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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 05 năm 2021

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ

KẾ HOẠCH NĂM 2021

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 2020 và kế hoạch thực hiện SXKD năm 2021 như sau:

A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:
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 31/12/2020, nhà máy phát điện hòa lưới 1.696 triệu 

kWh đạt 96,93% kế hoạch năm 2020 và đạt 105,65% cùng kỳ năm 2019;
- Công ty HLSS2 đã ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 

(Hội nghị trực tuyến) trong đó đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 với 
giá trị 25 triệu USD. Đến nay, EVNI đã nhận cổ tức 2,5 triệu USD từ HLSS2 (bao 
gồm cả khoản chi phí thuế phải nộp tại Campuchia (14%) là 0,35 triệu USD);

- Hoàn thành công tác Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước 
ngoài đối với Dự án Thủy điện Hạ Sê San 2 để Ngân hàng nhà nước mở phong tỏa 
tài khoản ngoại hối, giải phóng tiền cổ tức từ Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 
2 từ ngày 18/12/2020.

* Dự án thủy điện Hạ Sê San 1/Se San 5; Sê Kông và Nậm Mô 1: 
- Thực hiện kiểm toán chi phí đã thực hiện của các dự án Nghị quyết số 

23/NQ-HĐQT ngày 22/10/2020 của HĐQT Công ty, kết quả cụ thể như sau:
+ Dự án Thủy điện Sê Kông: Theo báo cáo kiểm toán dự án của Công ty 

kiểm toán độc lập ngày 31/12/2020, tổng chi phí đầu tư dự án thủy điện Sê Kông 
đến 31/12/2020 là 8.755.911.108 đồng; 

+ Dự án Thủy điện Nậm Mô 1: Theo báo cáo kiểm toán dự án của Công ty 
kiểm toán độc lập ngày 31/12/2020, tổng chi phí đầu tư dự án thủy điện Nậm Mô 1 
đến 31/12/2020: 7.197.230.643 đồng.

- 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 
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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.

Do đó, để dự phòng xử lý chi phí đã đầu tư đang dở dang trong khi chưa có 
chủ trương dừng đầu tư để quyết toán dự án, Công ty cổ phần EVN Quốc tế xây 
dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2020: chia cổ tức 10% và lợi nhuận 
chưa phân phối để lại (để tích lũy dự phòng giảm trừ lợi nhuận trong trường hợp 
quyết toán, hạch toán giá trị đã đầu tư của các dự án này).

2. Công tác Tư vấn giám sát:
Trong năm 2020, Công ty thực hiện 24 hợp đồng TVGS với giá trị gần 22 tỷ 

đồng, trong đó đã đóng điện, hoàn thành nghiệm thu thanh toán 9 dự án. Cụ thể 
một số dự án tiêu biểu đã hoàn thành:

- Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam 450 MW: Đóng điện 
hòa lưới vào tháng 9/2020;

- Các công trình đường dây và TBA thuộc Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc gia: Nâng công suất TBA 500kV Lai Châu; Giai đoạn 1 TBA 500kV Nghi 
Sơn; TBA 220kV Ninh Phước; Giai đoạn 1 Tam Kỳ và Sông Tranh 2.

Tổng doanh thu từ công tác TVGS trong năm 2020 đạt 13,66 tỷ đồng, đạt 
vượt 53% kế hoạch năm.

* Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm: 
Trong năm 2020, Công ty đã chủ động tăng cường công tác đấu thầu, mở 

rộng thị trường và trúng thầu một số dự án năng lượng tái tạo với Chủ đầu tư có 
nguồn vốn tư nhân. Kết quả trúng thầu 16 gói thầu với giá trị 17 tỷ đồng, đảm bảo 
công việc cho năm 2020 và gối đầu sang năm 2021.

3. Công tác quản trị, văn phòng:
- 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 30 người;
- Hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động theo quy định của Nghị định 

71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc trên 
cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp tình hình thực tiễn của Công ty;

- Hoàn thành công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên EVNI năm 2020;
- Thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung và trình HĐQT thông qua các Quy định 

phân cấp trong Công ty cổ phần EVN Quốc tế, Quy chế phân phối tiền lương, để 
dần hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ, phù hợp quy định pháp luật và 
tình hình thực tế tại Công ty;

- Triệt để ứng dụng văn phòng điện tử trong hoạt động quản trị, điều hành: 
áp dụng chữ ký số, phát hành văn bản trên E-Office, không sử dụng tài liệu giấy 
trong các cuộc họp, tạo lập hồ sơ công việc điện tử…
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- Công tác tài chính: 100% thực hiện 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;

- Thực hiện công tác cho thuê đất và văn phòng Trụ sở làm việc của Công 
ty. Kết quả doanh thu năm 2020 đạt 952 triệu đồng (đạt 105% kế hoạch, trong điều 
kiện đã giảm giá thuê cho các đối tác do ảnh hưởng dịch Covid-19). 

4. Công tác lao động, tiền lương và đào tạo:
- Lao động:
Tổng số lượng CBNV Công ty đến 31/12/2020 là 30 người. Để thực hiện 

các gói thầu TVGS, trong năm Công ty đã tuyển dụng bổ sung 06 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.

Ngoài ra, 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 giám sát của các dự án năng 
lượng tái tạo, Công ty đã thực hiện ký Hợp đồng thuê chuyên gia đối với Công ty 
cổ phần Thủy điện A Vương và Hợp đồng thầu phụ đối với Công ty TNHH Năng 
lượng Tái tạo TFE, Công ty cổ phần Năng lượng (Vinapower).

- Tiền lương: thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2021 đạt 17 
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:
- Hoàn thiện hồ sơ năng lực hoạt động: Công ty triển khai bổ sung các chứng 

chỉ năng lực: (i) Chứng chỉ năng lực hoạt động doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động 
điện lực; (ii) Chứng chỉ hành nghề của CBNV thực hiện công tác TVGS... đảm bảo 
cho hoạt động dịch vụ Tư vấn của Công ty; 

- 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:
Hoạt động năm 2020 trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tổng chi phí hoạt động 

không được vượt tổng các khoản thu, bảo toàn vốn cổ đông và lợi nhuận để lại,  
các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đã được hoàn thành. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu 
sản xuất kinh doanh năm 2020:
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- Tổng doanh thu:   77,510  tỷ đồng đạt  187% kế hoạch
- Nộp ngân sách nhà nước:    1,1  tỷ đồng
- Lợi nhuận:  54,7  tỷ đồng đạt 188% kế hoạch
- Tỷ lệ cổ tức (dự kiến):    10% đạt 143% kế hoạch

ĐVT: triệu đồng

STT Nội dung
 Kế hoạch 
năm 2020 

Thực hiện 
năm 2020

% Tăng/ 
giảm thực 
hiện so với 
kế hoạch

% Tăng/ 
giảm thực 
hiện năm 

2020 so với 
năm 2019

A Doanh thu 41.476      77.511 87% 477%

1 Doanh thu TVGS 8.906 13.660

2 Doanh thu cho thuê Văn 
phòng 909 952

3 Doanh thu tài chính từ lãi 
tiền gửi 4.660 5.182

4 Doanh thu từ cổ tức dự án 
thủy điện Hạ Sê San 2 27.000 57.715

B Tổng chi phí 12.275 22.718 85% 102%

5 Giá vốn dịch vụ TVGS 6.706 9.186

6 Giá vốn cho thuê văn phòng 370 350

7 Chi phí quản lý doanh 
nghiệp 5.199 4.990

8 Chi phí tài chính (chuyển cổ 
tức về nước) 8.191

C Tổng lợi nhuận kế toán 
trước thuế (A)-(B) 29.200 54.793 88% 2.395%

9 Thuế suất thuế TNDN 14%

D Thuế TNDN phải nộp 
(11)=(C) *(10) 765

E Lợi nhuận kế toán sau 
thuế (C)-(D) 28.716 54.028 88% 3.040%

7. Thanh toán nợ tư vấn:
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020, EVNI đã thực 

hiện thanh toán số nợ còn lại của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 đến 
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31/12/2020 với số tiền 10 tỷ đồng.
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) 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 của dự án nên chưa đủ 
thuyết phục các đối tác để hợp tác đầu tư hoặc chuyển giao dự án;

+ Chưa khắc phục được ý kiến ngoại trừ sau kiểm toán BCTC.
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 và ảnh hưởng từ việc đấu thầu 
cạnh tranh;

- Doanh thu dịch vụ Tư vấn đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo (điện gió và 
điện mặt trời) dự báo sẽ giảm mạnh do chính sách phát triển nguồn sẽ có sự thay 
đổi từ năm 2021;

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

- Chưa có định hướng phát triển lâu dài đối với Công ty và tiền lương, thu 
nhập của người lao động chưa đủ hấp dẫn nên việc thu hút nguồn nhân lực đủ điều 
kiện về năng lực, kinh nghiệm còn gặp khó khăn.

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021: 
Năm 2021, Công ty cổ phần EVN Quốc tế vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 

trọng tâm là quản lý phần vốn đã góp vào dự án thủy điện Hạ Sê San 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; 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; 

- 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 2020 theo kế hoạch 5 năm giai đoạn 2019 
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– 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;
- Làm việc với Cục thuế TP Đà Nẵng và Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê 

San 2 để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chứng từ 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:

- Thường xuyên liên hệ, phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại 
Campuchia, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào để kiến nghị Đại sứ quán 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;

- 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.

2. 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 2021 là 17,4 tỷ 
đồng (Giá trị các gói thầu chuyển tiếp và đã ký hợp đồng đến 31/12/2020: 16,9 tỷ 
đồng; Kế hoạch đấu thầu năm 2021 dự kiến giá trị hợp đồng 2,0 tỷ đồng và giá trị 
nghiệm thu 0,5 tỷ đồng).

3. Công tác khác:
- Hoàn thành đại hội đồng cổ đông năm 2021;
- Về mô hình tổ chức và chi phí hoạt động: 
+ Trình HĐQT thông qua bổ nhiệm PTGĐ phù hợp với tình hình SXKD của 

Công ty;
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+ 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 2021 nhằm tối ưu hóa chi phí.

- Tiếp tục thực hiện dịch vụ cho thuê đất và văn phòng tại trụ sở Công ty.
2.4. Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2021: 
- Tổng doanh thu: 80,4 tỷ đồng; trong đó:
+ Doanh thu hoạt động trực tiếp từ Công ty: 22,9 tỷ đồng;
+ Doanh thu từ Dự án Thủy điện Hạ Sê San 2:  57,5 tỷ đồng (tương ứng 2,5 

triệu USD).
- Lợi nhuận trước thuế:  51,9 tỷ  đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 10%
Trên đây là báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, 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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