Nhà máy in mt tri Hng phong 4 ti xã Hng Phong, huyn Bc Bình, tnh Bình Thun.
Nhà máy in mt tri Hng Phong 4 có công sut 48MWP, tng din tích gn 60ha, ti xã Hng Phong, huyn Bc Bình, do
Công ty c phn Hà ô Bình Thun (thuc Tp oàn Hà ô) làm ch u t, vi tng kinh phí hn 1.000 t ng. ây là mt trong nhng
nhà máy s dng công ngh hin i, tiên tiên ca các nc G7 nh: s dng công ngh trc xoay mt chiu (ca c) mang li lng in
cao hn công ngh giá c nh n 25%, cùng vi tm pin P19 công ngh Shingled Mono PERC vi hiu sut hn 19,4% giúp t
hiu sut phát in cao và tit kim din tích t.
Ngoài ra, nhà máy cng s dng h thng SCADA tiên tin do SunPower phát trin và c ng dng trên 5 GW in mt tri trên
toàn cu h tr cho vic qun lý vn hành vi tin cy cao và hiu sut tt. Sau 4 tháng trin khai thi công vi tc làm vic khn trng
ca gn 300 công nhân, Nhà máy in mt tri Hng Phong 4 ã chính thc óng in và hòa li in quc gia vào cui tháng
5/2019 và chính thc vn hành thng mi ngày 04/6/2019. Theo ó, nhà máy in mt tri Hng Phong 4 s áp ng nhu cu s
dng in nng cho 46.040 h gia ình ng thi gim phát thi CO2 ra môi trng 62.700 tn/nm…

Ông Lê Thanh Ngh - Tng giám c Công ty c phn Hà ô Bình Thun phát biu ti bui l.
Ông Lê Thanh Ngh - Tng giám c công ty c phn Hà ô Bình Thun cho bit: Nhà máy in mt tri Hng Phong 4 c trin
khai u t, thi công, vn hành là s n lc và tâm huyt ca toàn th CBCNV ca tp oàn nhm mong mun áp ng nhu cu v in
nng cho c nc, ng thi m bo an ninh nng lng quc gia, góp phn bo v môi trng và chng bin i khí hu.
Nhân dip nay, Tp oàn Hà ô cng ã trao 2 cn nhà tình thng cho ngi dân ti a phng, tr giá mi cn 50 triu ng.
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