
HÀNH TRÌNH XANH
Hãy bắt đầu giảm chi phí vận hành và phát 
thải các bon chỉ trong vòng một tháng.



Đội ngũ của chúng tôi là những người đầu tiên đặt nền móng (phát triển) 
trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Chúng tôi là đơn vị xây dựng nhà máy 
điện mặt trời lớn nhất ở Anh và phát triển quỹ đầu tư năng lượng mặt trời 
đầu tiên của Tây Ban Nha và Anh. Chúng tôi đã tham gia xây dựng 25% các 
dự án năng lượng mặt trời tại thời điểm bắt đầu áp dụng biểu giá điện hòa 
lưới FiT tại Anh. Tính tới nay, chúng tôi đã phát triển 2,49 tỷ đô la tổng giá trị 
các dự án năng lượng tái tạo. Tại Việt Nam, chúng tôi làm việc với ba đối tác 
lớn là các chuyên gia hàng đầu về năng lượng mặt trời. Đồng hành cùng 
nhau, sứ mệnh của chúng tôi là thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của nền 
kinh tế năng lượng mặt trời tại quốc gia này.

Kiểm soát chi phí vận hành nhà máy và lượng phát thải các-bon với điện 
mặt trời áp mái từ Shire Oak International.
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…BẰNG VIỆC LẮP ĐẶT  
ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI

Các chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng bền vững



Hãy hành động để thoát khỏi sức ép đó. Chúng tôi đem tới cơ hội kiểm 
soát các chi phí gia tăng này. Việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái 
chính là cơ hội giúp doanh nghiệp kiểm soát các chi phí vận hành 

THOÁT KHỎI
SỨC ÉP NĂNG LƯỢNG

Từ 5% đến 6% - đó là mức tăng 
giá điện hằng năm của EVN và xu 
hướng này sẽ không thay đổi.
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30 năm, hệ thống năng lượng mặt trời 1MW sẽ giúp 
tiết kiệm hơn 4 triệu đô la Mỹ.

• Giảm thiểu phát thải 35,000 tấn khí carbon.
• Lợi ích tương đương với việc trồng 120.000 cây xanh.

Giảm thiểu lượng khí thải tương đương với 300 triệu km quãng đường chạy 

Hợp đồng thời hạn 20 năm áp dụng mức giá bán điện chiết khấu 10%  
so với giá điện tiêu chuẩn của EVN.
Hợp đồng thời hạn 20 năm áp dụng mức giá bán điện cố định với giá 
khởi điểm xấp xỉ với giá bán điện tiêu chuẩn của EVN và không tăng trong 

Các lợi ích tự nói lên tất cả
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Việt Nam trở thành một trong những công xưởng sản xuất 
của thế giới. Quốc gia này có 98.000 héc-ta diện tích mái 
của các nhà máy. Việc tận dụng không gian này để sản 
xuất năng lượng bền vững sẽ giúp Việt Nam xây dựng 
danh tiếng là một quốc gia sản xuất có trách nhiệm với 
việc tạo ra các sản phẩm với lượng khí thải carbon thấp. 
Chúng tôi kỳ vọng đưa Việt Nam phát triển tiến tới tương 
lai thành một quốc gia với các nguồn năng lượng không sử 
dụng nhiên liệu hóa thạch, bằng cách lắp điện mặt trời áp 
mái trên từng nhà máy một. 

VIỆT NAM  
Phủ xanh các nhà 
máy trên thế giới
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