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Kết quả kinh doanh - CTCP Halcom Việt Nam 
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❑ Trong tháng 11/2021, Halcom công ty mẹ

đạt doanh thu riêng lẻ là 20,3 tỷ VND

❑ Lũy kế 8 tháng đầu năm tài chính 2021

(T4 – T11/2021), Halcom Việt Nam (báo

cáo riêng - công ty mẹ) đạt doanh thu

142,1 tỷ VND, đạt 73% kế hoạch đề ra cả

năm tài chính 2021 là 195 tỷ VND.

❑ Halcom đang đẩy nhanh tiến độ dự án

Nhà máy nước Nhơn Hội, mở rộng nhà

máy nước Thuận Thành, tái cơ cấu điện

gió Phương Mai 3, ngoài ra các dự án

resort Phương Mai 3, điện rác cũng đang

tiếp tục được triển khai về mặt pháp lý.



Kết quả kinh doanh - CTCP Phong điện Miền Trung (CWP)
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❑ Doanh thu tháng 11/2021 đạt 14,52
tỷ VND với sản lượng 7.375 MWh,
tăng đột biến mạnh so với các
tháng trước đây trong năm

❑ Doanh thu 8 tháng đầu năm tài
chính 2021 (04 - 10/2021) của Nhà
máy Phong Điện Phương Mai 3 đạt
59 tỷ VND, đạt 51% 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).



Kết quả kinh doanh - CTCP Điện mặt trời VKT - Hòa An

4

❑ Nhà máy Điện mặt trời Hậu Giang
bắt đầu đi vào hoạt động từ cuối
tháng 12/2020 đầu năm 2021

❑ Sản lượng tháng 11/2021 đạt 3.145
MWh với doanh thu 5,16 tỷ VND

❑ Doanh thu 08 tháng đầu năm tài
chính 2021 (04 - 10/2021) là 47.9
tỷ VND, chiếm 60% tổng kế hoạch
năm 2021 (81,2 tỷ VND).



Dự án đầu tư
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❖ Địa điểm: Tỉnh Bình Định

800 tỷ đồngTổng mức đầu tư: 

4,9 haDiện tích:

Q4/2022Vận 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)

NHÀ MÁY NƯỚC NHƠN HỘI

Tiến độ hiện tại: Công tác huy động thiết bị, máy móc và nhân lực đã sẵn

sàng để triển khai thi công. Thời tiết đang trong mùa mưa, do vậy BQL

KKT chưa thể bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư để triển khai.
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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:

NHÀ MÁY NƯỚC THUẬN THÀNH (Giai đoạn 2)

Tiến độ hiện tại: Hoàn thành việc nâng công suất nhà máy thêm 1

module, đáp ứng nhu cầu nước cho các khu công nghiệp xung

quanh (công suất 6200 m3/ngày)

Dự án đầu tư
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Dự án đầu tư

❖ Địa điểm: Tỉnh Bình Định

5.500 tỷ đồngTổng mức đầu tư:

60 haDiện tích:

Quý 3/2022Triển khai bán hàng:

Quý 3/2023Ngày hoạt động:

532 cănTổng số lô biệt thự:

PHƯƠNG MAI 3 RESORT

Tiến độ hiện tại: Đã hoàn thiện đồ án quy hoạch chi tiết 1/500

theo ý kiến các sở và địa phương và trình Ban Quản lý Khu

kinh tế tỉnh Bình Định phê duyệt ngày 7/12/2021.



Hoạt động tư vấn

❑ Ngày 11/11/2021, đoàn tư vấn Giám sát độc lập môi trường và tái

định cư – dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực TP Hải

Dương đã họp khởi động với BQLDA Hải Dương và thực hiện khảo

sát hiện trường phục vụ việc chuẩn bị báo cáo khởi đầu và kế hoạch

thực hiện nhiệm vụ trong suốt thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn.

❑ Ngày 22–26/11/2021, đoàn tư vấn giám sát độc lập môi trường xã hội

– Halcom VN đã tiến hành chuyến công tác giám sát định kỳ lần thứ

4 các vấn đề an toàn môi trường và xã hội cho dự án Dự án Môi

trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án TP Quy

Nhơn.

❑ Trong tháng 11/2021, Công ty CP Halcom Việt Nam đã chính thức ký

kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn cho Gói thầu số 6: Điều tra,

khảo sát đánh giá chỉ số hài lòng của người dân tại 63 địa phương

thuộc nhiệm vụ: Kiểm tra, đánh giá, xếp hạng về bảo vệ môi trường

các địa phương” theo QĐ 2782/QĐ-BTNMT: Ban hành “Bộ chỉ số

đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực

thuộc Trung ương”.

Hình ảnh: Khảo sát hiện trường của đoàn tư vấn tháng 11/2021



Kế hoạch tháng 12/2021
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HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN

❑ Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và Đệ trình đề xuất đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư dự án Phương Mai 3

resort

❑ Tiếp tục phối hợp với các đối tác đầu tư, nhà cung cấp công nghệ, tư vấn để phát triển các dự án điện rác tại Việt Nam

❑ Triển khai thi công dự án nước Nhơn Hội.

❑ Trình nộp chính thức báo cáo khởi đầu cho gói thầu tư vấn tại Lào.

❑ Triển khai thực hiện báo cáo bán niên cho các Hợp đồng dịch vụ tư vấn đã ký.

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

HOẠT ĐỘNG KHÁC

❑ Gửi Giấy mời và tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường



Các hoạt động nổi bật khác
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Ông Nguyễn Quang Huân, Đại biểu Quốc hội khóa XV, 

Ủy viên Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch HĐQT 

Công ty CP Halcom Việt Nam phát biểu tại diễn đàn.

Toàn cảnh diễn đàn “Cơ chế thu hút đầu tư phát triển bền vững 

năng lượng tái tạo tại Việt Nam”

Ngày 26/11/2021 tại Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội đồng Tư vấn Khoa

học, Giáo dục và Môi trường – Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tạp chí Diễn Đàn Doanh Nghiệp (Enternews) đã tổ chức diễn

đàn “Cơ chế thu hút đầu tư phát triển bền vững năng lượng tái tạo tại Việt Nam” với sự tham dự và chia sẻ ý kiến của các

chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, các đại sứ quán nước ngoài.



Các hoạt động nổi bật khác
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Ngày 29.11.2021 tại Hậu Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã

tổ chức buổi lễ bàn giao mái ấm tình thương cho hội viên

hội phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vị Thắng, huyện Vị

Thủy. Lễ bàn giao có sự tham dự của đại diện Hội Liên hiệp

Phụ nữ tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đơn vị tài trợ trong

đó có Halcom Việt Nam.



Các hoạt động nổi bật khác
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Ngày 23-24.11.2021, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương – ông Nguyễn Quang Huân, Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường

Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam và bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương đã tiếp xúc

cử tri tại các phường Dĩ An, An Bình; Tân Bình, Tân Đông Hiệp; và Đông Hoà, Bình An, Bình Thắng.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, ĐBQH Nguyễn Quang Huân cũng đã trao quà hỗ trợ đội ngũ tuyến đầu phòng, chống dịch tại Bình Dương.



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
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