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GIỚI THIỆU
Shire Oak International là nhà đầu tư và phát triển các dự án năng lượng tái tạo. Sứ
mệnh của chúng tôi là trở thành đơn vị tiên phong trong hoạch định và triển khai giải
pháp năng lượng tái tạo, thúc đẩy sự chuyển đổi sang năng lượng tái tạo ở các nước
đang phát triển.
Năng lượng tái tạo đang ở điểm bùng phát. Sau nhiều thập kỷ đầu tư và phát triển,
năng lượng mặt trời hiện đang là dạng năng lượng rẻ và hiệu quả nhất đối với những
quốc gia đang phát triển. Bằng cách áp dụng và cải tiến công nghệ năng lượng sạch,
các nước này có cơ hội cường hoá nền kinh tế và có một tương lai nhiều hứa hẹn hơn.
Tại Việt Nam, Shire Oak International đang có kế hoạch phát triển các dự án năng
lượng mặt trời trên cả nước để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của nền kinh tế mới nổi.
Chúng tôi kí thoả thuận độc quyền với ba công ty lắp đặt điện mặt trời áp mái hàng đầu
tại Việt Nam và cùng họ nắm bắt được nhiều cơ hội tiềm năng. TÍnh đến nay, đã có tám
dự án đi vào hoạt động.

Việt Nam: quốc gia tiên phong về năng lượng tái tạo
Trong chuyến thăm văn phòng Shire Oak International vào tháng 6/2020, Gareth Ward Đại sứ Anh nhận xét: “Từ năm 1990, Vương quốc Anh đã giảm phát thải 42% trong khi vẫn
tiếp tục tăng trưởng kinh tế 72%. Đây là một minh chứng rằng không cần phải đánh đổi
giữa tăng trưởng kinh tế và sử dụng năng lượng bền vững.”
“Tôi rất vui mừng khi thấy Việt Nam đã đi đến một kết luận tương tự và có các bước phát
triển ngành năng lượng tái tạo một cách rõ rệt từ năm 2019.”
“Việt Nam đã sẵn sàng để trở thành một nhà lãnh đạo của khu vực Đông Nam Á trong công
cuộc chuyển đổi sang năng lượng bền vững. Nước Anh, đặc biệt là các doanh nghiệp Anh
tại Việt Nam như Shire Oak International, cam kết hỗ trợ Việt Nam giải quyết vấn đề biến
đổi khí hậu và đạt được các mục tiêu hướng tới nguồn năng lượng xanh.”

Lợi ích lớn và nhỏ
Điện mặt trời mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho các doanh nghiệp: tiềm năng tiết kiệm
được hàng triệu đô la Mỹ chi phí năng lượng trong suốt vòng đời hệ thống, tạo thêm cơ hội
quan hệ công chúng và nhiều lợi ích khác về điều kiện làm việc.
Một trong những khách hàng của chúng tôi, Giám đốc Điều hành BOHO Décor Nguyễn
Minh Hoàng, giải thích: “Hệ thống năng lượng mặt trời giúp giảm chi phí năng lượng và
không gây hại cho môi trường. Chúng tôi rất vui khi thấy hóa đơn tiền điện đã giảm khoảng
15%. Hơn nữa, nhiệt độ nhà máy của chúng tôi trong đã giảm xuống 5 – 70C.
Từ góc độ tài chính, việc sử dụng năng lượng mặt trời làm giảm chi phí điện năng và tăng
khả năng cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu. Chúng tôi tin rằng năng lượng mặt trời
đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng sử dụng năng lượng của Việt Nam, đồng thời
góp phần bảo vệ được môi trường tự nhiên.
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HỒ SƠ DỰ ÁN
Shire Oak international hiện có lộ trình đầu tư lên
tới 720 dự án với tổng giá trị hệ thống ước tính đạt
1,9 tỷ đô la Mỹ trải dài khắp chiều dài lãnh thổ Việt Nam
2 văn phòng của chúng tôi tại thành phố Hồ Chí
Minh và Hà Nội hiện đang phát triển các dự án tại
hơn 45 tỉnh thành trên khắp cả nước.
Vui lòng tham khảo bản đồ dưới đây để tìm hiểu
các tỉnh thành đã được Shire Oak đặt chân tới và
triển khai dự án:

Lộ trình đầu tư
720+
Công suất
2.1 GW+
Tổng giá trị hệ thống
1.9 tỷ đô la Mỹ
Khách hàng
Đến từ 45 tỉnh thành

CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Con Son Island

Dự án

Công suất

Lê Trần Xuân Nhị

748.44 kWp

01/22/2020

Lê Trần Hải sơn

974.16 kWp

06/11/2020

Bông Thiên Hạ 1

426.60 kWp

02/21/2020

Bông Thiên Hạ 2

997.77 kWp

03/21/2020

996.70 kWp

05/15/2020

Thời trang Nam Lê

508.95 kWp

05/30/2020

Clean Wood

760.32 kWp

08/25/2020

Việt Phú

999.68 kWp

08/25/2020

Boho Décor

Ngày vận hành
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DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI
1. NỘI THẤT LÊ TRẦN
Nội thất Lê Trần chuyên sản xuất đồ nội thất và các sản phẩm khác từ kim loại, gỗ, nhựa (bao
gồm cả nhựa tái chế) và thủy tinh.
Được thành lập vào năm 2001, đến nay, họ đã xuất khẩu 300 40’HC container vận chuyển
hàng tháng cho các thị trường Châu Âu và Nam Mỹ.
Lê Trần có hơn 200.000 mét vuông diện tích nhà xưởng. SOIA đã phát triển hệ thống năng
lượng mặt trời 748,44 kWp tại Khu công nghiệp Nhi Xuân và đang tiến hành xây dựng hệ
thống tiếp theo tại Khu công nghiệp Hải Sơn với công suất lên đến 994,84 kWp.

. DỰ ÁN LÊ TRẦN XUÂN NHỊ
Hồ sơ hệ thống điện mặt trời | 748.44 kWp Lê Trần Nhị Xuân
Địa điểm:
Thực hiện bởi:
Ngày vận hành:
Công suất hệ thống PV:
Sản lượng hàng năm:
Lượng CO2 giảm thiểu:

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Shire Oak International
22/01/2020
748.44 kWp
Khoảng 1,031,350 kWh
(1,378 kWh/kWp)
Khoảng 892.10 tấn mỗi năm

. Tổng quan hệ thống

. Sản lượng điện
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THÔNG TIN DỰ ÁN

. DỰ ÁN LÊ TRẦN HẢI SƠN

Hồ sơ hệ thống điện mặt trời | 974.16 kWp Lê Trần Hải Sơn

Địa điểm:
Thực hiện bởi:
Ngày vận hành:
Công suất hệ thống PV:
Sản lượng hàng năm:
Lượng CO2 giảm thiểu:

Tỉnh Long An, Việt Nam
Shire Oak International
11/06/2020
974.16 kWp
Khoảng 1,327,000 kWh
(1,363 kWh/kWp)
Khoảng 1,147.90 tấn mỗi năm
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DỰ ÁN LÊ TRẦN HẢI SƠN
974.16 kWp
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2. BÔNG THIÊN HÀ

Galaxy Cotton được thành lập vào năm 2010. Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh
bông, sợi và hóa chất cho ngành dệt may. Phần lớn (98%) các sản phẩm của Galaxy đã được
xuất khẩu và 2% được bán ở thị trường trong nước. Thị trường quốc tế của họ bao gồm Hàn
Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Đài Loan, Nhật Bản và các nước Latinh.
Họ có hai nhà máy kéo sợi với hơn 7.300 cánh quạt và hơn 400 nhân viên, đạt tổng năng suất
lên tới 1.000 tấn mỗi tháng. Năm 2020, Shire Oak International đã phát triển hệ thống năng
lượng mặt trời cho cả hai nhà máy của Galaxy.

. DỰ ÁN BÔNG THIÊN HÀ 1

Hồ sơ hệ thống điện mặt trời | 426.60 kWp Bông Thiên Hà 1

Địa điểm:
Thực hiện bởi:
Ngày vận hành:
Công suất hệ thống PV:
Sản lượng hàng năm:
Lượng CO2 giảm thiểu:

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Shire Oak International
21/02/2020
426.60 kWp
Khoảng 593,827 kWh
(1,392 kWh/kWp)
Khoảng 513.70 tấn mỗi năm

. Tổng quan hệ thống

. Sản lượng điện
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. DỰ ÁN BÔNG THIÊN HÀ 2
Hồ sơ hệ thống điện mặt trời | 426.60 kWp Bông Thiên Hà 1

Địa điểm:
Thực hiện bởi:
Ngày vận hành:
Công suất hệ thống PV:
Sản lượng hàng năm:
Lượng CO2 giảm thiểu:

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Shire Oak International
21/02/2020
997,77 kWp
Khoảng 1,390,891 kWh
(1,394 kWh/kWp)
Khoảng 1,203.10 tấn mỗi năm

. Tổng quan hệ thống

. Sản lượng điện
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3. DỰ ÁN BOHO DÉCOR

12

Boho Décor được thành lập vào năm 2015 nhờ sự công nhận kịp thời của các nhà đầu tư bất
động sản nhằm đáp ứng nhu cầu về kiểm soát chất lượng các dịch vụ thiết kế và xây dựng tại
Việt Nam. Kể từ khi thành lập, họ đã phát triển từ một nhóm 6 người thành một đội ngũ gồm
hơn 150 thành viên đầy tham vọng. BOHO đã chứng tỏ một năng lực to lớn để tăng trưởng cũng
như có được sự tin tưởng của các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước thông qua Hợp đồng Thiết
kế và Xây dựng các dự án lớn như Trụ sở Viettel, Hồ Tràm Strip, Vườn Hado Centrosa cùng với
các công ty khác. Với hệ thống điện mặt trời 996.70 kWp, Boho Decor đã trở thành nhà sản xuất
đồ nội thất đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ vàng LEED.

Hồ sơ hệ thống điện mặt trời | 996.70 kWp Boho Décor
Địa điểm:
Thực hiện bởi:
Ngày vận hành:
Công suất hệ thống PV:
Sản lượng hàng năm:
Lượng CO2 giảm thiểu:

Tỉnh Long An, Việt Nam
Shire Oak International
15/05/2020
996.70 kWp
Khoảng 1,406,000 kWh
(1,411 kWh/kWp/năm)
Khoảng 1,216.19 tấn mỗi năm

13

4. THỜI TRANG NAM LÊ

Công ty TNHH Nam Lê Fashion là nhà sản xuất
và xuất khẩu uy tín trong thị trường may mặc.
Được thành lập vào năm 2015, Nam Le
Fashion đã nhanh chóng phát triển thành một
đội ngũ lớn mạnh với hơn 350 nhân viên. Thị
trường xuất khẩu của họ bao gồm Nga, Đức,
Hàn Quốc.
Với diện tích hơn 3.500 m2, Shire Oak đã phát
triển hệ thống năng lượng mặt trời 508.95
kWp cho khu công nghiệp của họ ở Đồng Nai.

Hồ sơ hệ thống điện mặt trời | 508.95 kWp Nam Lê Fashion

Địa điểm:
Thực hiện bởi:
Ngày vận hành:
Công suất hệ thống PV:
Sản lượng hàng năm:
Lượng CO2 giảm thiểu:

Sản lượng
thời gian thực

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Shire Oak International
30/05/2020
508.95kWp
Khoảng 774,000 kWh
(1,521 kWh/kWp)
Khoảng 669.50 tấn mỗi năm

Năng suất

Giờ cao điểm
hằng ngày

Sản lượng
ngày

Sản lượng
tháng

Sản lượng
năm

441.54 kW

...

1.26 MWh

8.47 MWh

8.47 MWh

TỔNG SẢN LƯỢNG

44.89 MWh
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5. DỰ ÁN CLEAN WOOD
Công ty TNHH Clean Wood có trụ sở tại Biên Hòa, Đồng Nai. Công ty hoạt động trong ngành sản xuất sản
phẩm nội thất từ gỗ & gỗ dán. Hiện nay, Clean Wood có hơn 60 nhân viên và đang tiếp tục phát triển hơn nữa
để trở thành một trong những nhà cung cấp vật liệu gỗ hàng đầu Việt Nam.
Đối với nhà máy của Clean Wood tại Đồng Nai, Shire Oak đã lên kế hoạch cho một hệ thống năng lượng mặt
trời có công suất 760,32 kWp trên diện tích 5.500 mét vuông của mái nhà được cung cấp. Việc xây dựng hiện
đang được tiến hành.

Hồ sơ hệ thống điện mặt trời | 760.32 kWp Clean Wood
Địa điểm:
Thực hiện bởi:
Ngày vận hành:
Công suất hệ thống PV:
Sản lượng hàng năm:
Lượng CO2 giảm thiểu:

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Shire Oak International
25/08/2020
760.32 kWp
Khoảng 1,089,000 kWh (1,432.3 kWh/kWp)
Khoảng 942 tấn mỗi năm
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6. NHÀ MÁY SỢI VIỆT PHÚ

Sợi Việt Phú (VPtex) là công ty đã có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành sợi. Hiện
nay, với quy trình sản xuất hiện đại, công nghệ kéo sợi và trang thiết bị nhập khẩu từ các nước
ngoài, Việt Phú luôn đảm bảo mang đến các sản phẩm sợi chất lượng, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
Không chỉ là nhà cung cấp sợi uy tín trong nước, sản phẩm sợi của Sợi Việt Phú (VPtex) còn nhận
được sự tin tưởng và hợp tác của nhiều đối tác nước ngoài như Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Trung Quốc,
Thụy Sĩ, …
Hồ sơ hệ thống điện mặt trời | 999.68 kWp Việt Phú
Địa điểm:
Thực hiện bởi:
Ngày vận hành:
Công suất hệ thống PV:
Sản lượng hàng năm:
Lượng CO2 giảm thiểu:

Tỉnh Long An, Việt Nam
Shire Oak International
25/08/2020
999.68 kWp
Khoảng 1,323 MWh
(1,355 kWh/kWp/năm)
Khoảng 1,172.10 tấn mỗi năm
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Thúc đẩy chuyển dịch năng lượng tái
tạo toàn cầu

Văn phòng Hồ Chí Minh:
112/11 & 112/13 Khu Biệt Thự Kim Sơn,
Đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền,
Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Văn phòng Hà Nội:
Phòng 410, Lầu 4, Hà Nội Press Club,
59A Đường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm,
Hà Nội, Việt Nam

(+84) 28 36201286

(+84) 24 3936 7963

vietnam@shireoakinternational.com
www.Shireoakinternational.asia

