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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 11/2021 và kế hoạch tháng 12/2021 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&2 593,4 233 39% 4.061,5
2 Nhà máy điện Nhơn Trạch  1 4,6 4,5 97% 438,3
3 Nhà máy điện Nhơn Trạch  2 388,8 266,5 69% 2.895,7
4 Nhà máy điện Hủa Na 44,1 57,4 130% 516,9
5 Nhà máy điện Đakđrinh 82 88,8 108% 530,3
6 Nhà máy điện Vũng Áng 1 593,3 204,3 34% 5.208,3
7 CTCP Năng lượng tái tạo ĐLDK 0,5 0,25 50% 0,9

Tổng cộng 1.707 854.7 50% 13.652

II Doanh thu ước tính (Tỷ đồng)

1 Nhà máy điện Cà Mau 1&2 858 432 50% 7465
2 Nhà máy điện Nhơn Trạch  1 9,8 14,5 148% 1.134,5
3 Nhà máy điện Nhơn Trạch  2 637,6 514 81% 5474
4 Nhà máy điện Hủa Na 49,3 61,3 124% 629,1
5 Nhà máy điện Đakđrinh 90,6 81 89% 596
6 Nhà máy điện Vũng Áng 1 831,6 333 40% 7.862
7 CTCP Năng lượng tái tạo ĐLDK 1,1 0,6 55% 3,4

 Tổng cộng 2.478 1.436            58 % 23.164

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG THÁNG
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Trong tháng 11/2021, 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 đặc biệt mưa bão tại Miền 
Trung, các NMĐ mặt trời vẫn được ưu tiên 
huy động. Giá thị trường điện toàn phần 
nửa đầu tháng 11/2021 trung bình đạt 735,9 
đồng/kWh, cao hơn so với trung bình cùng 
kỳ tháng 11 năm 2020 (703 đồng/kWh ).  
Tình hình hoạt động của các nhà máy điện 
như sau:

- NMĐ Cà Mau 1&2: Do phụ tải giảm sâu bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid kéo dài, NMĐ Cà 
Mau 1&2 chỉ được huy động với sản lượng thấp đầu tháng 11. Từ ngày 23/11 được huy động 02 tổ 
máy với tổng công suất trung bình khoảng 16,4 triệu kWh/ngày.

- NMĐ Nhơn Trạch 1: Trong tháng 11, NMĐ Nhơn Trạch 1 được giao sản lượng điện hợp đồng (Qc) 
rất thấp (4,6 triệu kWh, vào ngày 30/11). Do giá thị trường trung bình trong tháng 11 thấp hơn chi 
phí biến đổi, nên NMĐ Nhơn Trạch 1 chỉ  vận hành với sản lượng rất thấp. Từ ngày 09÷15/11 hệ 
thống cấp khí PM3 dừng cấp khí để sửa chữa theo định kỳ.

- NMĐ Vũng Áng 1:  NMĐ Vũng Áng 1 đang dừng Tổ máy số 1 để xử lý sự cố, Tổ máy số 2 vận hành 
theo nhu cầu huy động của A0 với sản lượng trung bình 8,6 triệu kWh/ngày từ ngày 01÷06/11, 
dừng máy đến ngày 14/11 và bắt đầu được huy động từ ngày 15/11, với sản lượng trung bình 
khoảng 10 triệu kWh/ngày.

- NMĐ Nhơn Trạch 2: Trong tháng 11, NMĐ Nhơn Trạch 2 được giao Qc 280,6 triệu kWh. Giá thị 
trường giảm thấp so với chi phí biến đổi nên NMĐ Nhơn Trạch 2 chào giá để vận hành, tăng sản 
lượng thực phát trong năm 2021.

- NMĐ Hủa Na: Trong tháng 11, NMĐ Hủa Na được giao Qc thấp, chỉ 30,5 triệu kWh. Nhà máy 
đang tích từ mực nước +235,0 đến MNDBT +240m, do vậy đang bám sát tình hình thủy văn, giá thị 
trường để chào giá vận hành đảm bảo hiệu quả tối ưu, và giữ nước cho năm vận hành 2022.

- NMĐ Đakđrinh: Trong tháng 11 là thời điểm giữa mùa lũ tại khu vực hồ chứa, NMĐ Đakđrinh 
được giao Qc cao 78,9 triệu kWh. Mực nước hồ chứa tại nhà máy đạt và vượt mực nước được tích 
tối đa +405m/MNDBT +410m, do vậy nhà máy chào giá để vận hành với sản lượng tối đa kết hợp 
quá trình xả phòng lũ.

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 11 năm 2021

Nguồn: Bloomberg

Kết thúc tháng 11, chỉ số VN-Index đã chính thức chinh phục thành công mốc 1.500 điểm, mốc 

điểm cao nhất trong lịch sử 21 năm thành lập thị trường vào phiên giao dịch ngày 25/11 với 

1.500,81 điểm. Chốt phiên cuối cùng của tháng 11, chỉ số VN-Index đạt 1.478,44, tăng 34,17 điểm 

và tương ứng với 2,37% so với tháng 10. 

Thanh khoản thị trường chứng khoán tiếp tục tăng rất mạnh với giao dịch bình quân đạt trên 

29,52 nghìn tỷ đồng/phiên tăng 43,39% và khối lượng giao dịch đạt trên 972,5 triệu cổ phiếu/ 

phiên, tương ứng tăng 41,25% so với tháng trước đó. 

Nhà đầu tư nước ngoài đã tiếp tục bán ròng trên sàn HoSE trong tháng 11, với giá trị hơn 8.677 tỷ 

đồng. Tính chung cả 3 sàn, khối ngoại bán ròng với giá trị hơn 8.908 tỷ đồng trong tháng 11.

Cùng chung xu hướng bán ròng của khối ngoại, cổ phiếu POW cũng chịu áp lực bán ròng với tổng 

giá trị hơn 921 triệu đồng trong tháng 11. Kết thúc phiên 30/11, cổ phiếu POW đóng cửa tại 13.500 

đồng/CP, tăng 6,72% so với tháng 10. 

II. TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỔ PHIẾU POWII. Tình hình giao dịch cổ phiếu POW: 
 

Giá cổ phiếu và KLGD của POW trong tháng 11 năm 2021 
 

 
 

Nguồn: Bloomberg 
 

Kết thúc tháng 11, chỉ số VN-Index đã chính thức chinh phục thành công mốc 
1.500 điểm, mốc điểm cao nhất trong lịch sử 21 năm thành lập thị trường vào phiên 
giao dịch ngày 25/11 với 1.500,81 điểm. Chốt phiên cuối cùng của tháng 11, chỉ 
số VN-Index đạt 1.478,44, tăng 34,17 điểm và tương ứng với 2,37% so với tháng 
10.  
Thanh khoản thị trường chứng khoán tiếp tục tăng rất mạnh với giao dịch bình 
quân đạt trên 29,52 nghìn tỷ đồng/phiên tăng 43,39% và khối lượng giao dịch đạt 
trên 972,5 triệu cổ phiếu/ phiên, tương ứng tăng 41,25% so với tháng trước đó.  
Nhà đầu tư nước ngoài đã tiếp tục bán ròng trên sàn HoSE trong tháng 11, với giá 
trị hơn 8.677 tỷ đồng. Tính chung cả 3 sàn, khối ngoại bán ròng với giá trị hơn 
8.908 tỷ đồng trong tháng 11. 
Cùng chung xu hướng bán ròng của khối ngoại, cổ phiếu POW cũng chịu áp lực 
bán ròng với tổng giá trị hơn 921 triệu đồng trong tháng 11. Kết thúc phiên 30/11, 
cổ phiếu POW đóng cửa tại 13.500 đồng/CP, tăng 6,72% so với tháng 10.  
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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 1.788  triệu kWh và doanh thu dự kiến ước đạt 
2.635 tỷ đồng, chi tiết cụ thể như sau: 

TT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

I Sản lượng điện (tr.kWh)    1.788 

1 NMĐ Cà Mau 1&2       627.7 

2 NMĐ Nhơn Trạch 1            4.7 

3 NMĐ Nhơn Trạch 2       400.0 

4 NM Thủy điện Hủa Na         31.0 

5 NM Thủy điện Đakđrinh         70.0 

6 NMĐ Vũng Áng 1       646.2 

7 CTCP Năng lượng tái tạo ĐLDK            8.9 

II Doanh thu (tỷ đồng) 2.635

1 NMĐ Cà Mau 1&2 907

2 NMĐ Nhơn Trạch 1 10.1

3 NMĐ Nhơn Trạch 2 657.5

4 NM Thủy điện Hủa Na 35.3

5 NM Thủy điện Đakđrinh 79.5

6 NMĐ Vũng Áng 1 927.4

7 CTCP Năng lượng tái tạo ĐLDK 18.5

2. Các nhiệm vụ trọng tâm khác:
- Làm việc với EVN/EPTC để đàm phán PPA các nhà máy điện cho năm 2022.
- 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 12/2021




