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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 
  

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
Phát điện hòa lưới thành công tổ máy số 1 Dự án  

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1 

 

Thái Bình, ngày 23 tháng 5 năm 2017 
 

Vào lúc 18h00 ngày 23/5/2017, tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 

1 đã phát điện hòa lưới thành công vào hệ thống điện quốc gia. 

Đây là mốc tiến độ có ý nghĩa quan trọng trong toàn bộ quá trình đầu tư xây 

dựng của công trình. Dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1 do Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) là 

đơn vị thực hiện Tư vấn Quản lý dự án với đại điện chịu trách nhiệm quản lý dự án 

là Ban QLDA Nhiệt điện Thái Bình.  

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1 được chính thức khởi công vào ngày 

22/02/2015, có tổng mức đầu tư là trên 26,5 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA 

của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) là 85%, còn lại 15% vốn đối ứng 

của EVN. Nhà máy gồm 2 tổ máy với tổng công suất 600 MW (2x300 MW). Sau 

khi đưa vào vận hành thương mại, nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1 sẽ cung cấp 

cho hệ thống điện quốc gia sản lượng điện hằng năm là 3,276 tỷ kWh. Việc Nhà 

máy đi vào hoạt động có ý nghĩa to lớn trong việc đảm bảo cung ứng điện cho phát 

triển kinh tế xã hội, góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa của tỉnh Thái 

Bình và một số tỉnh lân cận của đồng bằng Bắc Bộ, cũng như bổ sung thêm nguồn 

điện cho hệ thống điện Quốc gia. 

 

Một số thông tin chi tiết dự án: 

- Tên dự án: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1 

- Địa điểm: Xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình. 

- Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

- Quy mô công suất: 2x300MW. 

- Tổng mức đầu tư: 26,5 nghìn tỷ đồng. 

- Nhà thầu EPC: Marubeni. 

- Ngày khởi công: 22/02/2015. 

- Hoàn thành công tác nâng bao hơi tổ máy 1: 09/03/2016. 
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THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

Ban Quan hệ cộng đồng 

Điện thoại: 04.66946411  

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình - Hà Nội;  

Website: www.evn.com.vn, www.tietkiemnangluong.vn 

2. Tổng công ty Phát điện 3 

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu 

Điện thoại: 064. 3876927Fax: 064. 3876930 

 

 

http://www.tietkiemnangluong.vn/

