
 

CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY – THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN 

(EMETC) ĐANG TRIỂN KHAI THI CÔNG DỰ ÁN NHÀ MÁY 

ĐIỆN MẶT TRỜI SÔNG GIANG 

 

Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện (EMETC) đang triển khai thi 

công tại dự án Nhà máy điện mặt trời Sông Giang. Tại dự án này, Công ty CP Lắp 

máy – Thí nghiệm cơ điện đảm nhận thi công các phần việc: lắp ráp tấm pin và giá đỡ 

tấm pin; kéo cáp điện; gia công, xây dựng, lắp đặt trạm biến áp; đào hố tiếp địa, rãnh 

cáp, dải cáp… 

 

 

 

 



 

 

Dự án điện mặt trời Sông Giang có tổng diện tích 70ha, công suất thiết kế 

60MW, với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng tại xã Cam Thịnh Đông, thành phố 

Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa do Công ty Cổ phần Điện mặt trời Sông Giang làm chủ 

đầu tư. Nhà máy dự kiến sẽ phát điện vào tháng 5/2019 góp phần rất lớn bổ sung công 

suất điện cho địa phương, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện đang ngày một cao, tạo điều 

kiện cho việc phát triển công nghiệp, dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu kinh tế trên địa bàn. 

 

Công ty CP Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện sẽ huy động gần 400 lao động đáp 

ứng đầy đủ các yêu cầu về tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật, tiến độ của nhà thầu để thực 

hiện các phần việc mà EMETC đang đảm nhận. 
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Để tham gia dự án này, Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện đã có 

một quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng về kỹ thuật thi công các dự án năng lượng tái tạo. 

Thông qua dự án này Công ty CP Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện từng bước hoàn thiện 

trình độ, kỹ năng thi công và quản lý trong các dự án năng lượng tái tạo mà đây là lần 

đầu tiên Công ty EMETC tham gia thi công. 


