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Kính gửi: Quý Cổ đông và Nhà đầu tư

1.Kết quả kinh doanh

Ghi chú: Số liệu doanh thu tháng và lũy kế cả năm 2021 là số ước thực hiện.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu 
tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 10/2021 và kế hoạch tháng 11/2021 cụ thể như sau:

TT Chỉ tiêu Kế hoạch 
tháng

Thực hiện 
tháng 

Đạt kế hoạch 
tháng

Lũy kế năm 
2021

A B 1 2 3=2/1 4

I Sản lượng (tr.kWh)

1 Nhà máy điện Cà Mau 1&2      555,6 146,3 26% 3.828
2 Nhà máy điện Nhơn Trạch  1          4,8 3,9 80% 434
3 Nhà máy điện Nhơn Trạch  2      310 261,2 84% 2.629
4 Nhà máy điện Hủa Na        92,7 69,5 75% 459
5 Nhà máy điện Đakđrinh        55 70,3 128% 441,5
6 Nhà máy điện Vũng Áng 1      423,3 47,3 11% 5.004
7 CTCP Năng lượng tái tạo ĐLDK          0,5 0,25 50% 0,7

Tổng cộng 1.442 598,7 42% 12.797

II Doanh thu ước tính (Tỷ đồng)

1 Nhà máy điện Cà Mau 1&2 803 273,7 34% 7.033
2 Nhà máy điện Nhơn Trạch  1 10,2 14,2 139% 1.120
3 Nhà máy điện Nhơn Trạch  2 520,3 499 96% 4.960
4 Nhà máy điện Hủa Na 102 76,3 75% 567,8
5 Nhà máy điện Đakđrinh 61 69,6 114% 515
6 Nhà máy điện Vũng Áng 1 635 82,6 13% 7.528,6
7 CTCP Năng lượng tái tạo ĐLDK 1,1 0,6 55% 2,8

 Tổng cộng 2.031 1.016            48 % 21.727

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG THÁNG
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Trong tháng 10/2021, nhu cầu phụ tải trên 
hệ thống tiếp tục giảm thấp do tình hình 
dịch Covid-19. Đồng thời có mưa trên diện 
rộng cả nước và xảy ra mưa bão, lũ lụt tại 
các tỉnh Miền Trung, các NMĐ mặt trời vẫn 
được ưu tiên huy động. Giá thị trường điện 
toàn phần tháng 10/2021 trung bình đạt 
920 đồng/kWh (tính đến hết ngày 24/10).  
Tình hình hoạt động của các nhà máy điện 
như sau:

- NMĐ Cà Mau 1&2: NMĐ Cà Mau chỉ được huy động 01 tổ với sản lượng thấp vào đầu tháng. Từ 
ngày 26/10 đến nay được huy động 02 tổ máy với sản lượng trung bình khoảng 16 triệu kWh/ngày 
theo điều độ của A0. 

- NMĐ Nhơn Trạch 1: NMĐ Nhơn Trạch 1 được giao sản lượng điện hợp đồng (Qc) rất thấp (4,8 
triệu kWh, vào ngày 01/10). Nhà máy chào giá với mục tiêu chỉ vận hành khi giá thị trường vượt 
chi phí biến đổi. Do giá thị trường thấp nên từ ngày 25/10 đến nay A0 huy động nhà máy với sản 
lượng trung bình chỉ 0,64 triệu kWh/ngày.

- NMĐ Vũng Áng 1: NMĐ Vũng Áng 1 đang dừng máy để BDSC định kỳ Tổ máy số 02 và xử lý sự cố 
Tổ máy số 01, nên chỉ phát điện khi hoàn thành công tác đại tu Tổ máy số 02 từ ngày 26/10.  

- NMĐ Nhơn Trạch 2: Trong tháng 10, NMĐ Nhơn Trạch 2 được giao Qc 270,9 triệu kWh. NMĐ 
Nhơn Trạch 2 chào giá để vận hành hợp lý, vừa gia tăng sản lượng phát và đảm bảo không ảnh 
hưởng nhiều đến hiệu quả sản xuất.

- NMĐ Hủa Na: NMĐ  Hủa Na được giao Qc 59,2 triệu kWh. Năm nay mùa mưa đến muộn, chỉ có 
một ít trận mưa lớn, lượng nước về hồ từ đầu mùa mưa không cao nên nhà máy vận hành với sản 
lượng thấp. NMĐ Hủa Na vận hành với sản lượng cao vào nửa cuối tháng 10 nhưng vẫn không 
hoàn thành kế hoạch tháng. 

- NMĐ Đakđrinh: NMĐ Đakđrinh được giao Qc 40,5 triệu kWh. Trong nửa đầu tháng 10 bắt đầu có 
mưa, nhà máy chào giá vận hành theo thị trường với sản lượng cao. Nửa cuối tháng có mưa lũ lớn 
tại các tỉnh Nam Miền Trung, nhà máy chào giá để vận hành với sản lượng tối đa.NMĐ Đakđrinh 
hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng được giao.

3. Tình hình đầu tư dự án mới:

Dự án đầu tư NMĐ Nhơn Trạch 3-4: Gói thầu EPC đã mở thầu ngày 23/8/2021, Ban quản lý dự án 
Điện và các bộ phận liên quan đang đàm phán với nhà thầu để sớm hoàn thành công tác lựa chọn 
nhà thầu. Tiếp tục thực hiện công tác thu xếp vốn, đàm phán hợp đồng mua bán khí và hợp đồng 
mua bán điện cho dự án theo đúng tiến độ.

2. Tình hình sản xuất và tham gia thị trường điện:
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Giá cổ phiếu và KLGD của POW trong tháng 10

Nguồn: Bloomberg

Thị trường chứng khoán Việt Nam có sự tăng trưởng trở lại ở tháng 10. VN-Index đã vượt đỉnh 

lịch sử 1.420,27 điểm được thiết lập ngày 2/7/2021. Chốt phiên giao dịch cuối cùng của tháng 10, 

VN-Index lên mức cao kỷ lục với 1.444,27 điểm, tương ứng tăng gần 31% so với cuối năm 2020. 

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 5.313 tỷ đồng trên sàn HOSE trong tháng 10, giảm gần 41% so 

với với tháng trước đó. Tháng 10 là tháng khối ngoại bán ròng nhiều thứ 5 trong 8 tháng bán ròng 

kể từ đầu năm 2021.

POW cùng chung với xu hướng của thị trường. Kết thúc phiên 29/9, cổ phiếu POW đóng cửa tại 

12.650 đồng/CP, ghi nhận mức tăng 0,96% trong tháng. Khối lượng giao dịch bình quân tháng 

10/2021 đạt 17,11 triệu CP/ phiên. 

II. TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỔ PHIẾU POW

3. Tình hình đầu tư dự án mới: 
Dự án đầu tư NMĐ Nhơn Trạch 3 & Nhơn Trạch 4: Gói thầu EPC đã mở thầu 

ngày 23/8/2021, Ban quản lý dự án Điện và các bộ phận liên quan đang đàm phán 
với nhà thầu để sớm hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu. Tiếp tục thực hiện 
công tác thu xếp vốn, đàm phán hợp đồng mua bán khí và hợp đồng mua bán điện 
cho dự án theo đúng tiến độ. 

 
II. Tình hình giao dịch cổ phiếu POW: 

 

 
 

Thị trường chứng khoán Việt Nam có sự tăng trưởng trở lại ở tháng 10. VN-Index 
đã vượt đỉnh lịch sử 1.420,27 điểm được thiết lập ngày 2/7/2021. Chốt phiên giao 
dịch cuối cùng của tháng 10, VN-Index lên mức cao kỷ lục với 1.444,27 điểm, 
tương ứng tăng gần 31% so với cuối năm 2020. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 
5.313 tỷ đồng trên sàn HOSE trong tháng 10, giảm gần 41% so với với tháng trước 
đó. Tháng 10 là tháng khối ngoại bán ròng nhiều thứ 5 trong 8 tháng bán ròng kể 
từ đầu năm 2021. 

POW cùng chung với xu hướng của thị trường. Kết thúc phiên 29/9, cổ phiếu POW 
đóng cửa tại 12.650 đồng/CP, ghi nhận mức tăng 0,96% trong tháng. Khối lượng 
giao dịch bình quân tháng 10/2021 đạt 17,11 triệu CP/ phiên.  
 
 
 
 
III. Nhiệm vụ công tác tháng 11/2021 
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Giá cổ phiếu và KLGD của POW trong tháng 10

Đóng Cửa (*) Khối Lượng
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1. Công tác sản xuất kinh doanh điện:

Tiếp tục vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả các nhà máy điện. Kế hoạch SXKD năm 2021 đã 
được ĐHĐCĐ phê duyệt dự kiến trong tháng là 1.707  triệu kWh và doanh thu dự kiến ước đạt 
2.478 tỷ đồng, chi tiết cụ thể như sau: 

TT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

I Sản lượng điện (tr.kWh)    1.707 

1 NMĐ Cà Mau 1&2       593,4 

2 NMĐ Nhơn Trạch 1            4,6 

3 NMĐ Nhơn Trạch 2       389 

4 NM Thủy điện Hủa Na         44 

5 NM Thủy điện Đakđrinh         82 

6 NMĐ Vũng Áng 1       593 

7 CTCP Năng lượng tái tạo ĐLDK            0,5 

II Doanh thu (tỷ đồng) 2.478

1 NMĐ Cà Mau 1&2 858

2 NMĐ Nhơn Trạch 1 9,8

3 NMĐ Nhơn Trạch 2 637,6

4 NM Thủy điện Hủa Na 49,3

5 NM Thủy điện Đakđrinh 90,6

6 NMĐ Vũng Áng 1 831,6

7 CTCP Năng lượng tái tạo ĐLDK 1,1

2. Các nhiệm vụ trọng tâm khác:
- Tiếp tục làm việc với EVN/EPTC để đàm phán PPA của Cà Mau, Nhơn Trạch 3&4... 
- Đảm bảo công tác vận hành an toàn, ổn định các nhà máy điện; phối hợp với PV Gas, TKV, các đơn 
vị cung cấp dầu để đảm bảo cung ứng đủ nhiên liệu (khí, than, dầu) cho các Nhà máy điện.

III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11/2021




