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UBND TỈNH KHÁNH HÒA          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

    SỞ CÔNG THƯƠNG                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

    Số:          /SCT- QLNL                    Khánh Hòa, ngày         tháng 10 năm 2019 
 

V/v Báo cáo các dự án điện mặt 

trời trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa  

 

 

 

 

                                             

 Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 
 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 10070/UBND-KT ngày 

09/10/2019 về việc kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện các dự án điện mặt trời trên 

địa bàn tỉnh để cung cấp tài liệu phục vụ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ 

họp thứ 9 theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân tỉnh tại công văn số 208/HĐND-VP 

ngày 03/10/2019; 

Sau khi kiểm tra rà soát, Sở Công Thương báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh 

tình hình triển khai và tiến độ thực hiện các dự án điện năng lượng mặt trời trên địa 

bàn tỉnh tính đến thời điểm hiện nay như sau: 

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 09 dự án điện năng 

lượng mặt trời đã được bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh (trong đó có 

02 dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, 07 dự án được Bộ Công Thương 

phê duyệt), cụ thể: 

  

S

T

T 

Tên dự án Công 

suất 

Chủ  

đầu tư 

Địa điểm 

đầu tư 

Cấp phê 

duyệt bổ 

sung quy 

hoạch 

Thời gian khởi 

công – tiến độ 

hoàn thành 

1- Nhà máy 

điện mặt trời 

Tuấn Ân 

10MW Công ty cổ 

phần điện 

mặt trời 

Tuấn Ân 

Xã Cam 

Thịnh Tây, 

thành phố 

Cam Ranh 

Bộ Công 

Thương  

- Khởi công vào 

tháng 10/2018 

- Đã phát điện 

vận hành vào 

tháng 6/2019 

2- Nhà máy 

điện mặt trời 

điện lực 

Miền Trung 

50MW 

 

Tổng 

Công ty 

Điện lực 

Miền 

Trung 

thôn Thủy 

Ba và thôn 

Tân An, xã 

Cam An 

Bắc, huyện 

Cam Lâm.  

Bộ Công 

Thương  

 

- Khởi công tháng 

11/2018 

- Đã hoàn thành 

8,1MW vào đầu 

tháng 6/2019. 

- Hiện nay tiếp 

tục đang triển 

khai 41,9MW, dự 

kiến sẽ hoàn 
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thành vào tháng 

11/2019 

 

3- Nhà máy 

điện mặt trời 

Sông Giang  

 

49,5MWp Công ty cổ 

phần điện 

mặt trời 

Sông 

Giang 

xã Cam 

Thịnh 

Đông, 

Cam 

Thịnh Tây, 

thành phố 

Cam Ranh 

Bộ Công 

Thương  

- Khởi công vào 

tháng 11/2018 

- Đã phát điện 

vận hành vào 

tháng 4/2019 

4- Nhà máy 

điện mặt trời 

AMI Khánh 

Hòa  

 

50MWp Công ty cổ 

phần Năng 

lượng 

AMI 

Khánh 

Hòa 

thôn Vĩnh 

Nam và 

thôn Vĩnh 

Đông, xã 

Cam An 

Nam, 

huyện Cam 

Lâm.  

 

Bộ Công 

Thương  

- Khởi công vào 

tháng 11/2018 

- Đã phát điện 

vận hành vào 

tháng 5/2019 

5- 
Nhà máy 

điện mặt trời 

KN Cam 

Lâm  

 

50 MWp 

 

Công ty cổ 

phần điện 

mặt trời 

KN Cam 

Lâm 

xã Cam 

An Bắc và 

xã Cam 

Phước 

Tây, 

huyện 

Cam Lâm. 

Bộ Công 

Thương  

- Khởi công vào 

tháng 12/2018 

- Đã phát điện 

vận hành vào 

tháng 6/2019 

6- Nhà máy 

điện mặt trời 

Cam Lâm 

VN  

 

50 MWp 

 

Công ty cổ 

phần Cam 

Lâm Solar 

xã Cam An 

Bắc, huyện 

Cam Lâm.  

 

Bộ Công 

Thương  

- Khởi công vào 

tháng 12/2018 

- Đã phát điện 

vận hành vào 

tháng 6/2019 

7- Nhà máy 

điện mặt trời 

Trung Sơn 

35MWp Công ty cổ 

phần Phát 

triển Năng 

lượng 

Trung Sơn 

Xã Cam 

An Bắc 

Bộ Công 

Thương  

 

-Hiện nay đang 

triển khai công 

tác bồi thường 

giải phóng mặt 

bằng; đồng thời 

thực hiện các thủ 

tục để được cấp 

giấy phép xây 

dựng, tổ chức lựa 

chọn nhà thầu… 

-Dự kiến hoàn 

thành vào tháng 

6/2020. 

 

       

8- Nhà máy 100MW Công ty thôn Xuân Thủ tướng - Quyết định chủ 
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điện mặt trời 

KN Vạn 

Ninh  

  

TNHH 

Đầu tư và 

Phát triển 

điện mặt 

trời KN 

Vạn Ninh 

Tây, xã 

Vạn Hưng, 

huyện Vạn 

Ninh.  

 

Chính phủ  trương đầu tư 

được UBND tỉnh 

cấp ngày 

02/8/2019 

- Hiện nay đang 

hoàn chỉnh các 

thủ tục đầu tư 

xây dựng. 

- Dự kiến phát 

điện vận hành 

vào tháng 6/2021 

 

9- Nhà máy 

điện mặt trời 

Long Sơn  

 

170 MWp 

 

Công ty 

Cổ phần 

Năng 

lượng 

Long Sơn 

xã Ninh 

Sơn, thị xã 

Ninh Hòa.  

 

Thủ tướng 

Chính phủ 

 

- Quyết định chủ 

trương đầu tư 

được UBND tỉnh 

cấp ngày 

07/8/2019 

- Hiện nay đang 

hoàn chỉnh các 

thủ tục đầu tư 

xây dựng. 

-Dự kiến phát 

điện vận hành 

vào tháng 9/2020 
 

Sở Công Thương kính báo cáo Hội đồng nhân dân./.  

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/cáo-VBĐT);  

- Lưu: VT, QLNL. 

   

        GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

       Lê Thu Hải 
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