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Thư Ngỏ

Kính gửi quý khách hàng và đối tác.
365 Energy, tiền thân là Điện Xanh 365, được thành lập vào năm 2016
với sứ mệnh cung cấp các giải pháp về năng lượng mặt trời. Từ đó,
chúng tôi đã nhanh chóng trở thành một trong những công ty hàng
đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam.
Trong suốt chặng đường phát triển, 365 Energy đã thi công lắp đặt
và vận hành thành công hơn 1000 dự án với tổng công suất hơn
150MWp.
Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, quản lý trình độ cao và các kỹ
sư giàu kinh nghiệm, 365 Energy luôn đưa ra giải pháp tối ưu nhất
cho khách hàng, bằng các công cụ, phương pháp và công nghệ phù
hợp.
Chúng tôi tin rằng, 365 Energy là một doanh nghiệp có năng lực mang
lại nhiều lợi ích cho khách hàng, xã hội và các bên liên quan. Do đó,
chúng tôi không ngừng nỗ lực cho mục đích phát triển ngành công
nghiệp năng lượng tái tạo, cũng như mang lại dịch vụ chuyên nghiệp
và tốt nhất cho khách hàng.
Trong tương lai gần, trọng tâm phát triển của công ty là thúc đẩy tăng
trưởng tài chính, thông qua việc mở rộng phát triển kinh doanh trong
phân khúc công nghiệp - thương mại, cũng như không ngừng cải
tiến và tối ưu hoá nguồn lực của công ty.
Cảm ơn quý khách hàng và đối tác đã dành sự quan tâm cho 365
Energy. Chúng tôi rất mong muốn được đồng hành cùng quý khách
hàng và đối tác tiếp bút câu chuyện về sự phát triển không ngừng
của ngành năng lượng tái tạo trong tương lai.
CEO
Thái Huy Đức
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Sứ Mệnh Của Công Ty

365

Energy luôn nỗ lực để đem đến cho khách hàng những giải pháp hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng.
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ phát triển dự án, thiết kế, tài chính, lắp đặt và bảo trì chuyên nghiệp.
Chúng tôi cam kết rằng, từng bước trong quy trình hoàn thiện dự án đều được chúng tôi thực hiện với thái độ
chuyên nghiệp nhất.

Doanh thu

Tổng công suất

Hiện đang

năm 2020

lắp đặt

quản lý

25tr USD

300MWP

150MWP

TẦM NHÌN
Hướng tới tương lai năng lượng sạch và bền vững được sử dụng rộng rãi, được cộng đồng và xã hội ủng hộ, coi
trọng trên các lợi ích xã hội, kinh tế và môi trường mà năng lượng xanh mang lại.

SỨ MỆNH

Cung cấp các giải pháp năng lượng bền vững, giúp các doanh nghiệp vận hành “xanh” và hiệu quả hơn.

GIÁ TRỊ
Uy tín
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng và đối tác dựa trên tinh
thần trách nhiệm, trung thực và sự cởi mở. Chúng tôi cam kết
tiêu chuẩn đạo đức cao nhất trong mọi hoạt động.

Chất lượng
Không ngừng hoàn thiện bằng việc liên tục nâng cao chất
lượng và mang lại các giá trị vượt kỳ vọng của khách hàng.

Đổi mới
Đi đầu trong đổi mới bằng đam mê, tư duy sáng tạo và sự
linh hoạt.

Hồ Sơ Năng Lực
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Vì Sao Nên Chọn 365 Energy

365

Energy hiểu rằng, mối quan tâm lớn nhất của khách hàng là giá trị và chất lượng. Do đó, chúng tôi đã
xây dựng các tiêu chuẩn cao nhất nhằm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi có khả năng
hỗ trợ khách hàng trong các thủ tục pháp lý cần thiết tại Việt Nam. Nhờ kinh nghiệm và mối quan hệ địa phương,
chúng tôi có thể giải quyết các hồ sơ cần thiết cho doanh nghiệp (ERC, IRC, IEA, giấy phép xây dựng, giấy phép tái
định cư & phòng chống, giấy phép đấu nối lưới điện,...). Thông qua chất lượng dịch vụ, mục tiêu của chúng tôi là
đảm bảo khách hàng trong nước, nước ngoài (Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc ...) luôn nhận được
những dịch vụ tốt nhất và đáp ứng tốt cho nhu cầu của họ.

An toàn

365 Energy được chứng nhận và tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống
tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2015. Chúng tôi có thể đáp ứng các
yêu cầu cao nhất cho từng dự án như SC Vivo City (Singapore),
Dundopillo (Anh), BAT - Vinataba (Anh) và Schindler (Đức).

Năng lực
Với các kế hoạch theo dõi tiến độ công việc chi tiết, cùng nhiều
biện pháp kiểm soát và giải pháp kỹ thuật được tối ưu để đẩy
nhanh tiến độ thực hiện dự án, chúng tôi đảm bảo luôn đáp ứng
đúng tiến độ khách hàng yêu cầu.

Chất lượng
Chúng tôi cam kết cung cấp các sản phẩm và công trình xây
dựng với chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn ISO, IEC, EN, TCVN
và các tiêu chuẩn liên quan khác.

Cam kết hiệu suất
Chúng tôi đảm bảo hiệu suất hệ thống (PR - tỷ lệ giữa sản lượng
thực tế và lý thuyết) tối thiểu luôn đạt trên 80%.

Chứng chỉ xanh
Hệ thống điện mặt trời là yếu tố quan trọng cho các chứng chỉ
xanh của một công ty (như LEED). Chứng chỉ LEED mang lại rất
nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như ưu đãi thuế, giảm chi phí năng
lượng và hình ảnh đẹp trong mắt công chúng.

Phòng cháy chữa cháy.
Nhiều dự án FDI của chúng tôi được thực hiện theo tiêu chuẩn
FM Global - Tiêu chuẩn quốc tế về phòng cháy chữa cháy (dự án
SC Vivo City) hoặc tiêu chuẩn phòng cháy và chữa cháy TCVN
(dự án BAT - Vinataba).
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Sơ Đồ Tổ Chức
BAN GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

BỘ PHẬN
KINH DOANH

BỘ PHẬN KỸ THUẬT

QUẢN LÝ VẬN HÀNH

HÀNH CHÍNH

Marketing

Khảo sát/ Kết cấu

Quản lý dự án

Nhân sự

Chi nhánh Bình Dương

Kỹ thuật điện

Giám sát thi công

Kế toán

Chi nhánh Đà Nẵng

Tiết kiệm năng lượng

Kiểm soát an toàn –
chất lượng

Chi nhánh Đồng Nai

Mua hàng

Chi nhánh Hà Nội

Vận hành và bảo trì

Pháp lý

Văn phòng

Kỹ sư

Công nhân

Kỹ sư Điện & Cơ khí

Quản lý dự án &
Giám sát dự án

Vận hành & Bảo trì

30

20

Hồ Sơ Năng Lực

50

20

200

10
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Khách hàng
TỔNG QUAN CÔNG TY

Khách Hàng
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Dự án Thương mại & Công nghiệp

150+ MWP
Nghệ An 63 KWP

		Quãng Ngãi 60KWP

3 MWP Bình Phước
3 MWP Tây Ninh
62 MWP Bình Dương
13.8 MWP Long An
1.1 MWP An Giang
2.5 MWP Kiên Giang

Hồ Sơ Năng Lực

Bình Thuận 265 KWP
Đồng Nai 8.2 MWP
Bà Rịa - Vũng Tàu 15 MWP
TP. Hồ Chí Minh 25 MWP
Sóc Trăng 1.1 MWP
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Tổng Thầu EPC

365

Energy có đội ngũ chuyên nghiệp, gồm những kỹ sư và công
nhân trình độ cao, chuyên về thiết kế và lắp đặt hệ thống điện
năng lượng mặt trời.

150+ MWP
Dự án C&I

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm thiết kế và thi công các dự án thương mại,
công nghiệp quy mô lớn (> 1 MWP). Ngoài ra, tất cả các thiết bị của chúng
tôi đã được kiểm định và đáp ứng các tiêu chuẩn FM Global, EMC, ISO/
IEC, EN và các tiêu chuẩn liên quan khác.

Giải pháp trọn gói
Liên tục cải tiến

1
Thẩm định

Đưa ra đề xuất
đầu tư

2

3

4

5

Lên ý tưởng
và thiết kế

Kỹ thuật

Thực hiện
dự án

Vận hành, Dịch vụ
và Bảo trì

Lên ý tưởng cho việc
tối ưu hóa đầu ra

Thiết kế phương án
để tối ưu chi phí,
thời gian và hiệu suất

Thực hiện giải
pháp trọn gói

Cho hiệu suất tối ưu
nhất trong toàn bộ
thời gian sử dụng

An toàn là trên hết

Ở 365 Energy, an toàn là điều không thể thiếu trong
ý thức và hành động của mỗi cá nhân. Chúng tôi liên
tục nâng cao các chính sách về an toàn - sức khỏe
lao động. Hiểu được điều đó, các cấp, từ quản lý
điều hành đến nhân viên mới của công ty đều cố
gắng an toàn tối đa tại nơi làm việc.
Giảm thiểu hoặc loại bỏ tối đa các rủi ro thương tích
và bệnh tật bằng cách tuân theo các phương pháp
làm việc an toàn.
Cam kết đảm bảo an toàn lao động, tạo ra một môi
trường làm việc nhân viên có thể tin tưởng rằng họ
sẽ được an toàn, không bị thương và bệnh tật khi
làm việc.
Tất cả nhân viên đều tham gia vào các chương trình
đào tạo để nâng cao kiến thức và hiểu biết về an
toàn tại nơi làm việc. Các quy trình an toàn hàng
ngày đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo, cung
cấp công cụ và thời gian để thực hiện công việc của
họ một cách an toàn nhất.
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Công Nghệ
Phòng cháy chữa cháy

Để giảm thiểu rủi ro tài sản & con người do hoả hoạn, thời tiết và sự cố máy
móc thiết bị. Nhiều dự án của 365 Energy (đang vận hành và trong quá trình xây
dựng) đều được thiết kế theo tiêu chuẩn FM Global.

Rapid Shutdown

Tắt nhanh hệ thống là một trong những điều kiện an toàn điện của hệ thống
năng lượng mặt trời. Đây là một phương án đơn giản để lính cứu hoả có thể dễ
dàng cắt điện dây DC, giúp đảm bảo an toàn mặt bằng mái khi xảy ra hoả hoạn.

Zero Export
Hệ thống Zero Export đảm bảo không có điện thừa từ hệ thống điện mặt trời
tạo ra phát ngược trở lại lưới điện Quốc gia. Hệ thống góp phần tối ưu hoá sản
lượng điện tự tiêu thụ và cho phép sử dụng hệ thống điện mặt trời mà không
cần phải thực hiện các thủ tục hòa lưới.

DC Optimizer

DC-Optimizer là thiết bị kết nối với tấm pin năng lượng mặt trời, sử dụng công
nghệ MPPT để tối ưu hóa dòng điện DC trước Inverter, giúp nâng cao hiệu suất
các tấm pin mặt trời áp mái.

BIPV
BIPV - Hệ thống điện mặt trời tích hợp toà nhà là giải pháp sử dụng các vật
liệu quang điện thay thế cho các vật liệu thông thường (như sắt, thép) khi xây
dựng các bộ phận ngoài trời như mái nhà. Giúp giảm chi phí xây dựng và vận
hành tòa nhà.

Tái chế tấm pin

365 Energy cam kết cung cấp giải pháp tái chế tiết kiệm cho các chủ đầu tư sở
hữu hệ thống điện mặt trời. Giúp họ tái chế những vật liệu này một cách đơn
giản, tiết kiệm và có trách nhiệm.

Hồ Sơ Năng Lực

9

O&M
LĨNH VỰC KINH DOANH

Vận Hành & Bảo Trì

D

ịch vụ vận hành & bảo trì là một yếu tố thiết yếu trong suốt vòng đời của dự án, đây là
chìa khóa để giảm chi phí và tối đa hóa hiệu suất thu được.

Do đó, 365 Energy cung cấp dịch vụ trọn gói cho khách hàng, được thiết kế riêng với các
tiêu chuẩn chất lượng, quản lý, kỹ thuật và giám sát cao nhất. Phân tích và đánh giá đầy đủ
từng dự án để xác định các yêu cầu vận hành & bảo trì cần thiết.
Dịch vụ vận hành & bảo trì sẽ đảm bảo hiệu suất của hệ thống luôn đạt mức cao, giúp chủ
đầu tư dự án giảm chi phí vòng đời và tối đa hóa sản lượng điện thu được.

Cam kết hiệu suất

Phân tích nhiệt

Thiết bị bay
không người lái

Phân tích
đường cong I-V

Khi được sử dụng đúng cách, camera

Sử dụng thiết bị bay không người lái là

Đường cong điện áp (I-V) là phương pháp

hồng ngoại sẽ hiển thị chính xác chênh

phương pháp vệ sinh hiện đại và hiệu

nhanh chóng và hiệu quả để kiểm tra hiệu

lệch nhiệt độ giữa các tấm pin hoặc các

quả, giúp tăng hiệu suất và giảm chi phí

suất thực của các tấm pin hoặc các dãy

cell trong một tấm pin, giúp xác định thiết

vệ sinh của tấm pin năng lượng mặt trời

pin năng lượng mặt trời, giúp dự đoán lỗi

bị lỗi trong từng giai đoạn.

lên đến 90% .

dựa trên đường cong I-V.
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Mô Hình Dịch Vụ Năng Lượng

M

ô hình dịch vụ năng lượng (Energy-as-a-Service) là xu
hướng sử dụng các giải pháp năng lượng khác nhau, từ
hệ thống đo đếm, hệ thống microgrid cho đến các nguồn năng
lượng phi tập trung.
Các giải pháp này mang tính thích ứng cao, có thể tùy biến và
được mô-đun hoá để tối ưu theo cách mà việc quản lý năng
lượng tập trung hay các công nghệ điều phối năng lượng thông
thường không làm được.

Energy
Resources
Supply
Generation
Storage

Với mô hình dịch vụ năng lượng, 365 Energy giúp khách hàng
quản lý nguồn năng lượng, hỗ trợ đầu tư ban đầu và giúp các
công ty có thể sở hữu hệ thống năng lượng sạch, lâu dài.
365 Energy là một công ty dịch vụ năng lượng cung cấp giải pháp
năng lượng hiệu suất cao và giảm thiểu rủi ro cho người dùng
cuối. Các dịch vụ này được tùy biến theo từng dự án để đáp ứng
được các mục tiêu lâu dài và hiệu quả.

Energy
Efficiency
Optimization
Retrofit
Maintenance

EaaS

Energy as a Service

Energy
Financing

Balance Sheet
Partnership
Guarantee

Energy Insight
Aggregation
Monitoring
Analysis

Hợp đồng mua bán điện

Hợp đồng mua bán điện (Power purchase agreement - PPA)
là hợp đồng giữa hai bên, bên bán điện và bên mua điện.
Những lợi ích 365 Energy mang lại:
•

Tiết kiệm chi phí năng lượng mà không cần vốn đầu tư.

•

Khả năng kiểm soát năng lượng và tính ổn định lâu dài.

•

365 Energy chịu trách nhiệm thiết kế, lắp đặt, pháp lý,
vận hành, bảo trì và bảo hành.

•

Chuyển giao 100% hệ thống sau khi thời hạn hợp đồng
kết thúc.

•

Hướng đến đạt được các mục tiêu bền vững.

•

Điều khoản hợp đồng linh động.

Hồ Sơ Năng Lực
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Khảo sát
DỊCH VỤ TƯ VẤN

Khảo Sát Địa Điểm Thi Công

B

ằng cách đánh giá chính xác về địa điểm; phân tích phụ tải, diện tích & phương thức lắp đặt; chi phí sử dụng
điện; và các giải pháp tối ưu về tài chính, 365 Energy giúp khách hàng hiểu được giá trị tiềm năng của một
dự án năng lượng mặt trời.

.

Thiết kế hệ thống ban đầu

Đây là bước cốt lõi cho sự phát triển của dự án, bao gồm cách bố trí,
thiết bị, hệ thống pin, phân tích đổ bóng và sản lượng được thực hiện
bằng phần mềm PVSyst.
Qua quá trình đánh giá nhiều phương án thiết kế và quy mô lắp đặt,
365 Energy sẽ chọn ra phương án thiết kế tối ưu nhất cho dự án để
tiến hành thực hiện.

Đánh giá kết cấu

Kỹ thuật kết cấu là một phần rất quan trọng trong dự án điện năng
lượng mặt trời mái nhà. Nó quyết định đến tính khả thi của dự án và
có ảnh hưởng lớn đến quy mô và chi phí lắp đặt hệ thống.
Vì vậy, tất cả cấu trúc mái đều được phân tích và đánh giá kỹ càng
nhằm đáp ứng an toàn khi bổ sung tải trọng từ hệ thống.

Phân tích tiêu thụ

Phân tích mức tiêu thụ năng lượng cho phép khách hàng biết thời
gian nhu cầu tiêu thụ đạt cao điểm, cũng như việc sử dụng năng
lượng trong các khung thời gian cụ thể để xác định các biện pháp
tiết kiệm chi phí.
Phân tích mô hình tiêu thụ năng lượng là việc rất cần thiết để khách
hàng hiểu được năng lượng đang được sử dụng như thế nào và
giảm thiểu việc phát ngược điện vào lưới điện nếu cần.
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ESG

ESG

(Environmental, Social and Governance) là viết tắt
của Môi trường, Xã hội & Quản trị. Đây là ba yếu
tố chính trong việc đo lường tính bền vững của doanh nghiệp.
Yếu tố môi trường: đánh giá cách một công ty
hoạt động. Kiểm tra việc sử dụng năng lượng,
bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, xử lý chất thải
cũng như lượng khí carbon.

Yếu tố xã hội: đánh giá cách một công ty quản
lý các mối quan hệ với các bên liên quan như
nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, chính
quyền và cộng đồng dân cư nơi công ty hoạt
động.
Quản trị: đánh giá cách một công ty được
quản lý. Kiểm tra các quy tắc, vai trò và quy
trình liên quan đến hội đồng quản trị, ra quyết
định, kiểm soát nội bộ, kiểm toán, thông tin,
mức lương cho ban điều hành và quyền lợi
cổ đông.

C

hứng chỉ LEED là một chứng chỉ
tin cậy để chứng minh một tòa nhà
có tác động môi trường thấp hơn trung
bình, qua đó mang lại lợi ích cho chủ
tòa nhà và các công ty.
Các hệ thống năng lượng tái tạo sẽ
giúp chủ sở hữu tòa nhà và các công ty
đạt được chứng chỉ LEED. Với một hệ
thống năng lượng sạch đủ mạnh, ngoài
những lợi ích mà hệ thống mang lại,
khách hàng có thể nhận được một số
điểm để được chứng chỉ LEED.

Quy trình

1

2

Xử lý lượng khí carbon,
giảm thiểu tác động
đến môi trường và

Lập báo cáo và cam
kết các mục tiêu cụ thể

Kế hoạch

xác định mục tiêu
khách hàng

Hồ Sơ Năng Lực

Cam kết

3

Chiến lược

Lập biểu đồ phát thải,
xác định chiến lược
chuyển đổi và các công
cụ giảm trừ cacbon

4

5

Thiết kế lộ trình với
mốc thời gian chi tiết
và các giải pháp phù
hợp với hoạt động kinh
doanh của khách hàng

365 Energy thực hiện
toàn bộ quy trình mua
hàng, báo cáo kỹ thuật,
báo cáo tài chính và

Lộ trình

Thực hiện

thi công
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NĂNG LỰC CẠNH TRANH

Chất lượng - Sức khỏe - An toàn - Môi trường

B

ằng cách kiểm soát và cải thiện điều kiện làm việc mọi lúc, cố gắng thu được mức năng suất cao và giảm thiểu
ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường. 365 Energy cam kết tạo ra một môi trường làm việc an
toàn - lành mạnh với mục tiêu “3 Không”.

Không sự cố,
tai nạn

Không thương tật

Không ô nhiễm
môi trường

Các biện pháp an toàn

Các biện pháp quản lý
Chất lượng

•

Quy trình quản lý rủi ro về sức khỏe và an toàn

•

Giám sát xây dựng định kỳ

•

Thực hiện các chương trình HSE

•

Báo cáo quan sát địa điểm thi công (SOR)

•

Thực hiện làm việc an toàn với chính sách “3
Không”

•

Báo cáo kiểm tra sai lệch (NCR)

•

Báo cáo tai nạn và thực hiện đầy đủ hồ sơ liên
quan

•

Báo cáo danh sách kiểm tra (CRR)

•

•

Kiểm tra an toàn địa điểm thi công

Danh sách công việc cần được hoàn thành
(PPL)

•

Ứng phó với các tình huống khẩn cấp

•

Đánh giá rủi ro

14

365 Energy
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Bảo Hộ Cá Nhân
Dây cứu sinh

Dây cứu sinh giúp công nhân có thể thoải mái di chuyển
đến các khu vực làm việc trên mái một cách an toàn và
hiệu quả. Công nhân làm việc trên mái luôn được gắn dây
đai an toàn có thể di chuyển qua nhau một cách dễ dàng
và hiệu quả khi làm việc.

Hàng rào bảo hộ

Ngoài hệ thống dây cứu sinh, 365 Energy còn sử dụng
thêm các thiết bị an toàn khác như hàng rào bảo hộ, cửa
an toàn,… khi thi công trên mái. Các vùng đệm cũng
được thiết lập dọc theo mái khi công việc thi công đang
được tiến hành.

Chứng chỉ HSE

Sau mỗi lần hoàn thành dự án và đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, 365 Energy nhận được các chứng
chỉ ghi nhận an toàn từ khách hàng.

CERTIFICATE
OF COMPLETION

P R O U D LY P R E S E N T T O

PR OUDLY PR ESENT TO
PROUDLY PRESENT TO

GREEN ELECTRIC INVESTMENT .,JSC
HAS ACHIEVED

G R E EN E LECTR IC INVE STM E NT. , J S C

10.000 Safe man-hours
without LOST TIME INJURY

FOR ACHIEVEMENT OF

FOR
DUNLOPILLO SOLAR ROOFTOP PROJECT
On October, 2021

COMPLETE THE PROJECT
WITHOUT LOST TIME INJURY
IN THE BAT - VINATABA SOL AR ROOF TOP PROJECT

GR E E N E LECTR IC INVE STM EN T., JSC
FOR ACHIEVEMENT OF

COMPLETE THE PROJECT
WITHOUT LOST TIME INJURY
IN THE SC VIVOCITY SOL AR ROOF TOP PROJECT
O n Decem b er, 2021

O n Ma rch , 2022

D I R ECTOR
Di re c to r
Through your individual effort and teamwork, this outstanding achievement has been accomplished.
Your ongoing commitment to an injury free workplace is highly appreciated.

DUNLOPILLO
Hồ Sơ Năng Lực

Di re c to r

T h rou g h you r in dividu al effor t an d teamwork , th is ou ts tan din g ach ievem en t h as been accom plish ed.
You r on g oin g commitm en t to an in j u r y f ree workplace is h ig h ly apprec iated.

T h ro u g h yo u r in dividu al effor t an d teamwork , th is ou ts tan din g ach ievem en t h as been accomplis h ed.
Yo u r on g oin g commitm en t to an in j u r y f ree workplace is h ig h ly appreciated.

BAT

SC VIVOCITY
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Hỗ trợ
NĂNG LỰC CẠNH TRANH

Hỗ Trợ Pháp Lý

V

iệc triển khai các dự án năng lượng tái tạo đòi hỏi
không chỉ về công nghệ - kỹ thuật mà cần giải pháp
cho các vấn đề pháp lý.
Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm hoạt động với đa dạng
các loại dự án, 365 Energy cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp
lý cho toàn bộ các giai đoạn của dự án năng lượng tái tạo.
Chúng tôi cung cấp giải pháp trọn gói, bao gồm các hồ sơ,
thủ tục, giấy phép cần thiết, thỏa thuận điều khoản hợp
đồng, hỗ trợ nhập khẩu các thiết bị, cũng như hỗ trợ pháp
lý cho khách hàng khi làm việc với đơn vị cung cấp điện,
điện lực và các cơ quan quản lý nhà nước.

Giấy phép dự án

Chứng nhận
đăng ký
Doanh nghiệp

Đánh giá
tác động
môi trường

Doanh nghiệp muốn
triển khai dự án phải có
giấy phép ngành nghề
phù hợp trong chứng
nhận đăng ký doanh
nghiệp..

Hiện nay, tất cả các
dự án đầu tư hệ thống
điện năng lượng mặt
trời đều phải tuân
thủ các quy định về
đánh giá tác động
môi trường hoặc có
kế hoạch bảo vệ môi
trường.

Nhà đầu tư nước ngoài
phải có Giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư.

Giấy phép
xây dựng
Theo luật pháp Việt
Nam, hệ thống điện
năng lượng mặt trời
trên mái nhà là một
công trình xây dựng.
Do đó, chủ đầu tư của
dự án phải có Giấy

Phòng cháy
chữa cháy

Thủ tục
hòa lưới

Chứng chỉ Hệ thống
Phòng cháy và Chữa
cháy là giấy phép bắt
buộc để vận hành dự
án điện năng lượng
mặt trời trên mái nhà.

365 Energy cung cấp
dịch vụ hỗ trợ hòa lưới
và thỏa thuận mua bán
điện với các công ty
điện lực địa phương
để đảm bảo hệ thống
vận hành thành công
và an toàn.

phép xây dựng trước
khi lắp đặt.
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Chứng Nhận
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hồ Sơ Năng Lực
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Chứng chỉ
NĂNG LỰC CẠNH TRANH

Chứng Chỉ

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
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Chứng Chỉ
Chứng chỉ ISO 9001:2015

Hồ Sơ Năng Lực
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Chứng chỉ
NĂNG LỰC CẠNH TRANH

Chứng Chỉ

Chứng chỉ năng lực cá nhân

Chứng chỉ

Số lượng

Quản lý dự án
Chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án hạng II

01

Chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án hạng III

02

Quản lý hiện trường
Chứng chỉ hành nghề quản lý công trường

04

Giám sát
Chứng chỉ hành nghề Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp
và hạ tầng kỹ thuật hạng II

03

Chứng chỉ hành nghề Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp
và hạ tầng kỹ thuật hạng III

05

Chứng chỉ hành nghề Giám sát lắp đặt thiết bị (Năng lượng mặt
trời) hạng II

01

Chứng chỉ hành nghề Giám sát lắp đặt thiết bị (Năng lượng mặt
trời) hạng III

04

An toàn cháy nổ
Chứng chỉ hành nghề Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy

01

Chứng chỉ hành nghề Giám sát phòng cháy chữa cháy

01

An toàn lao động
Chứng chỉ hành nghề giám sát an toàn lao động

10

Đào tạo chuyên nghiệp
Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy

10

Chứng chỉ đào tạo chuyên môn về kỹ thuật Điện (Năng lượng mặt
trời)

07

Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ Kỹ thuật cơ khí (Năng lượng mặt
trời)

07

Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thiết bị nâng

02
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Hồ Sơ Năng Lực

21

Dự án
DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Dự Án Tiêu Biểu
Dự án SC Vivo City

Dự án điện mặt trời mái nhà SC Vivo City được hoàn thành
vào tháng 12 năm 2021. Với tổng công suất 754,53 kWp, hệ
thống có khả năng cung cấp đủ điện cho Trung tâm thương
mại trong giờ cao điểm. Inverter và DC-optimizer của hãng
Solaredge giúp tối ưu hóa hiệu suất hệ thống. Dự án cũng sử
dụng các giải pháp an toàn hàng đầu như tiêu chuẩn an toàn
cháy nổ FM Global và hệ thống Rapid Shutdown.
•

Phạm vi công việc: Tổng thầu, Vận hành & Bảo dưỡng

•

Thiết bị: Tấm pin mặt trời JA Solar 535W, Inverter
Solaredge

•

Công suất: 754,5 kWp

•

Địa điểm: Quận 7, Tp.HCM

•

Tổng diện tích lắp đặt: 5000 m2
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Hồ Sơ Năng Lực
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Dự án
DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Dự Án Tiêu Biểu
Dự án BAT - Vinataba

Dự án điện mặt trời tại nhà máy BAT - Vinataba được hoàn
thành vào tháng 01 năm 2022. Dự án sử dụng tấm pin năng
lượng mặt trời JA Solar và inverter SMA, kết hợp với công
nghệ Zero-export để đảm bảo đủ điện cho nhà máy sử dụng
và ngăn lượng điện dư phát ngược lên lưới.
•

Phạm vi công việc: Tổng thầu, Vận hành & Bảo dưỡng

•

Thiết bị: Tấm pin mặt trời JA Solar 535W, Inverter SMA

•

Công suất: 1000 kWp

•

Địa điểm: Đồng Nai

•

Tổng diện tích lắp đặt: 6500 m2
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Hồ Sơ Năng Lực
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Dự án
DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Dự Án Tiêu Biểu
Các dự án FDI

CÔNG TY TNHH DUNLOPILLO
VIỆT NAM
•

Công suất: 582,95 kWp

•

Địa điểm: tỉnh Bình Dương

•

Tổng diện tích lắp đặt: 3 800 m2

•

Năm hoàn thành: 2021

CÔNG TY TNHH EAST WEST SEED
•

Công suất: 365 kWp

•

Địa điểm: tỉnh Bình Dương

•

Tổng diện tích lắp đặt: 2 400 m2

•

Năm hoàn thành: 2020

CÔNG TY TNHH CAN SPORTS
VIỆT NAM
•

Công suất: 2000 kWp

•

Địa điểm: tỉnh Tây Ninh

•

Tổng diện tích lắp đặt: 13 000 m2

•

Năm hoàn thành: 2020

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
ADIDAS
•

Công suất: 200 kWp

•

Địa điểm: tỉnh Đồng Nai

•

Tổng diện tích lắp đặt: 1 300 m2

•

Năm hoàn thành: 2020
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CÔNG TY TNHH SCHINDLER
VIỆT NAM
•

Công suất: 256,8 kWp

•

Địa điểm: thành phố Hồ Chí Minh

•

Tổng diện tích lắp đặt: 1 700 m2

•

Năm hoàn thành: 2022

CÔNG TY TNHH AJ
•

Công suất: 939 kWp

•

Địa điểm: tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

•

Tổng diện tích lắp đặt: 6100 m2

•

Năm hoàn thành: 2020

CÔNG TY TNHH OLAM VIỆT NAM
•

Công suất: 1000 kWp

•

Địa điểm: tỉnh Đồng Nai

•

Tổng diện tích lắp đặt: 6500 m2

•

Năm hoàn thành: 2020

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ALL
WELLS VIỆT NAM
•

Công suất: 1145 kWp

•

Địa điểm: tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

•

Tổng diện tích lắp đặt: 7 400 m2

•

Năm hoàn thành: 2020

Hồ Sơ Năng Lực
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Dự án
DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Dự Án Tiêu Biểu
Các dự án Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SG
KIÊN GIANG
•

Công suất: 2500 kWp

•

Địa điểm: tỉnh Kiên Giang

•

Tổng diện tích lắp đặt: 16 200 m2

•

Năm hoàn thành: 2020

KHO LẠNH
•

Công suất: 2380 kWp

•

Địa điểm: thành phố Hồ Chí Minh

•

Tổng diện tích lắp đặt: 15 500 m2

•

Năm hoàn thành: 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
THÉP VINAONE
•

Công suất: 46 MWp

•

Địa điểm: tỉnh Bình Dương

•

Tổng diện tích lắp đặt: 20 800 m2

•

Năm hoàn thành: 2020

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT
THÉP SMC
•

Công suất: 2000 kWp

•

Địa điểm: tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

•

Tổng diện tích lắp đặt: 13 000 m2

•

Năm hoàn thành: 2020
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Dự án
DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Dự Án Tiêu Biểu
Danh sách dự án
Năm Tên dự án

Tiến độ

Công suất

Bình Dương Đang thực hiện

400 KWP

Bình Dương Đang thực hiện

500 KWP

Nghệ An Đang thực hiện

63 KWP

Quảng Ngãi Đang thực hiện

60 KWP

Công ty TNHH Schindler Việt Nam

TP.HCM Đang thực hiện

256 KWP

Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh

TP.HCM Đang thực hiện

500 KWP

Tổng

1.8 MWP

Sóc Trăng Đang thực hiện

1.11 MWP

2022 Công ty TNHH Ki-Works (Việt Nam)
Công ty TNHH LDC Logistics Việt Nam
Văn phòng VSIP Nghệ An
Văn phòng VSIP Quảng Ngãi

2021 Công ty TNHH Tuntex Sóc Trăng Việt Nam
Công ty cổ phần Đại Tân Việt

Bình Dương

Hoàn thành

1 MWP

Đồng Nai

Hoàn thành

1 MWP

Công ty TNHH Dunlopillo Việt Nam

Bình Dương

Hoàn thành

582 KWP

Công ty TNHH Andromeda Energy

TP.HCM

Hoàn thành

754 KWP

Bình Dương

Hoàn thành

3 MWP

TP.HCM

Hoàn thành

200 KWP

Bình Dương

Hoàn thành

20 MWP

Tổng

27.6 MWP

Đồng Nai

Hoàn thành

200 KWP

Nhà máy Việt Hoa

Bình Dương

Hoàn thành

1.04 MWP

Nhà máy Minh Đạt

Long An

Hoàn thành

1.04 MWP

Bà Rịa Vũng Tàu

Hoàn thành

4.63 MWP

Trang trại Bình Phước

Bình Phước

Hoàn thành

3 MWP

Trang trại Bình Dương

Bình Dương

Hoàn thành

3.3 MWP

Nhà máy gạch Tây Ninh

Tây Ninh

Hoàn thành

1 MWP

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch
Vụ Tân Minh Lợi

Long An

Hoàn thành

5.03 MWP

Nhà máy Tân Đức

Long An

Hoàn thành

1.4 MWP

Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương
Mại Tân Vĩnh Phát

Long An

Hoàn thành

1.6 MWP

Công ty TNHH Kỹ thuật Điện Camet Việt
Nam

Long An

Hoàn thành

1.15 MWP

Công ty liên doanh thuốc lá BAT-Vinataba

Công Ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật
Năng Lượng Xanh
Công ty TNHH Antennae - Schindler
Công ty CP Sản xuất Thép Vina One 2

2020 Trung tâm nghiên cứu phát triển Adidas

Công ty cổ phần Tân Phước Khanh
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Địa điểm

365 Energy

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Năm Tên dự án

Địa điểm

Tiến độ

Công suất

Bà Rịa Vũng Tàu

Hoàn thành

1.15 MWP

Công ty Cansport

Tây Ninh

Hoàn thành

2 MWP

Công ty TNHH OLAM Việt Nam

Đồng Nai

Hoàn thành

1 MWP

Trang trại An Giang

An Giang

Hoàn thành

1.1 MWP

Bình Dương

Hoàn thành

26 MWP

Công Ty CP Kỹ Thuật Điện Lạnh Á Châu

TP.HCM

Hoàn thành

2.38 MWP

Công ty TNHH Quốc tế Smart Elegant Việt
Nam

TP.HCM

Hoàn thành

1.01 MWP

Công ty TNHH May mặc Việt Đức

TP.HCM

Hoàn thành

277 KWP

Nhà máy Hưng Phước

Bình Dương

Hoàn thành

1.03 MWP

Công ty TNHH East-West Seed

Bình Dương

Hoàn thành

365 KWP

Hoàn thành

228 KWP

Đồng Nai

Hoàn thành

1 MWP

Bình Dương

Hoàn thành

5.4 MWP

TP.HCM

Hoàn thành

18 MWP

Bình Thuận

Hoàn thành

265 KWP

Công ty TNHH Cơ khí Công nghiệp Sài
Gòn 02

Đồng Nai

Hoàn thành

5 MWP

Công Ty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Sài
Gòn 01

TP.HCM

Hoàn thành

1.3 MWP

Công ty CP Thép Kim Tín Long An

Long An

Hoàn thành

3.6 MWP

Công ty CP Thép Pomina

Bà Rịa Vũng Tàu

Hoàn thành

2.35 MWP

Công ty TNHH Sản xuất Giải pháp AJ

Bà Rịa Vũng Tàu

Hoàn thành

939 KWP

Công ty TNHH Thép SMC

Bà Rịa Vũng Tàu

Hoàn thành

3 MWP

Kiên Giang

Hoàn thành

2.5 MWP

Tổng

123.3 MWP

Bà Rịa Vũng Tàu

Hoàn thành

3 MWP

Bình Dương

Hoàn thành

1 MWP

Tổng

4 MWP

Công ty All Well

Công ty CP Sản xuất Thép Vina One 1

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại
Phúc Toàn Thịnh
Công ty Cổ phần Khải Toàn
Công Ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật
Năng Lượng Xanh
Công Ty TNHH Công Nghiệp Tài Lộc
Công ty Honda Bình Thuận

Công ty CP Bia Sài Gòn Kiên Giang

2019 Công ty TNHH Liên Doanh Ống Thép
Sendo
Công ty cổ phần Đại Thành Phụng

Hồ Sơ Năng Lực
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365 ENERGY

HỒ SƠ NĂNG LỰC
365 Energy
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Văn phòng
06 Tân Cảng, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
908/4C Quang Trung, Quận Gò Vấp, TP.HCM

E-mail & Website
marketing@365energy.vn
www.365energy.vn

Số điện thoại
+84 1900 0250

