Energy Policy
1. Intel Products Vietnam is committed to comply with all applicable regulatory and Intel Climate, Energy, and environmental
requirements related to energy efficiency, energy use and energy consumption.
2. We are continually improving our Energy Management System, including our business standards, culture, and energy
performance.
3. We are committed to setting and reviewing objectives and energy targets to deliver improvement in energy performance.
4. We are committed to ensuring the availability of information and necessary resources to achieve objectives and energy targets
where practicable.
5. We are committed to improving energy performance and reducing carbon intensity of our operations through our design
activities and procurement of energy-efficient products and services.
6. We shall review the policy in periodic internal and communicate to employees at all levels within the organization.
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Chính Sách Về Tiết Kiệm Năng Lượng
1. Intel Products Việt Nam cam kết tuân thủ tất cả các quy định pháp luật hiện hành và các yêu cầu về môi trường, năng lượng, khí
hậu của intel.
2. Chúng tôi tiếp tục cải tiến hệ thống quản lý năng lượng, bao gồm các tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh, văn hóa và hiệu quả năng
lượng.
3. Chúng tôi cam kết thiết lập và theo dõi các mục tiêu năng lượng để đưa ra sự cải tiến trong hiệu quả năng lượng.
4. Chúng tôi cam kết đảm bảo đầy đủ các thông tin và các nguồn cần thiết để đạt được các mục tiêu năng lượng khả thi.
5. Chúng tôi cam kết cải tiến hiệu quả năng lượng và giảm lượng carbon phát thải trong quá trình sản xuất thông qua các dịch vụ,
các hoạt động thiết kế và đưa vào sử dụng các thiết bị có hiệu suất cao.
6. Chúng tôi sẽ định kỳ xem xét chính sách năng lượng và thông báo đến toàn thể nhân viên.
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