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Đồng Nai, ngày       tháng 08 năm 2021

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 d khoản 1 Điều 23 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP (Phụ lục II, Biểu số 
4: Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích được giao theo kế hoạch hoặc 
đấu thầu (nếu có) và trách nhiệm xã hội khác) 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 4: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ 
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI (NẾU CÓ) 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     năm 2021

 
I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
tính Kế hoạch Thực 

hiện

Tỷ lệ thực 
hiện so với 
kế hoạch 

(%)

1
Khối lượng, sản lượng sản 
phẩm dịch vụ công ích thực 
hiện trong năm

    

1.1 Sản phẩm 1     

1.2 Sản phẩm 2     

2

Chi phí phát sinh liên quan 
đến các sản phẩm, dịch vụ 
công ích thực hiện trong 
năm

    

3
Doanh thu thực hiện các sản 
phẩm, dịch vụ công ích 
trong năm

    

II. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP

1. Trách nhiệm bảo vệ môi trường:

Công ty luôn thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về công tác bảo vệ môi 
trường.

2. Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội:

Thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp thực hiện trách 
nhiệm đối với cộng đồng xã hội, trong đó chú trọng các hoạt động mang ý nghĩa thực tế 
đóng góp hiệu quả cao, được chính quyền và nhân dân các địa phương đánh giá cao và 
ghi nhận khen thưởng, như: Vận động đoàn viên và người lao động đồng thuận và chung 
tay thực hiện các chương trình an sinh xã hội, các chương trình biển đảo, các chương 
trình từ thiện do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam và địa phương phát động, vận động. Cụ thể:



- Ủng hộ quỹ tương trợ xã hội: 1,038 tỷ đồng.

- Ủng hộ Quỹ nạn nhân chất độc da cam và Hội Cựu Chiến Binh tỉnh Đồng Nai: 10 triệu 
đồng.

- Hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung thông qua Hội Chữ Thập Đỏ Đồng Nai: 250 triệu 
đồng.

- Ủng hộ xây nhà tình thương - Khối thi đua16: 15 triệu đồng.

- Ủng hộ Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ của tỉnh: 5 triệu đồng.

- Ủng hộ Chương trình xây nhà “Tình nghĩa quân – dân”: 3 triệu đồng.

- Ủng hộ Quỹ nạn nhân chất độc da cam và Hội Cựu Chiến Binh tỉnh Đồng Nai: 10 triệu 
đồng.

- Ủng hộ đợt ra quân phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Thống Nhất, 
tỉnh Đồng Nai: 10 triệu đồng.

- Ủng hộ hoạt động từ thiện của Công An tỉnh Đồng Nai: 10 triệu đồng.

3. Trách nhiệm bảo đảm lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng:

Trong năm 2020, Công ty đã triển khai thực hiện và tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng 
được biết rõ cách thức sử dụng điện đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đồng thời để tất cả người 
dân trong xã hội thực hiện đúng các quy định của các cấp, ngành, nhà nước về nội dung 
bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp (HLATLĐCA) với mục đích phòng tránh tai 
nạn điện.

4. Trách nhiệm đảm bảo lợi ích cho người lao động:

Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của pháp 
luật. Thường xuyên phối hợp với Công đoàn cùng cấp chăm lo đời sống cho người lao 
động, thu nhập của người lao động hàng năm đều tăng so với năm trước.
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