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THÔNG BÁO 
 

Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam được UBND tỉnh Thanh Hóa 

đồng ý cho Hội kêu gọi đầu tư vào nhà máy thủy điện Bái Thượng, Thanh Hóa. 

Hội đã cùng Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo thuộc Viện Khoa học Thủy 

lợi Việt Nam; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex 

nghiên cứu, lập dự án đầu tư. Sau khi so sánh nhiều phương án, kết quả một số thông 

số chính của phương án chọn như sau: 

- Công suất lắp máy:  6,4 MW 

- Số tổ máy:  02 

- Loại tua bin: Capsun trục ngang của Trung Quốc, mã hiệu 

GZ 103-WP-330, công suất N = 3.400 KW. 

- Cột nước tính toán: Htt = 6,0 m 

- Lưu lượng qua tua bin: Q = 65,09 m
3
/s 

- Điện năng trung bình năm: Enăm = 26.977.530 KWh/năm 

- Điện năng mùa lũ: Elũ = 16.597.469 KWh 

- Điện năng mùa kiệt: Ekiệt = 10.380.080 KWh 

- Giá bán điện bình quân: 951 đồng/KWh 

- Tổng mức đầu tư: 153 tỷ đồng 

- Hình thức đầu tư: Công ty cổ phần 

- Phương thức huy động vốn: 

+ Các cổ đông đóng góp:  30% 

+ Vay ngân hàng:   70% 

- Các chỉ tiêu kinh tế: 

+ Vốn đầu tư đơn thuần: 127 tỷ 

+ NPV (10
6
 VND): 75,803 

+ IRR (%): 17,38 

+ B/C: 1,7 

+ Thời gian hoàn vốn: 11,7 năm 



- Vị trí xây dựng: Phía tả đập Bái Thượng của Hệ thống thủy nông sông Chu, 

Thanh Hóa đã được xây dựng từ những năm 30 của thế kỷ trước, nay kết hợp với hồ 

chứa nước Cửa Đạt xây dựng xong vào năm 2010 để cấp nước tưới cho 54.000 ha đất 

canh tác. 

Vậy Hội thông báo đến toàn thể Hội viên biết và ai có nhu cầu góp vốn đầu tư xin 

đăng ký với Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam trước ngày 30/4/2012 để 

lập kết hoạch huy động vốn. 
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