
 
Nơi xây dựng đập trên dòng sông Mã 

Thủy điện  Trung Sơn 
(Thanh Hóa):  

Cty Xây dựng 47 
trúng thầu thi công 

Vừa qua tại Hà Nội, Công ty TNHH 

MTV Thuỷ điện Trung Sơn thuộc 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 

tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng trao 

gói thầu W-MW-01  “Xây lắp  

công  trình  chính”   của   dự   án    

thuỷ điện Trung Sơn với liên danh Nhà thầu Sam Sung C&T và Công ty cổ 

phần Xây dựng Thủy lợi 47. Đây là Hợp đồng EPC (Thiết kế-cung cấp-lắp đặt) với  

tổng giá trị hơn 3.299 tỷ đồng. . Dự án Thủy điện Trung Sơn là dự án thủy điện đầu 

tiên ở nước ta được hỗ trợ từ vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới (WB) tuân thủ 

các quy định và chuẩn mực quốc tế về môi trường, xã hội, an toàn vận hành nhà 

máy.  

 

Vị trí đập Trung Sơn trên sông Mã 

Dự án Thủy điện Trung Sơn được xây dựng trên sông Mã, gần làng Co Me thuộc địa 

phận xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Đây là dự án đa mục tiêu, có 

hồ chứa nước với dung tích 348,5 triệu m3, diện tích mặt thoáng 13,13 km2.  Đập 



chính là đập bê tông đầm lăn dài 520m, Chiều cao lớn nhất của đập là 88m; 

Nhà máy thủy điện có 4 tổ máy với tổng công suất lắp máy 260MW, điện lượng 

trung bình khoảng 1.019 triệu kWh/năm. Tổng mức đầu tư 411,72 triệu US$., trong 

đó vốn vay ODA 330 triệu US$, phía Việt nam đối ứng 81,72 triệu US$. Đây là dự án 

đa mục tiêu, không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu điện năng của đất nước mà còn 

mang lại lợi ích chống lũ và tưới tiêu đồng thời thúc đẩy kinh tế xã hội ở khu vực bắc 

miền Trung. 

Dự án sẽ được khởi công vào tháng 11/2012 và dự kiến hoàn thành vào năm 

2017. 

www.vncold.vn 

 

 

 

 


