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XUÂN THIỆN GROUP

THƯ NGỎ

Xuân Thiện hiện đang đầu tư nhiều nhà máy thủy điện trong và ngoài nước với tổng công suất gần
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3.000 MW và các nhà máy xi măng có tổng công suất gần 10 triệu tấn/năm. Ngoài năng lực quản lý

NĂNG LƯỢNG THUỶ ĐIỆN
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KHÁCH SẠN
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ĐIỆN MẶT TRỜI

đầu tư xây dựng, chúng tôi còn có thế mạnh trong công tác xây lắp. Với đội ngũ cán bộ công nhân
kỹ thuật lành nghề và lực lượng xe máy, trang thiết bị hiện đại, chúng tôi đủ năng lực để thực hiện
đầu tư, quản lý và xây dựng các dự án thuỷ điện, các dự án sản xuất xi măng, các công trình xây
dựng có quy mô lớn với tư cách vừa là nhà đầu tư, vừa là tổng thầu EPC. Phát huy lợi thế đó, nhiều
dự án do Công ty làm chủ đầu tư và thi công đã tiết kiệm được thời gian, sớm đưa vào vận hành,
mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu hồi vốn nhanh. Bên cạnh đó, Xuân Thiện còn đầu tư ra nước ngoài
về các lĩnh vực như: đầu tư nhà máy thủy điện, nhà máy xi măng, khách sạn nghỉ dưỡng…
Bằng những nỗ lực không ngừng, chúng tôi phấn đấu trở thành doanh nghiệp tư nhân hàng đầu sở
hữu các nhà máy thủy điện và nhà máy xi măng tại Việt Nam.
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Với tầm nhìn chiến lược dài hạn, Xuân Thiện tiếp tục tìm kiếm cơ hội trong và ngoài nước để đầu tư

ĐIỆN GIÓ

vào các dự án sản xuất xi măng, thủy điện và khách sạn có tổng mức đầu tư từ 1 tỷ USD đến 3 tỷ
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USD.

NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
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CÁC HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU
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THƯ NGỎ CỦA CHỦ TỊCH
Với đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề và tinh thần nhiệt huyết, Xuân Thiện từng bước phát
triển vững mạnh tập trung đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu
trong sản xuất điện, xi măng. Hiện nay, Công ty đang làm chủ đầu tư hơn 20 dự án nhà máy thủy điện,
là nhà đầu tư điện mặt trời tư nhân lớn nhất Việt Nam với hơn 1,200MW điện mặt trời, cùng với đó là các dự án sản
xuất vật liệu xây dựng (xi măng, thép, vôi) và nông nghiệp công nghệ cao. Với sự nỗ lực không ngừng và phát triển,
chuyên nghiệp và sáng tạo, Xuân Thiện đã dần từng bước khẳng định thương hiệu, luôn đạt được thành công
trong mọi dự án, được đối tác, khách hàng và chính quyền sở tại tin cậy, đánh giá cao.
Phát huy những thành tích đã đạt được, trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, chúng tôi luôn chủ
động nâng cao sức mạnh, kịp thời nắm bắt các cơ hội, mở rộng đầu tư ra nước ngoài để phát triển
bền vững đồng thời đóng góp thêm cho sự phát triển của xã hội.
Với quan điểm mở rộng đầu tư, chúng tôi luôn tích cực tìm kiếm trên khắp thế giới các dự án phù hợp
với thế mạnh sẵn có của mình và cam kết sẽ không ngừng phấn đấu để trở thành một trong những
doanh nghiệp có thế mạnh trong các lĩnh vực sản xuất thủy điện, xi măng và khách sạn nghỉ dưỡng
với tầm quốc tế. Sự ủng hộ và hợp tác của các đối tác là điều kiện tiên quyết cho thành công của
chúng tôi.

CHỦ TỊCH NGUYỄN VĂN THIỆN
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NĂNG LƯỢNG
THUỶ ĐIỆN
Thủy điện không chỉ là nguồn năng lượng tái tạo, sạch và bền vững, đảm bảo nguồn
năng lượng thay thế dần cho nhiên liệu hóa thạch (dầu mỏ, than đá) đang dần cạn kiệt,
thủy điện còn mang lại hiệu quả to lớn cho phát triển công nghiệp, nông nghiệp và dân
sinh, đồng thời là yếu tố quan trọng giảm nhẹ thiên tai (ngăn lũ, chống hạn) góp phần
vào giảm khí thải hiệu ứng nhà kính gây ra sự thay đổi khí hậu toàn cầu.
Từ những cách tiếp cận trên và với mục tiêu đáp ứng nhu cầu điện năng, phục vụ
phát triển kinh tế xã hội của đất nước theo quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai
đoạn 2011 - 2020, xét đến năm 2030 của Chính phủ Việt Nam. Hiện tại, Công ty đã và
đang đầu tư, khai thác các dự án thủy điện trong nước. Đây là một trong những ngành
nghề chiến lược có nhiều lợi thế của Xuân Thiện.
Hiện nay, Xuân Thiện đang thực hiện đầu tư khai thác khoảng hơn 20 dự án thủy điện
trong và ngoài nước; trong đó có 2 dự án tại Cameroon là Thủy điện Yabassi và
Toumbassala trên sông Wouri và Nkam có tổng công suất gần 600 MW. Công ty vẫn
đang tiếp tục tìm kiếm để đầu tư thêm các dự án thủy điện tại châu Phi và các nước Mỹ
La Tinh.
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Hiện nay Xuân Thiện đã và đang là chủ đầu tư, vận hành các
nhà máy thủy điện:
• Thủy điện Suối Sập 1, Thủy điện Háng Đồng A và Thủy
điện Háng Đồng A1, Thủy điện Háng Đồng B, Thủy điện
Suối Sập 2A - tỉnh Sơn La;
• Thủy điện Khao Mang, Thủy điện Khao Mang Thượng, Thủy
điện Đồng Sung, Thủy điện Thác Cá - tỉnh Yên Bái;
• Thủy điện Sông Lô 3, Thủy điện Sông Lô 5, Thủy điện Sông Lô 6
- tỉnh Hà Giang;
>> Tổng công suất phát điện: khoảng 400MW
• Thủy điện Tích Năng Đông Phù Yên - tỉnh Sơn La (1.200
MW- Đang nghiên cứu khả thi).
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Ngoài ra Xuân Thiện đã và đang đầu tư ra nước ngoài gần
1.000 MW và kỳ vọng đến 2030 đạt 3.000 MW.
Tất cả các dự án thủy điện của chúng tôi đều sử dụng thiết bị và
công nghệ của châu Âu tiên tiến nhất thế giới như Andritz (Áo),
Areva và Schneider (Pháp).
Tổng kết của ngành điện Việt Nam cho thấy những dự án đầu tư
vào thiết bị, công nghệ của Châu Âu đã mang lại hiệu quả kinh tế
rất cao. Việc đầu tư, vận hành khai thác các dự án này tạo ra
nguồn điện năng đáng kể, góp phần tạo ra động lực phát triển
kinh tế xã hội của quốc gia đồng thời tạo ra nguồn thu ổn định bền
vững cho Công ty.

Năng lượng Thuỷ điện
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CÔNG NGHIỆP
XI MĂNG
Hiện nay Xuân Thiện hợp tác cùng với Tập đoàn Xuân Thành đã và đang đầu
tư sản xuất các nhà máy xi măng với công suất xấp xỉ 10 triệu tấn xi măng/năm.
Tiêu biểu là dây chuyền 2 của Nhà máy xi măng Xuân Thành Hà Nam sử dụng
công nghệ của FLSmidth (Đan Mạch), công suất lớn và hiện đại nhất thế giới hiện
nay đạt 12.500 tấn clinker/ngày tương đương 16.000 tấn xi măng/ngày.
Hiện nay Tập đoàn đang tiếp tục đầu tư xây dựng tiếp dây chuyền 3 của Nhà máy xi
măng Xuân Thành Hà Nam với công suất tương đương với giai đoạn 2; Nhà máy xi
măng Xuân Thiện Hòa Bình – công suất 10 triệu tấn/năm. Với việc tiếp tục đầu tư mở
rộng công suất trong những năm tới, Xuân Thiện tiếp tục khẳng định vị thế nhà sản
xuất xi măng hàng đầu Việt Nam.
Bằng uy tín và thương hiệu của mình Công ty chúng tôi đã được các nước châu Mỹ La
Tinh mời gọi đầu tư vào lĩnh vực sản xuất xi măng như Cuba, Dominicana, Nicaragua.
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Công nghiệp Xi măng 17

XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH
Với đội ngũ hơn 32.000 cán bộ công nhân viên tinh thông nghiệp vụ, tay nghề; trong đó có hàng nghìn kỹ sư,
chuyên gia giàu kinh nghiệm. Với xu thế yêu cầu của hội nhập và cạnh tranh để tồn tại và phát triển đồng thời
nâng cao trình độ, phương pháp quản lý chất lượng, Xuân Thiện đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn ISO 9001:2000 đồng thời kết hợp với lực lượng phương tiện xe máy, thiết bị thi công hùng hậu. Công ty có
khả năng đảm nhận thi công các công trình đập thuỷ điện, thuỷ lợi, các công trình giao thông cơ sở hạ tầng, xây
dựng dân dụng và cung cấp thiết bị cơ khí, cơ giới, vật tư đặc chủng… cho bất kỳ công trình xây dựng ở bất kỳ
quy mô nào, trong mọi điều kiện khí hậu, địa hình và các yêu cầu về chất lượng, dịch vụ.
Thực hiện yêu cầu không ngừng phát triển, Chúng tôi tiếp tục xây dựng Nhà máy Chế tạo cơ khí Xuân Thiện,
chuyên gia công các sản phẩm cơ khí phi tiêu chuẩn, Nhà máy có trụ sở tại Ninh Bình và các xưởng gia công, chế
tạo tại công trường ở tất cả các dự án. Đến nay, Công ty đã sản xuất được các cầu trục có sức nâng lên đến hàng trăm
tấn... Điều đó sẽ cho phép Xuân Thiện tham gia trên con đường hội nhập nền kinh tế khu vực cũng như trên Thế
giới.
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Xây dựng công trình 25

KHÁCH SẠN
Bên cạnh những thế mạnh truyền thống như Xi măng, Thủy

Với năng lực và uy tín sẵn có, hiện nay chúng tôi đang khảo sát,

điện và Xây lắp, Xuân Thiện đã nhận thấy một tiềm năng đầy hứa

nghiên cứu đầu tư khách sạn trong nước và quốc tế .

hẹn của lĩnh vực khách sạn, nghỉ dưỡng ở trong nước cũng như
các nước đang phát triển trên thế giới.
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ĐIỆN MẶT TRỜI
Với lợi thế về kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực năng lượng, Xuân Thiện cũng là một trong
những tập đoàn của Việt Nam đi đầu trong đầu tư xây dựng các nhà máy điện mặt trời quy mô lớn.
Đầu năm 2020, Tập đoàn đã đưa vào vận hành 02 dự án Điện mặt trời tại Ninh Thuận hoà lưới điện
quốc gia, bao gồm:
1. Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Thuận Bắc giai đoạn 1: công suất 125MW.
2. Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Thuận Bắc giai đoạn 2: công suất 75MW.

Tháng 11/2020, Tập đoàn Xuân Thiện sẽ đưa vào hoạt động thương mại Giai đoạn 1 của cụm
Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp với công suất lên đến 830MW (cụm dự án điện
mặt trời lớn nhất Đông Nam Á), dự kiến sẽ triển khai Giai đoạn 2 của Dự án với tổng công suất
lên đến 2.000MW trong năm 2021-2022.
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ĐIỆN GIÓ
Xuân Thiện đã được chấp thuận khảo sát các cụm dự án điện gió quy mô lớn và
đang trong quá trình thu thập dữ liệu gió:
- Dự án điện gió Sóc Trăng 11.
- 5,000 MW điện gió trên bờ tại tỉnh Đắk Lắk (đã hoàn thành đo gió 850MW);
- 3,000 MW điện gió trên bờ tại Bạc Liêu (đang đo gió);
- 5,000 MW điện gió trên bờ tại Bình Thuận (đang đo gió).
Với tầm nhìn phát triển bền vững và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực năng
lượng, Xuân Thiện đặt mục tiêu trở thành nhà phát triển điện tái tạo hàng đầu của
Việt Nam và cả trong khu vực.
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NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
Những năm gần đây, Xuân Thiện đã mở rộng đầu tư sang một lĩnh vực xanh
khác là nông nghiệp công nghệ cao bao gồm các dự án: trại chăn nuôi (dê, lợn),
trang trại công nghệ cao, nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhà máy chế biến
thực phẩm... tất cả đều được áp dụng các công nghệ tự động hóa tiên tiến hàng
Trang trại heo công nghệ cao XH1 – 5.000 nái

đầu hiện nay trong quản lý vận hành.
Hiện nay, Tập đoàn đã sở hữu hàng loạt các khu liên hợp sản xuất, chăn nuôi
công nghệ cao tại các tỉnh Thanh Hóa, Đắk Lắk với tổng diện tích được cấp
phép của các dự án lên đến hơn 10.000ha.
Với định hướng tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu đi
các thị trường khó tính nhất như EU, Nhật Bản... Toàn bộ các dự án đều được áp
dụng các công nghệ, thiết bị tiên tiến từ các nước như: Đan Mạch, Hà Lan, Đức,
Mỹ, Nhật...

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi XH1 – 500.000 tấn/năm

22

Xuân Thiện Group

23

THÉP
Tập đoàn Xuân Thiện đang phát triển một khu liên hợp luyện cán thép với quy mô
lên đến 18 triệu tấn/năm cung cấp các sản phẩm thép chất lượng cao: thép cuộn
cán nóng, tôn thép phục vụ các ngành công nghiệp ô tô, thực phẩm, ống thép phục
vụ ngành dầu khí...
Với việc đầu tư Khu liên hợp với công suất lớn, công nghệ hiện đại hàng đầu thế
giới, Tập đoàn Xuân Thiện mong muốn tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực
đầu tư sản xuất.
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CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA
TẬP ĐOÀN
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ĐỐI TÁC

NHỮNG GIẢI THƯỞNG
ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA NĂM 2008, 2009 CHO CÔNG TY VÀ CÁ NHÂN
Do Chủ tịch nước trao tặng.
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG HAI NĂM 2014 CHO CÔNG TY VÀ CÁ NHÂN
Do Chủ tịch nước trao tặng.
CỜ THI ĐUA XUẤT SẮC NĂM 2003, 2010, 2011
Do Thủ tướng Chính phủ trao tặng.
DOANH NHÂN VIỆT NAM NĂM 2008, 2013
Do Thủ tướng Chính phủ trao tặng.
GIẢI THƯỞNG TOP 100 NHÀ QUẢN LÝ XUẤT SẮC ASIAN NĂM 2014
Do Thủ tướng Chính phủ trao tặng.
CÚP VÀNG CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG VIỆT NAM NĂM 2010
Do Bộ trưởng Bộ Xây dựng trao tặng.
GIẢI THƯỞNG TOÀN QUỐC “NHÂN ÁI VIỆT NAM” NĂM 2008
Do Bộ trưởng Bộ Xây dựng trao tặng.
CHIẾN SỸ THI ĐUA TOÀN QUỐC NĂM 2010
Do Bộ trưởng Bộ Xây dựng trao tặng.
KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM” NĂM 2008
Do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trao tặng.
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