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Kính gửi:
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Tổng công ty Điện lực miền Nam.
Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính
phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai kính báo cáo Ủy ban Quản lý vốn
nhà nước tại doanh nghiệp để công bố các nội dung quy định tại điểm c khoản 1
Điều 23 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP (Phụ lục II, Biểu số 3: Báo cáo đánh giá về
kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020) theo Phụ lục đính kèm.
Trân trọng kính chào./.
Nơi nhận:
Như trên;
KSV Cty;
Các phòng chức năng Cty;
P.VTCNTT (đăng công bố);
Lưu: VT, TCNS (02).
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XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ)
TỔNG CÔNG TY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
––––––––
Đồng Nai, ngày
tháng 06 năm 2022
MSDN: 3600432744

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
Trong năm 2021, đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế - xã hội
trên địa bàn Tỉnh (tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2021 của tỉnh là 2,29% - đây là mức
tăng trưởng thấp nhất so với cùng kỳ của nhiều năm qua), đặc biệt là tình hình sản xuất
kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh gặp nhiều khó khăn, mức tăng trưởng
sản xuất công nghiệp thấp nhất trong nhiều năm qua.. Điều đó, đã làm ảnh hưởng rất lớn
đến tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD và tài chính của toàn Công ty trong năm qua.
Với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV và bằng nhiều biện pháp hiệu quả,
thiết thực cùng với sự quyết tâm thực hiện mục tiêu kép: Vừa chống dịch, vừa đảm bảo
điện cơ sở y tế, cách ly tập trung, vừa phấn đấu điều hành sản xuất kinh doanh hợp lý,
hiệu quả, đảm bảo điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời, thực
hiện tốt chủ đề của Tập đoàn năm 2021 là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc
gia Việt Nam”. Trước tình hình kinh tế khó khăn chung như vậy, Công ty đã thực hiện các
nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 Tổng Công ty giao; Các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh
được duy trì ổn định, hoàn thành các nghĩa vụ đối với nhà nước, đảm bảo đời sống cho
CBCNV. Công tác Đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn lưới điện ngày càng chuẩn hóa góp
phần củng cố hạ tầng lưới điện ngày một tốt hơn, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải trên
địa bàn. Để qua đó nâng cao chất lượng cung cấp điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn,
liên tục, giảm tối thiểu thời gian mất điện của khách hàng.
BẢNG SỐ 1: MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP

TT

Chỉ tiêu

1

Sản phẩm chủ yếu sản

ĐVT

Kế hoạch

Giá trị
thực hiện

Giá trị thực hiện
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công ty mẹ công ty con (nếu
có) (*)
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Chỉ tiêu

TT

a)

xuất
Sản phẩm 1

b)

Sản phẩm 2

2

Tổng doanh thu

3
4

ĐVT

Triệu kWh

Kế hoạch

Giá trị
thực hiện

14.860

14.867

Tỷ đồng

25.120,6

25.235,6

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

168

179,5

Tỷ đồng

143,6

Tỷ đồng

119,4
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Lợi nhuận sau thuế
Thuế và các khoản đã
nộp Nhà nước
Kim ngạch xuất nhập
khẩu (nếu có)
Sản phẩm dịch vụ
công ích (nếu có)
Tổng số lao động
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Tổng quỹ lương

a)
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5
6
7

Giá trị thực hiện
của cả tổ hợp
công ty mẹ công ty con (nếu
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Tỷ đồng

Người

2.251

2.236

Tỷ đồng

522,728

517,934

Quỹ lương quản lý

Tỷ đồng

2.657

3,069

Quỹ lương lao động

Tỷ đồng

520,071

514,865

Lưu ý:
(*) Công ty mẹ là doanh nghiệp nhà nước cung cấp thông tin các chỉ tiêu hợp nhất của
mô hình công ty mẹ - công ty con.
- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm so với kế hoạch đối
với các chỉ tiêu theo Bảng số 1
+ Tổng doanh thu SXKD điện kế hoạch năm 2021 của Tổng công ty giao là
25.120,6 tỷ đồng, giá trị thực hiện được là 25.212,6 tỷ đồng tăng 92 tỷ đồng bằng 0,37%
so với kế hoạch. Tổng doanh thu thực hiện năm 2021 là 25.235,6 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế năm 2021 thực hiện là 179,5 tỷ đồng tăng 6,9% so với kế
hoạch được giao (Kế hoạch là 168 tỷ đồng).
+ Công ty đảm bảo thanh toán đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, thuế và các khoản
nộp nhà nước là 119,4 tỷ đồng.
- Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp.
Trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid và giãn cách xã hội mà nhiều hoạt
động SXKD cũng như ĐTXD của Công ty bị đình trệ. Tuy nhiên, với nhiều nổ lực và cố
gắng, cùng với sự chỉ đạo kịp thời của Ban lãnh đạo Công ty mà toàn Công ty đã hoàn
thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật được giao.
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II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN.
1. Đánh giá tình hình thực hiện các Dự án có tổng mức vốn từ nhóm B trở lên (theo phân
loại quy định tại Luật Đầu tư công); tiến độ thực hiện; những khó khăn, vướng mắc trong
trường hợp dự án không đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt.
BẢNG SỐ 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP
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- Những khó khăn, vướng mắc trong trường hợp dự án không đảm bảo tiến độ đã
được phê duyệt:
2. Các khoản đầu tư tài chính:
Công ty không có các khoản đầu tư tài chính nào khác ngoài tiền gửi ngân hàng và
khoản đầu tư vào 2 công ty liên kết.
- Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là 1.340 tỷ
đồng, tiền gửi không kỳ hạn là 309 tỷ đồng. Lãi tiền gửi cả năm 2021 là 22,9 tỷ đồng.

- Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai đã góp số vốn 6,732 tỷ đồng vào Công
ty Cổ phần Cơ điện- ĐLĐN, nắm giữ 44,88% vốn điều lệ và góp 2,16 tỷ đồng vào Công
ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây lắp điện tương ứng 28,8% vốn điều lệ. Trong năm 2021
không thực hiện điều chỉnh tăng/giảm vốn góp đối với 2 công ty liên kết. Trong năm
2021, Công ty đã ghi nhận cổ tức của Công ty CP Cơ điện - Điện lực Đồng Nai với số
tiền là 1,0098 tỷ đồng, Công ty CP tư vấn Thiết kế và xây lắp là 0,324 tỷ đồng.

