365.5411

Email

khuyencongthainguyen@gmail.com

Website

sanxuatsachhon.com.vn

Người đại diện

Phan Bá Trường

Chức vụ

Quyền Giám đốc

Điện thoại

221.0257

Email

phantruongtv.tn@gmail.com

CÁN BỘ CHUYÊN MÔN TOÀN THỜI GIAN
Môi trường

Năng
lượng

Thạc sĩ

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

1

Kỹ sư

1

6

1

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

x

5

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Thông tin, truyền thông
Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

x

Kinh tế tài
chính

Khác

x
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Tư vấn chính sách

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Cơ quan quản lý nhà nước

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Cộng đồng

x

Kinh tế tài
chính

x

Khác

x

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Đào tạo về Sản xuất sạch hơn cho các lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật các doang nghiệp sản xuất công nghiệp; lãnh
đạo, cán bộ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (05 lớp – 225 học viên).
Tư vấn doanh nghiệp
- Tư vấn đánh giá sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái
Nguyên (20 DN)
- Tư vấn hỗ trợ SXSH cho 12 DN
- Hỗ trợ các chuyên gia trong nuớc và nước ngoài trong việc đánh giá các chỉ số cho Hợp phần SXSH trong
công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Thông tin truyền thông
- Thực hiện triển khai các hạng mục chương trình sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như hội
thảo (04 hội thảo), hội nghị (01 hội nghị),
- Viết bài đăng báo về SXSH (36 bài)
- Xây dựng và duy trì trang website: sanxuatsachhon.com.vn
Tư vấn chính sách
Giới thiệu (doanh nghiệp chè Hạnh Nguyệt, Thái sơn) tiếp xúc, tham gia thực hiện quỹ môi trường xanh
Chuyển giao công nghệ
Chuyển giao công nghệ sản xuất gạch đất đồi
Lĩnh vực khác
Tổ chức cho 06 đoàn tham quan, học tập, triển khai áp dụng các mô hình trình diễn SXSH
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Với năng lực: có kinh nghiệm thực tế và chuyên môn cao trong lĩnh vực đào tạo tập huấn
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Trang 84/ 351

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát
triển công nghiệp Trà Vinh
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Trà là đơn vị sự nghiệp có thu, có chức năng phục
vụ quản lý nhà nước ngành Công Thương tại địa phương, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực hoạt
động khuyến công quy định tại Nghị định số 134/2004/NĐ-CP về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn
và lĩnh vực tư vấn phát triển công nghiệp. Trung tâm KC&TVPTCN tỉnh Trà Vinh có tư cách pháp nhân, có con
dấu, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật; có trụ sở
đặt tại tại số 06, Nguyễn Thái Học, Phường 1, Thị xã Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
Chức năng- nhiệm vụ: Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án và các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến
công trên địa bàn tỉnh, Trực tiếp thực hiện các hoạt động khuyến công theo chương trình, kế hoạch, đề án
khuyến công được giao, Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, năng lượng và các công trình
khác (bao gồm đầu tư mới, đầu tư mở rộng); dự án về xử lý ô nhiễm môi trường; sản xuất sạch hơn và sử dụng
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả….

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp Trà Vinh

Năm thành lập

2005

Lĩnh vực hoạt động chính

Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Số 06, Nguyễn Thái Học, Phường 1, TP Trà Vinh

Tỉnh thành phố

Trà Vinh

Điện thoại

386.6549

Email

ttkctravinh@gmail.com

Người đại diện

Trần Quốc Tuấn

Chức vụ

Giám đốc

Điện thoại

091.376.4657

Email

tuantravinh@gmail.com

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

Tư vấn chính sách

x

x

Khuyến
công

Chuyển giao công nghệ

x

x

trình diễn
kỹ thuật

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Kinh tế tài
chính

Khác
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ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

Kinh tế tài
chính

Khác

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Phối hợp hợp với Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường (NREC) TP. Hồ Chí Minh tổ chức
lớp tập huấn: “Nâng cao năng lực và kỹ năng áp dụng SXSH trong công nghiệp” cho đối tượng là lãnh đạo, cán
bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật của các Ban ngành và cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
- Phối hợp hợp với Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường (NREC) TP. Hồ Chí Minh tổ chức
lớp tập huấn: “Nâng cao nhận thức về SXSH trong công nghiệp” cho đối tượng cán bộ quản lý và cán bộ kỹ
thuật của các cơ sở, ên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Tư vấn doanh nghiệp
- Phối hợp hợp với Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường (NREC) TP. Hồ Chí Minh tổ chức
thực hiện Đánh giá nhanh về Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho 05 doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
Thủy sản Cửu Long; Công ty Cổ phần Trà Bắc; Công ty TNHH một thành viên Mía đường Trà Vinh; Cô ng ty
TNHH Thủ y hả i sả n Saigon Mekong; Cô ng ty TNHH một thành viên Sản xuất Thương mại Đông Hải.
Thông tin truyền thông
- Phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình Trà Vinh xây dựng chuyên mục khuyến công với chuyên đề: “Phổ
biến Chiến lược SXSH đến năm 2020 của Chính phủ”; “Nâng cao nhận thức về SXSH trong công nghiệp”.
- Phát hành 2.000 ấn phẩm khuyến công về SXSH trong công nghiệp cho các cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu
thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
- Đăng 5 tin về hoạt động SXSH trên cổng thông tin điện tử của Cục công nghiệp địa phương và Sàn giao dịch
thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh.
Tư vấn chính sách
- Tư vấn chính sách khuyến công cho các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
- Tư vấn cho các cơ sở, doanh nghiệp về chính sách hỗ trợ máy móc thiết bị, mô hình trình diễn,…
Chuyển giao công nghệ
Hỗ trợ cho các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến như:
- Mô hình trình diễn kỹ thuật máy sấy tô m, cá khô ứng dụ ng cô ng nghệ mới.
- Mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất nước đá sạch và nước tinh lọc.
- Mô hình trình diễn kỹ thuật chế biến nấm rơm.
- Mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất Patê, chả lụa sạch, theo công nghệ mới.
- Mô hình trình diễn kỹ thuậ t sản xuất sản phẩm mới - bột bần, mứt bần từ nguyên liệu trái bần
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ
Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát
triển công nghiệp Vĩnh Long
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Vĩnh Long thành lập từ năm 2005, chịu sự lãnh chỉ
đạo trực tiếp của Sở Công thương; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của
Cục Công nghiệp địa phương và sự kiểm tra giám sát của các cơ quan có thẩm quyền.
Hoạt động Khuyến công Trung tâm hoạt động theo nghị định 134/2004/NĐ-CP của Chính phủ, thời gian tới,
Trung tâm tiếp tục các hoạt động trên và hướng tới thực hiện các công tác liên quan đến SXSH như: truyền
thông, tập huấn, tư vấn đanh giá nhanh, xây dựng mô hình SXSH cho các doanh nghiệp tại tỉnh Vĩnh Long.

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp Vĩnh Long

Năm thành lập

2005

Lĩnh vực hoạt động chính

Khuyến công và Tư vấn thiết kế, thẩm tra và giám sát các công trình
điện, chợ,..

Địa chỉ liên hệ

2A, Hùng Vương, phường 1, Tp.Vĩnh Long

Tỉnh thành phố

Vĩnh Long

Điện thoại

382.6718

Email

ttkcvl070@gmail.com

Người đại diện

Trương Tấn Hưng

Chức vụ

Giám đốc

Điện thoại

350.2848

CÁN BỘ CHUYÊN MÔN TOÀN THỜI GIAN
Môi trường
Thạc sĩ

1

Kỹ sư

1

Năng
lượng

Công
nghiệp

1

Cao đẳng, dạy nghề

Kinh tế tài
chính

Khác

2

13

1

1

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Kinh tế tài
chính

Khác

Khác(Ghi rõ…)

Công trình
điện, chợ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Cơ quan quản lý nhà nước
Cơ quan quản lý địa phương
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Tổ chức 02 lớp tập huấn về SXSH cho gần 100 đại biêu bàn tỉnh.
Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn cho 04 doanh nghiệp Vĩnh Long.
Thông tin truyền thông
Tổ chức 02 hội thảo về SXSH cho gần 200 đại biêu trên địa bàn tỉnh.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Với năng lực: Có 02 cán bộ thuộc chuyên ngành môi trường trong lĩnh vực đào tạo tập huấn, Có 02 cán bộ
thuộc chuyên ngành môi trường trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, Cán bộ trung tâm có kinh nghiệm tổ chức
các cuộc hội thảo, tập huấn tốt trong lĩnh vực truyền thông, thông tin
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Trang 88/ 351

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến
thương mại Quảng Trị
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Trị tiền thân là Trung tâm Khuyến công (được thành lập
theo Quyết định số 2464/QĐ-UB, ngày 11/8/2004 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thành lập Trung tâm Khuyến
công Quảng Trị trực thuộc Sở Công nghiệp), sau đó được bổ sung chức năng, nhiệm vụ Tư vấn phát triển công
nghiệp, Xúc tiến thương mại và đổi tên theo các Quyết định số 468/QĐ-UBND, ngày 06/3/2006 và Quyết định số
1041/QĐ-UBND, ngày 01/6/2009 của UBND tỉnh Quảng Trị.
Tính từ năm 2005-2011, từ nguồn kinh phí khuyến công (Quốc gia và địa phương) Trung tâm đã trình các cấp có
thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ cho các cơ sở CNNT trên địa bàn toàn tỉnh với các nội dung như: đào tạo nghề; đào
tạo kỹ năng khởi sự doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp; xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất đối
với các ngành nghề như: chế biến nông sản, thực phẩm, xử lý môi trường...; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật,
đổi mới thiết bị sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất, kinh doanh...
Với mục tiêu luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để nền Công Thương tỉnh nhà ngày càng phát triển vững mạnh,
tập thể lãnh đạo và cán bộ Trung tâm luôn phấn đấu, nỗ lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Trị

Năm thành lập

2004

Lĩnh vực hoạt động chính

Khuyến công, Tư vấn công nghiệp, Xúc tiến thương mại

Địa chỉ liên hệ

Khu đô thị Nam Đông Hà, Phường Đông Lương, TP Đông Hà

Tỉnh thành phố

Quảng Trị

Điện thoại

355.3955; 356.3356

Email

ttkcquangtri@gmail.com

Người đại diện

Nguyễn Văn Trình

Chức vụ

Giám đốc

Điện thoại

355.5881; 091.347.4705

CÁN BỘ CHUYÊN MÔN TOÀN THỜI GIAN
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Thạc sĩ

1

Kỹ sư

4

Cao đẳng, dạy nghề

1

Kinh tế tài
chính

Khác

2

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

x

Trang 89/ 351

Tư vấn doanh nghiệp

x

Thông tin, truyền thông

x

Tư vấn chính sách

x

x

x

x

x

x

x

x

Khuyến công
ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Khác(Ghi rõ...)

Kinh tế tài
chính

x

Khác
Thương
mại

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Nâng cao năng lực quản trị và điều hành doanh nghiệp
- Tập huấn về SXSH cho các cán bộ quản lý công nghiệp cấp huyện, các chủ doanh nghiệp, cán bộ kỹ thuật
trong các đơn vị sản xuất công nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
- Tư vấn về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; SXSH và vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm.
- Lập báo cáo đánh giá nhanh về khả năng áp dụng SXSH tại doanh nghiệp.
Thông tin truyền thông
- Xây dựng các ấn phẩm, tờ rơi, áp phích, bản tin ngành công thương, hay lĩnh vực sản xuất sạch hơn.
- Xây dựng, vận hành Website ngành.
- Phối hợp với Đài PT-TH thực hiện chuyên mục “Trang Công Thương” phát sóng trên QTV.
Tư vấn chính sách
- Tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về SXSH trong công
nghiệp.
Chuyển giao công nghệ
- Xây dựng danh mục các công nghệ mới cần chuyển giao; cung cấp thông tin về công nghệ mới cho các doanh
nghiệp.
- Hỗ trợ các doanh nghiệp trong chuyển giao, tiếp nhận công nghệ mới vào sản xuất.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến
thương mại tỉnh Lai Châu
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại được thành lập ngày 29/9/2011 trên cơ sở sát nhập Trung tâm
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp với Trung tâm Xúc tiến thương mại. Xây dựng các chương trình,
kế hoạch, đề án về hoạt động khuyến công, thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp
địa phương trong các lĩnh vực: Ưu đãi đầu tư; khoa học công nghệ; mặt bằng sản xuất; thông tin thị trường; tài
chính tín dụng; đào tạo nâng cao năng lực quản lý và các lĩnh vực khác liên quan. Tư vấn đầu tư xây dựng công
trình công nghiệp, thương mại và công trình dân dụng; Tư vấn các lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu
quả; sản xuất sạch, vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm. Tổ chức các chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến
thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng phát triển và quảng
bá thương hiệu hàng Việt Nam.....

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lai Châu

Năm thành lập

2006

Lĩnh vực hoạt động chính

Tư vấn hoạt động Khuyến công và Tư vấn công nghiệp

Địa chỉ liên hệ

P. Quyết Thắng - thị xã Lai Châu

Tỉnh thành phố

Lai Châu

Điện thoại

1221.6796

Email

khuyenconglaichau@yahoo.com

Người đại diện

Nguyễn Quốc Hùng

Chức vụ

Phó giám đốc phụ trách

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn

Năng
lượng

x

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

Chuyển giao công nghệ

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Cơ quan quản lý nhà nước

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Cộng đồng

x

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Tổ chức 01 Hội thảo và 03 khóa tập huấn triển khai sản xuất sạch hơn cho cán bộ quản lý nhà nước và doanh
nghiệp trong năm 2010, 2011.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Trung Tâm Khuyến công và Xúc tiến
Thương mại tỉnh Ninh Thuận
Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh thuận là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Công
Thương, có chức năng phục vụ quản lý nhà nước ngành công thương trên địa bàn tỉnh, cung cấp các sản phẩm,
dịch vụ trong lĩnh vực hoạt động khuyến công quy định tại Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004, hoạt
động tư vấn phát triển công nghiệp và hoạt động xúc tiến thương mại.

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Trung Tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Ninh Thuận

Năm thành lập

2008

Lĩnh vực hoạt động chính

Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực hoạt động khuyến
công, hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp và hoạt động xúc tiến
thương mại.

Địa chỉ liên hệ

Đường 16/4, TP. Phan Rang Tháp Chàm

Tỉnh thành phố

Ninh Thuận

Điện thoại

382.1998

Email

Khuyencongninhthuan@yahoo.com.vn

Người đại diện

Võ Viết Hiếu

Chức vụ

Giám đốc

Điện thoại

091.882.2396

CÁN BỘ CHUYÊN MÔN TOÀN THỜI GIAN
Môi trường
Kỹ sư

Năng
lượng

01

Cao đẳng, dạy nghề

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

01

07

03

01

Khác

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

x

Tư vấn chính sách

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Kinh tế tài
chính

Khác

x

x
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ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

Kinh tế tài
chính

Khác

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Tổ chức 01 Hội thảo và 01 Tập huấn cho các đối tượng là chủ các doanh nghiệp, cán bộ kỹ thuật của các doanh
nghiệp, và cán bộ quản lý nhà nước có liên quan đến lĩnh vực công nghiệp, sản xuất sạch hơn.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Với năng lực: Tổ chức 01 Hội thảo và 01 Tập huấn cho các đối tượng có vai trò hỗ trợ, phổ biến, tư vấn, hướng
dẫn thực hiện SXSH trong lĩnh vực đào tạo tập huấn, Tư vấn kỹ thuật về áp dụng SXSH trong lĩnh vực tư vấn
doanh nghiệp, Tuyên truyền nâng cao nhận thức trên các phương tiện truyền thông và phát hành các ấn phẩm,
tài liệu,… trong lĩnh vực truyền thông, thông tin
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Trung tâm kiểm định công nghiệp II

Trung tâm kiểm định công nghiệp II được thành lập ngày 26/12/1997, trực thuộc Cục Kỹ Thuật An Toàn & Môi
Trường Công Nghiệp – Bộ Công Thương. Với đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên lành nghề, nhiều kinh nghiệm, luôn
được bổ túc để nâng cao nghiệp vụ, Trung tâm kiểm định công nghiệp II đã thực hiện hoàn thành xuất sắc các
nhiệm vụ, đề tài về tiết kiệm năng lượng và môi trường của Vụ Khoa học & Công nghệ - Bộ Công thương giao
trong các năm 2007 đến nay.

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Trung tâm kiểm định công nghiệp II

Năm thành lập

1997

Lĩnh vực hoạt động chính

Kiểm định các máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu
nghiêm ngặt về an toàn lao động; thực hiện kiểm toán, tư vấn và
chuyển giao các giải pháp tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn
và công nghệ về môi trường công nghiệp.

Địa chỉ liên hệ

35 – 37 (Lầu 2) Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1.

Tỉnh thành phố

Hồ Chí Minh

Điện thoại

3821.7385

Email

info@kiemdinh.com.vn

Website

www.kiemdinh.com.vn

Người đại diện

Lê Thanh Bình

Chức vụ

Giám đốc

Điện thoại

091.360.0869

Email

Binhle@kiemdinh.com.vn

CÁN BỘ CHUYÊN MÔN TOÀN THỜI GIAN
Môi trường
Kỹ sư

4

Năng
lượng

Công
nghiệp

7

55

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn
Tư vấn doanh nghiệp

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

An toàn lao
động
x

x

x
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Tư vấn chính sách

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Tư vấn doanh nghiệp
- Thực hiện kiểm toán, tư vấn, chuyển giao các giải pháp tiết kiệm năng lượng;
- Tư vấn quan trắc, đo kiểm, đánh giá, xử lý và chuyển giao công nghệ về môi trường công nghiệp.
Chuyển giao công nghệ
- Chuyển giao công nghệ về tiết kiệm năng lượng.
- Chuyển giao công nghệ về xử lý khí thải, nước thải công nghiệp.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Với năng lực: Trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, đã có kinh nghiệp tư vấn kiểm toán năng lượng cho hơn 30
doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thuộc các ngành trọng điểm. Đã có kinh nghiệm tư vấn chuyển giao công
nghệ về tiết kiệm năng lượng và môi trường công nghiệp cho nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Tư vấn doanh nghiệp, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch

Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch (tiền thân là Trung tâm Quan trắc và Ứng dụng phát triển công nghệ
môi trường) tên giao dịch quốc tế Center for Environmental and Cleaner Production (CECP), là Trung tâm
nghiên cứu khoa học và triển khai thực hiện các chương trình, dự án, đề án về bảo vệ môi trường; dịch vụ tư vấn
chuyển giao công nghệ, kiểm soát ô nhiễm, công nghệ sản xuất sạch, quan trắc, điều tra môi trường... trong lĩnh
vực bảo vệ môi trường hàng đầu trong ngành công thương thuộc Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công
nghiệp – Bộ Công thương.
Với đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ chuyên môn cao về công nghệ môi trường, công nghệ sinh học, công
nghệ hoá học, ... giàu kinh nghiệm. Với hệ thống phòng thí nghiệm môi trường có trang thiết bị hiện đại chúng tôi
sẽ cùng quý khách hàng “ Đồng hành tạo dựng giá trị bền vững”. Chúng tôi cam kết đáp ứng và thỏa mãn mọi
yêu cầu của của quý khách hàng với phương châm “ Chất lượng tốt nhất, thời gian cung cấp nhanh nhất và giá
cả hợp lúy nhất”cho tất cả các sản phẩm dịch vụ của mình.

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch

Năm thành lập

2009

Lĩnh vực hoạt động chính

Nghiên cứu khoa học và triển khai thực hiện các chương trình, dự
án, đề án về bảo vệ môi trường; Dịch vụ tư vấn chuyển giao công
nghệ, kiểm soát ô nhiễm; Quan trắc, điều tra môi trường; Tư vấn
Sản xuất sạch hơn.

Địa chỉ liên hệ

91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm

Tỉnh thành phố

Hà Nội

Điện thoại

2215.5192; 3936.9134

Website

www.cecp.vn

Người đại diện

Trần Anh Tấn

Chức vụ

Giám đốc

Điện thoại

090.410.6501

Email

tanta@moit.gov.vn

CÁN BỘ CHUYÊN MÔN TOÀN THỜI GIAN
Môi trường
Thạc sĩ

7

Kỹ sư

7

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác
1 (hóa)
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

Thông tin, truyền thông

x

Tư vấn chính sách

x

Chuyển giao công nghệ

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

x

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Cơ quan quản lý nhà nước

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Tổ chức Chương trình đào tạo nâng cao năng lực hoạt động SXSH trong Công nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
- Rà soát phương thức quan trắc môi trường trong và xung quanh các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tại
các tỉnh mục tiêu của hợp phần CPI
- Quan trắc và đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động SXSH tại các doanh nghiệp do CPI hỗ trợ từ năm 2007 –
2010 (cho 43 doanh nghiệp)
- Xây dựng báo cáo cải thiện môi trường xung quanh các dự án trình diễn do CPI hỗ trợ đầu tư
Thông tin truyền thông
Tổ chức hội thảo “Vai trò của các cơ quan nghiên cứu và hiệp hội trong việc thúc đẩy triển khai chiến lược
quốc gia về SXSH đến năm 2020”
Lĩnh vực khác
Xây dựng hướng dẫn áp dụng SXSH cho ngành đường từ mía nguyên liệu.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Với năng lực: Đã có kinh nghiệm trong việc đánh giá hiệu quả của các hoạt động SXSH tại các doanh nghiệp có
hỗ trợ của CPI trong lĩnh vực đào tạo tập huấn, Đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao và có kinh nghiệm
tư vấn cho doanh nghiệp trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, có kinh nghiệm thực hiện các dự án chuyển giao
công nghệ; Đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực chuyển
giao công nghệ
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng
KH&CN Hải Phòng
Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Hải Phòng là đơn vị sự nghiệp khoa học có thu trực
thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng. Trung tâm là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản
riêng. Trung tâm có 04 phòng chức năng: 01 phòng tổng hợp, 03 phòng chuyên môn: Phòng tiết kiệm năng
lượng và sản xuất sạch hơn (TKNL&SXSH); Phòng công nghệ sinh học; Phòng công nghệ môi trường, 01 phòng
thí nghiệm và 01 vườn ươm thực nghiệm. Đội ngũ cán bộ công nhân viên của Trung tâm gồm 30 người có trình
độ Đại học và trên Đại học với đội ngũ tiến sỹ, thạc sỹ, kỹ sư chuyên nghiệp có năng lực được đào tạo chuyên sâu.

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng

Năm thành lập

1988

Lĩnh vực hoạt động chính

- Công nghệ sinh học
- Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn
- Công nghệ môi trường

Địa chỉ liên hệ

A10, Đồng Tâm, Lạch Tray

Tỉnh thành phố

Hải Phòng

Điện thoại

364.0748

Email

trungtamkhcn@yahoo.com.vn

Website

www.crats-hp.org.vn

Người đại diện

Đoàn Hữu Thanh

Chức vụ

Giám đốc

Điện thoại

364.0529

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp
x

Quy trình
sản xuất
rau an toàn
VIET GAP

x

Nông
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

Tư vấn chính sách
Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Kinh tế tài
chính

Khác

x
x
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ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

x

Nông
nghiệp

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

x

Nông
nghiệp

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

Cộng đồng

x

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Đào tạo, tập huấn về sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp sản xuất giấy và bột
giấy, chế biến thực phẩm tại Hải Phòng từ năm 2008 - 2011
Tư vấn doanh nghiệp
- Tư vấn cho doanh nghiệp tiếp cận và tham gia các chương trình về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp do
bộ Công thương, UBND thành phố Hải Phòng chủ trì.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Với năng lực: Đơn vị có đội ngũ tư vấn có kinh nghiệm, được đào tạo, nhiệt tình với công việc trong lĩnh vực
đào tạo tập huấn, Đơn vị có đội ngũ tư vấn có kinh nghiệm, được đào tạo, nhiệt tình với công việc trong lĩnh
vực tư vấn doanh nghiệp, Đơn vị đã từng là đại diện duy nhất của Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia dự án:
"Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các DN NVV Việt Nam" tại Hải Phòng, đã có nhiều kinh nghiệm
tổ chức các cuộc hội thảo, đào tạo, tập huấn, thiết kế tờ rơi, tổ chức các cuộc toạ đàm truyền hình,.. về sử dụng
năng lượng TK&HQ giai đoạn 2006 -2011 trong lĩnh vực truyền thông, thông tin, Tham mưu, tư vấn cho Sở
KH&CN, UBND thành phố Hải Phòng trong lĩnh vực tư vấn chính sách, Đơn vị đã ký nhiều hợp đồng chuyển
giao công nghệ liên quan đến các lĩnh vực: Nông nghiệp, Công nghiệp, Năng lượng,..
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Trung tâm Sản xuất sạch hơn Tp.Hồ Chí
Minh

Trung tâm sản xuất sạch hơn (SXSH) thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường Tp.HCM. Trung tâm chính thức đi vào
hoạt động vào năm 2006. Trung tâm có chức năng triển khai các dự án về sản xuất sạch hơn của thành phố Hồ
Chí Minh. Hoạt động chính của Trung tâm như sau:
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về SXSH và tiết kiệm năng lượng trong cộng đồng, doanh nghiệp, cơ quan
quản lý nhà nước.
- Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước, triển khai các dự án liên quan đến SXSH.
- Đào tạo nguồn nhân lực thực hiện các giải pháp SXSH.
- Liên kết, phối hợp với các chuyên gia tư vấn triển khai các chương trình SXSH.
- Triển khai SXSH trong các doanh nghiệp.
- Tham mưu xây dựng chính sách, chiến lược cho UBND trong việc áp dụng SXSH đến doanh nghiệp tại Tp.HCM.
Từ năm 2006 đến 2011, Trung tâm SXSH đã tổ chức tập huấn cho khoảng 500 doanh nghiệp với hơn 1000 người
tham dự. Trung tâm cũng đã tư vấn SXSH cho khoảng 50 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Trung tâm Sản xuất sạch hơn Tp.Hồ Chí Minh

Năm thành lập

2005

Lĩnh vực hoạt động chính

Thực hiện các dự án, chương trình về sản xuất sạch hơn

Địa chỉ liên hệ

137 Bis Nguyễn Đình Chính, phường 8, Quận Phú Nhuận

Tỉnh thành phố

Hồ Chí Minh

Điện thoại

3844.3881; 3844.3860

Email

trungtamsxsh@gmail.com

Website

www.hepa.gov.vn

Người đại diện

Trần Thị Liên

Chức vụ

Phó giám đốc

Điện thoại

091.881.8881

Email

rabbit_lien@yahoo.com

CÁN BỘ CHUYÊN MÔN TOÀN THỜI GIAN
Môi trường
Tiến sĩ

1

Thạc sĩ

2

Kỹ sư

3

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Đào tạo, tập huấn

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Cơ quan quản lý nhà nước

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Năng
lượng

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Tập huấn về SXSH cho lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật doanh nghiệp: 28 lớp từ năm 2006 đến năm 2011.
- Đào tạo chuyên gia tư vấn SXSH: 3 lớp
- Đào tạo về kỹ thuật phân tích tài chính trong lập dự án đầu tư SXSH cho DN: 3 lớp
- Tập huấn “Áp dụng hệ thống QLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại các DN Tp.HCM”: 5 lớp
- Tập huấn “Đổi mới sản phẩm hướng đến phát triển bền vững”: 3 lớp
- Tập huấn SXSH chuyên sâu cho một số ngành công nghiệp: dệt nhuộm, giấy, thực phẩm: 6 lớp
- Tập huấn “Giải pháp SXXH: Quản lý nội vi”: 1 lớp
Tư vấn doanh nghiệp
- Năm 2006 tư vấn cho các doanh nghiệp: Công ty CP VINABICO, Công ty CP Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam
(VIFON), Công ty CP thực phẩm Bình Tây, Công ty CP chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre, Công ty CP Đầu tư
thương mại thủy sản INCOMFISH, Công ty CP may – in lụa Ngọc Phước, Công ty giày da – may mặc xuất khẩu
LEGAMEX .
- Năm 2007 tư vấn cho các doanh nghiệp: Công ty TNHH thực phẩm XK Hải Thanh, công ty TNHH Minh Hòa,
công ty TNHH SX-TM Minh Diệu, công ty CP văn hóa Tân Bình, công ty TNHH Việt Nam PAIHO, công ty CP sữa
Việt Nam (VINAMILK), tổ hợp nhựa Bình Tân
- Năm 2008 tư vấn cho các doanh nghiệp: công ty TNHH K&K, công ty CP KIDO, công ty TNHH SX-TM giấy
Thiên Trí, công ty dược phẩm 2/9, công ty TNHH MTV Việt Nam kỹ nghệ súc sản (VISSAN), công ty CP LTTP
COLUSA-MILIKET, công ty CP dệt vải Phong Phú, công ty bình khí đốt HONG VINA
- Năm 2009 tư vấn cho các doanh nghiệp: công ty TNHH giấy Khải Đằng, chi nhánh công ty CP Kềm Nghĩa –
phân xưởng Củ Chi, công ty TNHH XK thực phẩm Diệp Long, công ty CP SX thức ăn thủy sản TOMBOY, công ty
TNHH SXTM Tự Lập, công ty TNHH SX&TM Tân Quang Minh.
- Năm 2010 tư vấn cho các doanh nghiệp: công ty CP Việt Hưng, công ty TNHH SXTM giấy Thiên Trí, công ty CP
in Minh Phương, công ty TNHH FUJI IMPULSE, công ty TNHH bao bì giấy nhô NEW TOYO, siêu thị COOPMART
Đinh Tiên Hoàng
- Năm 2011 tư vấn cho các doanh nghiệp: DNTN Nam Tuyên, công ty TNHH Tân Dũng, công ty nông sản thực
phẩm Tiền Giang, công ty TNHH TM&SX nylon Kim Chiếu, công ty CP bia Sài Gòn – miền Trung – nhà máy bia

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Qui Nhơn, công ty TNHH Bình Minh, công ty CP chế biến tinh bột sắn XK Bình Định, công ty CP điện và xây lắp
Hùng Vương, công ty CP chế biến gỗ nội thất PISICO, tổng công ty may nhà Bè, công ty TNHH DINSEN VN, công
ty TNHH MTV dệt may 7, công ty TNHH SXTM bao bì Phương Nam, công ty CP thực phẩm XK Vạn Đức, công ty
TNHH thủy sản Hoàng Tâm Anh.
Thông tin truyền thông
- Xây dựng phim phóng sự: Sản xuất sạch hơn cho yêu cầu phát triển bền vững. Thông tin về các hoạt động của
Trung tâm Sản xuất sạch hơn Tp.HCM và các tin tức có liên quan. Hội thảo “Chính sách khuyến khích áp dụng
SXSH tại Tp.HCM”
- Hội thảo “ Đánh giá kết quả triển khai áp dụng SXSH cho các Doanh nghiệp trên địa bàn Tp.HCM”. Xây dựng
thư viện chuyên ngành SXSH với 48 đầu sách. Xây dựng Sổ tay hướng dẫn: Sổ tay kiểm toán động cơ điện, Sổ
tay đánh giá và cái thiện hiệu quả hệ thống phân phối hơi, Sổ tay đánh giá và cải thiện hiệu quả lò hơi công
nghiệp, Sổ tay hướng dẫn kiểm toán hệ thống lạnh trung tâm, Sổ tay hướng dẫn kiểm toán hệ thống bơm quạt
máy nén khí, Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn ngành chế biến thuỷ sản.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Trung tâm tiết kiệm năng lượng Hà Nội

Trung tâm tiết kiệm năng lượng Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 26/9/2008 của
Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội (sau đây viết tắt là Trung tâm). Trung tâm tiết kiệm năng lượng Hà Nội là
đơn vị có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Sở Công Thương Hà Nội; có tư
cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định
hiện hành của pháp luật. Trung tâm tiết kiệm năng lượng Hà Nội chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Sở
Công Thương Hà Nộ. Trung tâm có chức năng nghiên cứu, tư vấn cho các cơ quan, đơn vị thực hiện quản lý, sử
dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn năng lượng của quốc gia.

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Trung tâm tiết kiệm năng lượng Hà Nội

Năm thành lập

2007

Lĩnh vực hoạt động chính

Tư vấn kiểm toán năng lượng, tiết kiệm năng lượng và SXSH

Địa chỉ liên hệ

331 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy

Tỉnh thành phố

Hà Nội

Điện thoại

6269.2834

Email

hanoi.ecc@gmail.com

Website

ecchanoi.gov.vn

Người đại diện

Đào Hồng Thái

Chức vụ

Giám đốc

Email

Thaidh.eccchanoi@gmail.com

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Cơ quan quản lý nhà nước

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

Hiệp hội công nghiệp

x

x

Cộng đồng

x

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Tổ chức hoạt động truyền thông về SXSH trên địa bàn Hà Nội (2 hội thảo, 8 lớp tập huấn cho các cán bộ kỹ
thuật, cán bộ quản lý của các doanh nghiệp)

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Tư vấn doanh nghiệp
- Đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn tại 20 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội
Thông tin truyền thông
- Phối hợp với đài truyền hình Hà Nội, invesTV xây dựng phóng sự về SXSH, giới thiệu các giải pháp về SXSH và
hiệu quả mang lại cho các doanh nghiệp.
Tư vấn chính sách
- Khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường, xây dựng công nghệ xử lý chất thải của các cơ sở giết mổ và chế
biến gia súc, gia cầm
Lĩnh vực khác
- Thực hiện kiểm toán năng lượng, tư vấn các giải pháp tiết kiệm năng lượng
- Quản lý dự án xử lý môi trường
- Tư vấn thẩm tra các công trình điện
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Sản
xuất sạch hơn Hải Phòng
Trung tâm tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trực thuộc Sở Công Thương được thành lập theo Quyết
định 1168/QĐ-UBND ngày 17/3/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Trung tâm Tiết kiệm năng
lượng và Sản xuất sạch hơn Hải Phòng là đơn vị sự nghiệp, triển khai thực hiện nghiên cứu và chuyển giao công
nghệ về lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; Đào tạo - tuyên
truyền - phổ biến kiến thức tới cộng đồng; Cung cấp các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ; Tổ chức thực hiện các chương
trình, kế hoạch tiết kiệm năng lượng của thành phố, Chiến lược Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và Chương
trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn Hải Phòng

Năm thành lập

2009

Lĩnh vực hoạt động chính

Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn

Địa chỉ liên hệ

104 Nguyễn Đức Cảnh, q.Lê Chân

Tỉnh thành phố

Hải Phòng

Điện thoại

373.4488

Email

Ecc-hpc@haiphong.gov.vn,

Website

ecchaiphong.gov.vn

Người đại diện

Đào Sỹ Thanh

Chức vụ

Giám đốc

Điện thoại

090.400.6559

Email

Ecc-hpc@haiphong.gov.vn, daosythanh_hp@yahoo.com

CÁN BỘ CHUYÊN MÔN TOÀN THỜI GIAN
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Thạc sĩ

Khác
1

Kỹ sư

1

4

1

4

Cao đẳng, dạy nghề

1
1

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

x
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Kinh tế tài
chính

Khác
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Tư vấn chính sách

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Cơ quan quản lý địa phương

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

x

Hiệp hội công nghiệp

x

x

x

x

Cộng đồng

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Đào tạo sản xuất sạch hơn trong ngành Thép, thực phẩm, giấy, hóa chất, vật liệu xây dựng, gỗ từ năm 20102011
- Đào tạo sản xuất sạch hơn cho lãnh đạo các doanh nghiệp. Đào tạo sản xuất sạch hơn cho hiệp hội doanh
nghiệp vừa và nhỏ. - Hội thảo tổng kết dự án hợp tác quốc tế về hỗ trợ SXSH tại Hải Phòng.
Tư vấn doanh nghiệp
- Đánh giá nhanh cho 10 doanh nghiệp: công ty Hồng Hà, công ty TNHH Tân Thuận Phong, công ty Hóa chất
Vật liệu Diện Hải Phòng, công ty Đất đèn và Hóa chất Tràng kênh, công ty cổ phần thép Đình Vũ, công ty cp
giấy Thăng Huy, công ty cp bao bì và đồ chuyên nghiệp, HTX bao bì Hoàng Minh, công ty TNHH Tuấn Châu,
công ty cổ phần ống thép 190
Thông tin truyền thông
- Phim tư liệu hiện trạng SXSH trong CN trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
- Phóng sự SXSH trong CN trên kênh truyền hình Hải Phòng (THP)
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Với năng lực: Chủ động về cán bộ trong lĩnh vực đào tạo tập huấn, Chủ động về cán bộ, tài chính trong lĩnh vực
tư vấn doanh nghiệp
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư
vấn chuyển giao công nghệ
Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng là đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và
Công nghệ, là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Trung tâm có năng lực kỹ thuật triển khai
các hoạt động về tiết kiệm năng lượng, SXSH, ISO...Đội ngũ nhân viên Trung tâm đủ năng lực thực hiện lập báo
cáo kiểm toán năng lượng, báo cáo SXSH và tuyên truyền về 2 lĩnh vực trên. Trang thiết bị của Trung tâm hoàn
toàn đáp ứng các công việc về tiết kiệm năng lượng, SXSH, phân tích thử nghiệm ....

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ

Năm thành lập

1994

Lĩnh vực hoạt động chính

Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trên địa bàn TP. Đà
Nẵng, các tỉnh Miền Trung và cả nước. Tham gia xây dựng chính
sách, chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển lĩnh vực Tiết
kiệm năng lượng của Thành phố; Nghiên cứu, ứng dụng và phát
triển trong lĩnh vực Tiết kiệm Năng lượng, Môi Trường, An toàn bức
xạ, Tư vấn ISO và phân tích thử nghiệm; Tiếp nhận, chuyển giao
công nghệ, tư vấn dịch vụ và triển khai các công nghệ, kỹ thuật hiện
đại về các lĩnh vực hoạt động; Tập huấn, nâng cao trình độ cho đội
ngũ cán bộ doanh nghiệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu
quả trong sản xuất và kinh doanh.

Địa chỉ liên hệ

51 A Lý Tự Trọng

Tỉnh thành phố

Đà Nẵng

Điện thoại

389.2823

Email

namlq1910@gmail.com; namlq1910@yahoo.com

Website

www.bstac.com.vn

Người đại diện

Lê Quang Nam

Chức vụ

Giám đốc

Điện thoại

090.593.9866

Email

namlq1910@yahoo.com

CÁN BỘ CHUYÊN MÔN TOÀN THỜI GIAN
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Tiến sĩ

01

Thạc sĩ

01

04

03

03

Kỹ sư
Cao đẳng, dạy nghề

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

09

Kinh tế tài
chính

Khác

02
04
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

Cộng đồng

x

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Trung tâm đã đào tạo, tập huấn về tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp,
khách sạn tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế và Quảng Trị.
Tư vấn doanh nghiệp
- Lĩnh vực TKNL: Trung tâm là đầu mối của Dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các doanh
nghiệp nhỏ và vừa” thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tại miền Trung; là đại diện của Chương trình Tiết kiệm
Năng lượng Thương mại Thí điểm (CEEP) của Bộ Công nghiệp và là đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai hoạt
động TKNL của chương trình mục tiêu Quốc gia của Bộ Công thương. Hoạt động TKNL chính của Trung tâm là
đào tạo, tập huấn TKNL; thực hiện Kiểm toán năng lượng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, khách sạn, dịch
vụ.... Từ năm 2001 đến nay, Trung tâm đã tư vấn, kiểm toán năng lượng cho hơn 50 đơn vị trên địa bàn thành
phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Huế ...
- Lĩnh vực SXSH: Trung tâm trực tiếp tư vấn, lập báo cáo sản xuất sạch hơn cho Xí nghiệp Thuỷ đặc sản xuất
khẩu Nam Ô và Hợp tác xã Nhựa Vũ Bình Minh. Ngoài ra, Trung tâm cũng tham gia tư vấn đánh giá nhanh về
SXSH cho một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong năm 2011.
Thông tin truyền thông
- Tổ chức hội thảo về tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo
- Tuyên truyền các hoạt động tiết kiệm năng lượng trên báo đài, tờ rơi ...
Tư vấn chính sách
- Đổi mới công nghệ
- Vay vốn ưu đãi đầu tư các dự án tiết kiệm năng lượng
Chuyển giao công nghệ
- Công nghệ biogas
- Xử lý nước thải ngành mạ kẽm
Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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- Tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn
Lĩnh vực khác
- Tư vấn ISO 9000
- Phân tích thử nghiệm môi trường nước, không khí và thực phẩm
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Văn phòng SXSH thuộc Trung tâm
Khuyến công & Tư vấn PTCN Đồng Tháp
Văn phòng SXSH Đồng Tháp mới được thành lập năm 2010, phụ trách mảng SXSH của Trung tâm Khuyến công
và Tư vấn phát triển công nghiệp Đồng Tháp. Do mới được thành lập nên Văn phòng mới chỉ có một số hoạt
động như: Tổ chức lớp tập huấn Hướng dẫn xây dựng đội sản xuất sạch hơn trong doanh nghiệp và kỹ thuật
thực hiện sản xuất sạch hơn tại doanh nghiệp.

THÔNG TIN CHUNG
Tên cơ quan

Văn phòng SXSH, Trung tâm Khuyến công & Tư vấn PTCN Đồng Tháp

Năm thành lập

2010

Lĩnh vực hoạt động chính

Tư vấn sản xuất sạch hơn

Địa chỉ liên hệ

Số 21 – Lý Thường Kiệt, P.1, TP. Cao Lãnh,

Tỉnh thành phố

Đồng Tháp

Điện thoại

221.0474

Người đại diện

Mai Văn Đối

Chức vụ

Phó Giám đốc Trung tâm

Điện thoại

387.2776

CÁN BỘ CHUYÊN MÔN TOÀN THỜI GIAN
Môi trường
Kỹ sư

1

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

4

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Đào tạo, tập huấn

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

Tư vấn chính sách

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Tổ chức lớp tập huấn Hướng dẫn xây dựng đội sản xuất sạch hơn trong doanh nghiệp và kỹ thuật thực hiện
sản xuất sạch hơn tại doanh nghiệp
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Các cá nhân
tư vấn sản xuất sạch hơn
2011

Ông Trần An, 1972
Ông An tốt nghiệp Kỹ sư Thủy văn Môi trường trường Đại học Thủy lợi. Ông An đã
tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu và đạt chứng chỉ quan trọng về Chuyên gia đánh
giá trưởng về Hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001), Giảng viên Hạch toán Quản lý
Môi trường (EMA) và Sản xuất sạch hơn.
Ông An là một trong nhẵng thành viên đầu tiên của EPRO. Ông An có 15 năm kinh
nghiệm tư vấn về hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý môi trường, điều hành
sản xuất, cũng như áp dụng các công cụ cải tiến của Nhật và Cơ chế Phát triển sạch.
Ông An có hiểu biết sâu sắc về tổ chức và văn hóa của các công ty sản xuất đa quốc gia
của Nhật. Trước khi tham gia EPRO, ông An đã làm việc tại Công ty Tư vấn ECO, Công
ty APAVE Việt nam và Đông Nam Á và Công ty Kỹ thuật SENA.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Phó Giám đốc

Tên cơ quan

Công ty CP tư vấn EPRO

Địa chỉ liên hệ

Phòng 406 tòa nhà Thanh Hà, CC2a, Bắc Linh Đàm

Tỉnh thành phố

Hà Nội

Điện thoại liên hệ

364.10746/máy lẻ 15

Email

an.tran@eprovn.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Quản lý tài nguyên nước

Đại học Thủy lợi Hà
Nội

Kỹ sư

1992-1997

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Giảng viên Hạch toán quản lý môi
trường (ToT of EMA)

ASEP Thái Lan

ASEP & InWEnt
Capacity Building
International

2006

Công nghệ Sản xuất sạch hơn

Đại học Otto Von
Guericke, Cộng hòa
liên bang Đức

InWEnt Capacity
Building International,
Cộng hòa liên bang Đức

2003

Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống
quản lý môi trường

Novo’s
Environmental
Technology
Services, Singapore

Institute of
Environmental
Management &
Assessment (IEMA)

2001

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

4

4

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh (nếu có)

Công ty CP tư vấn EPRO

Phó giám đốc

2008-nay

EPRO Consulting JSC

Công ty tư vấn ECO

Chuyên gia tư vấn
cao cấp, trưởng
nhóm tư vấn quản lý
môi trường

2002-2007

ECO Consulting

APAVE Vietnam & Southest Asia

Chuyên gia tư vấn
cao cấp

2000-2002

Công ty tư vấn SENA

Kỹ sư môi trường

1997-1999

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

Tư vấn chính sách

x

x

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

Hiệp hội công nghiệp

x

x

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Chương trı̀nh đà o tạ o Kỹ nă ng tư van SXSH 2008, 2009, 2010 & xây dựng tài liệu đào tạo SXSH chuẩn
- Chương trı̀nh đà o tạ o Giả ng viê n SXSH 2010 & đà o tạ o Giả ng viê n SXSH nâng cao 2011
Tư vấn doanh nghiệp
Tư van á p dụ ng SXSH tạ i cá c doanh nghiệ p sả n xuat thé p, đú c kim loạ i, bộ t đá , in bao bı̀, che bien chè ...
Lĩnh vực khác
- Khảo sát thực hiện SXSH tại 53 tỉnh
- Đánh giá kết quả hoạt động của hợp phần SXSH trong công nghiệp.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Bà Nguyễn Thị Mai Anh, 1977
Tôi là chuyên gia tư vấn có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn các tiêu chuẩn
quản lý như ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Cor 1:2009, OHSAS 18001:2007. Tôi có
nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dậy và tư vấn SXSH.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Chuyên gia đào tạo

Tên cơ quan

Bureau Veritas Việt Nam

Địa chỉ liên hệ

Số 2, ngõ 142 đường Nguyễn Ngọc Nại, quận Thanh Xuân

Tỉnh thành phố

Hà Nội

Email

Maianh2205@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Khoa học môi trường

Đại học Khoa học Tự
nhiên

Thạc sỹ

2000-2002

Khoa học môi trường

Đại học Khoa học Tự
nhiên

Cử nhân

1995-1999

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Kỹ nawnt tư vấn SXSH

EPRO

CPI

2008

Quan trắc và cảnh báo môi trường biến

Viện Nghiên cứu hải
sản

Viện Nghiên cứu hải
sản

2002

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

3

3

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Bureau Veritas

Chuyên gia đào tạo

2010 – nay

Công ty 3A

Chuyên gia tư vấn

2005 - 2010

Công ty Đức Anh

Chuyên gia tư vấn

2003-2005

Viện nghiên cứu hải sản

Nghiên cứu

1999-2003

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Trang 116/ 351

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

Thông tin, truyền thông

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Cơ quan quản lý nhà nước

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Hiệp hội công nghiệp

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Hội thảo về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các doanh nghiệp tỉnh Thái nguyên
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Lê Trần Anh, 1970
Có 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp. Có kiến thức, kinh nghiệm thực tế
về các lĩnh vực: Công nghiệp xi măng; Công nghiệp nhiệt điện đốt than; Sửa chữa/bảo
dưỡng công nghiệp; Tiết kiệm năng lượng; Tự động hóa: hệ thống điều khiển phân tán
DCS, hệ thống SCADA; Chuyển giao công nghệ.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Giám đốc

Tên cơ quan

Công ty TNHH Kỹ thuật MEA

Địa chỉ liên hệ

Tổ 12, Đường Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên

Tỉnh thành phố

Thái Nguyên

Email

Mea.engineering@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Khoa học tin học

Đại học Khoa học tự
nhiên

Cử nhân

1996-1998

Điện khí hóa xí nghiệp

ĐH Công nghiệp
Thái Nguyên

Kỹ sư

1987-1992

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Tư vấn sản xuất sạch hơn

EPRO

CPI

2010

Chuyên gia đánh giá nội bộ về Hệ thống
quản lý chất lượng ISO 9001:2008

P&Q Solutions Ltd

Đào tạo Kiểm định viên PTĐ đo điện
trở tiếp địa và điện trở cách điện

Trung tâm đào tạo Tổng cục tiêu chuẩn
đo lường chất lượng

Trung tâm đào tạo Tổng cục tiêu chuẩn
đo lường chất lượng

5/2009

Đào tạo Phương pháp đo điện trở tiếp
địa và phương pháp thử nghiệp độ bền
cách điện

Trung tâm đào tạo Tổng cục tiêu chuẩn
đo lường chất lượng

Trung tâm đào tạo Tổng cục tiêu chuẩn
đo lường chất lượng

5/2009

Đào tạo về an toàn lao động-vệ sinh lao
động-phòng chống cháy nổ

Sở Lao động-TB&XH
tỉnh Thái Nguyên

Sở Lao động-TB&XH
tỉnh Thái Nguyên

2005, 2006,

Kỹ thuật an toàn điện

Cục kỹ thuật an toàn
công nghiệp

Cục kỹ thuật an toàn
công nghiệp

5/2006

Công nghệ lò hơi tầng sôi tuần hoàn
(CFB)

ALSTOM Power
Boiler GmbH

Quản lý doanh nghiệp theo hướng hiện
đại hội nhập và phát triển

Viện Đào tạo QL&KD
quốc tế

CHUYÊN MÔN KHÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

2009

2007,

4/2006
Viện Đào tạo QL&KD
quốc tế

3/2006
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TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ
Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

2

2

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Công ty TNHH kỹ thuật MEA

Giám đốc

7/2008-nay

MEA Engineering Co

Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV
(Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng
sản Việt Nạm)

Phó Quản đốc phụ
trách điện/tự động
hóa

8/2002-7/2009

Caongan Power
Company

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỹ sư giám sát
Nhà máy Xi măng Lưu Xá

Cán bộ kỹ thuật Phòng kế hoạch - KT

9/1995-8/2002

Nhà máy Xi măng La Hiên – Tổng Công
ty Than Việt Nam

Cán bộ kỹ thuật điện
nhà máy

1/1995-9/1995

Nhà máy Giấy Bình An - Tổng Công ty
Giấy – Gỗ - Diêm

Cán bộ kỹ thuật –
Phân xưởng Cơ điện

8/1993-12/1994

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Tư vấn doanh nghiệp

x

Chuyển giao công nghệ

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

x
x

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

Hiệp hội công nghiệp

x

x

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn SXSH cho Công ty CP Công nghệ cao Sao Xanh, Công ty CP Đúc Thái Nguyên
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Với năng lực: Công nghiệp, Môi trường, Tự động hóa, Chiếu sáng trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ, Tiết
kiệm năng lượng, Bảo dưỡng công nghiệp trong lĩnh vực khác
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Chuyển giao công nghệ, lĩnh vực khác

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Đỗ Thanh Bái, 1949
Tôi đã tốt nghiệp ngành hóa học và quản lý môi trường. Tôi có hơn 40 năm kinh
nghiệp trong lĩnh vực hóa học. Tôi đã tham gia giảng dạy rất nhiều khóa học về môi
trường cho các cán bộ nhà nước, lãnh đạo doanh nghiệp, cácn bộ kỹ thuật, các hiệp hội
và các cộng đồng dân cư.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Tư vấn độc lập

Tên cơ quan

TT An toàn hóa chất Bảo vệ môi trường

Địa chỉ liên hệ

19 Quan Hoa, Cầu Giấy

Tỉnh thành phố

Hà Nội

Email

baidothanh@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Công nghệ môi trường

Học viện Hoàng Gia
Stockholm, Thụy điển

MSc

2 năm

Xúc tác

Đại học Bách khoa Hà
Nội

MSc

3 năm

Hóa hoc

Đại học Tổng hợp Hà
Nội

Cử Nhân

4 năm

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

4

4

4

Tiếng Nga

3

1

1

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Viện Hóa học công nghiệp

Cán bộ nghiên cứu

40 năm

IIC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Kinh tế tài
chính

Khác
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ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

Hiệp hội công nghiệp

x

x

Cộng đồng

x

x

Kinh tế tài
chính

Khác

NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo, Tư vấn doanh nghiệp, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Dương Hoàng Văn Bản, 1977
Tôi có 11 năm kinh nghiệp làm trong lĩnh vực thủy sản và năng lượng. Hiện nay tôi là
phó Giám Trung tâm tiết kiệm năng lượng và tư vấn chuyển giao công nghệ. Tôi đã
tham gia khóa tậphuấn về kỹ năng tư vấn SXSH và giảng viên nâng cao về SXSH. Công
việc hiện nay của tôi liên quan đến các hoạt động về SXSH và tiết kiệm năng lượng
trong các doanh nghiệp công nghiệp.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Phó Giám đốc

Tên cơ quan

Trung tâm tiết kiệm năng lượng và tư vấn chuyển giao công nghệ

Địa chỉ liên hệ

51 A Lý Tự Trọng

Tỉnh thành phố

Đà Nẵng

Điện thoại liên hệ

389.2823

Email

duonghoangvanban@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Công nghệ Nhiệt

Đại học Đà Nẵng

Thạc sỹ

2009 - 2012

Nhiệt – Điện lạnh

Đại học Bách khoa
Đà Nẵng

Kỹ sư

1995 - 2000

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Sản xuất sạch hơn

EPRO

CPI

2009 - 2010

Tiết kiệm năng lượng

Bộ Công thương, Bộ
KH&CN

Bộ Công thương, Bộ
KH&CN

2005 - 2010

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

2

2

Tiếng Pháp

2

2

2

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư
vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng

Phó Giám đốc

2011 - nay

Trung tâm Công nghệ Sinh học và Ứng

Trưởng phòng

2008 - 2010

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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dụng KHCN
Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN
Đà Nẵng

Chuyên viên

2005 - 2007

Công ty Dệt Hoà Khánh - thành phố Đà
Nẵng

Cán bộ kỹ thuật

2004 - 2005

Công tác tại Công ty Đường Quảng Nam
– tỉnh quảng Nam

Cán bộ kỹ thuật

2003 - 2004

Công ty thực phẩm và đầu tư công nghệ
- thành phố Đà Nẵng

Cán bộ kỹ thuật

2002 - 2003

Xí nghiệp Thuỷ đặc sản xuất khẩu Nam
Ô - thành phố Đà Nẵng

Nhân viên

2000 - 2002

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

Tư vấn chính sách

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Cơ quan quản lý nhà nước

x

Cơ quan quản lý địa phương
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp
Hiệp hội công nghiệp

x
x

x

x
x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Tập huấn về TKNL cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, kinh doanh dịch vụ tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh
Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam và Quảng Ngãi
Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn lập báo cáo đánh giá SXSH, báo cáo KTNL cho các đơn vị sản xuất công nghiệp, kinh doanh dịch vụ tại
thành phố Đà Nẵng, tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam và Quảng Ngãi
Thông tin truyền thông
- Tổ chức các hội thảo về SXSH, TKNL tại Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam
- Tuyên truyền các hoạt động SXSH, TKNL trên tờ rơi, hội chợ, báo Đà Nẵng và đài DRT...

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Tư vấn chính sách
- Tư vấn các chính sách về TKNL, SXSH
- Tư vấn vay vốn ưu đãi khi triển khai các giải pháp TKNL, SXSH, đổi mới công nghệ.
Chuyển giao công nghệ
- Công nghệ năng lượng tái tạo
- Công nghệ tiết kiệm năng lượng
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Cao Duy Bảo, 1979
Tôi có nhiều kinh nghiệm trong tư vấn môi trường, chuyển giao công nghệ xử lý môi
trường. Có kinh nghiệm trong tư vấn SXSH cho các doanh nghiệp và đánh giá các dự án
SXSH.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Tư vấn

Tên cơ quan

Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch

Địa chỉ liên hệ

91, Đinh Tiên Hoàng

Tỉnh thành phố

Hà Nội

Email

baocecs@yahoo.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Kỹ thuật môi trường

Trường Đại học
Bách Khoa Hà Nội

Thạc sỹ

2004-2006

Công nghệ sinh học

Trường Đại học
Bách Khoa Hà Nội

Kỹ sư

1997-2002

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Giảng viên SXSH nâng cao

EPRO

CPI

2011

Tư vấn sản xuất sạch hơn

EPRO

CPI

2008

Vận hành và duy trì dự án

AIT

AIT

2010

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

3

2

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch

Trưởng phòng SXSH

2010-nay

CECP

Trung tâm Bảo vệ Môi trường và An
toàn Hóa chất

Nghiên cứu viên

2003-2010

CECS

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

Thông tin, truyền thông

x

Tư vấn chính sách

x

Chuyển giao công nghệ

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Cơ quan quản lý nhà nước

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

Hiệp hội công nghiệp

x

Cộng đồng

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Tổ chức Chương trình đào tạo nâng cao năng lực hoạt động SXSH trong Công nghiệp, 2 module
Tư vấn doanh nghiệp
- Trưởng nhóm tư vấn một số dự án do CPI tài trợ như “Rà soát phương thức quan trắc môi trường trong và
xung quanh các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tại các tỉnh mục tiêu của hợp phần CPI”, “Quan trắc và
đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động SXSH tại các doanh nghiệp do CPI hỗ trợ từ năm 2007 – 2010” và “Xây
dựng báo cáo cải thiện môi trường xung quanh các dự án trình diễn do CPI hỗ trợ đầu tư”.
- Tư vấn hoạt động đánh giá nhanh cho 5 doanh nghiệp tại Phú Yên và 2 doanh nghiệp tại Yên Bái.
- Tư vấn triển khai áp dụng SXSH tại công ty Plastic Vĩnh Phú.
Thông tin truyền thông
Tổ chức hội thảo “Vai trò của các cơ quan nghiên cứu và hiệp hội trong việc thúc đẩy triển khai chiến lược
quốc gia về SXSH đến năm 2020” và tham gia các hoạt động truyền thông khác của CPI
Lĩnh vực khác
- Xây dựng hướng dẫn áp dụng SXSH cho ngành đường từ mía nguyên liệu
- Xây dựng hướng dẫn áp dụng SXSH cho ngành thuộc da
- Xây dựng hướng dẫn áp dụng SXSH cho ngành sản xuất NPK
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ
Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Nguyễn Duy Bình, 1980
Đã có 8 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực hóa học và môi trường. Hiện đang
làm việc tại Trung tâm Sản xuất sạch hơn- Chi cục Bảo vệ Môi trường TP.HCM. Có kinh
nghiệm tổ chức tập huấn về việc áp dụng SXSH và TKNL. Có kinh nghiệm tư vấn đánh
giá SXSH và TKNL cho các nhà máy.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Chuyên viên - Trung tâm Sản xuất sạch hơn

Tên cơ quan

Chi cục Bảo vệ Môi trường TP.HCM

Địa chỉ liên hệ

226 Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú

Tỉnh thành phố

Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ

5434.0954

Email

n_d_binh@yahoo.com.sg

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Công nghệ và Quản lý môi trường

Viện Công nghệ Châu
Á (AIT), Thái Lan

NCS Tiến sĩ

2009-nay

Công nghệ Môi trường

Đại học Greenwich,
Anh.

Thạc sĩ

2005-2006

ĐH Bách khoa TP.HCM

Kỹ sư

1998-2003

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

5

5

5

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm Sản xuất sạch hơn- Chi cục
Bảo vệ Môi trường TP.HCM

Chuyên viên

2007-nay

Cleaner
Production Center

Viện Công nghệ hóa học TP.HCM

Nghiên cứu viên

2003-2005

Đại học Saxion,
Hà Lan.
Công nghệ Hóa học
TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Thực hiện các khóa tập huấn về áp dụng SXSH và tiết kiệm năng lượng cho các đối tượng doanh nghiệp và cơ
quan quản lý môi trường địa phương.
- Soạn thảo 2 sổ tay về kiểm soát và sử dụng hiệu quả năng lượng của các hệ thống phân phối hơi nước và lò
hơi.
- Phối hợp với các GS của Viện Công nghệ Châu Á AIT tổ chức các khóa đào tạo về áp dụng SXSH cho các ngành
công nghiệp của TP.HCM.
Tư vấn doanh nghiệp
Tiến hành khảo sát và tư vấn về các giải pháp SXSH và tiết kiệm năng lượng cho các nhà máy.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Võ Văn Bửu, 1975
Tham gia công tác từ năm 1998 tại Sở Công Nghiệp Bạc Liêu. Đến năm 2000 Sở điều
động về Công ty Thức ăn Chăn Nuôi Bạc Liêu trực thuộc Sở và giữ các chức vụ: Phó
Phòng Kinh doanh, Trưởng Phòng Kinh doanh , Trưởng Phòng Quản trị Nhân sự - Hành
chính. Năm 2007 Sở điều động về làm Phó Phòng Quản lý Công Nghiệp – Tiểu thủ Công
nghiệp rồi Trưởng Phòng Quản lý Công nghiệp – TTCN đến nay.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Công chức

Tên cơ quan

Sở Công Thương Bạc Liêu

Địa chỉ liên hệ

Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, TP Bạc Liêu

Tỉnh thành phố

Bạc Liêu

Điện thoại liên hệ

382.5833

Email

buuscn@yahoo.com.vn

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Đại học sư phạm Anh văn

Đại học Cần Thơ

Cử nhân

04 năm

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Giảng viên SXSH

EPRO

CPI

10/2010

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

3

3

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Sở Công Thương Bạc Liêu

Trưởng Phòng

1998 - nay

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Tư vấn doanh nghiệp

Năng
lượng

Công
nghiệp

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

x

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Kinh tế tài
chính

Khác

x
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ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

x

x

Kinh tế tài
chính

Khác

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Tư vấn doanh nghiệp
Tham gia tư vấn doanh nghiệp
Thông tin truyền thông
Tham gia tuyên truyền về SXSH tại địa phương
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Trần Đức Chung, 1980
Tôi có 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường. Tôi đã tham gia đánh giá việc
thực hiện SXSH tại nhiều doanh nghiệp công nghiệp. Hiện nay tôi là cán bộ tư vấn của
Trung tâm SXS Việt Nam (VNCPC).

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Chuyên gia tư vấn SXSH – Đổi mới sản phẩm bền vững

Tên cơ quan

Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam

Địa chỉ liên hệ

Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam, Phòng 400, Nhà C10, Đại học
Bách Khoa Hà Nội

Tỉnh thành phố

Hà Nội

Điện thoại liên hệ

3623.1295 /máy lẻ 12

Email

Chung.td@vncpc.org

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Khoa học trong công nghệ môi trường

University of the
Philippines, Diliman

Thạc sỹ

2005 - 2007

Công nghệ môi trường

Đại học Bách Khoa
Hà Nội

Kỹ sư

1998 - 2003

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

5

5

5

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam

Chuyên gia tư vấn
SXSH

2003 - nay

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Kinh tế tài
chính

Khác

x
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ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

x

x

Kinh tế tài
chính

Khác

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Tham gia đào tạo và tập huấn cho các hội thảo, các khóa học cho cán bộ doanh nghiệp trong nhiều dự án khác
nhau.
Tư vấn doanh nghiệp
Tham gia đánh giá SXSH, SXSH – Sử dụng năng lượng hiệu quả, Sử dụng hiệu quả tài nguyên cho các doanh
nghiệp thuộc các dự án:
- Quản lý chất thải nguy hại tại tỉnh Nam Định
- Các dự án về Sản xuất sạch hơn, Sản xuất sạch hơn – Sử dụng năng lượng hiệu quả
- Dự án CDM
- Dự án Xúc tiến sử dụng hiệu quả tài nguyên trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Dự án đánh giá SXSH thuộc dự án “Hợp phần SXSH trong công nghiệp – CPI”
- Áp dụng Kỹ thuật tốt nhất (BAT) và Kinh nghiệm môi trường tốt nhất (BEP) nhằm giảm phát thải các chất ô
nhiễm hữu cơ khó phân huỷ phát sinh không chủ định (U-POPs) trong 4 ngành công nghiệp Việt Nam.
- Dự án Đổi mới sản phẩm bền vững.
- Hỗ trợ các dự án khác như Công nghiệp xanh, Dự án mây tre, …
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Phạm Minh Công, 1982
Tốt nghiệp kỹ sư ngành Công nghệ Môi trường, với đồ án tốt nghiệp về áp dụng SXSH
tại công ty Dệt may. Có 2 năm kinh nghiệm về quản lý trong các nhà máy công nghiệp
Có 3 năm kinh nghiệm tư vấn SXSH cho các doanh nghiệp công nghiệp; và kinh nghiệm
đào tạo về SXSH cho cán bộ nhà nước, doanh nghiệp. Mong muốn tiếp tục thực hiện tư
vấn về SXSH cho doanh nghiệp.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Tư vấn Sản xuất sạch hơn

Tên cơ quan

Công ty CP Tư vấn EPRO

Địa chỉ liên hệ

Phòng 406, Tòa nhà Thanh Hà, CC2, Bắc Linh Đàm

Tỉnh thành phố

Hà Nội

Email

cong.pm@eprovn.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Công nghệ Môi trường

Đại học Bách Khoa
Hà Nội

Kỹ sư

2000-2005

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Kiểm toán năng lượng nâng cao

APO Thái Lan

APO Nhật Bản

2010

Kiểm toán năng lượng trong công
nghiệp

APO Việt Nam

APO Nhật Bản

2009

Kiểm toán nội bộ ISO 14001

TUV

TUV

2006

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

4

3

2

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Công ty CP Tư vấn EPRO

Tư vấn

2008- nay

EPRO Consulting JSC

Công ty TNHH Nissei và Sumitomo

Nhân viên QC, QA

2005-2008

Viện Công nghệ MT

Nghiên cứu viên

2005

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

Tư vấn chính sách

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Trình bày tại các lớp tập huấn về SXSH tại Đắk Lắk cho cán bộ kỹ thuật nhà máy và cán bộ quản lý
- Trình bày tại lớp tập huấn về SXSH tại Ninh Bình cho cán bộ kỹ thuật nhà máy và cán bộ quản lý
Tư vấn doanh nghiệp
- Tư vấn thực hiện SXSH tại 5 công ty Thép từ 2008 - 2010
- Tư vấn thực hiện SXSH tại công ty Đường Bến Tre 2009
- Tư vấn thực hiện SXSH tại công ty Dừa Thanh Bình 2009
Tư vấn chính sách
- Tham gia xây dựng cơ chế hỗ trợ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các đối tượng.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Với năng lực: Có kinh nghiệm triển khai trong lĩnh vực đào tạo tập huấn, Có kinh nghiệm triển khai trong lĩnh
vực tư vấn doanh nghiệp
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Tư vấn chính sách, lĩnh vự khác

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Huỳnh Thanh Danh, 1979
Tôi đã tốt nghiệp đại học ngành kỹ thuật hóa dầu và quản trị kinh doanh. Hiện nay tôi
đang công tác tại Phòng Kỹ thuật an toàn - Khai thác chế biến khoáng sản thuộc Sở
Công thương tỉnh Bình Định. Tôi đã tham gia khóa tập huấn đào tạo nâng cao giảng
viên SXSH do Bộ Công thương tổ chức.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Chuyên viên Phòng KTAT-KTCBKS

Tên cơ quan

Sở Công Thương Bình Định

Địa chỉ liên hệ

91 Trần Bình Trọng, TP Quy Nhơn

Tỉnh thành phố

Bình Định

Email

danhsctbd@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Công nghệ hóa học

Đại học Bách khoa
Hà Nội

Kỹ sư

1998-2003

Quản trị kinh doanh

Đại học Quy Nhơn

Cử nhân

2009-2011

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Giảng viên sản xuất sạch hơn

EPRO

CPI

2010

Giảng viên sản xuất sạch hơn nâng cao

EPRO

CPI

2011

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

2

2

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Sở Công Thương Bình Định

Chuyên viên Phòng
KTAT-KTCBKS

03/2009 - nay

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

Thông tin, truyền thông

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Cơ quan quản lý nhà nước

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Hiệp hội công nghiệp

x

Cộng đồng

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Các khóa tập huấn, hội thảo về thúc đẩy và áp dụng SXSH trên địa bàn tỉnh Bình Định cho các cán bộ QLNN các
Sở ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh, cán bộ Quản lý, cán bộ kỹ thuật của các Đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn cho 05 doanh nghiệp ở tỉnh Bình Định: Công ty TNHH Bình Minh,
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung, Công ty cổ chế biến tinh bột sắn XK Bình Định, Công ty Điện và Xây
lắp Hùng Vương, Công ty cổ phần chế biến Gỗ nội thất PISICO.
Tư vấn chính sách
Xây dựng Kế hoạch hành động áp dụng SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 20102015
Lĩnh vực khác
- Lập Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Cam kết bảo vệ môi trường
- Tư vấn xây dựng Hệ thống xử lý nước thải
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Trần Công Danh, 1981
Tôi đã tốt nghiệp trưởng đại học Kỹ thuật sư phạm thành phố Hồ Chí Minh năm 2004
và trường đại học mở năm 2009. Tôi đã làm việc tại công ty tư nhân đến năm 2007. Từ
năm 2007 đến nay tôi công tác tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công
nghiệp Bình Dương. Tôi đã tham gia khóa đào tạo về giảng viên SXSH và đã tư vấn
SXSH và TKNL cho một số doanh nghiệp công nghiệp tại tỉnh Bình Dương.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Tư vấn về lĩnh vực Tiết kiệm năng lượng và SXSH

Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công & TVPT công nghiệp Bình Dương

Địa chỉ liên hệ

149/28 Lê Văn Tách, Tương Bình Hiệp, Thủ Dầu Một

Tỉnh thành phố

Bình Dương

Email

danhtc2006@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Điện khí hóa – cung cấp điện

Trường Đại học
SPKT TP.HCM

Kỹ sư

1999-2004

Quản trị kinh doanh

Trường Đại học Mở
TP.HCM

Cử nhân

2004-2009

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Giảng viên sản xuất sạch hơn nâng cao

EPRO

CPI

2011

Giảng viên sản xuất sạch hơn

EPRO

CPI

2010

Kiểm toán năng lượng và tư vấn thực
hiện dự án tiết kiệm năng lượng

PECSME

PECSME

2009

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

4

3

3

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát
triển công nghiệp Bình Dương

Phó Trưởng phòng

2008-nay

Công ty TNHH SX-XD-TM-DV Minh
Thành

Phó Giám đốc kỹ
thuật

2006-2007

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Công ty TNHH Xây dựng điện Miền
Nam

Cán bộ kỹ thuật

2004-2006

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Đào tạo, tập huấn

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

Thông tin, truyền thông

x

Tư vấn chính sách

x

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Cơ quan quản lý nhà nước

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Hiệp hội công nghiệp

x

Cộng đồng

x

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Chủ trì tổ chức hội thảo tuyên truyền về SXSH trong công nghiệp và tập huấn phổ biến kiến thức về SXSH
trong công nghiệp (2 lớp) trên địa bàn tỉnh – năm 2010 và 2011
Tư vấn doanh nghiệp
Tham gia thực hiện đánh giá nhanh SXSH cho 03 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương (năm 2011).
Thông tin truyền thông
Tham gia viết bài cho website sản xuất sạch hơn.
Tư vấn chính sách
Tư vấn cho doanh nghiệp về các chính sách sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Lĩnh vực khác
Trực tiếp thực hiện và phụ trách các lĩnh vực:
- Tư vấn khảo sát thiết kế các công trình điện dân dụng, công nghiệp và chiếu sáng công cộng.
- Tư vấn thẩm tra các công trình điện dân dụng, công nghiệp và chiếu sáng công cộng.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Bà Nguyễn Thị Hương Dịu, 1986
Đã có 3 năm kinh nghiệm làm việc. Có khả năng khảo sát, đánh giá môi trường cho các
doanh nghiệp Việt Nam. Đã được đào tạo chuyên sâu về tư vấn và giảng dạy SXSH.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Chuyên gia Môi trường

Tên cơ quan

Công ty CP Tư vấn EPRO

Địa chỉ liên hệ

P.406, Tòa nhà Thanh Hà, Bắc Linh Đàm

Tỉnh thành phố

Hà Nội

Email

diu.nth@eprovn.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Khoa học Môi trường

Trường ĐHKH Tự
nhiên - ĐH Quốc Gia
Hà nội

Thạc sỹ

2009-nay

Khoa học Môi trường

Trường ĐHKH Tự
nhiên - ĐH Quốc Gia
Hà nội

Cử nhân

2004-2008

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Giảng viên SXSH nâng cao

EPRO

CPI

6/2011

Tư vấn SXSH

EPRO

CPI

8/2010-4/2011

Nâng cao năng lực vận động chính sách
cho các Hiệp hội ngành hàng Việt nam

EUROCham

Dự án Mutrap III

5/2010

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

3

2

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Công ty CP Tư vấn EPRO

Chuyên gia môi
trường

2010 - nay

EPRO Consulting JSC

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Hiệp hội Da Giầy Việt Nam

Cán bộ dự án

2009 - 2010

Viện Nghiên cứu Da Giầy

Nghiên cứu viên

2008 - 2009

LEFASO

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Cơ quan quản lý nhà nước

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Hiệp hội công nghiệp

x

Cộng đồng

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

x
x

x

NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Với năng lực: Tham gia khảo sát, đánh giá môi trường cho khoảng 20 DN ngành Da Giầy và ngành Giấy và Bột
Giấy Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, Đã tham gia các hoạt động truyền thông trong các dự án do
Hiệp hội Da Giầy tổ chứctrong lĩnh vực thông tin, truyền thông
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Mai Văn Đối, 1974
Có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp. Tích cực tham gia các chương
trình SXSH, Tiết kiệm năng lượng. Có khả năng triển khai các hoạt động SXSH, Tiết
kiệm năng lượng

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Quản lý tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp Đồng
Tháp

Địa chỉ liên hệ

21, Lý Thường Kiệt, P1, TP Cao Lãnh

Tỉnh thành phố

Đồng Tháp

Email

mvdoi@dongthap.gov.vn

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Điện khí hóa cung cấp điện

ĐH Sư phạm kỹ
thuật TPHCM

Kỹ sư

5 năm

Công nghệ thông tin

ĐH khoa học tự
nhiên

Cử nhân

4 năm

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Giảng viên SXSH nâng cao

EPRO

CPI

2011

Giảng viên SXSH

EPRO

CPI

2010

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

2

2

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát
triển công nghiệp Đồng Tháp

Phó giám đốc

2007-nay

Sở Công nghiệp

Chuyên viên

1998-2006

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

Hiệp hội công nghiệp

x

x

Kinh tế tài
chính

Khác

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Kinh tế tài
chính

Khác

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Báo cáo chuyên đề tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Kiểm toán năng lượng cho doanh nghiệp
Thông tin truyền thông
Viết các bản tin tuyên truyền tiết kiệm năng lượng cho táp chí khoa học tỉnh, báo Đồng Tháp, trang thông tin
CPI, trang tiết kiệm năng luợng-Bộ Công Thương
Tư vấn chính sách
Xây dựng kế hoạch tiết kiệm năng lượng; sản xuất sách hơn, ...
Chuyển giao công nghệ
1 dự án sản xuất gạch
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Lê Đình Đối, 1969
Bản thân được đào tạo hệ chính quy dài hạn tại trường có uy tín, chất lượng của cả nước.
Đã có trên 10 năm là chuyên gia tham gia tư vấn lập các dự án đầu tư SXKD, làng nghề,
lập quy hoạch phát triển công nghiệp nông thôn, các công trình công nghiệp. Có kinh
nghiệm tổ chức các hoạt động khuyến công, lĩnh vực công nghiệp. Không ngừng nâng cao
học học hỏi và nghiên cứu các máy móc cơ khí nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản
phẩm và đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Phó giám đốc

Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công & Tư vấn Công nghiệp Quảng Nam

Địa chỉ liên hệ

25, đường Trương Định, TP Tam Kỳ

Tỉnh thành phố

Quảng Nam

Điện thoại liên hệ

381.1067

Email

ledinhdoi69@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Động lực

Trường Đại học
bách khoa Đà Nẵng

Kỹ sư

1989-1994

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Áp dụng GMP, GHP và HACCP trong các
doanh nghiệp chế biến thực phẩm

Cục An toàn Vệ sinh
thực phẩm

Cục An toàn Vệ sinh
thực phẩm

10 ngày

Kỹ năng tư vấn SXSH

EPRO

CPI

5/2008-12/2008

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

3

3

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm KC & TVCN Quảng Nam

Phó Giám đốc

2011-nay

Trung tâm KC & TVCN Quảng Nam

Trưởng phòng KC

2003-2010

Sở Công nghiệp Quảng Nam

Chuyên viên

1997-2002

Nhà máy ximăng Hòa Khương

Phó giám đốc

1994-1996

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Đào tạo, tập huấn

x

x

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

x

x

Tư vấn chính sách

x

x

x

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

x

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Kinh tế tài
chính

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

x

Cộng đồng

x

x

x

x

Khác

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Báo cáo viên trong các hội thảo và tập huấn về SXSH và TKNL do Sở Công Thương Quảng Nam, Trung tâm
Khuyến công và TVCN và CPI tổ chức cho các ngành cơ khí, chế biến thủy sản
Tư vấn doanh nghiệp
- Tư vấn lập các dự án đầu tư sản xuất, các hệ thống thiết bị công nghệ mới.
- Tư vấn cho đánh giá nhanh SXSHcho 5 DN tại tỉnh Quảng Nam trong năm 2011 (nguồn CPI tài trợ)
Thông tin truyền thông
- Thành viên Ban Biên tập Bản tin Công Thương Quảng Nam.
Chuyển giao công nghệ
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ lò đứng vào sản xuất gạch xây dựng.
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chiết xuất tinh dầu quế và sản xuất rượu từ quả điều.
- Ứng dụng chuyển giao công nghệ dệt hoa văn trên lụa Mã Châu.
Lĩnh vực khác
- Tổ chức các hoạt động chương trình khuyến công.
- Tư vấn lập dự án đầu tư, lập quy hoạch trong lĩnh vực công nghiệp.
- Tư vấn lập dự án đầu tư khôi phục và phát triển các làng nghề.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Chuyển giao công nghệ, lĩnh vự khác

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Trang 144/ 351

Bà Nguyễn Thị Đông, 1981
Am hiểu về Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và có kinh nghiệm tư vấn, đánh giá
SXSH, đặc biệt trong lĩnh vực đúc và luyện thép. Có kinh nghiệm 7 năm về công tác
giảng dạy và đào tạo trong lĩnh vực quản lý môi trường, am hiểu luật pháp về Bảo vệ
môi trường Việt Nam, về hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001, sản
xuất sạch hơn, kiểm toán môi trường… Có kinh nghiệm trong lĩnh vực lập báo cáo
ĐTM, dự án cải tạo phục hồi môi trường…

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Giảng viên

Tên cơ quan

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

Địa chỉ liên hệ

Số 43/1, đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên

Tỉnh thành phố

Thái Nguyên

Email

Nguyenthidong81@yahoo.com; saomualangthang@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Quản lý môi trường

Trường Đại học
Khoa học Tự nhiên
Hà Nội

Thạc sĩ

2005-2007

Quản lý môi trường

Trường Đại học
Khoa học Tự nhiên
Hà Nội

Cử nhân

1999-2003

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Giảng viên SXSH nâng cao

EPRO

CPI

5/2011

Kỹ năng tư vấn SXSH

EPRO

CPI

7/2010 – 4/2011

Giáo dục truyền thông môi trường

Trung tâm giáo dục
môi trường (ENV)

ENV

2006

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

4

3

3

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh (nếu có)

Công ty CP Cát Hưng

Nhân viên

2011 – nay

Cat Hung JSC

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Công ty CP CNMT Hiếu Anh

Nhân viên

2010 – 2011

Hieu Anh Entech JSC

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái
Nguyên

Giảng viên

2004 - nay

Thai Nguyen college
of sciences – Thai
Nguyen University

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

SXSH

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Cộng đồng

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác
x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Giảng dạy môn học SXSH cho đối tượng sinh viên ngành Khoa học Môi trường, trường Đại học Khoa Học
- Tổ chức hội thảo về SXSH tại trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên
Tư vấn doanh nghiệp
- Đánh giá SXSH tại Công ty CP công nghệ cao Sao Xanh (Từ tháng 8/2010 đến tháng 4/2011)
- Tư vấn SXSH tại Công ty cổ phần Đúc Thái Nguyên (9/2011 – 11/2011)
Thông tin truyền thông
- Viết báo truyền thông về SXSH
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Với năng lực: Giảng dạy SXSH tại trường Đại học Khoa học - ĐHTN trong lĩnh vực đào tạo tập huấn, Hiện tại
đang làm tư vấn về môi trường tại công ty CP Cát Hưng, thường xuyên có cơ hội tiếp xúc với doanh nghiệp
ngay từ giai đoạn lập báo cáo ĐTM, CKBVMT, vì vậy có nhiều cơ hội kết hợp tư vấn về SXSH cho lãnh đạo
doanh nghiệp ngay từ khi ở giai đoạn thiết kế và xây dựng dự án. trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, Viết báo
truyền thông về các hoạt động SXSH của các doanh nghiệptrong lĩnh vực thông tin, truyền thông
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Bà Bùi Thị Dung, 1958
Tốt nghiệ đại học tại thành phố Hồ Chí Minh, có 5 năm kinh nghiệm làm việc tại Công
ty XNK An Giang và 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước tại Sở Công
nghiệp An Giang. Từ 2007 là giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển
công nghiệp An Giang. Tôi đã tham gia các chươgn trình đào tạo “Kỹ năng tư vấn SXSH”
và “Giảng viên SXSH nâng cao” do CPI tổ chức và đã trực tiếp thực hiện các hoạt động
tập huấn & tư vấn đánh giá nhanh SXSH cho các doanh nghiệp ở An Giang.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Giám đốc

Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp An Giang

Địa chỉ liên hệ

35 Nguyễn Văn Cưng, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên

Tỉnh thành phố

An Giang

Điện thoại liên hệ

384.0814

Email

buidungag@vnn.vn

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Nhiệt công nghiệp

Đại học bách khoa
TP.HCM

Kỹ sư

1983

Quản trị kinh doanh

Đại học mở TP.HCM

Cử nhân

1997

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

CHUYÊN MÔN KHÁC
Kỹ năng
Giảng viên SIYB (Sida - Ilo - VCCI)

1998-2000

Giảng viên và tư vấn GHK

SMEDEC2

SMEDEC2

2006-2008

Chuyên gia tư vấn SXSH

EPRO

CPI

2009-2010

Giảng viên SXSH

EPRO

CPI

2011

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

3

3

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Sở Công Nghiệp

Trưởng phòng Kế
hoạch - Tổng hợp

1988-2006

An Giang DOIT

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Trung tâm Khuyến công & tư vấn phát
triển công nghiệp An Giang

Giám đốc

2007-nay

An Giang IPC

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

Thông tin, truyền thông

x

Tư vấn chính sách

x

Chuyển giao công nghệ

x

Kinh tế tài
chính

Khác

x

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Cơ quan quản lý địa phương

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Khác(Ghi rõ...)

x

Kinh tế tài
chính

Khác

x

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Tổ chức các hội thảo- tập huấn
- Tham gia giảng dạy và báo cáo các chuyên đề.
Tư vấn doanh nghiệp
- Tư vấn đánh giá SXSH (Công ty thủy sản An Mỹ, Công ty xuất khẩu lương thực Khiêm Thanh, Công ty dược
phẩm, Xí nghiệm bao bì, Nhà máy gạch men, Cơ sở bánh hạnh nhân Tiến Anh)
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Với năng lực: Có khả năng diễn đạt và báo cáo trong lĩnh vực đào tạo tập huấn, Có kinh nghiệm trong đánh giá
SXSH, có mối quan hệ thường xuyên với cơ sở doanh nghiệp trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Nguyễn Văn Dũng, 1970
Qua quá trình 14 năm học tập và công tác, đến nay bản thân tôi đã tích lũy các kinh
nghiệm trong việc thiết kế xây dựng nội dung và trực tiếp thuyết trình, giảng dạy các
khoá tập huấn về SXSH trong công nghiệp và hoạt động khuyến công, tổ chức đào tạo
hoặc liên kết đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp nông thôn. Ngoài
ra các kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại địa
phương, xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến
công, tư vấn khuyến công, hỗ trợ phát triển công nghiệp địa phương, đầu tư xây dựng
các công trình công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu
quả, SXSH, vệ sinh công nghiệp và lập báo cáo cam kết môi trường.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Giám đốc Trung tâm

Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Kạn

Địa chỉ liên hệ

Tổ 2 phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn

Tỉnh thành phố

Bắc Kạn

Điện thoại liên hệ

381.0292

Email

nguyendungctbk@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Quản trị kinh doanh

Đại học Thái nguyên

Cử nhân

2005 - 2010

Luyện kim

Đại học Bách khoa
Hà Nội

Cử nhân Cao đẳng

1994 - 1997

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Giảng viên sản xuất sạch hơn nâng cao

EPRO

CPI

2011

Giảng viên sản xuất sạch hơn

EPRO

CPI

2010

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

3

3

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát
triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn

Giám đốc

6/2001 - nay

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát
triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn

Phó Giám đốc

2007 - 6/2011

Sở Công nghiệp - Khoa học và công
nghệ Bắc Kạn

Cán bộ

2003 - 2007

Sở Công nghiệp, Khoa học công nghệ và
Môi trường Bắc Kạn

Cán bộ

1998 - 2003

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

Thông tin, truyền thông

x

Tư vấn chính sách

x

Khác(Ghi rõ…)

x

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Hiệp hội công nghiệp

x

Cộng đồng

x

NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, lĩnh vự khác

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Trương Văn Dũng, 1978
Tôi đã tốt nghiệp đại học ngành chế tạo máy tại trường Đại học Đà Nẵng. Tôi đã tham
dự khóa tập huấn đào tạo giảng viên SXSH do Bộ Công thương tổ chức. Hiện nay tôi
đang làm việc tại Sở Công thương Đăk Nông.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Công chức

Tên cơ quan

Sở Công Thương tỉnh Đăk Nông

Địa chỉ liên hệ

Thị xã Gia Nghĩa

Tỉnh thành phố

Đăk Nông

Email

Tvdung78@yahoo.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Cơ khí chế tạo máy

Đại học Bách khoa
Đà Nẵng

Kỹ sư

5 năm

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Giảng viên SXSH

EPRO

CPI

9/2010

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Sở Công Thương Đăk Nông

Phó trưởng phòng
KTATMT

2004-nay

CHUYÊN MÔN KHÁC

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

Tư vấn chính sách

x

x

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Kinh tế tài
chính

Khác

Trang 151/ 351

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

Kinh tế tài
chính

Khác

NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Nguyễn Hải Dương, 1987
Có khả năng thiết kế và vận hành các hệ thống xử lý chất thải, có khả năng khảo sát,
đánh giá SXSH tại các doanh nghiệp. Có khả năng làm việc nhóm. Hiện là Chuyên viên
của Trung tâm SXSH Tp.HCM.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Chuyên viên của Trung tâm SXSH Tp.HCM

Tên cơ quan

Chi cục Bảo vệ môi trường Tp.HCM

Địa chỉ liên hệ

137 bis Nguyễn Đình Chính P.8 Q.Phú Nhuận

Tỉnh thành phố

Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ

3844.3881

Email

Nghaiduong.tb@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Kỹ thuật môi trường

Đại học Bách Khoa
Tp.HCM

Đại học

2005-2010

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Giảng viên SXSH

EPRO

CPI

10/2010

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

3

1

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Chi cục Bảo vệ môi trường Tp.HCM

Chuyên viên

8/2010 đến nay

Hochiminh city EPA

Cty TNHH Xây Dựng Kỹ Thuật Khí Thủy

Kỹ sư thi công

5/2010-7/2010

-

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Đào tạo, tập huấn

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Khác

Trang 153/ 351

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Tổ chức các lớp tập huấn SXSH cho các Doanh nghiệp trên địa bàn TpHCM
Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn cho 03 DN về SXSH (cty TNHH bao bì giấy nhôm New Toyo, Cty TNHH bao bì giấy Phương Nam, Cty CP
Nông sản thực phẩm Tiền Giang)
Thông tin truyền thông
Cập nhật các thông tin về SXSH trên trang chủ của Chi cục BVMT TpHCM
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Tư vấn SXSH cho doanh nghiệp, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Vũ Tài Giang, 1984
Tôi có 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trương. Hiện nay tôi là cán bộ của Trung
tâm Môi trường và Sản xuất sạch, Bộ Công Thương. Tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong
việc tổ chức các khóa tập huấn và tổ chức hội thảo về SXSH. Tôi đã tham gia đánh giá
nhanh SXSH cho các doanh nghiệp tại tỉnh Yên Bái và đánh giá kết quả hoạt động của
chương trình SXSH.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Lĩnh vực Môi trường & Sản xuất sạch

Tên cơ quan

Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch, Bộ Công Thương

Địa chỉ liên hệ

Phòng 30, 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tỉnh thành phố

Hà Nội

Email

vutaigiang@yahoo.com.vn

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Kỹ thuật hóa học

Đại học Bách khoa
Hà nội

Tiến sĩ

Từ 2011

Kỹ thuật hóa học

Đại học Daegu – Hàn
Quốc

Thạc sĩ

2007 – 2009

Công nghệ Hóa học

Đại học Bách khoa
Hà nội

Kỹ sư

2002 – 2007

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Kỹ năng tư vấn SXSH

EPRO

CPI

2010 - 2011

Xây dựng mạng lưới trao đổi thông tin
hóa chất (CIEN)

UNEP

UNEP

2009

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

4

4

3

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm Môi trường và Sản xuất
sạch, Cục An Toàn, Bộ Công Thương

Chuyên viên

2010 - nay

Center for
Environment and
Cleaner Production

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
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Trung tâm Kỹ thuật Môi trường và An
toàn Hóa chất

Nghiên cứu viên

2009 - 2010

Center for
Environment
Engineering and
Chemical Safety,
VIIC

Phòng thí nghiệm Kỹ thuật và mô
phỏng quá trình, Đại học Daegu, Hàn
Quốc

Nghiên cứu viên

2007 - 2009

Process Engineering
and Simulation Lab,
Daegu University,
South Korea

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Cơ quan quản lý địa phương

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Năng
lượng

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Tổ chức lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực hoạt động SXSH cho các Viện, doanh nghiệp và tổ chức thuộc
lĩnh vực Công Thương
- Tổ chức hội thảo về tiềm năng áp dụng SXSH với khách mời là các hiệp hội công nghiệp trong cả nước
Tư vấn doanh nghiệp
- Đánh giá nhanh SXSH, tư vấn SXSH cho các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Phú Yên và Yên Bái
- Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường cho các doanh nghiệp trình diễn SXSH của CPI
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Trần Đức Giang, 1975
Tôi tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp III Bắc Thái Khoa Kinh tế năm 1997, Thạc sỹ kinh tế
Đại học Nông nghiệp I Hà nội năm 2000. Công tác trong lĩnh vực xây dựng cơ bản 5 năm
tại Tổng Công ty Xây dựng nông nghiệp & phát triển nông thôn. Từ năm 2006 công tác
tại Sở Công Thương Tuyên Quang. Bản thân tôi rất yêu thích công nghệ, năng động và có
khả năng tư vấn đầu tư dự án, tài chính và nhiều lĩnh vực khác. Luôn tìm tòi và học hỏi
các vấn đề mới liên quan đến công nghiệp đặc biệt là công nghệ. Tư vấn cho các doanh
nghiệp sản xuất công nghiệp về SXSH để giảm chi phí sản xuất và bảo vệ môi trường.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Viên chức – Công tác khuyến công

Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Số 302, đường Tân Trào, phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang.

Tỉnh thành phố

Tuyên Quang

Email

Tranducgiangtq@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Kinh tế

ĐH Nông nghiệp 1
Hà nội

Thạc sỹ

1997 – 2000

Kinh tế

Đại học Nông nghiệp
III Bắc Thái

Cử nhân

1992 – 1997

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Giảng viên SXSH

EPRO

CPI

2010

Lập và quản lý dự án đầu tư

Bộ Kế hoạch - Đầu tư

Bộ Kế hoạch - Đầu tư

2000

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

5

4

4

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát
triển công nghiệp Tuyên Quang

Nhân Viên

2006-2011

Tổng công ty xây dựng và phát triển
nông thôn

Kế toán trưởng

2000 - 2005

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

Kinh tế tài
chính

Khác

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

x

x
x

Tư vấn chính sách

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

Tiêu thụ
sản phẩm,
Maketing

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Kinh tế tài
chính

Khác

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Tư vấn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp về giải pháp sản xuất sạch hơn (SXSH).
Tư vấn doanh nghiệp
Áp dụng SXSH trong công nghiệp, phân tích các nguyên nhân và cơ hội cải tiến để áp dụng, duy trì và tiếp tục
cải tiến SXSH trong các cơ sở, doanh nghiệp. Phân tích các số liệu tiêu thụ nguyên liệu và tài nguyên trong sản
xuất, các áp dụng, quy trình sản xuất trong công nghiệp
Thông tin truyền thông
Phối hợp với Báo, Đài Phát thanh và Tuyền hình tỉnh phổ biến các nội dung về SXSH trong công nghiệp
Tư vấn chính sách
Các văn bản pháp luật có liên quan đến môi trường, quy định về sử dụng tài nguyên, nguyên nhiên vật liệu và
nhân vật lực trong sản xuất công nghiệp
Chuyển giao công nghệ
Giới thiệu các công nghệ tiên tiến, hiện đại được các cơ sở công nghiệp trong nước áp dụng trong sản xuất
công nghiệp nhàm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm và bảo vệ tài nguyên môi trường.
Lĩnh vực khác
Tư vấn đầu tư tài chính, lập và thực hiện dự án đầu tư trong công nghiệp
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Với năng lực: Có khả năng thuyết trình, trong lĩnh vực đào tạo tập huấn, Có khả năng tư vấn cho các doanh
nghiệp thực hiện sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Trang 158/ 351

Bà Nguyễn Thị Kim Hà, 1977
Sau khi tham gia chương trình đào tạo “Kỹ năng tư vấn sản xuất sạch hơn” do CPI tổ
chức năm 2008 tôi đã tham gia vào các hoạt động phổ biến SXSH tại một số tỉnh miền
Trung. Với các thế mạnh về kỹ năng đào tạo, tư vấn và xây dựng dự án tôi mong muốn
được tham gia tích cực hơn nữa vào các hoạt động SXSH trong công nghiệp

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Quản lý nhà nước về lĩnh vực biến đổi khí hậu

Tên cơ quan

Văn phòng Ban chỉ đạo ứng phó với Biến đổi khí hậu và nước biển
dâng thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ liên hệ

Cơ quan: 57 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng
Nhà riêng: 19 Trần Quý Cáp, thành phố Đà Nẵng

Tỉnh thành phố

Đà Nẵng

Email

ngkimha@hotmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Hóa phân tích

Đại học Khoa học
Huế

Cử nhân

1995-1999

Hóa hữu cơ

Đại học Đà Nẵng

Thạc sỹ

2004-2007

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Quản lý môi trường

Dự án Môi trường
Việt Nam – Canada
(VCEP)

VCEP

2001

Quản lý Môi trường Công nghiệp

Bộ KHĐT

Bộ KHĐT

2004

Quản lý chất thải nguy hại

Cơ quan bảo vệ môi
trường Mỹ

EPA

2004

Hạch toán môi trường

Cơ quan bảo vệ môi
trường Mỹ

EPA

2004

Kỹ năng tư vấn SXSH

EPRO

CPI

2008

Nâng cao nhận thức cộng đồng

Dự án Quản lý tổng
hợp vùng bờ (ICM)

ICM

2004

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

4

4

4

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ
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QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Văn phòng Ban Chỉ đạo ứng phó với
Biến đổi khí hậu và Nước biển dâng
thành phố Đà Nẵng

Chuyên viên Văn
phòng

2011 đến nay

Climate Change
Coordination Office

Trung tâm Kỹ thuật Môi trường – Sở
Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng

Trưởng phòng Tư
vấn Kỹ thuật

2006-2010

Danang DONRE

Phòng Quản lý môi trường - Sở Khoa
học Công nghệ và Môi trường Đà Nẵng

Chuyên viên

2000-2003

Danang DOSTE

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

Thông tin, truyền thông

x

Tư vấn chính sách

x

Chuyển giao công nghệ

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Cơ quan quản lý nhà nước

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Cộng đồng

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Từ 2003-2009: Tập huấn trực tiếp các lớp về quản lý môi trường tại Đà Nẵng, Quảng Nam: Quản lý Môi
trường, Quan trắc môi trường, Quản lý chất thải nguy hại, Đánh giá rủi ro môi trường, Hạch toán môi trường...
- Từ 009-2011: Tập huấn trực tiếp các lớp về Sản xuất Sạch hơn cho các tỉnh Đăk Lăk, Quảng Trị và Hà Tĩnh.
Tư vấn doanh nghiệp
- Từ năm 2000- 2003: Thực hiện công tác quản lý môi trường của thành phố Đà Nẵng
- Từ năm 2004- 2010: Thực hiện tư vấn kỹ thuật môi trường cho các doanh nghiệp công nghiệp, dịch vụ, đánh
giá tác động môi trường trên 100 dự án liên quan đến các ngành nghề: chế biến thủy sản, du lịch, dịch vụ, sản
xuất sắt thép, thủy điện, tinh bột sắn...
- Năm 2011- nay: tư vấn cho 10 doanh nghiệp trong quá trình thực hiện đánh giá nhanh SXSH trong công
nghiệp tại 02 tỉnh Đăk Lăk và Quảng Trị

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Thông tin truyền thông
- Từ năm 2000- 2003: Thực hiện công tác quản lý môi trường của thành phố Đà Nẵng.
- Biên soạn các tài liệu bài giảng về quan trắc môi trường, Quản lý chất thải nguy hại, Rủi ro môi trường….
Tư vấn chính sách
- Năm 2001-2006: Tham gia xây dựng chương trình quản lý ô nhiễm công nghiệp thành phố Đà Nẵng, tham gia
Dự án VCEP – Quản lý môi trường công nghiệp thành phố Đà Nẵng, tham gia Dự án ICM: Quản lý tổng hợp
vùng bờ thành phố Đà Nẵng
- Năm 2005-2007: Tham gia xây dựng Quy hoạch quan trắc môi trường các tỉnh Gia Lai, Kon Tum.
- Năm 2006-2008: Tham gia dự án Dacriss – Nghiên cứu các vùng phụ cận với thành phố Đà Nẵng
- Năm 2011-nay: Tham gia Dự án ECUD: Phát triển Đà Nẵng thân thiện môi trường và khí hậu, Xây dựng Kế
hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu.
Chuyển giao công nghệ
Năm 2004-2011: Thực hiện tư vấn, thi công các công trình xử lý nước thải, khí thải.
Lĩnh vực khác
Tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch về môi trường, quản lý môi trường công nghiệp, quan trắc môi
trường…
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Nguyễn Đức Hà, 1982
Có 6 năm kinh nghiệm làm việc trong cơ quan quản lý nhà nước. Có kinh nghiệm tổ
chức hội thảo, tập huấn tại địa phương. Có khả năng đánh giá nhanh cho các doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Chuyên viên phòng Quản lý Công nghiệp

Tên cơ quan

Sở Công Thương Hà Tĩnh

Địa chỉ liên hệ

Số 02, đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh

Tỉnh thành phố

Hà Tĩnh

Email

duchaqlcn@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Cử nhân kinh tế

Đại học KTQD

Cử nhân

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Giảng viên về SXSH

EPRO

CPI

2010

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

3

3

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Sở Công Thương Hà Tĩnh

Chuyên viên

2008-nay

Sở Công nghiệp Hà Tĩnh

Chuyên viên

2005-2008

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Đào tạo, tập huấn

x

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

Thông tin, truyền thông

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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x
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ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Cơ quan quản lý nhà nước

Năng
lượng

x

Công
nghiệp
x

Cơ quan quản lý địa phương

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Kinh tế tài
chính

Khác

x

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Tham gia Tổ chức 1 cuộc Hội thảo, 5 cuộc tập huấn cho gần 500 học viên đến từ các sở, ngành và địa phương;
Cán bộ quản lý, cán bộ kỷ thuật, môi trường của các doanh nghiệp công nghiệp; Chủ các cơ sở sản xuất công
nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tư vấn doanh nghiệp
Tham gia Đoàn công tác đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn cho 10 doanh nghiệp công nghiệp: Công ty CP XNK
Thuỷ sản Nam Hà Tĩnh; Công ty CP Công nghiệp - Thương mại và Xây lắp Xuân Hồng; Công ty TNHH T&H;
Công ty CP phát triển Công nghiệp - Thương mại và Xây lắp Hà Tĩnh; Công ty CP hoá chất Thạch Hà; Công ty
TNHH Châu Sơn; Công ty TNHH Lưới - Thép - Giai Hưng Thịnh; Công ty CP Gỗ Linh Cảm, Công ty CP Chế biến
thức ăn gia súc Thiên Lộc và Công ty TNHH 1TV Cao su Hà Tĩnh
Thông tin truyền thông
Tổ chức thực hiện 2 phim sản xuất sạch hơn trong công nghiệp được phát trên Đài PTTH tỉnh Hà Tĩnh, các bài
báo đăng trên Báo Hà Tĩnh, Thông tin Công Thương Hà Tĩnh, Thông tin Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh và một
số tin, bài viết đăng trên Wesite: sxsh.vn
Tư vấn chính sách
- Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn
tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2015 được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 04/10/2011.
- Tư vấn cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, nhất là 10 doanh nghiệp tham gia đánh giá nhanh thực
hiện các giải pháp nội vi và các giải pháp đầu tư lớn xin sự hỗ trợ của Bộ Công Thương và của Tỉnh.
- Tham vấn về việc vay từ quỹ bảo vệ môi trường cho một số cơ sở sản xuất sạch hơn trong công nghiệp như
Công ty TNHH Lưới – Thép – Gai Hà Tĩnh, Công ty CP Chế biến thức ăn gia súc Thiên Lộc…
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Bà Vũ Thu Hà, 1985
Tốt nghiệp kỹ sư Quản lý môi trường Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và đã đạt
chứng chỉ chuyên sâu về Kỹ năng tư vấn và giảng dạy về SXSH. Bắt đầu làm việc tại
EPRO từ giữa năm 2010. Có hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm trong lĩnh vực lập báo
cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi
trường và các hồ sơ xin cấp phép khai thác nước mặt, nước ngầm, xả thải nước thải và
tư vấn áp dụng SXSH trong công nghiệp.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Chuyên gia môi trường

Tên cơ quan

Công ty CP Tư vấn EPRO

Địa chỉ liên hệ

Phòng 406, tòa nhà Thanh Hà, CC2A, Bắc Linh Đàm

Tỉnh thành phố

Hà Nội

Điện thoại liên hệ

3641.0746/ máy lẻ 22

Email

ha.vt@eprovn.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Quản lý môi trường

Đại học Bách khoa
Hà Nội

Kỹ sư

2003-2008

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Tư vấn SXSH

EPRO

CPI

2010-2011

Giảng viên SXSH nâng cao

EPRO

CPI

2011

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

2

3

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Công ty CP Tư vấn EPRO

Chuyên gia môi
trường

7/2010 - nay

EPRO Consulting JSC

Công ty CP Kỹ thuật Môi trường Việt

Chuyên gia tư vấn

7/2008 - 5/2010

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Môi trường
Đào tạo, tập huấn

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Năng
lượng
x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Tham gia giảng dạy về SXSH cho các doanh nghiệp ngành chè tại Lai Châu, các doanh nghiệp ngành thủy sản
Thanh Hóa
Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn đánh giá SXSH cho Công ty Bao bì Thiên Hà. Tham gia khảo sát và đánh giá nhanh tại một số doanh
nghiệp ngành giấy tại làng nghề giấy Phong Khê, Bắc Ninh
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Bà Huỳnh Thị Thúy Hằng, 1981
Có 4 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, SXSH. Có kinh
nghiệm tập huấn, tư vấn đánh giá về SXSH cho các doanh trên địa bàn thành phố. Có
khả năng tổ chức và viết tài liệu hướng dẫn SXSH (đã tham gia viết Hướng dẫn “sản
xuất sạch hơn cho ngành chế biến thủy sản”)

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Chuyên viên môi trường

Tên cơ quan

Chi cục Bảo vệ Môi trường TP. HCM

Địa chỉ liên hệ

137 Bis Nguyễn Đình Chính, phường 8, quận Phú Nhuận

Tỉnh thành phố

Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ

3844.3881

Email

thuyhangenvi@yahoo.com.vn
htth21982@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Quản lý Môi trường

Viện Môi trường và
Tài nguyên TpHCM

Thạc sĩ

2009 -2011

Kỹ thuật môi trường

Trường Kỹ thuật
Công nghệ TpHCM

Kỹ sư

2002 -2007

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Giảng viên sản xuất sạch hơn nâng cao

EPRO

CPI

7/2011

Nghiệp vụ sư phạm

Trường đại học sư
phạm TP. HCM

Trường đại học sư
phạm TP. HCM

11/2009 – 6/2010

Tư vấn sản xuất sạch hơn

EPRO

CPI

7/2009 – 4/2010

Thiết kế sản phẩm hướng tới phát triển
bền vững

Trung tâm Sản xuất
sạch Việt Nam
(VNCPC)

Trung tâm Sản xuất
sạch Việt Nam
(VNCPC)

10/2008

Thiết kế, đóng gói sản phẩm

VNCPC

VNCPC

7/2008

Quản lý dự án

VNCPC

VNCPC

11/2007

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

3

2

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm SXSH, Chi cục Bảo vệ Môi
trường TP. HCM (HEPA)

Chuyên viên

2007 - Nay

Ho Chi Minh City
Environmet
Protection Agency

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Đào tạo, tập huấn

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Tập huấn về sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp trên địa bàn TpHCM
- Chia sẽ kinh nghiệm thực hiện dự án sản xuất sạch hơn – Trường Đại học Tôn Đức Thắng
- Tham gia tổ chức các khóa tập huấn về SXSH và tiết kiệm năng lượng
Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn đánh giá SXHS cho các doanh nghiệp: Công ty Cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (ViFont), Công ty
TNHH Thực Phẩm Xuất Khẩu Hai Thanh, Công ty CP Hải Việt (Havico), Công ty TNHH Coca Cola Việt Nam,
Công ty TNHH SX & TM Minh Diệu, Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket, Công ty TNHH
Bình Khí Đốt Hong Vina, Tổ hợp Nhựa Bình Tân, Công ty TNHH Xuất Khẩu – Thực phẩm Diệp Long, Công ty
TNHH SX TM Tự Lập, Công ty TNHH Tân Quang Minh, Công ty CP sản xuất thức ăn thủy sản TomBoy, Công ty
TNHH Giấy Khải Đằng, Công ty CP mía đường Bến Tre, Công ty Fufi Impulse, Công ty Cổ phần Việt Hưng, Siêu
thị Co.opMart, Công ty CP Vạn Đức, Công ty TNHH Hoàng Tâm Anh
Thông tin truyền thông
Tổng hợp và viết tài liệu hướng dẫn “sản xuất sạch hơn cho ngành chế biến thủy sản”
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Trang 167/ 351

Bà Nguyễn Lê Hằng, 1976
Tôi có 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường, đặc biệt kinh nghiệm tư vấn
trong lĩnh vực SXSH, 5S, trách nhiệm xã hội cho các doanh nghiệp. Tôi đã tham giá
đánh giá việc thực hiện SXSH cho rất nhiều doanh nghiệp. Hiện nay tôi đang làm việc
tại Viện Khoa học và công nghệ môi trường thuộc trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Phụ trách bộ phận đào tạo

Tên cơ quan

Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam (VNCPC)

Địa chỉ liên hệ

P400, nhà C10, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tỉnh thành phố

Hà Nội

Điện thoại liên hệ

3868.4849/máy lẻ 14

Email

hang.nl@vncpc.org

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Kỹ thuật môi trường

Đại học Bách Khoa
Hà Nội

Kỹ sư

1992 - 1997

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

4

4

4

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

1997-nay

INEST

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Đơn vị công tác
Viện Khoa học và Công nghệ Môi
trường, Đại học Bách Khoa Hà Nội
HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp
Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

x
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KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Đào tạo về SXSH (khái niệm và tiếp cận), 5S, CSR (ISO 26000)
Tư vấn doanh nghiệp
Thực hiện đánh giá SXSH tại doanh nghiệp, 5S và CSR (theo ISO 26000), tiếp cận với Quỹ Ủy thác Tín dụng
xanh
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Ngô Tiến Hiển, 1941
Tôi đã có hơn 45 năm kinh nghiệp trong lĩnh vực chế biến thực phẩm và môi trường.
Tôi đã tổ chức rất nhiều khóa tập huấn cho các doanh nghiệp và sinh viên. Từ năm
1986 đến 2008 tôi là viện trưởng viện Công nghiệp thực phẩm thuộc Bộ Công thương.
Từ năm 2008 tôi làm việc cho Trung tâm môi trường và công nghệ thực phẩm.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Giám đốc TT Công nghệ thực phẩm và Công nghiệp môi trường

Tên cơ quan

Trung tâm Công nghệ thực phẩm và công nghiệp môi trường

Địa chỉ liên hệ

Số nhà 19A, 49/ 64 Huỳnh thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa

Tỉnh thành phố

Hà Nội

Điện thoại liên hệ

3773.3077

Email

ngotienhien@firi.ac.vn; ngotienhiencntp@yahoo.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Sinh học, Vi sinh vật

Trường Đại học
Tổng hợp Brno, Tiệp
Khắc

Tiến sỹ

1970-1975

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Quản lý Kinh tế cao cấp

Trường Đại học Kinh
tế Leningrad

Trường Đại học Kinh
tế Leningrad

1985-1986

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

4

4

4

Tiếng Nga

4

4

4

Tiếng Tiệp

4

4

4

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm Công nghệ thực phẩm và
công nghiệp môi trường

Giám đốc Trung tâm

2008-nay

Viện Công nghiệp thực phẩm

Viện trưởng

1986-2008

Nhà máy Rượu Hà Nội

Trưởng phòng KT

1975-1985

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

Tư vấn chính sách

x

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

x

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

x

Hiệp hội công nghiệp

x

x

x

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Đào tạo cán bộ kỹ thuật, ông nhân thực hiện quy trình công nghệ và kỹ thuật mới, công nghệ SXSH, TKNL
- Tham gia đào tạo đại học và sau đại học (Thạc sỹ, tiến sỹ)
Tư vấn doanh nghiệp
- Lựa chọn công nghệ và thiết bị sản xuất rượu, bia, nước giải khát và đồ uống khác
- Xây dựng và thẩm định Báo cáo ĐTM các dự án đầu tư xây dựng nhà máy ngành công nghiệp thực phẩm
Thông tin truyền thông
Tổ chức, đồng tổ chức các hội thảo KHCN Quốc gia và Quốc tế ngành công nghiệp thực phẩm và môi trường
Tư vấn chính sách
- Tham gia xây dựng Chiến lược phát triển Công nghệ sinh học, một số ngành công nghiệp thực phẩm
- Thực hiện và tư vấn thực hiện Luật An toàn thực phẩm, Luật An toàn sinh học
Chuyển giao công nghệ
- Chuyển giao công nghệ và thiết bị sản xuất ngành công nghiệp thực phẩm
- Chuyển giao công nghệ và thiết bị xử lý chất thải ngành công nghiệp thực phẩm
Lĩnh vực khác
- Nghiên cứu KHCN: Ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghiệp thực phẩm.
- Nghiên cứu công nghệ nâng cao hiệu suất, chất lượng, tạo ra sản phẩm mới ngành công nghiệp thực phẩm
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực: đào tạo tập huấn, tư vấn doanh nghiệp, thông tin,
truyền thông, tư vấn chính sách, chuyển giao công nghệ
Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Tạ Thanh Hiếu, 1979
Có 7 năm kinh nghiệm. Trong đó năm 2003-2009 là Chuyên viên phòng Quản lý điện
năng - Sở Công Thương Cà Mau. Năm 2009 đến nay là Trưởng phòng Khuyến công và
Tư vấn phát triển công nghiệp – Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Cà Mau.
Tham gia khóa tập huấn giảng viên SXSH khu vực phía Nam tại thành phố Vũng Tàu
ngày 12-16/10/2010.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Phụ trách mảng khuyến công và tư vấn PTCN và SXSH

Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Cà Mau

Địa chỉ liên hệ

03-05 Lý Bôn, phường 4, TP Cà Mau

Tỉnh thành phố

Cà Mau

Điện thoại liên hệ

350.9295

Email

hieu.qld.sct@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Điện công nghiệp

Đại Học Kỹ thuật
Công nghệ TP.HCM

Đại học

5 năm

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Giảng viên sản xuất sạch hơn

EPRO

CPI

2010

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

3

3

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Sở Công nghiệp Cà Mau

Chuyên viên

2003-2009

Trung tâm Khuyến công và TVPTCN

Trưởng phòng

2010 đến nay

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Tư vấn doanh nghiệp

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

x
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ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Phối hợp với chuyên gia và Hợp phần SXSH trong công nghiệp tổ chức Hội thảo phổ biến kiến thức về SXSH
trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2011
Tư vấn doanh nghiệp
Phối hợp với các chuyên gia thực hiện đánh giá nhanh 03 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Trần Đức Hiếu, 1981
Đã có 6 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và xử lý môi
trường. Có kinh nghiệm tư vấn kiểm toán năng lượng cho hơn 30 doanh nghiệp sản
xuất công nghiệp.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Trưởng phòng Tư vấn TKNM & Môi trường công nghiệp

Tên cơ quan

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHIỆP II

Địa chỉ liên hệ

35 – 37 (Lầu 2) Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1

Tỉnh thành phố

Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ

3821.7385

Email

Cadic04@yahoo.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Công nghệ môi trường

Viện Tài nguyên &
Môi trường-ĐH Bách
Khoa HCM

Đại học

2007-2011

Máy thực phẩm

ĐH Bách Khoa Hà
Nôi

Đại Học

1999-2005

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Tư vấn SXSH

EPRO

CPI

2009-2010

Chuyên gia kiểm toán năng lượng trong
công nghiệp

Văn phòng TKNL –
Bộ Công thương

Văn phòng TKNL –
Bộ Công thương

2008

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

4

4

3

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm kiểm định công nghiệp II

Trưởng phòng

2008-2011

SITES II

Viện kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi
trường

Cán bộ

2006-2008

VITTEP

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Năng
lượng
x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn tiết kiệm năng lượng cho trên 30 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thuộc các ngành công nghiệp
trọng điểm.
Chuyển giao công nghệ
Chuyển giao công nghệ về tiết kiệm năng lượng và xử lý môi trường.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Với năng lực: Đã có kinh nghiệm tư vấn kiểm toán năng lượng cho hơn 30 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp
thuộc các ngành trọng điểm. Có kinh nghiệm tư vấn chuyển giao công nghệ về tiết kiệm năng lượng và môi
trường công nghiệp cho nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Tư vấn doanh nghiệp, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Nguyễn Thanh Hòa, 1975
Hiện nay là Phó trưởng phòng khuyến công. Đã tham gia tập huấn chương trình sản
xuất sạch hơn trong công nghiệp tại Thành phố Đà Nẵng.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Phó Trưởng phòng Khuyến công

Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công Bình Thuận

Địa chỉ liên hệ

T32, khu dân cư thương mại Bắc Phan Thiết

Tỉnh thành phố

Bình Thuận

Email

motmaikhitrove@yahoo.com.vn; ttkcbinhthuan@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Quản trị kinh doanh

Trường Đại Học
KTCN Tp.HCM

Cử nhân

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Giảng viên SXSH

EPRO

CPI

2010

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

3

3

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Công ty TNHH Hải Nam

Công nhân viên

1999-2002

Trung Tâm Khuyến Công Bình Thuận

Phó Trưởng phòng

4/2003-nay

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

Thông tin, truyền thông

x

Chuyển giao công nghệ

x

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Kinh tế tài
chính

Khác
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ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Cộng đồng

x

Kinh tế tài
chính

Khác

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Thông tin truyền thông
Đã tổ chức tuyên truyền tại tỉnh Bình Thuận
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Trần Thái Hoàng, 1983
Có 3 năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn trên lĩnh vực công nghiệp: Tư vấn xây dựng
các nhà máy gạch, nhà máy chế biến thức ăn. Tư vấn khai thác mỏ, tư vấn xây dựng các
công trình công nghiệp. Có kinh nghiệm đánh giá nhanh cho 10 doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh Thái Nguyên. Đã tư vấn hướng dẫn cho 2 doanh nghiệp tiếp cận với Quỹ môi
trường tỉnh Thái Nguyên.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Cán bộ kỹ thuật

Tên cơ quan

Công ty cổ phần Cát Hưng

Địa chỉ liên hệ

Số 100, tổ 10, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên

Tỉnh thành phố

Thái Nguyên

Điện thoại liên hệ

384.0283

Email

thuyhavib@yahoo.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Thuỷ văn - Môi trường

ĐH Thuỷ Lợi

Kỹ sư

2003-2008

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Tư vấn SXSH

EPRO

CPI

2010-2011

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

4

3

4

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Công ty cổ phần Cát Hưng

Trưởng phòng KT

2010-nay

Công ty cổ phần Thái Phương

Cán bộ kỹ thuật

2009-2010

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn
Tư vấn doanh nghiệp

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

x
x

Trang 178/ 351

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Cơ quan quản lý nhà nước
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

Khác
Xây dưng
thuỷ lợi

x

x

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Tư vấn doanh nghiệp
Đánh giá nhanh về SXSH cho 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 2011
Tư vấn chính sách
Giới thiệu 02 DN sản xuất công nghiệp tiếp cận với quỹ môi trường tỉnh Thái Nguyên
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Với năng lực: Có kinh nghiệm hoạt động tư vấn trên lĩnh vực công nghiệp: Tư vấn xây dựng các nhà máy gạch,
nhà máy chế biến thức ăn. Tư vấn khai thác mỏ, tư vấn xây dựng các công trình công nghiệp. trong lĩnh vực tư
vấn doanh nghiệp
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ,
lĩnh vự khác

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Trang 179/ 351

Ông Hoàng Hữu Học, 1971
Có trên 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp. Đã
tham gia khóa đào tạo giảng viên SXSH do CPI tổ chức. Hiện nay là chuyên viên của Sở
Công thương Lào Cai.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Chuyên viên phòng Quản lý công nghiệp

Tên cơ quan

Sở Công Thương Lào Cai

Địa chỉ liên hệ

Phòng Quản lý công nghiệp- Sở Công Thương

Tỉnh thành phố

Lào Cai

Email

hoanghuuhoc@yahoo.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Trồng trọt

Trường ĐH Nông
nghiệp III Bắc Thái

Kỹ sư

5 năm

Công nghệ Thực phẩm

Trường ĐH Bách
khoa Hà Nội

Kỹ sư

5 năm

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Giảng viên SXSH

EPRO

CPI

2010

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Trung

1

1

3

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Sở Công Thương Lào Cai

Chuyên viên

2009-2011

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Bà Trần Thị Hồng, 1987
Tôi là Trần Thị Hồng, hiện đang là chuyên viên tư vấn về sản xuất sạch hơn của VNCPC.
Tôi đã tham gia 1 số dự án về SXSH cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hiện tại, tôi đang
tham gia dự án Công nghiệp xanh với hợp phần phát triển đô thi sinh thái thành phố
Hội An.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Chuyên viên tư vấn sản xuất sạch hơn

Tên cơ quan

Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam

Địa chỉ liên hệ

Phòng 400, nhà C10, Đại học Bách Khoa Hà nội, Số 1 Đại Cồ Việt

Tỉnh thành phố

Hà Nội

Điện thoại liên hệ

3868.4849/ máy lẻ 26

Email

Hong.tt@vncpc.org

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Công nghệ hóa học

Đại học Bách Khoa
Hà Nội

Đại học

2005-2010

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

4

3

3

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Công ty TNHH Trung tâm sản xuất sạch
hơn Việt Nam

Nhân viên phòng tư
vấn doanh nghiệp

2011 - nay

Vietnam Cleaner
Production Centre

Công ty TNHH JGC Việt Nam

Nhân viên phòng
công nghệ

2010

JGC Viet Nam

Công ty TNHH Samsung Electronics
Việt Nam

Nhân viên phòng
nghiên cứu phát
triển

2010

Samsung Electronics
Viet Nam

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

x

x

Kinh tế tài
chính

Khác

Trang 181/ 351

Tư vấn doanh nghiệp

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

x
x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

Hiệp hội công nghiệp

x

x

x

Cộng đồng

x

x

x

Kinh tế tài
chính

Khác

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- SXSH, Hiệu quả tài nguyên và Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
- Đổi mới sinh thái, tăng trưởng xanh
- Nâng cao năng lực đánh giá SXSH
Tư vấn doanh nghiệp
Khách sạn, nhà hàng, các hộ sản xuất thủ công, các doanh nghiệp vừa và nhỏ
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Trang 182/ 351

Ông Mã Nông Huân, 1981
Đã có 6 năm kinh nghiệm. Đã được tham gia 02 khóa đào tạo về SXSH (giảng viên và
giảng viên nâng cao) do Bộ Công thương tổ chức. Có kinh nghiệm giảng dạy tại Trường
Trung cấp nghề Việt Đức, Hiện nay là Phó trưởng phòng KC thuộc Trung tâm khuyến
công & TVPTCN.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Phó trưởng phòng Khuyến công

Tên cơ quan

Trung tâm khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp Lạng Sơn

Địa chỉ liên hệ

211 Trần Đăng Ninh, Phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn

Tỉnh thành phố

Lạng Sơn

Email

huankcls@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Cơ khí chế tạo máy

ĐH CN Thái Nguyên

Kỹ sư

1999-2005

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Giảng viên SXSH

EPRO

CPI

Giảng viên SXSH nâng cao

EPRO

CPI

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

4

4

3

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trường Trung cấp nghề Việt Đức

Cán bộ (Giảng viên)

2005-2006

Trung tâm khuyến công & TVPTCN

Phó phòng KC

2007 đến nay

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Kinh tế tài
chính

Khác
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Thông tin, truyền thông

x

Tư vấn chính sách

x

Chuyển giao công nghệ

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Cơ quan quản lý nhà nước

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Kinh tế tài
chính

Khác

NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ,
lĩnh vự khác

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Bà Phạm Thị Huệ, 1983
Có 6 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: tư vấn, kiểm toán năng lượng cho các doanh
nghiệp; Tư vấn, đánh giá Sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp. Hiện nay là Phó
Phòng TKNL&SXSH trực thuộc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng. Đã
tham gia vào các Chương trình, dự án: Chương trình Khoa học công nghệ hỗ trợ doanh
nghiệp hội nhập của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2006 - 2010, dự án Tiết kiệm năng
lượng thương mại thí điểm - CEEP, Dự án nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong
các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam - Pecsme, Chương trình mục tiêu quốc gia về
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Nghiên cứu viên tại Phòng TKNL&SXSH

Tên cơ quan

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng

Địa chỉ liên hệ

Số 276B, Nhà A10, Đồng Tâm, Lạch Tray

Tỉnh thành phố

Hải Phòng

Email

huecao.khcn1983@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Kỹ thuật môi trường

Trường Đại học dân
lập Hải Phòng

Kỹ sư

2001 - 2005

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Đào tạo về Kiểm toán năng lượng, giám
sát và xác nhận tiết kiệm năng lượng

Bộ Công Thương

Chương trình tiết
kiệm năng lượng
thương mại thí điểm
- CEEP

2007

Tư vấn sản xuất sạch hơn

EPRO

CPI

2008

Giảng viên sản xuất sạch hơn nâng cao

EPRO

CPI

2011

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

4

3

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng
KH&CN Hải Phòng

Phó Phòng
TKNL&SXSH

2006 - 2011

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

Tư vấn chính sách

x

Chuyển giao công nghệ

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

Cộng đồng

x

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Đào tạo, tập huấn về sản xuất sạch hơn cho 05 doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp sản xuất giấy và bột
giấy, chế biến thực phẩm tại Hải Phòng từ năm 2008 - 2011
Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn cho doanh nghiệp tiếp cận và tham gia các chương trình về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp do bộ
Công thương, UBND thành phố Hải Phòng chủ trì.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Với năng lực: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo tập huấn, Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn doanh
nghiệp, Có kinh nghiệmtrong lĩnh vực thông tin, truyền thông
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ,
lĩnh vự khác

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Trang 186/ 351

Ông Bùi Khánh Hưng, 1981
Có 4 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực khuyến công và SXSH. Có kinh nghiệm
tổ chức đạo tạo tập huấn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tư vấn về phát triển
công nghiệp (lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, lập bản cam kết bảo vệ môi trường, DTM,
hỗ trợ phát triển công nghiệp…) và nhiều hoạt động khác. Là người có tính tình cởi mở,
luôn hoà đồng với mọi người. chịu khó tìm tòi học hỏi không ngừng nâng cao trình độ
cũng như sự hiểu biết của bản thân. Có khả năng tư duy nhậy bén trong công việc,
thích nghi được môi trường làm việc với cường độ cao…..

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Chuyên viên

Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Số 4, đường Cách mạng tháng 8, TP Thái Nguyên

Tỉnh thành phố

Thái Nguyên

Điện thoại liên hệ

365.4991

Email

Khanhhungscttn@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Quản lý đất đai

Đại học Nông lâm
Thái Nguyên

Cử nhân

2003-2007

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Kỹ năng tư vấn SXSH

EPRO

CPI

8/2010-4/2011

Giảng viên SXSH nâng cao

EPRO

CPI

6/2011

Quản lý nhà nước về môi trường

Đại học Nông lâm
Thái Nguyên

Đại học Nông lâm
Thái Nguyên

2008

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

3

3

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm KC và TV PTCN Thái Nguyên

Chuyên viên

5/2008 - nay

Nhân viên hỗ trợ hợp phần Sản xuất
sạch hơn trong công nghiệp (CPI)

Chuyên viên

10/2007 – 5/2008

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

CPI
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác
SXSH

x

x

SXSH

Thông tin, truyền thông

SXSH

Tư vấn chính sách

SXSH

Chuyển giao công nghệ

SXSH

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Cơ quan quản lý địa phương
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

x

SXSH

x

SXSH

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Tổ chức được 01 khoá đào tạo cho DN Đúc;
- Phối hợp tổ chức 09 khoá đào tạo, tập huấn cho các DN trên địa bàn tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước địa
phương.
Tư vấn doanh nghiệp
- Tư vấn về phát triển công nghiệp (lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, lập bản cam kết bảo vệ môi trường, DTM,
hỗ trợ phát triển công nghiệp…)
Thông tin truyền thông
- Phối hợp xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh, viết bài báo về SXSH; Khuyến khích phát
triển công nghiệp.
Tư vấn chính sách
- Phổ biến, tuyên truyền cơ chế, chính sách, pháp luật của nhà nước về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp.
- Đề xuất chính sách khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh;
Chuyển giao công nghệ
- Phối hợp tư vấn chuyển giao công nghệ sản xuất gạch Tuylen và gạch ngói không nung.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Với năng lực: Có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực đào tạo tập huấn, Có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực
tư vấn doanh nghiệp, Có kinh nghiệm thực tếtrong lĩnh vực thông tin, truyền thông, Có kinh nghiệm thực tế
trong lĩnh vực tư vấn chính sách, Có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Đoàn Xuân Huy, 1983
Có 6 năm kinh nghiệm, trong đó có 4 năm làm việc cho Hợp phần SXSH trong Công
nghiệp (CPI). Có kinh nghiệm tổ chức hội thảo tập huấn, và tư vấn đánh giá SXSH. Tư
vấn doanh nghiệp triển khai thực hiện SXSH về lập báo cáo KTKT; lập hồ sơ, chứng từ
dự án; lựa chọn nhà thầu, nhà cung cấp.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Nhân viên dự án

Tên cơ quan

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

Địa chỉ liên hệ

702 Phạm Văn Bạch, P12, Q.Gò Vấp

Tỉnh thành phố

Hồ Chí Minh

Email

huydxise@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Quản trị kinh doanh

Đại học Mở HCM

Cử nhân

2008 - 2011

Kỹ sư Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

Đại học Bách khoa
HCM

Kỹ sư

2001 - 2006

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Giảng viên sản xuất sạch hơn nâng cao

EPRO

CPI

2011

Tư vấn sản xuất sạch hơn

EPRO

CPI

2010

Tiếp cận sự tham gia cộng đồng trong
quản lý và lập kế hoạch môi trường

AITCV

AITCV

2009

Đấu thầu và Quản lý dự án

AMDI

AMDI

2009

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

2

2

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

Nhân viên dự án

9/2011 - nay

Thien Long Group

Hợp phần SXSH trong công nghiệp

Nhân viên hỗ trợ dự
án

06/2008 – 8/2011

CPI

Masan group

Điều phối kế hoạch

04/2005 – 5/2008

Masan Group

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

Thông tin, truyền thông

x

Kinh tế tài
chính

Khác

x

x

Tư vấn chính sách

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Cơ quan quản lý địa phương

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Hiệp hội công nghiệp

x

Cộng đồng

x

Kinh tế tài
chính

Khác

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến Sổ tay SXSH ngành dừa.
Tư vấn doanh nghiệp
- Đánh giá nhanh SXSH tại các tỉnh Bến Tre, Cà Mau, Long An, Đồng Nai.
- Tư vấn doanh nghiệp triển khai thực hiện SXSH (doanh nghiệp tại Bến Tre).
- Hỗ trợ lớp tư vấn SXSH đánh giá SXSH.
- Tư vấn lập kế hoạch thực hiện đánh giá SXSH.
Thông tin truyền thông
- Phổ biến Chiến lược SXSH tại các Hội thảo/tập huấn các tỉnh thành phía Nam
- Hướng dẫn đoàn tham quan mô hình trình diễn SXSH.
- Phổ biến kết quả áp dụng SXSH tại Bến Tre.
Lĩnh vực khác
- Tư vấn doanh nghiệp triển khai thực hiện SXSH về lập báo cáo KTKT; lập hồ sơ, chứng từ dự án; lựa chọn nhà
thầu, nhà cung cấp.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Chu Đức Khải, 1948
Tôi đã tốt nghiệp thạc sĩ trường Đại học Kỹ thuât của Ấn Độ. Có kinh nghiệm thiết kế,
chế tạo trong lĩnh vực luyện kim. Có kinh nghiệm xây dựng kế hoạch hành động, luật,
các tiêu chuẩn quy chuẩn ngành thép. Có kinh nghiệm xây dựng các tài liệu hướng dẫn
SXSH, BAT/BEP, TKNL.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

Tên cơ quan

Hội KHKT Đúc-Luyện kim Việt nam

Địa chỉ liên hệ

Tầng 7- 91 Láng Hạ

Tỉnh thành phố

Hà Nội

Email

khaichuduc@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Luyện kim

Indian Institute of
Technology KanpurIndia

Master of
Technology

1985-1987

Luyện kim

Đại học Cơ điện Bắc
Thái

Kỹ sư

1966-1971

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Quản lý đầu tư

MPI, Phần Lan

4 tháng

Phát triển DN Vừa và nhỏ

Nisiet-India

3 tháng

Tiết kiệm năng lượng

AOTS-Nhật bản

3 tháng

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ
Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

4

4

4

Tiếng Nga

3

3

2

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Vụ KHCN Bộ Công Thương

Chuyên viên Cao cấp

1984-2008

MOIT

Viện Luyện kim đen

Kỹ sư nghiên cứu

1974-1984

FMI

Công ty Gang thép Thái Nguyên

Kỹ sư Thiết kế

1971-1974

TISCO

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

x

Tư vấn chính sách

x

x

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

Hiệp hội công nghiệp

x

x

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Tham gia giảng dạy các khoá đào tạo về SXSH, Tiết kiệm năng lượng
Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn đầu tư cho các DN, Tập đoàn, TCTy…
Thông tin truyền thông
Viết bài cho các báo, tạp chí thuộc các Bộ TNMT, Bộ Công Thương, Bộ KHCN về các lĩnh vực Biến đổi khí hậu,
Tiết kiệm năng lượng, SXSH, KHCN, quản lý đầu tư v.v…
Tư vấn chính sách
Tham gia xây dựng các luật (Quản lý Hoá chất, Tiết kiệm năng lượng…), các tiêu chuẩn, qui chuẩn thuộc Bộ
TNMT, KHCN, bộ CT…
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Tư vấn chính sách

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Nguyễn Ngọc Khánh, 1985
Tôi là người có trách nhiệm trong công việc, không ngại đi công tác xa trong thời gian
dài, mong muốn tiếp tục theo đuổi lĩnh vực sản xuất sạch hơn trong tương lai.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Chuyên gia tư vấn

Tên cơ quan

Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam

Địa chỉ liên hệ

P400 nhà C10 trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tỉnh thành phố

Hà Nội

Điện thoại liên hệ

3868.4849/ máy lẻ 31

Email

khanh.nn@vncpc.vn

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Kĩ thuật Môi Trường

Đại học Bách khoa
Hà Nội

Kĩ sư

2004-2009

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam

Nhân viên

2009- nay

Vietnam Cleaner
Production Center

Trung tâm tư vấn chuyển giao công
nghệ nước sạch và môi trường

Nhân viên

2009

Centre for
Consultancy
Technology transfer
on safe water and
environment

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Đào tạo, tập huấn

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

x
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ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

Cộng đồng

x

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Cho các doanh nghiệp cũng như đội ngũ cán bộ nòng cốt của các Sở
Tư vấn doanh nghiệp
Trong một số dự án tại các địa phương trên cả nước: dự án phát triển song mây bền vững ở Đông Dương, dự
án quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh tại Việt Nam (VPEG), chương trình chung sản xuất và thương mại
xanh tăng cơ hội việc làm và thu nhập cho người nghèo ở nông thôn (One UN)
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Lê Anh Kiên, 1975
Tốt nghiệp Tiến sĩ theo chương trình phối hợp giữa Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại
học Sheffield (Vương Quốc Anh) với chuyên ngành Lò đốt và năng lượng. Kinh nghiệm
công tác trên 10 năm trong Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường (TP.HCM)
trong các lĩnh vực như: Tư vấn và quản lý môi trường; Tư vấn SSXSH; Tư vấn và
chuyển giao công nghệ xử lý chất thải; Thẩm định công nghệ Hóa & công nghệ xử lý
chất thải.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Nghiên cứu viên

Tên cơ quan

Viện Kỹ Thuật Nhiệt Đới và Bảo Vệ Môi Trường

Địa chỉ liên hệ

57A trương Quốc Dung, phường 10, Phú Nhuận

Tỉnh thành phố

Hồ Chí Minh

Email

leanhkien@vnn.vn

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Quá trình và Thiết bị Công nghệ Hóa
học (Chemical and Process
Engineering)

Đại học Sheffield
(UK) phối hợp với
ĐH Quốc gia TP.HCM

Tiến sĩ

2003-2010

Kỹ thuật môi trường

Viện Môi trường và
Tài nguyên – ĐH
Quốc gia TP.HCM

Thạc sĩ

1999-2002

Quá trình và Thiết bị Công nghệ Hóa
học

ĐH Bách khoa
TP.HCM

Kỹ sư

1993-1998

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Project Management

The Environmental
Consultancy,
University of
Sheffield

University of
Sheffield, UK

2006

Environmental Management,

The Environmental
Consultancy,
University of
Sheffield

University of
Sheffield, UK

2006

Sustainable waste management
programme

The Sheffield
University Waste
Incineration Centre

University of
Sheffield, UK

2006

Remote Sensing for Environmental
Management

AIT, Thailand

AIT, Thailand

2003

CHUYÊN MÔN KHÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ
Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

5

5

5

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và BVMT

Nghiên cứu viên

2000-nay

VITTEP

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

Thông tin, truyền thông

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

x

x

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Tập huấn SXSH theo chương trình của CPI cho một số tỉnh phía Nam, 2009-2011
- Đào tạo nhận thức SXSH phục vụ công tác tư vấn đánh giá ISO 14000 cho các khách hàng của QMS Việt Nam
Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn SXSH cho các công ty sản xuất cao su, nhựa, đồ gỗ nội thất, giấy, gạch men, bao bì, dược phẩm, bánh
kẹo, thực phẩm, chế biến thủy sản, chế biến thức ăn chăn nuôi...
Thông tin truyền thông
Hội thảo SXSH theo chương trình của CPI cho một số tỉnh phía Nam, 2009-2011
Chuyển giao công nghệ
Tư vấn thiết kế, chế tạo, lắp đặt HTXL khí thải, nước thải, lò đốt rác cho doanh nghiệp tại khu vực phía nam
Lĩnh vực khác
Tư vấn vay vốn từ một số Qũy nhằm đổi mới công nghệ và thẩm định công nghệ
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực: Đào tạo, Tư vấn doanh nghiệp, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Huỳnh Văn Lâm, 1983
Tháng 12/2007-12/2008 làm Kỹ thuật viên phân xưởng sắt hàn – Nhà máy đóng tàu
Năm Căn. Tháng 2/2009-11/2009 làm Giám sát Cty Kỹ thuật điện Xuân Thành - quận
4- TPHCM. Tháng 12/2009 – nay là Chuyên viên phòng Khuyến công và Tư vấn phát
triển công nghiệp Cà Mau.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Phụ trách mảng khuyến công &Tư vấn PTCN và SXSH

Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Cà Mau

Địa chỉ liên hệ

03-05 Lý Bôn, phường 4, TP Cà Mau Cà Mau

Tỉnh thành phố

Cà Mau

Điện thoại liên hệ

350.9295

Email

Huynhvanlam1983@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Kỹ thuật điện

Đại học Cần Thơ

Đại học

4,5 năm

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

3

3

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Nhà máy đóng tàu Năm Căn

Kỹ thuật viên

12/2007-12/2008

Cty Kỹ thuật điện Xuân Thành

Giám sát

2/2009-11/2009

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Phối hợp với chuyên gia và Hợp phần SXSH trong công nghiệp tổ chức Hội thảo phổ biến kiến thức về SXSH
trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2011

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Tư vấn doanh nghiệp
Phối hợp với các chuyên gia thực hiện đánh giá nhanh 03 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, lĩnh vự khác

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Bà Trần Thị Liên, 1980
Có 9 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi trường. Có kinh nghiệm tổ chức
đào tạo về Sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, ISO 14001, đổi mới sản phẩm....
cho các doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM. Có kinh nghiệm đánh giá SXSH cho các
doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố và các tỉnh lân cận.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Công chức

Tên cơ quan

Chi cục Bảo vệ môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên hệ

137 Bis Nguyễn Đình Chính, phường 8, Quận Phú Nhuận

Tỉnh thành phố

Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ

3844.3881-3844.3860/ máy lẻ 28

Email

rabbit_lien@yahoo.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Quản lý Môi trường

Viện Môi trường và
Tài nguyên Tp.HCM

Thạc sỹ

2005 – 2008

Địa chất môi trường

Trường Đại học
KHTN Tp.HCM

Cử nhân

1998 – 2002

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Giảng viên sản xuất sạch hơn nâng cao

EPRO

CPI

7/2011

Ứng dụng Lean & 6sigma tại Việt Nam,
phương thức Toyota và hoạt động
Kaizen

QUATEST 3

QUATEST 3

12/2010

Nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên
cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

VNCPC & UNEP

VNCPC & UNEP

10/2009

Tư vấn sản xuất sạch hơn

EPRO

CPI

11/2008

Kiểm toán năng lượng và phát triển
bền vững

Chi cục Bảo vệ môi
trường phối hợp Đại
học Kỹ thuật GRAZ
Áo

Chi cục Bảo vệ môi
trường, Đại học Kỹ
thuật GRAZ Áo tổ
chức

7/2006

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

3

2

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Chi cục Bảo vệ môi trường Thành phố
Hồ Chí Minh

Phó Giám đốc phụ
trách Trung tâm Sản
xuất sạch hơn

2008 – Nay

Hochiminh City
Cleaner Production
Center

Chi cục Bảo vệ môi trường Thành phố
Hồ Chí Minh

Chuyên viên Phòng
Quan trắc và đánh
giá chất lượng môi
trường

2004 – 2008

Hochiminh City
Cleaner Production
Center

Trung tâm Công nghệ môi trường ECO

Chuyên viên Phòng
tư vấn môi trường

2003 – 2004

Environmental
Technology Center

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Đào tạo, tập huấn

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Tổ chức đào tạo về Sản xuất sạch hơn, Tiết kiệm năng lượng, ISO 14001 cho doanh nghiệp, Đổi mới sản
phẩm.... cho các doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM
Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn đánh giá sản xuất sạch hơn cho doanh nghiệp ở Tp.HCM và các tỉnh: Công ty TNHH SX&TM Tân Quang
Minh, Công Ty Cổ Phần Kiềm Nghĩa, Công ty Cổ phần Việt Hưng, Công ty TNHH SXTM Giấy Thiên Trí, Siêu thị
Coopmart Đinh Tiên Hoàng..., Các Doanh nghiệp ở Tiền Giang, Bình Định.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Bà Dương Thị Liên, 1981
Tôi có 8 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành môi trường, trong đó có 3 năm hoạt
động chuyên sâu về SXSH. Hiện nay là chuyên gia tư vấn của Trung tâm Sản xuất sạch
Việt Nam.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Chuyên gia tư vấn SXSH

Tên cơ quan

Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam

Địa chỉ liên hệ

Tầng 4 Nhà C10, Đại học Bách khoa, số 1 Đại Cồ Việt

Tỉnh thành phố

Hà Nội

Điện thoại liên hệ

3868.4849/máy lẻ 32

Email

Lien.dt@vncpc.vn

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Công nghệ môi trường

Kyungpook National
University, South
Korea

Thạc sỹ

2005 - 2007

Công nghệ môi trường

Đại học Bách Khoa
Hà nội

Kỹ sư

1998 -2003

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Áp dụng công cụ mô phỏng nhằm tối
ưu hóa quá trình hóa học

ICS UNIDO, Trieste,
Italy

ICS UNIDO, Trieste,
Italy

2008

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

4

4

4

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam

Chuyên gia tư vấn

2008 - 2011

VNCPC

Viện Khoa học và Công nghệ Môi
trường, Đại học Bách khoa Hà nội

CB nghiên cứu

2003 - 2004

INEST

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

Tư vấn chính sách

x

Chuyển giao công nghệ

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

x

x

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

Hiệp hội công nghiệp

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Tham gia đào tạo và tập huấn cho các hội thảo, các khóa học cho cán bộ doanh nghiệp trong nhiều dự án khác
nhau.
Tư vấn doanh nghiệp
Tham gia đánh giá SXSH, SXSH – Sử dụng hiệu quả tài nguyên cho các doanh nghiệp thuộc các dự án:
- Hợp phần SXSH trong công nghiệp – CPI
- Dự án GCFT
- Chương trình sản xuất và thương mại xanh – 1 UN
- Thiết lập hệ thống sản xuất các sản phẩm song mây bền vững cho ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, 1976
Tôi là người sống nội tâm, giản dị, hòa đồng, quan tâm giúp đỡ mọi người có mối quan
hệ tốt với đồng nghiệp, tuy nhiên đối lúc sống khép mình.
Trong công việc tôi luôn có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động xử lý công việc được
được giao, làm việc thái độ làm việc nghiêm túc, nhiệt tình.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Phó trưởng phòng Công nghệ năng lượng và Môi trường

Tên cơ quan

Trung tâm tiết kiệm năng lượng và tư vấn chuyển giao công nghệ

Địa chỉ liên hệ

51 A Lý Tự Trọng

Tỉnh thành phố

Đà Nẵng

Điện thoại liên hệ

389.2823

Email

mylinhstac@yahoo.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Công nghệ Hoá Dầu

Đại học Bách khoa
Hà Nội

Kỹ sư

1994-1999

Đang học thạc sỹ ngành Công nghệ Môi
trường

Đại học Bách khoa
Đà Nẵng

2011-2013

CHUYÊN MÔN KHÁC
Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Chuyên gia năng suất xanh

Trung tâm Năng
suất Việt Nam

Trung tâm Năng
suất Việt Nam

2001

Chuyên gia sản xuất sạch hơn trong
ngành gia công và hoàn tất các sản
phẩm kim loại

VNCPC

VNCPC

2003-2004

Tư vấn sản xuất sạch hơn

EPRO

CPI

2008

Giảng viên sản xuất sạch hơn nâng cao

EPRO

CPI

2011

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

3

3

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư
vấn chuyển giao công nghệ - Sở Khoa
học và Công nghệ Đà Nẵng

Phó phòng Công
nghệ năng lượng và
Môi trường

2010 đến nay

Danang Energy
Conversation and
Technology Transfer
Consulting Center

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học
và công nghệ - Sở Khoa học và Công
nghệ Đà Nẵng , sau đổi tên là Trung tâm
Công nghệ sinh học và Ứng dụng KHCN

Phó phòng Tư vấn
và chuyển giao công
nghệ

2003-2010

Danang Applied
Science & Technology
Center

Trung tâm Bảo vệ Môi trường Đà Nẵng
– Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng

Chuyên Viên Phòng
Tư vấn và chuyển
giáo công nghệ

2001 - 2003

Danang
Environmental
Protection Center

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

Cộng đồng

x

x

Công
nghiệp

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn đánh giá sản xuất sạch hơn cho doanh nghiệp ở Đà Nẵng và Quảng Nam.
- Công ty TNHH SX&TM Nam Hưng, tỉnh Quảng Nam;
- Công ty TNHH nhựa Vũ Bình Minh, TP. Đà Nẵng;
- Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu Hoàng Hà , tỉnh Quảng Nam;
- HTX làng nghề tơ lụa Mã Châu, tỉnh Quảng Nam;
- HTX dệt may Duy trinh, Quảng Nam;
- Công ty TNHH DV&TM đồng Phước Kiều, Quảng Nam;
- Công ty TNHH Phước Thái – Nhà Máy sản xuất nước chấm, tỉnh Quảng Nam
- HTX KDTH & DV Duy Phú, Khai thác, chế tác đá sa thạch, kinh doanh vật tư nông nghiệp, dịch vụ vận tải, tỉnh
Quảng Nam

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Lĩnh vực khác
- Chủ trì và tham gia lập các báo cáo về môi trường như: Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Bản
đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Bản cam kết bảo vệ môi trường, lập các dự án đầu tư...
- Một số báo cáo ĐTM có qui mô lớn, tôi trực tiếp chủ trì và tham gia như sau:
Dự án ĐTM Khu Công nghiệp Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Dự án qui hoạch làng đá mỹ nghệ non nước
Dự án Bệnh viên ung thư Đà Nẵng
Dự án ĐTM Khu Công nghiệp Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Dự án Thuỷ điện Sông Nam – sông Bắc
Dự án xây dựng cáp treo Bà Nà
Dự án Khu Công nghệ cao thành phố Đà Nẵng
Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất nguyên vật liệu tái sinh và xử lý chất thải công nghiệp,
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Với năng lực: Đã được tham gia lớp đào tạo Giảng viên sản xuất sạch hơn nâng cao trong lĩnh vực đào tạo tập
huấn, Đã có kinh nghiệm tư vấn đánh giá SXSH cho một số đơn vị trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, Tư vấn
lập các báo cáo về môi trường (lập ĐTM, BCK,..) trong lĩnh vực khác
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ,
lĩnh vự khác

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Bà Tăng Thị Hồng Loan, 1972
Bà Tăng Thị Hồng Loan có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thông tin
và quản lý chất lượng dịch vụ về sản xuất sạhc hơn tại Trung tâm Sản xuất sạch Việt
Nam và trên 4 năm kinh nghiệm triển khai dịch vụ tư vấn chuyên sâu. Bà Loan có khả
năng nghiên cứu, phân tích, tổng hựp dữ liệu cũng như đảm bảo chất lượng sản phẩm
dịch vụ không chỉ trong lĩnh vực sản xuất sạch hơn mà cả trong các lĩnh vực ứng dụng
kỹ thuật khoa học và côngnghệ trong công nghiệp và môi trường,

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Giám đốc Công ty CP Tư vấn EPRO

Tên cơ quan

Công ty CP Tư vấn EPRO

Địa chỉ liên hệ

Phòng 406, nhà CC2a, Bắc Linh Đàm

Tỉnh thành phố

Hà Nội

Email

Loan.tth@eprovn.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Công nghệ Môi trường

Đại học Bách khoa
Hà Nội

Thạc sĩ

1996-1998

Công nghệ Thực phẩm

Đại học Bách khoa
Hà Nội

Kỹ sư

1989-1994

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Lấy mẫu và phân tích nhanh PCB trong
dầu biến thế

Viện Công nghệ môi
trường

Tổng cục Môi
trường

2010

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu
quả dành cho cán bộ quản lý và kỹ sư

Viện Bảo tồn năng
lượng quốc tế IIEC

Bộ Công Thương

2009

Chiến lược quản lý nhân sự

Công ty Minh Anh
AITC

Công ty Minh Anh
AITC

2008

Quản lý Dự án

Công ty Minh Anh
AITC

Công ty Minh Anh
AITC

2007

Kỹ năng viết báo cáo

Hội đồng Anh, Việt
nam

Hội đồng Anh, Việt
nam

2005

Kỹ năng trình bày

Viện Công nghệ châu
Á tại Việt nam AITCV

Viện Công nghệ châu
Á tại Việt nam AITCV

2004

Quản lý marketing

Viện Công nghệ châu
Á tại Việt nam
AITCV, Việ t nam

Viện Công nghệ châu
Á tại Việt nam
AITCV, Việ t Nam

1999

Sản xuất sạch hơn và sử dụng năng

Tổ chức Phát triển

Trung tâ m Sả n xuat

2001

CHUYÊN MÔN KHÁC
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lượng hiệu quả

Công nghiệp Liên
hợp quốc UNIDO

sạ ch Việ t Nam

Hệ thống ISO 9001 và kiểm toán nội bộ

SGS Việ t nam

SGS Việ t nam

2001

Sản xuất sạch hơn và phòng ngừa chất
thải

Viện Công nghệ và
Quản lý, FHBB, Thụy
sĩ

Viện Công nghệ và
Quản lý, FHBB, Thụy
sĩ

1999

Hệ thống ISO 14001và các công cụ hỗ
trợ

Cô ng ty Exergia, Hy
lạ p

Trung tâm Năng
suất VPC, Việt nam

1999

Sản xuất sạch hơn (đào tạo giảng viên)

Chương trình Môi
trường Liên hợp
quốc UNEP, Thái lan

Chương trình Môi
trường Liên hợp
quốc UNEP, Thái lan

1998

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

4

4

4

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Công ty CP Tư vấn EPRO

Giám đốc

2010-nay

EPRO Consulting JSC

Công ty CP Tư vấn EPRO

Phó Giám đốc

2008-2009

EPRO Consulting JSC

Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam

Chuyên gia thông tin

1998-2007

Vietnam Cleaner
Production Centre

Viện Khoa học và Công nghệ Môi
trường

Nghiên cứu viên

1994-1998

INEST

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

x

Tư vấn chính sách

x

x

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

x

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Kinh tế tài
chính

Khác

x
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KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Chương trình đào tạo kỹ năng tư vấn SXSH năm 2008, 2009, 2010
- Chương trình đào tạo giảng viên SXSH năm 2010
Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn áp dụng SXSH tại các doanh nghiệp sản xuất thép, đúc kim loại, bột đá, in bao bì, chế biến chè...
Thông tin truyền thông
- Thiết kế nôi dung trang web www.sxsh.vn
- Xây dựng tài liệu hướng dẫn áp dụng SXSH ngành bia, chế biến tinh bột sắn, sản xuất thép lò điện hồ quang,
đúc kim loại.
- Tổ chức thực hiện các điều tra khảo sát về hiện trạng áp dụng SXSH trên toàn quốc về định mức tiêu thụ
nguyên nhiên vật liệu, năng lượng trong ngành giấy, dệt hóa chất, cao su, chế biến thực phẩm, xi măng và thép
- Xây dựng trang web e-textile.com
- Xây dựng trang web www.vncpc.org và các tài liệu truyền thông của Trung tâm SXSH giai đoạn 1998-2007
Tư vấn chính sách
- Nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ áp dụng SXSH
- Nghiên cứu đề xuất cải thiện hệ thống khuyến công nhằm thúc đẩy việc áp dụng SXSH.
- Nghiên cứu văn bản pháp luật và thể chế liên quan đến sử dụng năng lượng hiệu quả
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Trần Duy Long, 1980
Có trách nhiệm trong công việc, thích học hỏi và đặc biệt quan tâm tới các công nghệ
sản xuất sạch hơn trong sản xuất thực phẩm.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Cán bộ tư vấn

Tên cơ quan

Trung tâm sản xuất sạch hơn Việt Nam

Địa chỉ liên hệ

Phòng 400, C10 Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà
Trưng

Tỉnh thành phố

Hà Nội

Điện thoại liên hệ

3868.4849

Email

long.td@vncpc.org

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Công nghệ sau thu hoạch

Đại học Sydney

Thạc sỹ

2008-2011

Công nghệ thực phẩm

Đại học Bách khoa
Hà Nội

Kỹ sư

1998-2003

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

5

5

5

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm sản xuất sạch hơn Việt Nam

Cán bộ

2011 - nay

VNCPC

Viện nghiên cứu rau quả

Cán bộ

2003 - 2011

FAVRI

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Kinh tế tài
chính

Khác

Trang 209/ 351

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Đào tạo cán bộ sản xuất, nông dân trong nâng cao chất lượng sản phẩm sau thu hoạch nông sản
Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Nguyễn Hồng Long, 1970
Tôi làm việc trong lĩnh vực SXSH, Bảo dưỡng công nghiệp và Đổi mới Sản phẩm Bền
vững

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Chuyên gia Đổi mới Sản phẩm Bền vững

Tên cơ quan

Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam

Địa chỉ liên hệ

P625, Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐH Bách Khoa Hà Nội, số 1
Đại Cồ Việt

Tỉnh thành phố

Hà Nội

Điện thoại liên hệ

3623.1295

Email

long.nh@vncpc.vn

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Thiết kế và Sản xuất

Viện Công nghệ
Châu Á, Thái Lan

Thạc sỹ

2003-2005

Mỏ - cơ khí

Đại học Mỏ Địa chất
Hà Nội

Kỹ sư

1991-1996

Tiếng Nga

Đại học Khoa học
Quân sự

Cử nhân

1986-1990

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Kỹ thuật điều khiển trong sản xuất

Kitakyushu TechnoCooperative
Association, Japan

Kitakyushu TechnoCooperative
Association, Japan

2002-2003

Đổi mới Sản phẩm Bền vững

Đại học Công nghệ
Delft, Hà Lan

Dự án Đổi mới Sản
phẩm Bền vững
(SPIN)

2010

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

5

5

5

Tiếng Nga

5

4

4

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam

Trưởng phòng Phát
triển dự án và dịch
vụ

2005-nay

Vietnam Cleaner
Production Center

Viện Nghiên cứu Cơ khí

Cán bộ nghiên cứu

1996-2005

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

Hiệp hội công nghiệp

x

x

Cộng đồng

x

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Giảng viên về SXSH cho các khóa đào tạo tại doanh nghiệp và hiệp hội
Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn giải pháp SXSH cho doanh nghiệp
Thông tin truyền thông
Tổ chức hội thảo trao đổi thông tin và kinh nghiệm về SXSH cho các cơ quan quản lý địa phương, doanh
nghiệp và hiệp hội
Chuyển giao công nghệ
Chuyển giao các công nghệ SXSH cho doanh nghiệp
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Tư vấn doanh nghiệp, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Nguyễn Minh Luân, 1983
Có 5 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp. Đã được đào tạo chuyên
sâu về kỹ năng giảng dạy SXSH. Hiện đang phụ trách mảng tư vấn tại Trung tâm
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hậu Giang. Đã tham gia tổ chức, hội
thảo tập huấn về SXSH trên địa bàn tỉnh.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Phụ trách công tác tư vấn

Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công & Tư vấn PTCN Hậu Giang

Địa chỉ liên hệ

Khu 406, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, TP.Vị Thanh

Tỉnh thành phố

Hậu Giang

Email

Luan_nguyen626@yahoo.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Cơ Khí

Đại Học Cần Thơ

Kỹ Sư

4,5 năm

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Giảng viên SXSH nâng cao

EPRO

CPI

2011

Giảng viên SXSH

EPRO

CPI

2010

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

2

2

2

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung Tâm Khuyến Công Và Tư Vấn
Phát Triển Công Nghiệp Hậu Giang

CBKT

2009 - nay

Hậu Giang IPC

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn
Tư vấn doanh nghiệp

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Năng
lượng

Công
nghiệp

x

x

Kinh tế tài
chính

Khác

x

Trang 213/ 351

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Tổ chức Hội thảo và Khóa Tập huấn về SXSH cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Bà Lư Thị Hồng Ly, 1983
Hiện là chuyên viên thuộc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp
tỉnh Vĩnh Long. Chuyên môn chính là: Khoa học Môi trường. Hiện nay được phân công
thực hiện công tác SXSH và các đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh. Được tham gia 02
khóa tập huấn “Giảng viên sản xuất sạch hơn” do hợp phần CPI tổ chức. Bản thân rất
thích thú đối với công tác SXSH bởi vì nó gần với chuyên ngành đã học, từ đó có thể
vận dụng kiến thức của bản thân vào thực tiễn. Bản thân tôi rất muốn tiếp tục được
tham gia những khóa tập huấn chuyên sâu hơn nữa về lĩnh vực này để bổ túc thêm
kinh nghiệm và tự tin hơn trong hoạt động triển khai tại địa phương mình. Rất hy vọng
trong tương lai không xa tôi có thể góp một phần nhỏ công sức của mình vào sự phát
triển chung của cơ quan tôi và những doanh nghiệp có liên quan.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Thực hiện các chương trình sản xuất sạch hơn, lập và thực hiện các
đề án Khuyến công trên địa bàn tỉnh.

Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Vĩnh Long

Địa chỉ liên hệ

55/7, Phạm Thái Bường, phường 4, Tp. Vĩnh Long

Tỉnh thành phố

Vĩnh Long

Email

lthly66@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Khoa học Môi trường

Trường Đại học Cần
Thơ

Thạc sỹ

2006 - 2009

Môi trường

Trường Đại học Cần
Thơ

Kỹ sư

2001 - 2006

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Giảng viên sản xuất sạch hơn nâng cao

EPRO

CPI

7/2011

Giảng viên sản xuất sạch hơn

EPRO

CPI

10/2010

Giáo dục học Đại học

Trường Đại học Cần
Thơ

Học viện Quản lý
Giáo dục - Bộ Giáo
dục và Đào tạo

10/2006

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

3

3

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Trang 215/ 351

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát
triển công nghiệp Vĩnh Long

Chuyên viên

4/2010 - nay

Vinh Long IPC

Công ty TNHH MTV Môi trường Nhiệt
Đới

Nhân viên

12/2009 – 3/2010.

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Đào tạo, tập huấn

Khác
SXSH

Tư vấn doanh nghiệp

x

Thông tin, truyền thông

SXSH

Khác(Ghi rõ…)

SXSH

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

Năng
lượng

Công
nghiệp

x

Kinh tế tài
chính

Khác
SXSH

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Tổ chức 02 lớp tập huấn về SXSH cho gần 100 đại biêu trên địa bàn tỉnh
Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn cho 04 doanh nghiệp Vĩnh Long
Thông tin truyền thông
Tổ chức 02 hội thảo về SXSH cho gần 200 đại biêu trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực khác
+ Lập các đề án bảo vệ môi trường
+ Lập bản cam kết bảo vệ môi trường, đăng ký xả thải.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Với năng lực: Có kinh nghiệm tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn trong lĩnh vực đào tạo tập huấn, Có kinh
nghiệm tổ chức các buổi hội thảo, hội nghịtrong lĩnh vực thông tin, truyền thông
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ,
lĩnh vự khác

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Bà Nguyễn Thị Mai, 1980
Có 5 năm kinh nghiệm và khả năng tư vấn, kiểm toán năng lượng; tư vấn, đánh giá Sản
xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp. Hiện nay đang công tác tại Trung tâm Nghiên cứu
ứng dụng KH&CN Hải Phòng. Đã tham gia vào các chương trình, dự án: Chương trình
Khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập của thành phố Hải Phòng giai đoạn
2006 - 2010, dự án Tiết kiệm năng lượng thương mại thí điểm - CEEP, Dự án nâng cao
hiệu quả sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam Pecsme, Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Nghiên cứu viên tại Phòng TKNL&SXSH

Tên cơ quan

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KH&CN Hải Phòng

Địa chỉ liên hệ

Số 276B, Nhà A10, Đồng Tâm, Lạch Tray

Tỉnh thành phố

Hải Phòng

Email

hienmaits78@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Kỹ thuật môi trường

Trường Đại học dân
lập Hải Phòng

Kỹ sư

1999 -2003

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Giảng viên sản xuất sạch hơn nâng cao

EPRO

CPI

2011

Tư vấn sản xuất sạch hơn

EPRO

CPI

2009

Giảng viên – Xúc tiến sử dụng tài
nguyên hiệu quả cho các doanh nghiệp
nhỏ và vừa

Trung tâm sản xuất
sạch Việt Nam

Chương trình liên
hiệp quốc (UNEP) phối hợp với tổ chức
phát triển công
nghiệp liên hiệp
quốc(UNDO)

2009

Kiểm toán năng lượng, giám sát và xác
nhận tiết kiệm năng lượng

Bộ Công Thương

Chương trình tiết
kiệm năng lượng
thương mại thí điểm
- CEEP

2007

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

4

2

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng
KH&CN Hải Phòng

Nghiên cứu viên
Phòng TKNL&SXSH

2007 - 2011

Hai Phong science
and technology
applying reseaching
centre

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

Tư vấn chính sách

x

Chuyển giao công nghệ

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

Cộng đồng

x

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Đào tạo, tập huấn về sản xuất sạch hơn cho 05 doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp sản xuất giấy và bột
giấy, chế biến thực phẩm tại Hải Phòng từ năm 2008 - 2011
Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn cho doanh nghiệp tiếp cận và tham gia các chương trình về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp do bộ
Công thương, UBND thành phố Hải Phòng chủ trì.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Với năng lực: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo tập huấn, Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn doanh
nghiệp, Có kinh nghiệmtrong lĩnh vực thông tin, truyền thông
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ,
lĩnh vự khác

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Lê Hoàng Mãnh, 1960
Có kinh nghiệm hơn 30 năm tham gia công tác tại Doanh nghiệp Nhà nước và cơ quan
Quản lý Hành chính Nhà nước. Trực tiếp theo dõi các Doanh nghiệp sản xuất công
nghiệp, am hiểu về các chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp.
Tôi đã tham gia khóa tập huấn về tư vấn và giảng dạy SXSH do CPI - Bộ Công thương tổ
chức.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Trưởng phòng QLCN

Tên cơ quan

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Địa chỉ liên hệ

08 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Vũng Tàu

Tỉnh thành phố

Bà Rịa - Vũng Tàu

Email

lehoangmanh95@yahoo.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Quản lý Công nghiệp

Đại học Bách khoa
TP. HCM

Cử nhân

1993

Quản trị kinh doanh

Đại học Bách Khoa
Hà Nội

Thạc sỹ

2005

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Quản lý chất lượng ISO

SGS

SGS

2000

Giảng viên SXSH

EPRO

CPI

2010

Giảng viên SXSH nâng cao

EPRO

CPI

2011

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

3

3

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Sở Công nghiệp tỉnh BRVT

TP .QLCN

2003-2008

Sở Công Thương tỉnh BRVT

TP.QLCN

2008-2011

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Đào tạo, tập huấn

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

Tư vấn chính sách

x

Chuyển giao công nghệ

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

Công
nghiệp
x

Kinh tế tài
chính

Khác

x

NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Tư vấn chính sách

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Nguyễn Tiến Mạnh, 1979
Tôi tốt nghiệp thạc sĩ công nghệ môi trường tại trường Đại học Bách Khoa Hà nội và cử
nhân ngành công nghệ sinh học trường Đại học mở Hà Nội. Tôi có 10 năm kinh nghiệm
làm việc trong lĩnh vực chế biến thực phẩm và hệ thống xử lý nước. Tôi đã tham gia
khóa tập huấn về kỹ năng tư vấn SXSH năm 2010.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Tư vấn QLCL

Tên cơ quan

Công ty Cổ phần Tư vấn Nam Trường Phát

Địa chỉ liên hệ

184 Nguyễn Đức Thuận, Thạch Bàn, Long Biên

Tỉnh thành phố

Hà Nội

Điện thoại liên hệ

676.2829

Email

namtruongphat@vnn.vn

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Công nghệ thực phẩm, quản lý chất
lượng

Đại học Bách khoa
Hà Nội

Thạc sỹ

2004-2006

Công nghệ sinh học

Đại học mở

Đại học

1997-2001

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9000,
ISO 14000

BSI

BSI

2011

Tư vấn sản xuất sạch hơn

EPRO

CPI

2010-2011

Tích hợp hệ thống ISO 14000 & SA
8000

BVC

BVC

2006

Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 22000

TQCSI

TQCSI

2005

Quản lý hành chính nhà nước

TĐC

TĐC

2004

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

4

3

3

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Công ty Tư vấn Nam Trường Phát

Điều hành

2006-Nay

Công ty Tư vấn Á Châu

Chuyên gia tư vấn

2005-2006

Công ty KIS

Chuyên viên

2004-2004

Công ty thực phẩm miền bắc

Điều hành ca

2001-2004

Đại học Nông nghiệp I

Chuyên viên

2001

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Đào tạo, tập huấn

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Khác(Ghi rõ...)

x

Năng
lượng
x

QLCL
QLCL

NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Bùi Văn Minh, 1969
Tôi đã tốt nghiệp ngành điện tử viến thông của trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Tôi
có 20 năm kinh nghiệp làm về tiết kiệm năng lượng và SXSH cho các doanh nghiệp
công nghiệp. Hiện nay tôi là phó giám đốc trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển
công nghiệp của Thành phồ Đà Nẵng.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Phó giám đốc

Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đà Nẵng

Địa chỉ liên hệ

Số 09, đường Cách mạng Tháng tám, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

Tỉnh thành phố

Đà Nẵng

Email

Buiminhc7@yahoo.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Điện tử viễn thông

Đại học Bách khoa
Đà Nẵng

Kỹ Sư

1998-2003

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

2

2

2

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Nhà máy bia Khuê Trung

Kỹ thuật

1992-2001

Trung tâm tư vấn kỹ thuật công nghiệp

Phó Giám đốc

2001-2010

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát
triển công nghiệp Đà Nẵng

Phó Giám đốc

2010 đến nay

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

Tư vấn chính sách

x

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

x

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Kinh tế tài
chính

Khác
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ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

Cộng đồng

x

x

x

Kinh tế tài
chính

Khác

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Tư vấn doanh nghiệp
Từ năm 2002 đến nay, tiến hành áp dụng các giải pháp chương trình SXSH, đo đạc kiểm tra các thông số kỹ
thuật về: tiêu thụ năng lượng, nước thải, khí thải,… Dây chuyền chế biến nông sản cho các doanh nghiệp công
nghiệp
Tư vấn chính sách
Tham gia xây dựng chính sách hỗ trợ các các dự án bảo vệ môi trường
Chuyển giao công nghệ
- Giám sát chuyển giao công nghệ dây chuyền thiết bị sản xuất: nước thải, khí thải, lò luyện thếp 15tấn/h, dây
chuyền cán thép liên tục.
- Cải tạo dây chuyên thiết bị, áp dụng các giải pháp kỹ thuật về xử lý nước thải, khí thải, tiết kiệm nguyên nhiên
liệu
Lĩnh vực khác
Giám sát hệ thống điện, điều hòa, điều không, tạo ẩm.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Tư vấn doanh nghiệp, Tư vấn chính sách, lĩnh vự khác

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Vũ Bá Minh, 1952
Có 35 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, môi trường…. Được tiếp
xúc và làm việc về SXSH trong công nghiệp từ những năm 1997. Là giảng viên cao cấp
về SXSH. Đã tư vấn SXSH cho rất nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Cán bộ giảng dạy

Tên cơ quan

Đại học Bách khoa TP.HCM

Địa chỉ liên hệ

268 Lý Thường Kiệt, Quận10

Tỉnh thành phố

Hồ Chí Minh

Email

vbminh@hcmut.edu.vn; minh.vuba@yahoo.com.sg

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Máy Thiết bị Hóa chất-Thực phẩm

ĐHBK TP.HCMUniversity of
Adelaide

Thạc sĩ

1995

Máy Thiết bị Hóa chất-Thực phẩm

ĐHBK TP.HCM

Kỹ sư

1976

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Sản xuất sạch hơn và Sử dụng hiệu quả
và tiết kiệm năng lượng

UNIDO

UNIDO

1997,1999

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

5

5

5

Tiếng Pháp

4

2

2

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Đại học Bách khoa TP.HCM

Giảng viên chính

1976-nay

Ho Chi Minh city
University of
Technology

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

Hiệp hội công nghiệp

x

x

x

Cộng đồng

x

x

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Chuyên gia đào tạo và đánh giá nhanh đối với các dự án SXSH của CPI tại một số tỉnh của Việt Nam
- Giảng viên “SXSH trong ngành chế biến hải sản” – Dự án SEAQIP
- Giảng viên “Lợi ích của SXSH” – Bộ Kế hoạch và đầu tư, DOSTE và UNEP
- Giảng viên SXSH, dự án trình diễn trong ngành thuộc da của UNDP
- Giảng viên SXSH tại khoa Kỹ thuật môi trường – Đại học Bách Khoa HCM
Tư vấn doanh nghiệp
- Tư vấn SXSH cho các doanh nghiệp Bình Minh, Thịnh Đạt, Văn Thành. Tư vấn SXSH và thiết kế HTXLNT cho
các công ty Chánh Hưng, Nhuộm Tuấn Hoàng, Thiên Sinh, Thuốc lá Bình Dương.
- Tư vấn thay đổi công nghệ và thiết bị cho Nhựa Tân Phú
- Chuyên gia cho dự án SXSH của UNIDO trong sản xuất xuất rượu và mỳ tại Lào
Chuyển giao công nghệ
- Thiết kế và chuyển giao hệ thống tẩy axit cho các thiết bị bằng thép không gỉ và hệ thống đường ống của các
dự án nhà máy sản xuất dầu gội đầu của Công ty Procter & Gamble
- Thiết kế và chế tạo các bộ lọc (tấm và frame) và đổi mới quá trình để nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu
quả trong sản xuất nước tương cho DN Trường Thành, Mekong, Hậu Sanh…
- Thiết kế hệ thống xử lý nước ngầm cho sản xuất của DN Trương Thanh
- Thiết kế máy sấy tinh bột ngô và sấy kẹo thạch cho Công ty Bibica - Đồng Nai, nhà máy sản xuất bột gạo Sa
Đec, nhà máy sản xuất tinh bột sắn Tây Ninh…
Lĩnh vực khác
Điều phối viên dự án thí điểm SXSH vì sản phẩm tốt hơn.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực: Đào tạo, Tư vấn doanh nghiệp, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Nguyễn Trọng Minh, 1985
Có 4 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi trường. Có kinh nghiệm đào tạo
tập huấn cho sinh viên và doanh nghiệp về ISO, SXSH. Có kinh nghiệp tư vấn ISO, luật
và chính sách môi trường.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Tư vấn môi trường, ISO và sản xuất sạch hơn

Tên cơ quan

Công ty TNHH Greco

Địa chỉ liên hệ

51/12 Giải Phóng, phường 4, quận Tân Bình

Tỉnh thành phố

Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ

6654.5990

Email

trongminh@greco.vn- trongminh@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Kỹ thuật môi trường

ĐH Bách Khoa
TP.HCM

Đại học

2002-2007

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

ISO 14001

Quatest 3

Quatest 3

2008

HSE basic

Greco

Greco

2011

ISO 9001

Greco

Greco

2010

Tư vấn sản xuất sạch hơn

EPRO

CPI

2010

Giảng viên sản xuất sạch hơn nâng cao

EPRO

CPI

2011

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

4

3

3

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Công ty TNHH Greco

Phó Giám Đốc

2011

Công ty TNHH Yêu Môi Trường

Trưởng phòng

2009-2011

Công ty Thoát nước Đô thị TP.HCM

Giám sát viên

2007-2009

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Trang 227/ 351

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

Hiệp hội công nghiệp

x

x

Cộng đồng

x

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Đào tạo tập huấn về SXSH cho các cán bộ của doanh nghiệp: Công ty TNHH SX TM BTCO, Công ty TNHH Hoá
Keo Bình Thạnh, Công ty TNHH Thương mại Đại Phú, Công ty Cổ phần Sơn SamSon, Doanh nghiệp Tư nhân Dy
Khang
Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn SXSH cho các doanh nghiệp: Công ty TNHH SX TM BTCO, Công ty TNHH Hoá Keo Bình Thạnh, Công ty
TNHH Thương mại Đại Phú, Công ty Cổ phần Sơn SamSon, Doanh nghiệp Tư nhân Dy Khang
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Chuyển giao công nghệ.

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Trang 228/ 351

Ông Phan Thanh Nam, 1978
Tôi có kỹ năng truyền đạt tốt và có khả năng làm việc được với những áp lực cao và
làm việc được với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Tôi đã tham gia khóa đào
tạo giảng viên về SXSH do Bộ Công thương tổ chức.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Trung tâm Khuyến công & TVPTCN Bình Dương

Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp Bình
Dương

Địa chỉ liên hệ

187, Đại lộ Bình Dương, phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một

Tỉnh thành phố

Bình Dương

Email

Thanhnam210478@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Kỹ sư điện

Đại học Bình Dương

Kỹ sư

1999-2003

Cử nhân kinh tế

Đại học Bình Dương

Cử nhân

2009-2011

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Giảng viên SXSH

EPRO

CPI

10-2010

Giảng viên SXSH nâng cao

EPRO

CPI

7-2011

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

3

3

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Công ty TNHH Xây Dựng Điện Miền
Nam

CBKT

2003-2006

Công ty TNHH TM - Xây Dựng Điện
Đông Nam

Phó Giám đốc

2006-2010

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát
triển công nghiệp Bình Dương

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

2011-nay
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

Tư vấn chính sách

x

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Cơ quan quản lý nhà nước

Năng
lượng

Công
nghiệp

x

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Tham gia thuyết trình cho 02 lớp tập huấn phổ biến kiến thức về SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Bình Dương
Tư vấn doanh nghiệp
Tham gia đánh giá nhanh về SXSH cho 03 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương: Công ty TNHH Kim
Thành A; Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa; Xí nghiệp Cao su Bình Dương.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Lê Công Năm, 1976
Đã có 13 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực năng lượng. Từ năm 2010 đến nay
là Phó phòng Tiết kiệm năng lượng thuộc Trung tâm khuyến công & Tư vấn PTCN tỉnh
Bà rịa-Vũng tàu. Đã được tham gia khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng tư vấn và giảng
dạy Sản xuất sạch hơn do CPI tổ chức.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Chuyên viên phòng Tư vấn PTCN và TKNL

Tên cơ quan

Trung tâm khuyến công & Tư vấn PTCN tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu

Địa chỉ liên hệ

213 Ba cu F4 thành phố Vũng Tàu

Tỉnh thành phố

Bà Rịa - Vũng Tàu

Email

Congnam.kcvt@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Cơ điện lạnh

Trường Đại học thủy
sản Nha Trang

Cử nhân

1994 - 1998

Điện khí hoá-Cung cấp điện

Trường Đại học Sư
phạm kỹ thuật
Tp.HCM.

Kỹ sư

2003 - 2008

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Tổ chức và quản lý công việc

Cty tư vấn quản trị
và đào tạo DN
Darwin, Việt Nam

Cty tư vấn quản trị
và đào tạo DN
Darwin

2004

Tư vấn sản xuất sạch hơn

EPRO

CPI

2010-2011

Giảng viên sản xuất sạch hơn nâng cao

EPRO

CPI

7/2011

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

2

2

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trường trung cấp đào tạo nghề BR - VT

Giảng viên khoa cơđiện-lạnh

8/1998-1/1999

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Công ty liên doanh Sunguiway Đại
Dương

Giám sát mỏ

2/1999-9/1999

Công ty TNHH gạch men Mỹ Đức

Quản đốc phòng sản
xuất

10/1999-1/2010

Trung tâm khuyến công & Tư vấn PTCN
tỉnh Bà rịa-Vũng tàu

Phó phòng Tiết kiệm
năng lượng

2/2010-nay

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Tư vấn doanh nghiệp

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

Năng
lượng
x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Tư vấn doanh nghiệp
- Tư vấn sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho Doanh nghiệp tư nhân Hoài Cổ Thành 2010
- Tư vấn sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho Công ty chế biến mủ cao su Tân Thành 11/2011
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Trang 232/ 351

Bà Ngô Thị Nga, 1949
Qua 14 năm tích luỹ kinh nghiệm trong lĩnh vực SXSH và liên quan cùng với nhiều
năm giảng dạy ở trường đại học về môn quá trình và thiết bị công nghệ hoá học và
công nghệ, quản lý môi trường đã tạo cho tôi sự quan tâm lớn tới vấn đề đào tạo đội
ngũ chuyên gia và nhân lực về lĩnh vực sử dụng hiệu quả tài nguyên và sxsh.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Phó giám đốc

Tên cơ quan

Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất Sạch hơn Việt Nam

Địa chỉ liên hệ

Phòng 400,nhà C 10,tầng 4, ĐHBK Hà Nội

Tỉnh thành phố

Hà Nội

Điện thoại liên hệ

386.84849/máy lẻ 42

Email

Nga.nt@vncpc.org

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Quá Trình và Thiết bị Công nghệ Hoá
học

Trường ĐH Koethen,
CHLB Đức

Phó TS

1974-1977

Quá Trình và Thiết bị Công nghệ Hoá
học

Trường ĐH Koethen,
CHLB Đức

Kỹ sư

1968-1973

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Sản xuất Sạch hơn(SXSH)

Đại học Lund, Thụy
điển

UNEP

3 tuần,1999

SXSH trong công nghiệp dệt

ĐH FHBB, Thụy sỹ

UNIDO

2 tuần, 2004

Quản lý Môi trường và SXSH

InWent, CHLB Đức

InWent

3 tuần,2005

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Đức

4

4

3

Tiếng Anh

3

3

3

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm Sản Xuất Sạch hơn Việt Nam

Phó giám đốc

1998-nay

VNCPC

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Trang 233/ 351

Viện KH và CN Môi trường, ĐHBK Hà
Nội

Cán bộ giảng dạy

1994-1998

INEST, HUST

Khoa Hoá, ĐHBK Hà Nội

Cán bộ giảng dạy

1977-1994

Chemical
Engineering Dept,
(HUST)

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

x

x

Đào tạo, tập huấn

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

Tư vấn chính sách

x

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

Hiệp hội công nghiệp

x
x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Soạn giáo trình và giảng nhiều khoá môn học SXSH ở bậc cao học và đại học ở các trường đại học
- Giảng viên cho nhiều lớp tập huấn trong khuôn khổ các dự án Quốc tế như UNIDO, UNEP, SEAQIP, DANIDA,
SEMLA, CPI…
- Tham gia các khoá đào tạo chuyên gia SXSH trong khuôn khổ dự án UNIDO,DANIDA(CPI/MOIT)
Tư vấn doanh nghiệp
Hướng dẫn thực hiện đánh giá SXSH và tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp tham gia chương trình
trình diễn thuộc các dự án trong ngành công nghiệp giấy, dệt nhuộm, bia…
Thông tin truyền thông
- Tham gia truyền thông và nâng cao nhận thức SXSH cho các bên liên quan
- Tham gia phỏng vấn và tọa đạm do đài truyền hinh và đài phát thanh trung uơng và địa phương tổ chức
Tư vấn chính sách
Tham gia viết các tài liệu liên quan đển tư vấn chính sách cho cơ quan Nhà nước về quản lý môi trường.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực: đào tạo, tư vấn doanh nghiệp, tư vấn chính sách

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Bà Trần Thanh Nga, 1983
Tôi đã tốt nghiệp khoa Công nghệ Môi trường, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm
2006. Sau khi tốt nghiệp, tôi đã có 3 năm kinh nghiệm làm việc dự án tại “Hợp phần
sản xuất sạch hơn trong công nghiệp – Bộ Cô ng Thương (CPI)” với vai trò tư vấn, hỗ
trợ cho một số doanh nghiệp Nghệ An những giải pháp cần thiết để có thể áp dụng
hiệu quả sản xuất sạch hơn dựa trên đặc thù của từng doanh nghiệp. Trong quá trình
làm việc tại Hợp phần CPI, tôi đã cí cơ hội được tham gia khóa đào tạo do chương trình
Hợp tác Việt Nam – Đan Mạch tổ chức đặc biệt là khóa đào tạo 1 năm kỹ năng tư vấn
SXSH. Sự tham gia các khóa đào tạo ngoài việc trang bị thêm kiến thức đã giúp cho tôi
trau dồi các kỹ năng giao tiếp, tư vấn và các kỹ năng quý báo khác cho công việc. Tôi hy
vọng thời gian tới sẽ có nhiều cơ hội được làm việc trong lĩnh vực môi trường, đặc biệt
là trong lĩnh vực tư vấn thực hiện SXSH.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Địa chỉ liên hệ

53 Tuệ Tĩnh, phường Hà Huy Tập, TP Vinh

Tỉnh thành phố

Nghệ An

Email

Nga.cpi@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Công nghệ môi trường

Đại học Bách Khoa
Hà Nội

Kỹ sư

2001-2006

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Tư vấn SXSH

EPRO

CPI

2008

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

3

3

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Hợp phần CPI – Bộ Công Thương

Nhân viên

2007-2010

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

x

Trang 235/ 351

Tư vấn doanh nghiệp

x

Thông tin, truyền thông

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Tổ chức các hội thảo, khóa đào tạo, tập huấn SXSH cho cán bộ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ
năm 2008 - 2010
Tư vấn doanh nghiệp
- Tư vấn SXSH cho các dự án trình diễn của Hợp phần CPI
- Tư vấn SXSH cho nhà máy Giấy Lam Sơn Thanh Hóa
Thông tin truyền thông
- Tổ chức các hội thảo phổ biến SXSH cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
- Viết các bài báo về sxsh đăng trên tạp chí công thương Nghệ An, trên trang Web của Hợp phần CPI
- Tổ chức sản xuất các phim chuyên đề về SXSH
- Thiết kế tờ rơi SXSH cho tỉnh Nghệ An
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Bùi Chính Nghĩa, 1953
Có trên 30 năm kinh nghiệm. Đã tư vấn cho nhiều DN trong ngành công nghiệp Thái
Bình nghiên cứu đổi mới thiết bị công nghệ, giảm mức tiêu hao nguyên vật liệu, năng
lượng. Có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường đại học, kỹ thuật. Đã được đào tao Kỹ
năng giảng dạy SXSH.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Trưởng phòng kỹ thuật an toàn môi trường

Tên cơ quan

Sở Công Thương Thái Bình

Địa chỉ liên hệ

Số 144, phố Lê Lợi, TP Thái Bình

Tỉnh thành phố

Thái Bình

Điện thoại liên hệ

383.8604

Email

buichinhnghia@gmail.com.

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Công nghệ chế tạo máy

Trường Đại học
Bách Khoa Hà Nội

Kỹ sư

1969-1975

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Quản lý nhà nước về Khoa học - Công
nghệ

Trường nghiệp vụ
QL Bộ Khoa học Công nghệ

Trường nghiệp vụ
QL Bộ Khoa học Công nghệ

1999

Giảng viên SXSH

EPRO

CPI

2010

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Sở Công Thương Thái Bình

Trưởng phòng Kỹ
thuật-An toàn-Môi
trường

1998 ÷ Nay

Công ty Đay Thái Bình

Phó ban kỹ thuật Điều độ sản xuất

1991 ÷ 1998

Tiệp Khắc

Thực tập sinh

1988 ÷ 1991

Trường Kinh tế - Kỹ thuật Thái Bình

Giáo viên

1979 ÷ 1988

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Cán bộ giảng dạy

1975 ÷ 1979

CHUYÊN MÔN KHÁC

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

x

x

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn cho nhiều DN trong ngành công nghiệp Thái Bình nghiên cưu đổi mới thiết bị công nghệ, giảm mức
tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Trần Văn Nhân, 1947
Tập trung hoạt động trong các lĩnh vực SXSH, Quản lý môi trường và Phát triển sinh
thái công nghiệp. Đã tham gia các dự án sau ở Việt Nam: “Sản xuất sạch hơn trong các
nhà máy giấy” (1996 – 1997) do UNEP tài trợ, “Thành lập Trung tâm Sản xuất sạch
Việt Nam” (1998 – 2009) do SECO Thụy Sỹ tài trợ thông qua UNIDO; “Giảm phát thải
khí nhà kính trong công nghiệp ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương” (2002 – 2005),
“Đẩy mạnh sử dụng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp thông qua SXSH/quản lý
môi trường (CP-EE) của UNEP khu vực (2003 -2004); Dự án Môi trường Việt Nam Canada, Các dự án Môi trường của DANIDA tài trợ cho Việt Nam và dự án về môi
trường của Ngân hàng Phát triển Châu Á ở Vịnh Hạ Long,
Là Phó Giáo sư của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã ở cương vị Viên trưởng Viện
Khoa học và Công nghệ Môi trường của trường từ năm 2001 – 2008. Hiện nay là Giám
đốc Công ty Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam của Trường Đại học Bách Khoa Hà
Nội. Được Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng thưởng “Giải thường Môi trường năm
2004”
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ sư Hóa lý tại trường Đại học Công nghẹ Hóa học
Matxcơva mang tên Mendeleyev (MXTU) năm 1974. Tốt nghiệp Thạc Sỹ Kỹ thuật môi
trường tại Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Băng Cốc, Thái Lan năm 1984. Bảo vệ luận án
Tiến Sỹ chuyên ngành Quá trình và thiết bị công nghệ Hóa học tại Trường Đại học Bách
Khoa Hà Nội năm 1989. Thực tập cao cấp (sau Tiến Sỹ) về Kỹ thuật môi trường tại
Trường Đại học Công nghệ hóa học Matxcơva mang tên Mendeleyev năm 1990.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Tư vấn và giảng dạy

Tên cơ quan

Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam
(Công ty VNCPC)

Địa chỉ liên hệ

Tầng 4 nhà C-10, Trường ĐH Bách Khoa HN

Tỉnh thành phố

Hà Nội

Điện thoại liên hệ

3868.4849; 3868.4850/ máy lẻ 20

Email

Nhan.tv@vncpc.org

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

QT&TBCN Hóa học

ĐH Bách Khoa Hà
Nội

Tiến sỹ

1985 -1989

Kỹ thuật Môi trường

Viện Công nghệ
Châu Á (AIT)

Thạc Sỹ

1982 - 1984

Kỹ sư Hóa lý

ĐH Công nghệ Hóa
học Mendeleyev,
Matxcơva MXTU

Đại học

1974

Kỹ thuật môi trường

MXTU

Thực tập sinh cao
cấp

1989 –1990

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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CHUYÊN MÔN KHÁC
Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Quản lý tài nguyên nước hợp lý về môi
trường

CEFIGRE & ONEB

CEFIGRE & ONEB

02/1989

Đánh giá tác động môi trường

CEFIGRE & ONEB

CEFIGRE & ONEB

1991

Quản lý môi trường

ĐH Dalhousie,

ĐH Dalhousie

1995

Canada

Canada

IDB, Bộ Kinh tế, Đài
Loan

IDB, Bộ Kinh tế, Đài
Loan

1997

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Nga

5

4

4

Tiếng Anh

5

4

4

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Viện Khoa học và Công nghệ Môi
trường, ĐHBK Hà Nội

Phó Viện trưởng và
Viện trưởng, ĐHBK

1998 -2008

Hanoi University of
Technology

Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam
và Công ty VNCPC, ĐHBK

Giám đốc

1998 – nay

Vietnam Cleaner
Production Centre

Trung tâm Khoa học và Công nghệ Môi
trường, ĐHBKHN

Phó Giám đốc

1994 – 1998

Hanoi University of
Technology

1975 – 1994

Hanoi University of
Technology

Sản xuất sạch hơn

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Khoa Công nghệ Hóa học
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Đào tạo, tập huấn

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Tư vấn chính sách

x

x

Chuyển giao công nghệ

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Cơ quan quản lý nhà nước

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

x
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Cơ quan quản lý địa phương

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

Hiệp hội công nghiệp

x

x

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Gặp gỡ với lãnh đạo các doanh nghiệp và các bên liên quan để giới thiệu về SXSH
- Thuyết trình về SXSH cho các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp trong khuôn khổ dự án do quốc tế
tài trợ;
- Đào tạo cho cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp về kỹ thuật đánh giá SXSH
- Giảng dạy cho sinh viên (Đại học và Cao học) các trường Đại học
- Biên soạn tài liệu giảng dạy
Tư vấn doanh nghiệp
- Hướng dẫn thực hiện đánh giá SXSH ở các doanh nghiệp tham gia các dự án do quốc tế tài trợ
- Tư vấn cho một số doanh nghiệp ttrong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố/tỉnh
Thông tin truyền thông
- Thuyết trình nâng cao nhận thức cho các bên liên quan
- Tham gia phỏng vấn và tọa đạm do VTV tổ chức
Tư vấn chính sách
- Tư vấn chính sách cho một số cơ quan Nhà nước về quản lý môi trường ở cấp trung ương và địa phương
trong khuôn khổ nhiệm vụ Nhà nước
Chuyển giao công nghệ
Tham gia chuyển giao công nghệ và thiết bị sản xuất cồn thực phẩm quy mô nhỏ và hệ thếng thiết bị sản xuất
sinh khối tảo có sử dụng năng lượng gió và năng lượng mặt trời.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Ngô Hữu Nhẫn, 1963
Từ 12/1987 – 12/1991 là Cán bộ phòng Kế hoạch – Liên hiệp Cty Sản xuất nông sản
xuất khẩu Minh Hải. Từ 01/1996 – 03-1997: Cán bộ phòng Kế hoạch – Cty Xây lắp điện
Minh Hải. Từ 04/1997 – 02/2001: Chuyên viên phòng Kinh tế - Kỹ thuật Sở Công
nghiệp Cà Mau. Từ 03/2001 – 06/2008: Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Sở
Công nghiệp Cà Mau. Từ 07/2008 – 03/2009: Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công
Cà Mau. Từ 04/2009 đến nay: Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát
triển công nghiệp Cà Mau.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Phụ trách Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp và Văn
phòng SXSH

Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Cà Mau

Địa chỉ liên hệ

03-05 Lý Bôn, phường 4, TP Cà Mau

Tỉnh thành phố

Cà Mau

Điện thoại liên hệ

350.9295

Email

Ngohuunhan07@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Kinh tế công nghiệp

Trường Đại học Kinh
tế Tp HCM

Đại học

4 năm

Công nghệ thông tin

Trường Đại học Kỹ
thuật công nghệ Tp
HCM

Đại học

2,5 năm

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Liên hiệp Cty Sản xuất nông sản xuất
khẩu Minh Hải

Cán bộ

12/1987 – 12/1991

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Cơ quan giải thể, chờ chuyển công tác

01/1992 – 12/1995

Cty Xây lắp điện Minh Hải

Cán bộ

01/1996 – 03/1997

Sở Công nghiệp Cà Mau

Chuyên viên

04/1997 – 02/2001

Sở Công nghiệp Cà Mau

Phó Trưởng phòng

03/2001 – 06/2008

Trung tâm Khuyến công Cà Mau

Phó Giám đốc

07/2008 – 03/2009

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp

x

Khác(Ghi rõ…)

x

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

Công
nghiệp
x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Phối hợp với chuyên gia và Hợp phần SXSH trong công nghiệp tổ chức Hội thảo phổ biến kiến thức về SXSH
trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2011
Tư vấn doanh nghiệp
Phối hợp với các chuyên gia thực hiện đánh giá nhanh 03 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Đinh Hùng Nhạn, 1984
Kỹ nă ng giao tiep tot, có khả nă ng là m việ c với nhieu đoi tượng, là m việ c trong đieu
kiệ n á p lực cao, sử dụ ng internet và phan mem thong kê thà nh thạ o. Có khả năng phân
tích và thích nghi với môi trường cao nhằm xác định, cân nhắc những nhu cầu/ rủi ro
có thể gặp và tìm ra giải pháp. Người sáng tạo trong viết đề xuất và giải quyết vấn đề,
làm việc chăm chỉ và yêu thích thử thách. Xây dựng mối quan hệ tốt, giỏi giao tiếp và có
khả năng thuyết trình lưu loát.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Chuyên viên khuyến công và SXSH

Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bến Tre

Địa chỉ liên hệ

71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre

Tỉnh thành phố

Bến Tre

Email

dhnhansct@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Công nghệ thực phẩm

Trường Đại học
Bách Khoa TP Hồ
Chí Minh

Kỹ sư

2002 - 2007

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Chuyên viên kinh tế

ĐH Quốc gia Tp.HCM

Khoa kinh tế

2008

Tư vấn sản xuất sạch hơn

EPRO

CPI

2010-2011

Giảng viên sản xuất sạch hơn

EPRO

CPI

2010

Giảng viên sản xuất sạch hơn nâng cao

EPRO

CPI

2011

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

3

3

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát
triển công nghiệp Bến Tre

Chuyên viên

2008 - nay

Văn phòng SXSH Bến Tre

Chuyên viên

2009 - nay

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Đào tạo, tập huấn

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

Chuyển giao công nghệ

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

x

Khác

x

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

x

Cơ quan quản lý nhà nước

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

Cộng đồng

x

x

Kinh tế tài
chính

Khác

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Đào tạo về Sản xuất sạch hơn, Tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp ở Bến Tre.
Tư vấn doanh nghiệp
- Tư vấn đánh giá sản xuất sạch hơn cho doanh nghiệp ở Bến Tre từ năm 2010– 2011: Công ty TNHH TM – DV
– XNK BTCO; DNTN Hoài Cổ; Cơ sở thạch dừa Minh Tâm; Cơ sở kẹo dừa Ngân Phát; Công ty TNHH TMSX Đức
Thành; DNTN Tuyết Phụng; HTX Cửu Long; Chi nhánh Công ty CP chế biến chỉ xơ dừa 25/8; Cơ sở sản xuất túi
nhựa Lương Hòa; DNTN Thái Phong; DNTN Phúc Sang.
Thông tin truyền thông
- In ấn tờ rơi, truyền bá nhân rộng việc áp dụng sản xuất sạch hơn và sử dụng hiệu quả năng lượng trong lĩnh
vực công nghiệp.
- Phổ biến các sổ tay chuyên đề về SXSH đến các doanh nghiệp, các đối tượng cần thông tin.
- Tham gia xây dựng phim, viết báo về sản xuất sạch hơn phát sóng trên đài truyền hình và đăng trên báo địa
phương.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Với năng lực: Tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu vào từng chuyên ngành cho các đối tượng công nghiệp cụ
thể, có nhiều tiềm năng áp dụng SXSH. trong lĩnh vực đào tạo tập huấn, Dưới hình thức hỗ trợ chuyên gia tư
vấn, giới thiệu công nghệ, tìm nguồn tài trợ vốn cho doanh nghiệp. trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, Xây
dựng phim tư liệu, chuyên mục giới thiệu, quảng bá chương trình SXSH, tiết kiệm năng lượng, cập nhật thông
tin về SXSH trên các phương tiện thông tin như báo chí, truyền hình, internet, …trong lĩnh vực thông tin,
truyền thông
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Phạm Xuân Nhiệm, 1983
Tôi tên Phạm Xuân Nhiệm, sinh năm 1983, hiện là Chuyên viên Trung tâm Khuyến
công và Tư vấn phát triển công nghiệp, thuộc Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng. Tôi tốt
nghiệp Đại học Cần Thơ chuyên ngành kỹ thuật điện 2007. Tôi có 02 năm làm việc tại
Công ty điện lực Sóc Trăng, với nhiệm vụ là cán bộ kỹ thuật. Trong quá trình công tác ở
vị trí hiện tại, tôi được tham gia đào tạo các lớp về SXSH thuộc dự án VPEG trong 02
năm 2010 và 2011 và đang tiếp tục được tập huấn cho đến khi dự án kết thúc vào năm
2013. Ngoài ra còn được tham gia các lớp tập huấn về sản xuất sạch hơn trên địa bàn
tỉnh. Từ những kiến thức hiện có về sản xuất sạch hơn tôi cũng rất mong có điều kiện
để tiếp tục được đào tạo thêm, cũng như trao đổi, học tập ở các thầy, cô và đồng
nghiệp.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Chuyên viên

Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp Sóc Trăng

Địa chỉ liên hệ

Số 372, Tôn Đức Thắng, Phường 5, TP Sóc Trăng

Tỉnh thành phố

Sóc Trăng

Email

phamxuannhiem@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Kỹ thuật điện

Đại học Cần Thơ

Kỹ sư

2002-2007

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

3

3

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát
triển công nghiệp – Sở Công Thương
tỉnh Sóc Trăng

Chuyên viên

2009 - nay

Công ty điện lực Sóc Trăng

Cán bộ kỹ thuật

2007 - 2009

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Kinh tế tài
chính

Khác
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ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

Kinh tế tài
chính

Khác

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Tư vấn doanh nghiệp
Tham gia hỗ trợ tư vấn áp dụng SXSH cho doanh nghiệp cùng các chuyên gia Trung tâm SXSH Việt Nam thuộc
dự án VPEG.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Bà Hoàng Ngọc Quỳnh Như, 1973
Có 16 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi trường. Trong đó 14 năm làm
việc tại Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng. Từ năm 2009 đến nay là chuyên
viên Phòng Kỹ thuật Môi trường, Sở Công thương Quảng Trị. Có kinh nghiệm tổ chức
hội thảo, tập huấn về SXSH. Đã tham gia đánh giá nhanh cho 5 doanh nghiệp tại Quảng
Trị.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Chuyên viên phòng Kỹ Thuật môi trường

Tên cơ quan

Sở Công thương Quảng Trị

Địa chỉ liên hệ

Đường Hùng Vương, TP Đông Hà

Tỉnh thành phố

Quảng Trị

Email

quynhnhusct@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Hóa phân tích môi trường

Trường Đại học
Khoa học Huế

Cử nhân

4 năm

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Giảng viên sản xuất sạch hơn

EPRO

CPI

2010

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Tổng cục TC ĐL CL

Tổng cục TC ĐL CL

2005

Quản lý Nhà nước về Khoa học và công
nghệ cấp Huyện Thị

Trường nghiệp vụ
quản lý khoa học
công nghệ

Trường nghiệp vụ
quản lý khoa học
công nghệ

2004

Áp dụng mã số mã vạch trong sản xuất
và kinh doanh

Văn phòng mã số mã
vạch - Trung tâm
TC-CL

Văn phòng mã số mã
vạch - Trung tâm
TC-CL

2004

Âp dụng Hệ thống QLCL ISO9001: 2000
Trong các cơ quan hành chính

QUATEST 3

QUATEST 3

2004

Xây dựng và áp dụng Hệ thống QLCL
theo TCVN 9001:2000

QUATEST 3

QUATEST 3

2003

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

3

3

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Sở Công Thương

Chuyên viên phòng
kinh tế kỹ thuật môi
trường

2009-nay

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng, Sở khoa học công nghệ.

Chuyên viên phòng
Quản lý Tiêu chuẩn
chất lượng

2000-2009

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng, Sở Khoa học Công nghệ và Môi
trường Quảng Trị

Chuyên viên Phòng
thí nghiệm Hóa sinh

1995-2000

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

Thông tin, truyền thông

x

Năng
lượng

Công
nghiệp
x

Kinh tế tài
chính

Khác

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Cơ quan quản lý nhà nước

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

Kinh tế tài
chính

Khác

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Từ năm 2011 đến tháng 12/2011, đã phối hợp với CPI tổ chức 04 lớp tập huấn, hội thảo về SXSH trong công
nghiệp cho gần 400 lượt cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý, các doanh nghiệp sản xuất tại địa phương nhằm phổ
biến kiến thức về SXSH rộng khắp trên địa bàn tỉnh.
Tư vấn doanh nghiệp
Phối hợp với các chuyên gia về SXSH để tham gia đánh giá nhanh 05 nhà máy tại Quảng Trị (được CPI hỗ trợ)
Thông tin truyền thông
Phối hợp xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thông về SXSH trên các phương tiện thông tin đại
chúng và trên trang tin công thương.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực: tập huấn, tư vấn doanh nghiệp, thông tin, truyền thông.

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Võ Văn Nhựt, 1973
Tôi có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, giám sát và thi công các công trình
xây dựng công nghiệp. Tôi đã làm Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thạch Bàn
chuyên quản lý kỹ thuật, quản lý dự án, lập các hồ dự thầu...
Hiện nay tôi là Phó Trưởng phòng Quản lý Kỹ thuật An toàn – Môi trường, phụ trách
công tác quản lý sản xuất sạch hơn, môi trường, an toàn, ISO và khoa học công nghệ.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực an toàn, sản xuất sạch hơn,
nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, ISO...

Tên cơ quan

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ liên hệ

06 Trần Quý Cáp, quận Hải Châu,

Tỉnh thành phố

Đà Nẵng

Điện thoại liên hệ

383.4310; 388.9540

Email

vovannhutdn@yahoo.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Kỹ thuật nhiệt – Máy lạnh

Trường Đại học
Bách khoa Đà Nẵng

Kỹ sư

1993-1998

Kỹ thuật nhiệt – Máy lạnh

Đại học Đà Nẵng

Thạc sỹ

2001-2004

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Giảng viên sản xuất sạch nâng cao

EPRO

CPI

2011

Giảng viên SXSH

EPRO

CPI

2010

Tập huấn Xây dựng năng lực và hỗ trợ
cán bộ đầu mối: Giới thiệu và quản lý ô
nhiễm công nghiệp

VPEG

VPEG

12/2009

Tập huấn Quản lý chất thải nguy hại –
Trình diễn CTNH tại các cơ sở công
nghiệp

Sở Tài nguyên và
Môi trường

Sở Tài nguyên và
Môi trường

Nghiệp vụ báo chí.

Trường Đại học
Khoa học xã hội và
Nhân văn Huế

Trường Đại học
Khoa học xã hội và
Nhân văn Huế

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

1

1

1

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Công ty TNHH Xây dựng Thạch Bàn

Phó Giám đốc

2001-2005

Sở Công Thương

Phó Trưởng phòng

2006-2011

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Thông tin, truyền thông

x

Tư vấn chính sách

x

Chuyển giao công nghệ

x

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Cơ quan quản lý nhà nước

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Hiệp hội công nghiệp

x

Cộng đồng

x

Công
nghiệp

NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Đặng Hòa Phong, 1966
Tôi đã tốt nghiệp Đại học năm 1988 được tuyển dụng vào cơ quan quản lý Nhà Nước
đến nay. Đã có 23 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp và quản lý
nhà nước. Tôi đã tham gia khóa đào tạo giảng viên về SXSH năm 2010.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Phó trưởng phòng Quản lý Công nghiệp

Tên cơ quan

Sở Công Thương Bình Dương

Địa chỉ liên hệ

187 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một

Tỉnh thành phố

Bình Dương

Điện thoại liên hệ

382.8348

Email

phongscn97@yahoo.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Cơ khí

Đại học sư phạm KT
TP Hồ Chí Minh

Kỹ sư

1983-1988

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Giảng viên SXSH

EPRO

CPI

2010

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

2

2

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Sở Lương thực Sông Bé

Quản đốc nhà máy

1988-1997

Sở Công Thương Bình Dương

Phó phòng QLCN

1998-nay

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

x
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ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Cơ quan quản lý nhà nước

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

x

NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực: Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Trần Hoàng Phúc, 1984
Có kinh nghiệm tư vấn, đào tạo SXSH cho một số ngành nghề, doanh nghiệp. Có khả
năng hoạt động độc lập trong các lĩnh vực tư vấn SXSH, môi trường (công nghệ xử lý,
quản lý chất thải, đánh giá tác động môi trường, ứng dụng Sinh học trong công
nghiệp). Công việc hiện tại: đảm trách mảng SXSH tại Trung tâm Tiết kiệm năng lượng
và Sản xuất sạch hơn – Sở Công Thương Hải Phòng.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Tư vấn SXSH

Tên cơ quan

Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn- Sở Công
Thương Hải Phòng.

Địa chỉ liên hệ

104 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân

Tỉnh thành phố

Hải Phòng

Điện thoại liên hệ

373.4488

Email

Ecc-hpc@haiphong.gov.vn, hoangphuchp@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Sinh học

Đại học KHTN tp Hồ
Chí Minh

Cử nhân

2002-2007

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Tư vấn SXSH

EPRO

CPI

2010-2011

Giảng viên SXSH nâng cao

EPRO

CPI

2011

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

3

3

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Công ty TNHH Tân Thuận Phong

Kỹ sư Hóa

10/2007 -10/2008

Tan Thuan Phong
Co., Ltd

Công ty TNHH MTV DAP- VINACHEM

Kỹ Thuật Viên

1/2009-12/2009

DAP –VINACHEM
Co., Ltd

Trung tâm TKNL & SXSH Hải Phòng.

Trưởng phòng SXSH

3/2010- nay

ECC Haiphong

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

x

Tư vấn chính sách

x

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Cơ quan quản lý địa phương

Năng
lượng

Công
nghiệp

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

x

Hiệp hội công nghiệp

x

x

x

x

Cộng đồng

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Đào tạo sản xuất sạch hơn trong ngành Thép, thực phẩm, giấy, hóa chất, vật liệu xây dựng, gỗ từ năm 20102011
Đào tạo sản xuất sạch hơn cho lãnh đạo các doanh nghiệp. Đào tạo sản xuất sạch hơn cho hiệp hội doanh
nghiệp vừa và nhỏ. Hội thảo tổng kết dự án hợp tác quốc tế về hỗ trợ SXSH tại Hải Phòng.
Tư vấn doanh nghiệp
Đánh giá nhanh cho các doanh nghiệp: công ty Hồng Hà, công ty TNHH Tân Thuận Phong, công ty Hóa chất Vật
liệu Diện Hải Phòng, công ty Đất đèn và Hóa chất Tràng kênh, công ty cổ phần thép Đình Vũ, công ty cp giấy
Thăng Huy, công ty cp bao bì và đồ chuyên nghiệp, HTX bao bì Hoàng Minh, công ty TNHH Tuấn Châu, công ty
cổ phần ống thép 190
Thông tin truyền thông
Phóng sự SXSH trong CN trên kênh truyền hình Hải Phòng (THP)
Chuyển giao công nghệ
Chuyển giao các công nghệ xử lý và quản lý chất thải.
Lĩnh vực khác
Tư vấn, thiết kế công nghệ xử lý môi trường
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Phạm Đình Phương, 1979
Có gần 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi trường. Có kinh nghiệm về
quản lý dự án. Hiện nay là chuyên gia tư vấn SXSH của Công ty TNHH Trung tâm Sản
xuất sạch Việt Nam.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Tư vấn Sản xuất sạch hơn

Tên cơ quan

Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam

Địa chỉ liên hệ

Tầng 4, C10, trường ĐHBK Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt

Tỉnh thành phố

Hà Nội

Điện thoại liên hệ

3868.4849

Email

phuong.pd@vncpc.org

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Công nghệ Môi trường

Viện KH & CN Môi
Trường, ĐH Bách
Khoa Hà Nội

Thạc sĩ

2005 - 2007

Công nghệ Môi trường

Viện KH & CN Môi
Trường, ĐH Bách
Khoa Hà Nội

Kỹ sư

1997 - 2002

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

3

3

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Công ty TNHH VNCPC

Chuyên gia tư vấn

2011 - nay

VNCPC

Công ty CP Cơ điện Môi trường LILAMA

Quản lý dự án

2007-2009

LILAMA EME

Viện KHCN Môi Trường, ĐH Bách Khoa
Hà Nội

Cán bộ

2002 - 2006

INEST

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

Năng
lượng

Chuyển giao công nghệ

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Cơ quan quản lý nhà nước

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Cộng đồng

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

x

NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Nguyễn Văn Đông Phương, 1977
Tôi sinh năm 1977. Tôi đã tốt nghiệp trường Đại học Kỹ thuật thành phồ Hố Chí Minh.
Sauk hi tốt nghiệp đại học tôi đã làm việc cho công ty tư nhân đến năm 2003. Từ năm
2003 đến nay tôi là phó giám đốc của Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển
công nghiệp. Tôi đã tham dự khóa đào tạo kỹ năng tư vấn SXSH năm 2008 và tham dự
khóa đào tạo giảng viên nâng cao về SXSH năm 2011.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Giám đốc

Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bến Tre

Địa chỉ liên hệ

71 Nguyễn Huệ, phường 1, TP. Bến Tre

Tỉnh thành phố

Bến Tre

Điện thoại liên hệ

221.1268

Email

dongphuongnv@yahoo.com.vn

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Quản Lý Công Nghiệp

Đại học Bách Khoa
Tp.HCM

Đại học

2006 - 2010

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Giảng viên sản xuất sạch hơn nâng cao

EPRO

CPI

2011

Tư vấn SXSH

EPRO

CPI

2008-2009

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

2

2

2

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Công ty TNHH Minh Nam

Quản lý sản xuất

2001-2003

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát
triển công nghiệp Bến Tre

Phó Giám đốc

2003-nay

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

Thông tin, truyền thông

x

Tư vấn chính sách

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

x

Kinh tế tài
chính

Khác

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Cơ quan quản lý địa phương

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

x

Kinh tế tài
chính

Khác

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Tổ chức 10 hội thảo/đào tạo (vừa là BTC vừa là chuyên gia)
- Hỗ trợ các tỉnh lân cận tổ chức Hội thảo
Tư vấn doanh nghiệp
- Tư vấn dự án SXSH tại làng nghề chế biến cá khô Bình thắng.
- Tư vấn đánh giá nhanh SXSH cho một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Thông tin truyền thông
- Tổ chức các hoạt động truyền thông (01 phim, 01 tờ rơi, các bài báo, 01 website) về SXSH trên địa bàn tỉnh
Bến Tre
Tư vấn chính sách
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động khuyến công (hỗ trợ các dự án đầu tư phát triển SX,
tổ chức các lớp đào tạo nghề, tập huấn nâng cao năng lực quản lý DN, hội chợ triển lãm, tổ chức các hội nghị,
hội thảo,…) trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
- Thành lập VP SXSH tại Bến Tre, Xây dựng kế hoạch triển khai SXSH trên địa bàn tỉnh (hàng năm và 5 năm),
Tham mưu UBND tỉnh ban hành chỉ thị về SXSH.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Trang 259/ 351

Bà Trần Thị Mỹ Phương, 1987
Từ tháng 5/2010 đến nay: Chuyên viên Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường, Sở
Công Thương Tiền Giang. Phụ trách 02 lĩnh vực về Môi trường (Sản xuất sạch hơn);
Hóa chất. Có kinh nghiệm tổ chức hội thảo, tập huấn về SXSH trên địa bàn tỉnhh cho
các lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp. Tham gia đánh giá nhanh cho 5
doanh nghiệp sản xuất.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Chuyên viên Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

Tên cơ quan

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ liên hệ

Số 17, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P4, TP. Mỹ Tho

Tỉnh thành phố

Tiền Giang

Điện thoại liên hệ

388.3465

Email

ttmyphuong@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Công nghệ môi trường

Viện Môi trường và
Tài Nguyên – ĐH QG
TP.HCM

Thạc sĩ

2010 – 2013

Kỹ thuật môi trường

Trường ĐH Bách
Khoa – TP.HCM

Kỹ sư

2005 – 2010

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Giả ng viê n Sả n xuat sạ ch hơn nâ ng cao

EPRO

CPI

2011

Giả ng viê n Sả n xuat sạ ch hơn

EPRO

CPI

2010

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

4

3

3

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Phòng Kỹ thuật An toàn và Môi trường,
Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

Chuyên viên

5/2010 đến nay

Department of
Industry and Trade
TienGiang Province

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

Thông tin, truyền thông

x

Tư vấn chính sách

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Hóa chất

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Cơ quan quản lý nhà nước

x

Hóa chất

Cơ quan quản lý địa phương

x

Hóa chất

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Hóa chất

Cộng đồng

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Tổ chức hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm áp dụng SXSH cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang” và
tập huấn “SXSH & sử dụng năng lượng hiệu quả” cho lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật đại diện các doanh nghiệp.
Tư vấn doanh nghiệp
Thực hiện đánh giá nhanh SXSH tại 05 cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (vai trò là
thành viên của đội tư vấn, và là đầu mối giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp từ tháng 5-8/2011),
gồm các đơn vị sau: DNTN Nam Tuyền (huyện Gò Công Đông); Công ty TNHH TM&SX bao nylon Kim Chiếu
(huyện Chợ Gạo); Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Tiền Giang (TP. Mỹ Tho); Công ty Nông sản thực phẩm
Tiền Giang (huyện Cái Bè); Công ty TNHH Tấn Dũng (huyện Châu Thành).
Thông tin truyền thông
- Soạn thảo tờ rơi truyền thông giới thiệu về SXSH gửi đến hơn 200 doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang.
- Phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Tiền Giang soạn kịch bản thực hiện phóng sự “Tiền Giang hướng
đến sản xuất sạch hơn”, phát sóng trên chuyên mục Kinh tế.
Tư vấn chính sách
- Tham mưu lãnh đạo Sở Công Thương xây dựng vả trình Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch SXSH trong công
nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011-2015, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Kế
hoạch số 161/KH-UBND ngày 15/12/2010.
- Tham mưu lãnh đạo Sở Công Thương xây dựng Đề án về thành lập Đơn vị SXSH trong công nghiệp trực thuộc
Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang, được lãnh đạo Sở thông qua tại Đề án số 1669/ĐA-SCT ngày 31/12/2010.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Trần Hải Quân, 1981
Tôi tốt nghiệp đại học khoa công nghệ môi trường Trường Đại học Văn Lang. Từ năm
2004-20010: tốt nghiệp đại học ra trường về công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi
trường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Từ năm 2010 đến nay: chuyển công tác về Sở
Công Thương Đồng Nai, đảm nhiệm quản lý môi trường ngành công thương, SXSH và
công nghiệp môi trường…

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Chuyên viên

Tên cơ quan

Sở Công Thương Đồng Nai

Địa chỉ liên hệ

Số 2, Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP Biên Hòa

Tỉnh thành phố

Đồng Nai

Email

haiquan81@yahoo.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Công nghệ Môi trường

ĐH Văn Lang

Kỹ sư

2000-2004

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

2

2

2

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

UBND huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Chuyên viên

2005-2010

Sở Công Thương Đồng Nai

Chuyên viên

2010-nay

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn

x

Thông tin, truyền thông

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Cơ quan quản lý nhà nước

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

x
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KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Tổ chức 01 Hội nghị và một lớp tập huấn SXSH cho cán bộ quản lý các Sở, ngành, địa phương, các cơ sở SXCN
trên địa bàn tỉnh năm 2010;
- Tổ chức 02 lớp tập huấn về SXSH cho các cơ sở SXCN trên địa bàn tỉnh năm 2011.
Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn đánh giá nhanh SXSH cho 03 cơ sở SXCN trên địa bàn tỉnh năm 2011.
Tư vấn chính sách
Trong năm 2011 trực tiếp tham mưu, soạn thảo Kế hoạch hành động về SXSH trong SXCN và lập Đề án thành
lập đơn vị hỗ trợ SXSH tỉnh Đồng Nai, hiện đang trình UBND tỉnh phê duyệt.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Tô Tiến Quang, 1986
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, ham học hỏi. Tôi xây dựng được mối
quan hệ tốt, giỏi giao tiếp và có khả năng thuyết trình lưu loát.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Tư vấn kiểm toán năng lượng và SXSH

Tên cơ quan

Trung tâm tiết kiệm năng lượng Hà Nội

Địa chỉ liên hệ

22/40 Chính Kinh, Thanh Xuân

Tỉnh thành phố

Hà Nội

Email

Quangtt.ecchanoi@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Công nghệ Môi trường

Đại học Bách khoa
Hà Nội

Đại học

2004-2009

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Kỹ năng tư vấn SXSH

EPRO

CPI

2010 - 2011

Giảng viên nâng cao tư vấn sản xuất
sạch hơn

EPRO

CPI

2011

Giảng viên Sản xuất sạch hơn

EPRO

CPI

2010

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

3

3

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm Tiết kiệm năng lượng – Sở
Công Thương Hà Nội

Phụ trách văn phòng
SXSH

2011

Công TNHH tư vấn thiết kế khoa học và
công nghệ

Cán bộ tư vấn

2009-2010

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Đào tạo, tập huấn

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

Tư vấn chính sách

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

x

Cơ quan quản lý nhà nước

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

Cộng đồng

x

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Tổ chức hoạt động truyền thông về SXSH trên địa bàn Hà Nội (2 hội thảo, 8 lớp tập huấn cho các cán bộ kỹ
thuật, cán bộ quản lý của các doanh nghiệp)
Tư vấn doanh nghiệp
- Đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn tại 20 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội
Thông tin truyền thông
- Phối hợp với đài truyền hình Hà Nội, invesTV xây dựng phóng sự về SXSH, giới thiệu các giải pháp về SXSH và
hiệu quả mang lại cho các doanh nghiệp.
Lĩnh vực khác
Khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường, xây dựng công nghệ xử lý chất thải của các cơ sở giết mổ và chế biến
gia súc, gia cầm
Tư vấn thiết kế các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Trần Ngọc Quang, 1968
Tôi có 19 năm kinh nghiệm công tác và tích lũy nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực
tư vấn lập dự án, thiết kế các công trình công nghiệp cho các doanh nghiệp; Tư vấn,
đánh giá SXSH cho các doanh nghiệp; Tư vấn thẩm định giá cho các doanh nghiệp, tổ
chức, cá nhân. Các Chương trình, Dự án chính đã tham gia: Tham gia "Chương trình
SXSH trong công nghiệp"; Tham gia “Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng
lượng tiết kiệm và hiệu quả” do Bộ công thương chủ trì - Sở Công thương Thái Nguyên
phối hợp thực hiện; Tham gia một số dự án nhóm A và B khác. Là người có tính tình
vui vẻ hòa đồng với mọi người, luôn có tinh thần cầu tiến; luôn có tinh thần hợp tác,
học tập, trao đổi về các vấn đề liên quan tới môi trường, SXSH, tiết kiệm năng lượng…

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Chuyên viên tư vấn

Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Số 4, đường Cách mạng tháng 8, TP Thái Nguyên

Tỉnh thành phố

Thái Nguyên

Điện thoại liên hệ

365.5411

Email

tranngocquangha@yahoo.com.vn

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Khai thác mỏ

Trường Đại học Mỏ địa chất Hà nội

Kỹ sư

1987-1992

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Vận hành dự án và duy trì kết quả dự
án sau khi kết thúc

AIT Việt Nam

AIT Việt Nam

2011

Giảng viên SXSH nâng cao

EPRO

CPI

2011

Giảng viên SXSH

EPRO

CPI

2010

Giám sát và đánh giá dự án

Viện quản lý và phát
triển Châu Á

Viện quản lý và phát
triển Châu Á

2010

Tư vấn SXSH

EPRO

CPI

2009

Giám sát công trình

Cục kiểm định chất
lượng

Cục kiểm định chất
lượng

2004

Giám đốc điều hành mỏ

Viện chính sách công
nghiệp Việt Nam

Bộ Công nghiệp

2002

Hệ thống ISO 9001 và kiểm toán nội bộ

Tổng cục đo lường
chất lượng Việt Nam

Tổng cục đo lường
chất lượng Việt Nam

2001

CHUYÊN MÔN KHÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ
Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

2

2

Tiếng Nga

2

2

2

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát
triển công nghiệp Thái Nguyên

Phụ trách phòng tư
vấn & thực hiện
chương trình SXSH

2008-nay

Sở Công nghiệp Thái Nguyên

Thanh tra sở

2006-2008

Ban quản lý dự án nhà máy xi măng
Thái Nguyên

Tư vấn giám sát
trưởng

2003-2006

Công ty Việt Bắc - Bộ quốc phòng

Trợ lý Giám đốc
kiêm giám đốc điều
hành mỏ.

1995-2003

Mỏ Than Làng Cẩm

Chỉ huy điều độ sản
xuất

1992 - 1995

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Khác

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

Thông tin, truyền thông

Kinh tế tài
chính

x

Trồng
rừng, chế
biến thức
ăn chăn
nuôi

x

Tư vấn chính sách

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Kinh tế tài
chính

Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

x

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

x

Cộng đồng

x

x

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Khác
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KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Tổ chức đào tạo cho doanh nghiệp (03 lớp – 135 học viên).
- Đào tạo SXSH cho các lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật các doang nghiệp sản xuất công nghiệp; lãnh đạo, cán bộ
quản lý nhà nước Các tỉnh: Lai Châu; Yên Bái; Sơn La; Tuyên Quang; Bắc Kạn; Thái Nguyên; Hiệp hội Nhựa –
Cơ khí (08 lớp – 560 học viên).
Tư vấn doanh nghiệp
- Tư vấn đánh giá SXSH cho 20 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
- Tư vấn hỗ trợ SXSH cho 12 doanh nghiệp
- Hỗ trợ các chuyên gia trong nuớc và nước ngoài trong việc đánh giá các chỉ số cho Hợp phần SXSH trong
công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
- Hỗ trợ doanh nghiệp chè Hạnh Nguyệt tiếp xúc, tham gia thực hiện quỹ môi trường xanh
Thông tin truyền thông
- Thực hiện triển khai các chương trình SXSH trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như hội thảo (03 hội thảo), hội
nghị (01 hội nghị)
- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về SXSH tại các doanh nghiệp sản xuất tỉnh Thái Nguyên
- Xây dựng 4 video clip về SXSH
- Viết 24 bài báo về SXSH
- Duy trì trang web: sanxuatsachhon.com.vn
Chuyển giao công nghệ
Chuyển giao công nghệ sản xuất gạch đất đồi
Lĩnh vực khác
- Các bài viết tham luận trong các hội thảo về SXSH ( 06 bài)
- Tổ chức cho 04 đoàn tham quan, học tập, triển khai áp dụng các mô hình trình diễn SXSH
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ,
lĩnh vự khác

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Trương Thế Sanh, 1967
Bản thân có nhiều kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp. Có kinh nghiệm
quản lý, có khả năng tư vấn đánh giá nhanh SXSH cho các doanh nghiệp trên địa bàn
tỉnh. Hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, kỹ thuật mới. Nghiên cứu, thiết kế,
cải tiến các thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm,
giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Phó Giám đốc

Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Trị

Địa chỉ liên hệ

Khu đô thị Nam Đông Hà, Đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà

Tỉnh thành phố

Quảng Trị

Điện thoại liên hệ

356.3399

Email

sanhttkc@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Công nghệ máy thiết bị thực phẩm

Đại học Bánh khoa
Đà Nẵng

Kỹ sư

5 năm

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

3

2

Tiếng Đức

3

3

3

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm KC & XTTM Quảng Trị

Phó Giám đốc

2003-nay

Sở Công nghiệp Quảng Trị

Chuyên viên

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Đào tạo, tập huấn

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Tư vấn chính sách

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Khác

Trang 269/ 351

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Cơ quan quản lý địa phương

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

Cộng đồng

x

x

Khác

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Tư vấn doanh nghiệp
- Tư vấn cho các cơ sở công nghiệp nông thôn thay đổi quy trình sản xuất phù hợp, tiết kiệm năng lượng…
- Tham gia đoàn đánh giá nhanh về khả năng áp dụng tại các doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Trị năm 2011.
Chuyển giao công nghệ
Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tiếp cận các công nghệ mới, kỹ thuật mới nhằm nâng cao năng suất chất
lượng sản phẩm vào trong hoạt động sản xuất
Lĩnh vực khác
Nghiên cứu, thiết kế, cải tiến các thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm
thiểu tổn thất sau thu hoạch…
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Trang 270/ 351

Ông Huỳnh Trung Sơn, 1981
Đã có 7 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp. Có 4 năm kinh nghiệm
giảng dạy tại trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện nay là chuyên viên
Phòng Quản lý Công nghiệp thuộc Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Chuyên viên - Phòng QLCN

Tên cơ quan

Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ liên hệ

Số 08 đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, thành phố Vũng Tàu

Tỉnh thành phố

Bà Rịa - Vũng Tàu

Email

sonli2@yahoo.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Cơ khí chế tạo máy

Đại học SPKT
TP.HCM

Kỹ sư

1998-2003

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Kỹ năng sư phạm

Đại học SPKT
TP.HCM

Đại học SPKT
TP.HCM

1998-2003

Giảng viên SXSH

EPRO

CPI

2010

Giảng viên SXSH nâng cao

EPRO

CPI

2011

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

3

3

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà RịaVũng Tàu

Phó khoa cơ khí

2004-2008

Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Chuyên viên

2008 đến nay

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Đào tạo, tập huấn

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Cơ quan quản lý nhà nước

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Nguyễn Lê Sơn, 1982
Tôi đã tốt nghiệp trường Đại học công nghiệp Thành phố Hồ Chí minh. Nay tôi đang
công tác tại Trung tâm khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp tỉnh Bình Thuận.
Tôi có 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành công nghiệp và tôi đã tham gia khóa
đào tạo giảng viên về SXSH.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Chuyên viên phòng TKNL&SXSH

Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công Bình Thuận

Địa chỉ liên hệ

T32, khu dân cư thương mại Bắc Phan Thiết, TP. Phan Thiết

Tỉnh thành phố

Bình Thuận

Điện thoại liên hệ

383.3768

Email

nnxuannhi@yahoo.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Cơ khí chế tạo

Trường Đại học
Công nghiệp thành
phố Hồ Chí Minh

Đại học

2003-2007

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Giảng viên SXSH

EPRO

CPI

2010

Giảng viên SXSH nâng cao

EPRO

CPI

2011

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

2

2

2

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Công ty Mtex

Cán bộ kỹ thuật

2007-2010

Trung Tâm Khuyến Công Bình Thuận

Chuyên viên

6/2008-nay

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

x

Tư vấn chính sách

x

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Cơ quan quản lý địa phương
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x
x

x

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Tham gia tổ chức 01 Hội thảo SXSH và 03 lớp tập huấn SXSH
Tư vấn doanh nghiệp
Tổ chức đánh giá nhanh SXSH tại 05 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Vương Văn Sơn, 1982
Từ năm 2004 đến năm 2007 công tác tại Công ty TNHH Hapy Eagle. Từ năm 2008 đến
nay công tác tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp nay là Trung
tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại. Được giao nhiệm vụ chủ trì triển khai
chương trình Sản xuất sạch hơn.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Cán bộ phòng Khuyến công và Tư vấn

Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu

Địa chỉ liên hệ

P. Quyết thắng - thị xã Lai Châu

Tỉnh thành phố

Lai Châu

Email

saigonlaichau@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Kỹ Thuật Điện

Trường Cao đẳng sư
phạm kỹ thuật Vinh

Cao đẳng

1999-2002

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Giảng viên sản xuất sạch hơn

EPRO

CPI

9/2010

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến
thương mại Lai Châu

Nhân viên

2008-2011

CHUYÊN MÔN KHÁC

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

Chuyển giao công nghệ

x

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Kinh tế tài
chính

Khác
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ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Cơ quan quản lý nhà nước

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Hiệp hội công nghiệp

x

Cộng đồng

x

Kinh tế tài
chính

Khác

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Tổ chức 01 Hội thảo và 03 khóa tập huấn triển khai sản xuất sạch hơn cho cán bộ quản lý nhà nước và doanh
nghiệp trong năm 2010, 2011.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Đặng Thành Sơn, 1969
Tôi sinh năm 1969, hiện là Trưởng phòng Quản lý công nghiệp, thuộc Sở Công Thương
tỉnh Sóc Trăng. Tôi tốt nghiệp Đại học Cần Thơ chuyên ngành Công nghệ thực phẩm
năm 2000. Sau khi tốt nghiệp xong, tôi có 03 măn làm việc tại Công ty CP Thực phẩm
Sao Ta –Fimex (là một Công ty chuyên chế biến thủy sản xuất khẩu hàng đầu tại Sóc
Trăng), với nhiệm vụ là cán bộ kiểm soát chất lượng trong quá trình chế biến và xuất
khẩu. Đến tháng 4/2005 đến nay, tôi làm công chức tại Sở Công nghiệp (nay là Sở Công
Thương) tỉnh Sóc Trăng. Trong quá trình công tác tại đây, tôi được tham gia đào tạo
Giảng viên SXSH năm 2010 và Giảng viên SXSH Nâng cao năm 2011. Qua các khóa đào
tạo tên, tôi đã tham gia và tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tập huấn và đào tạo về SXSH tại
tỉnh nhà trong Bộ tài liệu chuẩn về SXSH do hợp Phần SXSH ban hành. Tuy nhiên, tôi
vẫn thấy mình chưa thỏa mảng với vốn kiến thức hiện có về SXSH, và rất mong muốn
được tiếp tục học hỏi thêm và tham gia các hoạt động SXSH.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Trưởng phòng Quản lý công nghiệp

Tên cơ quan

Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ liên hệ

Số 14, Châu Văn Tiếp, Phường 2, TP Sóc Trăng

Tỉnh thành phố

Sóc Trăng

Email

sonsctst@yahoo.com.vn

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Tin học

Đại học Cần Thơ

Cử nhân

1998-2000

Công nghệ thực phẩm

Đại học Cần Thơ

Kỹ sư

1995-2000

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Giảng viên sản xuất sạch hơn nâng cao

EPRO

CPI

2011

Giảng viên sản xuất sạch hơn

EPRO

CPI

2010

Xây dựng và phát triển thương hiệu

Bộ Công thương

Bộ Công thương

2009

Kỹ năng lãnh đạo và điều hành

Bộ Công thương

Bộ Công thương

2009

Kỹ thuật, kỹ năng đề xuất và tổ chức
thực hiện nhiệm vụ/đề tài nghiên cứu
khoa học, phát triển công nghệ

Hội khoa học kỹ
thuật tỉnh Sóc Trăng

Hội khoa học kỹ
thuật tỉnh Sóc Trăng

2008

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

3

3

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công
Thương

Trưởng Phòng

3/2011 - nay

Phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công
Thương

Trưởng Phòng

12/2009-3/2011

Phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công
Thương

Chuyên viên

9/2008- 11/2009

Phòng Quản lý công nghiệp-Sở Công
nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Chuyên viên

4/2005-8/2008

Công ty CP Thực phẩm Sao Ta (Fimex)

Cán bộ Quản lý chất
lượng

2000-3/2005

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

x

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Đào tạo “Áp dụng SXSH trong công nghiệp chế biến”;
- Tập huấn “SXSH cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Sóc Trăng”
- Phối hợp với CPI tổ chức lớp đào tạo “Áp dụng SXSH trong công nghiệp chế biến”.
- Chủ trì Hội thảo “Triển khai Chiến lược SXSH trong công nghiệp đến năm 2020”, ngày 01/10/2010, tại Sóc
Trăng, do Sở Công - Thương tình Sóc Trăng phối hợp CPI tổ chức;
Thông tin truyền thông
Viết các tin, bài đăng trên trang Wed: xssh.vn; Sở Công Thương, công thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Nguyễn Bá Tài, 1956
Trước năm 1974 học tại Trường Trung học Cường Đễ Quy Nhơn (nay là Trường Quốc
học Quy Nhơn). Năm 1974 làm nhân viên kỹ thuật ngành Điện lực Bình Định. Đến năm
1977 học Đại học BK Đà Nẵng (hệ chính quy tập trung).Năm 1982 tốt nghiệp Kỹ sư Cơ
khí Chế tạo máy, làm việc tại Nhà máy Cơ khí Thống nhất Bình Định, đến năm 1993 sát
nhập qua các đơn vị mới (Cty SX Cơ khí và Vật tư CN – XN Cơ khí Quang Trung – Cty Cơ
khí Lắp máy và Xây dựng số 5). Chức vụ cao nhất là Phó Giám đốc Cty. Đến năm 2005
chuyển công tác về Trung tâm Khuyến công Bình Định (nay là Trung tâm Khuyến công
và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Định) cho đến nay.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Giám đốc Trung tâm

Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công&Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Định

Địa chỉ liên hệ

Số 198 Phan Bội Châu, Tp Quy Nhơn

Tỉnh thành phố

Bình Định

Điện thoại liên hệ

382.5478

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Cơ khí Chế tạo máy

Trường Đại học
Bách khoa Đà Nẵng

Kỹ sư

5 năm

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Giảng viên SXSH nâng cao

EPRO

CPI

2011

Giảng viên SXSH

EPRO

CPI

2010

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

4

3

3

Tiếng Pháp

2

2

1

Tiếng Nga

1

1

1

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát
triên công nghiệp Bình Định

Giám đốc

2009-nay

Trung tâm Khuyến công Bình Định

Phó Giám đốc

2005-2009

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Cty Cơ khí Lắp máy và Xây dựng số 5
Bình Định

Phó Giám đốc

2002-2005

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Đào tạo, tập huấn

x

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

x

x

Tư vấn chính sách

x

x

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

x

x

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Cơ quan quản lý nhà nước

Kinh tế tài
chính

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

x

Hiệp hội công nghiệp

x

x

x

x

Cộng đồng

x

x

x

x

Khác

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Tổ chức Hội thảo Thúc đẩy áp dụng SXSH cho 90 đại biểu các DN công nghiệp tại Bình Định.
- Tổ chức Tập huấn Nâng cao nhận thức SXSH cho 90 đại biểu là cán bộ quản lý, kỹ thuật các DN ngành nghề
chế biến gỗ và đá tại Bình Định.
- Tổ chức Tập huấn Áp dụng SXSH trong CN cho 60 đại biểu là cán bộ quản lý các Sở, ban ngành tỉnh Bình
Định.
Tư vấn doanh nghiệp
- Tổ chức Đánh giá nhanh SXSH trong CN tại 5 doanh nghiệp: Cty CP Bia Sài Gòn – Miền Trung, Cty TNHH sản
xuất Đá Granit Bình Minh, Cty CP Chế biến gỗ nội thất XK PISICO, Cty CP Cơ Điện và Xây lắp Hùng Vương, Cty
CP CHế biến Tinh bột sắn XK Bình Định.
- Tư vấn HTX Đá Bình Đê đầu tư Nhà máy Gạch Block (Tận dụng mạc đá xay nghiền làm nguyên liệu chính sản
xuất ra sản phẩm Gạch Block).
- Tư vấn Cơ Sở SX cước chỉ xơ dừa Nguyễn Thị Hường xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn đầu tư thiết bị ép
khối mùm dừa phế liệu làm đất sạch xuất khẩu.
Thông tin truyền thông
- Tổ chức 02 lớp Tập huấn Phổ biến về SXSH cho 120 đại biểu các Cơ sở, DN sản xuất công nghiệp, tiểu thủ
công nghiệp tại huyện An Nhơn và Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Tham gia viết tin bài về SXSH trong CN trên trang tin và Bản tin hàng tháng của Sở Công Thương Bình Định
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Tư vấn chính sách
- Tư vấn hỗ trợ hàng chục DN, Cơ sở sản xuất CN-TTCN tiếp cận các chính sách hỗ trở kinh phí khuyến công
của địa phương và Trung ương, đầu tư phát triển sản xuất, đặc biệt quan tâm đến các mô hình có áp dụng
SXSH trong nhiều năm qua.
- Xây dựng kế hoạch hành động áp dụng SXSH trong CN trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2010-2015 (Đã
được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 8/11/2010).
- Xây dựng đề án thành lập Văn phòng SXSH trong CN thuộc Trung tâm KC&TVPTCN Bình Định (Đã được Sở
Công Thương Bình Định phê duyệt tại Quyết định số 135/QĐ-SCT ngày 25/11/2010).
Chuyển giao công nghệ
Thiết kế, chế tạo và chuyển giao công nghệ làm sạch rong câu trong chế biến thạch rau câu (xu xoa) cho 10 hộ
dân tại xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn.
Lĩnh vực khác
Thiết kế chế tạo một số thiết bị công nghệ đã áp dụng trong sản xuất có liên quan SXSH:
- Máy ép mía 30 tấn/ngày (nâng cao khà năng ép kiệt).
- Máy đập lúa đa năng (nâng cao năng suất, giảm thiểu lúa nát và lúa theo rơm).
- Hệ thống lò sấy Titan (nâng cao năng suất, nâng cao hiệu suất sử dụng nhiệt).
- Hệ thống lò nhúng kẽm nóng (nâng cao năng suất, nâng cao hiệu suất sử dụng nhiệt, hạn chế phát thải khí,
tiết kiệm nước tẩy rửa và nước làm mát).
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ
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Ông Nguyễn Trần Thiện Tài, 1987
Có kinh nghiệm về tư vấn và đào tạo cho doanh nghiệp, chịu khó tìm tòi học hỏi. Có
khả năng làm việc trong môi trường có áp lực, có kinh nghiệm trong việc điều phối dự
án. Có kinh nghiệm tư vấn đánh giá sản xuất sạch hơn (nhanh và hoàn chỉnh) cho các
doanh nghiệp tại Tp.HCM và các tỉnh lân cận.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Tư vấn

Tên cơ quan

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2

Địa chỉ liên hệ

64 – 66 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1

Tỉnh thành phố

Hồ Chí Minh

Email

nguyentai0612@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Tài chính ngân hàng

ĐH Kinh tế

Cử nhân

2010 - 2012

Quản lý môi trường

ĐH Nông Lâm

Kỹ sư

2005 - 2009

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Khóa đào tạo giảng viện về Quản lý nội
tại hiệu quả

PREMA - GTZ

SME

2010

Chuyên viên quản lý hệ thống mạng

ATHENA

ATHENA

2010

Tư vấn sản xuất sạch hơn

EPRO

CPI

2010

Giảng viên SXSH nâng cao

EPRO

CPI

2011

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiêng Anh

3

3

3

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Công ty TNHH MT Nam Dương

T.phòng QLMT

04/2011 - nay

SMEDEC 2

Chuyên gia tư vấn

05/2010 - nay

Công ty XNK 2/9 Daklak

Chuyên viên MT

8/2009 - 01/2010

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Đào tạo, tập huấn

x

x

Năng suất,
chất lượng

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Năng suất,
chất lượng

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

Năng suất,
chất lượng

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

Năng suất,
chất lượng

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

Năng suất,
chất lượng

Cộng đồng

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Tham gia các khóa đào tạo về về sản xuất sạch hơn hoạt động bảo vệ môi trường, quản lý an toàn hóa chất, các
hệ thống quản lý, v.v.cho doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn đánh giá sản xuất sạch hơn (nhanh và hoàn chỉnh) cho các doanh nghiệp tại Tp.HCM và các tỉnh
Thông tin truyền thông
Tham gia báo cáo tại các buổi hội thảo, hội nghị về sản xuất sạch hơn, hoạt động bảo vệ môi trường, quản lý an
toàn hóa chất, các hệ thống quản lý v.v. dành cho doanh nghiệp, các cơ quan quản lý tại TP.HCM và các tỉnh
phía Nam
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông
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Ông Trần Thanh Tân, 1982
Đã có 5 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực hóa, hóa sinh. Đã tham gia tổ chức
hội thảo, đào tạo, tập huấn về SXSH cho các DN sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Được đào tạo Kỹ năng giảng dạy về SXSH cho Bộ Công thương tổ chức.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Chuyên viên phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường

Tên cơ quan

Sở Công Thương thành phố Cần Thơ

Địa chỉ liên hệ

19-21 Lý Tự Trọng, Q. Ninh Kiều

Tỉnh thành phố

Cần Thơ

Điện thoại liên hệ

221.0223

Email

tttan@cantho.gov.vn; thanhtan1002@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Công nghệ hóa sinh

TU Dortmund, CHLB
Đức

Thạc sỹ

2007-2009

Công nghệ hóa

Đại học Cần Thơ

Kỹ sư

2000-2005

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Giảng viên SXSH

EPRO

CPI

10/2010

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

4

3

3

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Sở Công Thương TP. Cần Thơ

Chuyên viên

4/2010 - nay

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

x

Thông tin, truyền thông

x

Tư vấn chính sách

x

x

x
x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Cơ quan quản lý nhà nước

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Tham gia tổ chức đào tạo và tập huấn SXSH đối với các DN Sản xuất công nghiệp
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo, đài PTTH địa phương xây dựng phim tài liệu, phóng sự liên quan SXSH
Tư vấn doanh nghiệp
Hỗ trợ DN đánh giá tiềm năng áp dụng SXSH đối với DN SXCN trên địa bàn TP. Cần Thơ
Thông tin truyền thông
Thường xuyên phối hợp báo, đài tuyên truyền, cung cấp thông tin có liên quan đến SXSH trong CN, phổ biến
rộng rãi và nhân rộng đến tận cơ sở SXCN tại địa phương thuộc quận, huyện trên địa bàn
Chuyển giao công nghệ
Phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ hỗ trợ và khuyến khích DN tham gia thực hiện các đề tài sáng kiến cải
tiến kỹ thuật và chuyển giao công nghệ có liên quan đến chương trình sản xuất sạch
Lĩnh vực khác
Thực hiện chức năng quản ký nhà nước về kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực công thương
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách
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Ông Đinh Mạnh Thắng, 1961
Tôi có 27 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp. Năm 1987 là nghiên
cứu viên của Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật điện; Từ năm 1988 đến 2002 là
nghiên cứu viên của Viện Công nghệ Xạ - Hiếm. Từ năm 2003 đến nay là chuyên gia cao
cấp SXSH - TKNL của VNCPC; nhiệm vụ: cung cấp các dịch vụ về SXSH, sử dụng hiệu
quả nguồn tài nguyên, sử dụng hiệu quả năng lượng...

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Chuyên gia tư vấn

Tên cơ quan

Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam

Địa chỉ liên hệ

Tầng 4 nhà C10 - Đại học Bách khoa Hà Nội

Tỉnh thành phố

Hà Nội

Email

thang.dm@vncpc.org, manhtank@yahoo.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Quá trình thiết bị công nghệ hóa học

Đại học Bách khoa
Hà Nội

Kỹ sư

1978-1983

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Sử dụng năng lượng hiệu quả trong
công nghiệp

Boston Architectural
Center - USA

UNEP

10-12/2005

SXSH trong ngành thực phẩm và đồ
uống

University of
Applied Sciences
Basel, Thụy Sỹ

University of
Applied Sciences
Basel, Thụy Sỹ

8-9/2005

SXSH trong gia công và hoàn thiện kim
loại

University of
Applied Sciences
Basel, Thụy Sỹ

University of
Applied Sciences
Basel, Thụy Sỹ

6/2003

Quản lý dự án

AITC

AITC

11/2007

Đánh giá tụt hậu công nghệ và lập đề án
chuyển đổi

UNIDO-FHBBVNCPC

UNIDO-FHBBVNCPC

7/2007

Đánh giá tính bền vững công nghệ

UNIDO-UNEPVNCPC

UNIDO-UNEPVNCPC

7/2006

Kiểm soát chất lượng

UNIDO-VNCPC

UNIDO-VNCPC

5/2006

CHUYÊN MÔN KHÁC
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TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ
Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

5

4

3

Tiếng Nga

3

1

1

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch
hơn Việt Nam

Senior CP-EE expert

2003 - nay

VNCPC

Viện Công nghệ Xạ - Hiếm

Nghiên cứu viên

1988 - 2002

Institute for
Technology of
Radioactive and
Rare Elements

Viện Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật
điện

Nghiên cứu viên

1987

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

x

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Kinh tế tài
chính

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

x

Hiệp hội công nghiệp

x

x

x

x

Cộng đồng

x

x

x

x

Khác(Ghi rõ...)

x

x

x

x

Khác

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Trực tiếp là giảng viên cung cấp các dịch vụ tập huấn 3 -5 ngày/khóa tập huấn về:
- SXSH: hơn 40 khóa tập huấn tại các tỉnh thành Điện Biên, Phú Thọ, Hải Phòng, Hà Nam, Thái Bình, Hưng Yên,
Hải Dương, Hà Nội, Nam Định, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, TP Hồ Chí Minh, Bình
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Dương, Long An, Sóc Trăng...
- Sử dụng hiệu quả năng lượng: 8-10 khóa tập huấn tại Hà Nội, Hải Phòng, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh...
- Sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên: 2 lớp tại Hà Nội, Hội An.
Tư vấn doanh nghiệp
Trực tiếp tư vấn (là chuyên gia cao cấp Sản xuất sạch hơn
- Tiết kiệm năng lượng của VNCPC) cung cấp các dịch vụ SXSH cho gần 200 doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc các
loại hình công nghiệp: dệt nhuộm, giấy, hóa chất, đúc, in, gỗ, gia công hoàn tất kim loại (mạ điện, mạ kẽm
nhúng nóng, sơn tĩnh điện...), thủy sản, đóng tàu, xi măng, vật liệu xây dựng (sứ vệ sinh, gạch xây, gạch lát nền,
ngói...), đồ uống (rượu, bia, nước ngọt), thực phẩm (đường, tinh bột sắn, hạt điều), nhựa gia dụng và công
nghiệp, nhựa tái sinh, khai khoáng, lò giết mổ gia súc và nhiều ngành khác.
- Trực tiếp là chuyên gia tư vấn cung cấp các dịch vụ SXSH cho các loại hình làng nghề thủ công truyền thống:
thủy sản (sản xuất cá khô), đúc, gia công hoàn tất kim loại, giấy, dệt nhuộm, nước mắm, bún, đèn lồng...
- Trực tiếp là chuyên gia tư vấn cung cấp các dịch vụ sử dụng năng lượng hiệu quả (tiết kiệm năng lượng) cho
trên 40 doanh nghiệp công nghiệp.
- Trực tiếp là chuyên gia tư vấn cung cấp các dịch vụ sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và tiết kiệm năng
lượng cho ngành dịch vụ: 9 khách sạn 2-4 sao.
- Ngoài ra còn có thể cung cấp các dịch vụ an toàn sức khỏe nghề nghiệp (OHS), trách nhiệm xã hội (CSR) ...
Thông tin truyền thông
Đã tham gia các công tác truyền thông báo chí, báo hình, phỏng vấn truyền hình - có thể tìm thấy các bài viết
về "chuyên gia SXSH Đinh Mạnh Thắng" trên mạng internet.
Chuyển giao công nghệ
- Trực tiếp tư vấn đánh giá khoảng cách công nghệ (technology gap asessment) để các doanh nghiệp công
nghiệp có thể định hướng chuyển đổi áp dụng công nghệ thân thiện môi trường: đã đánh giá 12 doanh nghiệp.
- Cùng với chuyên gia nước ngoài đánh giá chuyển giao công nghệ cho 03 doanh nghiệp.
Lĩnh vực khác
- Là chủ biên và trực tiếp soạn thảo 02 tài liệu hướng dẫn SXSH ngành Dừa và ngành Sản xuất tấm lợp amiăng
- xi măng theo đơn đặt hàng của CPI.
- Tham gia soạn thảo tài liệu hướng dẫn SXSH cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (viết phần sử dụng hiệu quả
năng lượng).
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Với năng lực: Có kinh nghiệm cao về thực tế công nghiệp. trong lĩnh vực đào tạo tập huấn, Có kinh nghiệm cao
về thực tế công nghiệp. trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, Có kinh nghiệm cao về thực tế công nghiệp.trong
lĩnh vực thông tin, truyền thông, Có kinh nghiệm cao về thực tế công nghiệp trong lĩnh vực tư vấn chính sách,
Có kinh nghiệm cao về thực tế công nghiệp. trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ, Có kinh nghiệm cao về thực
tế công nghiệp.
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ,
lĩnh vự khác
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Ông Đào Sỹ Thanh, 1961
Là Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn, công tác trong lĩnh
vực quản lý, năng lượng và môi trường. Công tác tốt trong lĩnh vực quản lý nhà nước,
tham mưu các chính sách thúc đẩy các lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch
hơn cho Sở Công Thương và UBND thành phố Hải Phòng. Tư vấn, kết nối doanh nghiệp
với chính sách hỗ trợ của nhà nước trong các lĩnh vực năng lượng, sản xuất sạch hơn
và môi trường. Là đại diện các chương trình hợp tác quốc tế về năng lượng và môi
trường: dự án hỗ trợ cải thiện môi trường thông qua sản xuất sạch hơn ( KITA- JICA và
thành phố Hải Phòng 2009-2011), và các hiệp hội quốc tế khác.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn

Tên cơ quan

Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn Hải Phòng.

Địa chỉ liên hệ

104 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân

Tỉnh thành phố

Hải Phòng

Điện thoại liên hệ

373.4488

Email

Ecc-hpc@haiphong.gov.vn, daosythanh_hp@yahoo.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Quản lý Kinh tế

Đại học tc Hải Phòng

Cử nhân

1988-1994

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Kiểm toán năng lượng

Bộ Công Thương

Bộ Công Thương

2008

Bảo tồn năng lượng

KITA- Nhật Bản

KITA

2009

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

2

3

2

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm TKNL & SXSH

Giám đốc

2/2009 – nay

ECC Hải Phòng

Sở Công Thương Hải Phòng.

Chuyên viên

1/2005- 1/2009

DOIT Haiphong city

Công ty da giày Hải Phòng.

Phó trưởng phòng

5/1996- 1/2004

XN giày dép số 1-Hải Phòng.

Thủ kho

12/1987-3/1993

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

x

Tư vấn chính sách

x

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Cơ quan quản lý địa phương

Năng
lượng

Công
nghiệp

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

x

Hiệp hội công nghiệp

x

x

x

x

Cộng đồng

x

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Đào tạo SXSH trong ngành Thép, thực phẩm, giấy, hóa chất, vật liệu xây dựng, gỗ từ năm 2010 - 2011
- Đào tạo SXSH cho lãnh đạo các doanh nghiệp.
- Đào tạo SXSH cho hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Hội thảo tổng kết dự án hợp tác quốc tế về hỗ trợ SXSH tại Hải Phòng.
Tư vấn doanh nghiệp
Đánh giá nhanh cho các doanh nghiệp: công ty Hồng Hà, công ty TNHH Tân Thuận Phong, công ty Hóa chất Vật
liệu Diện Hải Phòng, công ty Đất đèn và Hóa chất Tràng kênh, công ty cổ phần thép Đình Vũ, công ty cp giấy
Thăng Huy, công ty Bao bì và đồ chuyên nghiệp, HTX bao bì Hoàng Minh, công ty TNHH Tuấn Châu, công ty
Ốngng thép 190
Thông tin truyền thông
- Phim tư liệu hiện trạng SXSH trong công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
- Phóng sự SXSH trong công nghiệp trên kênh truyền hình Hải Phòng (THP)
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ
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Bà Võ Thị Kim Thành, 1985
Có 3 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi trường. Thực hiện tư vấn SXSH
cho 2 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Có kinh nghiệm tư vấn
SXSH, và tổ chức lớp tập huấn SXSH chuyên sâu cho một số ngành công nghiệp: dệt
nhuộm, giấy, thực phẩm. Chủ trì tổ chức các lớp tập huấn về SXSH, Tiết kiệm năng
lượng, ISO 14001 cho doanh nghiệp.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Công chức

Tên cơ quan

Chi cục Bảo vệ môi trường Tp.Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên hệ

137 Bis Nguyễn Đình Chính, Phường 8, quận Phú Nhuận

Tỉnh thành phố

Hồ Chí Minh

Email

thanhkt99@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Kỹ thuật môi trường

Đại học Kỹ thuật
Công nghệ Tp.HCM

Kỹ sư

2003 – 2008

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Ứng dụng Lean6sigma tại Việt Nam,
phương thức Toyota và hoạt động
Kaizen

QUATEST 3

QUATEST 3

12/2010

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

3

2

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm Sản xuất sạch hơn – Chi cục
Bảo vệ môi trường Tp.HCM

Phó giám đốc

2011 – nay

Cleaner Production
Center

Phòng kiểm tra giám sát ô nhiễm môi
trường – Chi cục Bảo vệ môi trường
Tp.HCM

Chuyên viên

2008 – 2010

Division of
Environmental
Pollution Inspection
and Supervision

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Đào tạo, tập huấn

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Cơ quan quản lý nhà nước

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Năng
lượng

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Tham gia tổ chức lớp tập huấn SXSH chuyên sâu cho một số ngành công nghiệp: dệt nhuộm, giấy, thực phẩm
năm 2010
- Chủ trì tổ chức các lớp tập huấn về SXSH, Tiết kiệm năng lượng, ISO 14001 cho doanh nghiệp...năm 2011.
Tư vấn doanh nghiệp
Thực hiện tư vấn SXSH cho 2 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận: Cty CP In Minh
Phương, Cty TNHH Dinsen Việt Nam, Cty Bia Sài Gòn – Quy Nhơn.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông
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Bà Tăng Thị Hiếu Thành, 1981
Tôi đã tốt nghiệp kỹ sư chế biến thực phẩm tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tôi
có 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, đặc biệt trong lĩnh vực chế biến thực
phẩm và đồ uống. Tôi có hiểu biết sâu rộng về cácc hệ thống quản lý của doanh nghiệp.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Chuyê n viê n tư van

Tên cơ quan

Công ty TNHH APAVE Châu Á - Thái Bình Dương

Địa chỉ liên hệ

9/55 Hoàng Hoa Thám

Tỉnh thành phố

Hà Nội

Email

thanhtth01@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Kỹ sư công nghệ hóa thực phẩm

Đại học Bách khoa
Hà Nội

Kỹ sư

2003

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Tư vấn hệ thống quản lý theo tiêu
chuẩn ISO

BVC, Quacert, VPC,
APO

BVC, Quacert, VPC,
APO

2006, 2008, 2009,
2011

Tư vấn SXSH

EPRO

CPI

2010-2011

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

3

2

Tiếng Pháp

2

2

2

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Apave Châu Á - Thái Bình Dương

Chuyên viên tư vấn

2011-nay

Tư vấn Trí Tuệ Việt

Chuyên viên tư vấn

2009-2011

Công ty tư vấn ECO

Chuyên viên tư vấn

2004-2009

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Đào tạo, tập huấn

x

ISO, HACCP

Tư vấn doanh nghiệp

x

ISO, HACCP

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

Năng
lượng

Công
nghiệp

x

Kinh tế tài
chính

Khác
ISO, HACCP

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Đào tạo về áp dụng SXSH cho Sở công thương Bắc Giang
Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn đánh giá SXSH cho Công ty Bao bì Thiên Hà, Hưng Yên
Đánh giá nhanh về SXSH cho doanh nghiệp: công ty sữa Quốc tế ( các sản phẩm sửa), Công ty CP CBTP Đông
Đô (các sản phẩm thực phẩm đông lạnh), Công ty TNHH Đức Phát (thiết bị và dụng cụ điện), Công ty TNHH
Bình Long (gia công cơ khí, mạ, các thiết bị vật tư ngành điện)
Tư vấn áp dụng ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP cho nhiều doanh nghiệp, liên doanh sản xuất công
nghiệp.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Với năng lực kết hợp tư vấn cho doanh nghiệp áp dụng SXSH với áp dụng các hệ thống quản lý theo ISO trong
lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực: Tư vấn quản lý doanh nghiệp
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Bà Nguyễn Ngọc Minh Thảo, 1983
Tôi có 5 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi trường. Kỹ năng giao tiếp tốt,
có khả năng làm việc với nhiều đối tượng, làm việc trong điều kiện áp lực cao, sử dụng
internet và phần mềm thống kê thành thạo. Có khả năng phân tích và thích nghi với
nhiều môi trường nhằm xác định, cân nhắc những nhu cầu/rủi ro có thể gặp và tìm ra
giải pháp. Sáng tạo trong viết đề xuất và giải quyết vấn đề, làm việc chăm chỉ và yêu
thích thử thách. Xây dựng mối quan hệ tốt, giỏi giao tiếp và có khả năng thuyết trình
lưu loát.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Chuyên gia môi trường

Tên cơ quan

Chi cục Bảo vệ môi trường Tp.HCM

Địa chỉ liên hệ

Số 137bis, Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận

Tỉnh thành phố

Hồ Chí Minh

Email

cranenguyen@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Quản trị kinh doanh

Trường Đại Học
Ngoại ngữ Tin học
Thành phố Hồ Chí
Minh

Cử nhân

2009 - 2011

Công nghệ và Quản lý Môi trường

Trường Đại học Văn
Lang TP Hồ Chí
Minh

Kỹ sư

2001 - 2006

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Tư vấn sản xuất sạch hơn

EPRO

CPI

8/2010 – 5/2011

Giảng viên sản xuất sạch hơn nâng cao

EPRO

CPI

7/2011

Chuyê n gia đá nh gı́a nội bộ theo tiêu
chuẩn ISO 9001:2008

Quacert

Quacert

4/2010

Đào tạo “Quản lý công nghiệp”

VNCPC & UNIDO

VNCPC & UNIDO

11/2009

Tập huấn áp dụng cơ chế phát triển
sạch CDM - PECSME

UNIDO

UNIDO

1/2010

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

3

3
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QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Chi cục Bảo vệ môi trường Tp.HCM

Chuyên viên môi
trường

2009 - nay

Hochiminh city
Environment
Protection Agency
(HEPA)

Công ty TNHH DV XNK Đức Phú Thịnh

Trưởng phòng Nhân
sự kiêm Chuyên
Viên Môi Trường

2007 - 2009

Duc Phu Thinh
Import & Export Co.,
Ltd

Công ty TNHH DV Môi Trường Việt Anh

Kỹ sư môi trường

2005 - 2007

Viet Anh
Environmental
Service Co., Ltd

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Đào tạo, tập huấn

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Thông tin, truyền thông

x

Tư vấn chính sách

x

Chuyển giao công nghệ

x

Công
nghiệp

x

Kinh tế tài
chính

Khác

x

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

x

Cơ quan quản lý nhà nước

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

Cộng đồng

x

x

Kinh tế tài
chính

Khác

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Đào tạo về Sản xuất sạch hơn, Tiết kiệm năng lượng, ISO 14001, Đổi mới sản phẩm hướng đến phát triển bền
vững,… cho Các doanh nghiệp ở Tp HCM, các tỉnh lân cận từ năm 2009– 2011
- Đào tạo về sản xuất sạch hơn, chia sẽ kinh nghiệm triển khai thực tế tại doanh nghiệp cho Trường đại học
Tôn Đức Thắng năm 2009.
Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn đánh giá sản xuất sạch hơn cho doanh nghiệp ở Tp.HCM và các tỉnh lân cận, khoảng doanh nghiệp từ
năm 2009– 2011: Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa; Công ty Cổ phần Việt Hưng; Công ty TNHH SX-TM Giấy Thiên
Trí; Công ty TNHH Bao bì giấy nhôm New Toyo; Công ty Cổ phần In Minh Phương; Công ty TNHH SX TM BTCO;
Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Công ty TNHH Tấn Dũng; Công ty TNHH TM & SX nylon Kim Chiếu; Công ty TNHH Bình Minh; Công ty CP Chế
Biến Gỗ Nội Thất Pisico; Công ty CP Điện và Xây lắp Hùng Vương; Tổng công ty may Nhà Bè; Công ty TNHH
MTV dệt may7; HTX SX TM Tấn Thành.
Thông tin truyền thông
- In ấn tờ rơi, truyền bá nhân rộng việc áp dụng sản xuất sạch hơn và sử dụng hiệu quả năng lượng trong lĩnh
vực công nghiệp.
- Phổ biến các sổ tay chuyên đề về SXSH đến các doanh nghiệp, các đối tượng cần thông tin
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Với năng lực: Tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu vào từng chuyên ngành cho các đối tượng công nghiệp cụ
thể, có nhiều tiềm năng áp dụng SXSH trong lĩnh vực đào tạo tập huấn. Dưới hình thức hỗ trợ chuyên gia tư
vấn, giới thiệu công nghệ, tìm nguồn tài trợ vốn cho doanh nghiệp trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, Xây
dựng phim tư liệu, chuyên mục giới thiệu, quảng bá chương trình SXSH, tiết kiệm năng lượng, cập nhật thông
tin về SXSH trên các phương tiện thông tin như báo chí, truyền hình, internet, …trong lĩnh vực thông tin,
truyền thông.
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Chuyển giao công nghệ
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Ông Lê Xuân Thịnh, 1976
Là người có kinh nghiệm lâu năm làm trong lĩnh vực SXSH, tiết kiệm năng lượng và
mong muốn thúc đẩy áp dụng SXSH cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Mong
muốn thúc đẩy hơn nữa việc áp dụng SXSH cũng như chuyển giao công nghệ để giúp
các doanh nghiệp VN đặc biệt là khối SME để tăng tính cạnh tranh, giảm thiểu ô nhiễm
môi trường, tiết kiệm chi phí nhằm phát triển bền vững.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Trưởng phòng Tư vấn Doanh nghiệp

Tên cơ quan

Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam

Địa chỉ liên hệ

Phòng 400 Tầng 4 nhà C10 Đại học Bách Khoa HN

Tỉnh thành phố

Hà Nội

Điện thoại liên hệ

3868.4849

Email

Thinh.lx@vncpc.org

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Quản lý môi trường

Trung tâm đào tạo
sau đại học CIPSEM Đại học kỹ thuật
Dresden (CHLB
Đức)

Diploma

2004

Kỹ nghệ các hệ thống công nghiệp

Viện Công nghệ
Châu Á (AIT-Thái
Lan)

Thạc sỹ

2000-2001

Công nghệ điện hoá

Đại học Bách Khoa
HN

Đại học

1994-1999

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Tư vấn SXSH

UNIDO

UNIDO

2006

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

4

4

4

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Đơn vị công tác
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Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam (nay
là Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất
sạch hơn Việt Nam)

Chuyên gia SXSH

2006-nay

Vietnam Cleaner
Production Centre

Viện CN Môi trường - Viện KH & CN
Việt Nam

Nghiên cứu

2002-2006

Institute of
Environmental
Technology Vietnam Academy of
Sciences and
Technology

Viện KH Vật liệu - Viện KH & CN Việt
Nam

Nghiên cứu

1999-2002

Institute of Material
Sciences – Vietnam
Academy of Sciences
and Technology

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

Hiệp hội công nghiệp

x

x

x

Cộng đồng

x

x

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Tham gia đào tạo về quản lý môi trường và SXSH cho các doanh nghiệp, làng nghề, cộng đồng dân cư, cán bộ
quản lý trong các dự án khác nhau từ năm 2006 đến nay như: UNIDO-SECO, DANIDA, VPEG, Switch-Asia
Rattan, UNEP-Water Management, UNIDO-Green Industry, UNIDO-Green Production
Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn SXSH, tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp trong các dự án:
- Các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Nghệ An, Quảng Nam, Bến Tre của dự án
DANIDA-CPI
- Các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Phú Thọ, Hoà Bình, Thanh Hoá, Nghệ An dự án Sản xuất thương mại
xanh – UNIDO-Green Production
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- Các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất mây tre Việt Nam, Lào, Campuchia thuộc dự án Switch-Asia Rattan
- Các doanh nghiệp của Đà Nẵng thuộc dự án VPEG
- Các doanh nghiệp trong khuôn khổ dự án SXSH do UNIDO-SECO tài trợ (2006-2009)
- Các doanh nghiệp trong dự án Quỹ Uỷ thác Tín dụng xanh (SECO)
- Các doanh nghiệp thuỷ sản thuộc dự án SEMLA
- Các doanh nghiệp trong dự án Tăng cường sử dụng tài nguyên hiệu quả - PRESME
- Các nhà máy đường trong dự án Sử dụng nguồn năng lượng tái tạo - UNEP
Chuyển giao công nghệ
Tư vấn chuyển giao công nghệ cho
- Các doanh nghiệp thuộc khuôn khổ dự án DANIDA-CPI
- Các doanh nghiệp thuộc dự án Quỷ Uỷ thác Tín dụng xanh
- Các dự án chuyển giao công nghệ - UNIDO-SECO
- Các doanh nghiệp mây tre trong dự án - Switch-Asia Rattan
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Chuyển giao công nghệ
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Ông Trương Kiến Thọ, 1967
Tôi đã tốt nghiệp ngành kỹ thuật môi trường và kỹ thuật hóa học. Tôi đã có 20 năm
kinh nghiêm và đã tham gia các khóa tập huấn liên quan đến kỹ năng tư vấn và giảng
viên nâng cao về SXSH. Tôi đã tham gia với tư cách là giảng viên cho nhiều hội thảo và
khóa tập huấn về SXSH tại các trường đại học.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Tư vấn môi trường

Tên cơ quan

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ An Giang

Địa chỉ liên hệ

17 Lê Lai, phường Mỹ Bình, Tp.Long Xuyên

Tỉnh thành phố

An Giang

Email

truongkientho@yahoo.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Kỹ thuật môi trường

Viện Môi trường &
Tài nguyên - Đại học
Quốc gia Thà nh pho
Ho Chı́ Minh

Thạc sỹ

2003 – 2006

Kỹ thuật hóa học

Đại học Bách khoa
Thành phố Hồ Chí
Minh

Kỹ sư

1986 – 1991

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Kỹ năng tư vấn SXSH

EPRO

CPI

6 – 11/2008

Chứng chỉ về tư vấn Sản xuất sạch hơn
và các dịch vụ có liên quan

Học viện Công nghệ
Châu Á tại Việt Nam
(AITCV)

Học viện Công nghệ
Châu Á tại Việt Nam
(AITCV)

7/2008

Chứng chỉ từ khóa đào tạo của Chương
trình Tiết kiệm năng lượng theo mô
hình thí điểm

Bộ Công Thương

Bộ Công Thương

2007 – 2008

Chứng chỉ từ khóa đào tạo của Dự án
Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong
các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Bộ Khoa học và Công
nghệ

Bộ Khoa học và Công
nghệ

2007 – 2008

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

3

3
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QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH & CN Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh An Giang

Phó Giám đốc

2006 – nay

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH & CN

Trưởng phòng

2000 - 2006

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH & CN

Cán bộ KT

1997 - 2000

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Đổi mới
công nghệ

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Kinh tế tài
chính

Khác

Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

Đổi mới
công nghệ

Hiệp hội công nghiệp

x

x

x

Đổi mới
công nghệ

Cộng đồng

x

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Tham gia giảng dạy tại các trường đại học về SXSH
- Đào tạo, tập huấn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Tư vấn doanh nghiệp
- Tư vấn đánh giá nhanh SXSH cho làng nghề thủy sản tại Bến Tre, CPI
- Tư vấn đánh giá SXSH & TKNL cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản tại An Giang
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Tư vấn chính sách

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Bà Lê Thị Thoa, 1974
Đã có 16 năm kinh nghiệp làm về lĩnh vực năng lượng, môi trường, kinh tế cho các đối
tượng: học sinh, sinh viên, các cán bộ của doanh nghiệp cũng như các cán bộ quản lý
địa phương. Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Tôi đã tham dự rất nhiều
khóa tập huấn về SXSH và tiết kiệm năng lượng với tư cách là giảng viên chính.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Chuyên gia đào tạo

Tên cơ quan

Công ty CP Tư vấn EPRO

Địa chỉ liên hệ

Phò ng 406, nhà CC2a, Bac Linh Đà m

Tỉnh thành phố

Hà Nội

Email

Thoa.lt@eprovn.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Kinh tế năng lượng

Học viện Công nghệ
Châu Á, Thái Lan

Thạc sĩ

2000-2001

Tiếng anh

Trường Đại học
Ngoại ngữ Hà Nội

Cử nhân

1994-1997

Kinh tế

Trường Đại học Kinh
tế Quốc Dân

Cử nhân

1992-1996

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

5

4

4

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Công ty Cổ phần Tư vấn EPRO

Chuyên gia đào tạo

2/ 2011 – nay

EPRO Consulting JSC

Dự án “Chương trình khí sinh học cho
ngành chăn nuôi Việt Nam”

Trưởng phòng Kỹ
thuật

11/ 2009 – 1/2011

Dự án “Chương trình khí sinh học cho
ngành chăn nuôi Việt Nam”

Điều phối viên dự án

7/2009 – 10/2009

Dự án “Chương trình khí sinh học cho
ngành chăn nuôi Việt Nam”, do Bộ
NN&PTNT thực hiện thông qua nguồn
tài trợ của Tổ chức Phát triển Hà Lan.

Cán bộ kỹ thuật

6/2006 –6/2009

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
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Văn phòng Môi trường và Phát triển
Công đồng, Trung tâm Năng suất Việt
Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường và
Chất lượng.

Điều phối viên dự
án/Tư vấn

9/ 2001 –5/ 2006

Phòng Kinh tế Năng lượng, Viện Năng
lượng nguyên tử hạt nhân

Nghiên cứu viên

11/1996 – 12/1999

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Đào tạo, tập huấn

x

x

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Kinh tế tài
chính

Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

x

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

x

Cộng đồng

Khác

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Đào tạo giảng viên SXSH nâng cao và các lớp tập huấn SXSH do CPI tổ chức tại cá tỉnh.
Tư vấn doanh nghiệp
- Nâng cao hiệu suất tiết kiệm năng lượng tại Công ty Cao su Sao Vàng
- Tư vấn tiết kiệm năng lượng cho 3 doanh nghiệp, Tư vấn về trách nhiệm xã hội cho 2 doanh nghiệp
Thông tin truyền thông
Nâng cao nhận thức về môi trường cho học sinh tiêu học
Lĩnh vực khác
- Dự án Chương trình Khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam
- Tiết kiệm năng lượng trong ngành xi măng – Dự án NEDO
- Năng suất xanh cho Phát triển cộng đồng tại Việt Nam – Tổ chức Phát triển Châu Á
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Chuyển giao công nghệ
Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Bà Nguyễn Thị Anh Thư, 1981
Tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn quản lý doanh nghiệp và
sản xuất sạch hơn. Phương châm làm việc của tôi là cống hiến hết mình khi tham gia
triển khai các dự án, hoạt động vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Chuyên gia tư vấn

Tên cơ quan

Công ty tư vấn Trí Tuệ Việt

Địa chỉ liên hệ

P502T2, khu Happy House Garden, KĐT Việt Hưng, Long Biên

Tỉnh thành phố

Hà Nội

Email

anhthu@vicovn.com

Điện thoại

0913.530.581

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Tài chính ngân hàng

Đại học Kinh tế Quốc
dân

Cử nhân

2003 - 2006

Công nghệ thực phẩm

Đại học Bách Khoa
Hà Nội

Kỹ sư

1998 – 2003

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống
quản lý chất lượng (có công nhận IRCA)

Tổ chức chứng nhận
BSI

Tổ chức chứng nhận
BSI

8/2011

Giảng viên SXSH nâng cao

EPRO

CPI

2011

Kỹ năng tư vấn SXSH

EPRO

CPI

6-12/2008

Hạch toán quản lý môi trường EMA

InWEnt & VNCPC

InWEnt & VNCPC

5/2007

Kaizen, TPS & Lean production

Trung tâm Năng
suất Việt Nam

Trung tâm Năng
suất Việt Nam

11/2006

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

4

3

2

Tiếng Pháp

4

2

2

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Công ty tư vấn Trí Tuệ Việt (VICO)

Chuyên gia tư vấn

5/2010 – nay

VICO

Công ty tư vấn ECO

Chuyên gia tư vấn

10/2006-5/2010

ECO

Công ty cổ phần hóa chất Miền Bắc

Nhân viên dự án,
kinh doanh

5/2003-7/2006

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Đào tạo, tập huấn

x

x

Quản lý
doanh
nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Quản lý
doanh
nghiệp

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Cơ quan quản lý nhà nước

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Quản lý
doanh
nghiệp

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Tập huấn sản xuất sạch hơn cho một số tỉnh: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Yên Bái, Thanh
Hóa, Bình Định,… (khoảng 25 khóa đào tạo)
Tư vấn doanh nghiệp
- Đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn cho 20 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội
- Tư vấn kết hợp sản xuất sạch hơn với hệ thống quản lý môi trường ISO14001:2004: 3 doanh nghiệp
Thông tin truyền thông
Tham gia 3 chương trình về SXSH cho Chương trình Phát triển bền vững của kênh truyền hình InvestTV cho
ngành sản xuất thực phẩm (bia, bánh kẹo, mì ăn liền)
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Nguyễn Hữu Thuần, 1979
Có 8 năm kinh nghiệp hoạt đông trong lĩnh vực công nghệ. Có kinh nghiệm tư vấn cho
các cơ sở công nghiệp nông thôn thay đổi quy trình sản xuất phù hợp, tiết kiệm năng
lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường...Hỗ trợ,
cung cấp cho các doanh nghiệp các thông tin về các chính sách về phát triển công
nghiệp, chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 của Chính phủ
và nhiều hoạt động khác.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Phụ trách Phòng Tư vấn Phát triển công nghiệp

Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Trị

Địa chỉ liên hệ

Khu đô thị Nam Đông Hà, Đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà

Tỉnh thành phố

Quảng Trị

Điện thoại liên hệ

356.3356

Email

thuankc@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Chế tạo máy

Trường Đại học
Bánh khoa TP HCM

Kỹ sư

5 năm

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Công tác khuyến công

Cục Công nghiệp địa
phương

Cục Công nghiệp địa
phương

1 tuần

Tiết kiệm năng lượng trong các ngành
sản xuất công nghiệp

Sở Khoa học & công
nghệ Quảng Trị

Sở Khoa học & công
nghệ Quảng Trị

4 ngày

Giảng viên Sản xuất sạch hơn

EPRO

CPI

1 tuần

Giảng viên Sản xuất sạch hơn nâng cao

EPRO

CPI

1 tuần

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

3

2

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến
thương mại Quảng Trị

Phụ trách Phòng Tư
vấn PTCN

2006-nay

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Công ty CP Gốm xây dựng Quảng Trị.

Phụ trách kỹ thuật

2004-2005

Nhà máy sản xuất nệm lò xo, thành phố
Biên Hoà, Đồng Nai

Phụ trách kỹ thuật

2002-2003

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Đào tạo, tập huấn

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Thông tin, truyền thông

x

Tư vấn chính sách

x

Chuyển giao công nghệ

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Cộng đồng

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Tư vấn doanh nghiệp
- Tư vấn cho các cơ sở công nghiệp nông thôn thay đổi quy trình sản xuất phù hợp, tiết kiệm năng lượng, đảm
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường…
Thông tin truyền thông
- Thực hiện các bản tinh về các chính sách công nghiệp, chính sách quốc gia về SXSH trong công nghiệp của
đơn vị.
Tư vấn chính sách
- Hỗ trợ, cung cấp cho các doanh nghiệp các thông tin về các chính sách về phát triển công nghiệp, chiến lược
sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 của Chính phủ.
Chuyển giao công nghệ
- Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tiếp cận các công nghệ mới, kỹ thuật mới nhằm nâng cao năng suất chất
lượng sản phẩm vào trong hoạt động sản xuất
Lĩnh vực khác
- Nghiên cứu, thiết kế, cải tiến các thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm,
giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch…
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Trương Anh Thùy, 1969
Tôi đã có trên 10 năm kinh nghiệm tham gia tư vấn lập các dự án đầu tư, làng nghề, lập
quy hoạch phát triển công nghiệp nông thôn. Có kinh nghiệm tổ chức các hoạt động
chương trình khuyến công, lĩnh vực công nghiệp, tài chính – kế toán đơn vị sự nghiệp.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Chuyên gia tư vấn lĩnh vực công nghiệp nông thôn

Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công & Tư vấn Công nghiệp Quảng Nam

Địa chỉ liên hệ

124, đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ

Tỉnh thành phố

Quảng Nam

Điện thoại liên hệ

625.1282

Email

anhthuyquangnam@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Quản lý Kinh doanh Công nghiệp

ĐHBK Đà Nẵng

Kỹ sư

1991-1995

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Tin học

Đại học Quảng Nam

Đại học Quảng Nam

12 tháng

Kỹ năng tư vấn SXSH

EPRO

CPI

2010-2011

Giảng viên SXSH nâng cao

EPRO

CPI

2011

Giảng viên SIYB

ILO

ILO

7 ngày

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

4

3

3

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm KC & TVCN Quảng Nam

Chuyên viên

2011

Trung tâm KC & TVCN Quảng Nam

Kế toán trưởng

2009-2010

Trung tâm KC & TVCN Quảng Nam

Phó phòng KC

2005-2008

Trung tâm KC & TVCN Quảng Nam

Chuyên viên

2003-2004

Trung tâm KC & TVCN Quảng Nam

Chuyên viên

2003-2004

UBND huyện Quế Sơn

Chuyên viên

1996-2002

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Đào tạo, tập huấn

x

x

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

x

x

x

Thông tin, truyền thông

Khác

Tư vấn chính sách
ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

x

x

x

x

x

Cơ quan quản lý nhà nước
Cơ quan quản lý địa phương

Kinh tế tài
chính

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

x

Cộng đồng

x

x

x

x

Khác

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Giảng viên các khóa đào tạo, tập huấn chương trình khuyến công.
- Giảng viên các khóa tập huấn về hội thảo SXSH trong công nghiệp.
Tư vấn doanh nghiệp
- Tư vấn lập các nhiều dự án đầu tư sản xuất, đặc biệt đầu tư các hệ thống thiết bị công nghệ mới.
- Tư vấn cho đánh giá nhanh cho 10 DN tại tỉnh Quảng Nam trong năm 2011 (nguồn CPI tài trợ)
Thông tin truyền thông
Thành viên Ban Biên tập Bản tin Công Thương Quảng Nam.
Chuyển giao công nghệ
- Tư vấn nghiên cứu chuyển giao công nghệ máy chiết rót nước mắm bán tự động cho làng nghề Nước mắm
- Tư vấn nghiên cứu chuyển giao công nghệ máy sản xuất phở sắn bán tự động cho làng nghề Đông Phú.
Lĩnh vực khác
- Tổ chức các hoạt động chương trình khuyến công
- Tư vấn lập dự án đầu tư, lập quy hoạch trong lĩnh vực công nghiệp.
- Tư vấn lập dự án đầu tư khôi phục và phát triển các làng nghề.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Chuyển giao công nghệ, lĩnh vự khác

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Bà Nguyễn Lệ Thùy Trang, 1983
Tôi đã tốt nghiệp Thạc sĩ ngành công nghệ môi trường, trường đại học Đà Nẵng và cử
nhân tại đại học Bách khoa Đà Nẵng. Có 5 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực
môi trường. Trong đó 3 năm làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Môi trường TP Đà Nẵng.
Đã được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng tư vấn và giảng viên SXSH.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Chuyên viên Tư vấn và Kỹ thuật

Tên cơ quan

Trung tâm Kỹ thuật Môi trường TP Đà Nẵng

Địa chỉ liên hệ

K408/18 Hoàng Diệu

Tỉnh thành phố

Đà Nẵng

Email

trangcan83@ymail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Công nghệ Môi trường

Đại học Đà Nẵng

Thạc sĩ

2006-2008

Công nghệ Môi trường

Đại học Bách Khoa
Đà Nẵng

Kỹ sư

2001-2006

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Giảng viên SXSH nâng cao

EPRO

CPI

2011

Tư vấn SXSH

EPRO

CPI

2009-2010

Sản xuất sạch hơn

VNCPC

Dự án VPEG

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

4

3

3

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm Kỹ thuật Môi trường thành
phố Đà Nẵng

Chuyên viên

2007-2011

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

x

Thông tin, truyền thông
Tư vấn chính sách
ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Cơ quan quản lý nhà nước
Cơ quan quản lý địa phương

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Cộng đồng

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Tư vấn doanh nghiệp
- Đánh giá nhanh SXSH cho các doanh nghiệp tỉnh Daklak trong khuôn khổ hoạt động của CPI.
- Khảo sát đánh giá tiềm năng áp dụng SXSH tại các doanh nghiệp trên địa bàn Đà nẵng
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực: Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Lê Hoàng Trí, 1959
Gần 30 năm kinh nghiệm công tác. Từ năm 1985-1986 giảng dạy kỹ thuật điện trường
Công nhân kỹ thuật tỉnh Hậu giang cũ. Từ năm 1987-1990 phó giám đốc phụ trách sản
xuất , xí nghiệp Nước đá huyện Kế sách. Từ năm 1995-2008 tham gia quản lý nhà nước
về lĩnh vực đầu tư xây dựng lưới điện nông thôn; Tư vấn thiết kế các công trình nguồn
và lưới điện. Từ năm 2009 đến nay là Phó Giám đốc Trung tâm khuyến công và tư vấn
phát triển công nghiệp Sóc Trăng.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Tư vấn phát triển công nghiệp

Tên cơ quan

Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Sóc trăng

Địa chỉ liên hệ

372 Tôn Đức Thắng, TP Sóc Trăng

Tỉnh thành phố

Sóc Trăng

Email

ltrihoang@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Điện Công nghiệp

Đại học Sư phạm kỹ
thuật TP HCM

Kỹ sư

1979-1984

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Sử dụng năng lượng tiết kiệm – hiệu
quả

Trung tâm tiết kiệm
năng lượng tp HCM

Sở KHCN TPHCM

1997

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

2

1

Tiếng Nga

2

3

1

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm khuyến công và tư vấn phát
triển công nghiệp Sóc Trăng

Phó giám đốc

2009 - nay

Phòng quản lý điện năng – Sở công
nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Phó phòng

2007-2008

Ban QLDA điện nông thôn Sóc trăng

Phó giám đốc

2000-2006

Điện lực Sóc Trăng

Cán bộ kỹ thuật

1992-1999

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Xí nghiệp Sản xuất Nước đá huyện KS

Phó Giám đốc

1987

Trường Công nhân kỹ thuật Hậu giang

Giáo viên

1984-1986

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

Tư vấn chính sách

x

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

Kinh tế tài
chính

Khác

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Kinh tế tài
chính

Khác

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Tư vấn doanh nghiệp
Đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Với năng lực: Chuyên ngành điện năng trong lĩnh vực đào tạo tập huấn, Đầu tư thay đổi dây chuyền sản xuất
trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, Nâng cao hiệu quả đầu tư trong lĩnh vực tư vấn chính sách, Đưa công nghệ
mới vào sản xuất trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ, Tư vấn thiết kế , giám sát thi công trong lĩnh vực khác
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ, lĩnh vự khác

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Nguyễn Trung Trực, 1979
Đã có 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực hóa dầu. Hiện nay là Trưởng
phòng HC-KC, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Quảng Ngãi. Đã được đào tạo
chuyên sâu về Kỹ năng giảng dạy SXSH do CPI tổ chức.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Trưởng phòng HC-KC

Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công & Tư vấn PTCN Quảng Ngãi

Địa chỉ liên hệ

58, Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi

Tỉnh thành phố

Quảng Ngãi

Email

trucsct@yahoo.com.vn

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Công nghệ Hóa Dầu

Trường Đại học Quy
Nhơn

Kỹ sư

1998 - 2001

Công nghệ Hóa Dầu

Trường Đại học
Bách Khoa Hà Nội

Kỹ sư

2002 - 2003

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Giảng viên sản xuất sạch hơn

EPRO

CPI

2010

Giảng viên sản xuất sạch hơn nâng cao

EPRO

CPI

2011

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

2

2

2

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn
PTCN Quảng Ngãi

Trưởng phòng HCKC

2008 - Nay

Sở Công thương Quảng Ngãi

Chuyên viên

2005-2007

CHUYÊN MÔN KHÁC
Kỹ năng
Tập huấn chuyên đánh giá nội bộ HTCL
theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Công ty xăng dầu Quảng Ngãi

Nhân viên

2004 -2005

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

x

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Cơ quan quản lý địa phương

x

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực: Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Trương Quang Trung, 1979
Tôi tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện của Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Tôi có hơn
10 năm kinh nghiệm làm về tiết kiệm năng lượng và SXSH cho các doanh nghiệp công
nghiệp. Hiện nay tôi đang làm việc cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển
công nghiệp của thành phố Đà Nẵng.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Trưởng Phòng khuyến công

Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đà Nẵng

Địa chỉ liên hệ

Số 09, đường Cách mạng Tháng tám, quận Cẩm Lệ

Tỉnh thành phố

Đà Nẵng

Email

trungkhuyencong@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Cơ khí động lực

Đại học Bách khoa
Đà Nẵng

Kỹ Sư

1998-2003

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

2

2

2

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Công ty TNHH An Sinh

Kỹ thuật

2004-2005

Trung tâm KC và TVPTCN Đà Nẵng

Trưởng Phòng

2005 đến nay

CHUYÊN MÔN KHÁC
Kỹ năng
Quản lý Nhà nước ngành công nghiệp
TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

Tư vấn chính sách

x

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

x

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Kinh tế tài
chính

Khác

Trang 317/ 351

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

Cộng đồng

x

x

x

Kinh tế tài
chính

Khác

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Tư vấn doanh nghiệp
Áp dụng các giải pháp chương trình SXSH, Xây dựng báo cáo đánh giá nhanh SXSH, Kiểm toán năng lượng
Tư vấn chính sách
Xây dựng chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Chính sách hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn,
Chính sách hỗ trợ các các dự án bảo vệ môi trường
Chuyển giao công nghệ
Sử dụng năng lượng thay thế
Lĩnh vực khác
Đo đạt kiểm tra các thông số kỹ thuật về: tiêu thụ năng lượng, nước thải, khí thải,… Lập báo cáo cam kết bảo vệ
môi trường, đánh giá tác động môi trường, dự án bảo vệ môi trường, Lập dự án đầu tư
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Tư vấn doanh nghiệp, Tư vấn chính sách, lĩnh vự khác

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Đoàn Thành Trung, 1954
Bản thân đã có nhiều năm công tác và phụ trách các lĩnh vực Quản lý An toàn và môi
trường về Hóa chất. Được đào tạo nhiều khóa nâng cao các Kỹ năng Quản lý về Môi
trường và Hóa chất. Trong những năm qua đã trực tiếp tổ chức nhiều lớp đào tạo
(tuyên truyền-Tập huấn) nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý về
Môi trường –Hóa chất cho ngành.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Phó trưởng phòng KTAT-MT

Tên cơ quan

Sở Công thương tỉnh Hải Dương

Địa chỉ liên hệ

14A-Bắc sơn, phường Quang Trung, TP.Hải Dương

Tỉnh thành phố

Hải Dương

Email

viettrung_sct@yahoo.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Kinh tế Công Nghiệp

Trường đại học Kinh
tế Qốc dân Hà Nội

Đại học

04 năm

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Trung cấp cơ khí

Trường Trung cấp
cơ khí I – tỉnh Vĩnh
Phú

Trường Trung cấp
cơ khí I – tỉnh Vĩnh
Phú

03 năm

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

2

2

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Sở Công thương Hải Dương

Phó trưởng phòng
Kỹ thuật – An toànMT

2007-2011

Sở Công nghiệp Hải Dương

Phó trưởng phòng
Kỹ thuật – An toànMT

2002-2007

Sở Công thương Hải Dương

Chuyên viên

1988-2002

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

x

Tư vấn chính sách

x

x

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

Cộng đồng

x

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Tư vấn doanh nghiệp
- Tư vấn SXSH cho Công ty TNHH sản xuất xi măng Thành Công 2 tại Kinh Môn -Hải Dương
- Tham gia đánh giá nhanh SXSH tại công ty cổ phần Kem Bình Dương và công ty cổ phần Hồng Gia Hải Dương.
Thông tin truyền thông
Thông qua bản tin Công đoàn ngành và Website congthuonghaiduong.com
Tư vấn chính sách
Xây dựng "Kế hoạch hành động SXSH trong công nghiệp" và "Đề án thành lập văn phòng SXSH” tại Hải Dương
năm 2010".
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Phạm Văn Trung, 1966
Đã có 20 năm kinh nghiệm công tác. Hiện nay là Trưởng phòng Kinh tế - Kỹ thuật – Môi
trường, Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị. Đã tham gia các đề tài khoa học “Nghiên cứu,
định hướng phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh Quảng Trị đến năm
2015” (hoàn thành năm 2007); “Điều tra, đánh giá thực trạng ứng dụng tiến bộ KH&CN
trong công nghiệp và Thương mại giai đoạn 2001 – 2009, xây dựng chương trình phát
triển Khoa học và Công nghệ ngành Công Thương tỉnh Quảng Trị đến năm 2020”
(Hoàn thành 2011).

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Trưởng phòng Kinh tế - Kỹ thuật – Môi trường

Tên cơ quan

Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ liên hệ

Phường Đông Lương, TP Đông Hà

Tỉnh thành phố

Quảng Trị

Điện thoại liên hệ

385.0824

Email

trungpv289@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Kinh tế

ĐH Đà Nẵng

Cử nhân

4 năm

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Quản đốc dự án

Viện công nghệ Châu
Á (AIT)

AIT

1 năm

Chính sách công

ĐHQG Singapore

ĐHQG Singapore
(NUS)

4 tháng

Quản lý để đạt được kết quả phát triển
(Management for Development Result)

Ngân hàng phát
triển Châu Á (ADB)

ADB

4 tháng

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

3

3

Tiếng Pháp

2

2

1

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Sở Công Thương Quảng Trị

Trưởng phòng

2003- nay

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

Kinh tế tài
chính

x

x
x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

Tư vấn chính sách

x

x

Khác

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

Cộng đồng

x

x

Kinh tế tài
chính

Khác

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Lập kế hoạch và lồng ghép các chương trình để đạt được kết quả phát triển
Tư vấn chính sách
- Môi trường công nghiệp
- Ứng phó biến đổi khí hậu
Lĩnh vực khác
- Đề án “Thành lập Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị”
- Đề án “ Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020”
- Đề án “Thành lập cụm công nghiệp Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị”.
- Tham gia Ủy viên và ủy viên phản biện Hội đồng ĐTM của tỉnh Quảng Trị
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Nguyễn Ngọc Mộng Tuân, 1985
Có 3 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực năng lượng. Hiện nay là Phó trưởng
phòng, phụ trách phòng TKNL, có vai trò và kinh nghiệm về: Xây dựng kế hoạch, tổ
chức triển khai các nội dung về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và chương
trình SXSH trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Thực hiện giảng dạy, đào tạo kiến thức về sử
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và SXSH, Lập các báo cáo kiểm toán năng lượng,
báo cáo đánh giá SXSH.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Tiết kiệm năng lượng

Tên cơ quan

Trung tâm Khuyên công – Tư vấn và Tiết kiệm năng lượng Phú Thọ

Địa chỉ liên hệ

Số 2187 đại lộ Hùng Vương, Tp. Việt Trì

Tỉnh thành phố

Phú Thọ

Email

mongtuanbk@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Cơ điện tử

Đại học Bách Khoa
Hà Nội

Kỹ sư

2003-2008

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Kỹ năng kiểm toán năng lượng trong
công nghiệp

Đại học Điện Lực

Đại học Điện Lực

10/2008

Chương trình đào tạo thí điểm dành
cho cán bộ và kỹ sư về quản lý năng
lượng

Viện bảo tồn năng
lượng quốc tế - Bộ
Công thương và ADB

Viện bảo tồn năng
lượng quốc tế - Bộ
Công thương và ADB

2/2009

Kỹ năng tư vấn sản xuất sạch hơn

EPRO

CPI

7/2010 – 4/2011

Giảng viên SXSH nâng cao

EPRO

CPI

2011

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

2

3

2

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm Khuyến công – Tư vấn và
Tiết kiệm năng lượng Phú Thọ

Phó phòng TKNL,
cán bộ kỹ thuật

10/2008 - nay

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Thông tin, truyền thông

x

Tư vấn chính sách

x

Chuyển giao công nghệ

x

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Cơ quan quản lý địa phương

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Cộng đồng

x

Công
nghiệp

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Tư vấn doanh nghiệp
- Tư vấn đánh giá SXSH và KTNL cho 1 số doanh nghiệp tại tỉnh Phú Thọ: Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng,
Công ty TNHH Trí Đức, Nhà máy công nghiệp Châu Thành, Công ty TNHH chế biến chè xuất khẩu Đại Đồng,
Công ty CP giấy Lửa Việt.
- Hỗ trợ 02 doanh nghiệp thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng: Công ty TNHH Hải Yến, Nhà máy công
nghiệp Châu Thành
Thông tin truyền thông
Tổ chức các hoạt động truyền thông về TKNL và SXSH cho các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và các hộ gia đình
Chuyển giao công nghệ
Xây dựng mô hình hầm khí Biogas tiết kiệm năng lượng sử dụng cho hộ gia đình.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Trang 324/ 351

Ông Hoàng Văn Tuấn, 1984
Tốt nghiệp ĐH Lâm nghiệp chuyên ngành Cơ Điện , tốt nghiệp văn bằng 2 trường ĐH
Bách Khoa HN chuyên ngành Tự động hóa xĩ nghiệp công nghiệp. Có trình độ chuyên
môn và kinh nghiệm trong công tác (đã có thời gian làm việc trong các công ty TNHH
và trong cơ quan nhà nước), có khả năng thuyết trình, tư vấn...

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Cán bộ viên chức

Tên cơ quan

Trung tâm khuyến công Tư vấn phát triển công nghiệp Điện Biên

Địa chỉ liên hệ

Tổ 6- P. Nam Thanh- TP Điện Biên Phủ

Tỉnh thành phố

Điện Biên

Email

hoangtuanpt.vnn@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Cơ điện nông thôn

ĐH Lâm nghiệp

Kỹ sư

4 năm

Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp

ĐH Bách Khoa HN

Kỹ sư

3 năm

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

3

3

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm Khuyến công- TVPTCN

viên chức

2010 đến nay

Công ty TNHH Phú Thuận

CB kỹ thuật

2008-2010

Công ty Cổ phần Toàn Lực

CB kỹ thuật

2007-2008

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Đào tạo, tập huấn

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Năng
lượng

Công
nghiệp
x

Trang 325/ 351

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Xây dựng, triển khai Hội thảo tập huấn SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Trang 326/ 351

Ông Đặng Đại Tuấn, 1978
Tôi tốt nghiệp ngành điện kỹ thuật của Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Tôi có hơn
10 năm kinh nghiệm làm về tiết kiệm năng lượng và SXSH cho các doanh nghiệp công
nghiệp. Hiện nay tôi đang làm việc cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển
công nghiệp của thành phố Đà Nẵng.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Trưởng Phòng tư vấn

Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đà Nẵng

Địa chỉ liên hệ

Số 09, đường Cách mạng Tháng tám, quận Cẩm Lệ

Tỉnh thành phố

Đà Nẵng

Email

Datic.tuan@yahoo.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Điện kỹ thuật

Đại học Bách khoa
Đà Nẵng

Kỹ Sư

1996-2001

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Tư vấn giám sát

Sở xây dựng Đà
Nẵng

Sở xây dựng Đà
Nẵng

2004

Tư vấn thiết kế

Sở xây dựng Đà
Nẵng

Sở xây dựng Đà
Nẵng

2008

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

2

2

2

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

BQL dự án NM thép Cosevco Quảng Trị

Kỹ thuật

2001-2002

Trung tâm tư vấn kỹ thuật công nghiệp

Trưởng Phòng

2002-2010

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát
triển công nghiệp Đà Nẵng

Trưởng Phòng

2010 đến nay

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Trang 327/ 351

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

Tư vấn chính sách

x

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

Cộng đồng

x

x

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn áp dụng các giải pháp chương trình SXSH, Lập báo cáo đánh giá nhanh SXSH
Kiểm toán năng lượng
Tư vấn chính sách
Tham gia xây dựng chính sách hỗ trợ các các dự án bảo vệ môi trường
Chuyển giao công nghệ
Cải tạo dây chuyên thiết bị, áp dụng các giải pháp kỹ thuật về xử lý nước thải, khí thải, tiết kiệm nguyên nhiên
liệu
Lĩnh vực khác
Đo đạt kiểm tra các thông số kỹ thuật về: tiêu thụ năng lượng, nước thải, khí thải,…
Hệ thống điện, TBA, Điện động lực, điều khiển và sản xuất.
Giám sát hệ thống điện, điều hòa, điều không, tạo ẩm
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực: Tư vấn doanh nghiệp

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Trang 328/ 351

Ông Mai Anh Tuấn
Tốt nghiệp trường HVKTQS, chuyên ngành Điện, Điện tử. Hiện tại làm việc tại phòng
KHCN&TT của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An với
nhiệm vụ chính là: Xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện để thông tin tuyên truyền
các chính sách của ngành Công Thương...; Tham gia tổ chức hội thảo, tập huấn về SXSH,
Tiết kiệm Năng lượng, Khuyến công...

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An

Địa chỉ liên hệ

70 Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Vinh

Tỉnh thành phố

Nghệ An

Điện thoại liên hệ

356.3317

Email

Maianhtuan2406@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Điện, Điện Tử

Học viện Kỹ thuật
quân sự

Kỹ Sư

5

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Lồng ghép QLMT&SXSH vào hoạt động
GSMT đối với cơ sở SXCN

Viện QT & PT Châu Á

Viện QT & PT Châu Á

10/2010-8/2011

Giá trị thương hiệu trong kinh doanh

Hội Doanh nghiệp
Trẻ Hà Nội

Hội Doanh nghiệp
Trẻ Hà Nội

2007

Giám sát và đánh giá dự án

Viện QT & PT Châu Á

Viện QT & PT Châu Á

2010

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

3

2

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát
triển công nghiệp Nghệ An

Chuyên viên

2009-nay

Nghe An IPC

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

Cộng đồng

x

x

x

Kinh tế tài
chính

Khác

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Tham gia tổ chức các lớp tập huấn cho các doanh nghiệp, Cơ quan quản lý nhà nước, Cơ quan quản lý địa
phương ...trong khuôn khổ kinh phí được hỗ trợ từ CPI, PSPS
Tư vấn doanh nghiệp
Tham gia tư vấn cho các doanh nghiệp, Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan quản lý địa phương... về lợi ích của
việc áp dụng SXSH.
Thông tin truyền thông
Tham gia viết báo, xây dựng các đề cương truyền hình nhằm thông tin, phổ biến những kinh nghiệp, kết quả
lợi ích khi áp dụng SXSH trong sản xuất.
Lĩnh vực khác
Tham gia tổ chức tập huấn công tác khuyến công, tiết kiệm năng lượng
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Chuyển giao công nghệ, lĩnh vự khác

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Trần Quốc Tuấn, 1970
Có 18 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, công nghiệp. Trình độ
chuyên môn: Kinh tế - Quản trị Kinh doanh. Hiện nay là Giám đốc tại Trung tâm
Khuyến Công và Tư vấn PTCN Trà Vinh. Có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, tổ chức
hội thảo tập huấn về SXSH. Đồng thời tham gia các hoạt động tuyên truyền về SXSH.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Giám đốc

Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Trà Vinh

Địa chỉ liên hệ

Số 06, Nguyễn Thái Học, Phường 1, TP Trà Vinh

Tỉnh thành phố

Trà Vinh

Email

tuantravinh@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Kinh doanh và quản lý

Đại học Cần Thơ

Thạc sỹ

2008

Quản trị kinh doanh

Đại học Cần Thơ

Cử nhân

2001

Hóa Hữu cơ

Đại học Tổng hợp –
TP.HCM

Cử nhân

1992

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

4

3

3

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát
triển công nghiệp Trà Vinh

Phó Giám đốc, rồi
sau đó làm Giám đốc

11/2005-nay

Sở Công nghiệp (Nay là Sở Công
Thương Trà Vinh)

Chuyên Viên Phòng
Quản lý công nghiệp
ngoài quốc doanh

5/1999-11/2005

Xí nghiệp Đông lạnh Thủy sản 19/5,
Long Toàn Trà Vinh

Nhân viên Kiểm
nghiệm

8/1998-5/1999

Xí nghiệp Chế biến thực phẩm Trà Vinh

Nhân viên KCS rồi
sau đó làm Quản đốc

10/1993-8/1998

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

Tư vấn chính sách

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

Kinh tế tài
chính

Khác

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Phối hợp hợp với Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ TNMT (NREC) tổ chức lớp đào tạo: “Nâng cao năng lực và kỹ
năng áp dụng SXSH trong công nghiệp” cho lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật các Ban ngành và cơ sở,
doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh.
- Phối hợp hợp với Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ TNMT (NREC) tổ chức lớp tập huấn: “Nâng cao nhận thức về
SXSH trong công nghiệp” cho cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh.
Tư vấn doanh nghiệp
Phối hợp hợp với Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường (NREC) TP. Hồ Chí Minh tổ chức
thực hiện Đánh giá nhanh SXSH cho 05 doanh nghiệp tại Trà Vinh trong khuôn khổ hoạt động của CPI.
Thông tin truyền thông
- Phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình Trà Vinh xây dựng chuyên mục khuyến công với chuyên đề: “Phổ
biến Chiến lược SXSH đến năm 2020 của Chính phủ”; “Nâng cao nhận thức về SXSH trong công nghiệp”.
- Phát hành 2.000 ấn phẩm khuyến công về SXSH trong công nghiệp cho các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất công
nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
- Đăng tin về các hội thảo tập huấn và hoạt động SXSH trong công nghiệp trên cổng thông tin điện tử của Cục
công nghiệp địa phương và Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh.
Tư vấn chính sách
- Tư vấn chính sách khuyến công cho các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
- Tư vấn cho các cơ sở, doanh nghiệp về chính sách hỗ trợ máy móc thiết bị, mô hình trình diễn,….
Chuyển giao công nghệ
Hỗ trợ cho các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến như:
- Mô hình trình diễn kỹ thuật máy sấy tôm, cá khô ứng dụng công nghệ mới.
- Mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất nước đá sạch và nước tinh lọc.
- Mô hình trình diễn kỹ thuật chế biến nấm rơm.
- Mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất Patê, chả lụa sạch, theo công nghệ mới.
- Mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới - bột bần, mứt bần từ nguyên liệu trái bần
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ
Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Đỗ Thanh Tùng, 1983
Sinh năm 1983, bản thân sinh sống tại huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang, lớn lên học đại
học tại Trường Đại học An Giang, tốt nghiệp ra trường tháng 5/2005, sau đó công tác
làm việc tại Công ty XNK thủy sản Cửu Long –An Giang được 5 tháng. Từ 2006 đến nay,
công tác tại Trung tâm Khuyến công được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Phòng Khoa học
công nghệ và Thông tin. Trong thời gian này được cơ quan cử tham gia chương trình
đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm và Đồ uống.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Phó Trưởng Phòng Khoa học công nghệ và Thông tin

Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp An Giang

Địa chỉ liên hệ

35 Nguyễn Văn Cưng, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên

Tỉnh thành phố

An Giang

Điện thoại liên hệ

384.0336

Email

dttungag@yahoo.com.vn

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Công nghệ Thực phẩm và Đồ uống

Đại học Cần Thơ

Thạc sỹ

2010

Quản trị kinh doanh

Học viện Công nghệ
bưu chính viễn
thông

Cử nhân

2011

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Giảng viên SXSH nâng cao

EPRO

CPI

2011

Giảng viên SXSH

EPRO

CPI

2010

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

4

4

4

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Công ty XNK thủy sản Cửu Long- An
Giang

Nhân viên xuất nhập
khẩu

2005

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

Thông tin, truyền thông

x

Tư vấn chính sách

x

Chuyển giao công nghệ

x

Kinh tế tài
chính

Khác

x

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Cơ quan quản lý địa phương

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Khác(Ghi rõ...)

x

Kinh tế tài
chính

Khác

x

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Tổ chức các Hội thảo- tập huấn
- Tham gia giảng dạy và báo cáo các chuyên đề
Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn đánh giá SXSH (Công ty thủy sản An Mỹ, Công ty xuất khẩu lương thực Khiêm Thanh, Công ty dược
phẩm, Xí nghiệm bao bì, Nhà máy gạch men, Cơ sở bánh hạnh nhân Tiến Anh)
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Nguyễn Sơn Tùng, 1986
Tôi là người có tinh thần nhiệt tình và trách nhiệm cao trong công việc. Là người ham
học hỏi từ người khác và tự nghiên cứu để nâng cao kiến thức và kinh nghiệm bản
thân.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Tư vấn viên

Tên cơ quan

Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam

Địa chỉ liên hệ

P100 – Tầng 4 C10 – Đại học Bách Khoa Hà Nội – Số 1 Đại Cồ Việt.

Tỉnh thành phố

Hà Nội

Email

Tung.ns@vncpc.org

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Quản lý môi trường

Đại học Bách Khoa
Hà Nội

Kỹ sư

2005 - 2010

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

2

2

2

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Tư vấn doanh nghiệp

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

x

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn sản xuất sạch hơn, CSR và tiết kiệm năng lượng.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực: Tư vấn doanh nghiệp

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Nguyễn Thanh Tùng, 1979
Có 6 năm kinh nghiệm. Đã được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng tư vấn và giảng dạy về
SXSH. Có kinh nghiệm tập huấn về SXSH tại tỉnh Bến Tre, Cần Thơ, Long An, Khánh
Hòa, thành phố Hồ Chí Minh... Có kinh nghiệm tập huấn Xây dựng hệ thống Năng suất –
Chất lượng – Tinh gọn cho doanh nghiệp Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Tính
tình vui vẻ hòa đồng với mọi người. Luôn có tinh thần cầu tiến. Luôn có tinh thần hợp
tác, học tập, trao đổi về các vấn đề liên quan tới môi trường, SXSH, TKNL…

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Tư vấn các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp. Tư
vấn sxsh cho doanh nghiệp

Tên cơ quan

Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Long An

Địa chỉ liên hệ

Số 5 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An

Tỉnh thành phố

Long An

Điện thoại liên hệ

221.0777

Email

tung208808@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Môi Trường

Đại học Cần Thơ

Đại học

2000- 2005

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Tư vấn SXSH

EPRO

CPI

8/2010 - 4/2011

Giảng viên SXSH

EPRO

CPI

10/2010

Giảng viên SXSH nâng cao

EPRO

CPI

7/2011

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

2

2

2

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát
triển công nghiệp Long An

Chuyên viên

2009 - nay

Trung tâm y tế dự phòng An Giang

Chuyên viên

2008

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

Thông tin, truyền thông

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Tư vấn chính sách

x

Chuyển giao công nghệ

x

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Cơ quan quản lý nhà nước

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

Cộng đồng

x

Năng
lượng

Công
nghiệp
x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Tập huấn SXSH tại tỉnh Bến Tre, Cần Thơ, Long An, Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh…
- Tập huấn Xây dựng hệ thống Năng suất – Chất lượng – Tinh gọn cho doanh nghiệp Việt Nam tại thành phố Hồ
Chí Minh
Tư vấn doanh nghiệp
- Tư vấn SXSH cho doanh nghiệp Hoài Cổ Bến Tre
- Tư vấn SXSH cho Công Ty Cổ Phần An Mỹ ở An Giang
Thông tin truyền thông
Thông tin về áp dụng SXSH và các chích sách hỗ trợ, hiệu quả của áp dụng SXSH trên địa bàn tỉnh Long An
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Với năng lực: Đã được đào tạo, tập huấn và thực hiện đào tạo, tập huấn trong lĩnh vực đào tạo tập huấn, Có
kinh nghiệm tư vấn tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Tư vấn chính sách

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Nguyễn Thanh Tường, 1964
Có hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp và phát
triển nông thôn. Từ năm 2006 đến nay làm việc tại Trung tâm khuyến công và tư vấn
phát triển công nghiệp Bình Phước, hiện nay là Phó Giám đốc Trung tâm.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Phó Giám Đốc

Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công & Tư vấn PTCN Bình Phước

Địa chỉ liên hệ

Đ. Hùng Vương – TX. Đồng Xoài

Tỉnh thành phố

Bình Phước

Email

nguyenthanhtuong.ttkcbp@yahoo.com.vn

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Công trình thủy lợi

Đại học Thủy lợi

Kỹ sư

2004-2007

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

2

2

2

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát
triển công nghiệp Bình Phước

Trưởng vụ Khuyến
công

2006-nay

Phòng Kinh tế huyện Bù Đăng, tỉnh
Bình Phước

Công chức

2002 - 2006

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Công chức

1998-2002

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Đào tạo, tập huấn

x

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

x

Tư vấn chính sách

x

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

x

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Kinh tế tài
chính

Khác
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ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

Hiệp hội công nghiệp

x

x

x

Cộng đồng

x

x

x

Kinh tế tài
chính

Khác

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Quản lý triển khai tổ chức thành công:
- Năm 2010: hội thảo về SXSH cho cán bộ sơ ngành, địa phương, doanh nghiệp và khóa đào tạo tập huấn về
SXSH trong công nghiệp cho cán bộ quản lý doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn;
- Năm 2011: - 01 lớp tập huấn về SXSH và cách thức phổ biến SXSH trong công nghiệp.
Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn cho doanh nghiệp về các giải pháp TKNL và các vấn đề về SXSH trong công nghiệp.
Thông tin truyền thông
- Tổ chức các hoạt động truyền thông (Hội thảo/đào tạo, phim, tờ rơi, bài báo) về SXSH trên địa bàn tỉnh.
- Tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động cộng đồng, nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết
kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường trên Bản tin Công Thương và các Chuyên mục “Tiết kiệm năng lượng”.
Tư vấn chính sách
- Tham mưu Giám đốc Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp trình Giám đốc Sở Công
Thương; UBND tỉnh ban hành các văn bản thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Lĩnh vực khác
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo kiến thức an toàn điện, quản lý điện trên địa bàn
tỉnh Bình Phước.
- Tham gia thực hiện đề tài khoa học “Thực trạng, giải pháp tiết kiệm và sử dụng hiệu quả điện tại các công sở
và nơi công cộng ở thị xã đồng xoài, tỉnh Bình Phước“.
- Tham gia thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về tiết kiệm năng lượng cho các Sở Công
Thương”. Đề án là sự phối hợp thực hiện giữa: Cơ quan Quản lý Môi trường & Năng lượng Pháp (ADEME).
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, lĩnh vự khác

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Bùi Bác Văn, 1955
Năm 1982 tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội khoa Chế tạo máy. Năm 1983 – 1990
Quản đốc xưởng Cơ khí công ty cơ khí giao thông Nghệ an. Năm 1991 đến năm 1998
Giám đốc khai thác mỏ Nghệ an. Năm 1999 – 2008 Trưởng phòng Tư vấn Thiết kế
công nghệ Trung tâm Tư vấn và Dich vụ đầu tư Công nghiệp Điện Nghệ An. Năm 2009
đến nay Chuyên viên Tư vấn công nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát
triển Công nghiệp Nghệ An

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Chuyên viên Tư vấn Công nghiệp

Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An

Địa chỉ liên hệ

Số 70 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh

Tỉnh thành phố

Nghệ An

Điện thoại liên hệ

384.5852

Email

Buibacvan53@yahoo.com; hoandienbv@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Chế tạo máy

Đại học Bách khoa
Hà Nội

Kỹ sư

1977 - 1982

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Kỹ thuật khai thác mỏ-Giám đốc điều
hành khai thác mỏ

Trường Đại học Mỏ
Địa chất

Trường Đại học Mỏ
Địa chất

1995 - 1996

Báo cáo đánh giá tác động môi trường
trong hoạt động khai thác mỏ

Trường Đại học mỏ
Địa chất

Trường Đại học Mỏ
Địa chất

3/2005 – 9/2005

Đào tạo Giảng viên Dự án “Xúc tiến hiệu
quả sử dụng tài nguyên cho các doanh
nghiệp vừa và nhỏ”

Trung tâm Sản xuất
sạch Việt nam – Bộ
Tài nguyên và Môi
trường tổ chức

Trung tâm Sản xuất
sạch Việt Nam –Bộ
Tài nguyên và Môi
trường

10/2009

Giảng viên sản xuất sạch hơn

EPRO

CPI

10/2010

Giảng viên sản xuất sạch hơn nâng cao

EPRO

CPI

7/2011

Tư vấn Sản xuất sạch hơn

EPRO

CPI

2009- 2010

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Nga

3

3

3

Tiếng Anh

3

3

3

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát
triển Công nghiệp Nghệ An

Chuyên viên Tư vấn
công nghiệp

2008 đến nay

Trung tâm Tư vấn Công nghiệp Nghệ
An

Trưởng phòng Thiết
kế công nghệ

1999-2008

Công ty Khai thác Khoáng sản Nghệ An

Giám đốc Mỏ

1991-1998

Công ty Cơ khí Giao thông Nghệ An

Quản đốc Xưởng sửa
chữa

1982-1990

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn

Năng
lượng

Công
nghiệp

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Cơ quan quản lý nhà nước
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

Năng
lượng

Công
nghiệp

x
x

x

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Giảng dạy về SXSH cho học sinh, sinh viên tại các trường Kỹ thuật Công nghiệp và Xây dựng Nghệ An
- Tập huấn về TKNL cho các cơ quan và các đơn vị sử dụng năng lượng lớn
- Tổ chức đào tạo về Chương trình 5S và SXSH cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.
Tư vấn doanh nghiệp
- Đánh giá nhanh về SXSH cho các doanh nghiệp sản xuất trong các lĩnh vực công nghiệp
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án (ĐTM) khai thác mỏ lộ thiên đá xây dựng
- Lập báo cáo đầu tư cho dự án và thiết kế quy trình công nghệ cho các dự án Công nghiệp
- Thiết kế quy trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các tòa nhà sử dụng năng lượng lớn
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Với năng lực: Giảng viên trong lĩnh vực đào tạo tập huấn, Đánh giá kỹ thuật trong lĩnh vực tư vấn doanh
nghiệp, Thiết kế quy trình công nghệ trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Chuyển giao công nghệ
Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam

Trang 341/ 351

Ông Nguyễn Văn Viên, 1982
Có 6 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp. Bản thân được đào tạo
cơ bản về Sản xuất sạch hơn (do Bộ Công Thương tổ chức) nên có năng tổ chức và
tham gia thực hiện kế hoạch hành động SXSH do các cơ quan Trung ương và Địa
phương tổ chức.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam kể từ tháng
01/2012.

Tên cơ quan

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ liên hệ

62- Hùng Vương, TP Tam Kỳ

Tỉnh thành phố

Quảng Nam

Email

Vien19822000@yahoo.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Cơ khí chế tạo máy

Đại học Bách khoa
Đà Nẵng

Kỹ sư

2000-2005

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Tư vấn Sản xuất sạch hơn

EPRO

CPI

5/2009- 4/2010

Giảng viên sản xuất sạch hơn

EPRO

CPI

9/2010

Giảng viên sản xuất sạch hơn nâng cao

EPRO

CPI

6/2011

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

3

3

3

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam

Chuyên viên

2012-nay

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn công
nghiệp Quảng Nam

Phó phòng SXSH

2006-2011

Công ty TNHH sản xuất và Lắp ráp Ô tô
Chu Lai – Trường

Chuyên viên

2005 – 4/2006

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

x

Thông tin, truyền thông

x

x

x

Tư vấn chính sách

x

Chuyển giao công nghệ

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

Hiệp hội công nghiệp

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Tổ chức và tham gia báo cáo viên tại các Hội thảo áp dụng các giải pháp SXSH trong công nghiệp trên địa bàn
tỉnh Quảng Nam từ 2006-2011.
Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn đánh giá SXSH cho doanh nghiệp tại Quảng Nam trong khuôn khô rhoatj động của CPI.
Thông tin truyền thông
Các bài báo về công tác khuyến công và SXSH trên bản tin Công Thương Quảng Nam
Chuyển giao công nghệ
-Đề tài: Nghiên cứu, chế tạo máy sấy lúa phục vụ cho vụ đông tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
-Đề tài: Ứng dụng và chuyển giao công nghệ dệt hoa văn trên lụa.
-Đề tài khoa học: Nghiên cứu công nghệ Tự động hoá khâu bổ sung nhiên liệu lò Tuynel.
Lĩnh vực khác
Thực hiện các chương trình khuyến công, triển khai áp dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào phát triển
công nghiệp - nông thôn.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Ngô Xuân Vinh, 1978
Có 9 năm kinh nghiệm. Hiện nay làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát
triển công nghiệp Nghệ An. Chức vụ hiện nay: Phó Phòng Quản lý Khuyến công. Kinh
nghiệm công tác: Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công
theo Nghị định 134/NĐ-CP; Tư vấn cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh áp dụng
SXSH và môi trường, tiết kiệm năng lượng theo quy định.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Phó Phòng quản lý khuyến công

Tên cơ quan

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An

Địa chỉ liên hệ

Số 70 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh

Tỉnh thành phố

Nghệ An

Điện thoại liên hệ

383.4471

Email

xuanvinhnghean@yahoo.com.vn

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Quản trị kinh doanh

Đại học Nha Trang

Thạc sỹ

2009-2011

Quản trị kinh doanh

Đại Học Thương mại

Cử nhân

1998-2002

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Tư vấn SXSH

EPRO

CPI

2008

Giảng viên SXSH nâng cao

EPRO

CPI

2011

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

4

3

3

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát
triển công nghiệp Nghệ An

Phó Phòng quản lý
khuyến công

2005-nay

Nhà máy gạch Granite Trung Đô

Trợ lý TGĐ

2004

Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình
Tiên

Nhân viên bán hàng
khu vực

2003

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Đào tạo, tập huấn

x

x

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

x

Thông tin, truyền thông

x

x

x

x

Tư vấn chính sách

x

x

x

x

Chuyển giao công nghệ

x

x

x

x

Năng
lượng

Công
nghiệp

Khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Kinh tế tài
chính

Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

x

x

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

x

x

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

x

Hiệp hội công nghiệp

x

x

x

Cộng đồng

x

x

x

Khác

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
Từ 2004 đến nay đã trực tiếp tổ chức các khóa đào tạo tập huấn cho hàng trăm doanh nghiệp, các cơ quan
quản lý nhà nước, địa phương về phát triển công nghiệp,tiểu thủ công nghiệp, xây dựng làng nghề; Sản xuất
sạc hơn, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng….
Tư vấn doanh nghiệp
Tham gia vào đội chuyên gia SXSH tư vấn cho 30 doanh nghiệp, lập báo cáo đánh giá nhanh SXSH
Thông tin truyền thông
Trực tiếp xây dựng, viết lời bình cho các chuyên đề truyền hình công thương và SXSH từ 2004 đến nay.
Tư vấn chính sách
Tư vấn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An về các chính sách khuyến công, khoa học công nghệ và
môi trường về vốn và thiết bị, dây chuyền sản xuất…
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Với năng lực: Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo tập huấn, Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
tư vấn doanh nghiệp, Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, Nhiều năm kinh nghiệm
trong lĩnh vực tư vấn chính sách, Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông, Tư vấn chính sách, Chuyển giao công nghệ

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Ông Trần Phú Vinh, 1978
Là người có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn luôn cầu tiến, ham học hỏi.
Có kinh nghiệm về lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), xử lý nước thải
cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Đã được đào tạo chuyên sâu về tư vấn và
giảng dạy SXSH.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

Tên cơ quan

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ An Giang

Địa chỉ liên hệ

17 Lê Lai, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên

Tỉnh thành phố

An Giang

Email

Phuvinh1978@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Khoa học Môi trường

Đại học Cần Thơ

Thạc sỹ

2008-2010

Môi trường

Đại học Cần Thơ

Kỹ sư

1996-2000

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Giảng viên SXSH nâng cao

EPRO

CPI

2011

Tư van SXSH

EPRO

CPI

2010-2011

Chứng chỉ khóa đào tạo về nă ng lượng
và mô i trường

Đạ i họ c Cô ng nghiệ p
Tp. Hồ Chí Minh

Đạ i họ c Cô ng nghiệ p
Tp. Hồ Chí Minh

2010

Hoạ ch toá n quả n lý mô i trường

Sở Khoa họ c cô ng
nghệ Long An

Sở Khoa họ c cô ng
nghệ Long An

2006

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

2

3

2

Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học
và công nghệ An Giang

P.TP Kế hoạch –
Tổng hợp

2000 - nay

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
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HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Đào tạo, tập huấn

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

Thông tin, truyền thông

x

Năng
lượng

Chuyển giao công nghệ

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

Năng
lượng

x

Công
nghiệp

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Tư vấn doanh nghiệp
- Phụ trách tư vấn dịch vụ về lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), xử lý nước thải cho hơn 100
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.
- Tham gia lập Báo cáo nhanh tiềm năng thực hiện sản xuất sạch hơn cho 3 doanh nghiệp.
- Tham gia lậ p Bá o cá o sả n xuat sạ ch hơn: 02 doanh nghiệp
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp

Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Bà Nguyễn Thị Phương Yên, 1983
Có 6 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi trường, công nghiệp. Có kinh
nghiệm về tư vấn và đào tạo cho doanh nghiệp. Là người chịu khó tìm tòi học hỏi. Có
kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề và tổ chức. Có khả năng điều phối dự
án.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Tư vấn, giảng viên

Tên cơ quan

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển doanh nghiệp vừa & nhỏ 2 (SMEDEC 2)

Địa chỉ liên hệ

64 – 66 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1

Tỉnh thành phố

Hồ Chí Minh

Email

yenntp@ntp@smedec.com; phuong.yen@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Quản lý môi trường

ĐH Bách Khoa

Thạc sỹ

2009 - 2011

Quản lý môi trường

ĐH Khoa học Tự
nhiên

Cử nhân

2001 - 2005

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Nâng cao kỹ năng quản lý

iiPM - Ấn Độ

iiPM - Ấn Độ

01 – 03/2011

Nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên
cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

UNEP, AREC,
ASSIST, VNCPC

UNEP, AREC,
ASSIST, VNCPC

13 – 16/10/2009

Khóa đào tạo giảng viên về Quản lý nội
tại hiệu quả

PREMA - GTZ

PREMA - GTZ

03 – 04/2009

Thiết kế bền vững

Trung tâm SXSH
TPHCM

Trung tâm SXSH
TPHCM

08/2008

Đào tạo giảng viên quản lý an toàn hóa
chất

CECT, GTZ

CECT, GTZ

04 – 07/2008

Tư vấn sản xuất sạch hơn

EPRO

CPI

6 – 11/2008

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

4

4

4

Tiếng Tây Ban Nha

2

2

2

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ
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QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

SMEDEC 2

Phó phòng tư vấn,
phụ trách R&D

01/2010 - nay

SMEDEC 2

SMEDEC 2

Phó phòng đào tạo

05/2009 - 01/2010

SMEDEC 2

SMEDEC 2

Chuyên gia tư vấn

11/2005 - 05/2009

SMEDEC 2

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Đào tạo, tập huấn

x

x

Năng suất,
chất lượng

Tư vấn doanh nghiệp

x

x

Năng suất,
chất lượng

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Cơ quan quản lý nhà nước

x

x

Năng suất,
chất lượng

Cơ quan quản lý địa phương

x

x

Năng suất,
chất lượng

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

x

x

Năng suất,
chất lượng

Cộng đồng

x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Thực hiện các khóa đào tạo về SXSH, quản lý an toàn hóa chất, các hệ thống quản lý, v.v.cho doanh nghiệp
- Chia sẽ kinh nghiệm đào tạo tư vấn về SXSH cho các trường đại học tại TP.HCM
Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn đánh giá SXSH (nhanh và hoàn chỉnh) cho các doanh nghiệp tại Tp.HCM và các tỉnh
Thông tin truyền thông
Báo cáo tại các buổi hội thảo, hội nghị về SXSH, hoạt động bảo vệ môi trường, quản lý an toàn hóa chất, các hệ
thống quản lý v.v. dành cho doanh nghiệp, các cơ quan quản lý tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp, Thông tin, truyền thông
Kỷ yeu chuyê n gia và tổ chức tư van SXSH tạ i Việ t nam
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Bà Phạm Thị Yến, 1960
Tôi tốt nghiệp ngành hóa thực phẩm trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Tôi có 28
năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hóa thực phẩm và môi trường. Tôi đã tham gia khóa
đào tạo chuyên sâu về SXSH và tôi hy vọng rằng tôi sẽ có nhiều cơ hội được đóng góp
và chia sẻ kinh nghiệm của mình liên quan đến SXSH cho các doanh nghiệp công
nghiệp.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công việc hiện tại

Phân tích thử nghiệm

Tên cơ quan

Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng và Tư vấn chuyển giao Công nghệ
Đà Nẵng

Địa chỉ liên hệ

51 A Lý Tự Trọng, TP Đà Nẵng

Tỉnh thành phố

Đà Nẵng

Email

phamthiyen@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH
Chuyên ngành

Đơn vị đào tạo

Trình độ

Thời gian

Hóa thực phẩm

Trường Đại học
Bách khoa Đà Nẵng

Kỹ sư

1978-1983

Kỹ năng

Đơn vị đào tạo

Đơn vị cấp chứng chỉ

Thời gian

Phân tích và lấy mẫu môi trường

Dự án Môi trường
Việt Nam và Canada:
1998

Dự án Môi trường
Việt Nam và Canada

1998

Lấy mẫu hiện trường và phân tích hoá
học

Dự án Môi trường
Việt Nam và Canada

Dự án Môi trường
Việt Nam và Canada

1999

Quản lý Môi trường

Dự án Môi trường
Việt Nam và Canada

Dự án Môi trường
Việt Nam và Canada

2000

Kỹ thuật quan trắc và phân tích nước
lục địa

Cục Môi trường

Cục Môi trường

2001

Bồi dưỡng về quản lý phòng thử
nghiệm theo ISO/IEC 17025:2005

QUATEST 3

QUATEST 3

2006

Tư vấn sản xuật sạch hơn

EPRO

CPI

2010-2011

Giảng viên sản xuất sạch hơn nâng cao

EPRO

CPI

2011

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nói

Tiếng Anh

2

1

2

CHUYÊN MÔN KHÁC

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ
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QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Đơn vị công tác

Chức vụ

Thời gian

Tên cơ quan tiếng
Anh(nếu có)

Sở Thương mại Quảng Nam Đà Nẵng

1983-1996

Trung tâm Bảo vệ môi trường Đà Nẵng
–Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường
thành phố Đà Nẵng

1996-2002

Trung tâm Công nghệ Sinh học và Ứng
dụng Khoa học Công nghệ Đà Nẵng nay
là Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng và
Tư vấn Chuyển giao Công nghệ Đà
Nẵng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
thành phố Đà Nẵng

2002-nay

HOẠT ĐỘNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường

Năng
lượng

Đào tạo, tập huấn

Công
nghiệp

Kinh tế tài
chính

Khác

Kinh tế tài
chính

Khác

x

Tư vấn doanh nghiệp

x

Thông tin, truyền thông

x

x

ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC TƯ VẤN(X)
Môi trường
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

Năng
lượng

x

Công
nghiệp
x

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN SXSH
Đào tạo tập huấn
- Tham gia giảng dạy cho Khóa đào tạo nâng cao nhận thức về SXSH do sở Công thương tỉnh Quảng Trị tổ chức
- Tham gia giảng dạy cho Khóa đào tạo nâng cao nhận thức về SXSH do sở Công thường tỉnh Hà Tĩnh
Tư vấn doanh nghiệp
Tham gia tư vấn đánh giá nhanh SXSH cho một số doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Nam (tháng 6 năm 2011) và
Quảng Trị (tháng 7 năm 2011) trong khuôn khổ hoạt động của CPI.
NHU CẦU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SXSH TRONG THỜI GIAN TỚI
Có nhu cầu triển khai dịch vụ SXSH trong các lĩnh vực:
Đào tạo tập huấn, Tư vấn doanh nghiệp
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