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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

 

ASEAN: LYS ENERGY GROUP VÀ TALESUN SOLAR HỢP TÁC 

CÙNG ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG 

SẠCH  

 

Ngày tháng Năm năm 2020 -  LYS Energy Group (LYS), một nhà sản xuất năng lượng mặt trời độc lập hàng đầu của 

Singapore (IPP) đã ký thỏa thuận hợp tác với Talesun Solar (Talesun) - nhà sản xuất mô-đun và tế bào quang điện 

của Trung Quốc, để cùng nhau hỗ trợ mở rộng và thúc đẩy việc sử dụng năng lượng sạch của khối ngành thương 

mại và công nghiệp (C&I) trong khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 

Sự nhận thức ngày càng tăng từ khối doanh nghiệp về nhu cầu giải quyết các thách thức của biến đổi khí hậu đã 

khiến cho việc áp dụng các hoạt động kinh doanh bền vững và trách nhiệm hơn trở nên đáng chú ý hơn bao giờ 

hết. Mức độ cần thiết của các hoạt động giảm thiểu khí thải carbon đã mang lại sự gia tăng đột biến về nhu cầu 

năng lượng sạch trong khu vực. Do đó, sự cống hiến của LYS trong quá trình thúc đẩy việc sử dụng nguồn năng 

lượng xanh và sạch hơn trong khối doanh nghiệp được coi là phù hợp với động lực của chính phủ các nước ASEAN  

để thúc đẩy nhu cầu sử dụng năng lượng tái tạo. 

 

Do sự bùng phát của COVID-19 trên toàn cầu, mới đây, Biên bản Thỏa thuận (MOA) giữa hai bên đã được ký từ xa 

thông qua buổi lễ ký kết trực tuyến, trong đó bao gồm kế hoạch triển khai của tổng cộng 30MWp hệ thống điện 

mặt trời phân phối ở các nước ASEAN. Bằng cách kết hợp năng lực xuất sắc của cả hai bên, bao gồm khả năng thiết 

kế, cung cấp thiết bị và thi công (EPC) với công nghệ chất lượng cao và đáng tin cậy, cùng với tiềm lực tài chính 

mạnh mẽ của LYS Energy và chuyên môn vững chắc trong việc vận hành và bảo trì (O&M), sự hợp tác mới mẻ này 

nhằm góp phần tích vực vào quá trình phát triển của thị trường năng lượng sạch đang trên đà tăng trưởng. 
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Bên cạnh thỏa thuận hợp tác giữa hai công ty, LYS và Talesun đã đưa ra quyết định về việc phát triển một hệ thống 

điện mặt trời áp mái công suất 2.9MWp tại khu vực tỉnh Long An của Việt Nam trong thời gian sắp tới. Thỏa thuận 

trên bao gồm năm hệ thống điện mặt trời được lắp đặt trên mái của các nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa và cao 

su công nghiệp, sử dụng tổng cộng 3810 mô-đun Mono-PERC hiệu suất cao của Talesun Solar, và nhấn mạnh tầm 

quan trọng của việc tuân thủ tiêu chuẩn tốt nhất về Chất lượng và Sức khỏe, An toàn và Môi trường (HSE). Talesun 

sẽ đóng vai trò là nhà thầu EPC của các hệ thống điện mặt trời áp mái nói trên, trong khi LYS sẽ tài trợ cho các dự 

án và chịu trách nhiệm vận hành và bảo trì của các hệ thống điện mặt trời trong suốt thời hạn hợp đồng. Quá trình 

xây dựng sẽ được thực hiện bắt đầu từ nửa cuối năm nay và dự kiến sẽ hoàn thành trước khi kết thúc năm 2020. 

Điện năng tạo ra từ hệ thống được sử dụng để cung cấp năng lượng cho hoạt động hàng ngày của năm nhà máy và 

bù lại sẽ giảm lượng khí thải CO2 khoảng 3,569 tấn mỗi năm. 

Đến nay, LYS Energy Group đã triển khai thành công hơn 50MWp hệ thống điện mặt trời hiệu suất cao (PV), với 

chuỗi phát triển dự án lên tới hơn 500MWp tại Singapore và Đông Nam Á. LYS là một trong những nhà sản xuất 

năng lượng sạch và là nhà cung cấp giải pháp đầu cuối (end-to-end) tăng trưởng nhanh nhất, cùng với danh mục 

đầu tư năm sao bao gồm các dự án thương mại và công nghiệp và khách hàng từ nhiều ngành công nghiệp đa dạng. 

Danh mục này bao gồm các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng như hàng không vũ trụ, điện tử, thực 

phẩm và đồ uống, kho vận, sản xuất, dược phẩm và bất động sản. 

1https://IGES.or.jp/en/Pub/List-Grid-emission-Factor/en 

 

 

 

 



 
          
 

 

 

  

232 A South Bridge Road, Singapore 058781 | www.lysenergy.com                                                           Điện thoại: + 65 6610 4534   Fax: + 65-6610 4534 
© LYs Energy Group                                                                                                                                                      CO. Reg. No.: 2013/07271N 
  

Ông Lionel Steinitz, Người Sáng lập và Giám đốc Điều hành của LYS Energy Group: 

"Kể từ khi thành lập vào năm 2013, LYS Energy Group đã đi tiên phong trong việc đưa ra các giải pháp năng lượng 

mặt trời phân phối và hiện nay được công nhận là một nhân tố quan trọng của lĩnh vực năng lượng tái tạo ở Đông 

Nam Á. Cách tiếp cận toàn diện của chúng tôi hướng tới sự phát triển bền vững, thông qua việc đo lường và báo 

cáo phát thải khí nhà kính (GHG), giảm phát thải và chuyển đổi carbon, đã mang lại cho chúng tôi những lời khen 

ngợi từ phía khách hàng và đối tác, cùng sự ủng hộ đối với các giải pháp sáng tạo mà chúng tôi thiết kế riêng cho 

họ. 

Thành tựu mới này như một sự công nhận đối với các giải pháp kinh doanh năng động và thiết thực của Tập đoàn 

chúng tôi, kết hợp với chuyên môn kỹ thuật vững chắc để đổi mới và phát triển hệ thống năng lượng mặt trời chất 

lượng cao trong khu vực. Hơn nữa, thỏa thuận hợp tác với Talesun Solar lần này sẽ củng cố cho việc mở rộng của 

công ty chúng tôi và đánh dấu một cột mốc quan trong khác trong hành trình thúc đẩy việc áp dụng hoạt động kinh 

tế phát thải carbon thấp trong các nước ASEAN. " 

Ông. William Sheng, Giám đốc Điều hành, Talesun Solar, cho biết: 

"Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với LYS Energy Group trong các dự án hệ thống điện mặt trời phân phối ở các 

nước ASEAN. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng rất vui khi biết chất lượng sản phẩm vượt trội cùng với dịch vụ EPC giàu 

kinh nghiệm của chúng tôi được công nhận. Với kinh nghiệp tích lũy được từ việc phát triển và xây dựng hơn 7GW 

dự án năng lượng mặt trời trên toàn cầu, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các chiến lược phát triển và dịch vụ EPC 

trong phân khúc hệ thống phân phối và tiện tích, đồng thời đa dạng hóa đối tượng khách hàng và tối ưu hóa giải 

pháp của chúng tôi để mở rộng quy mô trên toàn thế giới." 

 

Về LYS Energy Group: 
 
LYS Energy Group (LYS) là nhà sản xuất năng lượng mặt trời độc lập (IPP) hàng đầu tại Singapore, chuyên xây dựng, sở hữu và 
vận hành hệ thống năng lượng mặt trời cho các cơ sở thương mại, công nghiệp và công cộng trong khu vực Châu Á Thái Bình 
Dương. 
 
Công ty chuyên cung cấp nền tảng năng lượng tái tạo đáng in cậy của khu vực Châu Á, mang tới các giải pháp năng lượng sạch 
dễ dàng và hoàn thiện từ đầu đến cuối (end-to-end) cho các doanh nghiệp: từ mô hình năng lượng mặt trời zero-CAPEX (PPA), 
Chứng chỉ Năng lượng Tái tạo (RECs), dịch vụ Thiết kế, Cung cấp thiết bị, Thi công (EPC) và Vận hành và Bảo trì (O&M) dưới 
hình thức chìa khóa trao tay (turnkey), cho tới hoạt động tư vấn quản lý năng lượng và phát thải carbon.  
 
Không cần tiêu tốn bất kỳ tài nguyên nào, khách hàng của chúng tôi có thể được hưởng lợi từ việc lắp đặt các hệ thống năng 
lượng mặt trời trên mái nhà và những không gian khác mà họ không sử dụng, với chi phí tiện ích thấp hơn và có thể dự đoán 
được, và còn góp phần xây dựng thương hiệu bền vững của họ. Thông qua một loạt giải pháp sáng tạo mới được phát triển, 
những người đi tiên phong ứng dụng trong tương lai có thể làm chủ được tính linh hoạt trong cách họ tiêu thụ năng lượng 
xanh và sạch.  
 
Kể từ khi thành lập, LYS đã triển khai trên 50MWp hệ thống năng lượng mặt trời hiệu suất cao, với chuỗi phát triển dự án trên 
500Mwp tại Singapore và khắp khu vực ở Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Philippines. 
 
LYS Energy hướng tới mục đích trở thành người dẫn đầu xu ướng chuyển đổi năng lượng theo hướng mô hình phân phối, chủ 
động và thông minh hơn. Kết hợp với các cơ sở sản xuất phân phối, hệ thống lưu trữ năng lượng và lưới điện thông minh, công 
ty sẽ đổi mới ngành công nghiệp năng lượng hướng tới kỷ nguyên tập trung vào khách hàng là nhà tiêu dùng chuyên nghiệp. 
 



 
          
 

 

 

  

232 A South Bridge Road, Singapore 058781 | www.lysenergy.com                                                           Điện thoại: + 65 6610 4534   Fax: + 65-6610 4534 
© LYs Energy Group                                                                                                                                                      CO. Reg. No.: 2013/07271N 
  

Về Talesun: 
 
Talesun Solar là một công ty con thuộc sở hữu của Tập đoàn Zhongli Group, được thành lập vào năm 2010. Qua hơn 10 năm 
đổi mới và phát triển, Talesun Solar đã trở thành một trong 10 nhà sản xuất tấm pin quang điện hàng đầu trên thế giới, là nhà 
cung cấp mô đun thuộc hạng Tier 1 theo xếp hạng của Bloomberg, một trong những nhà phát triển nhà máy quang điện và là 
doanh nghiệp hàng đầu trong số các nhà sản xuất tấm pin quang điện của Trung Quốc. Hiện tại, công suất hàng năm của 
Talesun Solar dã được mở rộng thành 9GW tế bào quang điện đơn tinh thể và 12GW mô đun quang điện hiệu suất cao. 
 
Hoạt động kinh doanh của chúng tôi bao gồm phát triển dự án điện mặt trời, thiết kế, cung cấp thiết bị, thi công (EPC), vận 
hành và bảo trì, và các giải pháp tích hợp hệ thống một cửa (one-stop) cho khách hàng. Vào năm 2015, công ty đã đổi mới và 
cho ra mắt “Trang trại quang điện thông minh + Nông nghiệp Khoa học công nghệ ở các ngôi làng nghèo”, nhờ đó công ty trở 
thành người dẫn đầu trong ngành năng lượng mặt trời toàn cầu. Talesun Solar đã phát triển và xây dựng tổng cộng hơn 7GW 
dự án năng lượng mặt trời trên thế giới. Trong đó, công ty đã lắp đặt 1.2GW “Trang trại quang điện ở những ngôi làng còn khó 
khăn” được coi như các dự án xóa đói giảm nghèo cho hơn 40 quận nghèo trên toàn quốc, giúp 750,000 hộ gia đình thoát 
nghèo. 
 
Thông qua việc không ngừng nâng cao hiệu quả chuyển đổi và chất lượng của các tế bào và mô đun quang điện, và tối ưu hóa 
giải pháp thiết kế dự án, Talesun đang tiếp tục thúc đẩy việc giảm chi phí của năng lượng mặt trời và đóng góp vào sự phát 
triển của năng lượng sạch và thân thiện với môi trường trên toàn cầu. 
 
 
Nếu có thắc mắc về truyền thông, vui lòng liên hệ: 

▪  LYS ENERGY GROUP 

Nurani Tupajka 

Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông 

Email: nurani.tupajka@lysenergy.com 

Điện thoại: + 65 6610 4534 

 

▪ TALESUN SOLAR 

Nickey Zhu 

Giám đốc Tiếp thị 

Email: chanyuan.zhu@talesun.com 

ĐT: +86 139 1535 8467 


