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                 Đà Nẵng, ngày 26 tháng 05 năm 2022

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần EVN Quốc tế

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới 
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) của Công ty với nội dung 
như sau:

1. Thời gian: 08h00 ngày 30/06/2022 (thứ 5).
2. Địa điểm: Hội trường tầng 4 trụ sở Công ty cổ phần EVN Quốc tế - Lô 91 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. 
3. Điều kiện dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ 

đông ủy quyền hợp pháp) theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 10/06/2022 được lập bởi 
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.  

4. Thủ tục tham dự đại hội:
- Khi tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Giấy 

giới thiệu (nếu là người đại diện của tổ chức), giấy ủy quyền bản chính (có đóng dấu của Công 
ty) để làm thủ tục đăng ký Đại hội.

- Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc 
ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị theo mẫu “Giấy ủy quyền” của 
Công ty.

5. Các tài liệu ĐHĐCĐ:
- Các tài liệu ĐHĐCĐ bao gồm: Chương trình ĐHĐCĐ; Mẫu Giấy ủy quyền tham dự 

ĐHĐCĐ; các Báo cáo; Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ; Phiếu biểu quyết; Dự thảo Biên bản, 
Nghị quyết  và các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ, được đăng tải trên Website của Công ty tại 
địa chỉ  www.evni.vn, Mục: Quan hệ cổ đông\Tài liệu ĐHĐCĐ 2022. 

- Vì số lượng tài liệu nhiều và nhằm tiết kiệm chi phí cho Công ty, kính đề nghị Quý cổ đông 
truy cập địa chỉ trên để tải, đọc các tài liệu. 

6. Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ: 
Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại 
hội trước ngày 20/06/2022 (gặp Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Số ĐT: 0236. 625 56 56). 
Xác nhận trực tiếp tại Công ty hoặc qua điện thoại/Gửi fax Đăng ký dự họp, Giấy Ủy quyền.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.
Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự chi trả.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Cổ đông EVNI; 
- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Lưu TH, HĐQT. 

                       TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                 CHỦ TỊCH

             
                  Trương Quang Minh

Số: 16/GM - HĐQT Đà Nẵng, ngày 27 tháng 05 năm 2022

http://www.evni.vn/


 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

Thời gian:   Bắt đầu từ 08h00 ngày 30 tháng 6 năm 2022 

Địa điểm:  Hội trường Trụ sở Công ty cổ phần EVN Quốc tế - Lô 91 Xô 

Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 

Thời gian Nội dung 

08h00 - 08h30  - Đón tiếp đại biểu và cổ đông 

- Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông tham dự Đại 

hội.  

08h30 - 08h45  Tiến hành Đại hội 

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông 

- Thông qua quy chế tổ chức Đại hội 

- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, 

Ban kiểm phiếu. 

08h45 - 09h00 Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội 

09h00 - 10h30 Cổ đông nghe báo cáo, thảo luận và biểu quyết các nội dung sau: 

1. Báo cáo của HĐQT về tiǹh hiǹh quản trị, kết quả hoạt động năm 

2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; 

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoaṭ đôṇg SXKD 

năm 2021, kế hoac̣h năm 2022; 

3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; 

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, 

kết quả hoạt động của HĐQT, TGĐ & Kết quả hoaṭ đôṇg của 

BKS và Kiểm soát viên năm 2021; 

5. Triǹh lưạ chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;  

6. Trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế 

hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022;  

7. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; 

8. Trình Kế hoạch năm 2022. 

10h30 - 10h45 Giải lao 

10h45 - 11h30 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

Bế mạc Đại hội 

Đà Nẵng, tháng 6 năm 2022 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ 
Địa chỉ: Lô 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng. 

Điện thoại: (0236) 625 56 56 - Fax: (0236) 3 633 991 - Email: admin@evni.vn - http://evni.vn 

mailto:admin@evni.vn
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CÔNG TY CỔ PHẦN
EVN QUỐC TẾ

Số:       /BC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đà Nẵng, ngày        tháng    năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
V/v quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 

và kế hoạch hoạt động năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt 
động của Công ty (Điều lệ) và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Quy chế), Nghị 
quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021.Thay mặt Hội đồng 
quản trị (HĐQT) Công ty, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động, công tác quản trị của 
HĐQT trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 với các nội dung như sau:

I. Tình hình hoạt động năm 2021:
1. Cơ cấu cổ đông của Công ty
Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách gần nhất (ngày 17/01/2022): 

1.764, gồm 19 cổ đông pháp nhân và 1.745 cổ đông thể nhân.
Về cơ cấu cổ đông lớn nắm giữ trên 5% số lượng cổ phần và cổ đông nội bộ:
+ Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1): Tỷ lệ 26,05%
+ Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC): Tỷ lệ 19,30%
+ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG): Tỷ lệ 11,78%
+ Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBank): Tỷ lệ 10,31%
+ Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam Tỷ lệ 7,85%
+ VINACONEX: Tỷ lệ 6,54%
+ Cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT: Tỷ lệ 0,327%
2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:
Năm 2021, Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) trong 

bối cảnh tiếp tục chịu tác động bởi đại dịch Covid-19, làm ảnh hưởng đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, Công ty đã thực hiện hoàn 
thành vượt kế hoạch SXKD do Đại hội đồng cổ đông giao, lợi nhuận thực hiện đạt 
186% kế hoạch điều chỉnh theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 15/11/2021 của 
HĐQT EVNI và đạt 325% kế hoạch theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 
23/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đặc biệt là các 
nhiệm vụ: Theo dõi, quản lý nhằm bảo toàn phần vốn góp tại Dự án thủy điện Hạ 

Số: 20/BC - HĐQT Đà Nẵng, ngày 30 tháng 05 năm 2022
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Sê San 2; Triển khai tìm kiếm các công việc mới phù hợp với năng lực để tăng 
nguồn thu, giải quyết công ăn việc làm cho CBCNV; Tiếp tục hoàn thiện mô hình 
tổ chức đảm bảo các hoạt động SXKD của Công ty.

Về mục tiêu tìm kiếm đối tác để chuyển giao dự án hoặc góp vốn đầu tư 
tương tự như dự án Hạ Sê San 2 đối với các dự án Sê Kong, Nậm Mô 1 và Hạ Sê 
San 1/5 vẫn chưa có kết quả, do nguyên nhân khách quan như: (i) Dự án đã hết 
hiệu lực MOU; (ii) Đặc điểm vị trí địa lý của dự án, tình hình chính trị, sự tác động 
của dự án đến môi trường và đầu ra giá bán điện của dự án nên chưa đủ thuyết 
phục các đối tác để hợp tác đầu tư hoặc chuyển giao dự án trong thời điểm hiện tại.

Hoạt  động  dịch vụ tư  vấn  luôn  được  quan  tâm, đầu tư để  góp  phần  
tăng  doanh  thu  Công ty,  tăng  thu  nhập  cho  CBCNV  và  lợi  ích  cho  Cổ  
đông. Trong năm 2021, EVNI thực hiện 40 hợp đồng TVGS với tổng giá trị 48,75 
tỷ đồng. Trong đó đến 31/12/2021 đã đóng điện, hoàn thành nghiệm thu thanh toán 
hơn 20 dự án với giá trị 17,56 tỷ đồng đạt 101% kế hoạch năm 2021. Lợi nhuận 
năm 2021 đạt được là 4,57 tỷ đồng. Tăng cường công tác đấu thầu tìm kiếm việc 
làm, mở rộng thị trường. Kết quả trúng thầu 12 gói thầu với giá trị 11,57 tỷ đồng, 
đảm bảo công việc cho năm 2021 và chuyển tiếp công việc cho năm 2022.

Kết thúc năm 2021, Công ty đã đạt được mức tăng trưởng mạnh về quy mô, 
doanh thu, lợi nhuận là nhờ sự năng động của Ban lãnh đạo Công ty, nắm bắt kịp 
thời các cơ hội thực hiện dịch vụ TVGS các dự án năng lượng tái tạo đang phát 
triển trong thời gian qua và nhờ sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của tập thể HĐQT, 
Ban điều hành và CBCNV Công ty. 

3. Hoạt động của HĐQT năm 2021: 
3.1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT:
Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, Chủ tịch HĐQT làm việc 

chuyên trách, 01 thành viên là Tổng Giám đốc, 03 thành viên còn lại đều làm việc 
theo chế độ không chuyên trách. Trong năm HĐQT đã tổ chức họp định kỳ 01 
quý/1 lần theo quy định để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền và các cuộc 
họp đột xuất khác để giải quyết những công việc cấp bách, HĐQT mời Ban Kiểm 
soát Công ty tham dự tất cả các cuộc họp. Vì vậy công tác chỉ đạo, quản lý điều 
hành được thực hiện nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty.  

Thông tin các thành viên HĐQT

Tỷ lệ nắm giữ CP
STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ 

nhiệm Đại diện Sở hữu
Ghi chú

1 Trương Quang Minh Chủ tịch HĐQT 15/06/2018 15,63% 0,3% EVNGENCO1

2 Lê Vũ Ninh
Thành viên 
HĐQT. 

Tổng Giám đốc
15/06/2018 10,42% - EVNGENCO1
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STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ 
nhiệm

Tỷ lệ nắm giữ CP
Ghi chú

Đại diện Sở hữu

3 Nguyễn Quang Huy Thành viên 
HĐQT 15/06/2018 19,30% 0,027% PPC

4 Nguyễn Thị Hương Thành viên 
HĐQT 15/06/2018 10,31% - ABBank

5 Lê Duy Thanh Thành viên 
HĐQT 15/06/2018 11,78% - VRG

3.2. Hoạt động của các thành viên HĐQT:
Trong năm 2021, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp 

HĐQT, thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2021 theo đúng chức năng, nhiệm 
vụ công việc được phân công với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực hoàn thành tốt 
nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty theo đúng nghị quyết 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, phù hợp với định hướng chiến lược, vì lợi ích của 
cổ đông và sự phát triển chung của Công ty. Các cuộc họp, nghị quyết, quyết định 
của HĐQT đều được thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT. Vì vậy, 
công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu hoạt động 
của Công ty.

a. Ông Trương Quang Minh – Chủ tịch HĐQT:
- Chịu trách nhiệm chung trong điều hành hoạt động của HĐQT theo quy 

định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;
- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT;
- Lĩnh vực chiến lược, quy hoạch, công tác tổ chức nhân sự, việc xây dựng 

các Quy chế quản lý nội bộ; 
- Thành viên HĐQT Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê san 2: Giám sát và 

quản lý phần vốn góp tại dự án Thủy điện Hạ Sê San 2;
- Thực hiện công tác khác không phân công cho các thành viện HĐQT.
b. Ông Lê Vũ Ninh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc:
- Điều hành hoạt động SXKD của Công ty theo chức trách nhiệm vụ Tổng 

Giám đốc.
- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện về chế độ, chính sách đối với người lao động 

về tiền lương, đóng bảo hiểm,…;
- Chỉ đạo, đề xuất kiện toàn bộ máy nhân sự; quy chế quản lý nội bộ phù 

hợp với tình hình SXKD của Công ty. 
- Thực hiện công việc khác theo phân công của Chủ tịch HĐQT.
c. Bà Nguyễn Thị Hương – Thành viên HĐQT:
- Quản lý vốn và đầu tư vốn;
- Phương án phân phối lợi nhuận,
- Lĩnh vực tài chính, kiểm toán nội bộ, giám sát;
- Quản trị rủi ro; 
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- Thực hiện công việc khác theo phân công của Chủ tịch HĐQT
d.  Ông Nguyễn Quang Huy – Thành viên HĐQT
- Công tác tài chính kế toán và hạch toán kế toán;
- Phụ trách công tác đấu thầu;
- Kiểm soát các Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ/HĐQT 

phê duyệt;
- Giám sát hoạt động đầu tư xây dựng;
- Thực hiện công việc khác theo phân công của Chủ tịch HĐQT.
a. Ông Lê Duy Thanh – Thành viên HĐQT
- Lĩnh vực chiến lược phát triển và kế hoạc kinh doanh trung, dài hạn. 
- Công tác hợp tác quốc tế; 
- Cơ hội đầu tư, việc làm.
- Thực hiện công việc khác theo phân công của Chủ tịch HĐQT
3.3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:
HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển 

khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ĐHĐCĐ và HĐQT giao; giám sát việc 
thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, các quy chế quản trị, quy chế tài 
chính và các quy chế khác của Công ty, từ đó có những biện pháp kịp thời chấn 
chỉnh, rút kinh nghiệm khi phát hiện sai sót. Cụ thể như sau:

a. Phương pháp giám sát: 
- HĐQT phối hợp chặt chẽ với BKS nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty 

thông qua các cuộc họp HĐQT và qua trao đổi bằng các phương tiện thông tin liên 
lạc phù hợp. Các quyết định, các hoạt động, điều hành của Ban điều hành đã được 
HĐQT thường xuyên chỉ đạo, trao đổi Ban điều hành để đưa ra các giải pháp, 
phương án thực hiện phù hợp nhằm hoàn thành các mục tiêu SXKD đã được 
ĐHĐCĐ thông qua.

- HĐQT và BKS đánh giá tính khả thi của các kế hoạch hành động và các 
khuyến nghị, qua đó kiến nghị các giải pháp mang tính thực tiễn và phù hợp với 
tình hình hoạt động của Công ty.

- HĐQT ban hành các nghị quyết sau các buổi họp định kỳ và theo yêu cầu 
để thông qua kết quả hoạt động và những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của 
HĐQT. 

- HĐQT cung cấp các hướng dẫn chiến lược, tình hình kinh tế tổng quan để 
hỗ trợ rà soát các kế hoạch kinh doanh tiếp theo.

- HĐQT thường xuyên trao đổi với Ban Giám đốc nhằm giám sát việc triển 
khai kế hoạch và điều chỉnh khi cần thiết, giúp đạt được các mục tiêu chiến lược đề 
ra. 

b. Kết quả giám sát: 
- Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ về kết quả hoạt 

động kinh doanh, tình hình hoạt động hàng ngày của Công ty và các báo cáo đột 
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xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã thực hiện các quyền và 
nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, cũng như Điều lệ, 
Quy chế của Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ. 

- Ban điều hành đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành SXKD, báo 
cáo kịp thời các nội dung và trình HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt và tổ chức 
thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung Nghị quyết của HĐQT. Kết quả đã 
thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được 
giao.

- Ban điều hành đã tổ chức thực hiện đúng quy định về việc thực hiện chế độ 
tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phúc lợi, phụ cấp và quyền lợi khác đối với người 
lao động, người quản lý Công ty. 

- Ban điều hành đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời 
về tình hình hoạt động SXKD cho các cổ đông và cơ quan quản lý theo đúng quy 
định của pháp luật.

- Ban Điều hành đã duy trì giao ban hàng tháng để có những chỉ đạo sát, 
điều hành sát sao và kịp thời để có những giải pháp thực hiện hoàn thành các mục 
tiêu cụ thể, tổng thể trong từng tháng.

3.4. Đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty:
a. Kết quả đạt được:
HĐQT  đã thực  hiện  công tác  quản  lý  Công  ty  theo  quy  định  Điều lệ  

Công ty,  Nghị quyết  của  Đại  hội  đồng  cổ  đông,  Quy  chế  hoạt  động  của  
HĐQT  và  quy  định  của  Pháp luật  nên  mọi  hoạt  động  của  HĐQT  Công  ty  
đến  Ban  điều  hành  luôn  được  thực  hiện thông  suốt,  kịp  thời  và  hiệu  quả.  
Các  thành  viên  HĐQT  luôn  thể  hiện  tinh  thần  trách nhiệm  cao,  đã  thực  
hiện  tốt  vai  trò  chỉ  đạo  trong  mọi  mặt  hoạt  động  Công  ty,  vì  sự  phát triển 
của Công ty  và  lợi  ích cổ đông.   

Công ty đã xây dựng và hoàn thiện các nội dung về sửa đổi, bổ sung Điều lệ 
Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế Tổ chức và hoạt động của 
HĐQT, BKS phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế mô hình hoạt động của 
Công ty và đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các 
thành viên HĐQT; ban hành 11 Nghị quyết và 12 Quyết định để Tổng Giám đốc 
và các thành viên Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD 2021. 

Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục 
quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Các phiên họp HĐQT đều 
mời Ban kiểm soát tham dự tất cả các cuộc họp. Thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu 
đã được gửi đầy đủ đến các Thành viên HĐQT, BKS dự họp để tham khảo, nghiên 
cứu theo quy định. Các nội dung cuộc họp được các Thành viên HĐQT trao đổi, 
thảo luận, bàn bạc công khai, dân chủ, thẳng thắn và đánh giá đầy đủ, cẩn trọng để 
đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.
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Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp phù hợp với quy định của pháp 
luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và phù hợp 
với kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua. Biên bản các cuộc họp 
HĐQT đã được lập đầy đủ, có chữ ký của các Thành viên HĐQT tham gia dự họp, 
đảm bảo đúng hình thức theo quy định pháp luật. 

Chi tiết về các cuộc họp, nghị quyết và quyết định của HĐQT được thống kê 
như Phụ lục 1 đính kèm.

b. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:
Đối với các dự án  thủy điện Sê Kông; Hạ Sê San 1/Sê San 5 (Campuchia) 

và thủy điện Nâm Mô 1 (Lào):
- Việc tìm kiếm đối tác để chuyển giao dự án hoặc góp vốn đầu tư tương tự 

như dự án Hạ Sê San 2 chưa có kết quả và gặp nhiều khó khăn do:
(i) Các dự án đã hết hiệu lực MoU; (ii) Đặc điểm vị trí địa lý của dự án khó 

thu hút nhà đầu tư trong nước; (iii) Tình hình chính trị, sự tác động của dự án đến 
môi trường; (iv) Đầu ra giá bán điện của dự án; (v) Ngoài ra, đối với dự án Thủy 
điện Hạ Sê San 1/Sê San 5 còn một số khó khăn như: Chính phủ Việt Nam chưa 
đồng ý bổ sung dự án vào Quy hoạch bậc thang thủy điện sông Sê San; vấn đề môi 
trường, an ninh quốc phòng khu vực biên giới; vấn đề phân chia nguồn lợi tài 
nguyên nước; phát sinh nhiều thủ tục đầu tư do dự án cần có sự chấp thuận của 
Chính phủ hai nước Việt Nam và Campuchia; (vi) mặt khác hiện tại do chủ trương 
tại nước sở tại không đồng ý bán điện 50% về Việt Nam và dự án đã đưa ra khỏi 
Quy hoạch điện VII điều chỉnh (theo QĐ428/QĐ-TTg ngày 18/03/2016). Do đó 
việc tiếp tục thực hiện các dự án trên trong thời gian đến sẽ gặp nhiều khó khăn và 
không khả thi.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội động quản trị năm 2022:
HĐQT duy trì chế độ họp định kỳ và bất thường để kịp thời chỉ đạo và giám 

sát các hoạt động của Ban điều hành Công ty, đảm bảo các hoạt động của Công ty 
tuân thủ pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của 
Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông và đảm 
bảo an toàn tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định.

Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục rà soát để đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy 
chế quản lý nội bộ phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan và tình hình 
hoạt động thực tiễn tại đơn vị. 

Nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp với xu thế phát triển Công ty 
một cách ổn định và bền vững. 

Nâng cao đời sống, phúc lợi và tạo điều kiện bảo vệ sức khỏe, an toàn lao 
động cho Người lao động chính là mục đích thiết thực để nâng cao năng suất lao 
động, tạo ra môi trường làm việc hấp dẫn, đảm bảo thu hút nguồn nhân lực.
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HĐQT tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, cùng Ban điều hành 
Công ty giải quyết linh hoạt, hiệu quả, phù hợp quy định; thực hiện các giải pháp 
trong hoạt động SXKD, tiết kiệm chống lãng phí để đảm bảo đạt/vượt chỉ tiệu lợi 
nhuận được ĐHĐCĐ giao trong năm 2022.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về các hoạt động trong năm 2021 và kế 
hoạch hoạt động năm 2022, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên; 
- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Ban điều hành; 
- Lưu TH, HĐQT. 

           CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
        

              Trương Quang Minh
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PHỤ LỤC 1 – THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP, NGHỊ QUYẾT VÀ QUYẾT 
ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

* Thống kê các cuộc họp của HĐQT:

TT Thành viên HĐQT
Số buổi họp HĐQT 

tham dự
Tỷ lệ tham 

dự họp
Lý do không tham 

dự họp

1 Ông Trương Quang Minh 04 100%  

2 Ông Lê Vũ Ninh 04 100%

3 Bà Nguyễn Thị Hương 04 100%

4 Ông Lê Duy Thanh 04 100%

5 Ông Nguyễn Quang Huy 04 100%

* Thống kê các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT:

STT
Số Nghị quyết
/Quyết định

Ngày Nội dung

NGHỊ QUYẾT HĐQT 2021

1. 04/NQ-HĐQT 30/03/2021 Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2021

2. 05/NQ-HĐQT 23/04/2021 Chốt DS cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2021

3. 10/NQ-HĐQT 26/5/2021 Thống nhất tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ 2021

4. 19/NQ-HĐQT 31/5/2021
Thông qua nội dung phiên họp thứ II HDQT năm 
2021

5. 31/NQ-HĐQT 10/9/2021
Thông qua nội dung phiên họp thứ III HDQT năm 
2021

6. 35/NQ-HĐQT 05/10/2021
Thông qua gói thầu thi công xây dựng công trình 
sữa chữa tòa nhà EVNI

7. 36/NQ-HĐQT 05/10/2021 Kiện toàn nhân sự chức vụ PTGĐ Công ty EVNI

8. 39/NQ-HĐQT 15/11/2021 Thông qua điều chỉnh kế hoạch năm 2021

9. 40/NQ-HĐQT 15/11/2021
Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu sữa chữa 
nhà điều hành EVNI

10. 43/NQ-HĐQT 30/11/2021 Bổ nhiệm PTGĐ Công ty

11. 48/NQ-HĐQT 21/12/2021
Thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2021 là 10% 
bằng tiền mặt

QUYẾT ĐỊNH HĐQT 2021

1. 20/QĐ-HĐQT 15/6/2021
Thành lập Ban chỉ đạo CĐS và ứng dụng CNTT 
tại EVNI
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STT
Số Nghị quyết
/Quyết định

Ngày Nội dung

2. 21/QĐ-HĐQT 24/6/2021 Ban hành Điều lệ tổ chức công ty

3. 22/QĐ-HĐQT 23/6/2021 Quy chế hoạt động của BKS

4. 23/QĐ-HĐQT 24/6/2021 Ban hành QC nội bộ quản trị Công ty

5. 24/QĐ-HĐQT 28/6/2021 Phê duyệt KH năm 2021

6. 25/QĐ-HĐQT 29/6/2021
Chi tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành 
Công ty

7. 25/QĐ-HĐQT 29/6/2021 Ban hành QC hoạt động của HĐQT Công ty

8. 28/QĐ-HĐQT 20/7/2021 Chi thưởng ban điều hành 6 tháng đầu năm 2021

9. 32/QĐ-HĐQT 13/9/2021
Phê duyệt thiết kế và dự toán đầu tư xây dựng sữa 
chữa nhà EVNI

10. 32/QĐ-HĐQT 13/9/2021
Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu sữa chữa tòa nhà 
EVNI

11. 37/QĐ-HĐQT 08/10/2021
Phê duyệt HS mời thầu qua mang gói thầu sữa 
chữa tòa nhà EVNI

12. 45/QĐ-HĐQT 30/11/2021 Bổ nhiệm PTGĐ Công ty
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 CÔNG TY CỔ PHẦN
EVN QUỐC TẾ

Số:       /BC-EVNI

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đà Nẵng, ngày        tháng   năm 2022

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ

KẾ HOẠCH NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI) báo cáo về tình hình sản xuất kinh 
doanh năm 2021 và kế hoạch thực hiện SXKD năm 2022 như sau:

A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:
I. Tình hình thực hiện:
1. Công tác Quản lý dự án:
* Dự án thủy điện Hạ Sê San 2:
- Về sản xuất điện: Đến 31/12/2021, nhà máy phát điện hòa lưới 1.996 triệu 

kWh đạt 114% kế hoạch năm 2021, đạt vượt 5% sản lượng thiết kế (1.912 triệu 
kWh); sản lượng điện sản xuất lũy kế đạt 6,33 tỷ kWh. 

- Phân phối lợi nhuận: HLSS2 đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 
cho EVNI tổng cộng 8,3 triệu USD cổ tức (trước thuế) bao gồm: đợt 1: 4,5 triệu, 
và đợt 2: 3,8 triệu USD (đạt vượt 84% kế hoạch ĐHĐCĐ). Giá trị lũy kế cổ tức 
nhận được từ dự án là 213 tỷ (sau thuế) đạt 92% giá trị đầu tư vào dự án.

* Dự án thủy điện Hạ Sê San 1/Se San 5; Sê Kông và Nậm Mô 1: 
- Tiếp tục tìm kiếm đối tác để chuyển giao dự án hoặc góp vốn đầu tư tương 

tự dự án Hạ Sê San 2:
Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công 

ty từ năm 2013 đến nay, EVNI đã tích cực thực hiện tìm kiếm các đối tác thích hợp 
để chuyển giao dự án hoặc góp vốn đầu tư theo hình thức tương tự như Dự án thủy 
điện Hạ Sê San 2 đối với các dự án thủy điện Sê Kông và dự án thủy điện Nậm Mô 
1. Tuy nhiên, đến nay các nhà đầu tư chưa thực sự quan tâm do: (i) Dự án đã hết 
hiệu lực MOU; (ii) Đặc điểm vị trí địa lý của dự án, tình hình chính trị, sự tác động 
của dự án đến môi trường và đầu ra giá bán điện của dự án chưa thuyết phục để 
hợp tác đầu tư hoặc chuyển giao dự án trong giai đoạn hiện nay.

- Thực hiện nghiệm thu quyết toán, kiểm toán chi phí đã thực hiện của các 
dự án;

- Rà soát hồ sơ pháp lý, báo cáo HĐQT tình hình thực hiện và đề xuất 
phương án xử lý đối với các dự án dở dang (thủy điện Hạ Sê San 1/Sê San 5; Sê 
Kông và Nậm Mô 1) vàt thực hiện giải pháp xử lý ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm 
toán nêu trong BCTC.

Số: 323/BC - EVNI Đà Nẵng, ngày 27 tháng 05 năm 2022
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2. Công tác Tư vấn giám sát:
Trong năm 2021, EVNI thực hiện 40 hợp đồng TVGS với tổng giá trị 48,75 

tỷ đồng. Trong đó đến 31/12/2021 đã đóng điện, hoàn thành nghiệm thu thanh toán 
hơn 20 dự án với giá trị 17,56 tỷ đồng đạt 101% kế hoạch năm 2021. Lợi nhuận 
năm 2021 đạt được là 4.572 triệu đồng. Với một số dự án tiêu biểu đã hoàn thành 
như: 

- Dự án nguồn điện (Năng lượng tái tạo):
Dự án Nhà máy điện gió Ia Pết – Đăk Đoa 1&2 với tổng công suất 200MW, 

bao gồm TBA500kV, TBA220kV và đường dây đấu nối 220kV.
- Dự án truyền tải điện Quốc gia:
+ Một số công trình trọng điểm của EVN như: (i) Dự án Đường dây 500kV 

Dốc Sỏi – Pleiku 2; (ii) Dự án Trạm biến áp 500KV Dốc Sỏi; (iii) Dự án TBA 
500kV Nghi Sơn; 

+ Và các dự án truyền tải điện khác như: (i) Dự án Trang bị máy cắt cho các 
kháng 500kV; (ii) Dự án Trang bị camera an ninh tại các TBA 500kV Vĩnh Tân, 
Di Linh, Đắk Nông; (iii) Dự án Nâng công suất TBA 220kV Hòa Khánh; (iv) Dự 
án TBA 220kV Ninh Phước và đấu nối; (v) Dự Lắp MBA thứ 2 TBA 220kV 
Thanh Nghị (giai đoạn 1); (vi) Nâng công suất TBA 220kV Xuân Mai từ 
(125+250) lên 2x250MVA (tỉnh Hoà Bình);  (vii) Dự  án Lắp máy 2 TBA 220kV 
Sông Tranh 2; (viii) Dự án Nâng cấp hệ thống máy tính điều khiển các trạm biến 
áp 220kV:Bắc Ninh; Sơn La; Yên Bái; (ix) Dự án TBA 220kV Lao Bảo và ĐZ 
220kV Đông Hà- Lao Bảo; (x) Dự án NCS TBA T1, T2 TBA 110kV Đồi Cốc; (xi) 
Dự án Lắp 01 ngăn lộ 110kV tại TBA 220kV Hà Đông để đấu nối với ĐZ 110kV 
TBA 220kV Sơn Tây…

Ngoài ra, hiện nay Công ty đang thực hiện một số công trình trọng điểm và 
cấp bách của EVN như:

- Dự án nâng công suất TBA 500kV Pleiku 2;
- Dự án đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân (dự án giải tỏa công suất 

Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 (1.320 MW); Nhà máy thủy điện tích năng 
Bác Ái và các nguồn năng lượng tái tạo khu vực tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận vào 
hệ thống điện quốc gia).

* Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm: 
Trong năm 2021, Công ty đã chủ động tăng cường công tác đấu thầu và mở 

rộng thị trường. Kết quả trúng thầu 12 gói thầu với giá trị 11,57 tỷ đồng, đảm bảo 
công việc cho năm 2021 và chuyển tiếp công việc cho năm 2022.

3. Công tác quản trị, văn phòng:
- Về mô hình tổ chức và chi phí hoạt động: 
+ Bổ nhiệm 01 PTGĐ và 01 Phó Trưởng phòng;
+ Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo mô hình gọn 

nhẹ, linh hoạt với 03 Phòng chức năng, biên chế nhân sự 33 người; thực hiện sắp 
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xếp, bố trí nhân sự phù hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý của Công ty trên cơ sở nhiệm 
vụ công tác năm 2021 nhằm tối ưu hóa chi phí.

- Thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy 
chế hoạt động của HĐQT, BKS và các quy chế quản lý nội bộ khác, phù hợp quy 
định pháp luật và tình hình thực tế hoạt động của đơn vị;

- Hoàn thành công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên EVNI năm 2021;
- Duy trì dịch vụ cho thuê đất và văn phòng tại Trụ sở làm việc của Công ty;
- Thực hiện công tác chuyển đổi số đối với các lĩnh vực: Quản trị nội bộ; 

Đào tạo và truyền thông; phù hợp các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Công ty;
- Triển khai công tác đấu thầu lựa chọn qua mạng gói thầu xây lắp dự án sửa 

chữa lớn Trụ sở Công ty và triển khai thực hiện hoàn thành công tác sửa chữa lớn 
Trụ sở Công ty;

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ, duy trì chứng nhận ISO 9001:2015.
4. Công tác lao động, tiền lương và đào tạo:
- Lao động:
Tổng số lượng CBNV Công ty đến 31/12/2021 là 33 người. Để thực hiện 

các gói thầu TVGS, trong năm Công ty đã tuyển dụng bổ sung 03 lao động nhằm 
đáp ứng yêu cầu công việc giám sát tại hiện trường các dự án. Các vị trí tuyển 
dụng đáp ứng nhu cầu công việc của Công ty.

- Tiền lương: thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2021 đạt 
17,4 triệu đồng/tháng.

- Đào tạo: Trong năm Công ty đã tổ chức các lớp đào tạo cho cán bộ tư vấn 
giám sát hiện trường để bổ sung và hoàn thiện năng lực cá nhân đáp ứng nhu cầu 
công việc.

5. Công tác khác:
- Về phòng chống dịch Covid-19: 
+ Công ty thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo 

của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế; chỉ đạo EVN/EVNGENCO1 và của chính 
quyền địa phương; linh hoạt áp dụng các hình thức làm việc tại nhà, làm việc 
online, làm việc luân phiên tùy theo từng giai đoạn, đảm bảo hoạt động SXKD của 
Công ty được liên tục, an toàn và hiệu quả;

+ 100% CBCNV đã tiêm Vacxin.
- Hoạt động đoàn thể: Do tình hình dịch bệnh COVID 19, trong năm qua, 

Công ty hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người. 
Công ty đã tích cực tham gia công tác xã hội như: hiến máu nhân đạo, ủng 

hộ nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng trong các đợt mưa lũ; thăm hỏi người có công 
với cách mạng nhân ngày thương binh liệt sỹ; hỗ trợ trẻ em các tỉnh vùng cao…

6. Kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị:
Năm 2021, mặc dù gặp không ít khó khăn do tình hình diễn biến phức tạp 
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của dịch bệnh COVID-19, ảnh hưởng toàn diện và sâu sắc đến hoạt động của Công 
ty cổ phần EVN Quốc tế, cũng như đời sống của CBCNV, Công ty đã cố gắng 
khắc phục khó khăn, tìm biện pháp nhằm đảm bảo điều hành có hiệu quả hoạt 
động của đơn vị. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu:   216,828 tỷ đồng đạt  172% kế hoạch
- Nộp ngân sách nhà nước:     1,771 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 169,021 tỷ đồng đạt 186% kế hoạch
- Tỷ lệ cổ tức:    46% đạt 460% kế hoạch

ĐVT: đồng

TT NỘI DUNG Đơn 
vị/tỷ lệ

Thực hiện năm 
2021

Kế hoạch năm 
2021 %TH/KH

A Nguồn thu  216.828.793.550 126.057.995.000 172,01%

A.1 Doanh thu hoạt động 
trực tiếp từ Công ty  25.969.838.599 22.917.995.000 113,32%

I

Doanh thu từ hoạt 
động đầu tư, tài chính, 
cho thuê đất và văn 
phòng Công ty

đồng 8.322.876.800 5.455.329.000 152,56%

1 Doanh thu từ hoạt 
động tài chính đồng 7.385.523.741 4.485.329.000 164,66%

2
Doanh thu từ cho thuê 
đất và văn phòng của 
Công ty

đồng 937.353.059 970.000.000 96,63%

II
Doanh thu từ hoạt 
động Tư vấn (QLDA, 
Giám sát…)

đồng 17.646.961.799 17.462.666.000 101,06%

A.2
Doanh thu từ Dự án 
Thủy điện Hạ Sê San 
2 

đồng 190.858.954.951 103.140.000.000 185,05%

 
Cổ tức thu được từ dự 
án thủy điện Hạ Sê 
San 2

 190.858.954.951 103.140.000.000  

B Chi phí hoạt động  46.337.236.784 34.823.674.000  133,05%

B.1

Chi phí hoạt động, 
duy trì và quản lý dự 
án các dự án của 
Công ty

đồng
                 
          

6.606.281.727

              
7.461.301.000 88,5%

1
Chi phí hoạt động, 
duy trì và QLDA các 
dự án của Công ty

đồng
                           

6.206.553.269
              

7.045.001.000  

2
Chi phí khấu hao nhà 
làm việc/văn phòng 
cho thuê

đồng              
399.728.458 

                 
416.300.000  
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TT NỘI DUNG Đơn 
vị/tỷ lệ

Thực hiện năm 
2021

Kế hoạch năm 
2021 %TH/KH

B.2
Chí phí hoạt động 
cho công tác Tư vấn 
(QLDA, Giám sát…)

đồng 13.040.170.057 12.922.373.000 100,91%

B.3
Phí chuyển tiền cổ 
tức HSS2 về Việt 
Nam

đồng 26.690.785.000 14.440.000.000 184,84%

C Đầu tư 1.621.765.153 2.069.200.000 78,3%

C.1 Chi sửa chữa lớn đồng 1.407.815.153 1.819.200.000

- Chi sửa chữa trụ sở 
làm việc EVNI đồng 1.407.815.153 1.819.200.000

C.2 Đầu tư mua sắm đồng 213.950.000 250.000.000

- Hệ thống Truyền hình 
hội nghị đồng 213.950.000 250.000.000

D Lợi nhuận   

1 Lợi nhuận trước thuế đồng 170.491.556.766 91.234.321.000 186,8%

2 Lợi nhuận sau thuế đồng 169.021.636.813 90.727.457.000 186,3%

3 Lãi cơ bản trên cổ 
phiếu đồng/CP                       

4.608                       2.474  

4 Tỷ lệ chia cổ tức (*) %                            
46                            10 460%

5 Lợi nhuận phân phối 
cho cổ đông đồng 168.714.867.000 36.677.145.000  

(*) Đã thực hiện thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2021 (10%)  ngày 27/1/2022.
II. Các khó khăn, tồn tại và hạn chế:
1. Công tác quản lý dự án:
- Đối với dự án thủy điện Hạ Sê San 2: 
Tỷ lệ sở hữu vốn của EVNI tại Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2 

(HLSS2) thấp (10%) nên Người đại diện khó chủ động trong việc kiểm soát các 
quyết định trong ĐHĐCĐ của HLSS2.

- Đối với các dự án  thủy điện Sê Kông; Hạ Sê San 1/Sê San 5 (Campuchia) 
và thủy điện Nâm Mô 1 (Lào):

Việc kiếm đối tác để chuyển giao dự án hoặc góp vốn đầu tư tương tự như 
dự án Hạ Sê San 2 chưa có kết quả và gặp nhiều khó khăn do:

(i) Các dự án đã hết hiệu lực MoU; (ii) Đặc điểm vị trí địa lý của dự án khó 
thu hút nhà đầu tư trong nước; (iii) Tình hình chính trị, sự tác động của dự án đến 
môi trường; (iv) Đầu ra giá bán điện của dự án; (v) Ngoài ra, đối với dự án Thủy 
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điện Hạ Sê San 1/Sê San 5 còn một số khó khăn như: Chính phủ Việt Nam chưa 
đồng ý bổ sung dự án vào Quy hoạch bậc thang thủy điện sông Sê San; vấn đề môi 
trường, an ninh quốc phòng khu vực biên giới; vấn đề phân chia nguồn lợi tài 
nguyên nước; phát sinh nhiều thủ tục đầu tư do dự án cần có sự chấp thuận của 
Chính phủ hai nước Việt Nam và Campuchia; (vi) mặt khác hiện tại do chủ trương 
tại nước sở tại không đồng ý bán điện 50% về Việt Nam và dự án đã đưa ra khỏi 
Quy hoạch điện VII điều chỉnh (theo QĐ428/QĐ-TTg ngày 18/03/2016). Do đó 
việc tiếp tục thực hiện các dự án trên trong thời gian đến sẽ gặp nhiều khó khăn và 
không khả thi.

2. Công tác Tư vấn:
- Tỷ suất lợi nhuận của lĩnh vực Tư vấn dự báo ngày càng giảm do sự cạnh 

tranh của các đơn vị cùng lĩnh vực ngày càng lớn, ảnh hưởng từ việc đấu thầu cạnh 
tranh và một số chủ đầu tư/ban quản lý dự án trong ngành điện triển khai chủ 
trương tự thực hiện công tác giám sát;

- Doanh thu dịch vụ Tư vấn đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo (điện gió và 
điện mặt trời) giảm mạnh do hiện nay chưa có cơ chế, chính sách phát triển nguồn 
nên các Chủ đầu tư chưa triển khai các dự án đầu tư mới;

- Công tác thu hồi công nợ trong hoạt động TVGS đối với các Chủ đầu tư là 
tư nhân còn chậm.

B. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022: 
Năm 2022, Công ty cổ phần EVN Quốc tế tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng 

tâm như (i) Quản lý phần vốn đã góp vào dự án thủy điện Hạ Sê San 2; (ii) Thực 
hiện các giải pháp về chuyển giao hoặc tham gia góp vốn đầu tư đối với các dự án 
thủy điện đầu tư dở dang tại Campuchia và Lào; hoặc báo cáo đề xuất 
HĐQT/ĐHĐCĐ phương án dừng triển khai, xử lý tài chính; (iii) Xây dựng chiến 
lược, phương hướng phát triển công ty trình HĐQT để ĐHĐCĐ năm 2023 (sau khi 
hoàn thành thu hồi vốn góp tại HLSS2 và xử lý 3 dự án dở dang); (iv) Thực hiện 
công tác Tư vấn giám sát đảm bảo công ăn việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời 
sống vật chất và tinh thần cho Người lao động, cụ thể:

1. Về quản lý dự án:
* Đối với dự án Thủy điện Hạ Sê San 2: 
- Tiếp tục thực hiện giám sát và quản lý phần vốn góp vào Công ty TNHH 

thủy điện Hạ Sê San 2 (HLSS2) trên cơ sở pháp luật Campuchia, Hợp đồng cổ 
đông và theo nguyên tắc bảo toàn phần vốn đã góp; 

- Theo dõi tình hình SXKD của dự án, đôn đốc HLSS2 thực hiện các nội 
dung Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông;

- Phối hợp với các Cổ đông khác, đôn đốc Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê 
San 2 thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2021 trong năm 2022.

* Đối với các dự án thủy điện như Hạ Sê San 1/Sê San 5; Sê Kông và Nậm 
Mô 1: 

Tiếp tục thực hiện các giải pháp để chuyển giao dự án hoặc tham gia góp 
vốn đầu tư tương tự dự án Hạ Sê San 2, cụ thể:
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- Có ý kiến bằng văn bản đến Chính phủ Campuchia/Lào về việc trong 
trường hợp Chính phủ Campuchia/Lào chuyển giao dự án cho đối tác khác thì 
EVNI được thu hồi các chi phí đã thực hiện cho dự án hoặc tham gia góp vốn trong 
dự án tương tự như dự án thủy điện Hạ Sê San 2;

- Phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội các Nhà đầu tư Việt Nam sang Campuchia 
(AVIC), Hiệp hội các Nhà đầu tư Việt Nam sang Lào (AVIL) để thông qua Hiệp 
hội, giới thiệu các dự án của EVNI cho các Nhà đầu tư trong và ngoài nước;

- Làm việc, kiến nghị với Bộ kế hoạch và đầu tư Việt Nam trong việc hỗ trợ 
các thủ tục duy trì hiệu lực pháp lý của các dự án, cũng như thông tin đến các Nhà 
đầu tư về các dự án của EVNI;

- Thường xuyên liên hệ với Nhà đầu tư trong và ngoài nước để giới thiệu các 
dự án của EVNI cho các Nhà đầu tư để chuyển giao dự án hoặc tham gia góp vốn 
đầu tư.

- Trình HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua chủ trương dừng triển khai dự án sau khi 
có ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

2. Về đầu tư phát triển:
- Nghiên cứu, tìm kiếm các dự án nguồn điện phù hợp để đề xuất chủ trương 

đầu tư sau khi Chính phủ phê duyệt Quy hoạch điện VIII;
- Xây dựng kế hoạch, chiến lược, phương hướng phát triển công ty trình 

HĐQT thông qua trình ĐHĐCĐ năm 2023.
3. Công tác Tư vấn giám sát:
- Chủ động tìm kiếm công việc đảm bảo duy trì hoạt động và tăng nguồn 

thu; tiếp tục mở rộng công tác TVGS đối với các dự án năng lượng tái tạo (phù 
hợp với cơ chế, chính sách phát triển nguồn năng lượng tái tạo của Chính phủ 
trong thời gian đến);

- Nghiệm thu thanh toán và quyết toán kịp thời các gói thầu hoàn thành, đáp 
ứng quy định của hợp đồng để tăng hiệu quả sử dụng vốn;

- Hoàn thiện chứng chỉ năng lực hoạt động cho tổ chức: Chứng chỉ giám sát 
công trình công nghiệp hạng I và chứng chỉ giám sát PCCC;

- Nâng cao năng lực, kinh nghiệm cho độ ngũ chuyên gia Tư vấn; tổ chức 
thực hiện dịch vụ Tư vấn chuyên nghiệp hóa, bảo đảm các dự án thực hiện đúng 
tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả;

- Thực hiện công tác Tư vấn giám sát đạt doanh thu 13,0 tỷ đồng.
3. Công tác khác:
- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ phù hợp với tình 

hình SXKD trong giai đoạn mới của Công ty;
- Hoàn thành công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên EVNI năm 2022;  
- Duy trì dịch vụ cho thuê đất và văn phòng tại Trụ sở làm việc của Công ty; 
- Công tác an sinh xã hội: Quan tâm, tạo điều kiện thực hiện tốt công tác an 
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sinh xã hội;
- Thực hiện công tác chuyển đổi số đối với các lĩnh vực: Quản trị nội bộ; 

Đào tạo và truyền thông; phù hợp các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Công ty;
- Về mô hình tổ chức và chi phí hoạt động: 
+ Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo mô hình gọn 

nhẹ, linh hoạt và sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp đáp ứng yêu cầu quản lý của 
Công ty trên cơ sở nhiệm vụ công tác năm 2022 nhằm tối ưu hóa chi phí;

+ Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 
để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

4. Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2022: 
- Doanh thu: 144.726 triệu đồng 
+ Doanh thu từ hoạt động tài chính, cho thuê..:     8.963 triệu đồng
+ Doanh thu từ hoạt động TVGS:   13.113 triệu đồng
+ Doanh thu từ dự án TĐ Hạ Sê San 2: 122.650 triệu đồng
- Chi phí:        37.622 triệu đồng 
- Lợi nhuận trước thuế 107.103 triệu đồng
- Cổ tức 20%
Trên đây là báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, kính trình Đại hội 
đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên; 
- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Ban điều hành; 
- Lưu TH, HĐQT. 

       TỔNG GIÁM ĐỐC

       Lê Vũ Ninh
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CÔNG TY CỔ PHẦN
EVN QUỐC TẾ

 

Số:       /TTr-EVNI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đà Nẵng, ngày       tháng   năm 2022

TỜ TRÌNH
V/v: Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế 

hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế 
(EVNI);

Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao 
động – Thương binh và Xã hội v/v Hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền 
lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà 
nước;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế kính trình Đại hội đồng cổ 
đông Công ty thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 
2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022 với các nội dung như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:
Năm 2021, EVNI đã hoàn thành vượt kế hoạch SXKD do Đại hội đồng cổ 

đông giao, lợi nhuận thực hiện đạt 187% kế hoạch điều chỉnh theo Nghị quyết số 
39/NQ-HĐQT ngày 15/11/2021 của HĐQT EVNI và đạt 325% kế hoạch theo 
Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2021 EVNI. Cụ thể như sau:

+ Tổng doanh thu:   216,828 tỷ đồng đạt  172% kế hoạch
+ Nộp ngân sách nhà nước:            1,764 tỷ đồng
+ Lợi nhuận: 170,491 tỷ đồng, đạt 186,8% kế hoạch
+ Tỷ lệ cổ tức:                      46%           đạt 460% kế hoạch
Căn cứ điểm b, khoản 2 Điều 15 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH: 

“Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt kế 
hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương bình 
quân thực hiện được tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20% so với mức 
tiền lương bình quân kế hoạch”. 

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết toán mức 
thù lao HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

Số: 17/TTr - HĐQT Đà Nẵng, ngày 30 tháng 05 năm 2022
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TT Chức vụ Số 

lượng

Thù lao 
tháng 
(đồng)

Số 
tháng

Thù lao KH 
năm 2021 

(đồng)

Quyết toán 
thù lao 

năm 2021 
(đồng)

1 Ủy viên HĐQT 
(kiêm nhiệm) 3 5.400.000 12 194.400.000 232.243.000

2 Trưởng Ban Kiểm 
soát 1 5.400.000 12 64.800.000 77.414.000

3 Thành viên Ban 
Kiểm soát 2 4.320.000 12 103.680.000 123.863.000

Tổng cộng: 362.880.000 433.520.000

(CT HĐQT chuyên trách, UV HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc 
không hưởng thù lao).

II. Kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:
Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Công 

ty năm 2022, kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2022 được xây dựng như sau:

STT Chức vụ Số 
lượng

Thù lao 
tháng 
(đồng)

Số 
tháng

 Thù lao năm 
2022

(đồng) 

1 Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm) 3 7.700.000 12 277.200.000

2
Trưởng Ban kiểm soát 
(kiêm nhiệm)

1 7.700.000 12 92.400.000

3 Kiểm soát viên (kiêm nhiệm) 2 6.200.000 12 148.800.000

 Tổng cộng 6   518.400.000

(CT HĐQT chuyên trách, Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám 
đốc không hưởng thù lao HĐQT).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên; 
- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Lưu TH, Thư ký Công ty. 

                CHỦ TỊCH  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
             

              Trương Quang Minh
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THUYẾT MINH KẾ HOẠCH NĂM 2022 

   Phát huy kết quả đạt được trong năm 2021, với mục tiêu trọng tâm trong 

năm 2022 là theo dõi và quản lý các dự án đã đầu tư đảm bảo bảo toàn vốn của cổ 

đông; tìm kiếm việc làm đảm bảo công ăn việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời 

sống vật chất và tinh thần cho Người lao động Công ty. Công ty cổ phần EVN Quốc 

tế xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các mục tiêu cụ thể như 

sau: 

1. Thực hiện giám sát và quản lý phần vốn góp vào Công ty TNHH thủy 

điện Hạ Sê San 2 (HLSS2), trong đó phối hợp với các Cổ đông khác, đôn 

đốc Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2 thực hiện phân chia lợi nhuận 

năm 2021 theo kế hoạch 5 năm giai đoạn 2019 – 2024 của HLSS2. 

2. Làm việc với các đối tác về việc chuyển giao hoặc tham gia góp vốn đầu 

tư đối với các dự án thủy điện Công ty đã triển khai nghiên cứu tại 

Campuchia và Lào. 

3. Tăng cường công tác tìm kiếm việc làm phù với năng lực, kinh nghiệm 

của Công ty, đảm bảo công ăn việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống 

vật chất và tinh thần cho Người lao động. 

4. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo mô hình gọn 

nhẹ, linh hoạt và sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp đáp ứng yêu cầu quản 

lý của Công ty trên cơ sở nhiệm vụ công tác năm 2022 nhằm tối ưu hóa 

chi phí. 

5. Tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022. 

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 

1. Về công tác quản lý dự án 

* Đối với dự án Thủy điện Hạ Sê San 2 

- Tiếp tục thực hiện giám sát và quản lý phần vốn góp vào Công ty TNHH 

thủy điện Hạ Sê San 2 (HLSS2) trên cơ sở pháp luật Campuchia, Hợp đồng cổ đông 

và theo nguyên tắc bảo toàn phần vốn đã góp;  

- Phối hợp với các Cổ đông khác, đôn đốc Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê 

San 2 thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2021 theo kế hoạch 5 năm giai đoạn 2019 

– 2024 của HLSS2;  

- Theo dõi tình hình SXKD của dự án, đôn đốc HLSS2 thực hiện các nội 

dung Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông; 

- Hoàn thiện các thủ tục hồ sơ liên quan theo quy định của Luật thuế để được 

khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập (cổ tức) được nhận từ dự án 

đầu tư ra nước ngoài (dự án thủy điện Hạ Sê San 2). 

 * Đối với các dự án thủy điện như Hạ Sê San 1/Sê San 5; Sê Kông và 

Nậm Mô 1: 

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp để chuyển giao dự án hoặc tham gia góp 

vốn đầu tư tương tự dự án Hạ Sê San 2, cụ thể: 
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+ Có ý kiến bằng văn bản đến Chính phủ Campuchia/Lào về việc trong 

trường hợp Chính phủ Campuchia/Lào chuyển giao dự án cho đối tác khác thì 

EVNI được thu hồi các chi phí đã thực hiện cho dự án hoặc tham gia góp vốn trong 

dự án tương tự như dự án thủy điện Hạ Sê San 2; 

+ Phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội các Nhà đầu tư Việt Nam sang Campuchia 

(AVIC), Hiệp hội các Nhà đầu tư Việt Nam sang Lào (AVIL) để thông qua Hiệp 

hội, giới thiệu các dự án của EVNI cho các Nhà đầu tư trong và ngoài nước; 

+ Làm việc, kiến nghị với Bộ kế hoạch và đầu tư Việt Nam trong việc hỗ trợ 

các thủ tục duy trì hiệu lực pháp lý của các dự án, cũng như thông tin đến các Nhà 

đầu tư về các dự án của EVNI; 

+ Thường xuyên liên hệ với Nhà đầu tư trong và ngoài nước để giới thiệu 

các dự án của EVNI cho các Nhà đầu tư để chuyển giao dự án hoặc tham gia góp 

vốn đầu tư. 

- Trình HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua chủ trương dừng triển khai dự án sau khi 

có ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. 

2. Về đầu tư phát triển: 

- Nghiên cứu, tìm kiếm các dự án nguồn điện phù hợp để đề xuất chủ trương 

đầu tư sau khi Chính phủ phê duyệt Quy hoạch điện VIII; 

- Xây dựng kế hoạch, chiến lược, phương hướng phát triển công ty trình 

HĐQT thông qua trình ĐHĐCĐ năm 2023. 

3. Công tác Tư vấn giám sát: 

- Chủ động tìm kiếm công việc đảm bảo duy trì hoạt động và tăng nguồn thu; 

tiếp tục mở rộng công tác TVGS đối với các dự án năng lượng tái tạo; 

- Nghiệm thu thanh toán và quyết toán kịp thời các gói thầu hoàn thành, đáp 

ứng quy định của hợp đồng để tăng hiệu quả sử dụng vốn; 

- Hoàn thiện chứng chỉ năng lực hoạt động cho tổ chức, đủ điều kiện giám 

sát công trình công nghiệp hạng I; 

- Nâng cao năng lực, kinh nghiệm cho độ ngũ chuyên gia Tư vấn; tổ chức  

thực hiện dịch vụ Tư vấn chuyên nghiệp hóa, bảo đảm các dự án thực hiện đúng 

tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả; 

- Thực hiện công tác đấu thầu TVGS đạt doanh thu năm 2022 là 13,11 tỷ 

đồng. 

4. Công tác khác 

- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ phù hợp với tình 

hình SXKD trong giai đoạn mới của Công ty; 

- Hoàn thành công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên EVNI năm 2022;   

- Duy trì dịch vụ cho thuê đất và văn phòng tại Trụ sở làm việc của Công ty;  

- Công tác an sinh xã hội: Quan tâm, tạo điều kiện thực hiện tốt công tác an 
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sinh xã hội; 

- Thực hiện công tác chuyển đổi số đối với các lĩnh vực: Quản trị nội bộ; 

Đào tạo và truyền thông; phù hợp các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Công ty; 

- Về mô hình tổ chức và chi phí hoạt động:  

+ Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo mô hình gọn nhẹ, 

linh hoạt và sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp đáp ứng yêu cầu quản lý của Công ty 

trên cơ sở nhiệm vụ công tác năm 2022 nhằm tối ưu hóa chi phí; 

+ Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 

để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

II. Giải pháp thực hiện: 

1. Về công tác quản trị: 

- Tiếp tục duy trì mô hình tổ chức với cơ cấu linh hoạt, gọn nhẹ với 03 Phòng 

chức năng với biên chế nhân sự hợp lý; phát triển ngày càng tốt hơn văn hóa doanh 

nghiệp; đẩy mạnh việc hình thành, phát triển mối quan hệ và tạo dựng niềm tin của 

các đối tác kinh doanh; 

- Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo; nâng cao 

hiệu quả quản lý điều hành, thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng văn hóa doanh 

nghiệp; 

- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và nghiêm túc thực hiện các nội quy, 

quy chế của đơn vị; 

- Nâng cao hiệu quả quản lý, cân đối tài chính phù hợp, bảo toàn và phát 

triển vốn, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; 

- Tiếp tục rà soát, hệ thống hóa, sửa đổi, bổ sung theo hướng tinh gọn các 

quy chế quản lý nội bộ phù hợp quy định hiện hành của pháp luật; 

- Thiết lập và thực hiện tốt mối liên hệ với các cổ đông; thực hiện công bố 

thông tin kịp thời, trung thực và đúng quy định.  

2. Giải pháp về quản lý dự án: 

- Đối với dự án Hạ Sê San 2:  

+ Phối hợp có hiệu quả với các Cổ đông khác, đôn đốc Công ty TNHH thủy 

điện Hạ Sê San 2 thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2021 trong năm 2022;  

+ Theo dõi tình hình SXKD của dự án, đôn đốc HLSS2 thực hiện các nội 

dung Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông. 

 - Đối với 3 dự án Hạ Sê San 1/5, Sê Kông và Nậm Mô 1: Tăng cường và 

thường xuyên liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia/Lào, Bộ kế hoạch 

và đầu tư Việt Nam hỗ trợ Công ty các thủ tục duy trì hiệu lực pháp lý của các dự 

án, giới thiệu các dự án của EVNI cho các Nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đồng 

thời phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội các Nhà đầu tư Việt Nam sang Campuchia 

(AVIC)/Lào (AVIL) để giới thiệu các dự án của EVNI cho các Nhà đầu tư trong 

và ngoài nước. 
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3. Giải pháp về công tác Tư vấn: 

- Tìm kiếm công việc phù hợp năng lực hiện tại của Công ty đảm bảo công 

việc ổn định, lâu dài, tạo công ăn việc làm cho CBCNV và tăng nguồn thu;  

- Thực hiện các giải pháp để đáp ứng nhu cầu nhân sự gia tăng đột ngột về 

nhu cầu sử dụng lao động trong thời gian ngắn cho các gói thầu Tư vấn như ký Hợp 

đồng thuê chuyên gia, Hợp đồng thầu phụ…; 

- Lập, phê duyệt dự toán các gói thầu Tư vấn theo quy định để kiểm soát chi 

phí với chủ trương tiết kiệm, đảm bảo lợi nhuận của hoạt động Tư vấn đạt hoặc 

vượt kế hoạch.  

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm soát công tác Tư vấn để nâng 

cao hơn nữa chất lượng dịch vụ Tư vấn; 

- Hoàn thiện chứng chỉ năng lực hoạt động cho tổ chức: Chứng chỉ giám sát 

công trình công nghiệp hạng I và chứng chỉ giám sát PCCC; 

- Nâng cao năng lực, kinh nghiệm cho độ ngũ chuyên gia Tư vấn; tổ chức  

thực hiện dịch vụ Tư vấn chuyên nghiệp hóa, bảo đảm các dự án thực hiện đúng 

tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả; 

- Tiếp tục mở rộng thị trường dịch vụ Tư vấn, đặc biệt là công tác Tư vấn 

cho các dự án Năng lượng tái tạo.  

4. Giải pháp về tài chính: 

- Tăng cường thực hiện các giải pháp quản trị, kiểm soát chi phí trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh; 

- Công tác tài chính: 100% thưc̣ hiêṇ thanh toán trên hệ thống, tiết kiệm thời 

gian và chi phí; 

- Công tác thanh quyết toán: Đối với các gói thầu đã hoàn thành, Công ty đã 

chủ động, tích cực phối hợp cùng các Chủ đầu tư hoàn thành công tác quyết toán 

giá trị khối lượng đã thực hiện, đáp ứng quy định của hợp đồng và nhằm tăng hiệu 

quả sử dụng vốn; 

- Tăng cường công tác quản trị dòng tiền, cân đối vốn lưu động theo 

năm/tháng/tuần và theo dõi sát sao tình hình thực hiện; đảm bảo dòng tiền luôn tối 

ưu, hiệu quả và cân đối vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh; cân đối dòng tiền 

nhàn rỗi để gửi tiết kiệm có kỳ hạn và lãi suất phù hợp để nâng cao hiệu quả doanh 

thu từ hoạt động tài chính.  

5. Giải pháp về ứng dụng KHCN và quản trị nguồn nhân lực: 

- Áp dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý và sản xuất kinh doanh, tăng 

năng suất lao động, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; 

- Nâng cao công tác an toàn thông tin bằng cách triển khai trang bị các phần 

mềm ứng dụng có bản quyền nhằm giảm thiểu nguy cơ mất an toàn thông tin; 

- Phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, thực hiện 
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chính sách thu hút nhân tài;  

- Thường xuyên xây dựng, cải tiến văn hóa doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ 

có tác phong công tác chuyên nghiệp và nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo dựng 

niềm tin đối với các đối tác, khách hàng. 

6. Giải pháp công tác cho thuê văn phòng tại Trụ sở Công ty:  

Tiếp tục tìm kiếm đối tác thuê văn phòng phù hợp để cho cho thuê, đảm bảo 

công suất cho thuê văn phòng có hiệu quả. 

III. Kế hoạch doanh thu và chi phí:  

Bảng tổng hợp kế hoạch năm 2022:  

 

TT NỘI DUNG  
Đơn 

vị/tỷ lệ 

 Kế hoạch năm 

2022  

Thưc̣ hiêṇ năm 

2021 

Ghi chú 

A Kế hoạch nguồn thu  144.726.000.000 216.828.793.550  

A1 
Doanh thu hoạt động trực tiếp 

từ Công ty 
 22.076.000.000 25.969.838.599 

 

I 

Doanh thu từ hoạt động đầu 

tư, tài chính, cho thuê đất và 

văn phòng Công ty 

đồng 8.963.000.000 8.322.876.800 
 

1 
Doanh thu từ hoạt động tài 
chính 

đồng 8.223.000.000 7.385.523.741 
 

2 
Doanh thu từ cho thuê đất và 

văn phòng của Công ty 
đồng 740.000.000 937.353.059 

 

II 
Doanh thu từ hoạt động Tư 

vấn (QLDA, Giám sát…) 
đồng 13.113.000.000 17.646.961.799 

Phu ̣luc̣ 

1 

A2 
Doanh thu từ Dự án Thủy 

điện Hạ Sê San 2 
đồng 122.650.000.000 190.858.954.951 

 

 Cổ tức thu được từ dự án thủy 
điện Hạ Sê San 2 

 122.650.000.000 190.858.954.951 
 

B Kế hoạch chi phí hoạt động  37.622.520.000 46.337.236.784 
 

B.1 

Chi phí hoạt động, duy trì và 

quản lý dự án các dự án của 

Công ty 

đồng 9.908.520.000 6.606.281.727 

 

1 
Chi phí hoạt động, duy trì và 

QLDA các dự án của Công ty 
đồng 9.488.520.000  6.206.553.269    

Phu ̣luc̣ 

2 

2 
Chi phí khấu hao nhà làm 

việc/văn phòng cho thuê 
đồng 420.000.000 399.728.458 

Phu ̣luc̣ 

3 

B.2 
Chí phí hoạt động cho công tác 

Tư vấn (QLDA, Giám sát…) 
đồng 10.490.000.000 13.040.170.057 

 

B3 
Phí chuyển tiền cổ tức HSS2 về 

Việt Nam 
đồng 17.224.000.000 26.690.785.000 

 

C 

Kế hoạch chi ĐT mua sắm và 

sửa chữa lớn Trụ sở làm việc 

EVNI 

  1.621.765.153 

 

C.1 Chi sửa chữa lớn đồng  1.407.815.153  

- 
Chi sửa chữa lớn Trụ sở làm 
việc 

đồng  1.407.815.153 
 

C.2 Đầu tư mua sắm đồng  213.950.000  

- Hệ thống Truyền hình hội nghị đồng  213.950.000  
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TT NỘI DUNG  
Đơn 

vị/tỷ lệ 

 Kế hoạch năm 

2022  

Thưc̣ hiêṇ năm 

2021 

Ghi chú 

D Lợi nhuận     

1 Lợi nhuận trước thuế đồng 107.103.480.000 170.491.556.766  

2 Lợi nhuận sau thuế đồng 106.712.544.000 169.021.636.813  

3 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 
đồng/

CP 
2.910 4.608 

 

4 Tỷ lệ chia cổ tức % 20 46  

5 
Lợi nhuận phân phối cho cổ 

đông 
đồng 73.354.290.000  168.714.867.000 

1. Doanh thu:  

Trên cơ sở kế hoạch các nội dung công việc năm 2022 được trình bày như 

trên, các nguồn thu chủ yếu của Công ty bao gồm: (i) Doanh thu từ cổ tức của dự 

án Thủy điện Hạ Sê San 2; (ii) Doanh thu từ hoạt động tài chính (gửi số vốn góp 

chưa sử dụng của cổ đông và lợi nhuận các năm vào các ngân hàng); (iii) Thu từ 

cho thuê văn phòng, nhà để xe, cho thuê đất; và (iv) Thu từ hoạt động tư vấn QLDA 

và Tư vấn giám sát. Tổng nguồn thu dự kiến, cụ thể như sau: 

1.1. Doanh thu từ cổ tức của dự án thủy điện Hạ Sê San 2 

Căn cứ văn bản số HLSS2/2020-014 ngày 06/03/2020 kế hoạch năm 5 năm 

2020-2024 của HLSS2 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2021 

của Công ty TNHH Hạ Sê San 2 (tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2021): Lợi nhuận sau 

thuế năm 2021 dự kiến của HLSS2 là 59 triệu USD. Việc phân phối sẽ được HLSS2 

trình cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (dự kiến tổ chức tháng 

5 năm 2022). Theo tình hình thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 HLSS2 chia hết lợi 

nhuận chưa phân phối cho cổ đông; Vì vậy, EVNI dự kiến cổ tức năm 2021 của 

HLSS2 nhận được tương ứng là 5,5 triệu USD (năm 2021: 8,3 triệu USD) tương 

đương 122.650.000.000 đồng. 

 1.2. Doanh thu từ tiền gửi Ngân hàng: 

Trên cơ sở số dư tiền gửi ngân hàng, dự kiến năm 2022 EVNI thu từ lãi tiền 

gửi đạt 8.223 triệu đồng cao hơn 837 triệu đồng so với năm 2021. Nguyên nhân: 

tổng giá trị tiền gửi có kỳ hạn đầu năm 2022 cao hơn so với năm 2021 do lợi nhuận 

thu được từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021. 

1.3. Doanh thu từ cho thuê văn phòng: 

Tổng doanh thu từ việc cho thuê văn phòng, thuê mặt bằng năm 2022 dự 

kiến đạt 740 triệu đồng, thấp hơn 197 triệu đồng so với thực hiện năm 2021. 

Nguyên nhân: Đầu năm 2022, Công ty không tiếp tục cho thuê 02 phòng để mở 

rộng phòng làm việc cho phòng kỹ thuật và làm hội trường của Công ty.  

1.4. Doanh thu từ hoạt động tư vấn: (Chi tiết theo phụ lục 1 đính kèm) 

Với các hợp đồngTVGS đã ký năm 2021; dự kiến sẽ ký trong năm 2022, 

tổng doanh thu kế hoạch từ  dịch vụ tư vấn năm 2022 đạt 13.112 triệu đồng thấp 

hơn 4.533 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2021 (năm 2022 Công ty không thực hiện 

TVGS dự án năng lượng tái tạo do các Chủ đầu tư tạm dừng đầu tư trong giai đoạn 
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Chính phủ chưa ban hành cơ chế, chính sách phát triển cụ thể đối với lĩnh vực này). 

Doanh thu dịch vụ TVGS bao gồm: 

- Doanh thu từ các hợp đồng TVGS chuyển tiếp tiếp từ các năm trước: 5.903 triệu 

đồng 

- Doanh thu từ các hợp đồng TVGS thực hiện năm 2022 (đã đấu thầu): 5.858 triệu 

đồng   

- Dự kiến doanh thu kế hoạch đấu thầu mới các hợp đồng TVGS năm 2022: 1.350 

triệu đồng. 

2. Chi phí hoạt động:  

Trên cơ sở kế hoạch triển khai các dự án, phạm vi hoạt động, địa bàn công 

tác, quy mô nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý, cân đối chí phí thực hiện 

qua các năm 2016-2021, Công ty lập dự toán chi phí hoạt động, quản lý dự án và 

chi phí phục vụ Tư vấn các gói thầu trong năm 2022. 

Tổng chi phí hoạt động năm 2022: 37.632 triệu đồng, cụ thể: 

2.1. Chí phí hoạt động, quản lý dự án: (Chi tiết theo phụ lục 2, 3 đính kèm) 

Tổng chi phí hoạt động, quản lý dư ̣ án năm 2022 là 9.908 triệu đồng tăng 

3.301 triệu đồng so với thực hiện năm 2021.  

Trong đó: 

2.1.1. Chi phí khấu hao Tài sản cố định năm 2022 là 420 triệu đồng tăng 20 triệu 

đồng so với năm 2021.  

Nguyên nhân: trong năm 2021, công ty đầu tư thêm Tài sản cố định “hệ thống 

truyền hình hội nghị” nên phát sinh thêm chi phí khấu hao trong năm 2022. 

2.1.2. Chí phí hoạt động, duy trì và QLDA năm 2022 là 9.488 triệu đồng, trong 

đó:  

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2022: 518,4 triệu đồng tăng 84,88 triệu đồng so với 

thực hiện năm 2021.  

Nguyên nhân: Căn cứ  kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2022, Công ty dự 

kiến tăng mức thù lao của ủy viên HĐQT, thành viên BKS năm 2022 tương ứng 20% 

so với thực hiện năm 2021 trên cơ sở đảm bảo quy định tại Điều 16 Thông tư 

28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 (tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân 

kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách). 

- Lương và các khoản phải trích theo lương của Ban điều hành và người lao động 

năm 2022: 5.268 triệu đồng, tăng 1.269 triệu đồng so với năm 2021. Trong đó:  

+ Ban điều hành: 2.646 triệu đồng, tăng 984,8 triệu đồng so với năm 2021; 

+ Người lao động: 2.623 triệu đồng, tăng 284,7 triệu đồng so với năm 2021. 

Nguyên nhân:   

+ Bổ sung nhân sự Phó TGĐ từ tháng 12/2021; 

+ Mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách được tính 

trên mức lương cơ bản và hệ số điều chỉnh tăng thêm 1,0 đối với công ty có lợi nhuận 
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từ 100 tỷ đến dưới 200 tỷ đồng, áp dụng theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 13 Thông 

tư 28/2016/TT-BLĐTBXH. 

+ Mức tiền lương bình quân kế hoạch của người lao động tăng 13,55% so với thực 

hiện năm 2021, áp dụng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư 28/2016/TT-

BLĐTBXH: mức tiền lương bình quân kế hoạch tăng không vượt quá mức tăng năng 

suất lao động bình quân.  

 - Chi phí hoạt động khác là 3.343 triệu đồng tăng 1.652 triệu đồng so với năm 

2021.  

Nguyên nhân: Công tác sửa chữa trụ sở công ty thực hiện từ cuối năm 2021 và đến 

đầu năm 2022 hoàn thành, vì vậy chi phí phát sinh sửa chữa được phân bổ từ năm 2022 

với giá trị 467 triệu đồng/năm. Ngoài ra, do trong năm 2022, công ty dự kiến thực hiện 

sửa chữa sơn lại mặt ngoài trụ sở Công ty tổng giá trị là 420 triệu; sửa chữa bảo trì lại 

thang máy với giá trị 130 triệu, mua sắm các công cụ dụng cụ, sửa chữa xe ô tô; tăng 

cường công tác bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ, chuyên môn cho CBCNV Công ty. 

2.2. Chi phí hoạt động dịch vụ tư vấn  

Nhằm duy trì hoạt động, đảm bảo công ăn việc làm và tăng thu nhập của CBNV, 

năm 2022 EVNI tiếp tục thực hiện các dịch vụ tư vấn giám sát các công trình điện đảm 

bảo các hợp đồng TVGS đạt tỷ lệ bình quân lợi nhuận/doanh thu là 20%. Tổng chi phí 

cho hoạt động TVGS là 10.490 triệu đồng. 

Trong quá trình thực hiện, Công ty kiểm soát chi phí với chủ trương tiết kiệm, đảm 

bảo tỷ lệ lợi nhuận đạt hoặc vượt kế hoạch, đời sống và thu nhập của CBNV được cải 

thiện. Trường hợp doanh thu thực hiện tăng/giảm so với kế hoạch, các khoản mục chi 

phí sẽ được điều chỉnh tương ứng.  

3. Kế hoạch Lợi nhuận và tỷ lệ cổ tức:  

Cân đối nguồn thu và chi phí, dự kiến lợi nhuận và mức chi trả cổ tức bằng 

tiền mặt cho các cổ đông như sau: 

- Lợi nhuận trước thuế:    107.103 triệu đồng; 

- Tỷ lệ cổ tức:   20% 
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PHỤ LỤC 1 - BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH NGUỒN THU DỊCH VỤ TVGS NĂM 2022 

    

ĐVT: đồng 

  

    

STT Dự án 
Giá trị Hợp đồng 

(trước thuế) 

Giá trị Hợp 

đồng (sau thuế) 

Tỷ lệ 

còn lại 

chưa 

NT 

Giá trị HĐ còn 

lại 31/12/2021 

Tỷ lệ 

NT 

năm 

2022 

Giá trị NT 

năm 2022 
    

I Các hợp đồng TVGS chuyển tiếp các năm trước 38.276.671.000 42.143.338.000   5.903.985.000   5.903.985.000     

1 ĐZ 220kV Nha Trang Tháp Chàm 636.822.000 700.504.200 62% 
        

394.829.640  
62% 394.829.640     

2 Trạm biến áp 220kV Krong Ana và đấu nối 1.251.397.139 1.376.536.853 45% 
        

563.128.713  
45% 563.128.713     

3 
Trạm cắt 110kV Trà My, đường dây đấu nối từ trạm cắt 

110kV Trà My đến TBA 220kV Sông Tranh 2 
1.545.454.545 1.700.000.000 80% 

     

1.236.363.636  
80% 1.236.363.636     

4 Nâng công suất TBA 220kV Tam Kỳ 1.080.409.091 1.188.450.000 30% 
        

324.122.727  
30% 324.122.727     

5 
Đường dây 500kV NĐ Quảng Trạch- Vũng Áng và SPP 
500kV TTĐL Quảng Trạch 

355.260.000 390.786.000 100% 
        

355.260.000  
100% 355.260.000     

6 

Ngăn lộ 110 kV xuất tuyến đường dây 110 kV Ninh 

Phước - Tuy Phong - Phan Rí tại TBA 220 kV Ninh 
Phước 

74.498.465 81.948.312 10% 
            

7.449.847  
10% 7.449.847     

7 
HĐ với A Vương- Ngăn lộ 110kV xuất tuyến đường dây 

110kV Ninh Phước 
8.277.607 9.105.368 100% 

            

8.277.607  
100% 8.277.607     

8 

Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC-dự toán và TVGS thi 

công xây dựng hạng mục Hệ thống cung cấp nước ngọt 
cho dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I 

               

265.496.288  

                 

292.045.917  
100% 

        

265.496.288  
100% 265.496.288     
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9 TVGS Lắp MBA thứ 2 TBA 220kV Thanh Nghị 
               
700.000.000  

                 
770.000.000  

30% 
        

210.000.000  
30% 210.000.000     

10  TVGS Trạm biến áp 220 kV Duy Xuyên 
            
1.816.029.091  

              
1.997.632.000  

100% 
     

1.816.029.091  
100% 1.816.029.091     

11 
TVGS TCXD và LĐTB tại Nhà máy Điện gió Ia Pét – 
Đak Đoa 1 

5.454.545.455 6.000.000.000 5% 
        

272.727.273  
5% 272.727.273     

  Ký PLHĐ bổ sung năm 2021 590.909.091 650.000.000 5% 
          

29.545.455  
5% 29.545.455     

12 
TVGS TCXD và LĐTB tại Nhà máy Điện gió Ia Pét – 

Đak Đoa 2 
5.000.000.000 5.500.000.000 5% 

        

250.000.000  
5% 250.000.000     

  Ký PLHĐ bổ sung năm 2021 780.000.000 858.000.000 5% 
          

39.000.000  
5% 39.000.000     

13 NCS TBA 220kV Huế 141.782.727 155.961.000 30% 
          

42.534.818  
30% 42.534.818     

14 Lắp máy 2 TBA 220KV Phù Mỹ 227.765.455 250.542.000 20% 
          

45.553.091  
20% 45.553.091     

15 
Nâng công suất TBA 220kV Lao Bảo và ĐZ 220kV 

Đông Hà- Lao Bảo  
436.672.727 480.340.000 10% 

          

43.667.273  
10% 43.667.273     

II 
Các gói thầu đã đấu thầu năm 2021, thực hiện năm 

2022  
10.520.477.797 11.572.525.577   10.520.477.796   5.858.529.269     

16 ĐZ500kV NĐ Vân Phong - NĐ Vĩnh Tân 2.724.011.070 2.996.412.177 100% 
     

2.724.011.070  
65% 1.770.607.196     

17 Treo mạch 2 ĐZ220kV Nha Trang - Tháp Chàm 252.512.727 277.764.000 100% 
        

252.512.727  
65% 164.133.273     

18 
Hệ thống điều khiển nhà máy DCS) và bảo vệ tổ máy 
Nhà máy thủy điện Đại Ninh 

463.680.000 510.048.000 100% 
        

463.680.000  
80% 370.944.000     

19 Trạm biến áp 500kV Vân Phong và đấu nối 1.135.744.000 1.249.318.400 100% 
     

1.135.744.000  
70% 795.020.800     

20 Nâng công suất Trạm biến áp 500 kV Pleiku 2 1.535.984.545 1.689.583.000 100% 
     

1.535.984.545  
80% 1.228.787.636     
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21 Trạm biến áp 220 kV Vũng Áng và đấu nối 1.761.454.545 1.937.600.000 100% 
     

1.761.454.545  
20% 352.290.909     

22 Di dời ĐZ 500kV và 220kV Phan Thiết - Vĩnh Hảo 763.090.909 839.400.000 100% 
        

763.090.909  
50% 381.545.455     

23 
NCS TBA 220kV Đô Lương; Lắp máy 2 TBA 220kV 
Lưu Xá 

1.150.000.000 1.265.000.000 100% 
     

1.150.000.000  
50% 575.000.000     

24 Treo dây mạch 2 ĐZ 220kV Dốc Sỏi -Quảng Ngãi 734.000.000 807.400.000 100% 
        

734.000.000  
30% 220.200.000     

II Kế hoạch đấu thầu mới năm 2022 3.000.000.000 3.300.000.000       1.350.000.000     

22 Dự kiến đầu thầu mới 3.000.000.000 3.300.000.000 100%   45% 1.350.000.000     

  Tổng cộng 51.797.148.711 57.015.863.532   16.424.463.026   13.112.514.000     
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PHỤ LỤC 2 - CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN NĂM 2022 
   

   

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
 KH Năm 2022 

  
 

A Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS             876.600.000   

I Chi phí tiền lương, thù lao             518.400.000   

1 - Thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS kiêm nhiệm: 6 thành viên             518.400.000   

II Chi phí khác             358.200.000   

1 - Tiền vé máy bay: 2.500.000VND/1người * 2 lượt * 5 lần/năm* 6 người              150.000.000   

2 - Chi phí thuê phòng nghỉ: 6 người * 3 đêm/lần * 5 lần/năm * 900.000đ/ngày               81.000.000   

3 - Trang phục đồng phuc̣: 6 người * 5.000.000 đ/năm               30.000.000   

4 - Bảo hiểm sức khỏe...: 6 người * 1.200.000 đ/năm                 7.200.000   

5 - Công cụ, phương tiện, thiết bị… phục vụ làm việc: 6 người * 10.000.000 đ/năm               60.000.000   

6 - Chi phí hợp lý khác               30.000.000   

B Chi phí tiền lương Ban điều hành và người lao động          5.268.520.000   

1 
- Quỹ tiền lương Ban điều hành (đã bao gồm các loại bảo hiểm BHXH, BHYT, 

KPCĐ, bảo hiểm thất nghiệp) 
         2.645.520.000   

2 
- Quỹ tiền lương người lao động (đã bao gồm các loại bảo hiểm BHXH, BHYT, 

KPCĐ, bảo hiểm thất nghiệp) 
         2.623.000.000   

C Chi phí hoạt động          3.343.214.000   

I Chi phí công tác              296.255.000   

I.1 Đi công tác Campuchia: 2 người, 4 ngày, 2 lần/năm               80.135.000   

1 
- Tiền vé máy bay Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh: 2.500.000VND/1người * 2lượt * 

2lần/năm* 2người  
20.000.000  

2 
- Tiền vé máy bay TP Hồ Chí Minh-PhnomPenh-Hồ Chí Minh: 

5.300.000VND/1người * 2lượt *2lần/năm* 2người  
42.400.000  

3 
- Phụ cấp lưu trú: 25USD/người/ngày * 2người * 4ngày * 2lần/năm * 
23.335đ/USD 

9.334.000  

4 
- Chi phí thuê phòng nghỉ: 30USD/người/ngày * 2người * 3đêm * 2lần/năm * 

23.335đ/USD 
8.401.000  

I.2 Đi công tác Hà Nội: 4 người, 5 ngày, 6 lần/năm             181.920.000   

1 - Phụ cấp lưu trú: 4người * 5ngày/lần * 6lần/năm * 200.000đ/ngày 24.000.000  

2 - Cước taxi Sân bay - TT TP Hà Nội: 360.000đồng/lượt *2 lượt * 6lần/năm 4.320.000  

3 - Vé máy bay: 4người * 2lượt *6lần/năm * 2.500.000đ/lượt 120.000.000  

4 - Chi phí thuê phòng nghỉ: 4người * 4đêm/lần * 6lần/năm * 350.000đ/ngày 33.600.000  

I.3 Đi công tác các tỉnh và TP còn lại: 2 người, 3 ngày, 3 lần/năm               34.200.000   

1 - Phụ cấp lưu trú: 2người * 5ngày/lần * 3lần/năm * 200.000đ/ngày 3.600.000  

2 - Vé máy bay: 2người * 3lần/năm * 2.200.000đ/lượt * 2lượt 26.400.000  

3 - Chi phí thuê phòng nghỉ: 2người *4 đêm/lần * 250.000đ/đêm * 4lần/năm 4.200.000  

II Dịch vụ viễn thông (điện thoại, Fax, Internet,…)               87.600.000   

1 - Cước điện thoại cố định: 5 máy * 150.000đ/tháng * 12th                9.000.000   

2 - Cước điện thoại di động: 6 máy * 900.000đ/tháng * 12th              64.800.000   

3 - Máy fax: 1 máy * 150.000đ/tháng * 12th                1.800.000   

4 - Cước dịch vụ Internet: 1.000.000đ/tháng * 12th              12.000.000   

III Tiền điện, nước văn phòng, vật liệu quản lý, dịch vụ bưu chính             403.200.000   
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1 Tiền điện: 16.800.000đ/tháng * 12th            201.600.000   

2 Tiền nước: 1.500.000đ/tháng * 12th              18.000.000   

3 Phí vệ sinh môi trường: 500.000đ/tháng * 12th                6.000.000   

4 Vật rẻ mau hỏng phục vụ tại văn phòng: 500.000đ/tháng * 12th                 6.000.000   

5 Văn phòng phẩm: 4.500.000đ/tháng * 12th              54.000.000   

6 Báo chí, bưu phí trong và ngoài nước: 1.300.000đ/tháng * 12th              15.600.000   

7 Dịch vụ giao dịch/thanh toán ngân hàng: 2.000.000đ/tháng * 12th               24.000.000   

8 
Photo in bản vẽ khổ lớn, phí in phong bì gửi công văn, băng rôn phục vụ đại hội, 

công chứng tài liệu: 1.500.000đ/tháng * 12th 
             18.000.000   

9 
Bảo trì hệ thống điện nước, tháng máy, hệ thống điều hòa, văn phòng Công ty: 
5.000.000đ/tháng * 12th 

             60.000.000   

IV Dịch vụ thuê bảo vệ văn phòng, nhân công dọn dẹp vệ sinh             268.000.000   

1 - Chi phí thuê dịch vụ bảo vệ văn phòng cty: 16.500.000đ/tháng * 12th             198.000.000   

2 - Thuê nhân công vệ sinh tại văn phòng: 5.000.000đ/tháng * 12th               60.000.000   

3 - Chi phí chăm sóc cây cảnh, khuôn viên:                10.000.000   

V Chi phí phục vụ công tác chuyên môn             260.000.000   

1 - Phí thưc̣ hiêṇ quyền chốt danh sách cổ đông tại VSD:                22.000.000   

2 - Cước gửi thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản               20.000.000   

3 - HĐ thuê tư vấn chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015                 9.000.000   

4 - Chi phí kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính               65.000.000   

5 - Thuế môn bài, lệ phí tham gia các hiệp hội đầu tư sang Campuchia + Lào               23.000.000   

6 
- Bồi dưỡng, đào tạo, chứng chỉ năng lực và kiểm tra trình độ nghiệp vụ hàng 
năm 

            116.000.000   

7 
- Chi phí ứng dụng CNTT (thư viện pháp luật, 365, tên miền…), chữ ký số: 5tr/ 

năm 
                5.000.000   

VI Chi phí tiếp khách, hội họp, hội nghị trong và ngoài nước             179.021.000   

1 - Tổ chức hội họp: 12.000.000đ/quý * 4 quý               48.000.000   

2 - Chi phí tiếp khách      

  + Tiếp khách tại Việt Nam: 9.000.000 đ/tháng * 12th             108.000.000   

  + Tiếp khách tại Campuchia: 1.000 USD/năm * 23.335đ/USD               23.021.000   

VII Trang phục, bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ, ăn ca:             274.640.000   

1 - Trang phục đồng phuc̣: 14 người * 5.000.000 đ/năm               70.000.000   

2 - Khám sức khoẻ định kỳ CBCNV: 14 người * 1.500.000 đ/người/năm               21.000.000   

3 - Khám chuyên khoa cho lao động nữ: 7 người * 1.000.000đ/người/năm                 7.000.000   

4 - Trang bị tủ thuốc y tế, khử trùng môi trường tại Trụ sở Công ty:                30.000.000   

5 
- Chi phí bữa ăn giữa ca: 730.000 đ/th*12th*14 người (Theo hướng dẫn công văn 

281/EVN-HĐTV ngày 28/10/2016) 
            122.640.000   

6 - Bảo hiểm sức khỏe...: 14 người * 1.200.000 đ/năm               16.800.000   

7 - Bình nước uống đặt tại phòng: 25.000 đ/tháng * 14 người * 12th                 4.200.000   

8 Nước chai lavi phục vụ hội họp: 250.0000 đ/tháng *12 tháng                 3.000.000   

VIII Nhiên liệu, phí và lệ phí giao thông đường bộ Xe Land Cuiser 43A-00566             154.450.000   

1 - Xăng: 30.000 đồng/lit *750km/tháng *12tháng * 28,5lít/100km 76.950.000  

2 - Phí giao thông đường bộ: 3.500.000 đồng/năm 3.500.000  

3 - Lệ phí giao thông, rửa xe: 500.000đ/tháng * 12th 6.000.000  

4 - Sửa chữa, bảo dưỡng xe ôtô:  20.000.000  

5 - Phụ tùng thay thế : 1.000.000đ/tháng * 12th 12.000.000  

6 - Bảo hiểm xe ôtô: 36.000.000đồng/xe/năm 36.000.000  

IX Sữa chữa, bảo trì mạng máy tính, phần mềm             104.000.000   

1 
- Bảo trì mạng máy vi tính, sửa chữa và châm/thay mực máy photo, máy in: 

2.000.000đ/tháng * 12th 
24.000.000  



 

Thuyết minh kế hoạch 2022 – EVNI -14- 

2 
- Bảo trì phần mềm kế toán, nhân sự, công văn công việc, chữ ký số điện tử, tra 
cứu phần mềm thư viện điện tử 

30.000.000  

3 - Bảo trì hệ thống điện nước, thang máy, hệ thống điều hòa, văn phòng Công ty: 50.186.000  

X Chi phí khác          1.316.048.000   

1 - Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên               80.000.000   

2 - Chi phí thực hiện chi trả cổ tức               30.000.000   

3 - Chi phí hỗ trợ hoạt động của tổ chức Đảng, Đoàn trong đơn vị               37.000.000   

4 
- Chi phí mua công cụ dụng cụ, thiết bị phục vụ văn phòng (màn hình, máy in, 
máy tính tủ tài liệu, bàn ghế…) phát sinh năm 2022 

            100.000.000   

5 
- Chi phí mua công cụ dụng cụ, thiết bị phục vụ văn phòng phát sinh năm 2021, 

phân bổ vào 2022 
            206.382.000   

6 
- Chi phí trang trí nội thất Hội trường, phòng họp, phòng CT HĐQT, phòng TGĐ, 
tổng giá trị phát sinh 220 triệu, phân bổ năm 2022  

              73.333.000   

7 - Phân bổ Chi sửa chữa trụ sở làm việc EVNI năm 2021             467.000.000   

8 - Sơn trụ sở làm việc, dự kiến tổng giá trị 442 triệu, phân bổ 3 năm             147.333.000   

9 - Chi phí mua bảo hiểm PCCC, huấn luyện tuyên truyền PCCC, Bình chữa cháy               20.000.000   

10 - Chi phí quảng bá, tuyên truyền, truyền thông, ủng hộ các quỹ               10.000.000   

11 
Phòng chống lụt bão, sửa chữa, duy tu bảo dưỡng, trang trí… đối với Trụ sở 
Công ty 

              80.000.000   

12 Sửa chữa thang máy phát sinh 130 triệu, phân bổ năm 2022               65.000.000   

  TỔNG CỘNG          9.488.520.000   
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PHỤ LỤC 2A - THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT 

       

TT Chức vụ Số lượng 

Thù lao tháng 

quyết toán năm 

2021 (đ) 

Thù lao tháng năm 

2022 (đ) 
Số tháng  Thù lao năm 2022 (đ)  

1 Ủy viên HĐQT  3 6.451.000 7.700.000 12 277.200.000 

2 Trưởng Ban kiểm soát 1 6.451.000 7.700.000 12 92.400.000 

3 Thành viên Ban kiểm soát 2 5.161.000 6.200.000 12 148.800.000 

  Tổng cộng 6                         518.400.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Thuyết minh kế hoạch 2022 – EVNI -16- 

PHỤ LỤC 2B - QUỸ TIỀN LƯƠNG BAN ĐIỀU HÀNH 

        
 

TT Chức vụ Số lượng Số tháng 

Mức tiền lương 

bình quân tháng 

thực hiện năm 

2021 (đ) 

Mức tiền lương 

bình quân tháng 

năm 2022 (đ) 

 Tổng tiền 

lương năm 

2022 (đ)  

Ghi chú  

I 

Quỹ tiền lương người quản lý 

chuyên trách là người đại điện 

phần vốn 

        
                 

1.432.920.000  
   

1 Tiền lương         
                

1.272.000.000  
   

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách 1 12 43.546.000 54.000.000 648.000.000    

- Tổng giám đốc 1 12 41.933.000 52.000.000 624.000.000    

2 
 BHXH, BHYT, KPCĐ, bảo hiểm 

thất nghiệp do DN đóng (23,5%) 
        160.920.000    

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách 1 12   54.000.000 80.460.000 Nộp mức tối đa theo quy 

định 

 

- Tổng Giám đốc 1 12   52.000.000 80.460.000  

II 

Quỹ tiền lương người quản lý 

chuyên trách không là người đại 

diện phần vốn  

        
                 

1.212.600.000  
   

1 Tiền lương         
                

1.056.000.000  
   

- Phó Tổng giám đốc 1 12 37.094.000 46.000.000 552.000.000    

- Kế toán trưởng 1 12 33.869.000 42.000.000 504.000.000    

2 
 BHXH, BHYT, KPCĐ, bảo hiểm 

thất nghiệp do DN đóng (23,5%) 
1 12     156.600.000    

- Phó Tổng giám đốc 1 12   46.000.000 81.000.000 Theo thực đóng năm 
2021 

 

- Kế toán trưởng 1 12   42.000.000 75.600.000  
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PHỤ LỤC 2C - QUỸ TIỀN LƯƠNG NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY 

         
 

TT Chức vụ Số lượng Số tháng 

Mức tiền lương 

bình quân 

tháng thực hiện 

năm 2021 (đ) 

Năng suất 

LĐBQ 

KH2022/TH2021 

Mức tiền 

lương bình 

quân tháng 

năm 2022 (đ) 

 Tiền lương năm 

2022(đ)  
Ghi chú  

  

Quỹ lương người lao động 

(bao gồm BHXH, BHYT, 

KPCĐ, bảo hiểm thất 

nghiệp), trong đó: 

  12       2.623.000.000    

1 Quỹ lương người lao động 10 12 17.416.000 113,55% 19.776.000 2.373.000.000    

2 
 BHXH, BHYT, KPCĐ, bảo 
hiểm thất nghiệp do DN đóng  

10 12       250.000.000 

 Theo số liệu 

thực đóng năm 

2021  

 

 

PHỤ LỤC 3 - CHI PHÍ KHẤU HAO CƠ BẢN 

    

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC  THÀNH TIỀN   GHI CHÚ  

1 Chi phí khấu hao nhà làm việc/văn phòng cho thuê            420.000.000    

  TỔNG CỘNG            420.000.000    
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PHỤ LỤC 4 - KẾ HOẠCH DÒNG TIỀN NĂM 2022 

 

   ĐVT: triệu đồng 

 

STT Nội dung Năm 2022 Ghi chú 

I Dòng tiền thu trong năm 142.759   

1 Thu từ cổ tức dự án thủy điện Hạ Sê San 2 122.650   

2 Thu từ hoạt động cho thuê văn phòng 740   

3 
Thu từ tiền gửi các hợp đồng có kỳ hạn tại 

ngân hàng 
8.223   

4 
Thu từ dịch vụ Tư ván giám sát, quản lý 

dự án 
11.146   

II Dòng tiền chi trong năm 213.767   

1 Phí chuyển tiền cổ tức HSS2 về Việt Nam 17.224   

2 

Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa 

và dịch vụ (chi phí dịch vụ mua ngoài: 

điện, nước, đào tạo, dịch vụ kiểm toán, chi 

phí nhiên liệu, khác...) 

2.965   

3 
Chi sửa chữa tài sản cố định, công cụ dụng 

cụ 
736   

4 Nộp thuế 1.450   

5 
Chi trả cho người lao động (lương, thù lao, 

các khoản phải trích theo lương) năm 2022 
5.796   

6 
Chi trả cho người lao động còn lại năm 

2021 
1.900   

7 Chi phí dịch vụ TVGS 10.490   

8 Các khoản chi khác (chi các quỹ...) 2.500   

9 
Chi chi cổ tức năm 2020, 2021 ( năm 2021 

tỷ lệ 46%) 
170.715   

III Chênh lệch thu chi trong năm -71.008   

IV Số dư tiền đầu năm 227.000   

V Số dư tiền cuối năm 155.992   
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CÔNG TY CỔ PHẦN
EVN QUỐC TẾ

 

Số:       /TTr-EVNI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đà Nẵng, ngày       tháng    năm 2022

TỜ TRÌNH
V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế;
Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội v/v Hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền 
lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà 
nước.

Với kết quả SXKD năm 2021 theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được 
kiểm toán, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế kính trình Đại hội 
đồng cổ đông Công ty thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như 
sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ:
ĐVT: đồng.

TT Nội dung   Giá trị (đồng) Ghi chú

I Lợi nhuận   

1 Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 
nay 170.491.556.766

2 Thuế TNDN 1.469.919.953
3 Lợi nhuận sau thuế TNDN năm nay 169.021.636.813

4 Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế 
năm trước 15.529.294.303

5 Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy 
kế năm nay (5)=(3)+(4) 184.550.931.116

II Phân phối lợi nhuận

Khoản 1, Điều 18 TT28:
1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi người 

lao động 3.505.436.000 - 3 tháng TLBQ thực hiện 
của NLĐ

Số: 21/TTr - HĐQT Đà Nẵng, ngày 31 tháng 05 năm 2022
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TT Nội dung   Giá trị (đồng) Ghi chú

- Lợi nhuận vượt KH thì 
trích thêm tối đa 3 tháng 
TLBQ thực hiện của NLĐ

a Quỹ khen thưởng 1.752.718.000

- Trích thưởng hoàn thành kế hoạch 876.359.000 50%*3 tháng TLBQ thực 
hiện của NLĐ

- Trích thưởng vượt kế hoạch 876.359.000

50%* 3 tháng TLBQ thực 
hiện của NLĐ (bằng 
5,5% phần lợi nhuận 
thực hiện vượt lợi nhuận 
kế hoạch)

b Quỹ phúc lợi 1.752.718.000

- Trích phúc lợi hoàn thành kế hoạch 876.359.000 50%*3 tháng TLBQ thực 
hiện của NLD

- Trích phúc lợi vượt kế hoạch 876.359.000

50%* 3 tháng TLBQ thực 
hiện của NLĐ (bằng 
5,5% phần lợi nhuận 
thực hiện vượt lợi nhuận 
kế hoạch)

2 Quỹ thưởng người quản lý 417.904.000

- HĐQT, BKS 54.190.000 1,5 tháng thù lao bình 
quân
Khoản 2, Điều 18 TT28:

- Ban điều hành 363.714.000 1,5 tháng TLBQ thực 
hiện của người quản lý 
công ty chuyên trách

3 Lợi nhuận còn lại sau khi trích 
các quỹ 180.627.591.116

IV Chia cổ tức năm 2021   

1 Số cổ phiếu chia cổ tức (CP)             
36.677.145  

2 Tỷ lệ chia cổ tức 46%

3 Giá trị chia cổ tức                    
168.714.867.000  

4 Hình thức trả cổ tức Tiền mặt

V Lợi nhuận để lại 11.912.724.116
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II. Phương thức chi trả cổ tức: 
1. Tổng số tiền trả cổ tức : 168.714.867.000 đồng. 
2. Hình thức trả : Bằng tiền. 
3. Thời gian chi trả cổ tức : Đã chi tạm ứng 10% ngày 27/1/2022; chi trả 

đợt 1 (20%) dự kiến chi vào tháng 8/2022; chi trả đợt 2 (16%) dự kiến 
chi vào tháng 12/2022

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 
Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên; 
- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Lưu TH, Thư ký Công ty. 

    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
          

       Trương Quang Minh
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CÔNG TY CỔ PHẦN
EVN QUỐC TẾ

Số:       /TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày     tháng      năm 2022

TỜ TRÌNH
V/v phê duyệt kế hoạch năm 2022 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số QH 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 
thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế;
Để có cơ sở thực hiện yêu cầu nhiệm vụ công tác năm 2022, Hội đồng 

Quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế kính trình Đại hội đồng cổ đông Công 
ty  thông qua kế hoạch năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Các chỉ tiêu SXKD và ĐTXD năm 2022:

STT Chỉ tiêu Giá trị (đồng)
1 Tổng doanh thu       144.726.000.000 

1.1 Doanh thu hoạt động trực tiếp từ Công ty         22.076.000.000 
1.2 Doanh thu từ Dự án Thủy điện Hạ Sê San 2       122.650.000.000 
2 Chí phí 37.622.520.000
3 Lợi nhuận trước thuế/Tỷ lệ chia cổ tức

- Lợi nhuận trước thuế       107.103.480.000 
- Tỷ lệ chia cổ tức 20%

(Chi tiết theo Thuyết minh kế hoạch năm 2022 đính kèm)

2. Tổ chức thực hiện:
* Giao Ban điều hành làm việc và đề nghị Công ty TNHH Thủy điện Hạ 

Sê San 2 thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2021 trong năm 2022. 
Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2022 được tính trên cơ sở 

nguồn thu cổ tức từ dự án thủy điện Hạ Sê San 2 (122,65 tỷ đồng tương ứng 5,5 
triệu USD). Trong trường hợp cổ tức chi trả từ dự án thủy điện Hạ Sê San 2 
thay đổi so với giá trị dự kiến trong kế hoạch năm 2022, HĐQT xem xét quyết 
định điều chỉnh kế hoạch năm 2022 tương ứng.

* Ban điều hành quản lý hoạt động của Công ty theo nguyên tắc hiệu quả, 
đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra, bảo toàn vốn cổ đông và lợi nhuận để lại;

* Ban Điều hành Công ty tiếp tục tìm kiếm đối tác thích hợp để hợp tác 
phát triển hoặc chuyển giao các dự án thủy điện: Hạ Sê San1/Sê San 5; Sê Kông 
và Nậm Mô 1;

* Đối với công tác tư vấn: 

Số: 19/TTr - HĐQT Đà Nẵng, ngày 30 tháng 05 năm 2022
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- Ban điều hành chủ động thực hiện:
+ Tìm kiếm công việc phù hợp năng lực hiện tại của Công ty đảm bảo 

công việc ổn định, lâu dài, tạo công ăn việc làm cho CBCNV và tăng nguồn 
thu; 

+ Thực hiện các giải pháp để đáp ứng nhu cầu nhân sự gia tăng đột ngột 
về nhu cầu sử dụng lao động trong thời gian ngắn cho các gói thầu Tư vấn như 
ký Hợp đồng thuê chuyên gia, Hợp đồng thầu phụ…;

+ Lập, phê duyệt dự toán các gói thầu Tư vấn theo quy định để kiểm soát 
chi phí với chủ trương tiết kiệm, đảm bảo lợi nhuận của hoạt động Tư vấn đạt 
hoặc vượt kế hoạch. 

- Trường hợp doanh thu thực hiện tăng/giảm so với kế hoạch, các khoản 
mục chi phí sẽ được điều chỉnh tăng/giảm tương ứng. 

* Về kế hoạch SXKD hàng năm: 
Ủy quyền HĐQT tạm phê duyệt kế hoạch SXKD hàng năm và báo cáo 

ĐHĐCĐ thường niên hoặc ĐHĐCĐ gần nhất để thông qua. 
Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế 

hoạch năm 2022 của Công ty.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Lưu TH, Thư ký Công ty. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

   Trương Quang Minh
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

EVN QUỐC TẾ 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Đà Nẵng, ngày 30 tháng 6 năm 2022 

 

BIÊN BẢN  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ 

 

 Tên Công ty: Công ty cổ phần EVN Quốc tế 

 Trụ sở chính: Lô số 91, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 

 Giấy CNĐKDN - MSDN: 0102379203 do Sở KH&ĐT TP.Đà Nẵng cấp 

thay đổi lần 7 ngày 03/7/2020. 

I. Thời gian và địa điểm: 

- Thời gian: 08h00 ngày 30/6/2022. 

- Địa điểm: Hội trường Trụ sở Công ty cổ phần EVN Quốc tế - Lô 91 Xô 

Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. 

II. Thành phần tham dự Đại hội: 

- Chủ tịch, các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng 

giám đốc Công ty cổ phần EVN Quốc tế. 

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty (có danh sách đăng ký cổ 

đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng chi tiết 

tại biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo). 

III. Nội dung Đại hội:  

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế năm 2022 họp thảo 

luận, góp ý và biểu quyết thông qua các nội dung sau:  

1. Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và 

kế hoạch hoạt động năm 2022; 

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoaṭ đôṇg SXKD năm 2021, 

kế hoac̣h năm 2022; 

3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; 

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả 

hoạt động của HĐQT, TGĐ & Kết quả hoaṭ đôṇg của BKS và Kiểm soát viên 

năm 2021; 

5. Trình lưạ chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022; 

6. Trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch 

thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022;  

7. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; 

Dự thảo 
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8. Trình Kế hoạch năm 2022. 

IV. Tóm tắt diễn biến Đại hội: 

A. Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thủ tục 

tiến hành Đại hội.  

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: 

Ông Lê Thanh Khoa thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra 

tư cách cổ đông như sau: 

+ Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 10/06/2022: 

……………. cổ đông gồm ………….. cổ đông pháp nhân và …………….. cổ 

đông thể nhân đại diện cho 36.677.145 cổ phần có quyền biểu quyết; 

+ Tổng số cổ đông được triệu tập Đại hội: …………….. cổ đông đại diện 

cho 36.677.145 cổ phần có quyền biểu quyết (…………… cổ đông pháp nhân với 

…………………….. cổ phần có quyền biểu quyết và …………….. cổ đông thể 

nhân với ……………………. cổ phần có quyền biểu quyết); 

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: …….. cổ đông, trong đó có ……. 

pháp nhân và ……. cổ đông thể nhân đại diện ………. cổ phần có quyền biểu 

quyết, chiếm tỷ lệ ……..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (chi tiết tại biên 

bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo). 

Căn cứ Điều 18, Điều lệ của Công ty, với số tỷ lệ cổ phần mà các cổ đông 

đến tham dự như trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ 

phần EVN Quốc tế đủ điều kiện tiến hành Đại hội. 

2. Ông Lê Thanh Khoa – Phó Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng BTC Đại 

hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự đại hội.   

3. Thay mặt Ban tổ chức, Ông Lê Thanh Khoa đã tiến hành lấy ý kiến Đại 

hội để thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2022. 

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100%. 

4. Ban tổ chức giới thiệu với Đại hội để thông qua Chủ tọa, Thư ký Đại hội 

và Ban kiểm phiếu. 

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% như sau 

a. Chủ tọa đại hội: 

 - Ông Trương Quang Minh   - Chủ tịch HĐQT  

 b. Thư ký Đại hội: 

- Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Trưởng Phòng Tổng hợp 

c. Ban kiểm phiếu: 

- Ông Lê Thanh Khoa  - TP Kỹ thuật - Trưởng Ban 

- Bà Bùi Thị Tuyết   - CV P. Tổng hợp - Ủy viên 
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- Bà Nguyễn Hà Trang Nhung  - CV P. Ky ̃thuâṭ - Ủy viên 

B. Diễn biến của Đại hội:  

Đại hội tiến hành dưới sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. 

B.1. Thông qua chương trình Đại hội.       

Chủ tọa Đại hội thông qua nội dung chương trình đại hội với các nội dung 

trên. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, tỷ lệ tán thành 100%. 

B.2. Các nội dung, vấn đề báo cáo, trình bày tại Đại hội: 

Được sự thống nhất của Đại hội, các nội dung chương trình được báo cáo 

trước đại hội: 

1. Thay mặt HĐQT, Ông Trương Quang Minh – Chủ tic̣h HĐQT đọc Báo 

cáo số 20/BC-HĐQT ngày 30/5/2022 của HĐQT về tình hình quản trị, kết quả 

hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; 

2. Ông Lê Vũ Ninh – UV HĐQT, Tổng Giám đốc đọc Báo cáo số 323/BC-

EVNI ngày 27/5/2022 của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoaṭ đôṇg SXKD năm 

2021 và kế hoac̣h năm 2022; 

3. Bà Phạm Thị Thủy – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính 

2021 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC; 

4. Thay mặt Ban kiểm soát, Bà Đinh Hải Ninh – Trưởng ban Kiểm soát đoc̣ 

Báo cáo của Ban kiểm soát số 02/BC-BKS ngày 25/4/2022 về kết quả kinh doanh 

của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGĐ & Kết quả hoaṭ đôṇg của BKS 

và Kiểm soát viên năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; và Tờ trình 

ngày 23/03/2022 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 

năm 2022 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế; 

5. Ông Lê Vũ Ninh – Tổng Giám đốc đọc Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 

30/5/2022 về thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù 

lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022; 

6. Bà Phạm Thị Thủy – Kế toán trưởng đọc Tờ trình số 21/TTr-HĐQT 

ngày 31/5/2022 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; 

7. Ông Lê Thanh Khoa – Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật 

đọc Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 30/5/2022 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2022. 

Chủ toạ Đại hội tóm tắt các nội dung đã trình bày trước đại hội, báo cáo 

Đại hội tiến độ thực hiện, kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của  

Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 – Campuchia (Công ty liên kết). 

B.3 Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua: 

Sau thời gian thảo luận, Đại hội đã tiếp thu các ý kiến và tiến hành biểu 

quyết thông qua các vấn đề đã đưa ra thảo luận tại Đại hội, kết quả biểu quyết 

từng vấn đề như sau:  

1. Báo cáo của HĐQT về tiǹh hiǹh quản trị, kết quả hoạt động năm 
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2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022: 

Kết quả biểu quyết: 

Biểu quyết 
Số cổ phần biểu 

quyết (CP) 

Tỷ lệ cổ phần 

biểu quyết (%) 
Ghi chú 

Tán thành    

Không tán thành    

Không có ý kiến    

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ……% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội, Đại hội thông qua Báo cáo của 

HĐQT về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động 

năm 2022. 

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoaṭ đôṇg SXKD năm 

2021 và kế hoac̣h năm 2022: 

Kết quả biểu quyết: 

Biểu quyết 
Số cổ phần biểu 

quyết (CP) 

Tỷ lệ cổ phần 

biểu quyết (%) 
Ghi chú 

Tán thành    

Không tán thành    

Không có ý kiến    

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ……% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội, Đại hội thông qua Báo cáo của 

Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoaṭ đôṇg SXKD năm 2021 và kế hoac̣h năm 

2022. 

3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán: 

Kết quả biểu quyết: 

Biểu quyết 
Số cổ phần biểu 

quyết (CP) 

Tỷ lệ cổ phần 

biểu quyết (%) 
Ghi chú 

Tán thành    

Không tán thành    

Không có ý kiến    

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ……….% tổng số 

cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Báo cáo 

tài chính năm 2021 như tài liệu đã trình tại Đại hội. 

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết 

quả hoạt động của HĐQT, TGĐ & Kết quả hoaṭ đôṇg của BKS và Kiểm soát 

viên năm 2021 
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Kết quả biểu quyết: 

Biểu quyết 
Số cổ phần biểu 

quyết (CP) 

Tỷ lệ cổ phần 

biểu quyết (%) 
Ghi chú 

Tán thành    

Không tán thành    

Không có ý kiến    

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là …….% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội, Đại hội thông qua Báo cáo của 

Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, 

TGĐ & Kết quả hoaṭ đôṇg của BKS và Kiểm soát viên năm 2021.  

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022: 

Kết quả biểu quyết: 

Biểu quyết 
Số cổ phần biểu 

quyết (CP) 

Tỷ lệ cổ phần 

biểu quyết (%) 
Ghi chú 

Tán thành    

Không tán thành    

Không có ý kiến    

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là …….% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội, Đại hội thống nhất lựa chọn 

Đơn vị Kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện việc 

kiểm toán bán niên và thường niên năm 2022 cho Công ty cổ phần EVN Quốc tế 

với mức phí 65.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT) như đề xuất của Ban 

kiểm soát.  

Đại hội giao Ban Điều hành làm việc với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế 

toán AAC để thực hiện việc kiểm toán đáp ứng các quy định hiện hành. 

6. Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch tiền 

lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 

Kết quả biểu quyết: 

Biểu quyết 
Số cổ phần biểu 

quyết (CP) 

Tỷ lệ cổ phần 

biểu quyết (%) 
Ghi chú 

Tán thành    

Không tán thành    

Không có ý kiến    

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ………% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua:  

-  Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 với giá trị là 

433.520.000 đồng (Bốn trăm ba mươi ba triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng). 
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- Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 với giá trị là 

518.400.000 đồng (Năm trăm mười tám triệu bốn trăm ngàn đồng), cụ thể: 

STT Chức vụ 
Số 

lượng 

Thù lao 

tháng 

(đồng) 

Số 

tháng 

 Thù lao năm 

2020 

(đồng)  

1 Chủ tịch HĐQT (*) 1 0 12 0 

2 Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm)(**) 3 7.700.000 12 277.200.000 

3 Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) 1 7.700.000 12 92.400.000 

4 Kiểm soát viên (kiêm nhiệm) 2 6.200.000 12 148.800.000 

  Tổng cộng 7     518.400.000 

(*) Chủ tịch HĐQT chuyên trách hưởng tiền lương theo quy định của Công ty; 

(**) Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc không hưởng thù lao 

HĐQT. 

7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021: 

Kết quả biểu quyết: 

Biểu quyết 
Số cổ phần biểu 

quyết (CP) 

Tỷ lệ cổ phần 

biểu quyết (%) 
Ghi chú 

Tán thành    

Không tán thành    

Không có ý kiến    

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ……% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội, Đại hội thông qua Phương án 

phân phối lợi nhuận năm 2021 như tài liệu đã trình tại Đại hội. 

8. Kế hoạch năm 2022: 

Kết quả biểu quyết:  

Biểu quyết 
Số cổ phần biểu 

quyết (CP) 

Tỷ lệ cổ phần 

biểu quyết (%) 
Ghi chú 

Tán thành    

Không tán thành    

Không có ý kiến    

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là …….% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Kế hoạch 

SXKD và ĐTXD năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau: 

 - Tổng doanh thu:    144.726.000.000 đồng 

 - Chí phí:       37.622.520.000 đồng 

 - Lợi nhuận trước thuế:        107.103.480.000 đồng 
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- Tỷ lệ chia cổ tức:    20% 

* Giao Ban điều hành: 

- Làm việc và đề nghị Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 thực hiện 

phân chia lợi nhuận năm 2021 trong năm 2022.  

Kế hoac̣h doanh thu, lơị nhuâṇ và cổ tức năm 2022 đươc̣ tính trên cơ sở 

nguồn thu cổ tức từ dư ̣án thủy điêṇ Ha ̣Sê San 2 (122,65 tỷ đồng). Trong trường 

hơp̣ cổ tức chi trả từ dư ̣án thủy điêṇ Ha ̣Sê San 2 thay đổi so với giá tri ̣ dư ̣kiến 

trong kế hoac̣h năm 2022, ĐHĐCĐ giao HĐQT xem xét quyết định điều chỉnh kế 

hoac̣h năm 2022 tương ứng. 

- Quản lý hoạt động của Công ty theo nguyên tắc hiêụ quả, đaṭ hoăc̣ vươṭ 

kế hoac̣h đề ra, bảo toàn vốn cổ đông và lợi nhuận để lại; 

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác thích hợp để hợp tác phát triển hoặc chuyển giao 

các dự án thủy điện: Hạ Sê San1/Sê San 5; Sê Kông và Nậm Mô 1; 

- Đối với công tác tư vấn: Giao Ban điều hành chủ động thực hiện: 

+ Tìm kiếm công việc phù hợp năng lực hiện tại của Công ty đảm bảo công 

việc ổn định, lâu dài, tạo công ăn việc làm cho CBCNV và tăng nguồn thu;  

+ Thực hiện các giải pháp để đáp ứng nhu cầu nhân sự gia tăng đột ngột về 

nhu cầu sử dụng lao động trong thời gian ngắn cho các gói thầu Tư vấn như ký 

Hợp đồng thuê chuyên gia, Hợp đồng thầu phụ…; 

+ Lập, phê duyệt dự toán các gói thầu Tư vấn theo quy định để kiểm soát 

chi phí với chủ trương tiết kiệm, đảm bảo lợi nhuận của hoạt động Tư vấn đạt 

hoặc vượt kế hoạch.  

+ Trường hợp doanh thu thực hiện tăng/giảm so với kế hoạch, các khoản 

mục chi phí sẽ được điều chỉnh tăng/giảm tương ứng. 

* Về kế hoạch SXKD hàng năm: 

Để Công ty tổ chức hoạt động SXKD bảo đảm ổn định và thường xuyên 

trong thời gian trước khi ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt kế hoạch SXKD hàng 

năm, ủy quyền HĐQT tạm phê duyệt kế hoạch SXKD hàng năm và báo cáo 

ĐHĐCĐ thường niên hoặc ĐHĐCĐ gần nhất để thông qua. 

* Nội dung ý kiến của các cổ đông tại Đại hội và giải trình của Chủ tọa 

Đại hội chi tiết theo Phụ lục đính kèm Biên bản.  

C. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. 

Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự 

thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần EVN Quốc 

tế. 

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu 

quyết nhất trí: đạt 100%. 

Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội. 
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Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6 năm 2022. 
    

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ 
 

 

      THƯ KÝ ĐẠI HỘI 

 

 

 

 

             CHỦ TỌA 
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PHỤ LỤC CÁC Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI 

(Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ EVNI năm 2022 ngày 30/06/2022) 

 

TT Nội dung ý kiến của Cổ đông Ý kiến trả lời của Chủ tọa 

I Cổ đông …  

1 Về Báo cáo hoạt động của HĐQT  

a ………….  

b ………….  

2 Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021  

a ………..  

3 Về kế hoạch SXKD năm 2022  

a ………..  

4 Về …………….  

a …………  

 



 - 1 - 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

EVN QUỐC TẾ 

 
Số:      /NQ-ĐHĐCĐ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Đà Nẵng, ngày 30 tháng 6 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ 
 

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế 

(EVNI);  

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-EVNI ngày 25/05/2022 của Hội đồng 

quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế về việc chốt thời gian, địa điểm và 

chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; 

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ 

phần EVN Quốc tế ngày 30/6/2022: Tổng số cổ đông theo danh sách chốt 

ngày 10/6/2022: …………  cổ đông, gồm …………. cổ đông pháp nhân và 

………….. cổ đông thể nhân đại diện cho 36.677.145 cổ phần có quyền biểu 

quyết; Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: ... cổ đông, trong đó có ... pháp 

nhân và ... cổ đông thể nhân đại diện ... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ 

lệ ...  % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,  

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua các nội dung chủ yếu sau: 

1. Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 

2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; 

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoaṭ đôṇg SXKD năm 

2021, kế hoac̣h năm 2022; 

3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH 

Kiểm toán và Kế toán AAC; 

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của 

công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGĐ & Kết quả hoaṭ đôṇg 

của BKS và Kiểm soát viên năm 2021; 

5. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị Kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm 

toán và Kế toán AAC thực hiện việc kiểm toán bán niên và thường 

niên năm 2022 cho Công ty cổ phần EVN Quốc tế; 

6. Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 

đã thực hiện trong năm 2021 là 433.520.000 đồng;  

   Thông qua tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và 

Ban kiểm soát trong năm 2022 là 518.400.000 đồng  

Dự thảo 
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7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau: 

STT Nội dung 
Số tiền 

(đồng) 

I  Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021  169.021.636.813  

II Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2021    184.550.931.116  

III Tổng số trích lập các quỹ         3.923.340.000  

  - Quỹ khen thưởng, phúc lơị người lao đôṇg 3.505.436.000 

  + Quy ̃khen thưởng 1.752.718.000 

  + Quỹ phúc lợi 1.752.718.000 

  - Quy ̃thưởng người quản lý 417.904.000 

IV 
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau trích lập các 

quỹ (II)-(III) 
   180.627.591.116  

V Chia cổ tức bằng tiền mặt    168.714.867.000  

  Tỷ lệ chia cổ tức 46% 

VI 
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau khi trích lập 

các quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt (IV)-(V) 
     11.912.724.116  

  

  8. Thông qua kế hoạch năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau: 

 - Tổng doanh thu:    144.726.000.000 đồng 

 - Chí phí:       37.622.520.000 đồng 

 - Lợi nhuận trước thuế:        107.103.480.000 đồng 

 - Tỷ lệ chia cổ tức:    20% 

  * Giao Ban điều hành: 

- Làm việc và đề nghị Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 thực hiện 

phân chia lợi nhuận năm 2021 trong năm 2022.  

Kế hoac̣h doanh thu, lơị nhuâṇ và cổ tức năm 2022 đươc̣ tính trên cơ sở 

nguồn thu cổ tức từ dư ̣ án thủy điêṇ Ha ̣ Sê San 2 (122,65 tỷ đồng). Trong 

trường hơp̣ cổ tức chi trả từ dư ̣án thủy điêṇ Ha ̣Sê San 2 thay đổi so với giá 

tri ̣ dư ̣ kiến trong kế hoac̣h năm 2022, ĐHĐCĐ giao HĐQT xem xét quyết 

định điều chỉnh kế hoac̣h năm 2022 tương ứng. 

- Quản lý hoạt động của Công ty theo nguyên tắc hiêụ quả, đaṭ hoăc̣ 

vươṭ kế hoac̣h đề ra, bảo toàn vốn cổ đông và lợi nhuận để lại; 

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác thích hợp để hợp tác phát triển hoặc chuyển 

giao các dự án thủy điện: Hạ Sê San1/Sê San 5; Sê Kông và Nậm Mô 1; 

- Đối với công tác tư vấn: Giao Ban điều hành chủ động thực hiện: 

+ Tìm kiếm công việc phù hợp năng lực hiện tại của Công ty đảm bảo 

công việc ổn định, lâu dài, tạo công ăn việc làm cho CBCNV và tăng nguồn 

thu;  
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+ Thực hiện các giải pháp để đáp ứng nhu cầu nhân sự gia tăng đột 

ngột về nhu cầu sử dụng lao động trong thời gian ngắn cho các gói thầu Tư 

vấn như ký Hợp đồng thuê chuyên gia, Hợp đồng thầu phụ…; 

+ Lập, phê duyệt dự toán các gói thầu Tư vấn theo quy định để kiểm 

soát chi phí với chủ trương tiết kiệm, đảm bảo lợi nhuận của hoạt động Tư 

vấn đạt hoặc vượt kế hoạch.  

+ Trường hợp doanh thu thực hiện tăng/giảm so với kế hoạch, các 

khoản mục chi phí sẽ được điều chỉnh tăng/giảm tương ứng.  

* Về kế hoạch SXKD hàng năm: 

Để Công ty tổ chức hoạt động SXKD bảo đảm ổn định và thường 

xuyên trong thời gian trước khi ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt kế hoạch 

SXKD hàng năm, ủy quyền HĐQT tạm phê duyệt kế hoạch SXKD hàng năm 

và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên hoặc ĐHĐCĐ gần nhất để thông qua. 

  Điều 2. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 

và có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2022.  

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều 

hành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 
 

Nơi nhận: 
- ĐHĐCĐ; 

- Thành viên HĐQT, BKS; Ban TGĐ 

- Phòng KT, TCKT; 
- Lưu: TH, Thư ký Công ty. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

    Trương Quang Minh 
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