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Thêm nhiều sản phẩm phải dán nhãn 
năng lượng

  TÂY SƠN

Ngày 9/3/2017, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành 
Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg, quy định danh mục 
phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp 
dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực 
hiện. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/4/2017.

Kể từ khi được Quốc hội ban hành 
ngày 17/6/2010, Luật Sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả (có hiệu 
lực thi hành từ ngày 01/01/2011) đã 
trở thành cơ sở pháp lý quan trọng 
cho các hoạt động sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả. Một 
trong những quy định quan trọng 
đối với việc quản lý phương tiện, 
thiết bị sử dụng năng lượng là quy 
định về dán nhãn năng lượng. 

Cụ thể hóa nội dung này, Thủ tướng 
Chính phủ đã có những quy định chi 
tiết về danh mục phương tiện, thiết 
bị phải dán nhãn năng lượng, áp 
dụng mức hiệu suất năng lượng tối 
thiểu và lộ trình thực hiện kể từ năm 
2011 (Quyết định số 51/2011/QĐ-
TTg ngày 12/9/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/11/2011; Quyết định số 
03/2013/QĐ-TTg, ngày 14/01/2013 
của Thủ tướng Chính phủ để sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Quyết 
định số 51/2011/QĐ-TTg). 

Mới đây, ngày 9/3/2017, Thủ tướng 
Chính phủ vừa ban hành Quyết định 
số 04/2017/QĐ-TTg (sau đây gọi tắt 

là Quyết định 04), quy định danh 
mục phương tiện, thiết bị phải dán 
nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu 
suất năng lượng tối thiểu và lộ trình 
thực hiện, bổ sung nhiều nội dung 
mới so với các quyết định đã nêu:

Về danh mục phương tiện, thiết 
bị phải dán nhãn năng lượng và 
áp dụng hiệu suất năng lượng tối 
thiểu, Quyết định 04 bổ sung các 
sản phẩm đèn LED, bình đun nước 
nóng có dự trữ, máy tính xách tay. 
Quyết định 04 cũng mở rộng nhóm 
phương tiện giao thông vận tải 
thêm các sản phẩm ô tô con loại từ 
07 chỗ đến 09 chỗ, xe mô tô và xe 
gắn máy.

Về lộ trình thực hiện dán nhãn 
năng lượng đối với nhóm thiết bị 
gia dụng và nhóm thiết bị công 
nghiệp, bên cạnh các quy định hiện 
hành, Quyết định 04 cho phép dán 
nhãn năng lượng tự nguyện đến hết 
ngày 31/12/2019 đối với sản phẩm 
đèn LED, bình đun nước nóng có dự 
trữ. Kể từ ngày 01/01/2020, các sản 
phẩm này phải thực hiện dán nhãn 
năng lượng bắt buộc. 

Đối với nhóm thiết bị văn phòng và 
thương mại, Quyết định 04 khuyến 
khích thực hiện dán nhãn năng 
lượng tự nguyện đối với máy phôtô 
copy, màn hình máy tính, máy in. 
Với máy tính xách tay, được dán 
nhãn năng lượng tự nguyện đến 
hết ngày 31/12/2019. Sau đó, kể 
từ ngày 01/01/2020 phải dán nhãn 
năng lượng bắt buộc.

Đối với nhóm phương tiện giao 
thông vận tải (sản xuất, lắp ráp và 
nhập khẩu mới), Quyết định 04 
cho phép thực hiện dán nhãn năng 
lượng tự nguyện đối với xe ô tô con 
loại trên 7 chỗ đến 9 chỗ đến hết 
ngày 31/12/2017; xe mô tô, xe gắn 
máy đến hết ngày 31/12/2019.  Kể từ 
ngày 01/01/2018 phải thực hiện dán 
nhãn năng lượng bắt buộc đối với 
xe ô tô con loại trên 07 chỗ đến 09 
chỗ. Thời hiệu phải dán nhãn năng 
lượng bắt buộc đối với xe mô tô, xe 
gắn máy là từ ngày 01/01/2020.

Quyết định 04 cũng quy định, đối 
với các sản phẩm đèn LED, bình 
đun nước nóng có dự trữ, máy tính 
xách tay, lộ trình thực hiện áp dụng 
mức hiệu suất năng lượng tối thiểu 
sẽ được quy định tại quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ về việc ban 
hành Danh mục và lộ trình phương 
tiện, thiết bị sử dụng năng lượng 
phải loại bỏ và các tổ máy phát 
điện hiệu suất thấp không được xây 
dựng mới.

Bộ Khoa học và công nghệ được 
giao trách nhiệm ban hành tiêu 
chuẩn hiệu suất năng lượng cho 
các phương tiện, thiết bị thuộc 
danh mục phương tiện, thiết bị 
phải dán nhãn năng lượng và áp 
dụng mức hiệu suất năng lượng 
tối thiểu phù hợp với lộ trình thực 
hiện dán nhãn năng lượng và lộ 
trình thực hiện áp dụng mức hiệu 
suất năng lượng tối thiểu mà Quyết 
định 04 đã xác định. 
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