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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:                /EVN-QLV
V/v công bố tình hình thực 
hiện sắp xếp, đổi mới 
doanh nghiệp năm 2019.

Hà Nội,  ngày         tháng       năm 2020

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

Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về 
công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 
xin báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp trong năm 2019 và kế 
hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020 như sau:

I. Đánh giá những kết quả đạt được về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 
của EVN năm 2019

Năm 2019, EVN đã chủ động và tích cực triển khai các nội dung Đề án tổng 
thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017-2020 đã được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 852/QĐ-TTg ngày 14/6/2017 và đã 
đạt được những kết quả chính như sau:

1. Về công tác sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp
1.1. Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi 
mới, cổ phần hoá và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh 
nghiệp có vốn nhà nước (Chỉ thị số 01), ngày 20/02/2019, EVN đã ban hành Chỉ thị 
số 66/CT-EVN về kế hoạch thực hiện công tác sắp xếp, tái cơ cấu, đổi mới, cổ 
phần hóa và thoái vốn năm 2019 theo Chỉ thị số 01 để triển khai trong toàn Tập 
đoàn. 

1.2. EVN đã xây dựng Đề án chuyển Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc 
gia (A0) thành Công ty TNHH MTV, hạch toán độc lập trong EVN, báo cáo Ủy 
ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Uỷ ban QLVNN); trên cơ sở ý kiến 
góp ý của các Bộ, EVN đã giải trình, hoàn thiện Đề án và báo cáo Ủy ban QLVNN 
tại Công văn số 510/EVN-HĐTV ngày 29/11/2019. Ủy ban QLVNN đã có Công 
văn số 2014/UBQLV-NL ngày 06/12/2019 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, 
phê duyệt Đề án. Ngày 31/12/2019, VPCP đã có Công văn số 11915/VPCP-ĐMDN 
đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) làm rõ, hướng dẫn Uỷ ban QLVNN về 
sự cần thiết, cơ sở pháp lý, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, quy trình chuyển A0 thành 
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Công ty TNHH MTV.
1.3. EVN đã xây dựng, báo cáo giải trình về Đề án thành lập Trung tâm Đào 

tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH) trực thuộc EVN; ngày 25/7/2019, Ủy ban 
QLVNN đã có Tờ trình số 1005/TTr-UBQLV trình Thủ tướng Chính phủ thông 
qua chủ trương. Sau khi xem xét, VPCP đã có Công văn số 6735/VPCP-ĐMDN 
ngày 30/7/2019 gửi lấy ý kiến các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, Công Thương, Tư 
pháp, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội. Sau khi có 
chỉ đạo của Ủy ban QLVNN, EVN đã có Công văn số 480/EVN-HĐTV ngày 
18/11/2019 về việc báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến các Bộ về thành lập Trung 
tâm Đào tạo và NCKH trực thuộc EVN. Ngày 16/12/2019, Ủy ban QLVNN đã có 
Công văn số 2061/UBQLV-TCCB trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. 

1.4. Về Đề án Chiến lược phát triển EVN đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 
2030 (Đề án Chiến lược): Ngày 24/10/2018, EVN có Tờ trình số 423/TTr-EVN 
trình Ủy ban QLVNN về Đề án Chiến lược và Công văn số 216/EVN-HĐTV ngày 
30/5/2019 giải trình ý kiến các Bộ ngành về Đề án Chiến lược. Ngày 21/8/2019, 
EVN đã phối hợp Ủy ban QLVNN tổ chức Hội thảo để lấy ý kiến các Ủy ban của 
Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Chính phủ, các Bộ ngành, các 
chuyên gia độc lập về Chiến lược phát triển EVN đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 
2030. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý và báo cáo của EVN, ngày 28/11/2019, 
Ủy ban QLVNN đã có Tờ trình số 1934/TTr-UBQLV trình Thủ tướng Chính phủ 
xem xét, phê duyệt.

1.5. Về công tác quản lý vận hành (QLVH) NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng: 
theo quy định tại Quyết định số 852/QĐ-TTg ngày 14/6/2017 về phê duyệt Đề án 
tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai 
đoạn 2017-2020 (Quyết định 852) thì “đối với các dự án nguồn điện do EVN làm 
chủ đầu tư đang xây dựng, EVN thành lập các Công ty phát điện hạch toán phụ 
thuộc để quản lý vận hành các nhà máy điện sau khi dự án hoàn thành và sẽ tiến 
hành cổ phần hóa Công ty theo quy định của pháp luật”. Xuất phát từ thực tế dự án 
NMNĐ Duyên Hải 3MR có nhiều hạng mục dùng chung với NMNĐ Duyên Hải 1, 
Duyên Hải 3, cảng và cơ sở hạ tầng của Trung tâm Điện lực Duyên Hải do Tổng 
công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) làm chủ đầu tư, EVN đã báo cáo Ủy ban 
QLVNN xem xét và có Công văn số 350/UBQLV-NL ngày 13/12/2018 báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương bàn giao dự án NMNĐ Duyên Hải 
3MR từ EVN sang EVNGENCO1 sau khi dự án hoàn thành để cổ phần hóa (CPH) 
Công ty mẹ -  EVNGENCO1 (với thời điểm XĐGTDN là 0h ngày 01/01/2020). 
Tuy nhiên, do tiến độ của dự án NMNĐ Duyên Hải 3MR và để đảm bảo thực hiện 
tiến độ CPH Công ty mẹ - EVNGENCO1 theo Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg 
ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ, EVN đã báo cáo Ủy ban QLVNN tại 
Công văn số 385/EVN-HĐTV ngày 19/9/2019 về việc CPH Công ty mẹ - 
EVNGENCO1, theo đó EVN đề xuất tiếp tục làm chủ đầu tư dự án NMNĐ Duyên 
Hải 3MR, không bàn giao sang EVNGENCO1. Ủy ban QLVNN đã thống nhất và 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1457/UBQLV-NL ngày 27/9/2019. 
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Sau khi có ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Công văn số 
10293/VPCP-ĐMDN ngày 11/11/2019, Ủy ban QLVNN đã ban hành Quyết định 
về CPH Công ty mẹ - EVNGENCO1, trong đó không có nội dung thực hiện việc 
chuyển giao NMNĐ Duyên Hải 3MR từ EVN sang EVNGENCO1. Theo tiến độ 
dự kiến sẽ cấp Chứng chỉ chấp nhận tạm thời (PAC) cho NMNĐ Duyên Hải 3MR 
vào cuối tháng 3/2020; để đảm bảo thuận lợi và hiệu quả về kinh tế, EVN đã tạm 
thời thuê EVNGENCO1 (thông qua Công ty Nhiệt điện Duyên Hải trực thuộc) 
QLVH NMNĐ Duyên Hải 3MR. Trong năm 2020, EVN sẽ nghiên cứu phương án 
chuyển giao, nhượng bán hoặc CPH NMNĐ Duyên Hải 3MR sau khi nhà máy vào 
vận hành thương mại và đưa vào Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu các doanh 
nghiệp của EVN giai đoạn 2021-2025, báo cáo Ủy ban QLVNN xem xét, trình Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt.

1.6. Trong năm 2019, EVN đã hoàn thành và tiếp tục triển khai xây dựng một 
số đề án/phương án sắp xếp, tái cơ cấu trong nội bộ EVN nhằm triển khai Quyết 
định 852 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Về công tác cổ phần hóa (CPH)
2.1.Về CPH Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3)
 EVN đã lập và trình hồ sơ quyết toán CPH theo đúng thời gian quy định 

(trong vòng 90 ngày sau khi chuyển thành CTCP). Tuy nhiên, do còn một số khó 
khăn, vướng mắc, cần có ý kiến hướng dẫn của các Bộ ngành.

Ủy ban QLVNN đã thành lập lại Ban chỉ đạo CPH và Ban chỉ đạo CPH đã 
thành lập lại Tổ giúp việc BCĐ CPH để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, thực 
hiện công tác quyết toán CPH EVNGENCO3; đồng thời tiếp tục kiến nghị Thủ 
tướng Chính phủ gia hạn thời gian quyết toán CPH EVNGENCO3.

2.2.Về CPH Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2)
Ngày 28/12/2018, Ủy ban QLVNN có Quyết định số 282/QĐ-UBQLV v/v 

CPH Công ty mẹ - EVNGENCO2, theo đó thời điểm XĐGTDN là 0h ngày 
01/01/2019, ngay sau đó ban hành các Quyết định về thành lập Ban Chỉ đạo CPH 
Công ty mẹ - EVNGENCO2 và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo CPH Công ty mẹ - 
EVNGENCO2.

EVN đã khẩn trương chỉ đạo EVNGENCO2 triển khai công tác CPH theo kế 
hoạch, tiến độ đã được phê duyệt tại Quyết định số 189/QĐ-QLV ngày 05/6/2019 
về kế hoạch, tiến độ CPH Công ty mẹ - EVNGENCO2. Kết quả thực hiện đến nay 
như sau: 

a) Về XĐGTDN để CPH công ty mẹ - EVNGENCO2: Kiểm toán nhà nước 
(KTNN) đã có Công văn số 21/KTNN-TH ngày 21/01/2020 gửi báo cáo kiểm toán 
kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố 
GTDN để CPH EVNGENCO2 (Công văn số 21). Ngày 10/02/2020, Ủy ban 
QLVNN có Công văn số 201/UBQLV-NL v/v thực hiện kết luận của KTNN về kết 
quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính của Công ty mẹ - EVNGENCO2.

Ngày 21/02/2020, KTNN có Công văn số 201/KTNN-TH gửi Ủy ban 
QLVNN ý kiến về đề xuất điều chỉnh vốn điều lệ EVNGENCO2 tại 31/12/2018 
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(Công văn số 201). Trên cơ sở kiến nghị của KTNN tại Công văn số 21 và Công 
văn số 201, EVN đã chỉ đạo EVNGENCO2 phối hợp với Tư vấn hoàn thiện lại kết 
quả XĐGTDN Công ty mẹ - EVNGENCO2 tại thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2019. 
Ngày 13/3/2020, EVN đã có Công văn số 1491/EVN-QLV gửi Ủy ban QLVNN 
v/v phê duyệt kết quả XĐGTDN Công ty mẹ - EVNGENCO2 tại thời điểm 0h 
ngày 01/01/2019. 

b) Về lập phương án CPH EVNGENCO2: Uỷ ban QLVNN đã có Quyết định 
số 555/QĐ-UBQLV ngày 02/12/2019 về phê duyệt kết quả LCNT gói thầu TV02. 
EVNGENCO2 đã ký hợp đồng với liên danh nhà thầu BSC-EVNFINANCE-BDO 
(Đơn vị tư vấn). Hiện nay, EVNGENCO 2 đang phối hợp với đơn vị tư vấn chuẩn 
bị, xem xét hồ sơ tài liệu và triển khai xây dựng Phương án cổ phần hoá.

2.3.Về CPH Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1)
Năm 2019, EVN đã chỉ đạo quyết liệt để EVNGENCO1 hoàn thành toàn bộ 

phương án sắp xếp, xử lý nhà đất và phương án sử dụng đất, đáp ứng điều kiện 
CPH. Ngày 31/12/2019, Uỷ ban QLVNN đã ban hành Quyết định số 633/QĐ-
UBQLV quyết định CPH EVNGENCO1 với thời điểm XĐGTDN là 0h ngày 
01/01/2020. 

- Ngày 03/02/2020, Ủy ban QLVNN đã ban hành Quyết định số 41/QĐ-
UBQLV v/v thành lập Ban chỉ đạo CPH Công ty mẹ - EVNGENCO1 và BCĐ CPH 
Công ty mẹ - EVNGENCO1 đã có Quyết đinh số 46/QĐ-BCĐGENCO1 ngày 
5/02/2020 v/v thành lập Tổ giúp việc BCĐ CPH Công ty mẹ - EVNGENCO1.

- Ngày 9/3/2020, EVN có các Công văn số 1367/EVN-QLV v/v KHLCNT 2 
gói thầu tư vấn CPH Công ty mẹ - EVNGENCO1; Công văn số 1356/EVN-QLV 
v/v kế hoạch, tiến độ CPH Công ty mẹ - EVNGENCO1 và Công văn số 
1357/EVN-QLV v/v Dự toán chi phí CPH Công ty mẹ - EVNGENCO1 báo cáo Ủy 
ban QLVNN xem xét, phê duyệt.

- Ngày 12/3/2020, Ủy ban QLVNN đã có Quyết định số 126/QĐ-UBQLV 
v/v phê duyệt kế hoạch tiến độ cổ phần hóa Công ty mẹ - EVNGENCO1.

3. Về công tác thoái vốn
Thực hiện Quyết định số 852, giai đoạn 2019-2020 EVN có 05 CTCP phải 

hoàn thành thoái toàn bộ vốn là: Công ty Tài chính CP Điện lực (EVNFinance); 
TCT Thiết bị điện Đông Anh – CTCP (EEMC); CTCP Phong điện Thuận Bình 
(TBW); CTCP Tư vấn xây dựng điện 3 (PECC3) và CTCP Tư vấn xây dựng điện 4 
(PECC4).

Trong năm 2019, EVN đã triển khai thoái vốn tại cả 5 CTCP, kết quả hoàn 
thành thoái toàn bộ vốn tại CTCP Phong điện Thuận Bình (TBW); hoàn thành thoái 
phần lớn vốn tại Công ty Tài chính CP Điện lực (đã thoái 162,5 tỷ đồng/187,5 tỷ 
đồng phải thoái) và một phần tại CTCP Tư vấn XD Điện 4 với tổng giá trị thoái 
vốn tính theo mệnh giá 203,25 tỷ đồng, thu về 292,19 tỷ đồng, thặng dư 88,94 tỷ 
đồng. Cụ thể như sau:
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3.1.CTCP Tư vấn xây dựng điện 3 và 4 (TV3, TV4): 
a. TV3: Trong tháng 7/2019, EVN đã tổ chức bán đấu giá công khai, chào 

bán cạnh tranh nhưng không thành công do không có nhà đầu tư nào đăng ký tham 
gia. 

b. TV4: Ngày 02/7/2019, EVN đã tổ chức bán đấu giá, kết quả: có 03 nhà 
đầu tư tham gia mua với số lượng CP là 300 CP; giá trúng đấu giá bình quân: 
59.633 đồng/CP, giá trị thu về: 17.890.000 đồng. Ngay sau đó, EVN đã tổ chức 
chào bán cạnh tranh nhưng không thành công.

Ngày 24/2/2020, EVN có Công văn số 995/EVN-QLV gửi Ủy ban QLVNN 
v/v dừng chuyển nhượng phần vốn góp của EVN tại TV3, TV4 theo Công văn số 
535/EVN-HĐTV ngày 23/12/2019, theo đó đề nghị Ủy ban QLVNN xem xét, báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho dừng chuyển nhượng phần vốn góp của 
EVN tại TV3 và TV4; EVN sẽ nghiên cứu, xây dựng Đề án tổ chức lại hoạt động 
Khối Tư vấn xây dựng điện trong Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu các doanh 
nghiệp của EVN giai đoạn 2021-2025 để trình Ủy ban xem xét, báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ. 

3.2.Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinance):
- Ngày 23/8/2019, EVN đã tổ chức bán đấu giá, kết quả: có 02 nhà đầu tư 

tham gia mua với số lượng CP là 16,250 triệu CP, giá trúng đấu giá bình quân là 
13.480 đồng/CP, thu về 219,050 tỷ đồng, thặng dư 56,55 tỷ đồng. 

- Đối với số CP còn lại (2,5 triệu CP, tương đương 1% VĐL): EVN đã có 
Đơn đăng ký chào bán cạnh tranh ngày 08/11/2019 gửi Sở giao dịch Chứng khoán 
Hà Nội (HNX), tuy nhiên ngày 25/11/2019, HNX có Công văn số 1741/SGDHN-
BĐG gửi EVN v/v chào bán cạnh tranh cổ phần của EVN tại EVNFinance, theo đó 
HNX thông báo “chưa thể triển khai chào bán cổ phần theo đề nghị của EVN do 
hiện tại chưa có Quy chế mẫu chào bán cạnh tranh cổ phần tại HNX. Sau khi có 
Quy chế mẫu chào bán cạnh tranh cổ phần, HNX sẽ phối hợp với EVN để thực hiện 
bán cổ phần”. EVN đã báo cáo Bộ Tài chính tại Công văn số 6732/EVN-QLV 
ngày 10/12/2019 đề nghị hướng dẫn để thực hiện thủ tục chào bán cạnh tranh.

3.3. CTCP Phong điện Thuận Bình (TBW): Ngày 28/10/2019, EVN đã tổ 
chức bán đấu giá thành công toàn bộ số CP chào bán là 4,075 triệu CP, giá đấu 
thành công bình quân là 17.946 đồng/CP, thu về 73,129 tỷ đồng, thặng dư 32,38 tỷ 
đồng. 

3.4. Đối với Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh-CTCP (EEMC): EVN 
hoàn thành việc xin UBCKNN chấp thuận sửa Quy chế đấu giá để đảm bảo chuyển 
nhượng hết phần vốn của EVN tại EEMC1. Ngay sau đó, EVN đã triển khai thực 
hiện công tác thẩm định giá 01 CP làm cơ sở xác định giá khởi điểm để chào bán 
đấu giá theo lô trong năm 2020.

 4.  Về tình hình thực hiện tái cơ cấu quản trị doanh nghiệp:

1 Công văn số 5045/UBCK-QLCB ngày 19/8/2019 của UBCKNN về bán đấu giá CP chuyển nhượng của EVN tại 
EEMC
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Trong năm 2019, EVN tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về đẩy mạnh tái cơ 
cấu về quản trị doanh nghiệp theo kế hoạch đã được phê duyệt; trong đó tập trung 
vào các nội dung chính như sau:

4.1. Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung hệ thống quy chế quản lý nội bộ 
(QCQLNB) trong Tập đoàn, đảm bảo phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
EVN, Quy chế quản lý tài chính của EVN và các quy định pháp luật hiện hành. 

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của một số TCTĐL theo mô hình 
HĐTV; ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các Công ty thủy điện theo mô 
hình tổ chức mới, của các đơn vị mới thành lập như Ban QLDA điện 1, 2, 3, 
NMNĐ Vĩnh Tân 4, CTNĐ Thái Bình và Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN.

Đồng thời, EVN đã rà soát các khó khăn, vướng mắc trong triển khai các quy 
định của pháp luật trong thực hiện các hoạt động của doanh nghiệp, gửi Ủy ban 
QLVNN, các Bộ, ngành liên quan để tổng hợp, đề xuất với các cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền quan tâm, tháo gỡ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của 
các doanh nghiệp nhà nước, trong đó có EVN.

4.2. Nhằm tiếp tục đổi mới quản trị doanh nghiệp trên tất cả các mặt phù hợp 
với chuẩn mực quốc tế, EVN đang nghiên cứu, xây dựng Đề án nâng cao năng lực 
quản trị doanh nghiệp trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đến năm 2025, 
tầm nhìn đến năm 2030; dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2020 để triển khai thực 
hiện.

4.3. EVN đã thường xuyên tiến hành sửa đổi định mức, định biên lao động 
các khâu của dây chuyền SXKD điện theo hướng tăng cường công tác quản lý lao 
động, nâng cao hiệu quả sử dụng lao động; tích cực ứng dụng khoa học công nghệ 
trong SXKD; thay đổi mô hình tổ chức theo hướng chuyên môn hóa, tách khâu 
dịch vụ sửa chữa với khâu quản lý vận hành, sắp xếp lao động hợp lý khi thực hiện 
sắp xếp, tái cơ cấu các đơn vị trong các khâu này. 

4.4. EVN và các đơn vị tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể của EVN về 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 và giai đoạn 2016-2020 và nghiêm 
túc thực hiện Quyết định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Thủ tướng 
Chính phủ nên đã tiết kiệm chi phí SXKD được 1.524 tỷ đồng (tương đương 7,5% 
chi phí định mức).

4.5. Về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: trên cơ sở kết quả đã thực hiện 
Chủ đề năm 2018 “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, EVN tiếp tục triển khai 
các nội dung cần thực hiện trong năm 2019 như thực hiện các nội dung công việc 
trong Đề án quản trị nguồn nhân lực của Tập đoàn giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 
2030, thực hiện các nhiệm vụ về công tác đào tạo phát triển nhân lực. Trong năm 
2019, EVN đã đào tạo được 312.568 lượt người với một số nội dung trọng tâm như 
đào tạo cán bộ quản lý, đào tạo chuyên gia, nâng cao trình độ công nghệ thông tin 
chuẩn bị lực lượng triển khai các dự án ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0, 
bồi dưỡng nghề và thi nâng bậc, giữ bậc. EVN cũng triển khai hệ thống E-learning 
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tới tất cả CBCNV để tạo cơ hội học tập mọi lúc mọi nơi, giúp CBCNV nâng cao 
trình độ đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

II. Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của EVN năm 2020
1. Về công tác sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp
1.1. Tiếp tục triển khai, hoàn thành một số nhiệm vụ sắp xếp, tái cơ cấu còn 

lại của Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017-
2020, gồm: 

- Triển khai các thủ tục để chuyển A0 sang hoạt động theo mô hình công ty 
TNHH MTV, hạch toán độc lập trong EVN sau khi Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt.

- Triển khai các thủ tục thành lập Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa 
học trực thuộc EVN sau khi Thủ tướng Chính phủ thông qua chủ trương.

- Triển khai các nội dung Đề án tách bạch về mô hình tổ chức giữa khâu 
phân phối điện và khâu kinh doanh bán lẻ điện của các TCTĐL thuộc EVN sau khi 
phê duyệt.

1.2. Xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu các doanh nghiệp của EVN 
giai đoạn 2021-2025, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

1.3. Xây dựng phương án thành lập các Công ty TNHH MTV Nhiệt điện 
Vĩnh Tân, Thái Bình để cổ phần hóa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

1.4. Nghiên cứu các nội dung về mô hình tổ chức quản lý của EVN và các 
tổng công ty giai đoạn 2021-2025 phù hợp với việc triển khai thị trường bán lẻ điện 
cạnh tranh tại Việt Nam như: mô hình tổ chức theo hướng quản lý tập trung tại 
Công ty mẹ - EVN và tại Công ty mẹ - Tổng công ty; bộ máy tham mưu giúp việc 
Cơ quan EVN, Cơ quan các TCTĐL và EVNNPT; Công ty mua bán điện; các đơn 
vị dịch vụ sửa chữa; mô hình tổ chức quản lý các Công ty TTĐ và TTĐ thuộc 
EVNNPT;... 

1.5. Tiếp tục triển khai các nội dung về đẩy mạnh tái cơ cấu về quản trị 
doanh nghiệp theo Quyết định 852.

2. Về công tác cổ phần hóa 
2.1. EVNGENCO3: Phấn đấu hoàn thành quyết toán CPH trong năm 2020 

sau khi Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, 
vướng mắc. 

2.2. EVNGENCO2: Hoàn thành thủ tục công bố GTDN của EVNGENCO2, 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án CPH theo qui định.

2.3. EVNGENCO1: Thực hiện công tác CPH EVNGENCO1 theo kế hoạch 
tiến độ được Ủy ban QLVNN phê duyệt.

  3. Về công tác thoái vốn
3.1.Thoái vốn tại EEMC: Thực hiện bán đấu giá CP theo lô và các bước tiếp 

theo theo quy định tại Nghị định 32.
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3.2.Tiếp tục thực hiện thoái nốt phần vốn còn lại của EVN tại EVNFinance.
3.3.Triển khai giảm vốn và tỷ lệ sở hữu của EVN tại EVNGENCO3.

(Chi tiết tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019 theo 
phụ lục đính kèm)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam kính báo cáo./.

  
Nơi nhận:                                                                 
- Như trên;
- HĐTV (để b/c);
- PTGĐ N.X.Nam;
- Ban: TT, KH, TC&NS (E-office);                                    
- Lưu VT, QLV.

                      
                       TỔNG GIÁM ĐỐC

                        

                        Trần Đình Nhân
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PHỤ LỤC 1: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2019

Tiến độ thực hiện đến năm báo cáo (năm 2019)
Thoái vốn CPH Các hình thức khác

TT Tên doanh nghiệp Giữ 
nguyên

Hoàn 
thành 
trong 

năm báo 
cáo

Chưa 
hoàn 
thành

Thành 
lập Ban 
chỉ đạo

Đang 
xác 

định 
GTDN

Quyết 
định 

công bố 
GTDN

Quyết 
định phê 

duyệt 
phương 

án

Đã 
IPO

Đại hội 
đồng cổ 

đông 
lần 1

Tên hình 
thức

Đã có quyết 
định phê 

duyệt

Tỷ lệ 
nhà 

nước dự 
kiến 

nắm giữ 
sau thoái 
vốn (%)

KH năm 
tiếp theo

(2020)

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
I Tập đoàn Điện lực Việt Nam
1 Khối phân phối

1.1 TCT Điện lực Miền Bắc x
1.2 TCT Điện lực Miền Nam x
1.3 TCT Điện lực Miền Trung x
1.4 TCT Điện lực Hà Nội x
1.5 TCT Điện lực TP HCM x
2 Khối truyền tải

2.1 TCT Truyền tải điện quốc gia x
3 Khối phát điện

3.1 Tổng công ty Phát điện 1 x CPH
3.2 Tổng công ty Phát điện 2 x x CPH
3.3 Tổng công ty Phát điện 3 x x x x x x 99,19%
4 Các công ty liên kết

4.1 CT Tài chính CP Điện lực x 0% Thoái 
hết vốn

Đã 
HT 

thoái 
6,5% 
VĐL, 
còn 
1% 

VĐL
4.2 CTCP Phong điện Thuận Bình x 0%

4.3 TCT TB Điện Đông Anh-CTCP x 0% Thoái 
hết vốn

4.4 CTCP Tư vấn xây dựng Điện 3(*) x 0% Thoái 
hết vốn

4.5 CTCP Tư vấn xây dựng Điện 
4(*) x 0% Thoái 

hết vốn
Ghi chú:

(*) TV3,4: EVN có Công văn số 995/EVN-QLV ngày 24/2/2020 gửi Ủy ban QLVNN v/v dừng chuyển nhượng phần vốn góp của EVN tại TV3, TV4, theo đó đề 
nghị Ủy ban QLVNN xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho dừng chuyển nhượng phần vốn góp của EVN tại TV3 và TV4; EVN sẽ nghiên cứu, xây dựng 
Đề án tổ chức lại hoạt động Khối Tư vấn xây dựng điện trong Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu các doanh nghiệp của EVN giai đoạn 2021-2025 để trình Ủy ban xem xét, 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 
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