BẢN TIN NHÀ ĐẦU TƯ
Tháng 10/2021

Kết quả kinh doanh - CTCP Halcom Việt Nam
❑ Trong tháng 10/2021, Halcom công ty mẹ
- báo cáo riêng đạt doanh thu là 10,7 tỷ
VND
❑ Lũy kế 7 tháng đầu năm tài chính 2021
(T4 – T10/2021), Halcom Việt Nam (báo
cáo riêng - công ty mẹ) đạt doanh thu
121,7 tỷ VND, đạt 62,4% kế hoạch đề ra
cả năm tài chính 2021 là 195 tỷ VND.
❑ Halcom đang tiếp tục đẩy mạnh tiến độ
các dự án đầu tư mới (nhà máy nước
sạch Nhơn Hội - Bình Định, Resot – Bình
Định, điện rác – Hà Nội, Long An, …),
phát triển mở rộng nhà máy nước Thuận
Thành (Bắc Ninh) tái cơ cấu các dự án
hiện tại, thúc đẩy các hoạt động tư vấn
trong nước và ngoài nước.
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Kết quả kinh doanh - CTCP Phong điện Miền Trung (CWP)
❑ Doanh thu tháng 10/2021 đạt 5,41
tỷ VND với sản lượng 2.789 MWh
❑ Doanh thu 7 tháng đầu năm tài
chính 2021 (04 - 10/2021) của Nhà
máy Phong Điện Phương Mai 3 đạt
44,48 tỷ VND, đạt 38,2% cả năm dự
kiến là 116,2 tỷ VND
❑ Mùa gió tại khu vực thường có xu
hướng mạnh 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 Điện mặt trời VKT - Hòa An
❑ Nhà máy Điện mặt trời VKT Hòa An
bắt đầu đi vào hoạt động từ cuối
tháng 12/2020 đầu năm 2021
❑ Sản lượng tháng 10/2021 đạt 2.945
MWh với doanh thu 3,43 tỷ VND,
giảm 40% so với tháng 09/2021
(5,72 tỷ VND) – bởi đây là mùa mưa
của khu vực Đồng Bằng Sông Cửu
Long
❑ Doanh thu 07 tháng đầu năm tài
chính 2021 (04 - 10/2021) là 41,36 tỷ
VND, chiếm 51% tổng kế hoạch năm
2021 (81,2 tỷ VND).
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Dự án đầu tư
NHÀ MÁY NƯỚC NHƠN HỘI
❖ Địa điểm: Tỉnh Bình Định
Diện tích:

4,9 ha

Tổng mức đầu tư:

800 tỷ đồng

Công suất:

50.000 m3/ ngày (Năm 2030)

Giai đoạn 1:

20.000m3 / ngày

(2021 - 2025)

Giai đoạn 2:

50.000m3 / ngày

(2026 - 2030)

Vận hành khai thác: Q3/2022
Tiến độ hiện tại: Đã chi trả cho 20/20 hộ dân thuộc diện thu hồi đất. Các bước
chuẩn bị khởi công đã hoàn thành và sẵn sàng khởi công sau khi được bàn
giao mặt bằng.
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Dự án đầu tư
NHÀ MÁY NƯỚC THUẬN THÀNH (Giai đoạn 2)
❖ Địa điểm: Tỉnh Bắc Ninh
Diện tích xây dựng:

1,2 ha

Tổng mức đầu tư:

60 tỷ đồng

Công suất:

12.000 m3/ngày

Hoàn thành xây dựng:

Quý 3/2022

Tiến độ hiện tại: Công ty đã hoàn thiện hồ sơ nâng công suất và
nguồn nước giai đoạn 2. Hiện UBND tỉnh Bắc Ninh đang phê duyệt
và dự kiến khởi công trong Quý 1/2022.
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Dự án đầu tư
PHƯƠNG MAI 3 RESORT
❖ Địa điểm: Tỉnh Bình Định
Diện tích:

60 ha

Tổng mức đầu tư:

5.500 tỷ đồng

Tổng số lô biệt thự:

532 căn

Triển khai bán hàng:

Quý 2/2022

Ngày hoạt động:

Quý 2/2023

Tiến độ hiện tại: Ban Quản lý KKT đã gửi văn bản lấy ý kiến
cơ quan liên quan về hồ sơ quy hoạch Phương Mai 3.

Hoạt động tư vấn
Trong tháng 10/2021, Công ty CP Halcom Việt Nam đã chính thức ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát độc lập
môi trường và tái định cư cho Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực – Tiểu dự án Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải
Dương. Dự án sử dụng vốn vay IDA chuyển đổi của Ngân hàng Thế giới, vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh và dự kiến sẽ hoàn
thành vào năm 2025.

Kế hoạch tháng 11/2021
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
❑ Đệ trình đề xuất đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư dự án Phương Mai 3 resort

❑ Ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với đối tác quốc tế để triển khai thực hiện các dự án điện rác tại Việt Nam
❑ Khởi công xây dựng Nhà máy nước Nhơn Hội, triển khai thi công hạng mục san lấp mặt bằng, hồ chứa nước và
đường nội bộ

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN
❑ Triển khai họp đoàn công tác với ADB thuộc dự án Giám sát chính sách an toàn tại Lào
❑ Triển khai các Hợp đồng đã ký và thương thảo hợp đồng mới có kết quả chấm thầu
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Kế hoạch tháng 11/2021
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH – TÀI CHÍNH
❑ 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
❑ Hồ sơ vay vốn cho dự án nhà máy Nước Nhơn Hội đã được gửi tới ngân hàng xem xét, phê duyệt cho vay

❑ Công ty CP Phong Điện Miền Trung được chấp thuận sử dụng một phần dự phòng rủi ro tỷ giá để thanh toán cho
đối tác sau đánh giá định kỳ
❑ Công ty tập trung hoàn thành BCTC kiểm toán 06 tháng đầu năm tài chính
❑ 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
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Các hoạt động nổi bật khác
18.10.2021 tại Hà Nội - Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Tọa đàm “Tài nguyên nước và vấn đề quản lý, khai thác, sử dụng nước
sạch” với sự tham dự của các các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý bàn về những thách thức về Việt
Nam đang phải đối mặt về suy giảm nguồn nước, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm quản lý bền vững và hiệu quả các hoạt động
quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên nước, nâng cao việc chấp hành pháp luật trong việc bảo vệ nguồn nước, phòng,
chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước.

Tọa đàm có sự tham dự của đại diện và lãnh đạo Hội đồng dân
tộc của Quốc hội; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
của Quốc hội; Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và
Môi trường; Hội Nước sạch & Môi trường VN.

Đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch HĐQT Halcom VN
Nguyễn Quang Huân tham dự và đóng góp ý kiến.
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Các hoạt động nổi bật khác
20.10 – 13.11.2021 – Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV diễn ra, tập trung thảo luận về các vấn đề kinh tế-xã hội.

Một số hình ảnh đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch HĐQT Halcom VN
Nguyễn Quang Huân tham dự kỳ họp thứ 2.
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VƯƠN CÙNG THỜI ĐẠI
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình
106 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
ĐT: (+84) 24 35624709/10
Email: Info@halcom.vn

Fax: (+84) 24 35624711
Website: www.halcom.vn

