
 

 

 

 

 

 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 

TRỌNG ĐIỂM 

 

 

ĐỐI TƯỢNG CỦA TÀI LIỆU: SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

 

 

 

Dự án:  DE3, Output 1  

Mã tài liệu: HDSD.DE3. SCT 

Phiên bản tài liệu: 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, 11/2021 



 

 

 

MỤC LỤC 

 

 

I. GIỚI THIỆU ..................................................................................................... 1 

1. Mục đích và ý nghĩa của Tài liệu: ............................................................ 1 

2. Phạm vi tài liệu:........................................................................................... 1 

3. Các thuật ngữ và từ viết tắt ........................................................................ 1 

II. GIỚI THIỆU CÁC CHỨC NĂNG .................................................................. 1 

1. Đăng nhập, đăng xuất hệ thống .................................................................. 1 

2. Các chức năng cho Sở công thương ........................................................... 1 

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG ...................... 2 

1. Đăng nhập hệ thống .................................................................................... 2 

2. Quản lý danh mục ....................................................................................... 3 

2.1. Quận/huyện ................................................................................................... 3 

2.2. Doanh nghiệp ................................................................................................ 5 

3. Báo cáo của DN ........................................................................................... 8 

3.1. Báo cáo kiểm toán năng lượng ..................................................................... 8 

3.2. Báo cáo SDNL hàng năm ........................................................................... 13 

3.3. Báo cáo Kế hoạch SDNL hàng năm .......................................................... 18 

3.4. Báo cáo Kế hoạch SDNL 5 năm ................................................................ 24 

3.5. Báo cáo định mức tiêu hao năng lượng ...................................................... 30 

4. Báo cáo tổng hợp ...................................................................................... 35 

4.1. Số liệu báo cáo DN theo TOE .................................................................... 35 

4.2. Số liệu báo cáo DN .................................................................................... 36 

4.3. TH năng lượng tiêu thụ năm của DN ......................................................... 36 

4.4. Thống kê báo cáo của DN .......................................................................... 37 

5. Báo cáo của SCT ....................................................................................... 37 

5.1. Báo cáo tổng hợp danh sách CSSDNLTĐ ................................................. 37 

5.2. Báo cáo tình hình tuân thủ luật .................................................................. 42 

5.3. Báo cáo tình hình thực hiện định mức SEC ............................................... 50 

5.3.1. Ngành Bia và nước giải khát ...................................................................... 50 

5.3.2. Ngành CN thép ........................................................................................... 54 

5.3.3. Ngành nhựa ................................................................................................ 59 

5.3.4. Ngành sản xuất giấy ................................................................................... 63 

5.3.5. Ngành CN chế biến thủy sản ...................................................................... 66 

5.3.6. Ngành sản xuất đường mía ......................................................................... 72 



 

1 
 

I. GIỚI THIỆU 

1. Mục đích và ý nghĩa của Tài liệu: 

Tài liệu này được xây dựng nhằm hướng dẫn người dùng thuộc các Sở công thương sử 

dụng một số chức năng trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu năng lượng trọng điểm. 

2. Phạm vi tài liệu: 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng một số chức năng của Hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng 

trọng điểm cho người dùng là Sở công thương. 

3. Các thuật ngữ và từ viết tắt 

Thuật ngữ Định nghĩa 

DN Doanh nghiệp 

SCT Sở công thương 

BCT Bộ công thương 

SDNL Sử dụng năng lượng 

 KTNL Kiểm toán năng lượng 

CSSDNLTĐ Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 

CN Công nghiệp 

SX Sản xuất 

 

II. GIỚI THIỆU CÁC CHỨC NĂNG 

1. Đăng nhập, đăng xuất hệ thống 

 

STT Chức năng Mô tả Đối tượng sử dụng 

1 Đăng nhập, đăng xuất hệ thống  SCT 

2. Các chức năng cho Sở công thương 

STT Chức năng Mô tả 
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Phê duyệt báo cáo 

 

 Phê duyệt và  q uản  lý  thông  t in  

•  Báo cáo S DN L hàng năm  

• Báo cáo Kế hoạch SDNL hàng năm 

• Bá o  c áo  K ế  ho ạc h  S DN L 5 năm 

• Báo cáo KTNL 

• Báo cáo định mức tiêu hao năng lượng 
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2 

Tổng hợp báo cáo gửi 

BCT 

• Báo cáo tổng hợp danh sách CSSDNLTĐ 

• Báo cáo tình hình tuân thủ luật 

• Báo cáo tình hình thực hiện định mức SEC 

3 Quản lý danh mục • Danh mục quận/huyện 

• Danh mục doanh nghiệp 
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Quản lý báo cáo tổng 

hợp  

• Tình hình tiêu thụ nhiên liệu của DN quy đổi 

ra TOE 

• Thống kê báo cáo của DN 

 

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG 

1. Đăng nhập hệ thống 

Người dùng truy cập vào địa chỉ:  

Tại màn hình đăng nhập, nhập thông tin tài khoản và mật khẩu được cấp vào vị 

trí tương ứng trên trang đăng nhập, sau đó nhấn chuột vào nút “Đăng nhập” 

 

 

 

Giao diện hiển thị sau khi đăng nhập: 
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2. Quản lý danh mục 

2.1. Quận/huyện 

Để truy cập vào chức năng, người dùng chọn “Quản trị danh mục -> Quận/huyện”, hệ 

thống hiển thị màn hình chức năng như sau: 

 
❖ Người dùng có thểm tìm kiếm theo Nội dung nhập vào 

❖ Người dùng có thể thêm mới quận/huyện bằng cách nhấn vào nút “

”, màn hình thêm mới hiển thị như sau: 
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Nhập nội dung cần thiết, và nhấn nút “ ”, thông tin vừa lưu sẽ hiển thị như sau: 

 

❖ Để xem chi tiết dữ liệu, người dùng nhấn nút “ ”, hệ thống sẽ hiển thị màn 

hình xem chi tiết như sau 

 

❖ Để sửa, người dùng nhấn nút “ ”, màn hình sửa sẽ hiển thị như sau: 
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Người dùng nhập thông tin tương tự như chức năng thêm mới 

❖ Để xóa 1 bản ghi, người dùng nhấn nút “ ”, để xóa nhiều người dùng tích 

chọn vào các ô ở đầu bản ghi, và nhấn nút “ ” cạnh nút Thêm mới, hệ thống 

sẽ hiển thị màn hình xác nhận: 

 
 

Chọn Đồng ý để xóa, chọn Thoát để không xóa 

2.2. Doanh nghiệp 

Để truy cập vào chức năng, người dùng chọn “Quản trị danh mục -> Doanh nghiệp”, hệ 

thống hiển thị màn hình chức năng như sau: 

 
❖ Người dùng có thểm tìm kiếm doanh nghiệp theo các tiêu chí có sẵn 

❖ Người dùng có thể thêm mới doanh nghiệp bằng cách nhấn vào nút “

”, màn hình thêm mới hiển thị như sau: 
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Nhập nội dung cần thiết, và nhấn nút “ ”, thông tin vừa lưu sẽ hiển thị như sau: 

 

❖ Để xem chi tiết dữ liệu, người dùng nhấn nút “ ”, hệ thống sẽ hiển thị màn 

hình xem chi tiết như sau 
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Ở màn hình Xem chi tiết, người dùng có thể thay đổi mật khẩu cho doanh nghiệp bằng 

cách chọn vào tab Thông tin tài khoản, nhấn vào biểu tượng “ ” 

 
Khi đó hệ thống sẽ hiển thị màn hình đổi mật khẩu như sau: 

 

Nhập mật khẩu mới và nhấn nút “ ”, khi đó mật khẩu của DN đã được thay đổi 
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❖ Để sửa, người dùng nhấn nút “ ”, màn hình sửa sẽ hiển thị như sau: 

 
Người dùng nhập thông tin tương tự như chức năng thêm mới 

❖ Để xóa 1 bản ghi, người dùng nhấn nút “ ”, để xóa nhiều người dùng tích 

chọn vào các ô ở đầu bản ghi, và nhấn nút “ ” cạnh nút Thêm mới, hệ thống 

sẽ hiển thị màn hình xác nhận: 

 
Chọn Đồng ý để xóa, chọn Thoát để không xóa 

 

3. Báo cáo của DN 

3.1. Báo cáo kiểm toán năng lượng 

3.1.1. Chờ phê duyệt 

Để truy cập chức năng, người dùng nhấn chọn ”Báo cáo của DN -> Báo cáo kiểm toán 

năng lượng-> Chờ phê duyệt”, màn hình danh sách các báo chờ phê duyệt như sau: 
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➢ Người dùng có thể tìm kiếm báo cáo theo Tên DN/cơ sở, Năm KT, Lĩnh vực, 

Quận/huyện 

➢ Để duyệt báo cáo cho DN, người dùng nhấn vào nút “ ”, màn hình duyệt 

báo cáo hiển thị như sau: 

 
Để xem chi tiết cá mục 1, 2, 3, 4, 5, người dùng nhấn vào nút “ ”, ở từng mục, khi đó 

thông tin sẽ hiển thị như sau 
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Nội dung thông tin báo cáo, người dùng xem ở tab Thông tin chi tiết báo cáo 

Ở tab File báo cáo, để tải file DN gửi đến, người dùng nhấn vào nút “ ” 

 
Để xem file DN gửi, vào trao đổi ý kiến, người dùng xem ở tab Ý kiến trao đổi 

 

Để phê duyệt báo cáo, người dùng nhấn vào nút “ ”, hệ thống hiển thị màn 

hình xác nhận sau: 
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Chọn Khóa hiệu chỉnh, bổ sung để phê duyệt, chọn Tiếp tục, hiệu chỉnh để trả lại báo 

cáo cho DN, nhập Nội dung xác nhận và nhấn “ ” 

3.1.2. Đã phê duyệt 

Chức năng này lưu trữ các báo cáo đã được duyệt, người dùng truy cập vào “Báo cáo 

của DN -> Báo cáo kiểm toán năng lượng -> Đã phê duyệt”, màn hình hiển thị như sau: 

 
➢ Người dùng có thể tìm kiếm báo cáo theo Tên DN/cơ sở, Năm KT, Lĩnh vực, 

Quận/Huyện 

➢ Để xem chi tiết báo cáo, người dùng nhấn vào nút “ ”, màn hình chi tiết 

báo cáo hiển thị như sau: 
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3.1.3. Bổ sung hiệu chỉnh 

Chức năng này lưu trữ các báo cáo đã được SCT trả lại cho DN để chỉnh sửa lại, người 

dùng truy cập vào “Báo cáo của DN -> Báo cáo kiểm toán năng lượng -> Yêu cầu chỉnh 

sửa”, màn hình hiển thị như sau: 

 
➢ Người dùng có thể tìm kiếm báo cáo theo Tên DN/cơ sở, Năm KT, Lĩnh vực, 

Quận/Huyện 

➢ Để xem chi tiết báo cáo, người dùng nhấn vào nút “ ”, màn hình chi tiết 

báo cáo hiển thị như sau: 
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Người dùng phê duyệt báo cáo tương tự như chức năng phê duyệt báo cáo ở màn hình 

Chờ phê duyệt 

3.2. Báo cáo SDNL hàng năm 

3.2.1. Chờ phê duyệt 

Để truy cập chức năng, người dùng nhấn chọn ”Báo cáo của DN -> Báo cáo sử dụng 

năng lượng hàng năm-> Chờ phê duyệt”, màn hình danh sách các báo chờ phê duyệt 

như sau: 

 
➢ Người dùng có thể tìm kiếm báo cáo theo Tên DN/cơ sở, Số liệu năm, Từ ngày, 

Đến ngày, Lĩnh vực, Quận/Huyện 

➢ Để duyệt báo cáo cho DN, người dùng nhấn vào nút “ ”, màn hình duyệt 

báo cáo hiển thị như sau: 
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Để xem chi tiết Thông tin chung báo cáo, người dùng nhấn vào nút “ ” ở Tên cơ 

sở/DN, khi đó thông tin sẽ hiển thị như sau 

 
Nội dung thông tin báo cáo, người dùng xem ở tab Thông tin chi tiết báo cáo 

Ở tab File báo cáo, để tải file DN gửi đến, người dùng nhấn vào nút “ ” 

 
Để xem file DN gửi, vào trao đổi ý kiến, người dùng xem ở tab Ý kiến trao đổi 

 

Để gửi ý kiến cho DN, người dùng nhấn nút “ ”, màn hình Gửi ý kiến hiển thị 
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như sau: 

 

Nhập nội dung cần thiết và nhấn nút “ ”, khi đó, màn hình SCT sẽ hiển thị như 

sau: 

 
Màn hình DN sẽ hiển thị như sau: 
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Để phê duyệt báo cáo, người dùng nhấn vào nút “ ”, hệ thống hiển thị màn 

hình xác nhận sau: 

 
Chọn “Đồng ý báo cáo” để phê duyệt, chọn “Yêu cầu bổ sung, hiệu chỉnh”để trả lại báo 

cáo cho DN, nhập Nội dung xác nhận và nhấn “ ” 

3.2.2. Đã phê duyệt 

Chức năng này lưu trữ các báo cáo đã được duyệt, người dùng truy cập vào “Báo cáo 

của DN -> Báo cáo SDNL hàng năm -> Đã phê duyệt”, màn hình hiển thị như sau: 



 

17 
 

 
➢ Người dùng có thể tìm kiếm báo cáo theo Tên DN/cơ sở, Số liệu năm, Từ ngày, 

Đến ngày, Lĩnh vực, Quận/Huyện 

➢ Để xem chi tiết báo cáo, người dùng nhấn vào nút “ ”, màn hình chi tiết 

báo cáo hiển thị như sau: 

 
3.2.3. Bổ sung hiệu chỉnh 

Chức năng này lưu trữ các báo cáo đã được SCT trả lại cho DN để chỉnh sửa lại, người 

dùng truy cập vào “Báo cáo của DN -> Báo cáo SDNL hàng năm -> Yêu cầu chỉnh 

sửa”, màn hình hiển thị như sau: 
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➢ Người dùng có thể tìm kiếm báo cáo theo Tên DN/cơ sở, Số liệu năm, Từ ngày, 

Đến ngày, Lĩnh vực, Quận/Huyện 

➢ Để xem chi tiết báo cáo, người dùng nhấn vào nút “ ”, màn hình chi tiết 

báo cáo hiển thị như sau: 

 
3.3. Báo cáo Kế hoạch SDNL hàng năm 

3.3.1. Chờ phê duyệt 

Để truy cập chức năng, người dùng nhấn chọn ”Báo cáo của DN -> Báo cáo kế hoạch 

SDNL hàng năm-> Chờ phê duyệt”, màn hình danh sách các báo chờ phê duyệt như 

sau: 
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➢ Người dùng có thể tìm kiếm báo cáo theo Tên DN/cơ sở, Số liệu năm, Từ ngày, 

Đến ngày, Lĩnh vực, Quận/Huyện 

➢ Để duyệt báo cáo cho DN, người dùng nhấn vào nút “ ”, màn hình duyệt 

báo cáo hiển thị như sau: 

 
Để xem chi tiết Thông tin chung báo cáo, người dùng nhấn vào nút “ ” ở Tên cơ 

sở/DN, khi đó thông tin sẽ hiển thị như sau 
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Nội dung thông tin báo cáo, người dùng xem ở tab Thông tin chi tiết báo cáo 

Ở tab File báo cáo, để tải file DN gửi đến, người dùng nhấn vào nút “ ” 

 
Để xem file DN gửi, vào trao đổi ý kiến, người dùng xem ở tab Ý kiến trao đổi 

 

Để gửi ý kiến cho DN, người dùng nhấn nút “ ”, màn hình Gửi ý kiến hiển thị 

như sau: 
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Nhập nội dung cần thiết và nhấn nút “ ”, khi đó, màn hình SCT sẽ hiển thị như 

sau: 

 
Màn hình DN sẽ hiển thị như sau: 
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Để phê duyệt báo cáo, người dùng nhấn vào nút “ ”, hệ thống hiển thị màn 

hình xác nhận sau: 

 
Chọn “Đồng ý báo cáo” để phê duyệt, chọn “Yêu cầu bổ sung, hiệu chỉnh”để trả lại báo 

cáo cho DN, nhập Nội dung xác nhận và nhấn “ ” 

3.3.2. Đã phê duyệt 

Chức năng này lưu trữ các báo cáo đã được duyệt, người dùng truy cập vào “Báo cáo 

của DN -> Báo cáo Kế hoạch SDNL hàng năm -> Đã phê duyệt”, màn hình hiển thị như 

sau: 
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➢ Người dùng có thể tìm kiếm báo cáo theo Tên DN/cơ sở, Số liệu năm, Từ ngày, 

Đến ngày, Lĩnh vực, Quận/Huyện 

➢ Để xem chi tiết báo cáo, người dùng nhấn vào nút “ ”, màn hình chi tiết 

báo cáo hiển thị như sau: 

 
3.3.3. Bổ sung hiệu chỉnh 

Chức năng này lưu trữ các báo cáo đã được SCT trả lại cho DN để chỉnh sửa lại, người 

dùng truy cập vào “Báo cáo của DN -> Báo cáo Kế hoạch SDNL hàng năm -> Yêu cầu 

chỉnh sửa”, màn hình hiển thị như sau: 
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➢ Người dùng có thể tìm kiếm báo cáo theo Tên DN/cơ sở, Số liệu năm, Từ ngày, 

Đến ngày, Lĩnh vực, Quận/Huyện 

➢ Để xem chi tiết báo cáo, người dùng nhấn vào nút “ ”, màn hình chi tiết 

báo cáo hiển thị như sau: 

 
3.4. Báo cáo Kế hoạch SDNL 5 năm 

3.4.1. Chờ phê duyệt 

Để truy cập chức năng, người dùng nhấn chọn ”Báo cáo của DN -> Báo cáo kế hoạch 

SDNL 5 năm-> Chờ phê duyệt”, màn hình danh sách các báo chờ phê duyệt như sau: 
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➢ Người dùng có thể tìm kiếm báo cáo theo Tên DN/cơ sở, Số liệu năm, Từ ngày, 

Đến ngày, Lĩnh vực, Quận/Huyện 

➢ Để duyệt báo cáo cho DN, người dùng nhấn vào nút “ ”, màn hình duyệt 

báo cáo hiển thị như sau: 

 
Để xem chi tiết Thông tin chung báo cáo, người dùng nhấn vào nút “ ” ở Tên cơ 

sở/DN, khi đó thông tin sẽ hiển thị như sau 
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Nội dung thông tin báo cáo, người dùng xem ở tab Thông tin chi tiết báo cáo 

Ở tab File báo cáo, để tải file DN gửi đến, người dùng nhấn vào nút “ ” 

 
Để xem file DN gửi, vào trao đổi ý kiến, người dùng xem ở tab Ý kiến trao đổi 

 

Để gửi ý kiến cho DN, người dùng nhấn nút “ ”, màn hình Gửi ý kiến hiển thị 

như sau: 
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Nhập nội dung cần thiết và nhấn nút “ ”, khi đó, màn hình SCT sẽ hiển thị như 

sau: 

 
Màn hình DN sẽ hiển thị như sau: 
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Để phê duyệt báo cáo, người dùng nhấn vào nút “ ”, hệ thống hiển thị màn 

hình xác nhận sau: 

 
Chọn “Đồng ý báo cáo” để phê duyệt, chọn “Yêu cầu bổ sung, hiệu chỉnh”để trả lại báo 

cáo cho DN, nhập Nội dung xác nhận và nhấn “ ” 

3.4.2. Đã phê duyệt 

Chức năng này lưu trữ các báo cáo đã được duyệt, người dùng truy cập vào “Báo cáo 

của DN -> Báo cáo Kế hoạch SDNL 5 năm -> Đã phê duyệt”, màn hình hiển thị như 

sau: 
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➢ Người dùng có thể tìm kiếm báo cáo theo Tên DN/cơ sở, Số liệu năm, Từ ngày, 

Đến ngày, Lĩnh vực, Quận/Huyện 

➢ Để xem chi tiết báo cáo, người dùng nhấn vào nút “ ”, màn hình chi tiết 

báo cáo hiển thị như sau: 

 
3.4.3. Bổ sung hiệu chỉnh 

Chức năng này lưu trữ các báo cáo đã được SCT trả lại cho DN để chỉnh sửa lại, người 

dùng truy cập vào “Báo cáo của DN -> Báo cáo Kế hoạch SDNL 5 năm -> Yêu cầu 

chỉnh sửa”, màn hình hiển thị như sau: 

 
➢ Người dùng có thể tìm kiếm báo cáo theo Tên DN/cơ sở, Số liệu năm, Từ ngày, 

Đến ngày, Lĩnh vực, Quận/Huyện 

➢ Để xem chi tiết báo cáo, người dùng nhấn vào nút “ ”, màn hình chi tiết 

báo cáo hiển thị như sau: 



 

30 
 

 
3.5. Báo cáo định mức tiêu hao năng lượng 

3.5.1. Chờ phê duyệt 

Để truy cập chức năng, người dùng nhấn chọn ”Báo cáo của DN -> Báo cáo định mức 

tiêu hao năng lượng-> Chờ phê duyệt”, màn hình danh sách các báo chờ phê duyệt như 

sau: 

 
➢ Người dùng có thể tìm kiếm báo cáo theo Tên DN/cơ sở, Số liệu năm, Từ ngày, 

Đến ngày, Loại báo cáo 

➢ Để duyệt báo cáo cho DN, người dùng nhấn vào nút “ ”, màn hình duyệt 

báo cáo hiển thị như sau: 
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Để xem chi tiết Thông tin chung báo cáo, người dùng nhấn vào nút “ ” ở Tên cơ 

sở/DN, khi đó thông tin sẽ hiển thị như sau 

 
Nội dung thông tin báo cáo, người dùng xem ở tab Thông tin chi tiết báo cáo 

Ở tab File báo cáo, để tải file DN gửi đến, người dùng nhấn vào nút “ ” 

 
Để xem file DN gửi, vào trao đổi ý kiến, người dùng xem ở tab Ý kiến trao đổi 



 

32 
 

 

Để gửi ý kiến cho DN, người dùng nhấn nút “ ”, màn hình Gửi ý kiến hiển thị 

như sau: 

 

Nhập nội dung cần thiết và nhấn nút “ ”, khi đó, màn hình SCT sẽ hiển thị như 

sau: 

 
Màn hình DN sẽ hiển thị như sau: 
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Để phê duyệt báo cáo, người dùng nhấn vào nút “ ”, hệ thống hiển thị màn 

hình xác nhận sau: 

 
Chọn “Đồng ý báo cáo” để phê duyệt, chọn “Yêu cầu bổ sung, hiệu chỉnh”để trả lại báo 

cáo cho DN, nhập Nội dung xác nhận và nhấn “ ” 

3.5.2. Đã phê duyệt 

Chức năng này lưu trữ các báo cáo đã được duyệt, người dùng truy cập vào “Báo cáo 

của DN -> Báo cáo định mức tiêu hao năng lượng -> Đã phê duyệt”, màn hình hiển thị 

như sau: 
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➢ Người dùng có thể tìm kiếm báo cáo theo Tên DN/cơ sở, Số liệu năm, Từ ngày, 

Đến ngày, Loại báo cáo 

➢ Để xem chi tiết báo cáo, người dùng nhấn vào nút “ ”, màn hình chi tiết 

báo cáo hiển thị như sau: 

 
3.5.3. Bổ sung hiệu chỉnh 

Chức năng này lưu trữ các báo cáo đã được SCT trả lại cho DN để chỉnh sửa lại, người 

dùng truy cập vào “Báo cáo của DN -> Báo cáo định mức tiêu hao năng lượng -> Yêu 

cầu chỉnh sửa”, màn hình hiển thị như sau: 
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➢ Người dùng có thể tìm kiếm báo cáo theo Tên DN/cơ sở, Số liệu năm, Từ ngày, 

Đến ngày, Loại báo cáo 

➢ Để xem chi tiết báo cáo, người dùng nhấn vào nút “ ”, màn hình chi tiết 

báo cáo hiển thị như sau: 

 
4. Báo cáo tổng hợp 

4.1. Số liệu báo cáo DN theo TOE 

Chức năng này dùng để tổng hợp tổng lượng sử dụng nhiên liệu quy đổi ra TOE của các 

DN thuộc SCT quản lý, để truy cập chức năng, người dùng chọn “Báo cáo tổng hợp -> 

Số liệu báo cáo DN theo TOE”, màn hình hiển thị như sau: 
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Người dùng tìm kiếm doanh nghiệp theo Tên DN/cơ sở, Lĩnh vực, Phân ngành, Năm 

báo cáo 

Để tải file báo cáo, người dùng nhấn vào nút “ ” 

4.2. Số liệu báo cáo DN 

 

Chức năng này dùng để tổng hợp chi tiết lượng sử dụng nhiên liệu quy đổi ra TOE của 

các DN thuộc SCT quản lý, để truy cập chức năng, người dùng chọn “Báo cáo tổng hợp 

-> Số liệu báo cáo DN”, màn hình hiển thị như sau: 

 
Người dùng tìm kiếm doanh nghiệp theo Tên DN/cơ sở, Lĩnh vực, Năm báo cáo 

Để tải file báo cáo, người dùng nhấn vào nút “ ” 

4.3. TH năng lượng tiêu thụ năm của DN 

Chức năng này dùng để tổng hợp lượng sử dụng nhiên liệu quy đổi ra TOE trong 5 năm 

gần nhất của các DN thuộc SCT quản lý, để truy cập chức năng, người dùng chọn “Báo 

cáo tổng hợp ->TH năng lượng tiêu thụ năm của DN”, màn hình hiển thị như sau: 
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Người dùng tìm kiếm doanh nghiệp theo Tên DN/cơ sở, Số liệu năm, Lĩnh vực 

Để tải file báo cáo, người dùng nhấn vào nút “ ” 

4.4. Thống kê báo cáo của DN 

Chức năng này dùng để thống kê số lượng báo cáo của DN theo từng trạng thái, người 

dùng chọn  “Báo cáo tổng hợp ->Thống kê báo cáo của DN”, màn hình hiển thị như 

sau: 

 
Người dùng tìm kiếm doanh nghiệp theo Số liệu năm, Loại DN 

Để tải file báo cáo, người dùng nhấn vào nút “ ” 

5. Báo cáo của SCT 

5.1. Báo cáo tổng hợp danh sách CSSDNLTĐ 

Chức năng này dành cho SCT tổng hợp danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng 

điểm, để gửi lên BCT duyệt, để vào màn hình chức năng, người dùng nhấn “Báo cáo 

của SCT -> BC tổng hợp danh sách CSSDNLTĐ”, màn hình hiển thị như sau: 
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➢ Người dùng có thể tìm kiếm báo cáo qua Số liệu năm, Ngày gửi báo cáo, Trạng 

thái 

➢ Để Xem chi tiết, người dùng nhấn nút “ ”, khi đó màn hình chi tiết hiển thị 

như sau: 

 

Ở màn hình chi tiết, người dùng chỉ được xem, và xuất báo cáo 

➢ Để Xóa báo cáo, người dùng nhấn nút “ ”, hệ thống hiển thị màn hình xác 

nhận 
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Chọn Đồng ý để xóa, chọn Thoát để không xóa 

➢ Để chỉnh sửa, cập nhật nội dung cho báo cáo, người dùng nhấn nút “ ” 

➢ Để thêm mới báo cáo, người dùng nhấn vào nút “ ”, màn hình thêm 

mới báo cáo hiển thị như sau: 

 
➢ Hệ thống sẽ tự động lấy danh sách các doanh nghiệp thuộc CSSDNLTĐ, người 

dùng cũng có thể tự thêm DN vào danh sách bằng cách nhấn nút “

”, màn hình thêm mới hiển thị như sau: 

 

Nhập thông tin cần thiết và nhấn nút “ ”, doanh nghiệp được thêm sẽ hiển thị như 

sau: 
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➢ Để xóa doanh nghiệp, người dùng nhấn chọn vào ô trống của tên doanh nghiệp, 

sau đó nhấn vào nút “ ” như sau: 

 
Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận 

 
Chọn Đồng ý để xóa, chọn Thoát để không xóa 

➢ Để xuất báo cáo người dùng nhấn vào nút “ ”, hệ thống 

hiển thị màn hình xác nhận,  
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Chọn Đồng ý để tải về, chọn Thoát để không tải về 

➢ Để gửi báo cáo lên BCT phê duyệt, người dùng nhấn vào nút “ ”, 

hệ thống hiển thị màn hình gửi báo cáo như sau: 

 

Nhập dữ liệu hợp lệ, và nhấn nút “ ”, hệ thống sẽ gửi báo cáo sang BCT để 

phê duyệt 

➢ Để theo dõi file đã gửi, người dùng nhấn vào tab File báo cáo 
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➢ Để theo dõi ý kiến của BCT, người dùng nhấn vào tab Ý kiến, phản hồi phê 

duyệt 

 
5.2. Báo cáo tình hình tuân thủ luật 

Chức năng này dành cho SCT tổng hợp danh sách tình hình tuân thủ quy định của các 

cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, để gửi lên BCT duyệt, để vào màn hình chức 

năng, người dùng nhấn “Báo cáo của SCT -> BC tình hình tuân thủ luật”, màn hình 

hiển thị như sau: 
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➢ Người dùng có thể tìm kiếm báo cáo qua Số liệu năm, Ngày gửi báo cáo, Trạng 

thái 

➢ Để Xem chi tiết, người dùng nhấn nút “ ”, khi đó màn hình chi tiết hiển thị 

như sau: 
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Ở màn hình chi tiết, người dùng chỉ được xem, và xuất báo cáo 
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➢ Để Xóa báo cáo, người dùng nhấn nút “ ”, hệ thống hiển thị màn hình xác 

nhận 

 

Chọn Đồng ý để xóa, chọn Thoát để không xóa 

➢ Để chỉnh sửa, cập nhật nội dung cho báo cáo, người dùng nhấn nút “ ” 

➢ Để thêm mới báo cáo, người dùng nhấn vào nút “ ”, màn hình thêm 

mới báo cáo hiển thị như sau: 
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Hệ thống sẽ tự động lấy danh sách các doanh nghiệp thuộc quản lý của SCT 

➢ Để sửa tình hình tuân thủ luật cho từng doanh nghiệp, người dùng nhấn nút “ ” 

ở tại doanh nghiệp đó, hệ thống hiển thị màn hình sau 

 
 

Nhập thông tin cần thiết và nhấn nút “ ”, khi đó hệ thống hiển thị như sau: 
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➢ Người dùng có thể tìm kiếm doanh nghiệp bằng cách nhập dữ liệu vào ô Tìm 

kiếm theo tên CSSDNLTĐ 

 

➢ Để xuất báo cáo, người dùng nhấn vào nút “ ”, hệ thống sẽ tải file 

về thiết bị 

➢ Để gửi báo cáo lên BCT phê duyệt, người dùng nhấn vào nút “

”, hệ thống hiển thị màn hình gửi báo cáo như 

sau: 
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Nhập dữ liệu hợp lệ, và nhấn nút “ ”, hệ thống sẽ gửi báo cáo sang BCT để phê 

duyệt 

➢ Để theo dõi file đã gửi, người dùng nhấn vào tab File báo cáo 

 
➢ Để theo dõi ý kiến của BCT, người dùng nhấn vào tab Ý kiến, phản hồi phê 

duyệt 
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5.3. Báo cáo tình hình thực hiện định mức SEC 

 

 

5.3.1. Ngành Bia và nước giải khát 

Chức năng này dành cho SCT tổng hợp tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng 

lượng của các doanh nghiệp thuộc ngành Bia và nước giải khát, để gửi lên BCT duyệt, 

để vào màn hình chức năng, người dùng nhấn “Báo cáo của SCT -> BC tình hình thực 

hiện định mức SEC -> Ngành bia và nước giải khát”, màn hình hiển thị như sau: 

 
➢ Người dùng có thể tìm kiếm báo cáo qua Số liệu năm, Ngày gửi báo cáo, Trạng 

thái 

➢ Để Xem chi tiết, người dùng nhấn nút “ ”, khi đó màn hình chi tiết hiển thị 

như sau: 
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➢ Để Xóa báo cáo, người dùng nhấn nút “ ”, hệ thống hiển thị màn hình xác 

nhận 

 

Chọn Đồng ý để xóa, chọn Thoát để không xóa 

➢ Để thêm mới báo cáo, người dùng nhấn vào nút “ ”, màn hình thêm 

mới báo cáo hiển thị như sau: 
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Để cập nhật nội dung cho báo cáo, người dùng nhấn nút “ ”, hiển thị màn hình 

như sau: 

 
Hệ thống sẽ tự động cập nhật danh sách DN đã được duyệt báo cáo định mức tiêu hao 

năng lượng theo năm báo cáo 

➢ Để xuất báo cáo người dùng nhấn vào nút “ ”, hệ thống sẽ tải file báo 

cáo về thiết bị 

➢ Để gửi báo cáo lên BCT phê duyệt, người dùng nhấn vào nút “

”, hệ thống hiển thị màn hình gửi báo cáo như sau: 
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Nhập dữ liệu hợp lệ, và nhấn nút “ ”, hệ thống sẽ gửi báo cáo sang BCT để 

phê duyệt 

➢ Để theo dõi file đã gửi, người dùng nhấn vào tab File báo cáo 

 
➢ Để theo dõi ý kiến của BCT, người dùng nhấn vào tab Ý kiến, phản hồi phê 

duyệt 
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5.3.2. Ngành CN thép 

Chức năng này dành cho SCT tổng hợp tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng 

lượng của các doanh nghiệp thuộc ngành CN thép, để gửi lên BCT duyệt, để vào màn 

hình chức năng, người dùng nhấn “Báo cáo của SCT -> BC tình hình thực hiện định 

mức SEC -> Ngành CN thép”, màn hình hiển thị như sau: 

 
➢ Người dùng có thể tìm kiếm báo cáo qua Số liệu năm, Ngày gửi báo cáo, Trạng 

thái 

➢ Để Xem chi tiết, người dùng nhấn nút “ ”, khi đó màn hình chi tiết hiển thị 

như sau: 
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➢ Để Xóa báo cáo, người dùng nhấn nút “ ”, hệ thống hiển thị màn hình xác 

nhận 
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Chọn Đồng ý để xóa, chọn Thoát để không xóa 

➢ Để thêm mới báo cáo, người dùng nhấn vào nút “ ”, màn hình thêm 

mới báo cáo hiển thị như sau: 

 

Để cập nhật nội dung cho báo cáo, người dùng nhấn nút “ ”, hiển thị màn hình 

như sau: 
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Hệ thống sẽ tự động cập nhật danh sách DN đã được duyệt báo cáo định mức tiêu hao 

năng lượng theo năm báo cáo 

➢ Để xuất báo cáo người dùng nhấn vào nút “ ”, hệ thống sẽ tải file báo 

cáo về thiết bị 

➢ Để gửi báo cáo lên BCT phê duyệt, người dùng nhấn vào nút “

”, hệ thống hiển thị màn hình gửi báo cáo như sau: 
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Nhập dữ liệu hợp lệ, và nhấn nút “ ”, hệ thống sẽ gửi báo cáo sang BCT để 

phê duyệt 

➢ Để theo dõi file đã gửi, người dùng nhấn vào tab File báo cáo 

 
➢ Để theo dõi ý kiến của BCT, người dùng nhấn vào tab Ý kiến, phản hồi phê 

duyệt 
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5.3.3. Ngành nhựa 

Chức năng này dành cho SCT tổng hợp tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng 

lượng của các doanh nghiệp thuộc ngành nhựa, để gửi lên BCT duyệt, để vào màn hình 

chức năng, người dùng nhấn “Báo cáo của SCT -> BC tình hình thực hiện định mức 

SEC -> Ngành nhựa”, màn hình hiển thị như sau: 

 
➢ Người dùng có thể tìm kiếm báo cáo qua Số liệu năm, Ngày gửi báo cáo, Trạng 

thái 

➢ Để Xem chi tiết, người dùng nhấn nút “ ”, khi đó màn hình chi tiết hiển thị 

như sau: 
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➢ Để Xóa báo cáo, người dùng nhấn nút “ ”, hệ thống hiển thị màn hình xác 

nhận 

 

Chọn Đồng ý để xóa, chọn Thoát để không xóa 

➢ Để thêm mới báo cáo, người dùng nhấn vào nút “ ”, màn hình thêm 

mới báo cáo hiển thị như sau: 
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Để cập nhật nội dung cho báo cáo, người dùng nhấn nút “ ”, hiển thị màn hình 

như sau: 

 
Hệ thống sẽ tự động cập nhật danh sách DN đã được duyệt báo cáo định mức tiêu hao 

năng lượng theo năm báo cáo 

➢ Để xuất báo cáo người dùng nhấn vào nút “ ”, hệ thống sẽ tải file báo 

cáo về thiết bị 

➢ Để gửi báo cáo lên BCT phê duyệt, người dùng nhấn vào nút “



 

62 
 

”, hệ thống hiển thị màn hình gửi báo cáo như sau: 

 

Nhập dữ liệu hợp lệ, và nhấn nút “ ”, hệ thống sẽ gửi báo cáo sang BCT để 

phê duyệt 

➢ Để theo dõi file đã gửi, người dùng nhấn vào tab File báo cáo 

 
➢ Để theo dõi ý kiến của BCT, người dùng nhấn vào tab Ý kiến, phản hồi phê 

duyệt 
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5.3.4. Ngành sản xuất giấy 

Chức năng này dành cho SCT tổng hợp tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng 

lượng của các doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất giấy, để gửi lên BCT duyệt, để vào 

màn hình chức năng, người dùng nhấn “Báo cáo của SCT -> BC tình hình thực hiện 

định mức SEC -> Ngành sản xuất giấy”, màn hình hiển thị như sau: 

 
➢ Người dùng có thể tìm kiếm báo cáo qua Số liệu năm, Ngày gửi báo cáo, Trạng 

thái 

➢ Để Xem chi tiết, người dùng nhấn nút “ ”, khi đó màn hình chi tiết hiển thị 

như sau: 
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➢ Để Xóa báo cáo, người dùng nhấn nút “ ”, hệ thống hiển thị màn hình xác 

nhận 

 

Chọn Đồng ý để xóa, chọn Thoát để không xóa 

➢ Để thêm mới báo cáo, người dùng nhấn vào nút “ ”, màn hình thêm 

mới báo cáo hiển thị như sau: 
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Để cập nhật nội dung cho báo cáo, người dùng nhấn nút “ ”, hiển thị màn hình 

như sau: 

 
Hệ thống sẽ tự động cập nhật danh sách DN đã được duyệt báo cáo định mức tiêu hao 

năng lượng theo năm báo cáo 

➢ Để xuất báo cáo người dùng nhấn vào nút “ ”, hệ thống sẽ tải file báo 

cáo về thiết bị 

➢ Để gửi báo cáo lên BCT phê duyệt, người dùng nhấn vào nút “

”, hệ thống hiển thị màn hình gửi báo cáo như sau: 

 

Nhập dữ liệu hợp lệ, và nhấn nút “ ”, hệ thống sẽ gửi báo cáo sang BCT để 
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phê duyệt 

➢ Để theo dõi file đã gửi, người dùng nhấn vào tab File báo cáo 

 
➢ Để theo dõi ý kiến của BCT, người dùng nhấn vào tab Ý kiến, phản hồi phê 

duyệt 

 
 

5.3.5. Ngành CN chế biến thủy sản 

Chức năng này dành cho SCT tổng hợp tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng 

lượng của các doanh nghiệp thuộc ngành CN chế biến thủy sản, để gửi lên BCT duyệt, 

để vào màn hình chức năng, người dùng nhấn “Báo cáo của SCT -> BC tình hình thực 

hiện định mức SEC -> Ngành CN chế biến thủy sản”, màn hình hiển thị như sau: 
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➢ Người dùng có thể tìm kiếm báo cáo qua Số liệu năm, Ngày gửi báo cáo, Trạng 

thái 

➢ Để Xem chi tiết, người dùng nhấn nút “ ”, khi đó màn hình chi tiết hiển thị 

như sau: 
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➢ Để Xóa báo cáo, người dùng nhấn nút “ ”, hệ thống hiển thị màn hình xác 

nhận 

 

Chọn Đồng ý để xóa, chọn Thoát để không xóa 

➢ Để thêm mới báo cáo, người dùng nhấn vào nút “ ”, màn hình thêm 
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mới báo cáo hiển thị như sau: 

 

Để cập nhật nội dung cho báo cáo, người dùng nhấn nút “ ”, hiển thị màn hình 

như sau: 
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Hệ thống sẽ tự động cập nhật danh sách DN đã được duyệt báo cáo định mức tiêu hao 

năng lượng theo năm báo cáo 

Để sửa “Đề xuất khuyến nghị về việc thực hiện thông tư” người dùng nhấn vào nút “

”, hệ thống hiển thị màn hình sửa như sau: 
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Nhập dữ liệu cần thiết và nhấn nút “ ”, hệ thống lưu dữ liệu như sau: 

 

➢ Để xuất báo cáo người dùng nhấn vào nút “ ”, hệ thống sẽ tải file báo 

cáo về thiết bị 

➢ Để gửi báo cáo lên BCT phê duyệt, người dùng nhấn vào nút “

”, hệ thống hiển thị màn hình gửi báo cáo như sau: 

 

Nhập dữ liệu hợp lệ, và nhấn nút “ ”, hệ thống sẽ gửi báo cáo sang BCT để 

phê duyệt 

➢ Để theo dõi file đã gửi, người dùng nhấn vào tab File báo cáo 
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➢ Để theo dõi ý kiến của BCT, người dùng nhấn vào tab Ý kiến, phản hồi phê 

duyệt 

 
 

5.3.6. Ngành sản xuất đường mía 

Chức năng này dành cho SCT tổng hợp tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng 

lượng của các doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất đường mía, để gửi lên BCT duyệt, để 

vào màn hình chức năng, người dùng nhấn “Báo cáo của SCT -> BC tình hình thực hiện 

định mức SEC -> Ngành SX đường mía”, màn hình hiển thị như sau: 
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➢ Người dùng có thể tìm kiếm báo cáo qua Số liệu năm, Ngày gửi báo cáo, Trạng 

thái 

➢ Để Xem chi tiết, người dùng nhấn nút “ ”, khi đó màn hình chi tiết hiển thị 

như sau: 

 

➢ Để Xóa báo cáo, người dùng nhấn nút “ ”, hệ thống hiển thị màn hình xác 

nhận 

 

Chọn Đồng ý để xóa, chọn Thoát để không xóa 



 

74 
 

➢ Để thêm mới báo cáo, người dùng nhấn vào nút “ ”, màn hình thêm 

mới báo cáo hiển thị như sau: 

 

Để cập nhật nội dung cho báo cáo, người dùng nhấn nút “ ”, hiển thị màn hình 

như sau: 
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Hệ thống sẽ tự động cập nhật danh sách DN đã được duyệt báo cáo định mức tiêu hao 

năng lượng theo năm báo cáo 

Để sửa “Đề xuất khuyến nghị về việc thực hiện thông tư” người dùng nhấn vào nút “

”, hệ thống hiển thị màn hình sửa như sau: 
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Nhập dữ liệu cần thiết và nhấn nút “ ”, hệ thống lưu dữ liệu như sau: 

 

➢ Để xuất báo cáo người dùng nhấn vào nút “ ”, hệ thống sẽ tải file báo 

cáo về thiết bị 

➢ Để gửi báo cáo lên BCT phê duyệt, người dùng nhấn vào nút “

”, hệ thống hiển thị màn hình gửi báo cáo như sau: 

 

Nhập dữ liệu hợp lệ, và nhấn nút “ ”, hệ thống sẽ gửi báo cáo sang BCT để 

phê duyệt 

➢ Để theo dõi file đã gửi, người dùng nhấn vào tab File báo cáo 
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➢ Để theo dõi ý kiến của BCT, người dùng nhấn vào tab Ý kiến, phản hồi phê 

duyệt 

 
 


