
 
 

DỰ ÁN 13: NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN Ô MÔN III 
 

 

1. Tên dự án  Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III 

2. Địa điểm 

thực hiện dự 

án  

Dự án dự kiến đầu tư nằm trong Trung tâm điện lực Ô Môn, nằm 

trên bờ phải của sông Hậu thuộc khu vực Thới Lợi, phường Phước 

Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, cách thành phố Cần Thơ 18 

km về phía Tây Bắc, cách sân bay Cần Thơ khoảng 10 km và cách 

thành phố Hồ Chí Minh khoảng 180 km.  

3. Mục tiêu dự 

án  

Cung cấp nguồn điện ổn định cho hệ thống điện miền Nam và hệ 

thống điện Quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và an 

toàn cung cấp điện cho hệ thống. 

4. Quy mô đầu 

tư  
Xây dựng NMNĐ Tua bin khí chu trình hỗn hợp (TBK CTHH) Ô 

Môn III có quy mô công suất khoảng 1.050MW +10%. 

5. Tổng mức 

đầu tư dự kiến  
Khoảng 25.494,96 VNĐ (tương đương  1.119,88 triệu USD) 

6. Hình thức 

đầu tư  

Hình thức đầu tư cho dự án Ô Môn III được đề nghị xem xét theo 

hình thức Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư với vốn chủ 

sở hữu của EVN là 20% và vốn vay thương mại 80%. 

7. Tính khả thi, 

hiệu quả dự 

kiến của dự án  

- Dự án NMNĐ Ô Môn III sẽ nâng công suất hiện nay của TTĐL Ô 

Môn cũng như công suất của lưới điện khu vực ĐBSCL, sẽ lôi kéo 

các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp khu vực các tỉnh Đồng bằng 

sông Cửu Long, góp phần phát triển nhanh kinh tế vùng.   

- Góp phần cung cấp điện ổn định cho Vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam, đây là vùng kinh tế lớn nhất và có tốc độ tăng trưởng nhanh 

nhất nước.   

- Góp phần đưa nền kinh tế của đất nước tăng trưởng ở mức cao để 

đạt mục tiêu chung của đất nước.   

- Dự án tạo công ăn việc làm cho người lao động trong thời gian thi 

công và vận hành: 

+ Trong 3 năm thi công: khoảng 1500 – 2000 người, trung bình 

khoảng từ 700 – 900 người. 

+ Trong giai đoạn vận hành: khoảng 190 kỹ sư và công nhân 

viên. 

- Dự án làm tăng nguồn thu ngân sách của địa phương thông qua các 

khoảng thuế trong thời gian thi công và vận hành. 

8. Khái quát 

đặc điểm tự 

nhiên  

và hiện trạng  

- Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn III được xây dựng trên khu đất 

của TTĐL Ô Môn thuộc địa phận phường Phước Thới, quận Ô 

Môn, thành phố Cần Thơ. Dự án đã được Chính phủ giao cho Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư theo Quyết định số 428/QĐ-TTg 

ngày 18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh 
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Quy hoạch phát triền điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét 

đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII điều chỉnh). 

- Hiện tại, toàn TTĐL Ô Môn đã triển khai hoàn tất công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng và mặt bằng xây dựng đã được san lấp, 

hiện là đất sạch, cơ sở hạ tầng gần như hoàn chỉnh, sẵn sàng cho 

công tác triển khai xây dựng NMNĐ Ô Môn III.  

9. Cơ sở pháp 

lý  

- Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triền điện lực quốc gia giai 

đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII điều 

chỉnh). 

- Quyết định số 4032/QĐ-BCT ngày 07/10/2016 của Bộ Công 

Thương về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch Trung tâm 

điện lực Ô Môn. 

- Quyết định số 4335/QĐ-BCT ngày 31/10/2016 sửa đổi, bổ sung 

Điều 1 của Quyết định số 4032/QĐ-BCT ngày 07/10/2016 của Bộ 

Công Thương về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể 

TTĐL Ô Môn. 

- Văn bản số 733/TTg-CN ngày 29/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tiến độ để triển khai chuỗi dự án khí Lô B. 

10. Chính sách 

ưu đãi đầu tư  
Theo quy định pháp luật hiện hành 

11. Địa chỉ liên 

hệ  

-  Cơ quan: Sở Công Thương 

-  Người phụ trách trực tiếp: Ông Nguyễn Minh Toại 

-  Điện thoại: 02923.833289 Fax: 02923.830778 

-  Email: phong_qltm@cantho.gov.vn 

 


