Ngày 4 tháng 11 năm 2021
Công ty RENOVA, Inc.

Công bố thông tin về việc bắt đầu vận hành thương mại
các nhà máy điện gió tại Quảng Trị, Việt Nam
Công ty RENOVA, Inc. (sau đây gọi là “RENOVA”) rất vui mừng thông báo cụm Dự án Điện gió tại Quảng Trị
(tổng công suất: 144MW) được xây dựng tại tỉnh Quảng Trị, Việt Nam, đã bắt đầu vận hành thương mại từ
trước ngày 31 tháng 10 năm 2021 theo dự kiến.
Dự án Điện gió Quảng Trị là dự án năng lượng tái tạo đầu tiên của RENOVA được triển khai ngoài Nhật Bản,
và là dự án điện gió trên đất liền đầu tiên của chúng tôi.
Cụm dự án bao gồm: dự án Liên Lập (48 MW), dự án Phong Huy (48 MW) và dự án Phong Nguyên (48 MW).
Sản lượng điện hàng năm của cụm dự án được áp dụng Biểu giá điện ưu đãi (FIT) theo quy định của Chính
phủ Việt Nam.
RENOVA bắt đầu đánh giá tiềm năng các dự án trên từ năm 2019 và đã hợp tác phát triển dự án cùng với
Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I - một nhà đầu tư lớn về năng lượng tái tạo và chuyên xây lắp các công trình
điện tại Việt Nam. Tháng 5 năm 2021, các công ty đã ký kết các khoản vay “xanh” trị giá 173 triệu USD với
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Tổ chức Tín dụng Xuất khẩu Úc (EFA) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật
Bản (JICA).
Tại các quốc gia châu Á, tăng trưởng kinh tế và dân số đã và đang thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ điện năng, đồng
thời trong những năm gần đây, việc chuyển dịch sang năng lượng tái tạo được xem là một xu thế bền vững
nhằm giảm phát thải carbon và góp phần bảo vệ môi trường.
Với tầm nhìn “trở thành công ty hàng đầu về năng lượng tái tạo của Châu Á”, RENOVA sẽ vận hành các nhà
máy của mình với tiêu chí “An toàn là trên hết”, đồng thời tiếp tục phát triển các dự án mới dựa trên những giá
trị nội lực hiện có nhằm hiện thực hóa giấc mơ về một xã hội không có khí thải carbon.

Dự án điện gió trên bờ tại Quảng Trị - Ảnh chụp tháng 7/2021

Các thông tin chính về dự án
Tên dự án
Công ty vận hành

Liên Lập
Công ty Cổ phần
Điện gió Liên Lập

Phong Huy
Công ty Cổ phần
Điện gió Phong Huy

Địa điểm xây
dựng

Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

Cổ đông

Công ty Xây Lắp Điện I và các cổ đông khác
Công ty RENOVA, Inc.

Công suất nhà
48 MW
48 MW
máy
Biểu giá FIT
8.5 cents (US $)/kWh (tương đương 1.942 đồng/kWh1)
Ngày vận hành
Từ ngày 18 đến ngày 29 tháng 10 năm 2021
thương mại
1: Tính theo tỉ giá USD/VND: 22.850

Mọi thắc mắc về nội dung công bố thông tin xin vui lòng liên hệ:
Phòng Quan hệ công chúng – RENOVA, Inc.
Email: renova_vietnam@renovainc.com

Phong Nguyên
Công ty Cổ phần
Điện gió Phong Nguyên

60.0%
40.0%
48 MW

