
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢN TIN NHÀ ĐẦU TƯ 

QUÝ 2 - 2018                                                                                          

Mã chứng khoán: PGV 

Website: www.genco3.com 

Email: ir@genco3.evn.vn 



I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH 

Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch 

2018 

Lũy kế 6 

tháng 2018 

Lũy kế 6 

tháng 2017 

Tăng/giảm 

cùng kì (%) 

TH/KH 

(%) 

Công ty mẹ  

Sản lượng điện sản xuất Triệu kWh 33.015 16.003 17.157 -6,7% 48,5% 

Tổng doanh thu Tỷ đồng 37.607 19.463 19.551 -0,5% 51,8% 

Trong đó: 

Doanh thu bán điện 
Tỷ đồng 37.380 19.112 19.045 0,3% 51,1% 

Lợi nhuận gộp Tỷ đồng 4.041 2.769 2.499 10,8% 68,5% 

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 204 461 351 31,5% 225,6% 

Lợi nhuận sản xuất điện 

(không bao gồm CLTG) 
Tỷ đồng 1.263 1.403 1.843 -23,9% 111,1% 

CLTG phân bổ Tỷ đồng 1.245 1.137 1.621 -29,8% 91,3% 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 164 380 306 24,5% 232,6% 

Hợp nhất  

Sản lượng điện sản xuất Triệu kWh 34.912 16.696 17.671 -5,5% 47,8% 

Tổng doanh thu Tỷ đồng 40.663 20.586 20.027 2,8% 50,6% 

Trong đó: 

Doanh thu bán điện 
Tỷ đồng 40.367 20.239 19.786 2,3% 50,1% 

Lợi nhuận gộp Tỷ đồng 4.191 2.880 2.513 14,6% 68,7% 

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 331 552 341 61,9% 166,6% 

Lợi nhuận sản xuất điện 

(không bao gồm CLTG) 
Tỷ đồng 1.361 1.501 1.837 -18,3% 110,3% 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 265 442 294 50,3% 166,7% 

 Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, tổng sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty là 16.696 

triệu kWh, đạt 47,8% kế hoạch năm, giảm 5,5% so với cùng kỳ chủ yếu do lưu lượng 

khí cung cấp giảm đã ảnh hưởng đến kế hoạch phát điện của các NMĐ Phú Mỹ và thời 

gian kiểm tra trước khi cấp FAC tổ máy S1 - NMNĐ Mông Dương 1 kéo dài. Theo kế 

hoạch 6 tháng mùa khô năm 2018, Vĩnh Tân 2 đạt 103% kế hoạch, Buôn Kuốp đạt 

120% kế hoạch, Phú Mỹ đạt 95% kế hoạch, Mông Dương 1 đạt 87% kế hoạch. 

 Công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy điện tiếp tục được đảm bảo. 

 Doanh thu bán điện của EVNGENCO 3 trong 6 tháng đầu năm 2018 là 20.239 tỷ đồng, 

tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2017 do giá bán điện cao hơn cùng kỳ năm 2017. 

 Lợi nhuận sau thuế đạt 442 tỷ đồng, tăng 50,3% so với cùng kỳ năm 2017. 
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CTNĐ Vĩnh Tân CTNĐ Mông Dương 



II. HOẠT ĐỘNG SXKD  06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 CỦA CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN 

1. Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ (NMNĐ Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2.1 & 2.1 MR, Phú Mỹ 4) - 

Công suất 2.540 MW - Tỷ lệ sở hữu 100% 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ĐVT 

Kế hoạch 

2018 

Thực hiện  

6 tháng 2017 

Thực hiện  

6 tháng 2018 

Tăng/giảm 

(%) 
TH/KH 

Sản lượng điện sản xuất Triệu kWh  16.851   8.799   8.098   -7,97  48,06  

Giá bán điện bình quân Đồng/kWh  1.107   1.068   1.195   11,89   107,91  

Doanh thu bán điện Tỷ đồng  18.268   9.205   9.499   3,20   52,02  

2. Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân (NMNĐ Vĩnh Tân 2) - Công suất 1.244 MW - Tỷ lệ sở 

hữu 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ĐVT 

Kế hoạch 

2018 

Thực hiện  

6 tháng 2017 

Thực hiện  

6 tháng 2018 

Tăng/giảm 

(%) 
TH/KH 

Sản lượng điện sản xuất Triệu kWh  7.302   3.371   4.099   21,60   56,14  

Giá bán điện bình quân Đồng/kWh  1.368   1.368   1.365   -0,19  99,84  

Doanh thu bán điện Tỷ đồng  9.243   4.213   5.195   23,33   56,21  

• Sản lượng điện sản xuất 8.098 triệu 

kWh đạt 48,05% kế hoạch, giảm 

7,97% so với cùng kỳ do sự cố mỏ khí 

nên khả năng cấp khí từ tháng 4/2018 

đến ngày 04/6/2018 chỉ đạt khoảng 

18,3 - 18,5 triệu Sm
3
/ngày (giảm 3 

triệu Sm
3
/ngày so với trước đây). 

• Doanh thu bán điện tăng 3,19% so với 

cùng kỳ năm 2017 do giá thị trường 

khá cao trong cao điểm mùa khô năm 

2018. 

• Dự kiến sản lượng điện 6 tháng cuối 

năm đạt 7.917 triệu kWh. 

Trong 6 tháng cuối năm 2018, các 

• Sản lượng điện sản xuất 4.099 triệu 

kWh đạt 56,13% kế hoạch, tăng 

21,57% so với cùng kỳ do các tổ 

máy vận ổn định và được huy động 

công suất cao trong các tháng cao 

điểm mùa khô. 

• Doanh thu bán điện tăng 23,31% so 

với cùng kỳ năm 2017 do các tổ máy 

vận hành ổn định và được huy động 

cao trong cao điểm mùa khô năm 

2018. 

• Dự kiến sản lượng điện 6 tháng cuối 

năm đạt 3.223 triệu kWh. 



3. Công ty Nhiệt điện Mông Dương (NMNĐ Mông Dương 1) - Công suất 1.080 MW - 

Tỷ lệ sở hữu 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ĐVT 

Kế hoạch 

2018 

Thực hiện  

6 tháng 2017 

Thực hiện  

6 tháng 2018 

Tăng/giảm 

(%) 
TH/KH 

Sản lượng điện sản xuất Triệu kWh  6.460   3.588   2.891   -19,43  44,75  

Giá bán điện bình quân Đồng/kWh  1.396   1.414   1.411   -0,22  101,03  

Doanh thu bán điện Tỷ đồng  8.073   4.532   3.648   -19,52  45,18  

4. Công ty Thủy điện Buôn Kuốp (NMTĐ Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah, Srêpốk 3) - 

Công suất 586 MW - Tỷ lệ sở hữu 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ĐVT 

Kế hoạch 

2018 

Thực hiện  

6 tháng 2017 

Thực hiện  

6 tháng 2018 

Tăng/giảm 

(%) 
TH/KH 

Sản lượng điện sản xuất Triệu kWh  2.401   1.398   916   -34,48  38,16  

Giá bán điện bình quân Đồng/kWh  755   719   845   17,59   111,93  

Doanh thu bán điện Tỷ đồng  1.796   1.096   770   -29,71  42,87  

• Sản lượng điện sản xuất 2.891 triệu 

kWh đạt 44,75% kế hoạch, giảm 

19,41% so với cùng kỳ do kéo dài 

thời gian kiểm tra tổ máy S2 trước 

khi cấp FAC. 

• Doanh thu bán điện giảm 19,51% so 

với cùng kỳ năm 2017 do thời gian 

kiểm tra trước khi cấp FAC tổ máy 

S1 - NMNĐ Mông Dương 1 kéo dài 

nên sản lượng điện thấp hơn KH. 

• Dự kiến sản lượng điện 6 tháng cuối 

năm đạt 3.262 triệu kWh. 

• Sản lượng điện sản xuất 916 triệu 

kWh đạt 38,16% kế hoạch, giảm 

34,49% so với cùng kỳ do lưu lượng 

nước về thấp hơn cùng kỳ năm 2017. 

• Doanh thu bán điện giảm 29,74% so 

với cùng kỳ năm 2017 do lưu lượng 

nước về thấp hơn cùng kỳ năm 2017. 

• Dự kiến sản lượng điện 6 tháng cuối 

năm đạt 1,647 triệu kWh. 



5. Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa - Công suất 390 MW - Tỷ lệ sở hữu 79,56%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ĐVT 

Kế hoạch 

2018 

Thực hiện  

6 tháng 2017 

Thực hiện  

6 tháng 2018 

Tăng/giảm 

(%) 
TH/KH 

Sản lượng điện sản xuất Triệu kWh  1.523   345   499   44,64   32,76  

Giá bán điện bình quân Đồng/kWh  1.513   1.112   1.580   42,09   104,40  

Doanh thu bán điện Tỷ đồng  2.240   384   788   105,20   35,19  

6. Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình - Công suất 100 MW - Tỷ lệ sở hữu 54,76%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ĐVT 

Kế hoạch 

2018 

Thực hiện  

6 tháng 2017 

Thực hiện  

6 tháng 2018 

Tăng/giảm 

(%) 
TH/KH 

Sản lượng điện sản xuất Triệu kWh  374   169   194   14,79   51,87  

Giá bán điện bình quân Đồng/kWh 2.231 1.804 1.899 5,24 85,09 

Doanh thu bán điện Tỷ đồng  747   317   339   6,95   45,44  

• Sản lượng điện sản xuất 194 triệu 

kWh đạt 51,80% kế hoạch, tăng 

14,79% so với cùng kỳ năm 2017. 

CTCP Nhiệt điện Ninh Bình là đơn 

vị dịch vụ phụ trợ huy động theo 

điều động của Trung tâm điều độ 

HTĐ Quốc gia 

• Doanh thu bán điện tăng 6,95% so 

với cùng kỳ năm 2017 do SLĐ được 

huy động cao hơn. 

• Sản lượng điện sản xuất 499 triệu 

kWh đạt 32,76% kế hoạch, tăng 

44,64% so với cùng kỳ năm 2017. 

CTCP Nhiệt điện Bà Rịa là đơn vị 

dịch vụ phụ trợ huy động theo điều 

động của Trung tâm điều độ HTĐ 

Quốc gia 

• Doanh thu bán điện tăng 105,20% 

do SLĐ được huy động cao hơn so 

với cùng kỳ năm 2017 (giá điện tạm 

tính theo năm 2017) 



7. Các công ty liên kết (CTCP Thủy điện Thác Bà, CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông 

Hinh, CTCP Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A) 

Đơn vị 
Công 

suất 

(MW) 

% vốn 

góp 

SLĐ KH 

năm 2018 
(Tr kWh) 

SLĐ Lũy 

kế 6T 2018 
(Tr kWh) 

So với cùng 

kỳ  

(%) 

So với KH 

năm 2018  

(%) 

Công ty liên kết 364 
 

1.439 876 101,65 60,85 

TĐ VS-SH (VSH) 120 30,55 648 473 96,64 73,02 

TĐ Thác Bà (TBC) 136 30 357 231 131,46 64,62 

ĐT và PT Điện SêSan 3A 108 30 434 177 90,68 43,41 

III. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU 

 Mã CK:  PGV 

 Ngày niêm yết:  21/3/2018 

 Sàn niêm yết:  UPCoM 

Cơ cấu cổ đông tại ngày 21/3/2018 

Cổ đông 
Số lượng cổ phần 

(cp) 

Giá trị theo mệnh giá 

(đồng) 

Tỷ lệ VĐL 

(%) 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam 1.061.355.233 10.613.552.230.000 99,19 

CB-CNV 1.464.700 14.647.000.000 0,14 

Nhà đầu tư bên ngoài 7.149.644 71.496.440.000 0,67 

Tổng cộng 1.069.969.577 10.699.695.770.000 100 

 



IV. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

1. Dịch vụ quản lý đầu tư xây dựng 

 Hoàn thành nghiệm thu, bàn giao đưa vào vận hành thương mại Tổ máy S1 - NMNĐ 

Vĩnh Tân 4 vào ngày 31/3/2018, sớm hơn tiến độ khoảng 3 tháng, hiện đang hoàn tất 

thủ tục để cấp PAC (Dự án EVNGENCO 3 làm Tư vấn QLDA). 

 Đã hoàn thành th  nghiệm và bàn giao vận hành thương mại 02 tổ máy S1 và S2 

NMNĐ Thái Bình 1 (Dự án EVNGENCO 3 làm Tư vấn QLDA). 

 Đã nhận điện phục vụ th  nghiệm thành công Dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4 Mở rộng vào 

ngày 17/7/2018, sớm hơn tiến độ Hợp đồng EPC 4 ngày ((Dự án EVNGENCO 3 làm 

Tư vấn QLDA). 

2. Các dự án mới 

 Dự án ĐMT Vĩnh Tân 2 - Bình Thuận (42,6 MWp): Ngày 04/4/2018, Bộ Công 

Thương đã phê duyệt bổ sung Dự án vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình 

Thuận. Ngày 10/7/2018, UBND tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định chủ trương đầu tư dự 

án. Ngày 17/8/2018, EVNGENCO 3 đã phê duyệt HSMT gói thầu Gói thầu thầu EPC: 

Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, xây dựng và lắp đặt Nhà máy. Hiện đang triển khai 

thủ tục bù giải phóng mặt bằng và đấu thầu lựa chọn nhà thầu EPC. 

 Điện mặt trời tại tỉnh Đắk Lắk: Đã trình Bộ Công Thương hồ sơ bổ sung quy hoạch. 

 Điện mặt trời Ninh Phước 7 (200 MWp): Ngày 17/5/2018, UBND tỉnh Ninh Thuận 

đã trình Bộ Công Thương thẩm định hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án. 

 Dự án TTĐL Long Sơn: Ngày 07/6/2018, UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trình Thủ 

tướng Chính phủ và Bộ Công Thương xem xét cho chủ trương lập quy hoạch địa điểm 

xây dựng. Ngày 04/7/2018, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 6290/VPCP-CN giao 

Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xem xét báo cáo Thủ 

tướng. 

  



V. THÔNG TIN NGÀNH ĐIỆN 

 Bình quân 6 tháng đầu năm 2018, giá thị trường điện tăng 50,53% so với cùng kỳ năm 

2017, trong đó Quý I tăng 36,85% và Quý II tăng 66,78% do lượng tiêu thụ điện toàn 

quốc và miền Bắc đã đạt cao nhất từ đầu năm và vượt đỉnh 2017. 

 Hiện nay CTNĐ Phú Mỹ tham gia thí điểm thị trường điện bán buôn năm 2018. Dự 

kiến Thị trường bán buôn điện cạnh tranh hoàn chỉnh bắt đầu từ ngày 01/01/2019. 

 Trong 6 tháng đầu năm đã hoàn thành phát điện 2 tổ máy dự án TĐ Sông Bung 2 (100 

MW), đưa vào vận hành thương mại tổ máy S1 NMNĐ Vĩnh Tân 4 (600 MW) và 2 tổ 

máy NMNĐ Thái Bình 1 (2x300 MW). 

 Giá khí bình quân hàng tháng tăng so với năm 2017 do giá dầu trong năm 2018 tăng so 

với năm 2017 (Hợp đồng mua bán khí áp dụng trên cơ sở tham chiếu giá dầu trên thế 

giới). 

 Giá than cám 6a.1 (FOB) áp dụng theo bảng giá chung tại thị trường trong nước do 

TKV ban hành (thời gian áp dụng từ ngày 24/12/2016). 

 

Giá nhiên liệu Đơn vị tính 
Giá bình quân 

tháng 6/2018 

So với cùng kỳ 

(%) 

Giá bình quân 6 

tháng 2018 

So với cùng 

kỳ (%) 

Giá khí (USD/MMBTU) 5,899752 15,97 5,470721 11,50 

Giá than (FOB) (VND/tấn) 1.382.000 0 1.382.000 0 
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VI. TIN TỨC CẬP NHẬT (NỔI BẬT) VỀ EVNGENCO 3 VÀ CÁC CÔNG TY CON, 

CÔNG TY LIÊN KẾT 

Công ty Dịch vụ Sửa chữa các Nhà máy điện EVNGENCO 3 (EPS) ký kết biên bản hợp 

tác với Công ty Sửa chữa Điện lực Hàn Quốc (Kepco KPS) 

Nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác xúc tiến thương mại giữa hai chính phủ Việt 

Nam và Hàn Quốc, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Moon 

Jae-in, chiều ngày 22/03, tại Hà Nội, Công ty EPS - thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 

(EVNGENCO 3) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác 

(MOU) với Công ty Kepco KPS - trực thuộc Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc dưới sự chứng kiến 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh và Ngài Paik Un Gyu - Bộ Trưởng 

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc. 

Biên bản ghi nhớ giữa EPS với Kepco KPS nằm trong số 10 văn kiện của doanh nghiệp 2 

nước trong lĩnh vực ngành công thương, được hai Bộ trưởng chứng kiến dịp này. Trước đó Bộ 

Trưởng hai nước đã ký kết 5 văn kiện, chứng kiến việc ký 1 văn kiện cấp Thứ trưởng ký, 2 văn 

kiện cấp Cục/Vụ chức năng của 2 Bộ Ký. 

Cũng tại buổi lễ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ký 2 biên bản ghi nhớ về hợp tác xây 

dựng thí điểm nhà máy điện gió và hệ thống lưu điện ngoài khơi với Tổng Công ty Điện lực 

Đông Nam Hàn Quốc, Tập đoàn Công nghiệp nặng và Xây dựng Doosan Hàn Quốc và biên 

bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực điện với Tập đoàn Điện lực Quốc Gia Hàn Quốc. 

 

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành (bên trái) ký kết biên bản ghi nhớ với  

lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Đông Nam Hàn Quốc và lãnh đạo Tập đoàn TNHH Công nghiệp nặng và 

Xây dựng Doosan Hàn Quốc. 



 

Phó Tổng Giám đốc EVN Ngô Sơn Hải (Bên trái) ký biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực điện  

với Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Quốc gia Hàn Quốc 

 

Trong nhiều năm qua, Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc đã tham gia vào nhiều dự án điện 

của Việt Nam và đóng góp đáng kể vào sự phát triển của ngành điện Việt Nam. Dựa trên nền 

tảng mối quan hệ truyền thống tốt đẹp đó, thực hiện chủ trương của EVNGENCO 3 về việc 

đẩy mạnh, phát triển công nghệ s a chữa các nhà máy điện, trong thời gian qua, EPS cũng đã 

xúc tiến nhiều hoạt động hợp tác với Kepco KPS nhằm phát triển các kỹ thuật công nghệ trong 

lĩnh vực s a chữa nhà máy điện. 

Giữa EPS và Kepco KPS có nhiều điểm tương đồng về phạm vi hoạt động và quy mô tổ 

chức khi cả hai đều là công ty chuyên nghiệp về cung cấp dịch vụ s a chữa cho các nhà máy 

điện. EPS có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo dưỡng và vận hành nhà máy điện 

thuộc EVNGENCO3, còn KPS cũng đã có hơn 33 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. 

Theo biên bản ghi nhớ, giữa EPS và Kepco KPS đã thống nhất các nội dung hợp tác phát 

triển công nghệ s a chữa - bảo dưỡng nhà máy điện, cụ thể như: Đào tạo phát triển chuyên gia; 

phát triển kỹ thuật, công nghệ về cải thiện hiệu suất, nâng cao độ ổn định và tin cậy trong nhà 

máy điện; sản xuất, cung cấp lặt đặt thiết bị, vật tư thay thế, phụ tùng; kéo dài tuổi thọ và nâng 

cấp thiết bị. 

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Cao Minh Trung - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 

3 kiêm Giám đốc Công ty EPS khẳng định: “Việc ký kết MOU giữa EPS và Kepco KPS sẽ là 

nền tảng vững chắc cho sự hợp tác, phát triển công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực bảo dưỡng 

nhà máy điện chạy than công suất lớn trong Tổng Công ty phát điện 3 và Tập đoàn điện lực 

Việt Nam.”  



 

Ông Cao Minh Trung - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 kiêm Giám đốc Công ty EPS 

(Bên trái) ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Kepco KPS 

Đại diện Kepco KPS, Tổng Giám đốc điều hành ông Maeng Dong Youl cũng cho biết: 

“Chúng tôi có thể hiểu được những thách thức và cơ hội mà EPS đang phải đối mặt trong hiện 

tại cũng như trong tương lai. Là một công ty hàng đầu Hàn quốc về s a chữa nhà máy điện, 

Kepco KPS cam kết sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, triển khai thực hiện tích cực, 

hiệu quả các nội dung, điều khoản thỏa thuận hợp tác giữa EPS và Kepco KPS”. 

Việc thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa EPS và Kepco KPS là một bước tiến quan 

trọng, đưa mối quan hệ của hai công ty thêm chặt chẽ, bền vững hơn. Qua đó, giúp EPS nâng 

cao chất lượng năng lực công nghệ bảo dưỡng, vận hành các nhà máy điện chạy khí, chạy than, 

góp phần đảm bảo công tác s a chữa các nhà máy điện thuộc EVNGENCO 3 vận hành an 

toàn, liên tục, ổn định, đạt chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; đồng thời đáp ứng dịch vụ bảo dưỡng, vận 

hành nhà máy điện đối với thị trường trong và ngoài nước. 

EVN và GENCO 3 đầu tư dự án điện khí quy mô 4,39 tỷ USD tại Bà Rịa - Vũng Tàu 

Sáng ngày 23/02/2018, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Họp mặt Doanh nghiệp 

và Nhà đầu tư Xuân Mậu Tuất 2018 nhằm ghi nhận những đóng góp của các doanh nghiệp, 

nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh bà Rịa - Vùng Tàu. 

Tại sự kiện này, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Tổng Công ty Phát điện 3 

(EVNGENCO 3) đã chính thức ký kết Bản ghi nhớ về cam kết và hỗ trợ đầu tư cho Dự án 

Trung tâm Điện lực Long Sơn với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 4,39 tỷ USD. 

Dự án Trung tâm Điện lực Long Sơn được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng 

công ty Phát điện 3 làm chủ đầu tư, là Dự án s  dụng khí LNG để phát điện với quy mô công 

suất 3.600 MW tại xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu. Theo kế hoạch, Dự án sẽ xây dựng theo lộ 

trình 3 giai đoạn từ năm 2019 - 2025 bao gồm xây dựng cảng LNG đầu mối với công suất 3,5 

triệu tấn/năm và 3 Nhà máy Tubin khí chu trình hỗn hợp có công suất 1200MW mỗi nhà máy. 



                    Lễ ký kết hợp tác giữa UBND Bà Rịa - Vũng Tàu và EVNGENCO 3 

Nhà máy điện khí Long Sơn được xây dựng với mục tiêu nhằm góp phần giảm thiếu hụt 

nguồn điện, tăng cường khả năng cấp điện ổn định khu vực miền Nam nói chung và tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu trong giai đoạn 2020-2030 và những năm tiếp theo. Theo dự kiến, Trung tâm 

Điện lực Long Sơn sẽ bổ sung thêm 21 tỷ kWh điện/năm cho hệ thống điện quốc gia và nộp 

ngân sách khoảng 4.130 tỷ đồng/năm. 

Cơ cấu công suất hiện nay của EVNGENCO 3 phân bổ khá đồng đều ở cả điện khí, điện 

than và thủy điện. Các nhà máy điện bao gồm 4 nhà máy nhiệt điện khí, 3 nhà máy thủy điện 

và 2 nhà máy nhiệt điện than cùng hai công ty con nhiệt điện và 3 công ty thủy điện do 

EVNGENCO 3 sở hữu 30% vốn. 
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