GIỚI THIỆU CÔNG TY
1. Về chúng tôi
Nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 2 có địa chỉ tại phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh
Quảng Ninh do Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương được là chủ đầu tư, được hình thành bởi tập
đoàn AES (Hoa Kỳ), tập đoàn năng lượng POSCO (Hàn Quốc) và tập đoàn tài chính CIC (Trung Quốc).
Với tổng số vốn trên 2,1 tỷ USD, đây là một trong Dự án nhiệt điện BOT đầu tiên và lớn nhất Việt Nam,
nhà máy có 2 tổ máy với tổng công suất 1.242 MW, chính thức đi vào vận hành thương mại từ ngày
22/4/2015, hàng năm phát lên lưới điện quốc gia trên 7 tỷ Kwh.
Kể từ khi đi vào vận hành đến nay, Nhà máy Mông Dương 2 luôn vận hành an toàn, ổn định, sản lượng
điện sản xuất luôn vượt chỉ tiêu do Bộ Công Thương giao phó, hoàn thành đầy đủ các cam kết với chính
phủ Việt Nam, đóng góp vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Với đội ngũ nhân viên năng lực, giàu kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn, công ty AES Mông Dương liên
tiếp nằm trong top 10 của 100 các Doanh nghiệp Phát triển Bền vững do Phòng Thương mai & Công nghiệp
Việt Nam (VCCI) trao tặng, nhiều năm liền được Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Hoa Kỳ (AMCHAM)
ghi nhận là một trong những Doanh nghiệp đóng góp tích cực cho các hoạt động xã hội và cộng đồng. AES
Mông Dương cũng được bình chọn là một trong những nơi làm việc tốt nhất tại Việt Nam bởi tổ chức quốc
tế Investor in People (IiP) – chứng nhận Doanh Nghiệp vì Con Người.

1. Mục tiêu
Cải thiện cuộc sống bẳng cách thúc đẩy một tương lai năng lượng an toàn hơn và xanh hơn.
2. Tầm nhìn
Trở thành công ty năng lượng bền vững hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp năng lượng đáng tin cậy với giá
cả hợp lý.
3. Các nguyên tắc của chúng tôi:
Là trọng tâm trong các hoạt động của chúng tôi, tạo nên sự khác biệt với những đơn vị khác trong ngành
và là một phần không thể thiếu kiến tạo nên giá trị, tinh thần, sức mạnh của AES Mông Dương.
- An Toàn là Trên Hết
An toàn là cốt lõi trong mọi công việc chúng ta làm. AES Mông Dương luôn xác định các rủi ro tiềm ẩn
đối với các nhân viên, nhà thầu, khách hàng, cộng đồng và các đối tác. Đo lường sự thành công bằng việc
chúng ta đã cùng nhau thực hiện công việc an toàn như thế nào khi đóng góp vào một tương lai năng lượng
xanh hơn.
- Tiêu Chuẩn Cao Nhất
AES Mông Dương luôn hành động với sự liêm chính cao nhất đối với các nhân viên, khách hàng, đối tác
và cộng đồng, duy trì cung cấp giải pháp thỏa mãn các tiêu chuẩn xuất sắc toàn cầu.
- Luôn cùng Nhau
AES Mông Dương làm việc như một đội tại các cơ sở kinh doanh khác nhau và với các khách hàng, đối tác
và cộng đồng. AES Mông Dương cũng luôn đáp ứng các nhu cầu thay đổi không ngừng của khách hàng
với sự linh hoạt và cảm nhận niềm vui khi giải quyết những thách thức có ý nghĩa như một thể thống nhất.
Link giới thiệu công ty: https://youtu.be/-TYw3OvcwJA
Link website công ty: www.aesmongduong.vn

