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Giới thiệu
Là một trong mười quốc gia trên thế giới chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, Việt Nam đã
phê chuẩn Hiệp định Paris vào tháng 11 năm 2016 về lộ trình phát triển bền vững hơn và xanh hơn
thông qua việc tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo (NLTT) và cải thiện tiết kiệm năng lượng
(TKNL). Theo mức độ đóng góp do quốc gia quyết định (Nationally Determined Contributions –
NDCs), Việt Nam cam kết giảm thiểu phát thải khí nhà kính (GHG) ở mức 8% cho đến năm 2030
thông qua các biện pháp vừa nêu trên.
Tổng Sơ đồ quy hoạch điện quốc gia VII hiệu chỉnh (PDP VII) đã đưa ra tỉ lệ phát điện tăng từ NLTT
trong tổng sản lượng điện sản xuất của Việt Nam ở mức 6,5% đến năm 2020, 6,9% đến năm 2025
và 10,7% đến năm 2030. Trong số các nguồn NLTT thì năng lượng mặt trời, gió và sinh khối được
xem là ba nguồn chính.
Là quốc gia nông nghiệp phát triển, Việt Nam có tiềm năng rất lớn về sinh khối có thể khai thác cho
sản xuất năng lượng. Cuối năm 2014, nguồn tiềm năng này được ước tính khoảng 73,5 triệu tấn
tương đương với 10.294 MW tiềm năng kỹ thuật về công suất đặt. Các nguồn sinh khối1 này bao
gồm gỗ củi, rơm rạ, trấu và bã mía. Nếu được khai thác hiệu quả, nguồn sinh khối này sẽ không
những giúp Việt Nam giảm sự lệ thuộc vào nguồn điện năng truyền thống nhiều phát thải mà còn có
thể tạo thêm thu nhập cho các công ty, trang trại và hộ gia đình tham gia vào chuỗi cung cấp sinh
khối (ví dụ như có thêm thu nhập thông qua việc kinh doanh phụ phẩm và chất thải nông lâm
nghiệp làm nhiên liệu đốt). Tổng sơ đồ quy hoạch điện quốc gia VII hiệu chỉnh ước tính tỷ lệ điện
năng sản xuất từ nguồn sinh khối trong tổng sản lượng điện quốc gia là 1% vào năm 2020, khoảng
1,2% vào năm 2025 và 2,1% vào năm 2030.
Với giá mua điện FIT ở mức 5,8 cent Mỹ/kWh cho các Dự án sinh khối đồng phát nhiệt điện, cho đến
cuối năm 2016 Việt Nam đã có 361 MW công suất đặt của các Dự án năng lượng dùng bã mía của 11
nhà máy đường. Cho đến năm 2017, chưa có nhà máy năng lượng sinh khối độc lập nào đang vận
hành ở mức giá chi phí tránh được được quy định là 7,4 cent Mỹ/kWh.

1

MOIT/GIZ Dự thảo quy hoạch sinh khối quốc gia, 2017
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Ngành mía đường Việt Nam có tiềm năng rất lớn về sản xuất năng lượng, được ước tính vào khoảng
2.346.017 MWh tiềm năng kỹ thuật về sản lượng điện phát trong đó khoảng 1.650.901 MWh là sản
lượng điện nối lưới2. Nhiều nhà máy đường đã lắp đặt và đang vận hành hệ thống đồng phát nhiệt
điện để sản xuất hơi và điện cho nhu cầu tự dùng cũng như bán điện thừa lên lưới quốc gia ở mức
giá bán FIT là 5,8 cent Mỹ/kWh. Thêm vào đó, ngành mía đường đang trải qua giai đoạn chuyển đổi
để trở nên cạnh tranh hơn trong bối cảnh các nước ASEAN giảm thuế đường nhập khẩu và hội nhập
kinh tế khu vực và quốc tế, thúc đẩy các doanh nghiệp mía đường thực hiện tái cơ cấu sản xuất và
hiện đại hóa, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ giúp giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành vào
tăng cường cạnh tranh. Việc tăng sản xuất điện thừa bán lên lưới cũng được xem là một trong
những giải pháp cần thiết hỗ trợ ngành mía đường trong công cuộc chuyển đổi này.
Dưới sự ủy quyền của Bộ Hợp tác phát triển kinh tế CHLB Đức và đồng tài trợ của Văn phòng biến
đổi khí hậu toàn cầu thuộc Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Dự án Năng lượng tái tạo và
Hiệu quả năng lượng (gọi tắt là 4E) tại Việt Nam đang triển khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật trong
khuôn khổ của Chương trình sẵn sàng cho tài chính khí hậu (CF Ready programme) nhằm tăng
cường việc sử dụng nguồn sinh khối cho sản xuất năng lượng từ ngành mía đường Việt Nam.
Do các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của GIZ tương thích với lĩnh vực hoạt động trọng tâm toàn cầu,
mục tiêu chiến lược hỗ trợ tăng trưởng xanh và kích hoạt sự phát triển có tính chất thay đổi, tổ chức
tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) đã tăng cường và chính thức hóa mối quan hệ hợp tác với GIZ
nhằm hỗ trợ phát triển ngành năng lượng sinh khối tại Việt nam thông qua biên bản hợp tác (Letter
of Intent – LoI) ký ngày 14/09/2016.
GIZ và GGGI đã chọn ngành mía đường Việt Nam là ngành công nghiệp trọng tâm cho các hoạt động
hỗ trợ kỹ thuật và do đó đã tăng cường sự hợp tác với Hiệp hội mía đường Việt Nam (VSSA), một tổ
chức công nghiệp có vai trò hỗ trợ liên kết các bên khác nhau, nhằm đảm bảo triển khai hiệu quả và
thành công các hoạt động dự kiến hỗ trợ ngành mía đường.
Cho kế hoạch hoạt động năm 2017, GIZ, GGGI và VSSA sẽ tổ chức một loạt các hội thảo trong tuần lễ
từ ngày 03-06/10/2017 tại Hà nội bao gồm Diễn đàn dành cho nhà đầu tư ngày 03/10/2017 nhằm
hỗ trợ quá trình đầu tư vào các dự án đồng phát nhiệt điện (CHP) sử dụng bã mía của các nhà máy
2 Nghiên cứu phân tích ngành mía đường và chế biến gỗ, GIZ, 2017
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đường; khóa tập huấn 3 ngày dành cho các
nhà máy đường và khóa tập huấn 2 ngày
dành cho các ngân hàng thương mại nhằm
nâng cao năng lưc kỹ thuật và tài chính
trong việc vận hành hiệu quả nhà máy
đường và thẩm định hồ sơ vay vốn của các
Dự án đồng phát trong tương lai của nhà
máy đường.
Quyển sổ tay thông tin này được xây dựng
nhằm cung cấp cho đại biểu tham gia Diễn
đàn nhà đầu tư các thông tin chính về hiện
trạng phát triển ngành mía đường Việt Nam
tập trung vào tiềm năng sản xuất năng
lượng. Thông tin về các nhà máy mía đường
trình bày trong Cuốn sổ tay này do Hiệp hội
mía đường Việt Nam chính thức cung cấp.
Thông tin về các bên chủ chốt có liên quan
khác của ngành mía đường như ngân hàng
thương mại, công ty tư vấn địa phương và
nhà thầu EPC cũng được cung cấp.

7
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1. Hiện trạng sản xuất đường
Trải qua 20 năm phát triển, ngành mía đường Việt Nam được đánh giá là ngành công nghiệp trưởng
thành nhưng vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển. Kể từ khi triển khai thực hiện chương trình
mía đường từ năm 1995, số lượng các nhà máy mía đường tại Việt Nam đã tăng nhanh từ 12 nhà
máy với tổng công suất ép là 10.300 tấn mía ngày vào năm 1994 thành 41 nhà máy (40 nhà máy sản
xuất và 1 nhà máy tinh luyện đường) vào vụ 2015/2016 và 39 nhà máy (38 nhà máy sản xuất và 1
nhà máy tinh luyện đường) với tổng công suất ép là 155.000 tấn mía ngày vào vụ 2016/2017. Nhà
máy duy nhất chỉ thực hiện tinh luyện đường là Nhà máy đường Biên Hòa tại tỉnh Đồng Nai.
Các nhà máy mía đường Việt Nam tập trung nhiều ở vùng Duyên Hải bắc trung bộ (6 nhà máy),
Duyên hải miền trung (9 nhà máy), khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (8 nhà máy). Các khu vực
khác bao gồm Trung du và miền núi phía Bắc (5 nhà máy), Cao nguyên (5 nhà máy) và Đông Nam bộ
(6 nhà máy).
Liên quan đến diện tích trồng mía, vụ 2015/2016, Việt Nam có 305.000 héc ta mía trồng với tổng
sản lượng là 19,88 triệu tấn mía. Toàn ngành ép tổng sản lượng là 12,93 triệu tấn mía với công suất
ép bình quân là 146.550 tấn mía/ngày, sản xuất 1.237.300 tấn đường, giảm 10% so với kế hoạch do
hạn hán và nhiễm mặn. Vụ 2016/2017 dự kiến tăng 14% theo đó ngành sẽ ép tổng cộng 15 triệu tấn
mía và tinh luyện 1,4 triệu tấn đường. Trong số 1.237.300 tấn đường sản xuất, 821.910 tấn tiêu thụ
tại thị trường trong nước trong 6 tháng đầu năm 2016 và phần còn lại là tồn kho tại các nhà máy.
Giá bán đường tăng từ 12.500 đồng/kg vào tháng 8 năm 2015 lên 17.000 đồng/kg vào tháng 6 năm
2016. Giá đường tăng là do thị trường khan hiếm đường, kiểm soát tốt đường nhập lậu và giá đường
trên thế giới tăng.
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Theo quy hoạch phát triển ngành mía đường do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Bộ
NN&PTNT) ban hành, sản lượng mía sẽ tăng đến 21 triệu tấn vào năm 2020 và 24 triệu tấn vào năm
2030 và sản lượng đường sẽ là 2,04 triệu tấn vào năm 2020 và 2,72 triệu tấn vào năm 2030.
Phân bổ các nhà máy mía đường theo khu vực
Công suất (tấn)

Khu vực

2014

2020

2030

1.590.539

2.040.000

2.715.000

Trung du và miền núi phía Bắc

105.966

200.000

240.000

Duyên Hải bắc trung bộ

363.632

396.000

485.000

Duyên hải miền trung

362.721

426.000

555.000

Cao nguyên

240.247

450.000

620.000

Đông Nam bộ

191.764

200.000

240.000

Đồng bằng Sông Cửu Long

326.209

368.000

575.000

Toàn quốc

Nguồn: Nghiên cứu phân tích ngành mía đường và chế biến gỗ, GIZ, 2017

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội mía đường Việt Nam (VSSA) vụ 2016/2017, năng suất mía bình
quân của ngành là 62,6 tấn/ha; chữ đường (CCS) là 9,62; năng suất sản xuất đường là 10,65 tấn
mía/tấn đường; 5,58 tấn đường/ha.
Các nhà máy đường Việt Nam có công suất ép thấp so với tiêu chuẩn quốc tế, 20% tổng các nhà máy
có công suất ép nhỏ hơn 2.000 tấn mía/ngày và gần 58% nhà máy có công suất ép từ 2.000 đến
6.000 tấn mía ngày.
10

Nhóm các nhà máy đường theo công suất ép3

Tóm lại, ngành mía đường Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn phát triển và đang phải đối mặt với
nhiều khó khăn và thách thức. Ngành mía đường đang trải qua giai đoạn chuyển đổi để trở nên cạnh
tranh hơn trong bối cảnh các nước ASEAN giảm thuế đường nhập khẩu và hội nhập kinh tế khu vực
và quốc tế, thúc đẩy các doanh nghiệp mía đường thực hiện tái cơ cấu sản xuất và hiện đại hóa, áp
dụng các tiến bộ khoa học công nghệ giúp giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành vào tăng cường cạnh
tranh. Thêm vào đó, điều kiện về khí hậu tại Việt nam thuận lợi cho cây mía tăng trưởng cũng là một
lợi thế cho tương lai phát triển của toàn ngành mía đường.

3 Nghiên cứu phân tích ngành mía đường và chế biến gỗ, GIZ, 2017
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2. Đồng phát nhiệt điện của ngành mía đường
Ngành mía đường tạo ra một phó sản có tiềm năng sản xuất năng lượng rất cao đó là bã mía. Hiện
nay, các nhà máy đường Việt Nam đều sử dụng hệ thống đồng phát sử dụng bã mía sản xuất hơi và
điện cho nhu cầu tự dùng của nhà máy và một số nhà máy đã có thể bán được lượng điện thừa lên
lưới sau khi trừ đi phần tự dùng. Ngành mía đường có nhiều lợi thế trong việc sản xuất điện thừa
bán lên lưới so với các ngành công nghiệp khác. Nguồn sinh khối để sản xuất năng lượng chính là bã
mía là miễn phí. Việc đảm bảo nguồn cung bã mía ổn định cho nhà máy điện thường ít rủi ro do chủ
sở hữu của các nhà máy đường cũng chính là chủ sở hữu của các nhà máy điện. Chi phí vận chuyển
bã mía đến nhà máy điện thường rất thấp do nhà máy điện thông thường được đặt trong khuôn
viên hoặc rất gần nhà máy đường. Nhà máy đường có thể bán lượng điện thừa lên lưới với giá bán
FIT là 5.8 cent Mỹ/kWh. Tuy nhiên ngoài bã mía thì hiện chưa có nhà máy đường nào sử dụng
nguồn nguyên liệu sinh khối khác như trấu, rơm rạ hay gỗ củi để sản xuất năng lượng. Các nhà máy
điện này chủ yếu được vận hành trong vụ mía. Nếu các nhà máy đường có thể sử dụng nguồn sinh
khối khác để vận hành nhà máy điện ngoài vụ mía sẽ giúp nhà máy có thêm nguồn thu và từ đó tăng
cường được khả năng tài chính và tính cạnh tranh.
Tỷ lệ bã mía trung bình sinh ra trên mía ép là 28%. Áp dụng tỷ lệ này cho tổng sảnh lượng mía ép vụ
2015/2016 thì bã mía được tạo ra khoảng 3,6 triệu tấn và con số này cho vụ 2016/2017 dự kiến là
4,2 triệu tấn. Ngoài ra, các nhà máy đường Việt Nam hiện đang vận hành hệ thống đồng phát có công
suất thấp đến trung bình cần từ 40 đến 45 kWh điện và tiêu thụ khoảng 600 kg hơi/tấn mía ép so
với chuẩn trung bình thế giới là 20 đến 25 kWh điện và khoảng 350 kg hơi/tấn mía ép. Nếu các nhà
máy này có thể nâng cấp công nghệ hiện tại lên trung bình và cao và ngay cả sử dụng lò hơi siêu áp
thì có thể tiết kiệm được thêm từ 1,1 triệu đến 2,1 triệu tấn bã mía. Liên quan đến sản xuất điện, nếu
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sử dụng tất cả lượng bã mía tiết kiệm thêm này thì có thể sản xuất thêm 2.346.017 MWh điện vào
nối lưới 1.650.901 MWh .
Đầu năm 2017, theo thống kê của VSSA, Việt Nam đã có 335,6 MW công suất đặt của các dự án đồng
phát từ một vài nhà máy đường với công suất phát là 189,5 MW và công suất nối lưới là 99,9MW
sản xuất được 186.302.892 kWh điện.
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Danh sách các nhà máy đường với tổng công suất đặt nhà máy điện và hiện trạng phát điện
lên lưới vụ 2016/2017
STT

Nhà máy
đường

Tổng công
suất đặt
( MW)

Công suất
phát điện
(MW)

Sản lượng
điện
(kWh)

Công suất
nối lưới
( MW)

Tổng sản lượng
điện phát lên lưới
(kWh)

1

Lam sơn

24

18,5

44.500.000

8,8

22.500.000

2

Nghệ An

18

18

10.000.000

6,9

4.000.000

3

KCP

39

39

25

37.105.592

4

Khánh Hòa

60

13,4

30.892.738

2,1

4.995.113

5

TTC GL

34,6

34,6

66.487.800

22,6

36.851.000

6

BHS NH

30

30

67.635.000

18

31.136.700

7

TTC-TN

24

24

80.619.000

12

42.500.000

8

Sóc Trăng

12

12

14.714.487

3,5

7.214.487

9.

Sơn Dương

15

Chưa vận hành

10.

An Khê

95

Chưa vận hành

Tổng

351,6

189,5

99,9

186.302.892

Nguồn: HIệp hội mía đường Việt Nam và phân tích của GIZ
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3. Tình hình sản xuất phụ
Trong quá trình sản xuất, ngành mía đường tạo ra rất nhiều phế phẩm. Các phế phẩm này bao gồm
ngọn lá mía sau thu hoạch, bã mía, bùn lọc và mật rỉ sau quá trình chế biến. Tuy nhiên do đặc tính
đặc biệt của cây mía là giàu carbs các phế phẩm này có thể được tận dụng triệt để để sản xuất ra các
phó sản mang lại giá trị kinh tế, giúp làm giàu đất và tránh được các vấn đề về môi trường liên quan
đến việc xử lý các phế phẩm này. Các phó sản được sản xuất từ những phế phẩm này bao gồm cồn
(ethanol), điện, phân bón hữu cơ, hèm, men thực phẩm...
Tại Việt Nam, nhiều nhà máy đường đã tận dụng các phế phẩm này để sản xuất ra các phó sản như
cồn, phân bón, men thực phẩm, bột ngọt, điện. Thêm vào đó, một số nhà máy cũng đã sản xuất bánh
kẹo, nước tinh khiết và các đồ uống khác nhằm tăng nguồn thu. Tuy nhiên, vì một số phó sản như
cồn, bánh kẹp, nước tinh khiết không thể cạnh tranh được với các sản phẩm cùng loại trên thị
trường, một vài nhà máy đường đã ngừngsản xuất các phó sản này. Cho đến nay chỉ còn lại một số
nhà máy sản xuất các phó sản này nhưng số lượng các nhà máy đầu tư sản xuất điện cho nhu cầu tự
dùng và bán lên lưới ngày càng tăng.
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4. Thông tin và số liệu

16

Kết quả sản xuất niên vụ 2012/13 - 2016/17
2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

298.200

266.831

255.891

231.374

221.836

16.265.090

16.048.200

14.404.000

12.930.173

13.204.387

Năng suất mía trung bình (tấn/ha)

63,20

61,52

55,98

62,0

62,6

Trữ mía trung bình (CCS)

9,29

9,88

10,2

9,7

9,62

1.530.000

1.590.470

1.417.800

1.237.300

1.239.233

Sản lượng mía/sản lượng đường

10,63

10,09

10,16

10,4

10,65

Sản lượng đường/diện tích trồng mía

5,13

5,96

5,54

5,34

5,58

Tổng diện tích trồng mía (ha)
Sản lượng mía (tấn)

Sản lượng đường (tấn)

Nguồn: HIệp hội mía đường Việt Nam

Biểu đồ thể hiện kết quả sản xuất niên vụ 2012/13 - 2016/17
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Sản phẩm và các phó sản từ cây mía

Ngọn
mía

Lá
mía

Thân
mía

Nguồn: Hiệp hội mía đường Việt Nam
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5. Hiệp hội mía đường Việt Nam4
Được thành lập năm 2001, Hiệp hội mía đường Việt Nam (VSSA) là một tổ chức phi chính phủ
(NGO) và được vận hành với kinh phí do hội viên đóng. Hiệp hội không được nhận hỗ trợ từ ngân
sách nhà nước hay bất kỳ nguồn tài chính nào khác.

Cơ cấu tổ chức và các thành viên
Hiệp hội mía đường Việt Nam bao gồm Ban Giám đốc gồm ba người (một Chủ tịch, một Phó Chủ
tịch và một Tổng thư ký); Ban chấp hành gồm 11 thành viên đến từ đại diện các nhà máy đường và
Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hiệp hội; Ban giám sát.
Hiện nay Hiệp hội có 2 văn phòng: Văn phòng chính tại Hà nội và Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí
Minh. Tại Văn phòng chính có 3 nhân viên và tại Văn phòng đại diện TP Hồ Chí Minh có 4 nhân viên
làm việc.
Hiệp hội bao gồm 45 thành viên trong đó có 39 nhà máy đường trong tổng số 40 nhà máy. Các thành
viên của Hiệp hội bao gồm:

4



2 Tổng công ty đường



34 Nhà máy đường



6 Công ty mua bán



1 Công ty kỹ nghệ thực phẩm



1 Viện nghiên cứu mía đường



1 Hiệp hội mía đường

Nghiên cứu nâng cao năng lực của Hiệp hội mía đường và các thành viên, GIZ, 2017
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Sứ mệnh và tầm nhìn
Hiệp hội là một tổ chức trung gian giữa các doanh nghiệp, tổ chức, các nhân, nông dân trồng mía,
quản lý, nhà khoa học tại Việt Nam làm việc trong ngành sản xuất mía và cây mía và tích cực hoạt
động trong lĩnh vực trồng, chế biến, xuất nhập khẩu mía và các phó sản.
Trang web của Hiệp hội liệt kê một số nhiệm vụ chính của Hiệp hội như sau:


Hợp tác và hỗ trợ thành viên Hiệp hội trong các lĩnh vực kinh tế kỹ thuật nhằm tăng cường
chất lượng và năng suất cây mía.



Cải tiến hiệu quả quy trình chế biến.



Nâng cao tính cạnh tranh của ngành mía đường bao gồm nông dân trồng mía.



Hỗ trợ kinh tế kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, chất lượng của việc đa dạng
hóa sản phẩm, giảm rủi ro, mở rộng thị trường.



Thúc đẩy hợp tác ngành trong và ngoài nước.



Tạo điều kiện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thành viên.

Trong thực tế, Hiệp hội đóng vai trò hỗ trợ sự phát triển ngành mía đường. Một trong những nhiệm
vụ chính của Hiệp hội là đóng vai trò hòa giải giữa các nhà máy đường với nhau cũng như giữa các
nhà máy đường và Chính phủ. Khi có xung đột giữa các nhà máy đường (về các vấn đề đất đai, cây
mía, thu mua mía) Hiệp hội sẽ can thiệp và hỗ trợ giải quyết các xung đột này. Ngoài ra, Hiệp hội sẽ
thu thập xử lý thông tin từ các nhà máy đường về hiện trạng và định hướng phát triển của việc sản
xuất chế biến đường bao gồm diện tích trồng mía, sản lượng, công nghệ, kế hoạch kinh doanh, sản
xuất năng lượng từ sinh khối, doanh thu, giống mía...để tổng hợp làm Báo cáo gửi các Bộ ngành có
liên quan như Bộ NN&PTNT khi được yêu cầu cũng như phục vụ mục tiêu xây dựng chính sách có
liên quan.
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DANH MỤC CÁC NHÀ MÁY MÍA ĐƯỜNG
Công ty CP Mía Đường Cao Bằng

Thông tin chung

Địa chỉ: Thị trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hòa, Tỉnh Cao Bằng
Website: http://www.miaduongcaobang.vn/
Người phụ trách: Nông Văn Lạc
Chức danh: Tổng giám đốc
Số điện thoại: +84 (206) 3824 121
Số lượng nhân viên: 426

Sản xuất đường

Công suất ép thiết kế: 1.800 TMN
Năm bắt đầu vận hành: 1997
Tổng diện tích cây mía: 2.223 ha
Tổng lượng mía ép: 139.433 Tấn

Sản phẩm phụ
Điện

Thông số lò hơi: Số lượng: 01, Q: 40T/h, P: 24 Bar, TºC: 390
Thông số tuốc bin: Số lượng: 01, Công suất thiết kế: 3MW, P: 24 Bar, TºC: 390
Thông số máy phát: Số lượng: 01, Công suất thiết kế: 3 MW, V: 400V
Tổng lượng điện sản xuất: 7.000.000 kWh/vụ

Công ty cổ phần Mía Đường Cao Bằng có trụ sở và vùng nguyên liệu Nằm ở vùng miền núi phía Đông- Bắc
của Tổ Quốc. Là doanh nghiệp sản xuất mía đường Nông dân trồng mía đa số là dân tộc thiểu số thuộc địa
bàn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Công ty đã góp phần đáng kể cho việc ổn định an ninh xã hội vùng
biên giới, xoá đói giảm nghèo của địa phương. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế hình thành vùng sản xuất hàng hóa
của địa phương.
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Nhà máy đường Tuyên Quang/Công ty CP Mía Đường Sơn Dương
Địa chỉ: Xã Bình Sa, huyện hảm Yên, Tỉnh Tuyên
Quang
Thông tin
chung

Website: www.sonsuco.com.vn
Người phụ trách: Nguyễn Hồng Minh
Chức danh: Tổng giám đốc
Số điện thoại: +84 (207) 3832 148/ 299
Công suất ép thiết kế: 3.400 TMN
Năm bắt đầu vận hành: 2013

Sản xuất đường

Tổng diện tích cây mía: 10.249 ha (bao gồm cả nhà máy Sơn Dương)
Tổng lượng mía ép: 502.514 Tấn (bao gồm cả nhà máy Sơn Dương)
Thông số lò hơi: Số lượng: 01, Q: 50T/h, P: 24 Bar, TºC: 390

Sản phẩm phụ
Điện

Thông số tuốc bin: Số lượng: 01, Công suất thiết kế: 4,5MW, P: 24 Bar, TºC: 390
Thông số máy phát: Số lượng:01, Công suất thiết kế: 4,5 MW, V: 400

Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương xây dựng Nhà máy đường Tuyên Quang, sản xuất đường kính trắng
Công suất thiết kế ép 4.000 tấn mía/ngày, với tổng nguồn vốn đầu tư trên 703,5 tỷ đồng trên khu đất rộng 9,6
ha thuộc thôn Tân Bình 2, xã Bình Xa –Hàm Yên – Tuyên Quang. Đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho nhà máy
chế biến, UBND tỉnh đã quy hoạch vùng nguyên liệu cho Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương (theo Quyết
định 335/QĐ-UBND ngày 6-10-2010) là 8.300 ha tại 72 xã thuộc các huyện: Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hóa,
Nà Hang và thành phố Tuyên Quang. Nhà máy được được xây dựng qua 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (năm 2012)
đầu tư xây dựng nhà máy Công suất thiết kế 2.000 tấn nguyên liệu/ngày.
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Nhà máy đường Sơn Dương /Công ty CP Mía Đường Sơn Dương
Địa chỉ: Xã Hào Phú, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên
Quang
Thông tin
chung

Website: www.sonsuco.com.vn
Người phụ trách: Nguyễn Hồng Minh
Chức danh: Tổng giám đốc
Số điện thoại: +84 (207) 3832 148
Số lượng nhân viên: 450
Công suất ép thiết kế: 3.400 TMN

Sản xuất

Năm bắt đầu vận hành: 1997

đường

Tổng diện tích cây mía: 10.249 ha (bao gồm cả nhà máy đường Tuyên Quang)
Tổng lượng mía ép: 502.514 Tấn (bao gồm cả nhà máy đường Tuyên Quang)
Thông số lò hơi: Số lượng: 03, Q:3x20= 60T/h, P: 24 Bar, TºC: 390

Sản phẩm phụ

Thông số tuốc bin: Số lượng: 03, Công suất thiết kế: 3x1.5=: 4,5 MW, P: 24 Bar, TºC: 390

Điện

Thông số máy phát: Số lượng: 3, Công suất thiết kế: 3x 1.5= 4,5 MW, V: 400V
Tổng lượng điện sản xuất: 11.232.000 kWh/vụ

Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương ra đời trong chương trình 1 triệu tấn đường của Chính phủ, trên cơ
sở Nông trường 26/3 Tuyên Quang được Bộ nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm cho phép lập dự án khả
thi đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu và nhà máy đường 1.000 tấn mía cây/ngày, đồng thời cho phép bổ
xung nhiệm vụ trồng mía, chuyển diện tích trước đây trồng cây ăn quả sang trồng mía đường của tỉnh Tuyên
Quang, đảm bảo vùng nguyên liệu cho Nhà máy hoạt động. Nhà máy được Nông trường 26/3 tiến hành khởi
công xây dựng từ ngày 5/12/1995 và hoàn thành đưa vào sản xuất ngày 25/4/1997.
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Công ty CP Mía Đường Sơn La
Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La
Website: http://www.miaduongsonla.vn/
Thông tin chung

Người phụ trách: Trần Ngọc Hiếu
Chức danh: Tổng giám đốc
Số điện thoại: +84 (212) 3843 274
Công suất ép thiết kế: 2.500 TMN

Sản xuất đường

Năm bắt đầu vận hành: 1998
Tổng diện tích cây mía: 6.164 ha
Tổng lượng mía ép: 386.456 Tấn
Thông số lò hơi: Số lượng: 02, Q=2x30= 60T/h, P: 24 Bar, TºC: 390

Sản phẩm phụ

Thông số tuốc bin: Số lượng: 3, Công suất thiết kế: 3x1.5=4,5 MW, P: 24 Bar, TºC: 390

Điện

Thông số máy phát: Số lượng: 3, Công suất thiết kế: 3x1.5= 4,5 MW, Điện áp: 400V
Tổng lượng điện sản xuất: 10.386.000 kWh/vụ

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La tiền thân là Nhà máy Đường Sơn La trực thuộc Nông trường quốc doanh
Tô Hiệu Sơn La quản lý. Được khởi công xây dựng ngày 16/9/1995. Ngày 01/02/2008 Công ty Mía đường
Sơn La chính thức chuyển đổi hình thức sở hữu thành Công ty cổ phần Mía đường Sơn La. Việc chuyển đổi
sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần là bước ngoặt lớn cho sự phát triển đi lên của Công ty Cổ
phần Mía đường Sơn La. Với sự sắp xếp lại tổ chức lao động, kết hợp với việc đầu tư phát triển vùng nguyên
liệu, cải tiến năng suất dây chuyền chế biến đường, từ một công ty kinh doanh thua lỗ triền miên đã trở thành
một doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả.
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Công ty CP Mía Đường Hoà Bình
Địa chỉ: Xã Tân Mỹ, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Thông tin
chung

Người phụ trách: Bùi Hưng Thịnh
Chức danh: Tổng giám đốc
Số điện thoại: +84 (218) 3854 331
Công suất ép thiết kế: 1.300 TMN
Năm bắt đầu vận hành: 1996

Sản xuất đường

Tổng diện tích cây mía: 1.054 ha
Tổng lượng mía ép: 52.739 Tấn
Thông số lò hơi: Số lượng: 2, Công suất thiết kế: 2x15=30T/h, P: 24 Bar, TºC: 390

Sản phẩm phụ
Điện

Thông số tuốc bin: Số lượng: 2, Công suất thiết kế: 3x1,5=3 MW, P: 24 Bar, TºC: 390
Thông số máy phát: Số lượng: 2, Công suất thiết kế: 2x1,5=3MW, V: 400V
Tổng lượng điện sản xuất: 4.320.000 kWh/vụ
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Công ty CP Đường Bình Định
Địa chỉ: Km 52, Quốc lộ 19, Tây Giang, Tây Sơn, Bình Định
Thông tin
chung

Người phụ trách: Ông Bhogavilli Anantha Sreennivara Rao
Chức danh: Tổng giám đốc
Số điện thoại: +84 (256) 3884 378/ 355/ 375/ 379
Công suất ép thiết kế: 3.000 TMN
Năm bắt đầu vận hành: 1997

Sản xuất đường

Tổng diện tích cây mía: 3.500 ha
Tổng lượng mía ép: 262.000 Tấn
Thông số lò hơi: Số lượng: 03; Q:3x20= 60T/h, P: 24 Bar, TºC: 390
Thông số tuốc bin: Số lượng: 03; TB 1&2: Công suất thiết kế: 2x1,5=: 3 MW, P: 24 Bar,

Sản phẩm phụ
Điện

TºC: 390; TB 3: Công suất thiết kế: 1,75 MW, P: 24 Bar, TºC: 390
Thông số máy phát: Số lượng: 3; MP1&2: C.suất: 2x 1,5= 3 MW, V: 400V; MP 3: C.suất:
1,75 MW, V: 400V
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Công ty TNHH Đường Mía Việt Nam – Đài Loan
Địa chỉ: Thị trấn Vân Du, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Website: vtsugar.com.vn
Thông tin

Người phụ trách: Ông S. Ming Lee

chung

Chức danh: Tổng giám đốc
Số điện thoại: +84 (237) 3847 368/ 370
Số lượng nhân viên: 327

Công suất ép thiết kế: 6.000 TMN
Sản xuất đường

Năm bắt đầu vận hành: 1997
Tổng diện tích cây mía: 9.203 ha
Tổng lượng mía ép: 557.993 Tấn

Sản phẩm phụ
Điện

Thông số lò hơi: Số lượng: 2; Q: 2x120=240 T/h, P: 25 Bar, TºC: 340
Thông số tuốc bin: Số lượng: 1, Công suất thiết kế: 12 MW, P: 25 Bar, TºC: 340
Thông số máy phát: Số lượng: 1, Công suất thiết kế: 12 MW, V: 400V

Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan là công ty liên doanh với nước ngoài sớm nhất của miền Bắc về
sản xuất và kinh doanh đường mía. Tổng vốn đầu tư 66 triệu USD và là một trong những Công ty có dây
truyền công nghệ hiện đại nhất. Tháng 5 năm 1997 Công ty bắt đầu đi vào sản xuất. Công suất nhà mát ép
6.000 tấn mía cây / ngày, có thể nâng công suất ép 12.000 tấn mía cấy/ ngày.
Trong tương lai sẽ phát triển sản xuất sản phẩm như đường phèn, đường đỏ và các loại sản phẩm khác từ
mật rỉ như cồn, men...vv. Dự án xây dựng nhà máy sản xuất Men thực phẩm công suất 4.400 tân/ ngày sẽ được
hoàn thành và di vào hoạt động đầu năm 2011 nâng tổng vốn đầu tư của công ty lên 84 triệu USD./.
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Công ty CP Mía Đường Lam Sơn
Thông tin
chung

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa
Người phụ trách: Lê Văn Phương
Chức danh: Tổng giám đốc
Số điện thoại: +84 (237) 3834, 091/093/175
Số lượng nhân viên: 841

Sản xuất đường

Công suất ép thiết kế: 7.500 TMN
Năm bắt đầu vận hành: 1999
Tổng diện tích cây mía: 10.504 ha
Tổng lượng mía ép: 606.800 Tấn

Sản phẩm phụ
Điện

Thông số lò hơi: Số lượng: 3, Lò hơi 1&2: Q: 2x65=130 T/h, P: 32 Bar, TºC: 380 ; Lò hơi
3: Q2: 80T/h, P = 67bar, TºC: 505
Thông số tuốc bin: Số lượng: 3; TB 1&2: Công suất thiết kế: 2x3=6MW, P: 32 bar, TºC:
380; TB 3: Công suất thiết kế: 12,5MW, P: 67 bar, TºC: 505
Thông số máy phát: Số lượng: 3; MP 1&2: Công suất thiết kế: 2x3=6MW; MP 3: Công
suất thiết kế: 12,5MW
Tổng lượng điện sản xuất: 44.500.000 kWh/vụ
Tổng lượng điện nối lưới: 22.500.000 kWh/vụ

Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn, tiền thân là Nhà máy đường Lam Sơn. Ngày 12 tháng 01 năm 1980:
Thủ tướng Chính Phủ ký quyết định số 24/TTg phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng Nhà máy đường Lam
Sơn. Công suất 1.500 tấn mía/ngày, thiết bị và công nghệ của hãng FCB Cộng hòa Pháp cung cấp. Năm 1999
Công ty và Tổng giám đốc Lê Văn Tam (nay là Chủ tịch HĐQT) được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Đơn vị
Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”. Năm 2008, công ty đã niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố
Hồ Chí Minh với mã giao dịch là LSS. Vốn điều lệ 300 tỷ đồng, Tổng tài sản trên 1.200 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu
gần 800 tỷ đồng. Có vùng nguyên liệu ổn định 15.000 – 20.000 héc ta, sở hữu 1.200 héc ta đất, trong đó có 2
nhà máy đường tổng công suất 7.000 tấn mía/ngày, 2 nhà máy sản xuất cồn 27 triệu lít/năm lớn nhất Việt
Nam. Đội ngũ cán bộ, CNLĐ trên 1 nghìn người, đội ngũ kỹ sư các ngành nghề chiếm 14,90%, 100% công
nhân được đào tạo nghề, trên 50% là thợ bậc cao.
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Công ty cổ phần mía đường Nông Cống
Địa chỉ: Xã Thăng Long, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa
Thông tin

Người phụ trách: Nguyễn Trọng Hải

chung

Chức danh: Tổng giám đốc
Số điện thoại: +84 (237) 3839 435/ 369
Công suất ép thiết kế: 3.000 TMN

Sản xuất đường

Năm bắt đầu vận hành: 1997
Tổng diện tích cây mía: 4.417 ha
Tổng lượng mía ép: 181.669 Tấn
Thông số lò hơi: Số lượng: 3; Lò hơi 1&2: Q: 2x25=50T/h, P: 25Bar, TºC: 380; Lò hơi 3:

Sản phẩm phụ
Điện

Q:32T/h, P=25bar, TºC: 380
Thông số tuốc bin: Số lượng: 2; TB 1: Công suất thiết kế: 3 MW, P: 35 bar, TºC: 380; TB
2: Công suất thiết kế: 1,5 MW, P:25 bar, TºC: 380
Thông số máy phát: Số lượng: 2; MP 1: Công suất thiết kế: 3 MW; MP 2: Công suất thiết
kế: 1,5 MW, V: 380V

Từ năm 1999, Công ty cổ phần (Cty CP) mía đường Nông Cống được thành lập trên địa bàn xã Thăng Long
(huyện Nông Cống) và đi vào hoạt động. Đến nay, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng tập thể cán bộ, công
nhân viên của CTy đã nỗ lực phấn đấu, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đóng góp không nhỏ vào phát triển
kinh tế - xã hội cũng như công tác tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo cho các địa phương trong vùng nguyên
liệu mía. Công suất thiết kế của nhà máy 2.700 tấn mía/ngày
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Công ty TNHH Mía Đường Nghệ An

Thông tin
chung

Địa chỉ: Km50, quốc lộ 48, Xã Nghĩa Xuân, Huyện Qùy
Hợp, Tỉnh Nghệ An
Người phụ trách: Ngô Văn Tú
Chức danh: Tổng giám đốc
Số điện thoại: +84 (238) 3888 185/ 187
Số lượng nhân viên: 417

Sản xuất
đường

Công suất ép thiết kế: 9.000 TMN
Năm bắt đầu vận hành: 1998
Tổng diện tích cây mía: 12.937 ha
Tổng lượng mía ép: 545.800 Tấn

Sản phẩm phụ
Điện

Thông số lò hơi: Số lượng: 2; Lò hơi 1: Q: 175T/h, P: 22Bar, TºC: 300; Lò hơi 2: Q:
180T/h, P: 80Bar, TºC: 500
Thông số tuốc bin: Số lượng: 2; TB1: Công suất thiết kế: 10 MW, P: 20 bar, TºC: 300; TB
2: Công suất thiết kế :25 MW, P: 80 bar, TºC: 500
Thông số máy phát: Số lượng: 2; MP 1: Công suất thiết kế: 10 MW, V: 380V; MP 2: Công
suất thiết kế: 25 MW
Tổng lượng điện sản xuất: 10.000.000 kWh/vụ
Tổng lượng điện phát lên lưới: 4.000.000 kWh/vụ

Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (NASU) tiền thân là công ty mía đường Nghệ An Tate & Lyle – Công ty liên
doanh với tập đoàn Tate & Lyle thuộc Vương Quốc Anh chuyên sản xuất và kinh doanh mía đường. Với tổng
vốn đầu tư 90 triệu USD, Công suất hiện nay là 8.000 tấn mía cây/ngày; mỗi năm ép được trên 1 triệu tấn
mía, sản xuất trên 100.000 tấn đường các loại. Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (NASU) sử dụng dây
chuyền công nghệ hiện đại và tự động hóa cao thiết kế phù hợp với điều kiện Việt Nam. Sản phẩm sản xuất
đạt tiêu chuẩn chất lượng cao trong khu vực và châu Á.So sánh với các Nhà máy đường khác trong nước, và
châu Á chúng tôi tự hào có dây chuyền công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất, sánh ngang với các nhà máy
đường hiện đại ở châu Á.
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Công ty CP Mía Đường Sông Con
Thông tin
chung

Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ
An
Người phụ trách: Lê Đình Hoan
Chức danh: Tổng giám đốc
Số điện thoại: +84 (238) 3882 214/ 136/ 224

Sản xuất đường

Công suất ép thiết kế: 3.300 TMN
Năm bắt đầu vận hành: 2001
Tổng diện tích cây mía: 8.000 ha
Tổng lượng mía ép: 247.000 Tấn

Sản phẩm phụ
Điện

Thông số lò hơi: Số lượng: 2; Lò hơi 1: Q1: 35 T/h, P1: 24,5 Bar, TºC: 400; Lò hơi 2: Q2:
35T/h, P=20bar, TºC: 350
Thông số tuốc bin: Số lượng: 2; TB 1: Công suất thiết kế: 2MW, P: 24,5 bar, TºC: 400; TB
2: Công suất thiết kế 2: 1 MW, P: 20 bar, TºC: 350
Thông số máy phát: Số lượng: 2; MP 1: Công suất thiết kế: 2MW; MP 2: Công suất thiết
kế 2: 1 MW, V: 380V

Từ chỗ sản xuất thủ công, nấu đường bằng xoong, chảo chuyển sang ép mía bằng thiết bị Trung Quốc 15
TMN. Năm 1990, công ty được đầu tư xây dựng nhà máy đường công suất 100 TMN – sản xuất đường thô.
Nhờ sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên và sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, từ năm 1990 đến năm
2000 dây chuyền sản xuất không ngừng được cải tiến và hoàn thiện, nâng công suất từ 100 TMN lên 200
TMN.
Năm 1997, Công ty được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư mở rộng lắp đặt dây chuyền sản xuất đường
mới công suất 1.250 TMN với thiết bị hiện đại của EU và công nghệ sản xuất đường của Cuba, nguồn vốn
OECD và ODA của Tây Ban Nha, đến nay nhà máy mới đã thực hiện được nhiều vụ sản xuất.
Năm 2006, Công ty đã nâng công suất nhà máy lên 1.650 TMN, năm 2009 thực hiện quyết định của đại hội
đồng cổ đông, công ty đã tiến hành đầu tư mở rộng công suất thiết bị lên 2.500 TMN. Với công suất này, hằng
năm công ty sản xuất 32.000 đến 35.000 tấn đường, từ 5.000 đến 7.000.
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Công ty CP Mía Đường Sông Lam

Thông tin
chung

Sản xuất đường

Sản phẩm phụ
Điện

Địa chỉ: Xóm 3, Xã Đỉnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An
Website: http://miaduongsonglam.com.vn/
Người phụ trách: Chu Ngọc Tú
Chức danh: Tổng giám đốc
Số điện thoại: +84 (238) 3877 173
Công suất ép thiết kế: 1.500 TMN
Năm bắt đầu vận hành: 1999
Tổng diện tích cây mía: 1.300 ha
Tổng lượng mía ép: 61.000 Tấn
Thông số lò hơi: Số lượng: 1, Q: 20T/h, P: 24.5 Bar, TºC: 380
Thông số tuốc bin: Số lượng:1, Công suất thiết kế :1,5 MW, P: 24,5 bar, TºC: 380
Thông số máy phát: Số lượng: 1, Công suất thiết kế: 1,5 MW, V: 380V

Được xem là một trong 3 cơ sở sản xuất đường, cồn lớn nhất của miền Bắc XHCN trong thời kỳ kháng chiến
chống Mỹ, nhà máy Đường Sông Lam có tổng diện tích gần 80.000m2, nằm ven tả ngạn sông Lam, dựa lưng
vào lưng núi Thành (nơi căn cứ địa cách mạng và có nhiều kỳ tích biểu hiện sự tàn khốc và oanh liệt của một
vùng đất có nhiều dấu ấn lịch sử trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược). Được sự quan tâm giúp
đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện
Anh Sơn, vùng nguyên liệu ổn định và phát triển. Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật phát triển
mạnh và đi vào chiều sâu. Nguyên liệu mía đưa vào ép tương đổi ổn định, sản xuất cồn quanh năm, chủ động
sản xuất phân bón kịp thời cho bà con trồng mía, nhận thức của cán bộ công nhân viên ngày một nâng lên,
nội bộ đoàn kết, dân chủ. Với những thành quả đạt được trong quá quá trình hoạt động hơn 57 năm qua,
Công ty cổ phần Mía đường Sông Lam tiếp tục khẳng định thương hiệu với chính sách "Thỏa mãn nhu cầu
khách hàng".
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Nhà máy đường Phổ Phong/Công ty CP Đường Quảng Ngãi
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Chí Thanh, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh
Quảng Ngãi
Thông tin

Website: www.qns.com.vn

chung

Người phụ trách: Võ Thành Đàng
Chức danh: Tổng giám đốc
Số điện thoại: +84 (255) 3726 110/ 163
Công suất ép thiết kế: 2.000 TMN

Sản xuất đường

Năm bắt đầu vận hành: 1997
Tổng diện tích cây mía: 2.449 ha
Tổng lượng mía ép: 133.008 Tấn

Sản phẩm phụ
Điện

Thông số lò hơi: Số lượng: 2, Q: 2x20=40T/h,P: 24,5 Bar, TºC: 390
Thông số tuốc bin: Số lượng: 2, Công suất thiết kế : 2x1,5=3MW, P: 24,5 bar, TºC: 380
Thông số máy phát: Số lượng: 2, Công suất thiết kế:2x1,5= 3 MW, V: 380V

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Đường Quảng
Ngãi trước đây – đơn vị trực thuộc Bộ NN & PTNT. Xuất phát điểm của Công ty là một Nhà máy Đường
công suất 1.500 tấn mía ngày do Nhật xây dựng trước năm 1975 và một nhà máy sản xuất Cồn thực phẩm
có công suất 01 triệu lít/ năm được xây dựng sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng. Qua quá trình phát
triển, Công ty đã xây dựng thêm và nâng tổng số các đơn vị lên gồm 15 Nhà máy, Xí nghiệp, Trung tâm và
Văn phòng Đại diện trực thuộc bao gồm nhà máy Đường Phổ Phong với công suất 2.200 TMN và Nhà máy
Đường An Khê với công suất 4.500 TMN, hiện đang đầu tư mở rộng nâng công suất lên 10.000 TMN.
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Nhà máy đường An Khê /Công ty CP Đường Quảng Ngãi

Thông tin
chung

Địa chỉ: Xã Thành An, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
Website: www.qns.com.vn
Người phụ trách: Võ Thành Đàng
Chức danh: Tổng giám đốc
Số điện thoại: +84 (269) - 3532 084

Sản xuất đường

Công suất ép thiết kế: 18.000 TMN
Năm bắt đầu vận hành: 1968
Tổng diện tích cây mía: 21.000 ha
Tổng lượng mía ép: 1.383.715 Tấn

Sản phẩm phụ
Điện

Thông số lò hơi: Số lượng: 9; Lò hơi 1,2,3,4,5: Q: 2x20=80 T/h, P1: 20 Bar, TºC: 365; Lò
hơi 6: Q: 84 T/h, P1: 38 Bar, TºC: 420; Lò hơi 7: Q: 90 T/h, P1: 42 Bar, TºC: 420; Lò hơi
8&9: Q: 200T/h, P1: 101 Bar, TºC: 540
Thông số tuốc bin: Số lượng: 9; TB 1,2,3,4,5: Công suất thiết kế : 5x1,5=7.5MW, P: 20
bar, TºC: 365; TB 6: Công suất thiết kế: 4 MW, P1: 84 Bar, TºC: 420; TB 7: Công suất
thiết kế: 7 MW, P1: 42 Bar, TºC: 420; TB 8: Công suất thiết kế: 40 MW,P1: 101 Bar, TºC:
540; TB 9: Công suất thiết kế: 45 MW, P1: 101 Bar, TºC: 540
Thông số máy phát: Số lượng: 9; MP 1,2,3,4,5: Công suất thiết kế: 5 x 1,5= 7,5 MW, V:
380V; MP 6: Công suất thiết kế: 4 MW, V: 380V; MP 7: Công suất thiết kế: 7 MW, V:
380V; MP 8: Công suất thiết kế: 9,8MW, V: 10,5 kV; MP 9: Công suất thiết kế: 9,8MW, V:
10,5 kV

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Đường Quảng
Ngãi trước đây – đơn vị trực thuộc Bộ NN & PTNT. Xuất phát điểm của Công ty là một Nhà máy Đường công
suất 1.500 tấn mía ngày do Nhật xây dựng trước năm 1975 và một nhà máy sản xuất Cồn thực phẩm có công
suất 01 triệu lít/ năm được xây dựng sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng. Qua quá trình phát triển,
Công ty đã xây dựng thêm và nâng tổng số các đơn vị lên gồm 15 Nhà máy, Xí nghiệp, Trung tâm và Văn
phòng Đại diện trực thuộc bao gồm nhà máy Đường Phổ Phong với công suất 2.200 TMN và Nhà máy Đường
An Khê với công suất 4.500 TMN, hiện đang đầu tư mở rộng nâng công suất lên 10.000 TMN.
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Công ty CP Đường Kon Tum

Thông tin
chung

Sản xuất đường

Sản phẩm phụ
Điện

Địa chỉ: Km2, Xã Vinh Quang, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Website: http://www.ktsduongkontum.vn
Người phụ trách: Lê Hồng Thái
Chức danh: Tổng giám đốc
Số điện thoại: +84 (260) 3864 958
Công suất ép thiết kế: 2.000 TMN
Năm bắt đầu vận hành: 1998
Tổng diện tích cây mía: 1.156 ha
Tổng lượng mía ép: 212.166 Tấn
Thông số lò hơi: Số lượng: 2; Lò hơi 1&2: Q: 2x25=50T/h, P: 24,5Bar, TºC: 380
Thông số tuốc bin: Số lượng: 2; TB 1&2: Công suất thiết kế: 2x1,5=3MW, P: 24,5 bar,
TºC: 380
Thông số máy phát: Số lượng: 2; MP 1&2: Công suất thiết kế: 2x1,5=3 MW, V: 380V

Công ty Cổ Phần Đường Kon Tum ngày nay tiền thân là Công ty Mía Đường Kon Tum thành lập ngày
10/7/1995. Ngày 01/7/2008 tiến hành cổ phần trở thành Công ty cổ phần đường Kon Tum. Hiện nay tổng số
lao động toàn Công ty: 256 người, hàng năm Công ty sản xuất từ 14.000 tấn -16.000 tấn đường thành phẩm,
sản phẩm đường RS của Công ty được tiêu thụ rộng rải trên thị trường các Tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên, TP
HCM, Miền Đông và Tây Nam Bộ. Tuy sản lượng đường sản xuất hàng năm còn ít nhưng sản phẩm của Công
ty đã được khách hàng ưa chuộng và tín nhiệm, cạnh tranh tốt với sản phẩm cùng loại trên thị trường về chất
lượng và giá cả. Đồng thời sản phẩm đường RS của Công ty đã được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật
Việt Nam trao giải thưởng “Sản Phẩm/Dịch Vụ Thương Hiệu Việt Hội Nhập WTO”, ngoài ra sản phẩm của
Công ty được Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chứng nhận: “ Hàng Nông Lâm Thủy Sản Việt Nam
Chất Lượng Cao và Uy Tín Thương Mại”.
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Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam

Thông tin
chung

Địa chỉ: 13/8 Nguyễn Thị Minh Khai, Thị Trấn Củng Sơn,
Huyện Sơn Hòa, Tỉnh Phú Yên
Website: kcp.vn
Người phụ trách: K.V.S.R Subbaijal
Chức danh: Tổng giám đốc
Số điện thoại: +84 (257) 3861 613/ 817
Số lượng nhân viên: 633

Sản xuất đường

Công suất ép thiết kế: 9.000 TMN
Năm bắt đầu vận hành: 1998
Tổng diện tích cây mía: 19.425 ha
Tổng lượng mía ép: 1.060.560 Tấn

Sản phẩm phụ
Điện

Thông số lò hơi: Số lượng: 3; Lò hơi 1&2: Q: 2x80=160T/h, P: 42 Bar, TºC: 420; Lò hơi
3: Q: 150T/h, P= 110 bar, TºC: 540
Thông số tuốc bin: Số lượng: 4; TB1&2&3: Công suất thiết kế: 3x3= 9 MW, P: 42 bar,
TºC: 420; TB 4: Công suất thiết kế: 30 MW, P: 110 bar, TºC: 535
Thông số máy phát: Số lượng: 3; MP 1&2: Công suất thiết kế: 2x3=6MW; MP 3: Công
suất thiết kế: 30 MW
Tổng lượng điện phát lên lưới: 37.105.592 kWh/vụ

Cty TNHH Công Nghiệp KCP Việt Nam (KCP VIL), 100% vốn đầu tư nước ngoài, được thành lập ngày
19/5/2000, vốn đầu tư 42 triệu USD, đặt tại huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên. Nhà máy chính thức đi vào hoạt
động từ tháng 6 năm 2001 với Installed Capacity hoạt động ban đầu là 2.500 tấn mía cây/ngày. Sau đó mở
rộng từng giai đoạn lên 3.000 tấn mía cây/ngày và 4.000 tấn mía cây/ngày và đã mở rộng lên 5.000 tấn mía
cây/ngày trong suốt vụ ép 2007-2008. Công ty mẹ, Tập đoàn KCP ở Ấn Độ http://www.kcp.co.in nổi tiếng là
nhà sản xuất với kinh nghiệm hơn 60 năm trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các loại máy móc chất lượng
cao cho các ngành công nghiệp xi măng, sắt, thép và sản xuất đường. Tại Việt Nam từ đầu những năm 1990,
Tập đoàn KCP đã đóng góp tích cực trong việc phát triển ngành công nghiệp mía đường bằng việc cung cấp
các dự án chìa khoá trao tay cũng như các dự án mở rộng.
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Công Ty TNHH Rượu Vạn Phát
Thông tin
chung

Địa chỉ: Thôn Mặc Hàn, huyện Củng Sơn, Tỉnh Phú Yên
Người phụ trách: Bùi Thị Quy
Chức danh: Giám đốc
Công suất ép thiết kế: 4.500 TMN

Sản xuất đường

Năm bắt đầu vận hành: 1998
Tổng diện tích cây mía: 4.890 ha
Tổng lượng mía ép: 164.864 Tấn
Thông số lò hơi: Số lượng: 3; Lò hơi 1: Q: 35 T/h, P1: 25 Bar, TºC: 400; Lò hơi 2: Q: 20

Sản phẩm phụ
Điện

T/h, P= 25 bar, TºC: 400; Lò hơi 3: Q: 12 T/h, P= 25 bar, TºC: 460
Thông số tuốc bin: Số lượng: 3; TB 1,2,3: Công suất thiết kế: 3x 1,5 = 4,5MW, P: 25 bar,
TºC: 400
Thông số máy phát: Số lượng: 3; MP 1,2,3: Công suất thiết kế: 3x 1,5= 4,5MW, V:380V
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Công ty CP Mía Đường Đắk Lắk
Địa chỉ: 20 Trần Hữu Dực, P. Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột,
tỉnh Đăk Lăk
Thông tin

Người phụ trách: Nguyễn Bá Thành

chung

Chức danh: Tổng giám đốc
Số điện thoại: +84 (262) 366 6868
Số lượng nhân viên: 322
Công suất ép thiết kế: 2.500 TMN

Sản xuất đường

Năm bắt đầu vận hành: 1997
Tổng diện tích cây mía: 2.581 ha
Tổng lượng mía ép: 234.377 Tấn

Sản phẩm phụ
Điện

Thông số lò hơi: Số lượng: 2, Q: 2x30= 40T/h, P: 24,5 Bar, TºC: 390
Thông số tuốc bin: Số lượng: 1, Công suất thiết kế: 6 MW, P: 23,5 bar, TºC: 390
Thông số máy phát: Số lượng: 1, Công suất thiết kế: 6 MW, V: 380V
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Công ty CP Mía Đường Tuy Hoà

Thông tin
chung

Địa chỉ: Xã Hòa Phú, Huyện Tây Hòa, Tỉnh Phú Yên
Tel: 057 3590 129/ 130/ 124
Người phụ trách: Đặng Việt Anh
Chức danh: Tổng giám đốc

Sản xuất đường

Công suất ép thiết kế: 2.500 TMN
Năm bắt đầu vận hành: 1994
Tổng diện tích cây mía: 4.776 ha
Tổng lượng mía ép: 235.354 Tấn

Sản phẩm phụ
Điện

Thông số lò hơi: Số lượng: 3; Lò hơi 1&2: Q: 2x20=40T/h, P: 20 Bar, TºC: 340; Lò hơi 3:
Q: 30T/h, P= 21 bar, TºC: 340
Thông số tuốc bin: Số lượng: 2; TB1: Công suất thiết kế: 1,5 MW, P: 20 ba, TºC: 340; TB
2: Công suất thiết kế: 3 MW, P:20 bar, TºC: 340
Thông số máy phát: Số lượng: 2; MP 1: Công suất thiết kế: 1,5 MW, V: 380V; MP 2: Công
suất thiết kế: 3 MW, V: 380V

Trải qua 10 năm hoạt động và phát triển, ngày 08/11/2005 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn ban hành Quyết định số 3081/QĐ/BNN-ĐMDN chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước Công ty Mía đường
Tuy Hòa sang mô hình Công ty cổ phần. Ngày 05/4/2006 Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty
cổ phần. Hiện nay Công ty đang hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận số 4400118317 do sở
Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp lần 2, ngày 09/6/2011. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh:
Công nghệ chế biến đường, mật và các sản phẩm sau đường: bánh, kẹo, cồn, CO2, men thực phẩm, nước giải
khát, rượu, bia, phân bón, ván ép, thức ăn gia súc; Dịch vụ kỹ thuật mía đường: Cung ứng vật tư, hàng hóa,
nguyên vật liệu, máy móc phục vụ vùng nguyên liệu; chế tạo các sản phẩm cơ khí và phụ tùng thiết bị chuyên
ngành mía đường và sau đường; Xuất nhập khẩu trực tiếp:+ Xuất khẩu: Các sản phẩm do Công ty sản xuất và
chế biến; các sản phẩm của ngành Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm.+ Nhập khẩu: Nguyên liệu, máy
móc, thiết bị, phụ tùng phục vụ sản xuất, chế biến của Công ty; các sản phẩm của ngành Nông nghiệp và Công
nghiệp thực phẩm.
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Công ty CP Đường Khánh Hoà
Địa chỉ: Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa
Website: http://www.kscvn.com/
Thông tin

Người phụ trách: Đỗ Thành Liêm

chung

Chức danh: Tổng giám đốc
Số điện thoại: +84 (258) 3745 424
Số lượng nhân viên: 600
Công suất ép thiết kế: 10.000 TMN

Sản xuất đường

Năm bắt đầu vận hành: 2000
Tổng diện tích cây mía: 9.600 ha
Tổng lượng mía ép: 349.307 Tấn
Thông số lò hơi: Số lượng: 1, Q: 260 T/h, P: 55 Bar, TºC: 450
Thông số tuốc bin: Số lượng: 2; TB1: Công suất thiết kế: 25 MW, P: 50 bar, TºC: 450;

Sản phẩm phụ
Điện

TB2: Công suất thiết kế: 35 MW, P: 50 bar, TºC: 450
Thông số máy phát: Số lượng: 2, MP 1: Công suất thiết kế: 25 MW; MP 2: Công suất
thiết kế: 35 MW
Tổng lượng điện sản xuất: 30.892.738 kWh/vụ
Tổng lượng điện phát lên lưới: 4.995.113 kWh/vụ
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Công ty CP Mía Đường 333

Thông tin
chung

Địa chỉ: Thị trấn Ea Knốp, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đak Lak
Website: http://miaduong333.vn
Người phụ trách: Đoàn Ngọc Sơn
Chức danh: Tổng giám đốc
Số điện thoại: +84 (262) 3829 112/ 111/ 110/ 088/ 140
Số lượng nhân viên: 757

Sản xuất đường

Công suất ép thiết kế: 2.500 TMN
Năm bắt đầu vận hành: 1996
Tổng diện tích cây mía: 6.185 ha
Tổng lượng mía ép: 323.535 Tấn

Sản phẩm phụ
Điện

Thông số lò hơi: Số lượng:3; Lò hơi 1&2: Q: 2x10=20T/h, P: 24,5 Bar, TºC: 390; Lò hơi
3: Q: 40 T/h, P= 23,5 bar, TºC: 390
Thông số tuốc bin: Số lượng: 2; TB1: Công suất thiết kế: 1,5 MW, P: 23,5 bar, TºC: 390;
TB 2: Công suất thiết kế: 3 MW, P:23,5 bar, TºC: 390
Thông số máy phát: Số lượng: 2; MP 1: Công suất thiết kế: 1,5 MW, V: 380V; MP 2: Công
suất thiết kế: 3 MW, V: 380V

Tiền thân của Công ty cổ phần Mía đường 333 là Sư đoàn 333 - đơn vị quân đội thuộc quân khu 5, Bộ Quốc
Phòng. Sư đoàn 333 thành lập tháng 10 năm 1976 với nhiệm vụ chính là làm kinh tế và bảo vệ vùng giải
phóng tại Tỉnh Đak Lak.Theo Giấy CNĐKKD và Đăng ký thuế Công ty cổ phần số 6000181156 do Sở Kế hoạch
và Đầu tư Tỉnh Đak Lak cấp lần đầu ngày 28/06/2006 và đăng ký thay đổi lần 2 ngày 30/03/2010, Công ty
được phép kinh doanh các lĩnh vực sau: Sản xuất, chế biến đường mía; Chế biến hạt điều nhân xuất khẩu; Sản
xuất nước tinh khiết, nước ngọt có gas và không gas; Sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh; Đại lý mua bán xăng
dầu và chất bôi trơn động cơ; Trồng mía đường; Mua bán hàng vật tư nông nghiệp, nông sản;Kinh doanh vận
tải hàng hoá bằng ôtô; Cho thuê mặt bằng, kho bãi.
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Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai
Thông tin
chung

Địa chỉ: 561 Trần Hưng Đạo, CheoReo, Ayumpa, Gia Lai
Website: http://ttcsgialai.com.vn/
Người phụ trách: Nguyễn Bá Chủ
Chức danh: Tổng giám đốc
Số điện thoại: +84 (269) 3657 345/ 0269 3852 509

Sản xuất đường

Công suất ép thiết kế: 6.000 TMN
Năm bắt đầu vận hành: 1997
Tổng diện tích cây mía: 9.500 ha
Tổng lượng mía ép: 608.841 Tấn

Sản phẩm phụ
Điện

Thông số lò hơi: Số lượng: 2; Lò hơi 1: Q: 75 T/h, P: 38,2 Bar, TºC: 485; Lò hơi 1: Q:
115 T/h, P: 98 Bar, TºC: 550
Thông số tuốc bin: Số lượng: 2; TB 1: Công suất thiết kế: 12 MW, P: 34,3 bar, TºC: 475;
TB 2: Công suất thiết kế: 22,6 MW, P: 90 bar, TºC: 550
Thông số máy phát: Số lượng: 2; MP 1: Công suất thiết kế: 12 MW,
MP 2: Công suất thiết kế: 22,6 MW
Tổng lượng điện sản xuất: 66.487.800 kWh/vụ
Tổng lượng điện phát lên lưới: 36.851.000 kWh/vụ

Tiền thân của Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai là Công ty TNHH Mía Đường Bourbon Gia Lai
được thành lập trên cơ sở liên doanh giữa Công ty Mía Đường Gia Lai (Công ty trực thuộc UBND tỉnh Gia Lai)
và Groupe Des Societes De Bourbon (phía Cộng hòa Pháp) theo giấy phép đầu tư số 1950/GP ngày 18/7/1997
của Bộ kế hoạch và đầu tư với Installed Capacity thiết kế nhà máy là 1.500 tấn mía cây/ngày. Ngành nghề
kinh doanh: Sản xuất đường và các sản phẩm sau đường: mật rỉ, bánh kẹo, đồ uống; Sản xuất phân bón và
hợp chất ni tơ; Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai; Sản xuất cồn thực phẩm; Chế biến hàng
nông sản (Trừ mủ cao su); Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (Trừ gỗ, tre, nứa và mủ cao su); Bán
buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp; Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; Nhà hàng
và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; Khách sạn; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Xây dựng công trình
kỹ thuật dân dụng khác; Sản xuất gạch tuynel; Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh; Tư vấn, thiết
kế kỹ thuật công nghệ lập dự án và quản lý sản xuất liên quan đến ngành đường và cồn thực phẩm; Đầu tư tài
chính; Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; Trồng và đầu tư mía giống, mía nguyên liệu
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Công ty TNHH MK Sugar Việt Nam
Địa chỉ: Số 79, Khu phố Lâm Giáo, Thị trấn Ma Lâm, Huyện
Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận
Thông tin
chung

Người phụ trách: Trần Đặng Minh Khoa
Chức danh: Tổng giám đốc
Số điện thoại: +84 (252) 3865 268/2216008
Số lượng nhân viên: 250
Công suất ép thiết kế: 1.000 TMN

Sản xuất đường

Năm bắt đầu vận hành: 1997
Tổng diện tích cây mía: 570 ha
Tổng lượng mía ép: 34.100 Tấn
Thông số lò hơi: Số lượng: 2;Lò hơi 1&2: Q: 2x20=40T/h, P: 24,5Bar, TºC: 380

Sản phẩm phụ
Điện

Thông số tuốc bin: Số lượng: 2; TB1&2: Công suất thiết kế: 2x1,5=3MW, P: 24,5 bar,
TºC: 380
Thông số máy phát: Số lượng: 2; MP 1&2: Công suất thiết kế: 2x1,5=3 MW, V: 380 V
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Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

Thông tin
chung

Địa chỉ: Thôn Phước Lâm, Xã Ninh Xuân, Thị Xã Ninh Hòa,
Tỉnh Khánh Hòa
Website: http://nhs.com.vn/
Người phụ trách: Trần Kim Dũng
Chức danh: Tổng giám đốc
Số điện thoại: +84 (258) 3620 416/ 040/105
Số lượng nhân viên: 504

Sản xuất đường

Công suất ép thiết kế: 5.200 TMN
Năm bắt đầu vận hành: 2006
Tổng diện tích cây mía: 12.000 ha
Tổng lượng mía ép: 669.182 Tấn

Sản phẩm phụ
Điện

Thông số lò hơi: Số lượng: 1, Q: 170 T/h, P: 64 Bar, TºC: 500
Thông số tuốc bin: Số lượng: 1, Công suất thiết kế: 30 MW, P: 60 bar, TºC: 500
Thông số máy phát: Số lượng: 1, Công suất thiết kế: 30 MW
Tổng lượng điện sản xuất: 67.635.000 kWh/vụ
Tổng lượng điện phát lên lưới: 31.136.700 kWh/vụ

Theo chủ trương cổ phần hóa của Nhà nước, năm 2006 Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa (NHS) được thành
lập trên cơ sở cổ phần hóa Nhà máy Đường Ninh Hòa. Đến tháng 11/2015, Công ty đã hoàn tất sáp nhập với
Công ty Cổ phần đường Biên Hòa và chính thức đổi tên thành Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa
nhằm mở rộng thị phần, cộng hưởng các giá trị và thế mạnh của mỗi bên, đóng góp vào tăng trưởng doanh
nghiệp, tạo bước phát triển mới cho trong giai đoạn hội nhập. Tầm nhìn và Sứ mệnh: Trở thành doanh nghiệp
sản xuất đường hàng đầu trong khu vực miền Trung và cả nước; Tạo sự tín nhiệm của khách hàng và đối tác
trong kinh doanh; Tạo nên môi trường làm việc tốt và chuyên nghiệp; Tạo ra nhiều cơ hội thành công cho
CBNV. BHS Ninh Hòa cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng nhằm đảm bảo nhu cầu của khách hàng bao gồm:Sản
xuất đường từ mía và các sản phẩm phụ; Tổ chức thu mua mía cây; Đầu tư và phát triển vùng nguyên liệu;Thi
công xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng;Gia công, chế tạo cơ khí; Mua bán vật tư nông nghiệp;
Mua bán phân bón; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Sản xuất phân bón; kinh doanh dịch vụ kho bãi; Sản
xuất kinh doanh mua bán điện; Kinh doanh bất động sản.
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Công ty CP Đường Biên Hòa - Phan Rang

Thông tin
chung

Địa chỉ: 160 Bác Ái , Phường Đô Vinh, TP. Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Website: http://www.bhs.vn/
Người phụ trách: Nguyễn Quách Thư Thư
Chức danh: Tổng giám đốc
Số điện thoại: +84 (259) 3888 039

Sản xuất đường

Công suất ép thiết kế: 1.500 TMN
Năm bắt đầu vận hành: 1973
Tổng diện tích cây mía: 3.250 ha
Tổng lượng mía ép: 217.000 Tấn

Sản phẩm phụ
Điện

Thông số lò hơi: Số lượng: 2; Lò hơi 1: Q: 10T/h, P: 10 Bar, TºC: 183; Lò hơi 2: Q: 30
T/h, P: 24,5 Bar, TºC: 400
Thông số tuốc bin: Số lượng: 2; TB 1&2: Công suất thiết kế: 2x1,5=3MW, P: 24,5 bar,
TºC: 400
Thông số máy phát: Số lượng: 2; MP 1&2: Công suất thiết kế: 2x1,5=3 MW, V: 380 V

Công ty Cổ phần Mía đường Phan Rang tiền thân là Nhà máy Đường Tháp Chàm được xây dựng từ năm 1973
do công ty Nippon Koei (Nhật Bản) và Công ty Đường Việt Nam thực hiện. Sau khi cổ phần hóa Doanh nghiệp
Nhà nước, ngày 01/01/2006 Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, ngày 27/10/2015
Công ty trở thành Công ty con của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa và đến ngày 28/01/2016 đổi tên thành
Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa – Phan Rang. BHS Phan Rang chuyên sản xuất đường và tinh chế đường,
nhằm cung cấp các sản phẩm đường trắng RS, đạt tiêu chuẩn đường trắng Việt Nam.Công ty cũng đã đầu tư
xây dựng các phân xưởng sản xuất các sản phẩm phụ từ đường và các phế phẩm trong sản xuất đường như:
cồn thực phẩm và gaz CO2. Tầm nhìn & chiến lược: Tăng cường xây dựng những chính sách đầu tư hỗ trợ bà
con nông dân và nhiều giải pháp tích cực phấn đấu phát triển vùng nguyên liệu mía hơn 4.000 ha; Đẩy mạnh
phát triển cơ giới vào sản xuất, trồng rải vụ,… và nhiều chính sách tối ưu khác nhằm khẳng định vị thế cạnh
tranh của Công ty trong thời kỳ khó khăn và cạnh tranh khốc liệt của ngành mía đường hiện nay.
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Công ty CP Mía Đường La Ngà
Địa chỉ: Km 35, Quốc lộ 20, Xã La Ngà, Huyện Định Quán,
Tỉnh Đồng Nai
Thông tin

Website: http://www.langasuco.com.vn/

chung

Người phụ trách: Huỳnh Kim Tùng
Chức danh: Tổng giám đốc
Số điện thoại: +84 (251) 3853 055/059
Công suất ép thiết kế: 2.000 TMN

Sản xuất đường

Năm bắt đầu vận hành: 1984
Tổng diện tích cây mía: 3.055 ha
Tổng lượng mía ép: 182.298 Tấn
Thông số lò hơi: Số lượng: 3; Lò hơi 1&2: Q: 2x30=60T/h, P: 23Bar, TºC: 325; Lò hơi 3:
Q: 12 T/h, P: 8 Bar, TºC: 174

Sản phẩm phụ

Thông số tuốc bin: Số lượng: 2; TB1: Công suất thiết kế: 2,6 MW, P: 23 bar, TºC: 325;

Điện

TB2: Công suất thiết kế: 1,2 MW, P: 23 bar, TºC: 325
Thông số máy phát: Số lượng: 2; MP 1: Công suất thiết kế: 2,6 MW, V: 380 V; MP 2:
Công suất thiết kế: 1,25 MW, V: 380 V

Công ty Cổ phần Mía đường La Ngà, trước đây là một doanh nghiệp Nhà Nước thành lập năm 1984, từ nguồn
vốn vay ưu đãi và viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Vương Quốc Đan Mạch, được chuyển đổi hình thức
sở hữu hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần từ ngày 01 tháng 04 năm 2000 .
Đến nay Công ty Cổ phần Mía đường La Ngà có vùng nguyên liệu (cây mía) ổn định, tập trung, hàng năm thu
mua đưa vào chế biến từ 250.000 tấn mía cây.
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Nhà máy đường Biên Hòa - Trị An

Thông tin
chung

Địa chỉ: Huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Người phụ trách: Lê Đình Nghiêm
Chức danh: Tổng giám đốc
Số điện thoại: +84 (251) 2666015

Sản xuất đường

Công suất ép thiết kế: 2.500 TMN
Năm bắt đầu vận hành: 1997
Tổng diện tích cây mía: 2.700 ha
Tổng lượng mía ép: 229.140 Tấn

Sản phẩm phụ
Điện

Thông số lò hơi: Số lượng: 2; Lò hơi 1&2: Q: 2x30=60T/h, P: 24,5Bar, TºC: 400
Thông số tuốc bin: Số lượng: 2; TB1&2: Công suất thiết kế: 2x1,5=3MW, P: 24,5 bar,
TºC: 400
Thông số máy phát: Số lượng: 2; MP 1: Công suất thiết kế: 3 MW, V: 380 V; MP 2: Công
suất thiết kế: 1,5 MW, V: 380 V
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Nhà máy đường Biên Hòa - Tây Ninh
Địa chỉ: Xã bình Minh, TP Tây Ninh , Tỉnh Tây Ninh
Thông tin
chung

Website: http://www.bhs.vn/
Người phụ trách: Mang Phi Hùng
Chức danh: Tổng giám đốc
Số điện thoại: +84 (251) 383 61 99
Công suất ép thiết kế: 4.000 TMN

Sản xuất đường

Năm bắt đầu vận hành: 1996
Tổng diện tích cây mía: 5.080 ha
Tổng lượng mía ép: 347.079 Tấn

Sản phẩm phụ
Điện

Thông số lò hơi: Số lượng: 01, Q: 70T/h, P: 24 Bar, TºC: 350
Thông số tuốc bin: Số lượng: 01, Công suất thiết kế: 4 MW, P: 17,5 Bar, TºC: 350
Thông số máy phát: Số lượng: 01, Công suất thiết kế: 4 MW

Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa được xây dựng từ năm 1969 với tiền thân là Nhà máy đường 400 tấn, sản
phẩm chính lúc bấy giờ là đường ngà, rượu mùi, bao đay. Giai đọan 1969 – 1993, không ngừng mở rộng quy
mô lắp đặt dây chuyền tăng năng suất và tạo ra các sản phẩm mới. Năm 1994, nhà máy Đường Biên Hòa đổi
tên thành Công ty Đường Biên Hòa. 16/05/2001, công ty Cổ phần Đường Biên Hòa ra đời.
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Công ty CP Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh
Thông tin
chung

Địa chỉ: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
Website: http://ttcsugar.com.vn/
Người phụ trách: Nguyễn Thành Ngữ
Chức danh: Tổng giám đốc
Số điện thoại: +84 (276) 3753250

Sản xuất đường

Công suất ép thiết kế: 9.800 TMN
Năm bắt đầu vận hành: 1998
Tổng diện tích cây mía: 10.886 ha
Tổng lượng mía ép: 936.870 Tấn

Sản phẩm phụ
Điện

Thông số lò hơi: Số lượng: 1, Q: 235 T/h, P: 33 Bar, TºC: 410
Thông số tuốc bin: Số lượng: 2; TB1: Công suất thiết kế: 12 MW, P: 33 bar, TºC: 410;
TB2: Công suất thiết kế: 25 MW, P: 33 bar, TºC: 410
Thông số máy phát: Số lượng: 2; MP 1: Công suất thiết kế: 12 MW; MP 2: Công suất
thiết kế: 25 MW
Tổng lượng điện sản xuất: 80.619.504 kWh/vụ
Tổng lượng điện phát lên lưới: 42.500.000 kWh/vụ

Công ty Cổ Phần Mía Đường Bourbon Tây Ninh (SBT) tiền thân là Công ty liên doanh giữa Tập đoàn Group
Bourbon (GB) và Liên hiệp mía đường II (LHMĐ II) và Liên hiệp Mía đường Tây Ninh (LHMĐTN), được thành
lập theo Giấy phép Đầu tư số 1316/GP ngày 15/7/1995 do Bộ Kế Hoạch & Đầu Tư cấp. Tổng số vốn đầu tư
ban đầu của Công ty là 95 triệu USD và vốn pháp định đăng ký là 28,5 triệu USD. Trong đó GB sở hữu 70% vốn
điều lệ, LHMĐII sở hữu 15% và LHMĐTN sở hữu 15%. Dự án đầu tư là Nhà máy sản xuất đường có dây
chuyền thiết bị hiện đại, công nghệ tiến tiến nhất với sản phẩm chính là đường tinh luyện RE theo tiêu chuẩn
Châu Âu, Installed Capacity thiết kế giai đoạn 1 là 8.000 tấn mía/ngày. Điểm đặc biệt của dây chuyền này là
sử dụng nhiệt lượng từ đốt bã mía để chạy 2 tua bin sản xuất điện với Installed Capacity 24MW, hơi nước thứ
cấp sau khi qua tua bin sẽ được sử dụng cho sản xuất đường, phần còn thừa sau khi tự cung cấp điện cho
toàn nhà máy sẽ được hòa vào lưới điện quốc gia.
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Công ty CP Đường Nước Trong
Thông tin
chung

Địa chỉ: Xã Tân Hội, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
Website: http://www.duongnuoctrong.vn/vi/
Người phụ trách: Nguyễn Minh Tín
Chức danh: Tổng giám đốc
Số điện thoại: +84 (276) 3751 002/ 004/ 003/ 240

Sản xuất đường

Công suất ép thiết kế: 1.500 TMN
Năm bắt đầu vận hành: 1992
Tổng diện tích cây mía: 3.250 ha
Tổng lượng mía ép: 118.890 Tấn

Sản phẩm phụ
Điện

Thông số lò hơi: Số lượng: 1, Q= 20 T/h, P: 20 Bar, TºC: 350
Thông số tuốc bin: Số lượng: 1, Công suất thiết kế: 1,5 MW, P: 20 Bar, TºC: 350
Thông số máy phát: Số lượng: 1, Công suất thiết kế: 1,5 MW, V: 380V

Công ty cổ phần Đường Nước Trong được thành lập theo quyết định số 299/QĐ-CT ngày 07 tháng 05 năm
2005 của UBND Tỉnh Tây Ninh trên cơ sở đã chuyển đổi từ bộ phận Nhà máy Đường Nước Trong thuộc Công
ty mía Đường Tây Ninh. Tại Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 10/10/2005 Công ty cổ phần đường Nước
trong chính thức đi vào hoạt động độc lập. Nhà máy đường Nước Trong (Installed Capacity 500 tấn mía
cây/ngày) được khởi công xây dựng vào tháng 04/1988 với thiết kế của chuyên gia ngành mía đường CUBA.
Thiết bị được nhập từ các nước Tây Ban Nha, Đức, Liên Xô cũ, Trung Quốc và một số chế tạo trong nước. Nhà
máy được xây dựng hoàn thành vào đầu tháng 04/1992 và hoạt động thử nghiệm. Đến ngày 24/12/1992 lễ
khánh thành nhà máy được tổ chức và đưa vào hoạt động chính thức với tên gọi nhà máy đường NướcTrong.
Đứng trước tiềm năng Tây Ninh là "thủ đô" của vùng nguyên liệu mía cây, là tỉnh đứng đầu trong việc cung
cấp sản lượng mía cây cho các nhà đường lớn lúc bấy giờ như : nhà máy đường Bình Dương, nhà máy đường
Hiệp Hoà. Để giải quyết nhu cầu cung cấp nguyên liệu tại chỗ nên tháng 05/1995 nhà máy bắt tay vào việc
nâng Installed Capacity từ 500 tấn mía cây/ ngày lên 1.000 tấn mía cây/ ngày.
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Công ty cổ phần mía đường Sóc Trăng

Thông tin
chung

Địa chỉ: 845 Phạm Hùng, Phường 8, TP.Sóc Trăng, Tỉnh Sóc
Trăng
Website: http://www.soctrangsugar.com/
Người phụ trách: Nguyễn Văn Bỉnh
Chức danh: Tổng giám đốc:
Số điện thoại: +84 (299) 3822 825 0299 3826 182/ 108
Số lượng nhân viên: 400

Sản xuất đường

Công suất ép thiết kế: 2,700 TMN
Năm bắt đầu vận hành: 1997
Tổng diện tích cây mía: 4,939 ha
Tổng lượng mía ép: 384,322 Tấn

Sản phẩm phụ
Điện

Thông số lò hơi: Số lượng: 1, Q= 75 T/h, P: 38 Bar, TºC: 450
Thông số tuốc bin: Số lượng: 1, Công suất thiết kế: 12 MW, P: 38 Bar, TºC: 450
Thông số máy phát: Số lượng: 1, Công suất thiết kế: 12 MW

Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng (SOSUCO) là một Doanh nghiệp nhà nước, được thành lập theo quyết
định số 43/QĐ.TCCB.96 ngày 02/02/1996 của UBND tỉnh Sóc Trăng, và được chuyển đổi sang Công ty cổ
phần vào ngày 01/01/2009, là doanh nghiệp duy nhất sản xuất đường ở Sóc Trăng với công suất ép bình
quân 2.700 tấn mía cây/ngày và sản lượng đường hàng năm là 35.000 tấn. Nhà Máy Nhiệt Điện: Sosuco đã
đầu tư vào hoạt động Nhà Máy Nhiệt Điện với công suất lắp đặt 6.000 KW x 6,3KV, với công nghệ dùng bã mía
để đốt lò phát điện, đảm bảo nguồn điện cung cấp nội bộ và bán cho điện lưới quốc gia. Điều này đã mang lại
nguồn thu mới cho doanh nghiệp và giải quyết tốt vấn đề môi trường. Nằm trong mục tiêu phát triển bền
vững, lâu dài, Công ty triển khai các dự án : Đầu tư nâng Công suất ép lên 4.000 tấn/ ngày; hoàn chỉnh đầu tư
vùng nguyên liệu tập trung 6.500 ha; đầu tư nâng công suất của nhà máy Nhiệt điện với công suất
12.000KWx 6,3KV; đầu tư Xưởng xay xát lúa gạo 500 tấn/ ngày; đầu tư hệ thống thiết bị dây chuyền gia công
đường tinh luyện RE và một số dự án khác liên quan đến các sản phẩm sau đường và bên cạnh đường. Với
triết lý kinh doanh “lợi ích tương đồng”, SOSUCO tự tin sẽ phát triển bền vững trong tương lai.
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Công ty CP Mía Đường Bến Tre

Thông tin
chung

Địa chỉ: Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
Người phụ trách: Phạm Hửu Đức
Chức danh: Tổng giám đốc
Số điện thoại: +84 (275) 3866 248/ 246/ 088/ 330
Số lượng nhân viên: 320

Sản xuất đường

Công suất ép thiết kế: 2.000 TMN
Năm bắt đầu vận hành: 1997
Tổng diện tích cây mía: 2.200 ha
Tổng lượng mía ép: 272.000 Tấn

Sản phẩm phụ
Điện

Thông số lò hơi: Số lượng: 2; Lò hơi 1&2: Q: 2x30=60T/h, P: 24,5Bar, TºC: 400
Thông số tuốc bin: Số lượng: 3; TB1&2&3: Công suất thiết kế: 3x1,5=4.5MW, P: 24,5
bar, TºC: 400
Thông số máy phát: Số lượng: 3; MP1&2&3: Công suất thiết kế: 3x1,5= 4.5MW, V: 380 V

Nhà máy đường Bến Tre được xây dựng trong Chương trình phát triển Mía đường Quốc gia, thiết bị của
Trung Quốc với công suất 1.000 tấn mía/ngày (TMN) có khả năng mở rộng lên 1.500 TMN. Trong những năm
qua với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo từ Trung ương tới địa phương, sự hỗ trợ của các sở ban nghành
trong tỉnh, của các cấp chính quyền địa phương huyện, xã và bà con nông dân trồng mía mà đặc biệt là sự
quyết tâm của một tập thể trí thức đầy nhiệt quyết, đoàn kết và năng động vượt khó đã giúp cho Công ty hoàn
thành tốt các mục tiêu đã đề ra, đây cũng là nền tảng vững chắc để Công ty tiếp tục hoàn thành tốt hơn
những mục tiêu sẽ đề ra trong thời gian tới. Tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho CB – CNV, đáp ứng được
sự mong đợi của nông dân trồng mía và góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh
nhà. Ngành nghề kinh doanh:Sản phẩm chính: Đường trắng đồn điền TCVN 7968 : 2008; Sản xuất, kinh doanh
mía, đường, các sản phẩm sau đường (cồn thực phẩm, phân hữu cơ vi sinh); Bao bì PP, PE, carton; Các phụ
phẩm của đường (mật rỉ, bã mía); Cho thuê bến bãi, nhà xưởng, nhà kho; Sản xuất kinh doanh: Điện, nước,
hơi nước; Gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí.
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Nhà máy đường Phụng Hiệp /Công ty CP Mía Đường Cần Thơ

Thông tin
chung

Địa chỉ: Số 10 Đường 1/5, Phường Hiệp Thành, Thị xã Ngã
Bảy, Tỉnh Hậu Giang.
Website: http://casuco.vn
Người phụ trách: Trần Văn Hùng
Chức danh: Tổng giám đốc
Số lượng nhân viên: 1094

Sản xuất đường

Công suất ép thiết kế: 3.000 TMN
Năm bắt đầu vận hành: 1997
Tổng diện tích cây mía: 12.620 ha (Bao gồm cả nhà máy Vị Thanh)
Tổng lượng mía ép: 984.405 Tấn (Bao gồm cả nhà máy Vị Thanh)

Sản phẩm phụ
Điện

Thông số lò hơi: Số lượng: 4; Lò hơi 1&2: Q: 2x25=50T/h, P: 21Bar, TºC: 345; Lò hơi 3:
Q: 10 T/h, P: 8 Bar, TºC: 174; Lò hơi 4: Q: 35 T/h, P: 25 Bar, TºC: 400
Thông số tuốc bin: Số lượng: 2; TB1: Công suất thiết kế: 2 MW, P: 21 bar, TºC: 345;
TB2: Công suất thiết kế: 3 MW, P: 25 bar, TºC: 400
Thông số máy phát: Số lượng: 2; MP 1: Công suất thiết kế: 2 MW, V: 380 V; MP 2: Công
suất thiết kế: 3 MW, V: 380 V

Công ty mía đường Cần Thơ được thành lập theo quyết định số 2232/QĐ.CT.HC.95 ngày 15/11/1995 do chủ
tịch UBND tỉnh cần Thơ ban hành. Khi chia tách tỉnh Cần Thơ thành TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương và
Tỉnh Hậu Giang thì UBND tỉnh Hậu Giang tiếp quản Công ty mía đường Cần Thơ. Ngày 12/05/2004 UBND
tỉnh Hậu Giang ban hành quyết định số 907/UB về việc chấp thuận cho Công ty mía đường Cần Thơ cổ phần
hóa theo quyết định số 28/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công ty mía đường Cần Thơ chính thức
chuyển sang Công ty cổ phần kể từ ngày 29/04/2005 với tên gọi là Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ
(CASUCO ). Nhà máy đường Phụng Hiệp với Installed Capacity ép : 3.000 tấn mía cây /ngày.

53

Xí nghiệp đường Vị Thanh/Công ty CP Mía Đường Cần Thơ

Thông tin
chung

Sản xuất đường

Sản phẩm phụ
Điện

Địa chỉ: 1284 Trần Hưng Đạo, Phường 7, Thị xã Vị Thanh,
Tỉnh Hậu Giang
Website: http://casuco.vn
Người phụ trách: Trần Văn Hùng
Chức danh: Tổng giám đốc
Số điện thoại: +84 (293) 3879 607/ 9029
Công suất ép thiết kế: 3.500 TMN
Năm bắt đầu vận hành: 1998
Tổng diện tích cây mía: 12.620 ha (Bao gồm cả nhà máy Phụng Hiệp)
Tổng lượng mía ép: 984.405 Tấn (Bao gồm cả nhà máy Phụng Hiệp)
Thông số lò hơi: Số lượng: 3; Lò hơi 1&2: Q: 2x25=50T/h, P: 25 Bar, TºC: 400; Lò hơi 3:
Q: 45 T/h, P: 38,2 Bar, TºC: 450
Thông số tuốc bin: Số lượng: 3; TB1&2: Công suất thiết kế: 2x1,5=3 MW, P: 25 bar, TºC:
400; TB3: Công suất thiết kế: 3 MW, P: 38,2 bar, TºC: 450
Thông số máy phát: Số lượng: 3; MP 1&2: Công suất thiết kế: 2x1,5 = 3 MW, V: 380 V;
MP 3: Công suất thiết kế: 3 MW, V: 380 V

Công ty mía đường Cần Thơ được thành lập theo quyết định số 2232/QĐ.CT.HC.95 ngày 15/11/1995 do chủ
tịch UBND tỉnh cần Thơ ban hành. Khi chia tách tỉnh Cần Thơ thành TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương và
Tỉnh Hậu Giang thì UBND tỉnh Hậu Giang tiếp quản Công ty mía đường Cần Thơ. Ngày 12/05/2004 UBND
tỉnh Hậu Giang ban hành quyết định số 907/UB về việc chấp thuận cho Công ty mía đường Cần Thơ cổ phần
hóa theo quyết định số 28/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công ty mía đường Cần Thơ chính thức
chuyển sang Công ty cổ phần kể từ ngày 29/04/2005 với tên gọi là Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ (
CASUCO ). Xí nghiệp đường Vị Thanh với công suất ép : 3.500 tấn mía cây /ngày.
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Công ty TNHH Mía Đường Cồn Long Mỹ Phát

Thông tin
chung

Địa chỉ: Thị trấn Long Mỹ, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang
Người phụ trách: Bùi Thị Quy
Chức danh: Tổng giám đốc
Số điện thoại: +84 (293) 2228 411

Sản xuất đường

Công suất ép thiết kế: 2.500 TMN
Năm bắt đầu vận hành: 1968
Tổng diện tích cây mía: 5.200 ha
Tổng lượng mía ép: 102.000 Tấn

Sản phẩm phụ
Điện

Thông số lò hơi: Số lượng: 3; Lò hơi 1&2&3: Q: 3x25 =75T/h, P: 22 Bar, TºC: 365
Thông số tuốc bin: Số lượng: 2; TB1: Công suất thiết kế: 3,2 MW, P: 21 bar, TºC: 365;
TB2: Công suất thiết kế: 1,5 MW, P: 21 bar, TºC: 365
Thông số máy phát: Số lượng: 2; MP 1: Công suất thiết kế: 3 MW, V: 380 V; MP 2: Công
suất thiết kế: 1,5 MW, V: 380 V
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Công ty cổ phần mía đường Tây Nam
Thông tin
chung

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Trí Phải, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau
Người phụ trách: Huỳnh Việt Triều
Chức danh: Tổng giám đốc
Số điện thoại: +84 (290) 3862 493/505 880

Sản xuất đường

Công suất ép thiết kế: 1.000 TMN
Năm bắt đầu vận hành: 1998
Tổng diện tích cây mía: 1.926 ha
Tổng lượng mía ép: 66.053 Tấn

Sản phẩm phụ
Điện

Thông số lò hơi: Số lượng: 01, Q: 30T/h, P: 18 Bar, TºC: 350
Thông số tuốc bin: Số lượng: 01, Công suất thiết kế: 2 MW, P: 17,5 Bar, TºC: 350
Thông số máy phát: Số lượng: 01, Công suất thiết kế: 2 MW, V: 400 V
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Công ty cổ phần mía đường Trà Vinh
Địa chỉ: Ấp Chợ, Xã Lưu Nghiệp Anh, Huyện Trà Cú, Trà
Vinh
Thông tin
chung

Website: http://miaduongtravinh.orv.vn/
Người phụ trách: Nguyễn Minh Tuấn
Chức danh: Tổng giám đốc
Số điện thoại: +84 (294) 3871 069/ 047/ 048/ 046/ 210/
812
Công suất ép thiết kế: 2.600 TMN

Sản xuất đường

Năm bắt đầu vận hành: 1997
Tổng diện tích cây mía: 1.237 ha
Tổng lượng mía ép: 287.338 Tấn
Thông số lò hơi: Số lượng: 2; Lò hơi 1&2: Q: 2x32=64T/h, P: 24.5 Bar, TºC: 400

Sản phẩm phụ

Thông số tuốc bin: Số lượng: 3; TB1&2&3: Công suất thiết kế: 3x1,5=4,5MW, P: 24,5

Điện

bar, TºC: 400
Thông số máy phát: Số lượng: 3; MP1&2&3: Công suất thiết kế: 3x1,5= 4,5MW, V: 380 V
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Công ty cổ phần mía đường NIVL
Địa chỉ: Xã Lương Hoà, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Thông tin

Người phụ trách: A.N & A Kumar

chung

Chức danh: Tổng giám đốc
Số điện thoại: +84 (272) 3873 165/ 3873 011/ 3873 166
Công suất ép thiết kế: 5.000 TMN

Sản xuất đường

Năm bắt đầu vận hành: 1996
Tổng diện tích cây mía: 2.000 ha
Tổng lượng mía ép: 123.972 Tấn
Thông số lò hơi: Số lượng: 3; Lò hơi 1&2: Q: 2x50=100T/h, P: 32 Bar, TºC: 380; Lò hơi

Sản phẩm phụ
Điện

3: Q: 10 T/h, P: 10 Bar, TºC: 183
Thông số tuốc bin: Số lượng: 3; TB 1&2&3: Công suất thiết kế: 3x 3=9MW, P: 32 bar,
TºC: 380
Thông số máy phát: Số lượng: 3; MP 1&2&3: Công suất thiết kế: 3x3= 9 MW, V: 380 V
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DANH MỤC CÁC BÊN LIÊN QUAN KHÁC
1. Tổ chức tài chính
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank)

Thông tin liên
lạc

Địa chỉ: Capital Tower, số 109, đường Trần Hưng
Đọa, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Website: lienvietpostbank.com.vn
Người phụ trách: Bà Nguyen Thi Thanh Son
Chức danh: Phó giám đốc điều hành
Số điện thoại: 024.2668668
Email: sonntt@lienvietpostbank.com.vn
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt được thành lập vào tháng 03, 2008 với vốn điều lệ
3,300 tỷ VND. LienVietPostBank sau đó đã sát nhập với công ty dịch vụ tiết kiệm bưu
điện Việt Nam vào 2011 và thay đổi tên thành Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
(LPB). Mặc dù mới chỉ hoạt động 9 năm hoạt động trên thị trường, LPB đã dần dần
khẳng định vị trí của mình và tiến tới mục tiêu trở thành 1 trong 10 ngân hàng tốt nhất
tại Việt Nam. Đến cuối năm 2016, LPB hiện đang đứng 2/35 về điểm giao dịch, 13/35 về
tổng tài sản, và 9/35 về lợi nhuận.
Tầm nhìn: trở thành ngân hàng bán lẻ & đa năng hướng tới thị trường hàng đại chúng –
một ngân hàng cho tất cả mọi người.

Thông tin và số
liệu

Chiến lược: - “Sáng tạo – Mạnh mẽ – An toàn”
-

Cung cấp các giải pháp đơn giản, toàn diện và phù hợp cho nhu cầu của
khách hàng trên cơ sở công nghệ tiên tiến, thân thiện với người sử dụng
và giá cả phải chăng.

-

- Mở rộng phạm vi hệ thống đến các khu vực chưa khai thác và phân
khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), đồng thời phục vụ tốt các doanh
nghiệp lớn.

Tổng tài sản: 142.297 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu: 8.722 tỷ đồng
Thu nhập trước thuế: 910 tỷ đồng
Số nhân viên: 5.795
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Số chi nhánh: 188 Chi nhánh Ngân hàng và Sở Giao dịch tại 63 tỉnh thành
1.067 Các Phòng Giao dịch Bưu điện (PTOs)
Trên cơ sở Quyết định số 2053/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động thực thi Hiệp
định Paris về chống biến đổi khí hậu của Chính phủ và các nhiệm vụ của NHNN trong
chiến lược và kế hoạch hành động Quốc gia về Tăng trưởng tín dụng xanh, LPB đã và
đang dần tiếp cận, triển khai kế hoạch Tăng trưởng tín dụng xanh nhằm hướng tới sự
phát triển bền vững, giảm thiểu rủi ro và tác động đến môi trường xã hội. Cụ thể:

Hoạt động đang
diễn ra và dự
kiến trong lĩnh
vực xanh



LPB tích cực tham gia các chương trình đào tạo tập huấn do NHNN phối hợp tổ chức
nhằm nắm bắt kịp thời các chiến lược và nhiệm vụ thực thi về Tăng trưởng tín dụng
xanh trong vai trò của các NHTM.



Nghiên cứu chuẩn hóa các quy trình nội bộ đối với việc Quản lý rủi ro Môi trường Xã
hội trong hoạt động cấp tín dụng theo Chỉ thị số 03/CT-NHNN về Thúc đẩy tăng
trưởng tín dụng xanh.



Chủ động hợp tác với các nhà tài trợ và các tổ chức tài chính phát triển quốc tế quan
tâm đến tài trợ cho vấn đề môi trường và biến đổi khi hậu nhằm tìm kiếm khả năng
hỗ trợ nâng cao năng lực cho Ngân hàng và hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện tăng
trưởng xanh. Cụ thể: Hiện nay LPB đã tiếp cận với Dự án ‘Nâng cao khả năng phục
hồi, ứng phó và thích nghi với Rủi ro thiên tai và Biến đổi khí hậu’ do Tổ chức Phi
Chính phủ Oxfam tài trợ.



Thúc đẩy nghiên cứu và xây dựng các sản phẩm ngân hàng theo tiêu chí Tín dụng
xanh thuộc danh mục Tín dụng xanh do Ngân hàng nhà nước ban hành. Cụ thể: hiện
nay LPB đã triển khai hai sản phẩm đặc thù là Sản phẩm cho vay Mắc ca và Cho vay
đối với nông nghiệp áp dụng công nghệ cao.



Tích cực tổ chức và thực hiện các buổi đào tạo nội bộ để nâng cao nghiệp vụ cho
CBNV trong việc tiếp cận, đánh giá các dự án và khách hàng liên quan đến tín dụng
xanh.
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Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank)

Thông tin
liên lạc

Địa chỉ: 22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Viet Nam
Website: pvcombank.com.vn
Người phụ trách: Trần Hương Lê
Chức danh: Nhân viên
Số điện thoại: 02439426800 ext. 1249
Email: leth@pvcombank.com.vn

Thông tin và
số liệu

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số
279/GP-NHNN ngày 16 tháng 09 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông qua
sát nhập Tập đoàn tài chính PetroVietnam (PVFC) và WesternBank. Ngày 01 tháng 10 năm
2013, PVcomBank bắt đầu hoạt động chính thức với chứng nhận đăng ký kinh doanh mã
số 0101057919 được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp.
PVcombank có tổng tài sản khoảng 100.000 tỷ VND, vốn điều lệ khoảng 9.000 tỉ VND,
trong đó Tập đoàn xăng dầu Việt Nam là cổ đông lớn nhất (chiếm 52%) và cổ đông chiến
lược là Morgan Stanley (6.7%). Với mạng lưới 108 chi nhánh giao dịch tại các tỉnh thành
chính tại Việt Nam, đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm và chuyên nghiệp hiện đang
cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dầu khí, năng lượng và cơ
sở hạ tầng với nhiều sản phẩm và dịch vụ khác nhau, nhằm đáp ứng các khách hàng cá
nhân và doanh nghiệp.

Hoạt động
đang diễn ra
và dự kiến
trong lĩnh
vực xanh

PVcomBank hướng tới phát triển các sản phẩm tín dụng xanh như: tiết kiệm năng lượng,
năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, nông nghiệp hữu cơ và các dự án xanh… PVcomBank
lựa chọn các khách hàng có trách nhiệm cũng như ưu tiên tín dụng đối với các dự án kinh
doanh và sản xuất thân thiện với môi trường.
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Ngân hàng TMCP Sài gòn – Hà Nội

Thông tin liên
lạc

Địa chỉ: 77 Trần Hưng Đạo, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm,
Hà Nội
Website: shb.com.vn
Người phụ trách: Ông Nguyễn Văn Lê
Chức danh: Tổng giám đốc
Số điện thoại: +84 4 3942 3388
Email: shbank@shb.com.vn

Thông tin và
số liệu

Với lịch sử 24 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tự
hào là một trong những ngân hàng thương mại có tốc độ phát triển mạnh mẽ hàng đầu ở
Việt Nam, gặt hái nhiều thành công rực rỡ nhờ chiến lược phát triển toàn diện song hành
với mục tiêu phát triển vì lợi ích cộng đồng, SHB tự hào là một trong Top 5 Ngân hàng
Thương mại cổ phần tư nhân lớn nhất Việt Nam. Tính đến 30/06/2017:
Tổng tài sản: Trên 252.000 tỷ đồng
Số lao động: 6.351 nhân viên
Số chi nhánh: Trên 500 chi nhánh và phòng giao dịch, bao gồm cả 01 chi nhánh ở Lào và
01 chi nhánh ở Campuchia.

Hoạt động
đang diễn ra
và dự kiến
trong lĩnh
vực xanh

Nhận thức rõ hệ thống ngân hàng đóng vai trò như một mắt xích trung gian có tác động
đến môi trường thông qua hoạt động của khách hàng, đóng vai trò quan trọng trong việc
“xanh hóa” dòng vốn đầu tư, hướng các nguồn lực tài chính vào những lĩnh vực xanh, góp
phần thúc đẩy khách hàng vay vốn chuyển đổi dự án và mục đích sử dụng vốn vay sang
các dự án thân thiện với môi trường, SHB chủ động triển khai các giải pháp quản lý rủi ro
môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng, lồng ghép các tiêu chí về môi trường
trong quá trình thẩm định tín dụng. Thực hiện triển khai xây dựng chương trình, chính
sách tín dụng giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh
nghiệp trong nhóm lĩnh vực ưu tiên, trong đó có các lĩnh vực/dự án hỗ trợ tăng trưởng
xanh như: doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp hỗ trợ,
nông nghiệp nông thôn.
Các dự án phát triển nguồn năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường thiên nhiên luôn được
SHB ưu tiên tài trợ phát triển trên cơ sở bền vững thương mại, vẫn đảm bảo tính bền
vững xã hội và môi trường như các dự án thủy điện nhỏ và vừa, sinh khối, xử lý nước thải,
rác thải... nhằm tăng dần tỷ trọng tín dụng xanh trong cơ cấu danh mục đầu tư tín dụng.
SHB đã có kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án ODA với tư cách là ngân hàng
phục vụ và ngân hàng cho vay lại từ năm 2003 với tổng giá trị trên 1,9 tỷ USD do các tổ
chức quốc tế và các chính phủ tài trợ như: Ngân hàng Thế giới (WB), Cơ quan Hợp tác
Quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Tái thiết Đức
(KfW), Chính phủ Đức, Chính phủ Phần Lan… Các dự án SHB đã và đang triển khai ở các
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ngành: giao thông vận tải, điện, nước, giáo dục, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, sản
xuất kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Đặc biệt với định hướng ưu tiên phát
triển “tín dụng xanh” cùng với những chính sách tín dụng phù hợp để đưa nguồn vốn ưu
đãi tới gần các doanh nghiệp nhất, SHB đã triển khai thành công các dự án phát triển năng
lượng tái tạo, giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện, lưới điện hiệu
quả,…góp phần cùng cơ quan chủ quản hiện thực hóa các mục tiêu: đảm bảo an ninh năng
lượng, giảm thiểu biến đổi khí hậu cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại Việt
Nam.
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Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank

Thông tin liên
lạc

Địa chỉ: Tháp Techcombank – 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành,
Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Website: https://www.techcombank.com.vn
Người phụ trách: Bà Đỗ Diễm Hồng
Chức danh: Giám đốc khối định chế tài chính
Số điện thoại: (84-24)3944 6368
Email: hongdd@techcombank.com.vn

Thông tin và
số liệu

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) hiện là một trong những ngân
hàng cổ phần hàng đầu tại Việt Nam. Kể từ khi thành lập vào năm 1993, chúng tôi đã trải
qua nhiều năm tăng trưởng mạnh mẽ và năng suất thị trường cao, đạt được mức tăng
trưởng hàng năm lớn về tổng tài sản và doanh thu.
Đến cuối năm 2016, tổng tài sản của chúng tôi đạt được là 3.535.363 tỷ đồng, tăng 22,6%
so với năm trước.
Năm 2016, Techcombank có mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế (PBT) tăng 96,2% so
với năm trước, đạt 3.977 tỷ đồng.
Tỷ suất sinh lợi của ROE và ROA lần lượt là 17,5% và 1,2%. Năm 2016, chúng tôi phục vụ
1,32 triệu khách hàng cá nhân và 17,1 nghìn doanh nghiệp trên cả nước thông qua mạng
lưới phân phối 314 chi nhánh / phòng giao dịch / văn phòng đại diện và 1.193 máy ATM.
Chúng tôi có một lực lượng lao động cam kết của gần 7.326 nhân viên được đào tạo
chuyên nghiệp và có vị trí phù hợp để tối đa hoá việc cung cấp các giá trị và lợi nhuận cho
các bên liên quan và khách hàng của chúng tôi.
Năm 2016, chúng tôi vinh dự nhận được nhiều giải thưởng quốc tế và trong nước như:
Ngân hàng tốt nhất tại Việt Nam, Tổ chức tài chính tốt nhất Đông Nam Á, Giải thưởng về
rủi ro Châu Á, Giải thưởng nhân sự cho các chế độ đãi ngộ và khen thưởng cao nhất, Top
2 nơi tốt nhất để làm việc lĩnh vực Ngân hàng và Tài chính.

Hoạt động
đang diễn ra
và dự kiến
trong lĩnh vực
xanh

Từ năm 2004, Techcombank đã và đang tham gia vào số lượng sáng kiến về sản xuất sạch
hơn, tiết kiệm năng lượng và tín dụng xanh của chính phủ Việt Nam và nhiều định chế tài
chính phát triển khác nhau:
 Chương trình thí điểm về Hiệu quả Năng lượng Thương mại - CEEP – ngân hàng
thế giới (2004-2009): CEEP do Ngân hàng Thế giới thực hiện dưới sự tài trợ của
GEF. Techcombank đã tham gia dự án này là nhà cung cấp dịch vụ quản lý
chương trình, chịu trách nhiệm về thẩm định tài chính và kỹ thuật.
 Quỹ tín thác tín dụng xanh - SECO (Ban thư ký Nhà nước về Các vấn đề Kinh tế
của Chính phủ Thụy Sỹ) (2007-2017): Chương trình này đã được Chính phủ
Thụy Sỹ hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư vào công nghệ mới để
tạo môi trường thân thiện hơn và sản xuất sạch hơn thay thế máy móc / , bảo
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đảm sản xuất bền vững dưới các hình thức bảo lãnh tín dụng (đến 50% số tiền
vay) và hỗ trợ tài chính (cấp 25% số tiền đầu tư dự án). Techcombank đã tham
gia dự án này như là nhà cung cấp dịch vụ tài chính cho các nhà đầu tư của dự án
TKNL.
Khoản vay sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng - IFC (2010-2015); Mục
đích của Khoản vay của IFC là cung cấp tài chính cho Techcombank để cho vay lại
cho mục đích sử dụng năng lượng hiệu quả hoặc các dự án sản xuất sạch hơn.
Trong chương trình này, Techcombank đã xây dựng được một danh mục đầu tư
TKNL lên đến 47 triệu USD.
Dự án Phát triển Năng lượng tái tạo (REDP) (2012-2016): REDP đã được Ngân
hàng Thế giới tài trợ. Mục đích của dự án là hỗ trợ dự án sản xuất năng lượng tái
tạo với công suất dưới 30 MW dưới dạng gió, năng lượng mặt trời, thủy điện,
sinh khối và biogas.
Chương trình TKNL Chuyển đổi các bon thấp (GIF), được chính phủ Đan Mạch tài
trợ (từ 2015-2017): Mục đích của chương trình là hỗ trợ sáng kiến sử dụng năng
lượng hiệu quả trong 3 lĩnh vực (gạch, gốm sứ và chế biến thực phẩm) dưới hình
thức bảo lãnh đến 50% số tiền vay) và giải thưởng tiết kiệm năng lượng (cấp
25% số tiền đầu tư dự án).
Ngoài các dự án nêu trên, hiện nay, Techcombank đang làm việc với một số tổ
chức trong nước và nước ngoài để hỗ trợ các sáng kiến TKNL và sản xuất sạch tại
Việt Nam.
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2. Nhà cung cấp thiết bị
Công ty Babcock & Wilcox

Thông tin liên
lạc

Địa chỉ: 20 S. Van Buren Avenue, Barberton Ohio 44203
U.S.A.
Website: www.babcock.com
Người phụ trách: Steve Borsani
Chức danh: Giám đốc thị trường Châu Á
Số điện thoại: +1 330.860.6384
Email: swborsani@babcock.com

Giới thiệu

Công ty Babcock & Wilcox (B&W), tiền thân là công ty Babcock, được thành lập vào
năm 1867. Công ty B&W hiện đang kỉ niệm 150 năm ngày thành lập vào năm 2017. Với
chuyên môn và kinh nghiệm trong việc thiết kế lò hơi, Công ty B&W hiện đang cung cấp
các loại lò hơi lắp ráp quy mô nhỏ cho đến các lò hơi trung áp quy mô lớn nhất trên thế
giới với công suất 1300MWs. Hơi trung áp có khả năng đốt tất cả các dạng nguyen liệu
bao gồm rác thải đô thị, sinh khối (bao gồm bã mía), khí, dầu, than đá… B&W cũng các
sản phẩm quản lý chất lượng không không khí hoàn chỉnh để làm sạch khí thải bao gồm
hệ thống đốt NOx, SNCR, SCRs, ESPs (khô và ướt), bộ lọc vải (baghouses), Mercury
Capture, hệ thống khử lưu huỳnh khí thải (ướt, khô và lưu thông) ... Ngoài ra, B&W
cung cấp hệ thống làm lạnh ướt và khô, các sản phẩm công nghiệp như oxy hóa nhiệt,
hệ thống thu hồi dung môi, hệ thống kiểm soát chất lượng không khí ...

Sản phẩm và
dịch vụ trong
ngành mía
đường

Đặc biệt đối với lĩnh vực mía đường, công ty B&W hiện đang cung cấp các thiết bị
sau:
• Các sản phẩm hơi trung áp với rất nhiều hệ thống đốt khác nhau (ví dụ, Grate,
Bubbling Fluid Bed [BFB] và Circulating Fluid Bed [CFB])đối với các dự án sử
dụng các dạng nguyên liệu khác nhau và mục tiêu khí thải khác nhau.
• B&W có kinh nghiệm trong việc đốt bã mía đối với tất cả các hệ thống đốt.
• Các thiết bị làm sạch lò hơi.
• Hệ thống cấp lò.
• Hệ thống xử lý tro.
• Hệ thống quản lý chất lượng không khí để làm sạch khí gas.
• Hệ thống giám sát khí thải liên tục.
• Hệ thống làm mát.
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SIEMENS Việt Nam
Thông tin liên
lạc

Địa chỉ: 30 Lê Quẩn, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Website: https://www.siemens.com/vn/en/home.html
Người phụ trách: Trần An Khang
Chức danh: Giám đốc bán hàng
Số điện thoại: +84 917077744
Email: tran-an.khang@siemens.com

Giới thiệu

Siemens là tập đoàn công nghệ điện và điện tử toàn cầu đại diện cho các thành tựu kỹ
thuật, sáng kiến, chất lượng, sự tin cậy và tính quốc tế.
Siemens có mặt tại Việt Nam từ năm 1979 với việc cung cấp và lắp đặt hai Tuabin hơi
công nghiệp cho Nhà máy giấy Bãi Bằng. Việc thành lập văn phòng đại diện vào năm
1993 tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và việc trở thành công ty trách nhiệm
hữu hạn năm 2002 là những mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của công ty tại Việt
Nam. Trong nhiều thập kỷ qua, Siemens đã tham gia thực hiện thành công hàng loạt các
dự án cơ sở hạ tầng quan trọng và có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

Sản phẩm và
dịch vụ trong
ngành mía
đường

Với xấp xỉ 50.000 nhân viên và 20 tỷ EUR đơn hàng trong năm tài chính 2016, Ban
Nguồn điện của Siemens là tập đoàn công nghệ hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực sản
xuất điện tập trung, phân tán và công nghiệp.
Siemens hiện đang cung cấp các giải pháp tích hợp cho ngành công nghiệp mía đường
trong việc chuyển đổi sinh khối thành lợi nhuận thông qua việc tạo ra năng lượng xanh
và đạt mức các-bon trung tính với các sản phẩm và giải pháp đồng phát, phù hợp và dễ
dàng bảo trì.
Với hơn 100 năm kinh nghiệm trong công nghệ sản xuất Tuabin, Siemens đã triển khai
các giải pháp cho nhiều mục đích. Bạn cần vận hành một nhà máy nhỏ, vừa hay lớn,
chúng tôi luôn có giải pháp phù hợp với nhu cầu.
Kế thừa một thế kỷ trong lĩnh vực phát triển Tuabin, tất cả Tuabin của Siemens đảm bảo
vòng đời sản phẩm dài 200.000 giờ và độ sẵn sàng cao nhờ vào thiết kế đã được kiểm
chứng, bao gồm các cánh chịu áp với kẹp rễ chắc chắn và bulông không cần bảo trì, giúp
giảm chi phí bảo trì và luôn sẵn sàng để vận hành.
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Thyssenkrupp Industries India Pvt. Ltd.

Thông tin liên lạc

Địa chỉ: Pimpri, Pune 411018
Website: www.thyssenkrupp-industries-india.com
Người liên lạc: Rajesh Radhakrishnan
Chức danh: Associate Vice President, Sugar Division
Điện thoại: +91 20 66124083
Email: rajesh.radhakrishnan@thyssenkrupp.com

Giới thiệu

Thyssenkrupp Industries India (tkII), trước đây là Buckau Wolf New India
Engineering Works Ltd. là một công ty của of Thyssenkrupp AG, Germany.
Kể từ khi thành lập vào năm 1957, với việc thành lập các công trình sản xuất tại Pune
(INDIA); công ty đã phục vụ ngành công nghiệp đường như là đối tác công nghệ đáng
tin cậy nhất trong nhiều giai đoạn và thách thức mà qua đó ngành công nghiệp đường
đã tiến triển đến thời hiện đại.
tkII là một trong những nhà sản xuất máy móc cho nhà máy đường lớn nhất và đã
cung cấp và đưa vào hoạt động thành công các nhà máy có công suất khác nhau từ
800 TCD đến 18.000 TCD và có khả năng thiết kế cũng như cung cấp nhà máy đường
lên đến 20.000 TCD.
tkII có thành tích xuất sắc trong việc cung cấp các nhà máy đường và điện đồng phát
chìa khóa trao tay và cho đến nay đã cung cấp và đưa vào hoạt động thành công 133
nhà máy đường với sự mở rộng chính bao gồm 551 nhà máy sản xuất mía, hơn 5000
máy ly tâm không liên tục và liên tục và hơn 200 nồi hơi .
tkII có một truyền thống tự hào về sự đổi mới và đã cung cấp công nghệ tiên tiến cắt
cạnh cho ngành công nghiệp. Dòng sản phẩm của tkII bao gồm máy nghiền hai trục để
tiết kiệm năng lượng, giảm độ ẩm bã mía cũng như tăng sự chiết xuất, máy bay hơi và
nồi liên tục để tăng hiệu suất hơi nước và trạm ly tâm với các máy móc hiệu suất cao
và thiết bị tan chảy / trộn.

Sản phẩm và dịch
vụ trong ngành
mía đường












Hoàn thành các nhà máy đường trên cơ sở chìa khóa trao tay / cơ sở EPC
Nhà máy mía đường có công suất khác nhau
Máy nghiền hai trục và ba trục kích thước lên đến 1700x 3400mm
Máy cấp áp, Trang thiết bị chuẩn bị - Máy kéo sợi, Máy xay
Nhà chế biến hoàn chỉnh dành cho tiêu thụ hơi nước tối thiểu.
Máy bay hơi tràn lên đến 7000 m2 HSA
Nồi chân không liên tục cho A, B & C Massecuite, Máy làm nóng tiếp xúc trực tiếp
Máy ly tâm không liên tục có công suất khác nhau đến 2250 Kg /
Máy ly tâm liên tục có kích cỡ khác nhau đến 1500 Dia
Lò hơi với ghi chuyển động lên đến công suất 200 TPH và áp suất 110 Ata
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3. Công ty tư vấn
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển về Tiết kiệm Năng lượng
 Địa chỉ: Floor 10th, 224 Dien Bien Phu Str., Ward 7, District
3, Ho Chi Minh City, Vietnam
 Website: www.enerteam.org
Thông tin liên
lạc

 Người phụ trách: Ông Mã Khải Hiền
 Chức danh: giám đốc
 Số điện thoại: +84 (28) 39302393 / 39307350
 Email: enerteam@enerteam.org
ENERTEAM (Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển về Tiết kiệm Năng lượng) là một công
ty tư vấn độc lập về năng lượng bền vững, được thành lập vào năm 1995, hoạt động tích
cực trong các lĩnh vực năng lượng bền vững và sử dụng tài nguyên hiệu quả (tập trung
vào 4 lĩnh vực chủ chốt: tiết kiệm năng lượng và hiệu quả năng lượng, sản xuất sạch
hơn và quản lý tài nguyên, các nguồn năng lượng sạch và tái tạo, môi trường và biến đổi
khí hậu).

Giới thiệu

Trong lĩnh vực năng lượng bền vững, ENERTEAM tự hào là nhà cung cấp dịch vụ tiết
kiệm năng lượng và hiệu quả năng lượng đầu tiên ở Việt Nam. Ngoài đội ngũ chuyên gia
đa ngành, trẻ trung và được đào tạo chuyên nghiệp, ENERTEAM còn có khả năng qui tụ
các cá nhân và tổ chức có kinh nghiệm trong nước và quốc tế, tạo thành một phần của
mạng lưới nguồn lực rộng lớn được bồi đắp trong hai thập kỷ qua.
Từ khi thành lập, ENERTEAM đã cung cấp các dịch vụ hiệu quả năng lượng cho các tổ
chức khác nhau: Chính quyền các địa phương và Trung ương tại Việt Nam, GIZ, Ngân
hàng Thế giới, IFC, ADB, UNIDO, UNDP, ADEME, USAID, JICA, DANIDA... ENERTEAM
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không chỉ cung cấp dịch vụ ở Việt Nam mà còn ở các nước láng giềng như Lào, Thái Lan,
Đông Timor và Campuchia.
ENERTEAM đã có kinh nghiệm trong việc thực hiện một số dự án liên quan đến và phục
vụ ngành đường, bao gồm nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi về đầu tư cũng
như kiểm toán năng lượng chi tiết. Các chi tiết của dự án như sau:
 Dự án "Hỗ trợ kỹ thuật cho Nghiên cứu tiền khả thi về đồng phát nhiệt điện (CHP)
trong một ngành công nghiệp được lựa chọn ở Việt Nam", do GIZ tài trợ (năm 2016)
(Thuộc Chương trình Hỗ trợ Năng lượng - Dự án Năng lượng tái tạo và Hiệu quả
Sản phẩm và
dịch vụ trong
ngành mía
đường

năng lượng).
 Nhà máy đường Vị Thanh (Tỉnh Hậu Giang) – Công ty Cổ phần Đường Cần Thơ
 Nhà máy đường Phụng Hiệp (Tỉnh Hậu Giang) – Công ty Cổ phần Đường Cần
Thơ
 Dự án “Tiến hành Kiểm toán Năng lượng chi tiết cho 2 nhà máy thuộc Công ty Cổ
phần Đường Biên Hòa”, bao gồm:
 Nhà máy đường Biên Hòa – Trị An (thuộc tỉnh Đồng Nai)
 Nhà máy đường Biên Hòa – Ninh Hòa (thuộc tỉnh Khánh Hòa), (với đề xuất các
giải pháp về hiệu quả năng lượng khi đầu tư máy sấy bã mía)
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Viện Khoa học Năng lượng
Thông tin liên
lạc

Địa chỉ: A9 Building, 18 Hoang Quoc Viet Str., CauGiay, Hanoi
Website: www.ies.vn
Người phụ trách: Ông Nguyễn Bình Khánh
Chức danh: Giám đốc trung tâm tư vấn phát triển năng lượng
Số điện thoại: 0904920439
Email: nguyenbinhkhanh@ies.vast.vn
Thông tin về viện: Viện Khoa học năng lượng (IES) là một viện nghiên cứu quốc gia
thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST), có chức năng và nhiệm
vụ như sau:

Giới thiệu



Nghiên cứu sự phát triển bền vững của hệ thống năng lượng và an ninh năng
lượng quốc gia;



Nghiên cứu, phát triển công nghệ, thiết bị để sử dụng năng lượng hiệu quả; công
nghệ và thiết bị để khai thác và sử dụng năng lượng tái tạo bao gồm năng lượng
gió, năng lượng mặt trời, năng lượng sinh khối rắn, khí và lỏng.



Sản xuất và thử nghiệm thiết bị và vật liệu mới về năng lượng;



Dịch vụ khoa học và công nghệ: tư vấn, khảo sát, lập kế hoạch, tư vấn thiết kế, tư
vấn giám sát năng lượng, điện lực và các công trình kết cấu hạ tầng liên quan;
Tham gia thẩm định công nghệ, thẩm định quy hoạch, đầu tư các công trình điện,
đánh giá tác động môi trường của các dự án năng lượng;



Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ
trong lĩnh vực năng lượng và các lĩnh vực liên quan khác;

Viện Khoa học Năng lượng là nơi qui tụ một lực lượng lao động hơn 120 người, đa số
có trình độ cao và giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực năng lượng khác nhau.
Sản phẩm và
dịch vụ trong
ngành mía
đường





Kiểm toán năng lượng cho các nhà máy đường;
Đề xuất và thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng cho các nhà máy mía
đường;
Tư vấn cho các nhà máy đồng phát nhiệt điện: Chuẩn bị nghiên cứu tiền khả thi,
nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, chuẩn bị hồ
sơ mời thầu EPC và tư vấn giám sát EPC.
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MoIT/GIZ Energy Support Progamme
—
Unit 042A, 4th Floor, Coco Building,
14 Thuy Khue, Tay Ho District, Hanoi, Vietnam

T +84 (0)24 3941 2605
F +84 (0)24 3941 2606

E office.energy@giz.de
W www.gizenergy.org.vn

