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365 ENERGY
Trải qua nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thi công 

và quản lý các dự án năng lượng xanh, 365 Energy đã không 
ngừng phát triển và tự hào trở thành một trong những đơn vị uy 
tín hàng đầu trong ngành năng lượng tái tạo tại Việt Nam. 
Thương hiệu 365 Energy đã được khẳng định mạnh mẽ qua nhiều 
công trình dân dụng, thương mại và công nghiệp quy mô đa dạng 
trên khắp cả nước với tổng công suất đạt trên 200MWP.
Bằng lợi thế về nhân lực, kinh nghiệm và nền tảng kỹ thuật, chúng 
tôi luôn chủ động nắm bắt các cơ hội, đương đầu với thách thức 
nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; 
hướng tới mang lại giải pháp tối ưu đến khách hàng. Điều đó giúp 
365 Energy luôn đảm bảo vị thế vững mạnh trên thị trường và sự 
phát triển bền vững của công ty cũng như của cộng đồng.
Với mong muốn đồng hành lâu dài cùng quý khách hàng và đối 
tác trong những dự án xanh, chúng tôi cam kết luôn mang đến 
những giá trị tốt nhất, vì sự lựa chọn của khách hàng là vinh dự 
đối với chúng tôi.

T.T. HUY ĐỨC
Tổng Giám Đốc

THÔNG ĐIỆP
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Thành lập năm 2016 với sứ mệnh cung cấp giải pháp xanh đến các hộ gia đình và doanh nghiệp. Tới nay, 365 
Energy đã thực hiện hàng trăm công trình cho các hộ gia đình và hơn 150 công trình thương mại - công nghiệp 

với tổng công suất 200 MWP, cùng nhiều dự án tiết kiệm năng lượng thiết thực cho doanh nghiệp, góp phần phát 
triển nguồn năng lượng sạch trên khắp cả nước.

Tầm nhìn
Hướng tới chuyển đổi năng lượng 
sạch hiệu quả, phát triển bền vững 
và giảm thiểu tác động môi trường

Sứ mệnh
Cung cấp giải pháp năng lượng bền 
vững, giúp doanh nghiệp vận hành 
xanh và hiệu quả hơn

CÔNG TY THÀNH VIÊN

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chất lượng Trách nhiệm Đổi mới

365 EPC
Năng lượng tái tạo

365 Exergy
Tiết kiệm năng lượng

365 ESCO
Đầu tư dự án

365 Energy

GTC
Chuyển đổi xanh

• Chất lượng: Không ngừng hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ và mang lại các giá trị vượt kỳ vọng của 
khách hàng.

• Trách nhiệm: Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác và nhà cung cấp dựa trên tinh thần trách 
nhiệm, trung thực và minh bạch.

• Đổi mới: Luôn đi đầu trong thay đổi, phát triển và đổi mới bằng tư duy sáng tạo và sự linh hoạt.

TỔNG QUAN

Hoạt động của 365 Energy hiện nay tập trung vào bốn lĩnh vực chính gồm: Tổng thầu - EPC các dự án năng lượng 
tái tạo (thiết kế, thi công, vận hành hệ thống), đầu tư các dự án năng lượng, giải pháp tiết kiệm năng lượng và tư 
vấn lộ trình chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp.
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04
Văn phòng

75
Nhân viên

80
Công nhân dài hạn

200
Công nhân ngắn hạn

08
Kỹ sư điện

12
Kỹ sư kết cấu

16
QLDA và giám sát

12
Vận hành & Bảo trì

Tổng Giám đốc

Khối Kỹ thuật Khối Vận hànhKhối Kinh doanh Khối Hành chính

Phòng Kết cấu Phòng Quản lý 
dự án

Phòng Marketing

Phòng Hành chính  
- nhân sự

Phòng Kỹ thuật 
điện

Phòng Giám sát  
thi công

Chi nhánh  
Bình Dương

Phòng Kế toán

Phòng Tiết kiệm  
năng lượng

Phòng Kiểm soát an 
toàn - chất lượng

Chi nhánh  
Miền Trung

Chi nhánh  
Miền Bắc

Phòng Kinh doanh

Phòng Vận hành  
và bảo trì

Phòng Mua hàng

Phòng Pháp lý

Hội đồng Quản trị

Phòng PCCC

Mỗi công trình được hoàn thành là thành quả đến từ sự nỗ lực của toàn bộ đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, 
quản lý trình độ cao và các kỹ sư giàu kinh nghiệm. Nhận thức được điều đó, 365 Energy luôn coi việc đào 

tạo và đầu tư cho nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong chiến lược phát triển 
của mình.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

365 ENERGY
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Điện Xanh 365 được thành lập

Thi công 1200 KWP điện mặt trời 
cho hơn 300 hộ gia đình

Thi công 100 MWP solar farm tại 
Mũi Né và Dầu Tiếng

Trở thành đối tác chiến lược của 
EVN TP. HCM

Công suất thi công đạt 125 MWP, 
doanh thu đạt 25 triệu USD

Hoàn thành nhiều dự án FDI như 
Vivo City, Schindler, Dunlopillo

Phát triển thành 365 Group, thành 
lập 365 Exergy & GTC

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Chứng chỉ Năng lực hoạt động Hạng II

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

CỘT MỐC PHÁT TRIỂN

6 Hồ sơ năng lực



365 ENERGY

Chứng chỉ Năng lực hoạt động Hạng II

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

GIZ AmCham EuroCham

EVN TP.HCM HDBank LHC

is an official, active member and entitled to 
all rights and privileges of

THE EUROPEAN CHAMBER OF COMMERCE IN VIETNAM

c e r t i f i c a t e

o f  M E M B E R S H I P
This is to certify that 

Delphine Rousselet

Executive Director

Membership Validity 

365 ENERGY

01/07/2022 - 31/12/2022

7365 Energy
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   63 KWP VSIP Nghệ An 

                                               

  

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

KHÁCH HÀNG
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365 ENERGY

                          

     
   
   VSIP Quảng Ngãi 60 KWP

                                  
      

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

   63 KWP VSIP Nghệ An 

                                               

  

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

KHU VỰC

150 MWP+  
Dự án Thương mại và Công nghiệp

9365 Energy



Chất lượng An toàn Tiến độ Giá trị

N
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c NĂNG LỰC
365 Energy hiểu được mối quan tâm lớn nhất của khách hàng là chất lượng, an toàn và tiến độ dự án. Do đó, 

bằng năng lực và kinh nghiệm của mình, chúng tôi đã xây dựng, phát triển và cam kết tuân thủ tuyệt đối 
hệ thống tiêu chuẩn cao nhất nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. 

CHẤT LƯỢNG
365 Energy đã và đang thi công hàng trăm dự án năng lượng 
xanh trên khắp cả nước với quy trình kiểm soát chất lượng tuyệt 
đối nhằm đảm bảo hệ thống luôn vận hành ổn định và an toàn, 
đồng thời giảm thiểu tỷ lệ lỗi hệ thống.
Các giải pháp của 365 Energy được chứng nhận và tuân thủ 
nghiêm ngặt các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế như ISO 
9001, ISO 14000, IEC 62548, IEC 62738, IEC 63049, IEC 61724, 
TCVN 7447-7-712.

AN TOÀN
Các dự án của 365 Energy, bao gồm dự án cho doanh nghiệp 
FDI và doanh nghiệp trong nước đều được chúng tôi thực hiện 
dựa trên những chuẩn mực an toàn cao nhất như quy định về 
thi công, an toàn trên cao, an toàn điện, phòng cháy chữa cháy 
TCVN 3890, tiêu chuẩn an toàn FM Global.

TIẾN ĐỘ
Với các kế hoạch và quá trình theo dõi tiến độ công việc chi tiết 
cùng nhiều biện pháp kiểm soát và giải pháp kỹ thuật tối ưu để 
đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, chúng tôi đảm bảo đáp ứng  
tiến độ đã thống nhất. Một dự án 1 MWP trung bình được thực 
hiện trong thời gian từ 20 đến 30 ngày.

GIÁ TRỊ
Bằng các phương án thiết kế, thi công và vận hành tối ưu, chúng 
tôi có thể cam kết PR (performance ratio) - hiệu suất hoạt động 
của hệ thống điện mặt trời trên thực tế luôn đạt tối thiểu trên 
80% sản lượng dự kiến lý thuyết.
Đồng thời, các giải pháp năng lượng xanh cũng là yếu tố quan 
trọng để doanh nghiệp đạt được các chứng chỉ như LEED, REC 
và Lotus. Các chứng chỉ xanh trên mang lại nhiều lợi ích lớn cho 
doanh nghiệp như ưu đãi thuế, tối ưu chi phí vận hành, tăng lợi 
thế cạnh tranh và xây dựng hình ảnh công ty trong mắt công 
chúng.   

THI CÔNG

10 Hồ sơ năng lực



NĂNG LỰC
Bằng cách đánh giá chính xác địa điểm dự án, 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 thiết kế một hệ thống tối ưu và 
đạt được những giá trị mong muốn. 

Phân tích mức tiêu thụ năng lượng cho biết thời gian 
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 giúp tối ưu hóa 
công suất hệ thống và hạn chế lượng điện dư thừa 
phát ngược lên lưới.

Kỹ thuật kết cấu là một phần rất quan trọng trong các 
dự án, kể cả dự án năng lượng. Nó quyết định đến tính 
khả thi của dự án và ảnh hưởng đến quy mô và chi phí 
lắp đặt hệ thống. 
Vì vậy, tất cả kết cấu trước khi thi công đều được đơn 
vị chuyên môn độc lập phân tích và đánh giá kỹ càng 
nhằm đáp ứng an toàn khi bổ sung tải trọng từ hệ thống.

THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Thiết kế giữ vai trò thiết yếu trong quá trình phát triển 
dự án, bao gồm cách bố trí, lựa chọn thiết bị, phân 
tích sản lượng, được thực hiện bằng các phần mềm 
chuyên nghiệp như 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

PHÂN TÍCH TIÊU THỤ

THIẾT KẾ

11365 Energy
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Năng lực tài chính tổng thể là khả năng đảm bảo nguồn lực tài chính cho hoạt động của doanh nghiệp nhằm đạt 

được mục tiêu doanh nghiệp đề ra. Với năng lực tài chính vững mạnh cùng kinh nghiệm quản lý và thi công,  
365 Energy có khả năng huy động nhiều nguồn lực đế đáp ứng các dự án quy mô lớn, phức tạp diễn ra vào cùng 
thời điểm.

Quản lý và vận hành

50 MWP
Công suất lắp đặt

200 MWP
Doanh thu năm 2020

25m USD

TÀI CHÍNH
TỔNG QUAN NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

HẠN MỨC TÍN DỤNG

NGÂN HÀNG HẠN MỨC (VNĐ)

Ngân hàng Phát triển Thành phố 
Hồ Chí Minh - HD Bank

75.000.000.000

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 
Tiên Phong - TP Bank

60.000.000.000

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 
triển Việt Nam - BIDV

25.000.000.000

Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB 20.000.000.000

TỔNG 180.000.000.000

12 Hồ sơ năng lực



NĂNG LỰC
Việc triển khai các dự án năng lượng tái tạo đòi hỏi không 
chỉ về công nghệ, kỹ thuật, tài chính mà doanh nghiệp 
còn phải có kinh nghiệm và giải pháp cho những 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 xanh. 
Chúng tôi cung cấp gói giải pháp bao gồm thực hiện hồ 
sơ, thủ tục, giấy phép cần thiết, thỏa thuận điều khoản 
hợp đồng, hỗ trợ nhập khẩu 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.

PHÁP LÝ
THỦ TỤC PHÁP LÝ

QUY TRÌNH PHÁP LÝ DỰ ÁN

CHÍNH SÁCH TÁI CHẾ THIẾT BỊ

Đăng ký đầu tư Đánh giá tác 
động môi trường

Thủ tục cấp phép 
xây dựng

Thủ tục
PCCC

Thủ tục đấu nối 
hòa lưới

Là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong ngành năng 
lượng tái tạo tại Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực điện mặt trời áp 
mái, 365 Energy luôn quan tâm đến vấn đề môi trường, xã hội 
thông qua chính sách thu hồi hệ thống năng lượng mặt trời sau 
khi hết vòng đời dự án để xử lý theo yêu cầu của khách hàng. 
Các thiết bị, đặc biệt là tấm pin năng lượng mặt trời, sẽ được 
tiến hành thu gom, xử lý và tái chế để phù hợp với quy định pháp 
luật hiện hành và đảm bảo an toàn môi trường.

13365 Energy
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KHÔNG 
Ô NHIỄM

KHÔNG 
THƯƠNG TẬT

KHÔNG 
TAI NẠN

365 Energy cam kết môi trường làm việc an toàn - lành mạnh với mục tiêu “3 Không”. Bằng cách kiểm soát 
và cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu ảnh hưởng đến sức khỏe con người, môi trường và hướng 

tới tối ưu hóa năng suất làm việc. 
Với phương châm an toàn lao động bắt nguồn từ ý thức và hành động của mỗi cá nhân, tất cả các cấp từ quản lý 
điều hành đến nhân viên của công ty đều phải tuyệt đối tuân thủ các quy định, chính sách an toàn trong suốt quá 
trình làm việc, đặc biệt tại công trường.

AN TOÀN & CHẤT LƯỢNG

CHỨNG NHẬN AN TOÀN

ĐỘI NGŨ KỸ SƯ AN TOÀN

KS PHẠM VĂN HẢO
Trưởng phòng 

An toàn - Chất lượng 

KS N. LÂM HOÀNG SƠN
Trưởng phòng  

Giám sát

KS LÊ QUỐC THỊNH
Trưởng phòng 

Phòng cháy chữa cháy

14 Hồ sơ năng lực



Thang giàn giáo lên mái An toàn phòng cháy chữa cháy

NĂNG LỰC
Dây cứu sinhTrang bị an toàn

BIỆN PHÁP AN TOÀN TẠI CÔNG TRƯỜNG

Biển cảnh báo an toàn

Lan can an toàn

Che chắn khi cắt, hàn

Lối đi kỹ thuật

15365 Energy
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Với nhiều năm xây dựng và phát triển, 365 Energy đã thi công nhiều dự án năng lượng xanh lớn, đảm bảo tiến 

độ, chất lượng và được các chủ đầu tư đánh giá cao. Trong lĩnh vực năng lượng mặt trời, 365 Energy là một 
trong những nhà thầu hàng đầu về các hợp đồng EPC, tổng thầu thiết kế, cung ứng vật tư, thi công xây dựng và 
vận hành các dự án điện mặt trời áp mái trên khắp cả nước.

GIẢI PHÁP TRỌN GÓI - EPC

1 52 3 4

Khảo sát Lên phương án Thiết kế chi tiết Thực hiện dự án Vận hành 

Đánh giá & cải thiện

THIẾT BỊ

Tấm pin Năng lượng mặt trời       Inverter

Vật tư phụ
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NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
Hệ thống lưu trữ
Hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) góp phần giảm công suất tiêu thụ 
vào giờ cao điểm, hạn chế tình trạng quá tải lưới điện, giảm nhu cầu 
đầu tư nâng cấp hạ tầng điện, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế của 
hệ thống và giúp doanh nghiệp hướng tới mục tiêu sử dụng 100% 
năng lượng tái tạo.

Rapid Shutdown
Hệ thống tắt khẩn cấp (Rapid shutdown) là một trong những yêu 
cầu an toàn quan trọng của hệ thống năng lượng mặt trời. Đây là  
phương án để có thể dễ dàng cắt dòng điện DC sinh ra từ tấm pin 
năng lượng mặt trời khi xảy ra sự cố hoả hoạn, giúp đảm bảo an 
toàn mặt bằng mái và bảo vệ công trình xây dựng. 

Zero Export
Hệ thống hạn chế phát ngược (Zero Export) đảm bảo không có điện 
thừa từ hệ thống điện mặt trời đẩy ngược trở lại lưới điện quốc gia. 
Hệ thống góp phần tối ưu hóa hoạt động của hệ thống tự tiêu thụ, 
cho phép doanh nghiệp sử dụng điện mặt trời mà không cần thực 
hiện các thủ tục hòa lưới.

DC Optimizer
DC Optimizer là thiết bị kết nối giữa tấm pin năng lượng mặt trời và 
inverter, sử dụng công nghệ MPPT để điều khiển và tối ưu hóa dòng 
điện DC, giúp giám sát 24/7 và nâng cao hiệu suất các tấm pin năng 
lượng mặt trời. 

CÔNG NGHỆ

ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ DỰ ÁN

KS NGUYỄN MINH TRÍ
Giám đốc vận hành 

Trưởng phòng QLDA

KS LÊ HOÀNG KHANG
Trưởng phòng
Thiết kế dự án

KS LÊ HẢI NAM
Phó Giám đốc

Kỹ thuật
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Kiểm tra hiệu suất thực tế của hệ 
thống năng lượng thông qua các 
cảm biến chính xác cao, giúp biết 
được tình trạng hiện tại và tối ưu hóa 
sản lượng hệ thống.

Báo cáo hiệu suất

Sử dụng thiết bị bay không người 
lái với camera nhiệt hồng ngoại giúp 
hiển thị nhanh và chính xác nhiệt độ 
thiết bị để xác định lỗi và các biện 
pháp khắc phục.

Flycam quét nhiệt

Phân tích đường cong I-V giúp biết 
được hiệu suất thực của các tấm pin 
hoặc chuỗi pin và giúp đánh giá tình 
trạng hoạt động của các tấm pin.

Phân tích I-V

Vận hành và bảo trì thường xuyên là công việc thiết yếu trong suốt vòng đời hệ thống năng lượng để giảm chi 
phí hoạt động, sửa chữa và tối ưu hóa hiệu suất thu được từ dự án. Vì vậy, 365 Energy đã xây dựng và phát 

triển đội ngũ kỹ thuật vận hành, bảo trì hệ thống chuyên nghiệp nhằm đem lại các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
Hiện 365 Energy đang quản lý hơn 50 MWP điện mặt trời áp mái cho các doanh nghiệp trên khắp cả nước. Dịch 
vụ của 365 Energy đảm bảo công suất của hệ thống khách hàng luôn đạt mức tối ưu, đồng thời hạn chế rủi ro thất 
thoát sản lượng cũng như các sự cố, tai nạn, đem lại sự yên tâm tuyệt đối cho khách hàng. 

VẬN HÀNH & BẢO TRÌ

Phát hiện sự cố
< 4h

Xử lý sự cố
< 48h

PR hệ thống
> 80%

Cam kết

Kiểm tra hiệu suất - PR
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NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
Bảo trì hệ thống

Vệ sinh bề mặt tấm pin Hệ thống cấp nước vệ sinh

Trung tâm vận hành
Trung tâm vận hành của 365 Energy hoạt động 24/7 với khả năng giám sát từ xa, đo đếm công suất hệ thống, theo 
dõi tình trạng hoạt động thiết bị, truy xuất dữ liệu và phát hiện tình trạng bất thường để có thể xử lý, khắc phục sự 
cố trong thời gian sớm nhất.

ĐỘI NGŨ KỸ THUẬT O&M

KS CHÂU NGỌC PHONG
Trưởng phòng

Bảo trì & Vận hành

NGUYỄN NHẬT LINH
Chuyên viên

Chăm sóc khách hàng

KS CAO ĐÌNH TÂM
Trưởng phòng
Kỹ thuật điện
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Hoạt động với mô hình Công ty dịch vụ năng lượng 

ESCO (Energy Service Company), 365 Energy có thể 
cung cấp toàn bộ chi phí đầu tư và chịu trách nhiệm thiết 
kế, lắp đặt, vận hành, bảo trì hệ thống năng lượng cho 
doanh nghiệp. Qua đó, giúp khách hàng có thể tiếp cận 
các lợi ích kinh tế và xã hội từ năng lượng tái tạo một 
cách dễ dàng, tiện lợi mà vẫn có thể tập trung nguồn lực 
vào hoạt động kinh doanh chính của mình.
Các giải pháp ESCO 365 Energy cung cấp có tính tùy 
biến cao, dựa trên đặc điểm và yêu cầu của khách hàng 
nhằm đảm bảo hài hòa nhu cầu, lợi ích khách hàng cũng 
như an toàn trong suốt vòng đời hệ thống.

GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH
MÔ HÌNH DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG ESCO

THỎA THUẬN MUA BÁN ĐIỆN
PPA (Power Purchasing Agreement) là hình thức Hợp đồng thỏa thuận mua bán điện dài hạn giữa hai bên: Công ty 
cung cấp điện (365 Energy) từ các hệ thống năng lượng tái tạo cũng như năng lượng truyền thống và Khách hàng 
- doanh nghiệp tiêu thụ điện. Ngoài việc giúp giảm chi phí năng lượng so với giá điện hiện tại, doanh nghiệp còn 
nhận được nhiều lợi ích lâu dài về vận hành, môi trường và truyền thông.

 KHÁCH HÀNG

Hợp đồng

PPA

 365 ENERGY

• Không tốn chi phí đầu tư • Đầu tư 100% hệ thống

• Cung cấp diện tích lắp đặt • Thiết kế, lắp đặt, vận hành  
& bảo trì

• Sử dụng điện giá ưu đãi thấp 
hơn so với giá EVN • Cam kết hiệu suất hệ thống 

• Sở hữu hệ thống sau khi kết 
thúc hợp đồng

• Chịu trách nhiệm về pháp lý 
và an toàn

Phương án 1: Giá ưu đãi cố định Phương án 2: Giảm giá % theo giá EVN

PHƯƠNG ÁN 

Công ty
ESCO

Doanh 
nghiệpESCO

Cung cấp điện

Thanh toán
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TÀI CHÍNH
ĐỐI TƯỢNG

Đối tượng Doanh nghiệp kinh 
doanh & sản xuất

Diện tích mái > 4000 m2

Công suất lắp đặt > 500 KWP

Mức tiêu thụ > 200MWh / tháng

Thời hạn 20 năm

Khu vực Toàn quốc

xx

HỒ SƠ DỰ ÁN
1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
2. Báo cáo tài chính
3. Chứng nhận quyền sử dụng đất / Hợp đồng thuê đất
4. Hợp đồng mua điện với EVN hoặc đơn vị khác
5. Hóa đơn tiền điện và biểu đồ phụ tải
6. Giấy phép xây dựng
7. Bản vẽ hoàn công và biên bản nghiệm thu
8. Sơ đồ hệ thống điện
9. Hợp đồng bảo hiểm cơ sở/nhà máy
10. Giấy phép Phòng cháy chữa cháy

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

TUẦN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Thỏa thuận phương án

Khảo sát & thiết kế

Ký hợp đồng PPA  
& thủ tục pháp lý

Lắp đặt hệ thống

Đấu nối & vận hành

Kho lạnh

Nhà máy sản xuất

Trung tâm thương mại
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TS. TẠ ĐĂNG KHOA
• Chuyên gia quản lý, 

kiểm toán và tiết kiệm 
năng lượng.

• Giảng viên Trường Đại 
học Bách Khoa Thành 
phố Hồ Chí Minh.

• Chuyên môn: mô hình 
hóa, mô phỏng, tối ưu 
hóa, thiết kế và vận 
hành quy trình sản 
xuất công nghiệp.

Tiết kiệm năng lượng là các giải pháp hiệu quả và dễ thực hiện nhất đối với doanh nghiệp để giảm chi phí sản 
xuất và tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Vì vậy, 365 Energy đã tích cực triển khai các giải pháp tiết kiệm 

năng lượng đến các doanh nghiệp trong thời gian qua. 
Việc tiết kiệm năng lượng có thể được thực hiện trong hầu hết các khâu của quy trình sản xuất như: tối ưu hóa 
hệ thống lò hơi, máy nén khí, động cơ, hệ thống chiếu sáng, cũng như tiết kiệm qua việc cải tiến thiết bị, quy trình 
công nghệ, quy trình sản xuất và kế hoạch vận hành, bảo dưỡng thiết bị.

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Giải pháp  
tài chính

Giải pháp 
tiết kiệm năng lượng

Kiểm toán  
năng lượng

LĨNH VỰC TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA NĂNG LƯỢNG

ThS. HOÀNG NGỌC LINH
• Chuyên gia chuyên 

ngành kỹ thuật nhiệt 
- Đại học Bách Khoa 
Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

• Chứng chỉ Kiểm toán 
viên năng lượng, 
người quản lý năng 
lượng của Bộ Công 
thương - ITVC.

THIẾT BỊ

DÙNG ĐIỆN

DÙNG NHIỆT

HỆ THỐNG
PHỤ TRỢ
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TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG
365 Energy là đơn vị có nhiều kinh nghiệm tư vấn kiểm toán năng lượng cho các tòa nhà thương mại, khách sạn, 
văn phòng, nhà máy, xí nghiệp sản xuất với đội ngũ kiểm toán viên có đầy đủ năng lực và được cấp phép bởi Bộ 
Công thương - ITVC.

GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
365 Energy đánh giá và đề xuất các giải pháp tiết kiệm 
năng lượng nhằm giảm năng lượng tiêu tốn không cần 
thiết trong quá trình sản xuất. 
Để đạt mục tiêu này, các doanh nghiệp cần phải xây 
dựng hệ thống kiểm toán và giám sát hiệu quả các 
thông số đo lường, giờ chạy của từng thiết bị tiêu thụ 
điện cụ thể của từng phân xưởng, qua đó can thiệp 
kịp thời khi thấy tình trạng tiêu thụ điện bất thường và 
nhanh chóng tìm ra nguyên nhân.

GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH
365 Energy mang đến các giải pháp tài chính linh động 
cho từng khách hàng cụ thể:
• EPC (Energy performance contract) - Đảm bảo 

mức tiết kiệm: Khách hàng đầu tư 100% hoặc 
365 Energy kết nối với các đơn vị tài  chính hỗ trợ 
doanh nghiệp lên đến 80% giá trị đầu tư cho các 
khách hàng thực hiện dự án tiết kiệm năng lượng.

• ESCO (Energy service company) - Chia sẻ mức 
tiết kiệm: 365 Energy cùng các đơn vị tài chính 
đầu tư và chia sẻ chi phí tiết kiệm được với doanh 
nghiệp và bàn giao thiết bị sau thời hạn hợp đồng. 
Thời gian hoàn vốn dự án trung bình kéo dài từ 5 
đến 7 năm.
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Lập báo cáo đánh 
giá sơ bộ và các 
mục tiêu cụ thể 
cho từng dự án 
của khách hàng

Giải quyết các vấn 
đề kỹ thuật, tài 

chính và thi công, 
vận hành để hoàn 

thiện dự án

Đánh giá Thực hiện

Thiết kế lộ trình 
các giải pháp và 
mốc thời gian chi 
tiết phù hợp với 

thực tế 

Giải pháp

Xử lý lượng khí 
thải carbon, giảm 
thiểu tác động môi 
trường dựa trên 
mục đích hướng 

tới

Lập biểu đồ phát 
thải, xác định 

chiến lược và các 
công cụ giảm trừ 
carbon phù hợp

Mục tiêu Chiến lược 1 2 3 4 5
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p CHUYỂN ĐỔI XANHCHUYỂN ĐỔI XANH
Là một lĩnh vực trọng điểm trong hoạt động kinh doanh của 365 Energy, Kiểm kê khí nhà kính đồng thời là một 

trong các nội dung quan trọng trong chiến lược quốc gia, có thể nói là trọng điểm của hoạt động xác định mục 
tiêu ứng phó biến đổi khí hậu. Do đó, các doanh nghiệp thuộc danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải 
thực hiện kiểm kê theo Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tư vấn  
chứng chỉ I-REC

Tư vấn  
chứng chỉ LEED

LCAs
Đánh giá vòng đời

Tư vấn
ESG

TS. NGUYỄN BÁ HỘI
• Chuyên ngành kỹ thuật Điện - Điện tử
• Giảng viên Trường Đại học Bách Khoa 

Đà Nẵng
• Chuyên gia tư vấn cho Quỹ đầu tư Năng 

lượng xanh Asia Clean Capital

CHUYÊN GIA GIẢM THẢI CARBON
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CHUYỂN ĐỔI XANH
LCAs (Life Cycle Assessment Service)

Tư vấn chứng chỉ LEED

Tư vấn chứng chỉ I - REC

Tư vấn ESG

Life Cycle Assessment (LCA - Đánh giá vòng đời) là một công 
cụ hiệu quả để định lượng các tác động môi trường của một 
sản phẩm hoặc hoạt động trong toàn bộ vòng đời của mình. 365 
Energy cung cấp cách tiếp cận LCA dựa trên quy tắc và khuôn 
khổ ISO 14040 và 14044. 
Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo của khách 
hàng sẽ được xác minh một cách độc lập và chính xác.

Năng lượng tái tạo là một trong những chiến lược giúp doanh 
nghiệp đạt chứng chỉ LEED - hệ thống tiêu chuẩn thiết kế quốc 
tế được công nhận, đánh giá và chứng nhận bởi Hội đồng công 
trình xanh Hoa Kỳ (USGBC).
Trong số các danh mục đánh giá của hệ thống LEED, phát triển 
và tối ưu hóa hệ thống năng lượng có thể giúp doanh nghiệp đạt 
được tối đa 33 điểm LEED theo danh mục “Năng lượng và môi 
trường” (EA Credit 5).

365 Energy hỗ trợ doanh nghiệp và khách hàng giao dịch chứng 
chỉ năng lượng tái tạo quốc tế (I-REC) - một trong những tiêu 
chuẩn đang được áp dụng rộng rãi nhằm khuyến khích đầu tư và 
sử dụng năng lượng tái tạo và hỗ trợ chuyển đổi xanh.

ESG là cụm từ viết tắt bởi E-Environmental (Môi trường); S-Social 
(Xã hội) và G-Governance (Quản trị doanh nghiệp), là một bộ tiêu 
chuẩn để đo lường các yếu tố liên quan đến phát triển bền vững 
và ảnh hưởng của doanh nghiệp đến cộng đồng.
365 Energy giúp doanh nghiệp xác định mục đích, tầm nhìn, các 
thách thức thực tế mà họ phải đối mặt trong tương lai và xây 
dựng lộ trình ESG cho từng doanh nghiệp để hướng tới mục tiêu 
phát triển bền vững.

Năng lượng và môi trường 33

Tối ưu hóa hiệu suất năng lượng 18
Sản lượng năng lượng tái tạo 3
Năng lượng xanh và giảm lượng carbon 2
Vận hành nâng cao 6
Đo đếm năng lượng nâng cao 1
Phản hồi theo nhu cầu 2
Quản lý môi chất lạnh nâng cao 1

xx
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Công suất 754.5 kWp      

Thời gian 12/2022

Địa điểm Tp. Hồ Chí Minh

Diện tích 5000 m2

Tiết kiệm 1.268.132.000đ / năm

PR 82%

Lượng Co2  giảm 1018 tấn

Thiết bị SolarEdge, First Solar

Tiêu chuẩn FM Global
xx
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Công suất 1.000 kWp

Thời gian 01/2021

Địa điểm Đồng Nai

Diện tích 6.500 m2

Tiết kiệm 546.360.000 VNĐ/năm

PR 83.5%

Lượng Co2  giảm 1.532 tấn

Thiết bị SMA, JA Solar
xx
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• Công suất: 583 kWp
• Địa điểm: Bình Dương
• Tổng diện tích lắp đặt: 3.800 m2

•  Năm: 2021

• Công suất: 365 kWp
• Địa điểm: Bình Dương
• Tổng diện tích lắp đặt: 2.400 m2

• Năm: 2020

• Công suất: 2.000 kWp
• Địa điểm: Tây Ninh
• Tổng diện tích lắp đặt: 13.000 m2

• Năm: 2020

• Công suất: 200 kWp
• Địa điểm: Đồng Nai
• Tổng diện tích lắp đặt: 1.300 m2

• Năm: 2020

CÔNG TY TNHH DUNLOPILLO 
VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH EAST WEST SEED

CÔNG TY TNHH CAN SPORTS

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN 
HWASEUNG VINA ADIDAS

DỰ ÁN FDI
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU
• Công suất: 257 kWp
• Địa điểm: TP.HCM
• Tổng diện tích lắp đặt: 1.700 m2

• Năm: 2022

• Hạng mục công việc: O&M
• Địa điểm: TP.HCM
• Tổng diện tích lắp đặt: 1.500 m2

• Năm: 2022

• Công suất: 1.000 kWp
• Địa điểm: Đồng Nai
• Tổng diện tích lắp đặt: 6.500 m2

• Năm: 2020 

• Công suất: 1.145 kWp
• Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
• Tổng diện tích lắp đặt: 7.400 m2

• Năm: 2020

CÔNG TY TNHH SCHINDLER  
VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH INTEL 
PRODUCTS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH OLAM VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ 
ALL WELLS
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• Công suất: 2.350 kWp
• Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
• Tổng diện tích lắp đặt: 16.200 m2

•  Năm: 2020

• Công suất: 2.380 kWp
• Địa điểm: TP.HCM
• Tổng diện tích lắp đặt: 15.500 m2

• Năm: 2020

• Công suất: 5.030 kWp
• Địa điểm: Tây Ninh
• Tổng diện tích lắp đặt: 13.000 m2

• Năm: 2020

• Công suất: 2.000 kWp
• Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
• Tổng diện tích lắp đặt: 13.000 m2

• Năm: 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA

KHO LẠNH Á CHÂU

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV 
TÂN MINH LỢI

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THÉP SMC
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU
• Công suất: 500 kWp
• Địa điểm: TP. HCM
• Tổng diện tích lắp đặt: 3.000 m2

•  Năm: 2022

• Công suất: 50 kWp
• Địa điểm: TP. HCM
• Tổng diện tích lắp đặt: 2.400 m2

• Năm: 2019

• Công suất: 2.500 kWp
• Địa điểm: Kiên Giang
• Tổng diện tích lắp đặt: 15.000 m2

• Năm: 2020

• Công suất: 3.000 kWp
• Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
• Tổng diện tích lắp đặt: 18.000 m2

• Năm: 2019

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM 
CƠ SỞ 1 2 3

TRỤ SỞ ĐIỆN LỰC EVN HÓC MÔN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN  
- KIÊN GIANG (KGB)

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 
ỐNG THÉP SENDO
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Năm Tên dự án Địa điểm Công việc Công suất

2022 Công ty TNHH Ki-Works (Việt Nam) Bình Dương EPC 400 KWP
Công ty TNHH Intel Products Việt Nam TP.HCM O&M 200 KWP
Công ty TNHH LDC Logistics Việt Nam Bình Dương EPC 500 KWP
Văn phòng VSIP Nghệ An Nghệ An EC 63 KWP
Văn phòng VSIP Quảng Ngãi Quảng Ngãi EC 60 KWP
Công ty TNHH Schindler Việt Nam TP.HCM EPC 506 KWP
Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh TP.HCM EPC 500 KWP
Trung tâm thương mại SC Vivo City TP.HCM EPC 754.5 KWP
Công ty TNHH TM - SX Liên Đạt (LIDACO) Long An EPC 255 KWP

Công ty TNHH MTV Công nghiệp Huafu
(Việt Nam)

Long An PCCC  
& Đo PR

26 MWP

Total 29.1 MWP

2021 Công ty TNHH Tuntex Sóc Trăng Việt Nam Sóc Trăng EC 1.11 MWP
Công ty Cổ phần Đại Tân Việt Bình Dương EPC 1 MWP

Công ty liên doanh thuốc lá BAT - Vinataba Đồng Nai EPC 1 MWP
Công ty TNHH Dunlopillo Việt Nam Bình Dương EC 582 KWP
Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật 
Năng Lượng Xanh

Bình Dương EPC 1.4 MWP

Công ty TNHH Antennae - Schindler TP.HCM EPC 200 KWP
Công ty CP Sản xuất Thép Vina One 2 Bình Dương Thi công 20 KWP

Total 27 MWP

2020 Trung tâm Phát triển Hwaseung Vina Adidas Đồng Nai EC 200 KWP
Nhà máy Việt Hoa Bình Dương EC 1.04 MWP
Công ty TNHH DV Mai Thành Bình Phước EC 3 MWP
Nhà máy Minh Đạt Long An EC 1.04 MWP
Công ty Cổ phần Tân Phước Khanh Bà Rịa Vũng Tàu EC 4.63 MWP
Trang trại Bình Phước Bình Phước EC 3 MWP
Trang trại Bình Dương Bình Dương EC 3.3 MWP
Nhà máy gạch Tây Ninh Tây Ninh EC 1 MWP
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch 
vụ Tân Minh Lợi 

Long An EC 5.03 MWP

Nhà máy Tân Đức Long An Thi công 1.4 MWP

DANH SÁCH DỰ ÁN
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Năm Tên dự án Địa điểm Công việc Công suất

Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại 
Tân Vĩnh Phát

Long An EC 1.6 MWP

Công ty TNHH Kỹ thuật Điện Camet Long An EC 1.15 MWP
2020 Công ty TNHH Quốc tế All Wells Việt Nam Bà Rịa Vũng Tàu EC 1.15 MWP

Công ty TNHH Can Sports Việt Nam Tây Ninh EC 2 MWP
Công ty TNHH OLAM Việt Nam Đồng Nai EC 1 MWP
Trang trại An Giang An Giang EC 1.1 MWP
Công ty CP Sản xuất Thép Vina One 1 Bình Dương EC 26 MWP
Công ty CP Kỹ thuật Điện lạnh Á Châu TP.HCM EC 2.38 MWP
Công ty TNHH Quốc tế Smart Elegant
Việt Nam

TP.HCM EPC 1.01 MWP

Công ty TNHH May mặc Việt Đức TP.HCM EPC 277 KWP
Nhà máy Hưng Phước Bình Dương EPC 1.03 MWP
Công ty TNHH East-West Seed Bình Dương EPC 365 KWP
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại
Phúc Toàn Thịnh

EPC 228 KWP

Công ty Cổ phần Khải Toàn Đồng Nai EC 1 MWP
Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật 
Năng Lượng Xanh 

Bình Dương EPC 4 MWP

Công ty TNHH Công nghiệp Tài Lộc TP.HCM Thi công 18 MWP
Công ty TNHH Ô tô Gia Hòa Bình Thuận EPC 265 MWP
Công ty TNHH Cơ khí Công nghiệp Sài Gòn Đồng Nai EPC 6.3 MWP
Công ty CP Thép Kim Tín Long An Long An EC 3.6 MWP
Công ty CP Thép Pomina Bà Rịa Vũng Tàu EC 2.35 MWP
Công ty TNHH Sản xuất Giải pháp AJ Bà Rịa Vũng Tàu EPC 939 KWP
Công ty TNHH Thép SMC Bà Rịa Vũng Tàu EC 3 MWP

Công ty CP Bia Sài Gòn Kiên Giang Kiên Giang Đầu tư  
& EPC 2.5 MWP

Total 124.9 MWP

2019 Công ty TNHH Liên Doanh Ống Thép Sendo Bà Rịa Vũng Tàu EC 3 MWP

Công ty Cổ phần Đại Thành Phụng Bình Dương EPC 1 MWP
Total 4 MWP
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+84 1900 0250
Số điện thoại

www.365energy.vn
marketing@365energy.vn

E-mail & Website

TÒA NHÀ PECC2 INNOVATION HUB - TẦNG 2B
45 Đường Số 2, Trường Thọ, Thủ Đức, Tp. HCM

Chi nhánh Bình Dương
19, Đường Số 09, Dĩ An, Bình Dương

Chi nhánh Miền Trung
23 Hải Hồ, Thanh Bình, Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Chi nhánh Miền Bắc
12/15 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng,  
Hà Nội

Trụ sở chính

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:
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