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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

 

, ngày        tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

HĐQT và ban Tổng Giám đốc trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt 
động, công tác quản trị của HĐQT và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc 
Công ty cổ phần EVN Quốc tế trong năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 như 
sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:
1.1. Công tác Quản lý dự án:
+ Dự án thủy điện Hạ Sê San 2:
Thực hiện theo dõi, quản lý phần vốn góp tại dự án, tham gia thành viên 

HĐQT, phối hợp với các cổ đông khác trong Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 
2 (HLSS2) hoàn thành các mục tiêu tiến độ của dự án. 

Năm 2019, dự án đã hoàn thành và thực hiện việc sản xuất điện với mục tiêu 
tối đa hiệu quả, đảm bảo nhà máy vận hành an toàn và ổn định, hoàn thành các 
hạng mục dở dang và các mục tiêu kế hoạch năm 2019. Đến 31/12/2019, nhà máy 
phát điện hòa lưới 1.604 triệu kWh đạt 92% kế hoạch sản xuất điện năm 2019.

Nhìn chung, dự án đã triển khai thi công hoàn thành đúng tiến độ, vận hành 
an toàn trong năm 2019, phát điện hòa lưới và đã có doanh thu từ bán điện. Trong 
năm 2019, Đại hội đồng cổ đông HLSS2 chưa thông qua việc phân phối lợi nhuận; 
Hiện tại HLSS2 đã có văn bản số HLSS2/2020-014 ngày 06/03/2020 về ý kiến liên 
quan đến kế hoạch 5 năm (2019 – 2024) và dự kiến kế hoạch 2020. Quá đó HLSS2 
sẽ thực hiện việc phân phối lợi nhuận từ 2020 với giá trị bình quân hàng năm 25 
triệu USD, tương ứng EVNI sẽ được nhận 1,72 triệu USD (sau thuế). Qua đó, việc 
rủi ro đầu tư của Công ty tại dự án thủy điện Hạ Sê San 2 được giảm thiểu, cơ bản 
hoàn thành mục tiêu bảo toàn vốn góp của cổ đông tại dự án và mang đến lợi 
nhuận trong thời gian đến. 

+ 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, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả.
- Đối với dự án Thủy điện Hạ Sê San 1/5: Công ty tiếp tục việc giải trình chi 
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phí nộp lệ phí công (24.000USD/1 năm) theo phương án phân chia diện tích mặt 
hồ và đã được HĐQT Công ty thống nhất chưa gia hạn MOU của dự án, đề xuất 
phương án triển khai khi Công ty có nguồn thu từ dự án Hạ Sê San 2. 

- Đối với các dự án Sê Kông và Nậm Mô 1: Do đặc điểm địa lý, tình hình 
chính trị và đầu ra giá bán điện của các dự án nên chưa thuyết phục được sự quan 
tâm của các đối tác để chuyển giao dự án hoặc góp vốn đầu tư tương tự dự án Hạ 
Sê San 2.  

1.2. Công tác Tư vấn Quản lý dự án và Tư vấn giám sát:
Ngoài mục tiêu nhiệm vụ theo dõi và quản lý các dự án do Công ty thực hiện 

đầu tư, Công ty đã chủ động, nỗ lực tìm kiếm thêm các công việc như Tư vấn 
QLDA và Tư vấn giám sát để tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và ổn định đời sống 
CBCNV, chủ động để hoàn thiện năng lực tư vấn giám sát và đặt mục tiêu phát 
triển đảm bảo có công việc ổn định, tăng nguồn thu trong điều kiện chưa có doanh 
thu của các dự án do Công ty đầu tư.

Trong năm 2019, EVNI thực hiện 18 hợp đồng TVGS, trong đó đã hoàn 
thành 12 hợp đồng. Tổng doanh thu từ công tác TVGS đạt 7.001 triệu đồng tăng 
hơn 93,4% so với doanh thu năm 2018. Lợi nhuận từ công tác tư vấn giám sát đạt: 
2,75 tỷ đồng tăng 82% so với năm 2018. 

Nhìn chung Công ty đã và đang thực hiện tốt công tác Tư vấn giám sát, đáp 
ứng yêu cầu của Hợp đồng Tư vấn và đã được các Chủ đầu tư đánh giá cao về tính 
chuyên nghiệp, chất lượng, tiến độ thực hiện của dịch vụ tư vấn, đến nay chưa để 
xảy ra các sai sót trong quá trình thực hiện dịch vụ TVGS. 

Việc hoàn thành các hợp đồng tư vấn giám sát và các giấy phép/chứng chỉ 
năng lực hoạt động cho tổ chức và cá nhân, đảm bảo cho Công ty đủ năng lực để 
đấu thầu cạnh tranh nhằm tạo công việc ổn định và tăng thu nhập cho CBCNV 
Công ty.

Đặc biệt, công tác Tư vấn của Công ty đã có sự thay đổi đột phá. Cụ thể là 
Công ty đã bước đầu tiếp cận, trở thành đối tác của Chủ đầu tư dự án năng lượng 
tái tạo ngoài Ngành điện với Hợp đồng TVGS dự án ĐMT Long Thành 1; Nhà 
máy điện gió Hướng Phùng 1. Ngoài ra, Công ty đang tiếp xúc, làm việc với các 
Chủ đầu tư của các dự án ĐMT khác tại Ninh Thuận.

1.3. Công tác quản trị, văn phòng:
- Thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung và trình HĐQT thông qua các Quy chế 

quản lý chi tiêu, Quy chế quản lý và sử dụng các quỹ, Quy định phân phối tiền 
lương để dần hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ và phù hợp với điều kiện 
công tác, mức độ đóng góp của CBNV Công ty, tạo niềm tin để CBCNV gắn bó 
lâu dài với đơn vị.

- Tích cực ứng dụng CNTT trong hoạt động quản trị, điều hành: Triển khai 
ứng dụng E-Office trong toàn Công ty và thực hiện ký số trên phần mềm. Đối với 
công tác TVGS hiện trường ngoài công tác báo cáo, cập nhật lên hệ thống Quản lý 
đầu tư của chủ đầu tư, Công ty đã chủ động lưu trữ các dữ liệu hình ảnh hiện 
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trường, các văn bản, tài liệu và bản vẽ của từng gói thầu lên OneDrive để quản lý, 
theo dõi; Từng gói thầu thành lập các Group Zalo để trao đổi và thông tin qua đó 
công tác TVGS tại hiện trường được giám sát và chỉ đạo kịp thời. 

- Công tác tài chính: Trong năm Công ty đã triển khai ứng dụng Internet 
Banking qua đó thực hiện hơn 90% thanh toán trên hệ thống, tiết kiệm thời gian và 
chi phí.

- Về công tác đấu thầu: Hiện nay các bộ phận đã thực hiện tốt công tác đấu 
thầu trong việc mua sắm, trang bị công cụ dụng cụ trong Công ty. Trong năm 
2019, sau khi đã cơ bản hoàn thiện về điều kiện năng lực và kinh nghiệm của tổ 
chức đối với lĩnh vực Tư vấn giám sát, Công ty đã nỗ lực tham gia đấu thầu nhiều 
gói thầu trong điều kiện áp lực cạnh tranh từ các đơn vị cùng lĩnh vực ngày càng 
lớn. Tuy nhiên, Công ty cũng đã trúng thầu 14 gói thầu với giá trị 9.349 triệu đồng, 
đảm bảo công việc cho năm 2019 và gối đầu sang năm 2020.

- 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  tăng hiệu quả 
sử dụng vốn.

- Hoàn thành công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên EVNI năm 2019;
- Thực hiện công tác cho thuê văn phòng đối với nhà làm việc của Công ty. 

Kết quả doanh thu năm 2019 đạt 903 triệu đồng.  
1.4. Công tác lao động, tiền lương và đào tạo:
- Nhân sự: Tổng số lượng CBNV Công ty đến 31/12/2019 là 23 người. Về 

nhân sự luôn có sự biến động, thay đổi do đó Công ty phải thực hiện liên kết với 
một số đơn vị để thực hiện việc trao đổi nhân sự (cho thuê, thuê) để đảm bảo yêu 
cầu công tác và tiến độ của các gói thầu TVGS.  

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

- 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.

1.5. Công tác khác:
- Hoàn thiện hồ sơ năng lực hoạt động: 
Công ty triển khai bổ sung các chứng chỉ năng lực (Chứng chỉ năng lực hoạt 

động doanh nghiệp; Chứng chỉ hành nghề của CBNV thực hiện TVGS...) đảm bảo 
cho hoạt động sản xuất của Công ty. 

- Hoạt động đoàn thể:
Tham gia và tổ chức các hoạt động xã hội, hoạt động thể dục thể thao, văn 

hóa văn nghệ nhằm khuyến khích và nâng cao đời sống tinh thần của CBNV trong 
Công ty cũng như tạo dựng các mối quan hệ lâu dài, khăng khít với các đơn vị bạn, 



cac d6i tac kinh doanh. Cong ty dii tich cue tham gia cong tac xii hQi nhu: hien mau
nhan dao, ung hQ nhan dan cac tinh bi anh huang trong cac dot mua 1U;tham hoi
nguoi co cong voi each mang nhan ngay thuong binh li~t sy; h6 tro tre em bi
khuyet t~t. ..T6 chirc cho CBNV Cong ty nghi duong.

1.6.K~t qua san xuit kinh doanh cua don vi:
Ho~t dQng nam 2019 tren co sa dam bao nguyen t~c t6ng chi phi hoat dQng

khong vuot qua t6ng cac khoan thu. Cong ty dff triet d@tiSt kiem cac khoan chi
nham hoan thanh cac chi tieu dff duoc Dai hQi dong c6 dong thong qua, d6ng thai
t6i Uti hoa cac khoan thu, nham dat hieu qua cao nhat trong quan ly chi phi hoat
dQng. Do do, cac chi tieu kS hoach nam 2019 dff cO'bim hoan thanh, dam bao chi
phi ho~t dQng khong vuQt cac khoan thu.

KSt qua thvc hi~n cac chi tieu san xuftt kinh doanh nam 2019:

- Lgi nhu~n tru6c thuS TNDN: 2.196 tri~u d6ng, d~t 116% kS ho~ch;
- NQp ngan sach nha nu6c: 646 tri~u d6ng

£>VT:tri~u d6ng

STT NQi dung K~ ho~ch Thl}'c hi~n 0/0 Thl}'c
nam 2019 nam 2019 hi~n/ KH

I Tang thu nh~p 14.235 13.434 94%

1 Thu til ho~t d9ng tai chinh, cho thue 6.398 6.433
van phong, nha dS xe, dfit.

............ MH........ ·.·_··· ••••• • ............_ ..._ ...._-_._ .._ ............._ ...._ ...._ ................................_._...._ ..._ .................__ ._.__ ..__ ........_ ............-........................ .................................................. .............................._ .................................. ..........._ ...............

2 Thu til dich V\l TVGS 7.927 7.001

II Tang chi phi 12.428 11.238 90%

1 Chi phi thl,lc hi~n TVGS, QLDA 5.213 4.621

Trong d6: chi phi ghi v6n DV 5.213 4.250
TVGS, QLDA

2 Chi phi ho~t d9ng SXKD va QLDA, 7.215 6.988
dich V\l cho thue van phong

III LQi nhu~n trtr6'c thu~ (111)=(1)-(11) 1.897 2.196 116%

1.7.Thanh tmin ng to' vin:
Thvc hi~n Nghi quySt s6 02INQ-EVNI-£>H£>C£>ngay 12/11/2019, EVNI dff

thvc hi~n thanh toan ng Cong ty c6 phan tu vftn xay d\fllg di~n 1 v6i s6 tiSn 3,275
ty d6ng, chi phi l~p TKKT dv an thuy di~n H~ Se San 2.

B. BAoeAo eVA HOIDONG QUAN TRJ
1.Ho~t oQngeua HDQT:
Trong nam 2019, cac thanh vien H£>QT dff tich cvc ph6i hgp, h6 trg cong

tac diSu hanh trong ho~t dQng san xufit kinh doanh. Cac phien hQP cua H£>QT dSu
co sv tham gia chUng ki@ncua cac thanh vien Ban kiSm soat. Cac cUQchQp dSu
dugc trao d6i, thao lu~n va ban b~c cong khai, dan chu, th~ng th~n. Cac thanh vien

Be cuaHDQT va TeD -4-
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Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Chủ tịch thông tin đầy đủ thông qua văn 
bản, email hoặc điện thoại, kịp thời các hoạt động của Công ty. Các cuộc họp, nghị 
quyết, quyết định của HĐQT đều được thống nhất, chấp thuận của các thành viên 
HĐQT.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế 
hoạch sản xuất kinh doanh đảm bảo gắn thu nhập của người lao động với kết quả 
sản xuất kinh doanh của Công ty, bước đầu cải cách được việc làm và tiền lương 
đảm bảo được đời sống của người lao động, nâng cao ý thức và kỷ luật lao động. 
Hội đồng quản trị cũng chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty ổn định tổ chức bộ 
máy, ban hành các quy định, định mức kinh tế kỹ thuật … đáp ứng yêu cầu điều 
hành sản xuất kinh doanh của Công ty theo phân cấp và điều lệ Công ty. 

Năm 2019, HĐQT đã tổ chức 03 phiên họp định kỳ, tổ chức lấy ý kiến bằng 
văn bản các thành viên HĐQT, tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; ban hành 
09 Nghị quyết và 05 Quyết định để Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều 
hành triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD 2019. Đánh giá các báo cáo của Ban 
Tổng giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty để có những 
biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty.

Công tác giám sát đối với Ban điều hành và cán bộ quản lý: Giám sát việc 
thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị 
giao, việc thực hiện 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; Duy trì chế độ báo cáo hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc cho 
HĐQT về tình hình SXKD, đồng thời kịp thời có chế độ báo cáo đột xuất các vấn 
đề bất thường. 

2. Cơ cấu nhân sự HĐQT:
Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2019. Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 

thành viên do Ông Trương Quang Minh làm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc.

Tỷ lệ nắm giữ CP
STT Họ và tên Chức vụ

Đại diện Sở hữu
Ghi chú

1 Trương Quang Minh Chủ tịch HĐQT
Tổng Giám đốc 15,63% 0,3% EVNGENCO1

2 Lê Vũ Ninh Thành viên HĐQT
Phó Tổng Giám đốc 10,42% - EVNGENCO1

3 Nguyễn Quang Huy Thành viên HĐQT 19,30% - PPC

4 Nguyễn Thị Hương Thành viên HĐQT 10,31% - ABBank

6 Lê Duy Thanh Thành viên HĐQT 11,78% - VRG

3. Báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát:
Tổng số tiền thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát đã chi 336.000.000 đồng 
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theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019. 
4. Cơ cấu cổ đông hiện tại:
Tổng số cổ đông tính đến ngày 06/04/2020 là 1.780 Cổ đông. Trong đó cổ 

đông pháp nhân gồm 18 tổ chức chiếm 95,79% số lượng cổ phần; Cổ đông thể 
nhân chiếm 4,21% số lượng cổ phần bao gồm 01 cá nhân cổ đông nước ngoài nắm 
giữ 1.000 Cổ phiếu.

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 0,3%
C. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:
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 trên cơ sở pháp luật Campuchia và theo nguyên tắc bảo toàn 
phần vốn đã góp. 

Phối hợp với các Cổ đông khác và Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2 
thực hiện phân chia lợi nhuận theo dự kiến kế hoạch năm năm 2019 – 2024. Trong 
đó năm 2020 kiến nghị HLSS2 thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2020 từ 70% kế 
hoạch trở lên, đảm bảo EVNI có nguồn thu từ dự án trong năm 2020.

 Theo dõi tình hình SXKD của dự án bám sát các nội dung Nghị quyết của 
HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

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

Tiếp tục tìm đối tác để chuyển giao hoặc tham gia góp vốn đầu tư tương tự 
dự án Hạ Sê San 2. 

2. Công tác Tư vấn giám sát:
- Hoàn thành các gói thầu TVGS đang thực hiện đúng tiến độ và chất lượng;
- Đẩy mạnh công tác TVGS để nâng cao năng lực TVGS, chủ động tìm kiếm 

công việc đảm bảo duy trì hoạt động và tăng nguồn thu; Mở rộng công tác TVGS 
đến các dự án Điện mặt trời, điện gió;

- 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;
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- Tiếp tục hoàn thiện chứng chỉ năng lực hoạt động cho tổ chức, đủ điều kiện 
giám sát công trình công nghiệp hạng I;

- Thực hiện công tác đấu thầu TVGS đạt doanh thu 8,9 tỷ đồng (Giá trị các 
gói thầu chuyển tiếp và đã ký hợp đồng đến 31/12/2019: 4,8 tỷ đồng; Kế hoạch đấu 
thầu năm 2020 dự kiến 4,1 tỷ đồng).

3. Công tác khác:
- Hoàn thành đại hội đồng cổ đông năm 2020;
- Tiếp tục thực hiện dịch vụ cho thuê văn phòng tại trụ sở Công ty;
- Về mô hình tổ chức: 
Thực hiện Khoản 2; điều 12 của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 

của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/8/2020 về việc Chủ tịch HĐQT không kiêm 
nhiệm chức danh Tổng Giám đốc. 

4. Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2020: 
- Doanh thu hoạt động trực tiếp từ Công ty: 14.476 triệu đồng;
- Doanh thu từ Dự án Thủy điện Hạ Sê San 2:  27.000 triệu đồng (tạm ứng 

cổ tức 70%);
- Chi phí: (hoạt động quản lý duy trì các dự án; TVGS): 12.275 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế:  29.200 triệu đồng;
- Tỷ lệ cổ tức: 7%.
Trên đây là báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về các hoạt động 

chính trong năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ 
đông thông qua.

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

               TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
        CHỦ TỊCH

              Trương Quang Minh
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