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Kính gửi: Quý Cổ đông và Nhà đầu tư

1.Kết quả kinh doanh: 
 PV Power đã đạt được các kết quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:
- Quản lý kỹ thuật, vận hành sản xuất, sửa chữa bảo dưỡng các nhà máy điện ổn định, an toàn, đáp 
ứng yêu cầu huy động của A0, cụ thể:

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 Q1/2022 và kế hoạch Quý 2/2022 cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG QUÝ I NĂM 2022

STT CHỈ TIÊU ĐẠT ĐẠT KẾ HOẠCH 
1 Sản lượng điện 3.661  Tr.kWh 137%  

2 Doanh thu của toàn Tổng công ty 7.233  tỷ đồng 163%

3 LNTT toàn Tổng công ty 751,5   tỷ đồng (-373 tỷ đồng)

4 LNTT Công ty mẹ 440 tỷ đồng (-341 tỷ đồng)

- Tình hình vận hành thị trường điện Quý 1/2022: 
Giá thị trường điện toàn phần tháng 3/2022 trung bình đạt 1.761,33 đồng/kWh, cao hơn trung 
bình cùng kỳ năm 2021 (1.289,77 đồng/kWh).

Kết quả vận hành thị trường điện 

Chỉ tiêu Sản lượng điện 
phát

(triệu kWh)

Tổng doanh thu 
(tỷ đồng)

Giá bán điện 
bình quân (đ/

kWh)
Nhơn Trạch 1 212,84 395,40 1.857,73

Nhơn Trạch 2 994,95 1.993,53 2.003,65

Hủa Na 142,24 187,83 1.320,53

Đakđrinh 191,14 222,65 1.164,86

Vũng Áng 1 833,63 1.413,42 1.695,52

Cà Mau 1&2 903,34 1.731,78 1.917,07

Ghi chú: Tạm tính Quý 1/2022. Doanh thu chưa có VAT, chưa có thuế, phí tài nguyên. 
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 2. Lĩnh vực dịch vụ:

+ Trong Quý I/2022 công tác sửa chữa bảo 

dưỡng các nhà máy điện được thực hiện tốt 

đảm bảo các nhà máy luôn khả dụng cao. 

+ Công tác cung cấp và giao nhận than 

cho NMĐ Vũng Áng 1 trong quý I năm 

2022: Tổng khối lượng than giao nhận thực 

hiện đến hết ngày 31/03/2022 dự kiến đạt 

172.000 tấn (150.000 tấn từ TKV, 22.000 tấn 

từ Danka), tương đương 38% KH quý I và 

bằng 8% KH năm.

3. Công tác đầu tư xây dựng và tình hình thực hiện các dự án:
+ Dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn trạch 4: Ngày 27/1/2022, PV Power đã có Quyết định số 

65/QĐ-ĐLDK phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu EPC, ký hợp đồng vào ngày 14/3/2022. 
Như vậy, lũy kế đến hết quý 1/2022, Tổng công ty đã ký tổng cộng 14/18 gói thầu Dự án. 

+ Dự án nhà máy điện LNG Quảng Ninh: PV Power cùng các Công ty Colavi, Tokyo Gas, Maruberi 
đã được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận liên doanh nhà đầu tư dự án. 

4. Công tác thoái vốn:
+ Thoái vốn tại Công ty cổ phần Điện Việt Lào (VLP): Ngày 9/3/2022, HĐQT Tổng công ty đã phê 
duyệt phương án thoái vốn tại VLP, hiện đang triển khai các thủ tục để thoái vốn theo đúng Nghị 
Quyết phê duyệt.
+ Thoái vốn tại Công ty cổ phần EVN Quốc tế: ngày 17/3/2022, HĐQT Tổng công ty đã phê duyệt 
phương án thoái vốn tại EVNI, hiện đang triển khai thoái vốn theo đúng Nghị Quyết phê duyệt. 
+ Bên cạnh đó, PV Power đã phối hợp cùng một số công ty chứng khoán để nghiên cứu phương 
án thoái vốn tại các công ty cổ phần còn lại thuộc danh mục đã phê duyệt.
5. Số lượng lao động (tính tới ngày 31/3/2022):
+ Tổng số lao động của toàn Tổng công ty là 2.134 người (đã bao gồm Người quản lý ). 
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6. Sản lượng điện thương mại: 
Tổng sản lượng điện toàn Tổng công ty Quý I/2022 ước đạt 3.661 Tr.kWh, bằng 137% kế hoạch và 

79% so với cùng kỳ năm 2021.
Bảng 1: Sản lượng điện Quý 1/2022

Đơn vị: Triệu kWh

TT Chỉ tiêu
Thực hiện 
quý I năm 

2021

Kế hoạch 
năm 2022

Kế hoạch 
quý I năm 

2022

Thực hiện 
quý I năm 

2022
Tỷ lệ so sánh (%)

A B 1 2 3 4 5=4/3 6=4/1
1 NMĐ Cà Mau 1&2 1.473 4.476 755 935.2 124% 63%

2 NMĐ Nhơn Trạch 1 10 741 14 567.8 4206% 5678%
3 NMĐ Nhơn Trạch 2 937 3.226 790 994.7 126% 104%

4 Nguồn điện NLTT 0 32 4 1.4 32% -
5 Thủy điện Hủa Na 123 576 102 142.2 140% 116%

6 Thủy điện Đakđrinh 167 517 130 191.1 147% 114%

7 NMĐ Vũng Áng 1 1.910 4.341 876 828.8 95% 43%

Tổng cộng 4.620 13.909 2.670 3.661 137% 79%

7. Doanh thu:
  Bảng 2: Tổng hợp doanh thu Quý 1/2022 của PV Power

TT Chỉ tiêu
Thực hiện 
quý I năm 

2021

Kế hoạch 
năm 2022

Kế hoạch 
quý I năm 

2022

Thực 
hiện quý 

I năm 
2022

Tỷ lệ so sánh (%)

A B 1 2 3 4 5=4/3 6=4/1
II DOANH THU TOÀN TCT 7.763,5 24.241,7 4.446,2 7.233 163% 93%

1 Doanh thu trực tiếp của Công ty mẹ 6.000,7 16.657,6 2.662,0 4.720 177% 79%

2 Các đơn vị thành viên 2.050,3 7.584,0 1.784,2 2.513 141% 122%

Công ty CP ĐLDK Nhơn Trạch 2 1.666,5 6.077,9 1.479,8 1.988,6 134% 119%

Công ty CP Thủy điện Hủa Na 174,0 631,7 114,3 235 182% 120%

Công ty CP Thủy điện Đakđrinh 160,8 533,6 125,2 246 187% 146%

Công ty CP Dịch vụ ĐLDK Việt Nam 48,5 280,4 56,1 40,5 72% 84%

Công ty CP Năng lượng tái tạo ĐLDK 0,5 60,4 8,8 2,8 32% -

Doanh thu của toàn Tổng công ty Quý I/2022 ước đạt 7.233 tỷ đồng, bằng 163% KH Quý và bằng 93% so với 
cùng kỳ năm 2021.
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II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ II.2022

- Quản lý vận hành sản xuất, bảo dưỡng sửa chữa 
các nhà máy điện đảm bảo thiết bị khả dụng cao, 
huy động tối đa công suất, an toàn, hiệu quả các 
nhà máy điện và quyền lợi của cổ đông. 
- Triển khai các công tác để thực hiện sửa chữa định 
kỳ các nhà máy điện theo kế hoạch đảm bảo chất 
lượng, tiến độ, an toàn. Tập trung khắc phục sự cố 
tổ máy số 1 nhà máy điện Vũng Áng 1 với phương 
án tối ưu nhất. 
- Đảm bảo cấp than ổn định, liên tục cho nhà máy 
điện Vũng Áng 1. Triển khai tốt công tác tiêu thụ 
tro xỉ nhằm đảm bảo vận hành an toàn, liên tục cho 
nhà máy điện Vũng Áng 1. 
- Thực hiện tốt công tác an toàn, sức khỏe, môi 
trường, phòng chống dịch bệnh, phòng chống 
cháy nổ tại các nhà máy điện. 
- Tổ chức thực hiện tốt công tác thực hiện đầu tư dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4: Khởi công 
EPC dự án, xây dựng tiến độ CII, triển khai thực hiện hợp đồng EPC dự án; Hoàn thành ký kết hợp 
đồng mua bán điện PPA với EPTC và hợp đồng mua bán khí GSA với PV Gas; Hoàn thành công tác 
thu xếp vốn cho dự án.
- Triển khai các thủ tục thành lập Công ty dự án và triển khai công tác chuẩn bị thực hiện đầu tư dự 
án nhà máy điện TBKHH Quảng Ninh.
- Nghiên cứu, triển khai các dự án điện Năng lượng tái tạo khi có hiệu quả.
- Thực hiện công tác thoái vốn tại các đơn vị: Công ty cổ phần Điện Việt Lào, Công ty cổ phần EVN 
Quốc tế.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.



ww w. pvpower.v n

Quý I/2021

Giá cổ phiếu và KLGD của POW trong Q1/2022

Nguồn: Bloomberg

Thị trường chứng khoán Việt Nam kết thúc Quý 1/2022 ghi nhận chỉ số VN-Index đạt 1.492,15 
điểm, tương ứng giảm 6,13 điểm, ứng với mức giảm 0,41% so với Quý 4/ 2021. Nhìn chung, thị 
trường vẫn đang cho thấy tín hiệu tăng trưởng trong dài hạn khi kết thúc tháng 3 ghi nhận tăng 
25,24% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Thanh khoản thị trường có sự gia tăng với giá trị bình quân đạt 25.007 nghìn tỷ đồng/phiên tương 
ứng tăng 17,87% và khối lượng giao dịch đạt khoảng 772 triệu cổ phiếu/ phiên, tương ứng tăng 
17,02% so với tháng trước đó. 
Nhà đầu tư nước ngoài đã tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn 3 tháng đầu năm 2022, với giá trị 7.034 
tỷ đồng lũy kế từ đầu năm tới nay. Riêng tại sàn HoSE, khối ngoại cũng bán ròng với tổng giá trị là 
7.289 tỷ đồng tính lũy kế từ đầu năm. 
Cùng chung xu hướng bán ròng của khối ngoại, cổ phiếu POW tiếp tục chịu áp lực này với tổng 
giá trị khoảng 332 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm. Kết thúc phiên 31/3, cổ phiếu POW đóng cửa 
tại 15.850 đồng/CP, giảm 8,65% so với tháng 2.

III. TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỔ PHIẾU POW

-  Đảm bảo cấp than ổn định, liên tục cho nhà máy điện Vũng Áng 1. Triển khai tốt 
công tác tiêu thụ tro xỉ nhằm đảm bảo vận hành an toàn, liên tục cho nhà máy 
điện Vũng Áng 1.  

- Thực hiện tốt công tác an toàn, sức khỏe, môi trường, phòng chống dịch bệnh, 
phòng chống cháy nổ tại các nhà máy điện.  

- Tổ chức thực hiện tốt công tác thực hiện đầu tư dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 
3&4: Khởi công EPC dự án, xây dựng tiến độ CII, triển khai thực hiện hợp đồng 
EPC dự án; Hoàn thành ký kết hợp đồng mua bán điện PPA với EPTC và hợp 
đồng mua bán khí GSA với PV Gas; Hoàn thành công tác thu xếp vốn cho dự án. 

- Triển khai các thủ tục thành lập Công ty dự án và triển khai công tác chuẩn bị 
thực hiện đầu tư dự án nhà máy điện TBKHH Quảng Ninh. 

- Nghiên cứu, triển khai các dự án điện Năng lượng tái tạo khi có hiệu quả. 
- Thực hiện công tác thoái vốn tại các đơn vị: Công ty cổ phần Điện Việt Lào, Công 

ty cổ phần EVN Quốc tế. 
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

III. Tình hình giao dịch cổ phiếu POW 
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Top 5 cổ phiếu ngành Sản xuất và Phân phối Điện có KLGD cao nhất Q1/2022

Đơn vị: Triệu cổ phiếu/phiên; Tỷ đồng

Nguồn: Bloomberg

Thanh khoản có sự suy giảm với KLGD trung bình 3 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 18,79 triệu cổ 
phiếu/ phiên. Giá trị giao dịch trung bình 3 tháng tương ứng đạt hơn 329 tỷ đồng/ phiên. POW tiếp 
tục duy trì vị thế dẫn đầu với thanh khoản so với các cổ phiếu ngành điện khác với giá trị giao dịch 
trung bình phiên gấp 7 lần so với cổ phiếu xếp thứ 2 là GEG.

Thanh khoản thị trường có sự gia tăng với giá trị bình quân đạt 25.007 nghìn tỷ 
đồng/phiên tương ứng tăng 17,87% và khối lượng giao dịch đạt khoảng 772 triệu cổ 
phiếu/ phiên, tương ứng tăng 17,02% so với tháng trước đó.  
Nhà đầu tư nước ngoài đã tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn 3 tháng đầu năm 2022, với giá 
trị 7.034 tỷ đồng lũy kế từ đầu năm tới nay. Riêng tại sàn HoSE, khối ngoại cũng bán 
ròng với tổng giá trị là 7.289 tỷ đồng tính lũy kế từ đầu năm.  
Cùng chung xu hướng bán ròng của khối ngoại, cổ phiếu POW tiếp tục chịu áp lực này 
với tổng giá trị khoảng 332 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm. Kết thúc phiên 31/3, cổ 
phiếu POW đóng cửa tại 15.850 đồng/CP, giảm 8,65% so với tháng 2. 
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