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I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH 

Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch 

2018 

Lũy kế 9 

tháng 2018 

Lũy kế 9 

tháng 2017 

Tăng/giảm 

cùng kì (%) 

TH/KH 

(%) 

Công ty mẹ  

Sản lượng điện sản xuất Triệu kWh 32.390 22.745 23.419 -2,9 70,2 

Tổng doanh thu Tỷ đồng 38.475 28.332 27.028 4,8 73,6 

Trong đó: Doanh thu bán điện Tỷ đồng 38.262 27.502 26.733 2,9 71,9 

Lợi nhuận gộp Tỷ đồng 4.060 3.582 4.094 -12,5 88,2 

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 322 264 366 -27,8 82,2 

CLTG phân bổ Tỷ đồng 1.169 1.369 2.317 -40,9 117,1 

Lợi nhuận trước thuế (không 

bao gồm CLTG) 
Tỷ đồng 1.491 1.633 2.683 -39,1 109,5 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 201 263 321 -18,1 130,4 

Hợp nhất  

Sản lượng điện sản xuất Triệu kWh 35.843 24.931 25.658 -2,8 69,6 

Tổng doanh thu Tỷ đồng 41.532 29.793 28.302 5,3 71,7 

Trong đó: Doanh thu bán điện Tỷ đồng 41.249 28.974 27.938 3,7 70,2 

Lợi nhuận gộp Tỷ đồng 4.210 3.695 4.111 -10,1 87,8 

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 449 319 288 10,9 71,1 

Lỗ CLTG Tỷ đồng 1.169 1.362 2.342 -41,9 116,5 

Lợi nhuận trước thuế (không 

bao gồm CLTG) 
Tỷ đồng 1.618 1.681 2.630 -36,1 103,9 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 303 288 226 27,7 95,1 

Ghi chú: Tổng doanh thu hợp nhất bao gồm cả phần lãi trong công ty liên kết là 172 tỷ đồng. 

Trong 9 tháng đầu năm 2018, các nhà máy nhiệt điện vận hành ổn định, tuy nhiên được 

huy động khá thấp (do lưu lượng nhiên liệu khí cấp giảm, các thủy điện miền Bắc huy động cao 

do thủy văn thuận lợi, một số tổ máy NMNĐ Phú Mỹ, Vĩnh Tân 2 và Mông Dương 1 phải dừng 

dự phòng do thừa nguồn). TĐ Buôn Kuốp được huy động tương đối cao theo lưu lượng nước về 

trong Quý III/2018. 

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

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% 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

• Sản lượng điện sản xuất giảm 5,4% so 

với cùng kỳ do sự cố mỏ khí trong tháng 

6 và tháng 9 năm 2018. 

• Doanh thu bán điện tăng 3,9% so với 

cùng kỳ năm 2017 do giá khí tăng trong 

năm 2018. 



 

 

 

 ĐVT KH 2018 9T 2017 9T 2018 
Tăng/giảm 

(%) 
TH/KH 

Sản lượng điện sản xuất Triệu kWh 16.007 12.244 11.588 -5,4 72,4 

Doanh thu bán điện Tỷ đồng 19.088 13.072 13.578 +3,9 71,1 

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

hữu 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ĐVT KH 2018 9T 2017 9T 2018 
Tăng/giảm 

(%) 
TH/KH 

Sản lượng điện sản xuất Triệu kWh  7.321 4.564 5.565 +21,9 76,0 

Doanh thu bán điện Tỷ đồng  9.286 5.965 7.272 +21,9 78,3 

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

lệ sở hữu 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ĐVT KH 2018 9T 2017 9T 2018 
Tăng/giảm 

(%) 
TH/KH 

• Sản lượng điện sản xuất giảm 9,3% so 

với cùng kỳ do kéo dài thời gian kiểm 

tra tổ máy S2 trước khi cấp FAC và các 

tổ máy được huy động thấp do tình 

hình thủy văn khu vực phía bắc thuận 

lợi. 

• Doanh thu bán điện giảm 13,3% so 

với cùng kỳ năm 2017 do sản lượng 

điện sản xuất thấp hơn KH. 

• Sản lượng điện sản xuất tăng 21,9% 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 2018. 

• Doanh thu bán điện tăng 21,9% so với 

cùng kỳ năm 2017 do sản lượng điện 

được huy động cao. 



 

Sản lượng điện sản xuất Triệu kWh  6.153  4.175 3.788 -9,3 61,6 

Doanh thu bán điện Tỷ đồng 7.631 5.908   5.124 -13,3 67,1 

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 KH 2018 9T 2017 9T 2018 
Tăng/giảm 

(%) 
TH/KH 

Sản lượng điện sản xuất Triệu kWh 2.909 2.436 1.803 -25,9 62,0 

Doanh thu bán điện Tỷ đồng 2.194   1.788  1.528 -14,5 69,6 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ĐVT KH 2018 9T 2017 9T 2018 Tăng/giảm (%) TH/KH 

Sản lượng điện sản xuất Triệu kWh 1.523 654 587 -10,2 38,5 

Doanh thu bán điện Tỷ đồng 2.240  733 994  +35,7 44,4 

 

• Sản lượng điện sản xuất giảm 25,9% 

và doanh thu bán điện giảm 14,5% so 

với cùng kỳ do lưu lượng nước về thấp 

hơn cùng kỳ năm 2017. 

• Sản lượng điện sản xuất giảm 10,2% 

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 35,7% do 

giá khí tăng trong năm 2018. 



 

  



 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ĐVT KH 2018 9T 2017 9T 2018 
Tăng/giảm 

(%) 
TH/KH 

Sản lượng điện sản xuất Triệu kWh  374   252 265 +5,2 70,9 

Doanh thu bán điện Tỷ đồng 747 472 478 +1,3 64,0 

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 9T 2018 
(Tr kWh) 

So với cùng 

kỳ  

(%) 

So với KH 

năm 2018  

(%) 

Công ty liên kết 364  1.439 1.334 +1,18 85,78 

TĐ VS-SH (VSH) 120 30,55 648 599 +70,20 79,87 

TĐ Thác Bà (TBC) 136 30 357 342 -47,18 86,64 

ĐT và PT Điện SêSan 3A 108 30 434 393 +18,10 95,77 

 

• Sản lượng điện sản xuất tăng 5,2% 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 1,3% so với 

cùng kỳ năm 2017 do SLĐ được huy 

động cao hơn. 



 

III. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

1. Dịch vụ quản lý đầu tư xây dựng 

❑ NMNĐ Vĩnh Tân 4: Đã đưa vào hoạt động toàn bộ nhà máy từ ngày 31/03/2018 (Dự án 

EVNGENCO 3 làm Tư vấn QLDA). 

❑ Đã hoàn thành thử 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). 

❑ Dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4 Mở rộng: Hoàn thành thử nghiệm áp lực lò hơi vào ngày 

24/8/2018, sớm hơn tiến độ Hợp đồng EPC 7 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 10/7/2018, UBND tỉnh Bình 

Thuận đã ra quyết định chủ trương đầu tư dự án. 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: Hiện đang hoàn thiện hồ sơ bổ sung quy hoạch các nhà máy 

điện để trình Bộ Công Thương. 

  



 

IV. THÔNG TIN NGÀNH ĐIỆN 

❑ Bình quân 9 tháng đầu năm 2018, giá thị trường điện tăng 51,05% so với cùng kỳ năm 

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 9 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 02 tổ máy NMNĐ Vĩnh Tân 4 (1.200 MW) và 02 tổ 

máy NMNĐ Thái Bình 1 (2x300 MW). 

 

Giá nhiên liệu Đơn vị tính 
Giá bình quân 

tháng 9/2018 

So với cùng kỳ 

(%) 

Giá bình quân 9 

tháng 2018 

So với cùng 

kỳ (%) 

Giá khí (USD/MMBTU) 5,961720 +15,89 5,584508 +13,44 

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

CÔNG TY LIÊN KẾT 

EVNGENCO 3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất 

Ngày 17/9/2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh,  Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) 

đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần. Đến dự 

Đại hội có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Công thương và Sở Giao 

dịch chứng khoán TP. HCM, Hà Nội, Đảng ủy Khối DNCN TƯ tại TP. HCM, Ban lãnh đạo và 

các Ban của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán, 

các đối tác trong và ngoài nước, các phóng viên báo, đài, cùng Ban Lãnh đạo EVNGENCO3 và 

122 cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông được ủy quyền trên tổng số 331 nhà đầu tư đã mua cổ 

phần của Tổng Công ty Phát điện 3,  đại diện cho 1.065.665.129 cổ phần, bằng 99,65% số cổ 

phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 

Tại Đại hội EVNGENO 3 trình bày báo cáo tóm tắt quá trình triển khai cổ phần hóa của 

Tổng Công ty Phát điện 3. Các cổ đông cũng đã được nghe và tham gia thảo luận, biểu quyết 

thông qua nội dung các Dự thảo về điều lệ tổ chức và hoạt động; Kế hoạch SXKD năm 2018 và 

phương án tái cơ cấu EVGENCO 3; Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2018, 

Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; Dự thảo Quy chế quản 

lý nội bộ và quản trị của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần. 

Đoàn chủ tịch điều khiển đại hội 

Ban chỉ đạo Cổ phần hóa EVNGENCO 3 đã công bố các Quyết định cử Người đại diện 

phần vốn của EVN tại EVNGENCO 3 và giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT độc lập tại 

EVNGENCO 3, nhân sự KSV nhiệm kỳ I (2018 - 2023) tại EVNGENCO 3. Các cổ đông đã 

biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử và tiến hành bầu cử theo đúng quy định của Ban 

chỉ đạo. Sau khi công bố kết quả bầu cử, HĐQT, BKS nhiệm kỳ I đã phiên họp lần thứ nhất để 

bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và bầu Trưởng ban kiểm soát. 

Link: https://www.genco3.com/tin-tuc/tin-tuc-evngenco-3/tong-cong-ty-phat-dien-3-to-chuc-

thanh-cong-dai-hoi-co-dong-lan-thu-nhat  

https://www.genco3.com/tin-tuc/tin-tuc-evngenco-3/tong-cong-ty-phat-dien-3-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-co-dong-lan-thu-nhat
https://www.genco3.com/tin-tuc/tin-tuc-evngenco-3/tong-cong-ty-phat-dien-3-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-co-dong-lan-thu-nhat


 

Hợp tác với TEPCO - Nhật Bản đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 

 

Một trong những mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch thực hiện Chủ đề năm 2018 “Nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực” của Tổng Công ty Phát điện 3 là đào tạo nguồn nhân lực chất 

lượng cao và làm chủ công nghệ, đảm bảo ổn định trong quản lý vận hành và sửa chữa các NMĐ. 

Để thực hiện nhiệm vụ này, một trong những giải pháp là thông qua các chương trình đào tạo 

ngắn hạn trực tiếp tại các nhà máy/công trường (OJT - On the Job Training), tại các trung tâm 

đào tạo (Off-JT - Off the Job Training) và sự chủ động tự nâng cao kiến thức của từng người lao 

động.  

Theo đó Tổng Công ty đã hợp tác với TEPCO Fuel & Power - Nhật Bản tổ chức các khóa 

đào tạo về vận hành và sửa chữa Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) than trong từ tháng 4/2018 - 

tháng 8/2018 trong 03 lĩnh vực nòng cốt: Vân hành, C&I và sửa chữa,với 04 bước (step) đào tạo 

tại Việt Nam và Nhật Bản. Hai bên đã ký Bản Ghi nhớ hợp tác về: Đào tạo 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. 

Khai giảng khóa đào tạo tại Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực, TEPCO Fuel & Power tại 

Nhật Bản 

Chương trình đào tạo này mới chỉ là bước khởi đầu trong quá trình hợp tác, để ứng dụng 

và phát triển chương trình đào tạo này vào thực tiễn của từng đơn vị, xây dựng đội ngũ nòng 

cốt/chuyên gia trong công tác vận hành/sửa chữa hoặc công tác giảng dạy khi thành lập Trung 

tâm Đào tạo thì Tổng Công ty sẽ tiếp tục hợp tác với TEPCO Fuel & Power và những trung tâm 

đào tạo chất lượng cao trên thế giới. 

Link: https://www.genco3.com/tin-tuc/tin-tuc-evngenco-3/hop-tac-voi-tepco-nhat-ban-dao-tao-

nguon-nhan-luc-chat-luong-cao-1  

 

 
THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

  

Tổng Công ty Phát điện 3 

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh  Bà Rịa - Vũng Tàu 

Điện thoại: 0254. 3876927 Fax: 0254. 3876930 

Email: ir@genco3.evn.vn  

https://www.genco3.com/tin-tuc/tin-tuc-evngenco-3/hop-tac-voi-tepco-nhat-ban-dao-tao-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao-1
https://www.genco3.com/tin-tuc/tin-tuc-evngenco-3/hop-tac-voi-tepco-nhat-ban-dao-tao-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao-1
mailto:ir@genco3.evn.vn



