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❑ Doanh thu Halcom đạt 10,1 tỷ VND trong

tháng 08/2021

❑ Lũy kế 5 tháng đầu năm tài chính 2021

(T4 – T8/2021), Halcom Việt Nam (báo

cáo riêng - công ty mẹ) đạt doanh thu

104,9 tỷ VND, đạt 53,8% so với kế

hoạch đề ra cả năm tài chính 2021 là

195 tỷ VND.

❑ Công ty hiện đang tiếp tục thúc đẩy tiến

độ các dự án đầu tư, đẩy mạnh hoạt

động tư vấn ra thị trường Đông Nam Á,

đổi mới quản lý điều hành, hiệu quả hoạt

động của các công ty con/liên kết.



❑ Doanh thu tháng 08/2021 đạt 9,7
tỷ VND với sản lượng 4.900 MWh

❑ Doanh thu 5 tháng đầu năm tài
chính 2021 (04-08/2021) của Nhà
máy Phong Điện Phương Mai 3
đạt 35,9 tỷ VND, tăng 32% so với
cùng kỳ năm tài chính 2020 (27,2
tỷ VND). Dự kiến doanh thu 2021
đạt 116,2 tỷ VND

❑ Mùa gió mạnh thường vào cuối
năm Dương lịch và đầu năm sau
nên doanh thu sẽ tăng mạnh vào
quý 4, quý 1 hàng năm (tương
ứng quý 3, quý 4 năm Tài chính).
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Kết quả kinh doanh - CTCP Phong điện Miền Trung (CWP)



❑ Nhà máy Điện mặt trời VKT
Hòa An bắt đầu đi vào hoạt
động từ 12/2020.

❑ Sản lượng 08/2021 đạt 3.639
MWh với doanh thu 6 tỷ VND

❑ Doanh thu 5 tháng đầu năm
tài chính 2021 (04-08/2021) đạt
32,2 tỷ VND, đạt 39,7% tổng
kế hoạch dự kiến năm 2021
(81,2 tỷ VND).
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Kết quả kinh doanh - CTCP Điện mặt trời VKT - Hòa An



Hoạt động đầu tư

5

❖ Địa điểm: Tỉnh Bình Định

800 tỷ đồngTổng mức đầu tư: 

4,9 haDiện tích:

Q3/2022Vận hành khai thác:

50.000 m3/ ngày (Năm 2030)Công suất:

20.000m3 / ngàyGiai đoạn 1:

50.000m3 / ngàyGiai đoạn 2:

(2021 - 2025)

(2026 - 2030)

DỰ ÁN NHÀ MÁY NƯỚC NHƠN HỘI

Tiến độ hiện tại: Công ty đang phối hợp với Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh

Bình Định tiến hành chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng. Các

công tác chuẩn bị cho việc khởi công xây dựng đã hoàn thành xong.



Hoạt động đầu tư
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❖ Địa điểm: Tỉnh Bắc Ninh

60 tỷ đồng Tổng mức đầu tư:

1,2 haDiện tích xây dựng:

Quý 3/2022Hoàn thành xây dựng: 

12.000 m3/ngàyCông suất:

DỰ ÁN NHÀ MÁY NƯỚC THUẬN THÀNH (Giai đoạn 2)

Tiến độ hiện tại: Công ty đang làm việc với UBND tỉnh Bắc Ninh để

điều chỉnh chủ trương đầu tư cho dự án nâng cấp công suất và

nguồn nước giai đoạn 2.



❖ Địa điểm: Tỉnh Bình Định

5.500 tỷ đồngTổng mức đầu tư:

60 haDiện tích:

Quý 2/2022Triển khai bán hàng:

Quý 2/2023Ngày hoạt động:

532 cănTổng số lô biệt thự:

Hoạt động đầu tư

DỰ ÁN PHƯƠNG MAI 3 RESORT

Tiến độ hiện tại: Ngày 1.9.2021, Halcom đã nộp Hồ sơ điều

chỉnh quy hoạch nhà máy Phong Điện Phương Mai 3 để Ban

quản lý Khu Kinh tế trình UBND tỉnh phê duyệt.



Hoạt động Tư vấn
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17.8.2021 - Halcom Việt Nam và Cục Thuỷ Lợi, Bộ Nông Lâm Nghiệp Lào chính thức ký kết Hợp đồng

tư vấn giám sát độc lập chính sách an toàn xã hội thuộc dự án “Quản lý bền vững cơ sở hạ tầng

nông thôn và khu vực đầu nguồn” tại Lào.

Đây là bước đi đầu tiên quan trọng trong chiến lược

phát triển nhanh, vươn ra thế giới mà HĐQT Halcom VN

đã đặt ra, hướng đến mục tiêu tới năm 2026 đạt doanh

thu hoạt động tư vấn ít nhất 100 tỷ đồng/năm.

▪ Thời hạn hợp đồng: 5 năm (09/2021 – 09/2026)

▪ Tổng giá trị hợp đồng: > 280.000 USD 

▪ Nguồn vốn tài trợ: Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) 



Hoạt động Tư vấn
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Các đoàn tư vấn của Công ty đã khắc phục khó khăn để hoàn thành công việc theo kế hoạch
mặc dù dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng đến tiến độ tại tất cả các địa phương:

Công tác giám sát tại Dự án Đầu tư xây dựng

Chương trình phát triển các đô thị loại II (các

đô thị xanh) vẫn duy trì đủ số lượng quản lý

và giám sát tại hiện trường của 08 gói thầu;

công tác thí nghiệm hiện trường, biện pháp

thi công, đảm bảo an toàn giao thông và an

toàn phòng chống dịch luôn được đề cao.

Các nhà thầu thi công cũng được nhắc nhở

đảm bảo tiến độ thi công tranh thủ thời tiết

thuận lợi.

Công tác giám sát chính sách an toàn môi

trường – xã hội tại một số dự án như Dự án mở

rộng Nâng cấp đô thị Việt Nam, tiểu dự án Long

Xuyên; hợp phần nạo vét kè, sông An Hòa, Anh

Cựu và Như Ý- Thành phố Huế… đảm bảo việc

giải phóng mặt bằng các hộ dân cho dự án

được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ các khung

chính sách đã phê duyệt của Nhà nước Việt

Nam và nhà tài trợ, đáp ứng yêu cầu triển khai

thi công.



Kế hoạch tháng 09/2021
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❑ Phát triển dự án:

• Phương Mai 3 Resort: phê duyệt điều chỉnh quy hoạch

• Nước Nhơn Hội: hoàn thành chi trả giải phóng mặt bằng và nhận bàn giao mặt bằng

• Nước Thuận Thành: làm việc với cơ quan Nhà nước để đạt chấp thuận chủ trương đầu tư

❑ Các dự án năng lượng tái tạo: tiếp tục công tác nghiên cứu, chuẩn bị để có định hướng phát triển phù hợp với tình

hình phát triển NLTT tại Việt Nam

❑ Các dự án điện rác: tiếp tục làm việc với đơn vị tư vấn, nhà cung cấp công nghệ và cơ quan chức năng trong công

tác chuẩn bị dự án đầu tư

❑ Tiếp tục làm việc với các đối tác trong nước và quốc tế để lựa chọn đối tác phù hợp cùng tham gia đầu tư các dự án

NLTT, cấp thoát nước cũng như huy động vốn thực hiện dự án

❑ Triển khai nhân sự thực hiện gói thầu tư vấn tại Lào theo kế hoạch

❑ Các đoàn tư vấn tổ chức triển khai thực địa tại hiện trường đẩy nhanh tiến độ nhà thầu thi công đạt các mốc tiến độ

cam kết

❑ Tham gia đấu thầu các dự án theo như mục tiêu đã đặt ra.

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN



Kế hoạch tháng 09/2021
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❑ Hoàn thiện hồ sơ, triển khai kế hoạch tăng vốn 500 tỷ đã được Đại hội cổ đông thông qua; Ký kết hợp đồng tư vấn

dịch vụ phát hành cổ phiếu tăng vốn với công ty chứng khoán

❑ Đề xuất giảm lãi vay ngân hàng BIDV, MB Bank và các ngân hàng đang cho vay Halcom và các công ty thành viên

❑ Thúc đẩy các nguồn doanh thu từ tư vấn, hợp tác kinh doanh, thu hồi công nợ các đối tác, tiết kiệm chi phí hoạt

động

❑ Đánh giá tổng kết kế hoạch 6 tháng đầu năm , đánh giá KPI và cập nhật kế hoạch 6 tháng cuối năm (năm tài chính)

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH – TÀI CHÍNH



Các hoạt động nổi bật khác
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❑ Các cổ đông đã nhất trí thông qua kết quả sản
xuất kinh doanh năm 2020 là hơn 96 tỷ đồng.

❑ Các Cổ đông cũng đã thảo luận biểu quyết kế
hoạch SXKD năm 2021 là 116 tỷ đồng, lợi
nhuận 10,4 tỷ đồng, đồng thời đặt ra 1 số mục
tiêu đảm bảo hiệu quả công tác vận hành như
tối ưu hóa dịch vụ quản lý tài sản; nâng cao
năng lực kỹ thuật chuyên môn; bảo dưỡng các
turbine theo tiêu chuẩn của Tập đoàn Siemens
Gamesa.

31.8.2021 – CTCP Phong Điện Miền Trung (CWP) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông

thường niên 2021.



Các hoạt động nổi bật khác
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Trách nhiệm xã hội cộng đồng:

Hỗ trợ tỉnh Bình Dương, Long An, Hậu Giang, Bình Định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Hỗ trợ tỉnh Long An

▪ 1.000 bộ trang phục bảo hộ y tế

▪ Trị giá 218.000.000 đồng

Hỗ trợ tỉnh Bình Dương

▪ 20.000 bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19

▪ Trị giá 1.720.000.000 đồng



Các hoạt động nổi bật khác
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Trách nhiệm xã hội cộng đồng:

Hỗ trợ tỉnh Bình Dương, Long An, Hậu Giang, Bình Định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Hỗ trợ tỉnh Hậu Giang

▪ 10 tấn gạo

▪ Trị giá 150.000.000 đồng

Hỗ trợ tỉnh Bình Định (CWP)

▪ 220 suất quà nhu yếu phẩm

▪ Trị giá 50.000.000 đồng

Đến nay, Halcom VN đã tham gia ủng hộ hoạt động phòng, chống dịch với tổng số tiền lên đến gần 2,5 tỷ đồng.



Các hoạt động nổi bật khác

21-22.8.2021 – Kết thúc khóa đào tạo gồm 3 giai đoạn do Halcom Việt Nam phối hợp với Viện Malik
(Thụy Sĩ) tổ chức nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ nhân sự Công ty, toàn thể CBNV đã tham
dự phiên Đồng hợp Xây dựng chiến lược quản lý (giai đoạn 3).
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❑ Thông qua các câu hỏi gợi mở, chứa đựng mục

tiêu SMART do Malik đề ra, CBNV Công ty thảo

luận các chủ đề cốt lõi xuyên suốt trong hoạt động

doanh nghiệp và cùng đề ra kế hoạch hành động.

❑ 2 giai đoạn đã hoàn thành trước đó:

• Giai đoạn 1: Chẩn đoán hệ thống

• Giai đoạn 2: Đào tạo nguồn nhân lực



Các hoạt động nổi bật khác
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27.8.2021 - Halcom Việt Nam tham dự và chia sẻ

kinh nghiệm từ dự án Điện mặt trời Hậu Giang tại

Hội nghị trực tuyến Solar Energy Future Vietnam

Virtual 2021 do Leader Associates tổ chức.

▪ Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quang Huân, trong vai trò

diễn giả, đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về triển khai

dự án điện mặt trời với dẫn chứng về nhà máy ĐMT

Hậu Giang 35 MWp.

▪ Giám đốc Tài chính Nguyễn Hoàng Hải tham dự

phiên thảo luận về các thách thức trong đầu tư dự án

điện mặt trời tại Việt Nam, cùng các đại diện đến từ

Scatec ASA, BayWa r.e., Marshal Globa Renewable

Power, Duane Morris VN.



VƯƠN CÙNG THỜI ĐẠI

ĐT: (+84) 24 35624709/10 Fax: (+84) 24 35624711

Email: Info@halcom.vn Website: www.halcom.vn

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình

106 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

mailto:Info@halcom.vn
http://www.halcom.vn/
https://www.linkedin.com/company/halcomvietnam
https://www.facebook.com/halcomvietnam
https://www.youtube.com/channel/UCDCqq0qZjOUgWvUTVMOFBJQ

