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Kính gửi: 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

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 Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư, 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./.

GIÁM ĐỐCNơi nhận:
- Như trên;
- EVN SPC (báo cáo);
- KSV Cty;
- Các phòng chức năng Cty;
- P.VT&CNTT (đăng công bố);
- Lưu VT, TCNS (02).

Nguyễn Ngọc Thành



Biểu số 3: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN 
XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ)
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Đồng Nai, ngày       tháng 07 năm 2021

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Năm 2020 là năm kết thúc thực hiện kế hoạch 05 năm 2016-2020 và cũng là tiền đề 
để thực hiện nhiệm vụ SXKD của giai đoạn 2021-2025. Công ty TNHH MTV Điện lực 
Đồng Nai đã 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 với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt 
hơn. Tuy nhiên, năm 2020 là năm hết sức khó khăn do đại dịch Covid-19 đã làm ảnh 
hưởng không nhỏ đến kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh (tốc độ tăng trưởng GRDP năm 
2020 là 4,44%). Theo đó, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất 
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. Nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể 
CBCNV và bằng nhiều biện pháp hiệu quả, thiết thực Công ty đã thực hiện tốt công tác 
phòng chống dịch Covid 19 và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu năm 2020 do Tổng Công 
ty giao. Đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội của địa 
phương. 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 ĐVT Kế hoạch
Giá trị 
thực 
hiện

Giá trị thực hiện 
của cả tổ hợp 

công ty mẹ - công 
ty con (nếu có) 

(*)
1 Sản phẩm chủ yếu sản     



xuất
a) Sản phẩm 1 Triệu kWh 13.840 13.846  
b) Sản phẩm 2     
2 Tổng doanh thu Tỷ đồng 24.233  24.303
3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 140,1  167,76
4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng   134,68

5 Thuế và các khoản đã 
nộp Nhà nước Tỷ đồng   28,3

6 Kim ngạch xuất nhập 
khẩu (nếu có) Tỷ đồng    

7 Sản phẩm dịch vụ công 
ích (nếu có)     

8 Tổng số lao động Người 2.294 2.261  
9 Tổng quỹ lương Tỷ đồng 515,409 511,622  
a) Quỹ lương quản lý Tỷ đồng 2,415 2,847  

b) Quỹ lương lao động Tỷ đồng 512,994 508,775

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.

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

TT Tên dự án

Tổng 
vốn đầu 

tư (tỷ 
đồng)

Vốn chủ sở 
hữu (tỷ 
đồng)

Vốn 
vay 
(tỷ 

đồng)

Vốn 
khác 
(tỷ 

đồng)

Tổng 
giá trị 
thực 
hiện 

tính đến 
thời 
điểm 

báo cáo 
(tỷ 

đồng)

Thời 
gian 
thực 

hiện dự 
án (từ 
năm ... 

đến 
năm...)

Dự án 
nhóm B        

 1

Mở rộng NĐH 
Công ty TNHH 
MTV Điện lực 
Đồng Nai

 65,089

Vốn của 
Công ty 

TNHH MTV 
Điện lực 
Đồng Nai

0 0 2,754 2020-
2022



- Những khó khăn, vướng mắc trong trường hợp dự án không đảm bảo tiến độ đã 
được phê duyệt: 

Dự án đã được Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai phê duyệt ngày 
17/10/2016 theo Quyết định số 2338/QĐ-PCĐN. Ngày 08/3/2017. Theo đó tiến độ thực 
hiện dự kiến từ năm 2016 – 2017. Tuy nhiên sau đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có Chỉ 
thị số 989/CT-EVN tạm dừng thực hiện đầu tư xây dựng văn phòng làm việc của các 
Công ty Điện lực tỉnh/thành phố nên dự án phải tạm dừng đầu tư. 

Đến ngày 28/01/2019, Tổng Công ty có Quyết định số 408/QĐ-EVN SPC giao kế 
hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2019 cho Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai 
trong đó có dự án Mở rộng nhà điều hành, dự án mới khởi động lại, với dự kiến thời gian 
thực hiện từ tháng 07/2020 đến tháng 07/2022. 

Việc tạm dừng dự án trong khoảng thời gian dài nên khi khởi động thực hiện lại về 
mặt thủ tục đầu tư gặp một số khó khăn nhất định:  phải cập nhật đơn giá vật liệu xây 
dựng, vật tư thiết bị theo Công bố giá của địa phương và các báo giá tại thời điểm hiện 
tại; Cập nhật việc áp dụng định mức dự toán hiện hành; Cập nhật đơn giá nhân công, đơn 
giá ca máy theo quy định của địa phương; Cập nhật các định mức chi phí tư vấn. Sau khi 
cập nhật giá lại thì công trình đã vượt tổng mức đầu tư, nên phải thực hiện các thủ tục để 
trình Tổng công ty phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán, kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu và thực hiện các bước tiếp theo. 
2. Các khoản đầu tư tài chính:

Hoạt động đầu tư tài chính của Công ty hiện nay tập trung ở 2 mảng:
- Thứ nhất, đầu tư vào 2 công ty liên kết với vốn góp như sau:
+ Công ty CP Cơ điện- Điện lực Đồng Nai với số vốn góp là: 6,732 tỷ đồng tương 

ứng 44,88% vốn điều lệ.
+ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây lắp điện với số vốn góp là: 2,16 tỷ đồng 

tương ứng 28,8% vốn điều lệ.
- Thứ hai, là đầu tư vào các khoản tiền gửi tiết kiệm với nhiều kỳ hạn để đảm bảo 

chỉ tiêu doanh thu hoạt động tài chính được Tổng công ty giao, đồng thời đảm bảo thanh 
toán tiền điện cho Tổng công ty đúng hạn. Tính tại thời điểm 31/12/2020, Công ty có 
128,7 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn và 706,2 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn dưới 01 năm.
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