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TỜ TRÌNH
V/v: Thông qua kế hoạch trả nợ năm 2019 

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 Nghị quyết số 16/NQ-EVNI-HĐQT ngày 31/05/2019 của Hội đồng quản 

trị công ty cổ phần EVN Quốc tế.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua kế hoạch 

trả nợ cho tư vấn năm 2019 như sau:
Tổng nợ các hợp đồng tư vấn đến 31/12/2018 là 24,286 tỷ đồng. Trong đó nợ 

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 là 23,275 tỷ đồng (chi phí thiết kế lập TKKT dự 
án thủy điện Hạ Sê San 2). Căn cứ HĐ 02/2009/HĐ-EVNI-TVĐ1-KH ký ngày 
16/02/2009 giữa EVNI và PECC1; Hồ sơ quyết toán và văn bản 48/TVĐ1-P4 ngày 
28/2/2016, EVNI sẽ thực hiện việc thanh toán khoản nợ chi phí khảo sát, lập TKKT-
TDT dự án thủy điện Hạ Sê San 2 sau khi có nguồn thu từ dự án. Nhằm thực hiện theo 
các cam kết đã ký và giải quyết khó khăn cho Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 
với khoản nợ từ 2009 đến nay. 

 Hiện nay dự án thủy điện Hạ Sê San 2 đã hoàn thành và đi vào hoạt động; Toàn 
bộ hồ sơ tài liệu thiết kế của dự án do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 lập đã 
được EVNI bàn giao cho Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2 từ tháng 7/2013 dưới 
hình thức góp vốn vào dự án.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2019 thông qua 
kế hoạch trả nợ năm 2019 như sau:

- Thanh toán số tiền Lập TKKT dự án thủy điện Hạ Sê San 2 là 23,275 tỷ đồng;
- Thời điểm thanh toán: Sau khi EVNI nhận được cổ tức từ Công ty TNHH thủy 

điện Hạ Sê San 2. Ban điều hành báo cáo HĐQT Công ty trước khi thực hiện việc thanh 
toán.

Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Lưu: TH, Thư ký Cty.  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trương Quang Minh
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