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Thư ngỏ01

Sáng năng lượng
Vững thành công CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Quý khách hàng, Quý đối tác và Quý nhà đầu tư

Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và 

Phát triển Trường Thành gửi tới Quý vị lời chào chân trọng cùng lời chúc sức khoẻ 

và thành công!

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành là đơn vị chuyên 

nghiệp về đầu tư  và xây dựng các công trình năng lượng như thuỷ điện, năng 

lượng mặt trời, năng lượng gió. Được thành lập từ tháng 9/2008 với nòng cốt là 

Công ty TNHH Xây dựng Trường Thành. 

Hiện nay, Công ty sở hữu 03 nhà máy đang phát điện thương mại, bao gồm: Nhà 

máy thuỷ điện Ngòi hút 2 với công suất 48MW, nhà máy thuỷ điện Ngòi hút 2A với 

công suất 8.4MW và nhà máy điện mặt trời hồ Bầu Ngứ với công suất 62MWp. 

Trong giai đoạn 2020 - 2021, nhà máy thủy điện Pá Hu, nhà máy điện mặt trời Hồ 

Núi Một 1 và nhà máy Phong Điện Phương Mai 1 sẽ đi vào hoạt động và hoà lưới 

điện Quốc gia.

Trải qua chặng đường hơn 1 thập kỷ với những kinh nghiệm, quan hệ với những 

đối tác lớn hàng đầu, cũng như thành tựu đã đạt được, Công ty đặt ra mục tiêu 

phấn đấu trở thành đơn vị phát triển năng lượng tái tạo hàng đầu Việt Nam trong 

giai đoạn 5 năm sắp tới. Công ty liên tục nghiên cứu và đầu tư vào các dự án thuỷ 

điện, cũng như các dự án điện mặt trời, điện gió khác trên phạm vi cả nước. 

Với khát vọng mang điện tới mọi miền tổ quốc, sản xuất năng lượng tái tạo giúp 

bảo vệ môi trường là động lực to lớn để Cán bộ Nhân viên Công ty quyết tâm vượt 

qua mọi trở ngại thách thức, phát triển mạnh mẽ và tạo ra nhiều giá trị cho cộng 

đồng và xã hội.

Thay mặt Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành, tôi xin 

trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý khách hàng, Quý đối tác và Quý nhà đầu tư 

trong suốt thời gian qua. Đồng thời tôi xin trân trọng cám ơn sự quan tâm, tạo điều 

kiện của Lãnh đạo các địa phương và các cơ quan Bộ, Ngành đã giúp Công ty thực 

hiện thành công các dự án năng lượng mà Công ty đã và đang dự kiến triển khai.
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Thôn Nậm Cưởm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
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12810000035145

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Chương Dương

Giới thiệu02

Trường Thành Group 
thành lập. Vốn điều lệ 50 
tỷ đồng, tăng lên 292 tỷ 
đồng vào tháng 8/2010. 
Ngành nghề kinh doanh 
chính là sản xuất và kinh 
doanh năng lượng, đầu 
tư các dự án điện năng.

05/09/2008
Xây dựng nhà máy thủy 
điện Ngòi Hút 2A công 
suất 8,4 MW, có tổng 
mức đầu tư là 292 tỷ 
đồng, và đi vào hoạt 
động từ năm 2016.

2014
Xây dựng nhà máy thuỷ 
điện Ngòi Hút 2 công 
suất 48 MW tại huyện 
Mù Cang Chải, tỉnh Yên 
Bái. Tổng mức đầu tư hơn 
1500 tỷ đồng, nhà máy đi 
vào hoạt động năm 2015 

2008

Xây dựng nhà máy thủy điện Pá Hu 
tại huyện Trạm Tấu – Yên Bái, công 
suất 26 MW và tổng mức đầu tư 
1024 tỷ đồng, dự kiến hoạt động 
vào năm 2020.

2016
Công ty đầu tư dự án điện mặt trời Hồ Núi 
Một 1 công suất 50 MWp tại huyện Thuận 
Nam, Ninh Thuận. Tổng mức đầu tư 1036 tỷ 
đồng, dự kiến năm 2020 sẽ hoà lưới điện 
quốc gia. Sự kiện tăng vốn lên 1350 tỷ đồng 
vào cuối năm 2019 đánh dấu một bước 
ngoặt mới cho hơn 1 thập kỷ hình thành và 
nỗ lực phát triển không ngừng của Công ty.

2019

Tiếp tục tăng vốn lên 
698 tỷ đồng, đến tháng 1 
năm 2016 tăng lên 967 
tỷ đồng.

2015
Công ty khởi công xây dựng 
nhà máy điện mặt trời Hồ Bầu 
Ngứ công suất 62 MWp, 
thuộc xã Phước Hải, huyện 
Ninh Phước và xã Phước 
Dinh, Phước Nam, huyện 
Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 
Tổng mức đầu tư 1457 tỷ 
đồng và chính thức đi vào vận 
hành năm 2019. 

2018
Công ty liên kết đầu tư 
nhà máy phong điện 
Phương Mai 1 công suất 
30 MW tại Khu kinh tế 
Nhơn Hội, tỉnh Bình 
Định. Tổng mức đầu tư 
1050 tỷ đồng và dự kiến 
đến năm 2021 sẽ đi vào 
hoạt động.

2020
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Sứ mệnh - Tầm Nhìn03

“Phát triển nguồn năng lượng xanh cho 
một tương lai bền vững”

TẦM NHÌN

07

“Trường Thành Group quyết tâm trở thành tập 
đoàn phát triển hệ sinh thái năng lượng xanh 
hàng đầu Việt Nam và khu vực, không ngừng 
học hỏi và sáng tạo, luôn đi đầu trong việc ứng 
dụng công nghệ mới để kiến tạo hệ sinh thái 
năng lượng xanh, góp phần hạn chế biến đổi 
khí hậu, bảo vệ môi trường và nâng tầm vị thế 
của thương hiệu Việt trên trường quốc tế, trở 
thành Doanh nghiệp mang tầm cỡ Quốc gia.”

SỨ MỆNH

MINH BẠCH: Minh bạch trong mọi hoạt 
động. Quản trị minh bạch, hợp tác minh bạch 
và lợi ích minh bạch.

SÁNG TẠO: Không ngừng sáng tạo, ứng dụng 
công nghệ mới, nâng cao hiệu suất hoạt động, 
cải tiến toàn diện hệ thống quản lý chất lượng.

TẬN TÂM: Chúng tôi coi lao động là vinh 
quang, toàn thể cán bộ nhân viên Trường 
Thành Group luôn tràn đầy nhiệt huyết với 
tinh thần trách nhiệm cao nhất.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Những con số biết nói04

269,5 Tỷ
DOANH THU

2019

999 Ha
TỔNG QUỸ ĐẤT

2020

589 Triệu KWh/Năm

TỔNG SẢN LƯỢNG ĐIỆN
CỦA NĂM 2002

224 MW

TỔNG CÔNG SUẤT
CÁC NHÀ MÁY

2020

6,886 Tỷ

TỔNG QUY MÔ VỐN
CÁC DỰ ÁN

2020

75,4 Tỷ
LỢI NHUẬN SAU THUẾ

2019

08



Cam kết của Trường Thành05

Tạo ra giá trị cao nhất cho cổ đông, đảm 
bảo sự bình đẳng, tăng cường tính minh 
bạch, kịp thời công khai hóa thông tin 
các hoạt động của Công ty đến các cổ 
đông và nhà đầu tư, chủ động tạo ra cơ 
hội đối thoại với nhà đầu tư.

VỚI CỔ ĐÔNG &
NHÀ ĐẦU TƯ

Duy trì, nuôi dưỡng và phát triển mối 
quan hệ lâu dài trên nguyên tắc tôn 
trọng lợi ích của các bên tham gia nhằm 
tạo ra những công trình lịch sử, mang 
dấu ấn cho xã hội. 

VỚI ĐỐI TÁC

Luôn đồng hành và đẩy mạnh các hoạt 
động xã hội thiết thực với mong muốn 
góp phần cùng xã hội nâng cao tay 
nghề và trình độ chuyên môn của lực 
lượng lao động trẻ cho sự phát triển 
bền vững của đất nước.

VỚI CỘNG ĐỒNG
Trân trọng sự đóng góp của nhân viên, 
tạo môi trường làm việc thân thiện, 
khuyến khích và trân trọng những ý 
kiến độc lập và sáng tạo của nhân viên 
góp phần vào sự phát triển của Công ty.

VỚI CÁN BỘ
NHÂN VIÊN

Cung cấp mạng lưới điện/nguồn điện 
mang tính ổn định và an toàn, luôn củng 
cố năng lực kỹ thuật, áp dụng công 
nghệ tiên tiến để xây dựng những công 
trình biểu trưng của đất nước.

VỚI KHÁCH HÀNG
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Cơ cấu tổ chức06

Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Trường Thành

Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Xây dựng Trường Thành

Chủ tịch HĐQT, Giám đốc CTCP ĐT Xây dựng và Phát triển Trường Thành

Tổng Giám đốc Công ty CPĐT XD khai thác khoáng Sản Ninh Thuận

Tổng Giám đốc CTCP Phong điện Phương Mai

Chủ tịch HĐQT CTCP Phong điện Phương Mai

Chủ tịch HĐQT CTCP ĐT Xây dựng và Phát triển Trường Thành

2001 – 2008

2008 – Nay

2010 – 8/2020

2015 – Nay

8/2018 – 12/2019

12/2019 – Nay

8/2020 – Nay

Quá trình công tác:

- Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Xây dựng Trường Thành
- Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Xây dựng Khai thác Khoáng sản Ninh Thuận
- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phong điện Phương Mai

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trần Huy Đức

1211

Ban lãnh đạo07
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Các nhà máy Điện

Ban Kiểm Soát

Phòng
Kỹ thuật

Phòng
TC - HC

Phòng Quan hệ
Cổ đông

Phòng
TC-KT

Chi nhánh
Ninh Thuận

NM
Thủy
điện
Ngòi
Hút

2

NM
Thủy
điện
Ngòi
Hút
2A

NM
Thủy
điện
Pà
Hu

NM
Điện
mặt
trời
Hồ
Bầu
Ngứ

NM
Điện
mặt
trời
Hồ
Núi

Một 1

NM
Phong
điện

Phương
Mai



Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Nguyễn Duy Hưng 

2005 – 2008

2008 – 8/2020

12/2019 - 8/2020

8/2020 – Nay

Nhân viên Công ty TNHH xây dựng Trường Thành, tỉnh Sơn La

Phó Giám đốc CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành

Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành

Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP ĐT Xây dựng và Phát triển Trường Thành

Quá trình công tác:

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng Giám đốc

Nguyễn Thanh Hà

2001 – 2005

2005 – 2010

2010- 12/2019

11/2018 - 12/2019

12/2019 - Nay

Phòng quản đốc Phân xưởng phát điện Điện lực tỉnh Điện Biên

Giám đốc Nhà máy Thủy điện Suối Sập 2 – Công ty TNHH Xây dựng 
Trường Thành

Giám đốc Nhà máy Thủy điện Ngòi Hút 2 – CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát 
triển Trường Thành

Phó Giám đốc CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành

Thành viên HĐQT, Phó tổng Giám đốc CTCP ĐT Xây dựng và Phát triển 
Trường Thành

Quá trình công tác: Quá trình công tác:

1996 – 2001

2002 – 2005

2006 – 2008

2008 – 2019

12/2019 – 8/2020

8/2020 – Nay

Giảng viên Trường Cao đẳng Xây dựng

Phó Giám đốc Trung tâm hợp tác đầu tư quốc tế (Trực thuộc tổng công ty giao 
thông Hà Nội)

Giám đốc Công ty phát triển nhà Hà Nội số 35

Giám đốc Công ty cổ phần giải pháp năng lượng Việt Nam EVS Holdings

Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành

Phó chủ tịch HĐQT CTCP ĐT Xây dựng và Phát triển Trường Thành

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Mạnh Hùng

Quá trình công tác:

Phó chủ tịch Hội đồng quản trịt

Trần Huy Thiệu

2010 – Nay

2010 – 8/2020

2017 – Nay

8/2020 – Nay

Giám đốc Công ty TNHH-XD Trường Thành

Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành

Chủ tịch HĐTV kiêm Giám Đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây lắp Trường Thành

Phó chủ tịch HĐQT CTCP ĐT Xây dựng và Phát triển Trường Thành
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Quá trình công tác:

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

Vũ Xuân Hiểu

1974 – 2010

2011 – 12/2019

12/2019 – 8/2020

8/2020 – Nay

Cán bộ tài chính

Nghỉ hưu

Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành

Phó chủ tịch HĐQT CTCP ĐT Xây dựng và Phát triển Trường Thành

Quá trình công tác:

Thành viên Hội đồng quản trị

Nguyễn Duy Viễn

1999 - 2006

2006 - Nay

2014 - Nay

Làm việc tại Đức

Kinh doanh

Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành

Quá trình công tác:

Thành viên Hội đồng quản trị

Nguyễn Văn Lanh

1981 – 2017

2011 – 12/2019

12/2019 – Nay

Cán bộ Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La

Nghỉ hưu

Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành
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Việt Nam được xem là một quốc gia có tiềm năng rất lớn về năng lượng mặt trời, đặc biệt ở các vùng 

miền trung và miền nam của đất nước, với bức xạ mặt trời trung bình 150 kcal/m2 chiếm khoảng 2.000 

– 5.000 giờ trên năm, với ước tính tiềm năng lý thuyết khoảng 43,9 tỷ TOE. Đặc biệt, trong tất cả các 

nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời là phong phú và ít biến đổi nhất trong thời kỳ biến đổi 

khí hậu hiện nay.

Nắm bắt cơ hội tiềm năng của điện mặt trời 

và trách nhiệm với xã hội, bảo vệ môi trường, 

vào năm 2018 CTCP Đầu tư Xây dựng và 

Phát triển Trường Thành đã mở rộng đầu tư 

trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đầu tư nhà 

máy điện mặt trời Hồ Bầu Ngứ tại tỉnh Ninh 

Thuận. Dự án có tổng mức đầu tư 1.457 tỷ 

đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Thiết bị 

của dự án được lựa chọn từ những đối tác 

hàng đầu, điển hình là công nghệ pin năng 

lượng của tập đoàn Canadian Solar và công 

nghệ chuyển đổi bức xạ Inverter tiên tiến 

nhất của tập đoàn General Electric.

Từ nỗ lực của cả tập thể Công ty và sự hỗ trợ tích 

cực từ các cấp chính quyền, trong vòng 12 tháng, 

Trường Thành đã huy động hơn 700 lao động tiến 

hành lắp ráp 187200 tấm pin năng lượng mặt trời 

cùng hệ thống đường dây truyền tải, trạm biến áp 

110KV, 23 trạm chuyển đổi Inverter và các công 

trình phụ trợ. Nối tiếp thành công đó, Trường 

Thành Group đầu tư thêm nhà máy điện mặt trời 

Hồ Núi Một 1 với tổng mức đầu tư lên tới 1.036 

tỷ đồng tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 

Nhà máy dự kiến hoàn thành và hoà lưới điện 

Quốc gia vào cuối năm 2020.

Tính đến thời điểm hiện tại, Trường Thành Group 

đã đầu tư gần 3.200 tỷ đồng xây dựng các nhà 

máy thủy điện, cung cấp vào mạng lưới điện quốc 

gia gần 300 triệu KWh/năm. Sau khi nhà máy 

thủy điện Pá Hu đưa vào vận hành sẽ nâng mức 

sản lượng điện mỗi năm là gần 400 triệu KWh.

Tiềm năng thuỷ điện được xem là một trong những 

thế mạnh của Việt Nam. Do vị trí địa lý nằm trong 

vùng khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm mưa nhiều cùng với 

việc phân bố địa hình trải dài từ Bắc vào Nam với bờ 

biển hơn 3400 km và sự thay đổi cao độ từ hơn 

3100m cho đến độ cao mặt biển đã tạo ra nguồn thế 

năng to lớn cho nước ta. Nhiều nghiên cứu đánh giá 

nhận định công suất thủy điện ở Việt Nam có thể khai 

thác trong tương lai có thể bằng từ 30.000 MW đến 

38.000 MW, và điện năng có thể khai thác được 100 

– 110 tỷ kWh

Nhận thấy tiềm năng vô cùng to lớn của 

ngành thủy điện, Công ty quyết định đầu 

tư xây dựng nhà máy thủy điện Ngòi Hút 

2, nhà máy thuỷ điện Ngòi Hút 2A tại 

huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Đến 

năm 2015 và năm 2016 các nhà máy đã 

lần lượt chính thức đi vào hoạt động. 

Riêng nhà máy thủy điện Pá Hu tại huyện 

Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái dự kiến năm 2020 

sẽ đi vào hoạt động. 

1        THỦY ĐIỆN

Lĩnh vực hoạt động08
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2        NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
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Theo báo cáo của Bộ Công Thương, Việt Nam có tiềm năng phát triển điện gió với trên 3.000 km2 

đường bờ biển. Theo lộ trình, Việt Nam sẽ phát triển 800 MW điện gió vào năm 2020, chiếm khoảng 

0,8% tổng nhu cầu điện. Mục tiêu là phát triển 2.000 MW điện gió vào năm 2025 và 6.000 MW vào 

năm 2030

Đánh giá việc khai thác và sử dụng nguồn năng 

lượng tái tạo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, 

mang tính chiến lược xét trên mọi khía cạnh cả 

về kinh tế – xã hội, Trường Thành Group mở 

rộng đầu tư lĩnh vực năng lượng gió, khởi đầu là 

nhà máy phong điện Phương Mai 1 tại khu kinh 

tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định. Dự án có quy mô 

rất lớn khoảng 141,9ha với công suất vận hành 

30MW. Tập đoàn đã đầu tư 1576 tỷ đồng vào 

nhà máy điện này, dự kiến sẽ hòa vào mạng lưới 

điện quốc gia vào cuối năm 2021. Sản lượng 

điện cung cấp 80 triệu kwh/năm, giải quyết vấn 

đề thiếu năng lượng ở Bình Định, góp phần bảo 

vệ môi trường, giảm thiểu khí CO2.

19

Hiện nay tất cả các nước trên thế giới đang đối mặt với cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu, với 

việc thực hiện mục tiêu của Paris COP 21 là đảm bảo sự tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu từ nay đến 

năm 2100 ở mức dưới 2°C, bằng biện pháp giảm sản xuất và sử dụng năng lượng từ nhiên liệu hóa 

thạch (than, dầu, khí), nguyên nhân phát ra 2/3 lượng khí nhà kính (CO2) mà thay thế bằng các nguồn 

năng lượng tái tạo (NLTT) như: gió, mặt trời, sinh khối… Với lợi thế đường bờ biển trải dài, cùng địa hình 

thuận lợi, việc xây dựng các trạm điện bằng sức gió là một giải pháp có thể giúp nâng cao sản lượng 

điện của Việt Nam trong những năm tới.

3        NĂNG LƯỢNG GIÓ



Các dự án tiêu biểu09
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng
và Phát triển Trường Thành

Xã Phước Hải, huyện Ninh Phước và 
xã Phước Dinh, Phước Nam, huyện 
Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

1457 tỷ đồng

62 MWp

100 triệu KWh/ năm

75 ha

General Electrics, Hoa Kỳ

Năm 2019

Chủ đầu tư:

Vị trí:

Tổng kinh phí đầu tư:

Công suất lắp máy:

Sản lượng điện:

Tổng diện tích:

ĐV cung cấp thiết bị chính:

Thời gian vận hành:

DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HỒ BẦU NGỨ
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Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng
và Phát triển Trường Thành

Xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

292 tỷ đồng

8,4MW

30 triệu kwh/ năm

13,5 ha

- Flovel Energy Private Ltd, CH Ấn Độ
- WEG India, Công hòa Ấn Độ

Năm 2016

Chủ đầu tư:

Vị trí:

Tổng kinh phí đầu tư:

Công suất lắp máy:

Sản lượng điện:

Tổng diện tích:

ĐV cung cấp thiết bị chính:

Thời gian vận hành:

DỰ ÁN THỦY ĐIỆN NGÒI HÚT 2A 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng
và Phát triển Trường Thành

Xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

1501 tỷ đồng

48 MW

209 triệu KWh/năm.

130ha

- Flovel Energy Private Ltd, CH Ấn Độ
- CKD Blansko, Cộng hòa Séc
- WEG India, Cộng hòa Ấn Độ

Năm 2015

Chủ đầu tư:

Vị trí:

Tổng kinh phí đầu tư:

Công suất lắp máy:

Sản lượng điện:

Tổng diện tích:

ĐV cung cấp thiết bị chính:

Thời gian vận hành:

DỰ ÁN THỦY ĐIỆN NGÒI HÚT 2 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng
và Phát triển Trường Thành

Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

1036 tỷ đồng

50 MW

83 triệu kwh/ năm

60 ha

Năm 2020

Chủ đầu tư:

Vị trí:

Tổng kinh phí đầu tư:

Công suất lắp máy:

Sản lượng điện:

Tổng diện tích:

Thời gian vận hành:

DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HỒ NÚI MỘT 1
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Công ty cổ phần phong điện
Phương Mai

Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định

1576 tỷ đồng

30 MW 

80 triệu kwh/năm

141,9 ha

Genaral Electrics 

Dự kiến vận hành năm 2021

Chủ đầu tư:

Vị trí:

Tổng kinh phí đầu tư:

Công suất lắp máy:

Sản lượng điện:

Tổng diện tích:

ĐV cung cấp thiết bị chính:

Thời gian vận hành:

DỰ ÁN PHONG ĐIỆN PHƯƠNG MAI 1
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Công ty liên kết10
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng
và Phát triển Trường Thành

Huyện Trạm Tấu – Yên Bái

1024 tỷ đồng

Công suất máy 26 MW 

85 triệu kwh/năm

78,7 ha

- Flovel Energy Private Ltd, CH Ấn Độ
- WEG India, Công hòa Ấn Độ

Năm 2020

Chủ đầu tư:

Vị trí:

Tổng kinh phí đầu tư:

Công suất lắp máy:

Sản lượng điện:

Tổng diện tích:

ĐV cung cấp thiết bị chính:

Thời gian vận hành:

DỰ ÁN THỦY ĐIỆN PÁ HU
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Tên tiếng Việt:

Tên tiếng Anh:

Mã số thuế:

Trụ sở chính:

Giám đốc:

Điện Thoại:

Vốn điều lệ:

Công ty Cổ phần Phong điện Phương Mai

Phuong Mai Wind Power Joint Stock Company

4100440107

Số 21, đường Nguyễn Huệ, phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Ông Phạm Trường Thọ

0256 3636 229

330.000.000.000 đồng
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Phó Giám đốc Nguyễn Duy Hưng đến thăm và 
làm việc với cán bộ nhân viên Nhà máy Điện 
mặt trời Hồ Bầu Ngứ

Lễ khởi công nhà máy Điện mặt trời Hồ Bầu 
Ngứ

Họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Thông hầm Thủy điện Ngòi Hút 2A

Roadshow giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phiếu 
Trường Thành Group - TTA

Chương trình từ thiện “ Cùng em đến trường ‘’ 
tại Trường Tiểu học Tú Lệ và Trường PTDTBT 
TH & THCS Pá Hu

Hoạt động của doanh nghiệp11

General Electric tổ chức lễ kí kết hợp đồng 
cung cấp tuabin gió cho Nhà máy Phong điện 
Phương Mai 1

Đón tiếp lãnh đạo tỉnh Yên Bái đến thăm và 
làm việc tại Thủy điện Ngòi Hút 2

Đón tiếp đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên 
ban chấp hành trung ương Đảng, Bí thư tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái đến thăm và 
làm việc tại Thủy điện Ngòi Hút 2

Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận thăm và chúc tết
Tập đoàn Trường Thành

Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Dự án Điện 
mặt trời Hồ Bầu Ngứ

Lắp đặt lô máy móc thiết bị của Tập đoàn 
General Electric



Trường Thành Group đã nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các đơn vị, tổ chức ghi nhận sự đóng góp 

của doanh nghiệp. Huyện Thuận Nam tặng Giấy khen tập thể Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát 

triển Trường Thành về sự nghiệp đóng góp trong công tác xây dựng và phát triển huyện Thuận Nam. 

Tỉnh Ninh Thuận tặng Bằng khen tập thể Trường Thành Group đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc góp 

phần phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường, an ninh xã hội tỉnh Ninh Thuận năm 2019, và nhiều 

giấy khen, bằng khen của các cơ quan thuế địa phương …  

“Đạt được kết quả đó là nhờ trong hơn 10 năm vừa qua, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ nhân viên và đội 

ngũ kỹ sư của Trường Thành đã không ngừng phấn đấu, vượt qua bao khó khăn thách thức. Chúng tôi 

tiên phong áp dụng những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất của thế giới để đảm bảo chất lượng của 

mỗi công trình. Ngoài ra, bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên, vì sự phát triển bền vững của xã hội là 

những điều mà Trường Thành luôn chú trọng”, ông Trần Huy Đức, Chủ tịch HĐQT Trường Thành Group 

chia sẻ.
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Đối tác chiến lược13
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BẮC

Chứng nhận và bằng khen12
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Thư ngỏ01

Thank You!
Đăng ký kinh doanh14

Sáng năng lượng
Vững thành công


