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Kết quả kinh doanh
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CTCP PHONG ĐIỆN MIỀN TRUNG 
(CWP)

Doanh thu QI năm TC 2022 đạt 15,5 tỷ VND với 
tổng sản lượng 7.884 MWh. Bên cạnh đó, 

Công ty đang triển khai xin cấp phép hồ sơ 
xin mở rộng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh 

doanh trong ngành điện lực.

CTCP HALCOM VIỆT NAM

Doanh thu QI năm TC 2022 (báo cáo 
riêng công ty mẹ), Halcom Việt Nam 
đã tập trung thúc đẩy tiến độ các Dự 
án đầu tư đang triển khai, sản xuất 
kinh doanh và đạt doanh thu 28,3 tỷ 

VND. 

CTCP ĐIỆN MẶT TRỜI 
VKT-HOÀ AN

Sản lượng QI năm TC 2022 đạt 12.802 MWh 
với doanh thu đạt 21 tỷ VND, đảm bảo hoàn 

thành kế hoạch năm 2022.



Dự án đầu tư
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 Địa điểm: Tỉnh Bình Định

1.140 tỷ đồngTổng mức đầu tư: 

25 haTổng diện tích:

QI/2023Vận hành khai thác:

50.000 m3/ ngày (Năm 2030)Công suất:

10.000m3 / ngàyGiai đoạn 1:
20.000m3 / ngàyGiai đoạn 2:

(2022 - 2023)

(2023 - 2025)

HỆ THỐNG CẤP NƯỚC KKT NHƠN HỘI

Tiến độ hiện tại: Đã khởi công xây dựng Dự án ngày 05/3/2022 và đang thi
công các hạng mục hạ tầng, công nghệ.

50.000m3 / ngàyGiai đoạn 3: (2026 - 2030)
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Đến nay đã thi công được hơn 20% khối lượng hạng mục hạ tầng nhà máy (bao gồm tường chắn, cửa thu nước, san nền nhà máy, …)

Dự án đầu tư

 Địa điểm: Tỉnh Bình Định

HỆ THỐNG CẤP NƯỚC KKT NHƠN HỘI

Hình ảnh thi công
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 Địa điểm: Tỉnh Bắc Ninh

60 tỷ đồng Tổng mức đầu tư:

1,2 haDiện tích xây dựng:

Quý 2/2024Hoàn thành xây dựng: 

12.000 m3/ngàyCông suất:

NHÀ MÁY NƯỚC THUẬN THÀNH (Giai đoạn 2)

Tiến độ hiện tại: Đang hoàn thiện hồ sơ thu hồi và giao đất để triển
khai thi công xây dựng.

Dự án đầu tư



 Địa điểm: Tỉnh Bình Định

5.500 tỷ đồngTổng mức đầu tư:

60 haDiện tích:

Năm 2025Triển khai bán hàng:

Năm 2026Ngày hoạt động:

532 cănTổng số lô biệt thự:

PHƯƠNG MAI 3 RESORT

Tiến độ hiện tại: Hồ sơ điều chỉnh QH phân khu đã được
hoàn thiện. Hiện BQL đang hoàn thiện và xin phê duyệt điều
chỉnh QH nhà máy điện gió Phương Mai 3

Dự án đầu tư



Hoạt động tư vấn

Chính thức ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn Thiết kế Lập Dự án đâu tư đoạn Chí Thạnh - Vân Phong, thuộc Dự án
Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông. 

Đoàn tư vấn tại Dự án Phát triển các đô thị loại 2 đô thị Xanh - Tiểu Dự án Thừa Thiên Huế đã thực hiện chương trình
tập huấn về CS an toàn môi trường & Kế hoạch hành động giới cho cán bộ BQLDA, 06 nhà thầu và Ban giám sát cộng
đồng tại 11 phường của TP Huế.

Dự án Quản lý nguồn nước và cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững Cộng hòa DCND Lào. Đoàn tư vấn đã hoàn thành
công tác khảo sát thực địa tai 3 tỉnh Houaphan, Luang Prabang, Xiengkhouang để lập báo cáo xác minh của 23 hộ
hiến đất với diện tích.

Đoàn Tư vấn đã hoàn thành và trình Bộ GTVT thẩm định phần thiết kế cơ sở, hồ sơ cắm cọc GPMB cao tốc Chí Thạnh 
- Vân Phong, Phú Yên với chiều dài 13km. 

Tích cực mở rông hợp tác với các cơ quan Hội, Viện chuyên ngành để tham gia vào các đề tài nghiên cứu, nhiệm vụ liên
quan đến các chủ để, nôi dung về môi trường, bảo vệ nguồn nước lưu vực sông, xử lý rác thải nhựa và những điểm mới
của Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thi hành từ 1/1/2022. 



Hoạt động tư vấn

 Tháng 5/2022 - 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 tiến hành giám sát đợt 2 theo
2 hạng mục đang thi công và tham vấn cộng đồng tại 3
phường dự án.

 Tháng 5/2022 – Đoàn tư vấn giám sát độc lập môi trường
xã hội CTCP 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 Nâng cấp đô thi Tiểu Dự án TP Long
Xuyên tại 4 phường của dự án.

 Tháng 5/2022 – Đoàn tư vấn giám sát độc lập tái định cư
đối với tất cả các hạng mục của Dự án thuộc Dự án môi
trường đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu- Tiểu Dự
án TP Hội An.

Hình ảnh: Khảo sát 
hiện trường của đoàn 

tư vấn tháng 5/2022 tại
Tp Long Xuyên



Hoạt động tư vấn

Hợp tác với các đối tác quốc tế để tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn cho gói thầu về đường sắt 
đô thị tại Hà Nội và TP HCM có nguồn vốn của Nhật Bản (JICA) và Đức (KWF)

Tháng 8/2022, Đoàn tư vấn giám sát độc lập sẽ tiến hành công việc tại thực địa đối với Dự án Môi
trường bền vững các TP duyên hải- Tiểu dự án TP Quy Nhơn. 

Tháng 8/2022 Đoàn tư vấn quốc tế cũng sẽ tiến hành thực địa giám sát đợt 2 đối với Dự án Quản lý
nguồn nước và cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững Cộng hòa DCND Lào

Các chuyên gia khác thuộc gói thầu:
- Quản lý Hợp đồng và giám sát thi công Thành phố Xanh- ADB Huế: Các chuyên gia khác tiến hành giám
sát công trình đảm bảo tiến độ xây dựng các nhà thầu. 
- Giám sát MT- XH tại Hải Dương, Quy Nhơn, Long An được huy động đảm bảo công tác chi trả bồi
thường GPMB được đúng quy định pháp luật và tiêu chuẩn của Nhà tài trợ. 

KẾ HOẠCH
QUÝ II

NĂM TC 
2022
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Tháng 04/2022 – Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Bình Dương, Đơn vị bầu cử số 2, gồm ông Nguyễn Quang Huân và bà
Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường An Bình, Bình An, Dĩ An, TP. Dĩ An
trước kỳ họp thứ ba Quốc hội khoá XV.
Tháng 06/2022 – Đoàn cũng có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Tân Đông Hiệp & Bình Thắng sau kỳ họp thứ ba Quốc hội khoá XV.

Các hoạt động nổi bật khác

ĐBQH Nguyễn Quang Huân đến thăm và tặng quà cán bộ mặt trận
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Dĩ An

ĐBQH Nguyễn Quang Huân lắng nghe ý kiến cử tri trên địa bàn TP Dĩ An



Các hoạt động nổi bật khác
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Đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch HĐQT Halcom VN 
Nguyễn Quang Huân phát biểu tại kỳ họp thứ 3

Ngày 23/05–16/06/2022 tại Hà Nội – Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV diễn ra, tập trung thảo luận, đánh giá bổ sung kết quả thực
hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình triển khai và kết quả thực hiện kế hoạch phát
triển kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022.

13/06/2022, tại Nhà Quốc Hội, Chủ tịch Quốc Hội đã gặp mặt các ĐBQH là 
nhà khoa học. Ông Nguyễn Quang Huân được mời tham dự chương trình.



Các hoạt động nổi bật khác
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17/6/2022 tại Hà Nội – Hội thảo “Cơ chế chính sách, giải pháp phát triển năng lượng Việt Nam bền vững” do Hiệp hội Năng lượng
Việt Nam (VEA) tổ chức, phân tích những vấn đề thiết thực cụ thể qua thực tiễn về phát triển năng lượng Việt Nam gồm điện khí,
các dự án năng lượng khác như than, sinh khối, điện mặt trời, điện gió trên bờ và ngoài khơi. Ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên
UB KH,CN&MT của Quốc hội, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam, tham dự với tư cách Đoàn Chủ tọa.

Toàn cảnh hội thảo ĐBQH Nguyễn Quang Huân phát biểu tại hội thảo
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Các hoạt động nổi bật khác
Ngày 7-8/7/2022 tại TP.HCM, Hội nghị thượng đỉnh điện gió Việt Nam lần thứ 5 (VOOWS 2022) đã diễn ra với sự tham dự của 50
diễn giả và hơn 300 đại biểu lĩnh vực năng lượng tái tạo trong nước và quốc tế. Đại diện CTCP Halcom Việt Nam tham dự và chia
sẻ về thực trạng và tương lai của O&M điện gió trên bờ tại Việt Nam.

Hội nghị thượng đỉnh điện gió Việt Nam lần thứ 5
(VOOWS 2022) được tổ chức tại TP HCM

Ông Nguyễn Minh Nhất, Trưởng bộ phận Kỹ thuật CTCP Phong Điện
Miền Trung (CWP), công ty thành viên thuộc Halcom Việt Nam chia sẻ 

về thực trạng và tương lai của O&M điện gió trên bờ tại Việt Nam



Các hoạt động nổi bật khác
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Ngày 26/6/2022 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương đã diễn ra chương trình “Mẹ đỡ đầu – Yêu thương và sẻ
chia”, Công ty CP Halcom Việt Nam đã ủng hộ 50 triệu đồng tới chương trình, bày tỏ mong muốn sẻ chia, giúp đỡ cho các em
nhỏ mồ côi do đại dịch Covid-19.

Các cặp Mẹ – Con nhận quà tặng của chương trình Các đại biểu tham dự chương trình “Mẹ đỡ đầu”
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Các hoạt động nổi bật khác
Tháng 06/2022, đại diện Công ty CP Phong Điện Miền Trung (CWP) đã trao tặng tiền quyên góp cho xã Nhơn Hội, thành phố Quy
Nhơn để ủng hộ công tác tổ chức Ngày hội VH-TT miền Biển; và xã Cát Chánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định nhân dịp xã đón
nhận danh hiệu Nông thôn mới.

Ông Nguyễn Việt Nam, Phó TGĐ CTCP Phong Điện Miền 
Trung trao tiền ủng hộ cho ông Nguyễn Văn Thường,

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Nhơn Hội

UBND TP Quy Nhơn tổ chức Ngày hội Văn hóa-Thể thao 
miền Biển lần thứ XV-2022



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
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