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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng; 

Căn cứ Biên bản họp HĐQT định kỳ quý II năm 2022 ngày 31/5/2022. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua và có ý kiến đối với một số nội dung như sau: 

1) Đánh giá hoạt động quý I/2022 

 Sản lượng điện sản xuất đạt 103,29% kế hoạch quý; Doanh thu sản xuất điện 

đạt 99,4% so với kế hoạch. Lợi nhuận đạt. Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chưa đạt: 

Suất tiêu hao nhiệt tinh, Hệ số đáp ứng thuộc chỉ tiêu độ tin cậy... 

 Tổng lượng than các đơn vị cung cấp trong quý I/2022 là 749.166 tấn, đạt 

74,17% kế hoạch. Dự trữ than trong kho thấp. 

 Công tác thực hiện các đề tài 4.0 và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến, tuy 

nhiên việc triển khai thực hiện còn chậm. 

2) Đánh giá sơ bộ hoạt động tháng 4, 5 năm 2022 

 Sản lượng điện sản xuất tháng 4/2022 đạt khoảng 90,78% kế hoạch, doanh thu 

922 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch. Sản lượng điện sản xuất tháng 5/2022 đạt khoảng 

57,1% kế hoạch, doanh thu ước đạt 780 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch. Tháng 5/2022 xảy 

ra 4 sự cố ngừng tổ máy. Lợi nhuận tháng 4 đạt và vượt, lợi nhuận tháng 5/2022 dự 

báo không đạt kế hoạch. 

 Tình hình cung cấp than không đảm bảo, dự trữ than trong kho rất thấp. Chuẩn 

bị vật tư tiêu hao, vật tư sửa chữa năm 2022 chưa đáp ứng sản xuất. 

 Công tác quyết toán sửa chữa lớn 2021, chuẩn bị sửa chữa lớn 2022 chậm. Các 

chương trình bao gồm cả chuyển đổi số và các đề tài CM 4.0 chậm. 

3) Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới 

Yêu cầu Tổng Giám đốc thực hiện một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

 Công tác sản xuất điện 
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 Về các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022: Cập nhật theo chỉ tiêu đã được Tổng 

Công ty phát điện 2 thông qua tại văn bản số 1489/EVNGENCO2-KH+TH+PC ngày 

29/4/2022 để làm cơ sở so sánh, đánh giá. 

 Rà soát, cập nhật kế hoạch chi phí quý II/2022 phù hợp với kế hoạch năm 2022 

đã được Tổng Công ty phát điện 2 thông qua tại văn bản số 1489/EVNGENCO2-

KH+TH+PC ngày 29/4/2022. Đôn đốc, đẩy nhanh công tác lựa chọn đơn vị cung cấp 

nguyên, nhiên liệu, vật tư sửa chữa, vật tư tiêu hao (bi nghiền than, hóa chất, dầu mỡ 

bôi trơn, dầu FO…) phục vụ công tác sản xuất điện, vận hành an toàn, tin cậy các tổ 

máy, phấn đấu trong công tác SXKD để đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 

2022. 

 Đôn đốc các đơn vị cấp than thực hiện theo đúng hợp đồng cung cấp than để 

đảm bảo công tác sản xuất. Nâng dần dự trữ. 

 Đánh giá, rút kinh nghiệm các sự cố trong tháng 5/2022 và có các biện pháp 

tổng thể để không lặp lại, thực hiện nghiêm túc theo kết luận của Tổng công ty phát 

điện 2 tại thông báo 1847/TB-EVNGENCO2 ngày 30/5/2022. 

 Công tác sửa chữa lớn: 

 Phối hợp với đơn vị thẩm tra rà soát các thiếu sót của Hồ sơ quyết toán Sửa 

chữa lớn 2021. 

 Công tác LCNT cung cấp VTTB, nhân công phục vụ SCL năm 2022 đang rất 

chậm trễ, do đó đề nghị Công ty thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Công ty phát 

điện 2 tại văn bản số 1471/EVNGENCO2-KTSX ngày 29/4/2022, đồng thời bám sát 

Tổng Công ty phát điện 2 để đẩy nhanh tiến độ và giảm thiểu tác động chậm tiến độ. 

cụ thể: 

 Khẩn trương triển khai các thủ tục cần thiết để lựa chọn được nhà thầu cung 

cấp VTTB, nhân công và dịch vụ liên quan đến công tác SCL năm 2022; 

đảm bảo đúng kế hoạch tiến độ điều chỉnh, tránh trường hợp phải chuyển tiếp 

hạng mục sang các năm tiếp theo. Trong đó quan tâm các gói có vật tư; gói 

đại tu, trung tu lò hơi, FGD… 

 Thực hiện các thủ tục đăng ký với Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc 

gia phê duyệt lịch sửa chữa điều chỉnh theo đúng quy định. 

 Tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm, chấn chỉnh công tác LCNT cung 

cấp VTTB, nhân công phục vụ SCL đã bị chậm trễ, phải điều chỉnh mốc tiến 

độ SCL trong năm 2021, năm 2022 và tránh để xảy ra tình trạng trên trong 

thời gian tới. 

 Sửa chữa lớn 2023: Rà soát, khảo sát kỹ khối lượng đại tu, phương án sửa chữa; 

đảm bảo thời gian hoàn thành phê duyệt dự toán theo qui chế sửa chữa lớn. 
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 Gói thầu di chuyển đường ống nước kỹ thuật bám sát tiến độ giải phóng mặt 

bằng để thi công kịp thời; tăng cường công tác giám sát, tuân thủ hợp đồng; đảm bảo 

chất lượng công trình. 

 Công tác Chuyển đổi số và thực hiện các đề tài 4.0 

 Nhiệm vụ chuyển đổi số lĩnh vực sản xuất do EVN/EVNGENCO2 giao:  

 Tiếp tục sử dụng có hiệu quả các chủ đề đã được áp dụng, thực hiện tại Công 

ty. 

 Chủ đề còn lại (chủ đề RMS, hệ thống báo cáo tự động, số hóa PCT, ứng dụng 

phục vụ người lao động) bám sát tiến độ chung của EVN và Genco2 triển khai 

thực hiện ngay khi có sự chỉ đạo. 

 Các chương trình do Công ty chủ động thực hiện (10/17 chủ đề: Đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện đối với các chủ đề đã được duyệt. 

 Các đề tài nhiệm vụ ứng dụng CMCN 4.0: Đẩy nhanh tiến độ các đề tài đã được 

HĐQT thông qua và cho phép triển khai. 

 Đề án chuyển đổi số (Vietstar lập): Sớm trình báo cáo giải pháp kỹ thuật và 

tổng dự toán do Viện Năng lượng lập, lựa chọn tư vấn thẩm tra, trình HĐQT trong 

tháng 6/2022. 

 Tuân thủ văn bản hướng dẫn của Tổng Công ty phát điện 2, Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam liên quan đến công tác đề án chuyển đổi số và công nghệ thông tin. 

 Công tác đầu tư xây dựng: 

 Dự án Xây dựng đơn nguyên Nhà hành chính tại NMNĐ Hải Phòng 2: Khẩn 

trương hiệu chỉnh Báo cáo NCKT Dự án xây dựng đơn nguyên nhà hành chính tại Nhà 

máy Nhiệt điện Hải Phòng 2 theo ý kiến chỉ đạo của HĐQT Công ty tại văn bản số 

2824/NĐHP-HĐQT ngày 20/5/2022. 

 Đối với các gói thầu thuộc danh mục SCL, trong các kỳ báo cáo sau, yêu cầu 

Công ty rà soát nguồn vốn thực hiện của các gói thầu để đưa về đúng đầu mục báo cáo 

(Nội dung này, Tổng Công ty đã lưu ý tại văn bản số 1519/EVNGENCO2-KH+TH 

ngày 29/10/2021 và 799/EVNGENCO2-KH+TH ngày 17/3/2022). 

 Một số công tác khác: 

 Về chỉ tiêu Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu: nghiên cứu, đề xuất với Tổng 

Công ty phát điện 2 các phương án cân đối tài chính phù hợp để có thể nâng cao chỉ 

tiêu này trong năm 2022. Tiếp tục có các biện pháp giảm hàng tồn kho. Thu hồi công 

nợ. Quản lý hiệu quả tiền gửi. 

 Rà soát công tác báo cáo đánh giá các chỉ tiêu SXKD năm 2022, cụ thể: 

 Chỉ tiêu Suất hao nhiệt tinh, NSLĐ: Căn cứ chỉ tiêu Tổng Công ty phát điện 

2 đã giao tại văn bản số 970/EVNGENCO2-KH ngày 29/3/2022 để làm cơ 

sở so sánh, đánh giá kết quả thực hiện; đồng thời chuẩn xác lại số liệu thực 



 

4 

hiện NSLĐ phù hợp với sản lượng điện thực tế và số lao động sử dụng tại 

Công ty. 

 Chỉ tiêu lao động: Yêu cầu Công ty có kế hoạch sắp xếp lại lao động, bố trí 

sử dụng lao động hợp lý, hiệu quả, phấn đấu đạt các chỉ tiêu về lao động, 

NSLĐ đã được Tổng công ty phát điện giao tại văn bản số 

970/EVNGENCO2-KH ngày 29/3/2022. 

 Tiếp thu ý kiến của Ban kiểm soát, thực hiện rà soát hồ sơ, tài liệu, chuẩn bị tốt 

các nội dung phục vụ các đoàn thanh tra, kiểm toán nhà nước, các cấp thẩm quyền 

trong thời gian tới. 

 Chuẩn bị tốt các điều kiện và nội dung để tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 

năm 2022, dự kiến ngày đại hội 24/6/2022. 

 Đẩy nhanh việc lựa chọn nhà thầu các gói thầu xử lý tiêu thụ tro, xỉ, đá vôi. 

 Soạn thảo, ban hành các Quy chế nội bộ đã được HĐQT duyệt danh mục tại 

Quyết định số 7477/QĐ-NĐHP ngày 22/12/2021 và 2631/QĐ-NĐHP ngày 12/5/2022 

và các qui chế khác. 

 Thực hiện công tác qui hoạch cán bộ theo hướng dẫn mới. Tiếp tục kiện toàn 

nhân sự lãnh đạo quản lý và thực hiện luân chuyển các chức danh đảm bảo công tác 

phòng chống tham nhũng. 

Điều 2. Các ông thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi 

hành Nghị quyết này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- UBCKNN (bản giấy);  

- Sở GDCK Hà Nội (bản giấy); 

- BKS; 

- Website Công ty; 

- Lưu: VT, HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH  
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