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Since 2011, Mr. Vu Quang Dung has been director of HBRE Wind Power,
which is working on Wind Project Development. HBRE is developing a
wind project in Tay Nguyen. The project phase 1 will be completed with
28.8 MW installed capacity and expected to be in operation in August
2018. The phases 2 and 3 of the project are going to be developed
between 2019 and 2020 with the total capacity of 220 MW.

Prior to that, Mr. Dung had spent 3 years from 2008 to 2011 at PV
Control & Instrumentation JSC (PVC&I) working as director, being in charge of providing
automatic system for power plants in general. Mr. Dung obtained qualification in
Information Technology Engineering at Hanoi University of Technology.

Vu Quang Dung

Từ năm 2011, ông Vũ Quang Dũng đảm nhận vị trí giám đốc tại Công ty Cổ phần giải
pháp năng lượng gió HBRE, trong lĩnh vực phát triển dự án điện gió. HBRE đang triển
khai dự án điện gió ở Tây Nguyên. Giai đoạn 1 của dự án sẽ hoàn thành với tổng công
suất 28.8 MW và dự kiến đưa vào vận hành tháng 8 năm 2018. Giai đoạn 2 và giai đoạn
3 của dự án sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2019 – 2020 với tổng công suất lên đến
220 MW.

Trước khi làm việc tại HBRE, ông Dũng làm việc tại Công ty Cổ phần điều khiển và thiết
bị Petro Vietnam trong 3 năm từ năm 2008 đến 2011, đảm nhận chức vụ giám đốc phụ
trách việc cung cấp hệ thống vận hành tự động cho các nhà máy điện nói chung. Ông
Dũng được cấp bằng Kỹ sư Công nghệ Thông tin tại Đại học Công nghệ Hà Nội.


