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TIÊU ĐIỂM
EVNGENCO 3
NĂM 2018
Trong năm 2018, EVNGENCO 3 đảm bảo
công tác vận hành sản xuất điện an
toàn, liên tục, kinh tế. Đồng thời đảm
bảo chất lượng, đáp ứng được tiến độ thi
công các dự án đầu tư nguồn điện theo
định hướng phát triển đến hết năm 2025.

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN PHÚ MỸ 1

Thông tin chung
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Hoạt động và sự kiện tiêu biểu năm 2018

08

Thông điệp của EVNGENCO 3
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Tên đầy đủ

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ Phần

Tên tiếng Anh

Power Generation Joint Stock Corporation 3

Tên viết tắt

EVNGENCO 3

Mã chứng khoán

PGV

Ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM

21/03/2018

Giấy CNĐKDN số

3502208399, đăng ký lần đầu ngày 26/11/2012 sửa
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THÔNG TIN CHUNG

đổi lần 6 ngày 02/01/2019 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thành phố Hồ Chí Minh
Vốn điều lệ

10.699.695.770.000 đồng

Bằng chữ

Mười nghìn sáu trăm chín mươi chín tỷ sáu trăm chín
mươi lăm triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng

Địa chỉ trụ sở chính

Số 60-66 Đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala
Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại

028 3636 7449

Fax

028 3636 7450

Email

genco3@genco3.evn.vn

Website

http://www.genco3.com

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG TẠI NGÀY 31/12/2018
Số lượng cổ phần
(CP)

Cổ ông
Tập oàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Tỷ lệ VĐL
(%)

1.061.355.233

10.613.552.330.000

99,19%

1.464.700

14.647.000.000

0,14%

7.149.644

71.496.440.000

0,67%

1.069.969.577

10.699.695.770.000

100,00%

Cán bộ công nhân viên
Nhà ầu tư bên ngoài
Tổng cộng

Giá trị theo mệnh giá
(ồng)

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
TCT: Tổng Công ty, EVNGENCO 3, GENCO3

DVSC: Dịch vụ sửa chữa

CBSX: Chuẩn bị sản xuất

CTCP: Công ty Cổ phần

NMNĐ: Nhà máy nhiệt điện

TNLĐ: Tai nạn lao động

TNHH MTV: Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

NMTĐ: Nhà máy thủy điện

CLTG: Chênh lệch tỷ giá

CBCNV: Cán bộ Công nhân viên

NMĐ: Nhà máy điện

LN: Lợi nhuận

CNĐKDN: Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

HĐTV: Hội đồng thành viên

LNTT: Lợi nhuận trước thuế

CPNĐ: Cổ phần Nhiệt điện

NLĐ: Người lao động

LNST: Lợi nhuận sau thuế

CTTĐ: Công ty Thủy điện

NSLĐ: Năng suất lao động

HĐKD: Hoạt động kinh doanh

KD - TTĐ: Kinh doanh - Thị trường điện

ĐT-XĐ: Đầu tư - Xây dựng

DTT: Doanh thu thuần

CPĐT PTĐ: Cổ phần Đầu tư Phát triển điện

ĐT - PTĐ: Đầu tư - Phát triển điện

QCQLNB: Quy chế quản lý nội bộ

CTCP ĐT: Công ty Cổ phần Đầu tư

SXKD: Sản xuất kinh doanh

HTPT: Hạch toán phụ thuộc

CTCP ĐT & PT: Công ty Cổ phần Đầu tư và

CNVCLĐ: Công nhân viên chức lao động

SCL: Sửa chữa lớn

Phát triển

AT - VSLĐ: An toàn - Vệ sinh lao động

SLĐ: Sản lượng điện

TTĐL: Trung tâm điện lực

PCCN: Phòng chống cháy nổ

NĐT: Nhà đầu tư

QTKD: Quản trị kinh doanh

PCCC: Phòng cháy chữa cháy

VCSH: Vốn chủ sở hữu

HĐQT: Hội đồng Quản trị

PCTT & TKCN: Phòng chống thiên tai và tìm

BVMT: Bảo vệ môi trường

TGĐ: Tổng giám đốc

kiếm cứu nạn

PTNNL: Phát triển nguồn nhân lực

QLDA: Quản lý Dự án

QLVH: Quản lý vận hành

BHYT: Bảo hiểm y tế

CP: Cổ phần

CMCN4.0: Cách mạng công nghiệp 4.0

BHXH: Bảo hiểm xã hội

CPH: Cổ phần hóa

CNTT: Công nghệ thông tin

BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp
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21/03/2018
Giao dịch ầu tiên trên UPCoM

30/11/2018
Ký kết hợp ồng EPC Dự án
Nhà máy iện mặt trời tại
trung tâm iện Vĩnh Tân 2

22/03/2018
Công ty dịch vụ sửa chữa
EPS ký kết biên bản ghi nhớ
hợp tác với KEPCO KPS Hàn
Quốc

30/10/2018
Ký kết thành công thỏa thuận hợp
tác ầu tư Dự án Trung tâm iện
Long Sơn tại Bà Rịa Vũng Tàu sử
dụng nhiên liệu khí hoá lỏng LNG
với tổng công suất dự kiến ạt
3.600 MW

17/09/2018
Đại hội ồng cổ ông
lần ầu thành công

01/10/2018
EVNGENCO3 Chính thức
hoạt ộng theo loại hình
Công ty Cổ phần

TIÊU ĐIỂM EVNGENCO 3 NĂM 2018

Chuyển trụ sở từ Thị xã Phú
Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về
Khu ô thị Sala, Quận 2, TP Hồ
Chí Minh, ược xem là trái tim
kinh tế tài chính của cả nước
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HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ KIỆN TIÊU BIỂU NĂM 2018

01/01/2019

10

11

01

Kính thưa Quý vị Cổ đông, Đối tác và Toàn thể CBCNV
Năm 2018, Tổng Công ty Phát điện 3 thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được Đại hội
Cổ đông lần đầu thông qua trong bối cảnh khó khăn về nhiên liệu sản xuất do các nguồn
cấp khí và than không đáp ứng đủ năng lực của các nhà máy điện, đặc biệt trong 3 tháng
cuối năm 2018. Đồng thời lưu lượng nước về các hồ thủy điện Miền Trung cuối năm thấp hơn
dự báo, tỷ giá tiếp tục tăng là những thách thức mà các doanh nghiệp phát điện nói chung
và EVNGENCO 3 nói riêng đang chịu tác động đáng kể.
Vượt qua những khó khăn thách thức, EVNGENCO 3 đảm bảo vận hành các tổ máy an toàn,
tin cậy, tối ưu hóa chi phí sản xuất điện để mang lại hiệu quả cao nhất cho quý cổ đông
và nhà đầu tư. Đối với công tác đầu tư phát triển nguồn điện, Tổng Công ty đã khởi công
Dự án Điện mặt trời Vĩnh Tân 2 với công suất 42,65 MWp tại tỉnh Bình Thuận, khi đi vào vận
hành sẽ đóng góp sản lượng điện hàng năm khoảng 68,4 triệu kWh năng lượng sạch cho
Hệ thống điện Quốc gia.
Ngoài ra trong năm 2018, Tổng Công ty đã nỗ lực thực hiện công tác cổ phần hóa và nâng
cao năng lực quản trị với nhiều cột mốc đáng ghi nhận như sau: Hoàn tất chào bán cổ
phần ra công chúng (IPO) vào ngày 09/02/2018; giao dịch cổ phiếu trên UPCoM từ ngày
21/3/2018; chính thức hoạt động theo mô hình CTCP từ ngày 01/10/2018.
Tiếp nối quá trình phát triển ổn định trong những năm qua, năm 2018, doanh thu từ bán
hàng và cung cấp dịch vụ của Tổng Công ty đạt 39.338 tỷ đồng tăng 3,78% so với năm 2017
và lợi nhuận sản xuất điện (không bao gồm CLTG) của Tổng công ty đạt 1.860 tỷ đồng tăng
38,17% so với năm 2017.
Năm 2019, EVNGENCO 3 sẽ tập trung tối đa nguồn lực cho công tác tái cơ cấu và nâng
cao năng lực tài chính bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi nhằm tối đa
lợi nhuận sản xuất kinh doanh. Đồng thời hoàn thành Dự án Điện mặt trời Vĩnh Tân 2 trong
tháng 6/2019 với chất lượng và hiệu quả kinh tế cao nhất.
Cuối cùng, EVNGENCO 3 xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của Quý khách
hàng, sự đồng hành hỗ trợ của Quý đối tác và Quý cổ đông trong năm qua; đồng thời xin
gửi lời cảm ơn chân thành đến các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ,
Công nhân viên Tổng Công ty đã nỗ lực không ngừng để thực hiện nhiệm vụ năm 2018.
Trân trọng./.
EVNGENCO 3
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2016
Thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Năng
lượng GE - PMTP. Bàn giao Ban QLDA
Thủy iện 1 và Công ty Thủy iện Huội
Quảng - Bản Chát về lại EVN quản lý.

2014

Thành lập Công ty Nhiệt iện Vĩnh Tân,
Ban QLDA Nhiệt iện Thái Bình. Tổng
Công ty chính thức hoạt ộng từ
01/01/2013.

Ngày 15/02/1997, Nhà máy iện
Phú Mỹ (sau này ổi tên thành
Công ty Nhiệt iện Phú Mỹ)
ược thành lập theo Quyết ịnh
số 48/ĐVN/HĐQT của Hội ồng
Quản trị Tổng Công ty Điện lực
Việt Nam.

2013
2012
1997

2015

Thành lập Công ty Nhiệt iện Phú Mỹ.

Thành lập Công ty Nhiệt iện Mông
Dương kiêm Ban QLDA Nhiệt iện 1;
Công ty Dịch vụ Sửa chữa các Nhà
máy iện; Chuyển chủ ầu tư dự
án NMNĐ Vĩnh Tân 4 về lại EVN từ
ngày 01/5/2015. Tiếp nhận Công ty
TNHH Nhiệt iện Thủ Đức từ
EVNGENCO 2

GIỚI THIỆU VỀ EVNGENCO 3

2017

Thành lập Công ty Nhiệt iện Thái
Bình (kiêm Ban QLDA Nhiệt iện
Thái Bình).
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2018

QUÁ TRÌNH
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Chính thức thành lập Tổng Công ty Phát
iện 3 (EVNGENCO 3) theo Quyết ịnh số
3025/QĐ-BCT ngày 01/06/2012 của Bộ
Công thương trên cơ sở tổ chức, sắp xếp
lại Công ty TNHH MTV Nhiệt iện Phú Mỹ,
các công ty phát iện hạch toán phụ
thuộc, các ban quản lý dự án nguồn iện
và tiếp nhận quyền ại diện chủ sở hữu
vốn Nhà nước tại một số công ty phát
iện thuộc EVN ang hoạt ộng theo
Luật Doanh nghiệp.

Thực hiện chuyển ổi thành công từ
mô hình Công ty TNHH MTV sang
Công ty cổ phần ; Thực hiện IPO và
ăng ký giao dịch cổ phiếu PGV
của Tổng Công ty Phát iện 3 CTCP trên UPCoM vào ngày
21/3/2018; Bàn giao Công ty TNHH
MTV Nhiệt iện Thủ Đức về EVN
quản lý.
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Tận tâm

Chất lượng

Trí tuệ

Tín nhiệm

TẦM NHÌN

Tổng Công ty Phát điện 3 trở thành
đơn vị có trình độ công nghệ, quản lý
hiện đại và chuyên môn hóa cao, hoạt
động hiệu quả bền vững, giữ vai trò
trọng yếu đối với nền kinh tế đất nước
và đảm bảo an ninh năng lượng Quốc
gia; phấn đấu trở thành doanh nghiệp
phát triển hàng đầu tại Việt Nam và
khu vực ASEAN trong ứng dụng công
nghệ năng lượng sạch, bảo đảm môi
trường gắn liền với phát triển bền vững.

GIÁ TRỊ
CỐT LÕI

SỨ MỆNH

Đảm bảo sản xuất điện an toàn, liên
tục, kinh tế; đầu tư nguồn điện hiệu quả,
góp phần giữ vững an ninh năng lượng
của Hệ thống điện Quốc gia.

Sáng tạo

Hợp tác

Hiệu quả

Chia sẻ
Hướng đến mục tiêu vì sự phát triển bền
vững, EVNGENCO 3 luôn lấy hệ thống giá
trị cốt lõi làm kim chỉ nam, là chuẩn mực
cho mọi hoạt động của Tổng Công ty.

Chất lượng
Tín nhiệm

Tận tâm
Trí tuệ

Hợp tác
Chia sẻ

Sáng tạo
Hiệu quả

Luôn là nền tảng hoạt
động của EVNGENCO 3,
chúng tôi xây dựng niềm
tin với xã hội bằng chất
lượng sản phẩm và dịch
vụ, sự trung thực và tinh
thần trách nhiệm trong
hành động.

Là giá trị phong cách
phục vụ, làm việc của
EVNGENCO 3. Luôn cố
gắng thể hiện thái độ
nghiêm túc, tinh thần
trách nhiệm cao với công
việc, hết lòng phục vụ
khách hàng.

Là tinh thần chủ đạo mà
EVNGENCO 3 muốn đạt
được để hướng đến sự
phát triển, thành công
của EVNGENCO 3, của
EVN và các đối tác của
EVNGENCO 3.

Môi trường làm việc
chuyên nghiệp, thuận lợi
cho sự phát huy sáng tạo
chính là đòn bẩy mang
lại hiệu quả cao giúp
EVNGENCO 3 hoàn thành
được sứ mệnh và mục
tiêu đề ra.
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TẦM NHÌN- SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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VĂN HÓA CÔNG VIỆC

VĂN HÓA GIAO TIẾP

TRIẾT LÝ KINH DOANH

QUAN HỆ VỚI KHÁCH HÀNG

QUAN HỆ VỚI CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN, BÁO CHÍ

Luôn tâm niệm với triết lý kinh
doanh: “Nhân - Lễ - Nghĩa – TríTín”, chúng tôi luôn cố gắng làm
hết trách nhiệm ược giao, luôn
hợp tác, chia sẻ kiến thức, thông
tin ể giải quyết công việc ạt hiệu
quả cao nhất, vì lợi ích chung, vì sự
phát triển của EVNGENCO 3, EVN.

Mọi thành viên trong EVNGENCO 3
ối xử với nhau trên cơ sở bình
ẳng, tôn trọng, sống có tình
nghĩa; oàn kết, hợp tác trên mọi
phương diện. “Chúng tôi có văn
hóa xử sự luôn xuất phát từ nguyên
tắc lấy con người làm gốc, luôn lịch
thiệp và úng mực trong giao tiếp.”

Với mục tiêu trở thành một trong
những ơn vị hàng ầu trong lĩnh vực
năng lượng, ầu tư phát triển nguồn
iện tại Việt Nam và khu vực, mọi hoạt
ộng của chúng tôi luôn tuân thủ triết
lý kinh doanh: “Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí
- Tín”, tạo ra những giá trị phát triển
bền vững cho EVNGENCO 3.

Luôn xem sự hài lòng và tin tưởng
của khách hàng chính là thành
công của EVNGENCO 3. Chúng tôi
luôn giải quyết nhanh chóng, chính
xác những vấn ề mà khách hàng
yêu cầu trên quy ịnh của Nhà nước,
của Tập oàn, của EVNGENCO 3.

Trong mối quan hệ này, EVNGENCO 3 luôn luôn tôn trọng người ại diện của
chính quyền, cơ quan báo chí, truyền thông; giữ phong thái úng mực, hòa
nhã, lịch sự, cung cấp thông tin ngắn gọn, dễ hiểu, úng theo chức trách,
nhiệm vụ.

QUAN HỆ VỚI ĐỐI TÁC
EVNGENCO 3 xây dựng mối quan hệ thân thiện, bền vững với các ối tác
trên cơ sở bình ẳng, hai bên cùng có lợi và tin tưởng lẫn nhau. Luôn coi
trọng sự tuân thủ pháp luật, cạnh tranh lành mạnh trên cơ sở công nghệ tiên
tiến, chất lượng sản phẩm tốt.

CAM KẾT VỚI CẤP TRÊN
“An toàn, liên tục và kinh tế” – EVNGENCO 3 cam kết hoàn thành tốt nhiệm
vụ cấp trên giao, ảm bảo cung cấp iện an toàn, liên tục, kinh tế, góp
phần hưng thịnh quốc gia, cam kết tận tâm và trách nhiệm, sáng tạo và
hiệu quả khi thực hiện nhiệm vụ.

CAM KẾT VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
EVNGENCO 3 luôn ảm bảo việc làm và ời sống của người lao ộng ổn
ịnh, ược quan tâm, chăm sóc ầy ủ quyền lợi về vật chất và tinh thần
theo quy ịnh của pháp luật, ồng thời luôn khuyến khích, tạo iều kiện cho
người lao ộng rèn luyện, trau dồi kiến thức, kỹ năng ể phát triển.

CAM KẾT GIỮ GÌN MÔI TRƯỜNG
EVNGENCO 3 cam kết luôn tuân thủ các quy ịnh về bảo vệ môi trường
nhằm bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại. Không ngừng nâng cao nhận
thức và tham gia tích cực vào các hoạt ộng nhằm cải tạo, giữ gìn môi
trường trong lành, sạch ẹp tại cơ quan cũng như trong cộng ồng.
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VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
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• Thi công xây lắp các công trình iện và
công trình xây dựng
Sản xuất và kinh doanh iện
năng; ầu tư và quản lý vốn
ầu tư các dự án nguồn iện;
các dự án năng lượng mặt
trời, năng lượng tái tạo

• Xuất nhập khẩu nhiên liệu, nguyên vật liệu,
vật tư thiết bị ngành iện; buôn bán tro xỉ
• Khai thác, chế biến, kinh doanh nhiên liệu,
nguyên vật liệu phục vụ sản xuất iện

NGÀ
NH
N

• Sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu cách
iện, vật liệu cách nhiệt; trang bị bảo hộ lao
ộng

H DOANH C
H
ÍNH
KIN
HỀ
G

Quản lý, vận hành, sửa chữa,
bảo dưỡng, ại tu, thí nghiệm,
hiệu chỉnh, cải tạo, nâng cấp
thiết bị iện, cơ khí, iều khiển,
tự ộng hóa thuộc dây chuyền
sản xuất iện, công trình iện;
thí nghiệm iện; cơ khí iện lực

02

Quản lý, vận hành, sửa chữa và
khai thác Cảng biển thuộc các
Trung tâm Điện lực

03

HỀ LIÊN Q
NG

N
UA
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

04

Tư vấn quản lý dự án, tư vấn
lập dự án ầu tư xây dựng, tư
vấn ấu thầu, lập dự toán; tư
vấn thẩm tra và giám sát thi
công công trình nguồn iện và
các công trình lưới iện ồng
bộ các dự án nguồn iện; tư
vấn hoạt ộng chuẩn bị sản
xuất cho các nhà máy iện

04

Đào tạo và phát triển
nguồn nhân lực về quản
lý vận hành, bảo dưỡng
và sửa chữa thiết bị nhà
máy iện

05

• Khai thác, xử lý và cung cấp nước
• Cho thuê ất, cho thuê nhà
• Kiểm ịnh, kiểm ịnh an toàn các thiết bị,
dụng cụ iện, hệ thống o lường, o ếm
về iện, nhiệt, áp lực
• Các ngành, nghề khác ược Đại hội cổ
ông chấp thuận theo quy ịnh của pháp
luật Việt Nam

0
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BAN KIỂM SOÁT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN TỔNG HỢP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
VÀ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN TỔ CHỨC
VÀ NHÂN SỰ

VĂN PHÒNG THANH TRA BẢO VỆ

BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

BAN PHÁP CHẾ

BAN QUẢN LÝ
ĐẤU THẦU

BAN QUẢN LÝ
ĐT - XD

ĐƠN VỊ HOẠCH TOÁN
PHỤ THUỘC

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN PHÚ MỸ

CÔNG TY THỦY ĐIỆN BUÔN KUỐP

CÔNG TY CON

CÔNG TY DỊCH VỤ SỬA CHỮA CÁC
NHÀ MÁY ĐIỆN EVNGENCO 3 (EPS)

CÔNG TY CP NĐ BÀ RỊA

BAN QLDA NHIỆT ĐIỆN 1

CÔNG TY CP NĐ NINH BÌNH

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN

BAN QLDA NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG

BAN QLDA NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH

BAN KỸ THUẬT SẢN XUẤT

BAN KẾ HOẠCH

BAN AN TOÀN

BAN KD - TTĐ

CÔNG TY LIÊN DOANH - LIÊN KẾT

CÔNG TY CP ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ
NHƠN TRẠCH 2

CÔNG TY CP ĐIỆN VIỆT - LÀO

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ
NĂNG LƯỢNG GE - PMTP

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN
VĨNH SƠN - SÔNG HINH

CÔNG TY CP ĐT - PTĐ SÊ SAN 3A
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Hệ thống các đơn vị trực thuộc tại ngày 31/12/2018

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN PHÚ MỸ

CÔNG TY THỦY ĐIỆN
BUÔN KUỐP

Công suất: 2.540 MW

Công suất: 586 MW

Địa chỉ: Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú
Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 22 Mai Xuân Thưởng, Thành
Nhất, Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Hoạt động: Quản lý vận hành 04
nhà máy nhiệt điện: Phú Mỹ 1, Phú
Mỹ 4, Phú Mỹ 2.1 và Phú Mỹ 2.1 MR

Hoạt động: Quản lý vận hành 3
NMTĐ: Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah,
Srêpốk 3

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN
Công suất: 1.244 MW

CÔNG TY DỊCH VỤ SỬA
CHỮA CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN
EVNGENCO 3 (EPS)

Địa chỉ: Khuôn viên nhà máy nhiệt
điện vĩnh tân 2, T. Vĩnh Phúc, xã Vĩnh
Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 332 Độc Lập ( Quốc Lộ 51 ),
thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Hoạt động: Quản lý vận hành NMNĐ
Vĩnh Tân 2

Hoạt động: Cung cấp dịch vụ sửa
chữa cho các nhà máy điện

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN
MÔNG DƯƠNG

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN
THÁI BÌNH

Công suất: 1.080 MW

Công suất: 600 MW

Địa chỉ: Khu 8, phường Mông Dương,
Tp Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Địa chỉ: xã Mỹ Lộc, Huyện Thái Thụy,
Tỉnh Thái Bình

Hoạt động: Quản lý vận hành NMNĐ
Mông Dương 1

Hoạt động: Quản lý vận hành NMNĐ
Thái Bình 1
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HỆ THỐNG NHÀ MÁY VÀ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
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STT

1

Công ty CP NĐ Bà Rịa
(BTP)

BAN QLDA NHIỆT ĐIỆN 1
2

Công ty CP NĐ Ninh Bình
(NBP)

Địa chỉ: Khu 8, phường Mông Dương,
Tp Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Địa chỉ

Công suất
(MW)

Vốn
iều lệ

Khu phố Hương Giang, phường
Long Hương, Thành phố Bà
Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

390

604.856

481.236

79,56

Sản xuất
iện năng

Số 1 Đường Hoàng DiệuPhường Thanh Bình – Thành
phố Ninh Bình

100

128.655

70.454

54,76

Sản xuất
iện năng

Tên công ty con

Tổng cộng

Hoạt động: QLDA NMNĐ Mông
Dương 1

Vốn góp của
EVNGENCO 3

Vốn góp của

Tỷ lệ
sở hữu của
EVNGENCO 3

635.000

190.500

30

Sản xuất
iện năng

136

2.062.412

517.058

30,55

Sản xuất
iện năng

96 Phạm Văn Đồng, Tp Pleiku,
Gia Lai

108

280.000

84.000

30

Sản xuất
iện năng

CTCP Điện lực Dầu khí
Nhơn Trạch 2 (NT2)

Phước Khánh, Nhơn Trạch,
Đồng Nai

750

2.878.760

64.000

2,5

Sản xuất
iện năng

5

CTCP Điện Việt – Lào

Tầng 9, khu B, Tòa nhà HH4,
ường Phạm Hùng, Phường Mễ
Trì, Quận Nam Từ Liêm,TP Hà
Nội

651

3.250.000

19.600

0,60

Sản xuất
iện năng

6

Công ty TNHH Dịch vụ
Năng lượng GE – PMTP

KCN Phú Mĩ 1, thị trấn Phú Mĩ,
huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

496.424

74.464

15

Địa chỉ

Công suất

Tên công ty con

1

CTCP TĐ Thác Bà (TBC)

Quốc lộ 37, TT. Thác Bà, Yên
Bình, Yên Bái

120

2

CTCP TĐ Vĩnh Sơn
Sông Hinh (VSH)

21 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn,
tỉnh Bình Định

3

CTCP ĐT&PT iện Sê San 3A

4

Hoạt động: QLDA NMNĐ Thái Bình 1

BAN QLDA NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN

Hoạt động: QLDA NMNĐ Vĩnh Tân 2,
cơ sở hạ tầng của Trung tâm Điện
lực Vĩnh Tân, NMNĐ Vĩnh Tân 4, Vĩnh
Tân 4 mở rộng cho chủ đầu tư (EVN)
và Dự án Điện mặt trời Vĩnh Tân 2.

Địa chỉ

STT

BAN QLDA NHIỆT ĐIỆN
THÁI BÌNH

Địa chỉ: Khu phố 5, Phường Phú Thủy,
Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Hoạt
ộng

551.781

Các công ty liên doanh, liên kết

Địa chỉ: Khu nhà làm việc của tư vấn
QLDA Nhiệt điện Thái Bình, xã Mỹ
Lộc, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

Tỷ lệ
sở hữu của
EVNGENCO 3

Tổng cộng

(MW)

1.765

Vốn
iều lệ

EVNGENCO 3

949.622

Hoạt
ộng

Dịch vụ
ngành
năng
lượng
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Ông NGUYỄN VĂN LÊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông ĐINH QUỐC LÂM

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông TRƯƠNG QUỐC PHÚC
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông ĐỖ MỘNG HÙNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm sinh: 1959

Năm sinh: 1973

Năm sinh: 1961

Năm sinh: 1958

Trình ộ chuyên môn:
Kỹ sư Hệ thống iện, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Tiến
sĩ Mạng và Hệ thống iện

Trình ộ chuyên môn:
Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư Hệ thống iện

Trình ộ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán; ã
hoàn thành chương trình ào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh
doanh

Trình ộ chuyên môn: Kỹ sư Nhiệt iện

Quá trình công tác:
Từ 1993 ến 2004: Phó Giám ốc Kỹ thuật – Sản xuất
của Trung tâm Thí nghiệm iện 3
Từ 2004 ến 2007: Phó Trưởng ban Quản lý dự án Thủy
iện 3 kiêm Trưởng ban chuẩn bị sản xuất các Nhà máy
thủy iện trên sông Vu Gia – Thu Bồn
Từ 2008 ến 2012: Chủ tịch Hội ồng quản trị Công ty cổ
phần Thủy iện A Vương, Trưởng ban iều hành dự án
Thủy iện A Vương
Từ 2012 ến tháng 09/2018: Chủ tịch Công ty TNHH
MTV - Tổng Công ty Phát iện 3
Từ 01/10/2018 ến nay: Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty
Phát iện 3 - CTCP
Số CP nắm giữ: 424.546.093 cổ phần ( chiếm 39,67% vốn
iều lệ) trong ó:
Số cổ phần ược ủy quyền ại diện:
424.542.093 cổ phần
Số cổ phần cá nhân sở hữu: 4.000 cổ phần

Quá trình công tác:
Từ 1996 ến 1997: Kỹ sư Ban Quản lý dự án các Nhà máy
iện Phú Mỹ - Bà Rịa
Từ 1997 ến 1998: Trưởng ca vận hành Nhà máy iện
Phú Mỹ.
Từ 1998 ến 2002: Phó quản ốc phân xưởng vận hành
Nhà máy iện Phú Mỹ
Từ 2002 ến 2005: Quản ốc phân xưởng vận hành 1
Nhà máy iện Phú Mỹ
Từ 2005 ến 2006: Trợ lý Giám ốc Nhà máy iện Phú Mỹ
Từ 2006 ến 2011: Phó Giám ốc Công ty TNHH MTV
Nhiệt iện Phú Mỹ
Từ 2012 ến tháng 09/2018: Tổng Giám ốc Công ty
TNHH MTV - Tổng Công ty Phát iện 3
Từ 01/10/2018 ến nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám ốc
Tổng Công ty Phát iện 3 - CTCP
Số CP nắm giữ: 318.433.670 cổ phần (chiếm 29,76% vốn
iều lệ) trong ó:
Đại diện Tập oàn Điện lực Quốc gia Việt Nam sở hữu:
318.406.570 cổ phần
Cá nhân sở hữu: 27.100 cổ phần

Quá trình công tác:
Từ 1991 ến 1993: Phó phòng Kế toán Sở Điện lực Bà Rịa
– Vũng Tàu
Tháng 1993 ến 2003: Trưởng phòng Kế toán Nhà máy
iện Bà Rịa
Từ 2003 ến 2009: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV
Nhiệt iện Phú Mỹ
Từ 2009 ến 2011: Phó Giám ốc Công ty TNHH MTV
Nhiệt iện Phú Mỹ
Từ 2012 ến 2012: Chủ tịch Công ty, Công ty TNHH MTV
Nhiệt iện Phú Mỹ
Từ 2013 ến tháng 09/2018: Phó Tổng Giám ốc Công
ty TNHH MTV - Tổng Công ty Phát iện 3
Từ 01/10/2018 ến nay: Thành viên HĐQT Tổng Công ty
Phát iện 3 - CTCP
Số CP nắm giữ: 318.412.970 cổ phần (chiếm 29,76% vốn
iều lệ) trong ó:
Số cổ phần ược ủy quyền ại diện:
318.406.570 cổ phần
Số cổ phần cá nhân sở hữu: 6.400 cổ phần

Quá trình công tác:
Từ 2001 ến 2004: Phó Trưởng Ban Kỹ thuật nguồn iện,
Tổng công ty Điện lực Việt nam
Từ 2004 ến 2006: Trưởng Ban Kỹ thuật nguồn iện, Tổng
công ty Điện lực Việt Nam
Từ 2006 ến 2008: Trưởng Ban Kỹ thuật nguồn iện, Tập
oàn Điện lực Việt Nam
Từ 2003 ến 2013: Kiêm nhiệm Ủy viên Hội ồng quản trị
Công ty cổ phần nhiệt iện Quảng Ninh và Công ty cổ
phần nhiệt iện Hải Phòng
Từ 2012 ến 2013: Kiêm nhiệm Chủ tịch Hội ồng quản trị
Công ty cổ phần nhiệt iện Hải Phòng
Từ 2008 ến 2016: Trưởng Ban Kỹ thuật – Sản xuất, Tập
oàn Điện lực Việt Nam
Từ 2016 ến 2018: Trợ lý Tổng Giám ốc kiêm Trưởng Ban
An toàn Tập oàn Điện lực Việt Nam
Từ ngày 01/02/2018: Nghỉ hưu
Từ 01/10/2018 ến nay: Thành viên ộc lập HĐQT Tổng
Công ty Phát iện 3
Số cổ phần ược ủy quyền ại diện: 0 cổ phần
Số cổ phần cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
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Năm sinh: 1973

Từ 2005 ến 2006: Trợ lý Giám ốc Nhà máy iện Phú Mỹ

Trình ộ chuyên môn:
Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư Hệ thống iện

Từ 2006 ến 2011: Phó Giám
Nhiệt iện Phú Mỹ

Quá trình công tác:

Từ 2012 ến tháng 09/2018: Tổng Giám ốc Công ty TNHH
MTV - Tổng Công ty Phát iện 3

Từ 1996 ến 1997: Kỹ sư Ban Quản lý dự án các Nhà máy
iện Phú Mỹ - Bà Rịa

Ông ĐINH QUỐC LÂM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC

Từ 1997 ến 1998: Trưởng ca vận hành Nhà máy
Phú Mỹ.

iện

Từ 1998 ến 2002: Phó quản ốc phân xưởng vận hành
Nhà máy iện Phú Mỹ
Từ 2002 ến 2005: Quản ốc phân xưởng vận hành 1
Nhà máy iện Phú Mỹ

ốc Công ty TNHH MTV

Từ 01/10/2018 ến nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám ốc
Tổng Công ty Phát iện 3 - CTCP
Số CP nắm giữ: 318.433.670 cổ phần (chiếm 29,76% vốn
iều lệ) trong ó:
Đại diện Tập oàn Điện lực Quốc gia Việt Nam sở hữu:
318.406.570 cổ phần
Cá nhân sở hữu: 27.100 cổ phần

Ông
PHAN THANH XUÂN

Ông
CAO MINH TRUNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
KỸ THUẬT - SẢN XUẤT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
SỬA CHỮA VÀ CÔNG NGHỆ

Ông
LÊ VĂN DANH
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG

Ông
NGUYỄN THANH
TRÙNG DƯƠNG

Bà
NGUYỄN THỊ
THANH HƯƠNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
KINH DOANH - THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Năm sinh: 1961

Năm sinh: 1963

Năm sinh: 1974

Năm sinh: 1970

Năm sinh: 1977

Trình ộ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD, Kỹ
sư Thiết bị iện

Trình ộ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD, Kỹ
sư Cơ khí chế tạo máy

Trình ộ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD, Kỹ
sư Điện - Điện tử

Trình ộ chuyên môn: Thạc sỹ Mạng và
Hệ thống iện, Kỹ sư Kỹ thuật iện

Trình ộ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD, Cử
nhân QTKD

Số CP nắm giữ: 13.500 cổ phần

Số CP nắm giữ: 22.300 cổ phần, (chiếm
0,0021% vốn iều lệ) trong ó:

Số CP nắm giữ: 12.000 cổ phần, (chiếm
0,0011% vốn iều lệ)trong ó:

Số CP nắm giữ: 15.400 cổ phần, (chiếm
0,0014% vốn iều lệ) trong ó:

Số CP nắm giữ: 9.600 cổ phần, (chiếm
0,0009% vốn iều lệ) trong ó:

Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ
ông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
Không

Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ
ông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
Không

Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ
ông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
Không

Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ
ông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
Không

Cá nhân sở hữu: 22.300 cổ phần

Cá nhân sở hữu: 12.000 cổ phần

Cá nhân sở hữu: 15.400 cổ phần

Cá nhân sở hữu: 9.600 cổ phần

(chiếm 0,0013% vốn iều lệ) trong ó:
Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ
ông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
Không
Cá nhân sở hữu: 13.500 cổ phần
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Cờ thi đua của

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

cho việc hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu
nước của ngành Điện lực Việt Nam năm 2013 và 2014.
Cờ thi đua của

BỘ CÔNG THƯƠNG

cho thành tích hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2016.
Và nhiều Bằng khen của

BỘ CÔNG THƯƠNG

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
trao cho các cá nhân, tập thể xuất sắc vì đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp phát triển
của Tổng Công ty.

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU
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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
Không ngừng nỗ lực vượt qua thử thách

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SRÊ PỐK 3

Tình hình thực hiện công tác năm 2018
và báo cáo đánh giá của Ban điều hành

36

Phân tích tình hình tài chính năm 2018

48

Mục tiêu - nhiệm vụ kế hoạch năm 2019
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TÌNH HÌNH NHU CẦU
PHỤ TẢI VÀ HUY ĐỘNG
CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN

TÌNH HÌNH CUNG CẤP
NHIÊN LIỆU

TÌNH HÌNH THỦY VĂN

• Sản lượng điện sản xuất và mua
năm 2018 đạt 212,9 tỷ kWh vượt kế
hoạch 2,4 tỷ kWh và tăng 10,36% so
với năm 2017 cao hơn dự báo đầu
năm là 1,02%.

• Về nhiên liệu khí cho sản xuất:
Lượng khí cung cấp tối đa đạt
khoảng 20,5 triệu m3/ngày (bình
thường cấp khoảng 21 triệu m3/
ngày) trong khi nhu cầu sử dụng
của các nhà máy điện (cụm Bà Rịa,
Phú Mỹ và Nhơn Trạch) vận hành
tải nền liên tục vào khoảng 23,5
triệu m3/ngày. Năm 2018, ngoài 5
lần dừng bảo dưỡng sửa chữa định
kỳ, hệ thống cấp khí bị sự cố 4 lần,
thời gian sự cố kéo dài nên ảnh
hưởng lớn đến khả năng cấp khí.
Do suy giảm khí, từ giữa cuối tháng
10/2018, tổng lượng khí cấp chỉ còn
khoảng 16-17 triệu m3/ngày.

• Trong 9 tháng đầu năm 2018, tình
hình thủy văn khá thuận lợi, lưu
lượng nước về khá tốt. Tuy nhiên,
sang tháng 10/2018 tình hình thủy
văn diễn biến bất lợi, lưu lượng nước
về các hồ thủy điện của CTTĐ Buôn
Kuốp thấp bất thường ngay trong
cao điểm mùa mưa (tháng 10/2018
chỉ đạt 56,3% và tháng 11/2018 chỉ
đạt 67,8% so với bình quân nhiều
năm của riêng tháng 10&11).

• Sản lượng điện truyền tải đạt 184,2
tỷ kWh bằng 101,6% KH và tăng
10,88% so với năm 2017, trong đó
truyền tải điện từ miền Bắc, miền
Trung cấp cho miền Nam là 20,8
tỷ kWh (tương đương 20% nhu cầu
điện miền Nam).

ĐẶC ĐIỂM NĂM 2018

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Năm 2018, Tổng Công ty thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
• Đảm bảo công tác vận hành sản xuất điện an toàn, liên tục, kinh tế.
• Tham gia chào giá trong thị trường điện có hiệu quả.
• Tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư nguồn điện đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công.
• Tìm kiếm và triển khai đầu tư các dự án nguồn điện mới.
• Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm, đề án nâng cao hiệu quả SXKD và tăng NSLĐ giai đoạn 2016-2020,
chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chủ đề năm “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”.
• Chuyển đổi hoạt động của TCT sang mô hình CTCP và ổn định hoạt động.
• Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, nhân viên.

• Về nhiên liệu than: Trong 10 tháng
đầu năm 2018, lượng than cấp cho
NMNĐ Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1,
Ninh Bình ổn định và đầy đủ đảm
bảo phát điện tối đa. Tuy nhiên, kể
từ tháng 11/2018 việc cung cấp than
không đáp ứng theo nhu cầu sản
xuất đã ảnh hưởng đến khả năng
phát điện và làm giảm lượng than
tồn kho của các NMNĐ.

• Hiện tượng El Nino đã quay lại và
gây ra tình hình thủy văn các NMĐ
thuộc CTTĐ Buôn Kuốp thấp bất
thường so với trung bình nhiều năm
trong các tháng cuối năm 2018, dẫn
đến mực nước hồ Buôn Tua Srah tại
thời điểm 31/12/2018 chỉ đạt 483,9m
(thấp hơn MNDBT khoảng 3,6m) nên
tiếp tục khó khăn trong năm 2019.
• Đối với các CTCP thủy điện Tổng
Công ty có cổ phẩn như Thác Bà,
Sê San 3A, tình hình thủy văn thuận
lợi, lưu lượng nước về tốt hơn tần
suất 65% và sản lượng điện năm
2018 đều vượt kế hoạch.
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CÔNG TÁC SỬA CHỮA LỚN
Tổng chi phí sửa chữa lớn thực hiện năm 2018 (bao gồm công trình tổ máy
và công trình khác) là 1.256 tỷ đồng. Tổng Công ty đã triển khai thực hiện
sửa chữa lớn các bộ máy đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch được
duyệt: Trung tu GT13 - Phú Mỹ 1, Đại tu GT12 - Phú Mỹ 1, Đại tu GT22 - PM2.1,...
đặc biệt đã hoàn thành đại tu lần đầu tổ máy S2 của NMNĐ Vĩnh Tân 2 Công trình tổ máy nhiệt điện than có công suất 600MW đầu tiên ở Việt Nam.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN
CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH
Công tác sản xuất điện
Trong 9 tháng đầu năm 2018, các nhà máy nhiệt điện vận hành ổn định nhưng sản lượng thực tế được huy động
thấp hơn kế hoạch dự kiến. Nguyên nhân do lưu lượng nhiên liệu khí PVGas cấp giảm, chất lượng than cấp không
ổn định, thủy văn các nhà máy thủy điện ở miền Bắc thuận lợi nên một số tổ máy Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ, Vĩnh
Tân 2 và Mông Dương 1 phải dừng dự phòng. Trong Quý IV/2018, tình hình cấp nhiên liệu khí vẫn rất thấp, tình hình
thủy văn bất lợi các hồ thủy điện của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp thấp bất thường trong cao điểm mùa mưa do
đó đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất điện của Tổng Công ty.

SẢN LƯỢNG ĐIỆN SẢN XUẤT
NĂM 2018

33,146

tỷ kWh

CÁC ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC

30,502
tỷ kWh

CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN

2,644
tỷ kWh

TỔNG CHI PHÍ SỬA
CHỮA LỚN NĂM 2018

1.256

tỷ đồng
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CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
Bảo vệ môi trường là một trong những công tác trọng tâm và còn rất nhiều khó khăn.
Trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường tại các NMNĐ tiếp tục được đảm bảo,
tuân thủ nghiêm túc Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn.

Quản lý khí thải, nước thải, chất thải rắn
• Kết quả quan trắc định kỳ khí thải, nước thải và môi
trường xung quanh đều nằm trong giới hạn cho phép.
Công tác xử lý tro xỉ được kiểm soát tốt, đảm bảo môi
trường. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có Thông tư
hướng dẫn và chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng tro, xỉ nhiệt
điện làm vật liệu san lấp cho các công trình, làm
đường giao thông nên công tác tiêu thụ và xử lý còn
tiếp tục gặp nhiều khó khăn.
• Thực hiện quy định của Chính phủ, Bộ Công Thương,
Tổng Công ty đã chỉ đạo các đơn vị lập và phê duyệt
các đề án tiêu thụ và xử lý tro xỉ của NMNĐ Vĩnh Tân 2
và Mông Dương 1.
• Đã hoàn thành chuyển đổi nhiên liệu dầu khởi động
và đốt kèm từ dầu HFO sang dầu DO cho các tổ máy

S1 và S2 của NMNĐ Vĩnh Tân 2 (trong tháng 12/2018),
tổ máy S1 và S2 của NMNĐ Mông Dương 1 trong tháng
10/2018).
• Giám sát, quan trắc và thông tin online: Các NMNĐ
Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1 và Ninh Bình đã triển khai
hoàn thiện công tác lắp đặt hệ thống quan trắc tự
động, liên tục và bổ sung thiết bị lấy mẫu tự động
nước thải, nước làm mát theo quy định tại Nghị định số
38/2015/NĐ-CPngày 24/4/2015, Thông tư số 31/2016/
TT-BTNMT ngày 14/10/2016 và Thông tư số 24/2017/
TT-BTNMT ngày 01/9/2017.
• Đã tổ chức xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp trong
công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự
và khai thác sử dụng hiệu quả các công trình hạ tầng
dùng chung tại TTĐL Vĩnh Tân giữa Chủ đầu tư các
nhà máy điện trong Trung tâm vào ngày 18/12/2018.

CÔNG TÁC THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
• Tính toán, điều hành chào giá trên thị trường điện
đạt mục tiêu SXKD được giao, công tác chào giá đúng
quy định.
• Phối hợp với các Tổng Công ty Điện lực tham gia
thí điểm vận hành thị trường bán buôn theo chỉ đạo
của Bộ Công Thương tại Quyết định số 4804/QĐ-BCT
ngày 26/12/2017.
• Đề xuất, kiến nghị cập nhật bổ sung các chi phí vào
giá điện để đảm bảo thu hồi các chi phát sinh trong
thực tế. Kết quả trong năm 2018 đã được cập nhật bổ

sung chi phí hóa chất xử lý môi trường (NH3) vào giá
điện Vĩnh Tân 2, cập nhật chi phí tiền cấp quyền khai
thác tài nguyên nước cho các NMTĐ Buôn Kuốp. Hiện
tiếp tục kiến nghị đề xuất được cập nhật giá trị TMĐT
hiệu chỉnh và chi phí xử lý tro xỉ của NMĐ Vĩnh Tân 2.
Đàm phán, điều chỉnh các hợp đồng mua bán điện
theo quy định vận hành thị trường phát điện cạnh
tranh tại Thông tư 28/2018/TT-BCT ngày 27/9/2018,
làm cơ sở thanh toán các khoản chi phí phát sinh
trong thực tế.
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Công tác quản lý xây dựng
Dự án Cảng than TTĐL Vĩnh Tân:
Hoàn thành nạo vét và công bố độ sâu cho tàu có
trọng tải 50.000 DWT vào cảng trong tháng 10/2018.
Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm vị trí
chứa chất nạo vét và điều kiện thi công luôn bị ảnh
hưởng (do địa chất phức tạp, tránh tàu than, sóng to
gió lớn, tràn nước ra bên ngoài,...), công tác thi công
đã được các bên nỗ lực thực hiện và hiện nay cơ bản
đạt độ sâu tiếp nhận tàu 70.000 DWT.

Dự án Nhà máy Điện mặt trời Vĩnh Tân 2:
Ngày 10/7/2018, UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương
đầu tư cho dự án. Ngày 07/8/2018, GENCO3 phê duyệt
dự án đầu tư xây dựng công trình NMĐ mặt trời Vĩnh
Tân 2. Đây là dự án ngoài mục tiêu sản xuất kinh doanh
điện năng còn có mục tiêu là an dân, ổn định đời sống
người dân khu vực phía Tây Bãi xỉ NMNĐ Vĩnh Tân 2, góp
phần đảm bảo an ninh trật tự cho cả TTĐL Vĩnh Tân. Đã
ký kết Hợp đồng EPC trong tháng 11/2018 và đang triển
khai thi công xây dựng theo tiến độ kế hoạch.

Công tác nghiên cứu đầu tư
Tổng Công ty đã trình hồ sơ bổ sung quy hoạch phát triển điện lực các Dự án Điện mặt trời Ninh Phước 7 (200 MWp)
tại tỉnh Ninh Thuận, Dự án Điện mặt trời trên hồ thủy điện Buôn Kuốp (50 MW) và Srêpốk 3 (50 MW) tại tỉnh Đắk Lắk,
hiện Bộ Công Thương đang xem xét, thẩm định.
• Dự án Trung tâm Điện lực Long Sơn : Tháng 11/2018, Tổng Công ty phối hợp các đối tác (Tổng Công ty Phát điện
3 - EVNGENCO3, Tập đoàn Thành Thành Công - TTC, Công ty Cổ Phần Tư vấn Xây dựng điện 2 - PECC2, Tập đoàn
Thái Bình Dương - PACIFIC, Mitsubishi Corporation - MC, General Electric International, Inc - GE; gọi là Tổ hợp
GTPP-MC-GE) trình Bộ Công Thương hồ sơ điều chỉnh bổ sung Dự án Trung tâm Điện lực Long Sơn sử dụng khí LNG
quy mô 3.600 - 4.500 MW vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh. Ngày 21/02/2019, Văn phòng Chính phủ đã có Thông
báo đồng ý về nguyên tắc xem xét bổ sung TTĐL Long Sơn vào Quy hoạch điện lực Quốc gia.
Để chuẩn bị triển khai cho các dự án nêu trên, Tổng Công ty từng bước tổ chức nghiên cứu công nghệ khí hóa lỏng
(LNG), công nghệ điện mặt trời, công trình thủy điện vừa và nhỏ ít ảnh hưởng đến môi trường.

CÔNG TÁC TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN
• Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Tiến độ dự án đạt và vượt so với tiến độ quy định Hợp đồng EPC, được Bộ
Xây dựng chọn là một trong hai công trình nguồn điện được gắn biển chào mừng 60 năm ngày truyền thống ngành
xây dựng do đảm bảo các tiêu chí: chất lượng, tiến độ và hiệu quả.
• Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Mở rộng: Tổng tiến độ Dự án: đạt khoảng 92,39%, đáp ứng theo kế hoạch
đề ra, phấn đấu vận hành thương mại trong tháng 10/2019 (sớm hơn kế hoạch khoảng 02 tháng).
Một số mốc tiến độ quan trọng trong năm 2018:
+ Nhận điện ngược vào ngày 17/7/2018, sớm hơn Hợp đồng EPC 4 ngày.
+ Thử áp lực Lò hơi vào ngày 24/8/2018, sớm hơn Hợp đồng EPC 7 ngày.
• Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình: Bàn giao đưa vào vận hành thương mại Quý I/2018, sớm khoảng 1 tháng.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2018
(TIẾP THEO)
CÔNG TÁC KHÁC

Công tác quản lý kỹ thuật, AT-VSLĐ,
PCCN và PCTT & TKCN
• Công tác AT-VSLĐ: Tổng Công ty đã phổ biến, triển
khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của
Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Tập đoàn về công
tác AT-VSLĐ, PCCN, PCTT&TKCN đến các đơn vị thành
viên để nghiên cứu và tổ chức thực hiện nghiêm. Đồng
thời, chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản
lý chất lượng, an toàn trong quá trình xây dựng các
công trình, công tác quản lý và đánh giá rủi ro nhằm
giảm thiểu các sự cố và mất an toàn trong quá trình
sản xuất.

Công tác quản trị doanh nghiệp
Tiếp tục thực hiện kế hoạch, lộ trình triển khai các
nhiệm vụ sắp xếp, tái cơ cấu Tổng Công ty được ban
hành kèm theo Quyết định số 3391/QĐ-GENCO3 ngày
06/10/2017 của Tổng Công ty. Ứng dụng CNTT trong
hoạt động quản trị, điều hành, triển khai thực hiện Đề
án Ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN4.0 vào hoạt
động SXKD.

Công tác tổ chức
Triển khai chặt chẽ, bài bản công tác tổ chức, nhân sự;
hoàn thiện cơ cấu tổ chức và thống nhất chức năng
nhiệm vụ các đơn vị theo Quyết định số 146/QĐ-EVN
và hoàn thiện cơ cấu tổ chức CTCP công ty mẹ. Triển
khai công tác CBSX và QLVH NMNĐ Thái Bình và Vĩnh
Tân 4, Vĩnh Tân 4 mở rộng; đặc biệt TCT đã xây dựng
phương án chuẩn bị thành lập CTNĐ Vĩnh Tân 4, chủ
động trong việc triển khai, chuẩn bị nguồn lực để bàn
giao CTNĐ Thái Bình, lực lượng Vĩnh Tân 4 về EVN, đảm
bảo sản xuất của các NMNĐ không bị gián đoạn.

• Công tác PCCN: Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện
đúng quy định của pháp luật, của ngành về PCCN,
phối hợp với Cảnh sát PCCC tại địa phương tổ chức
tập huấn, diễn tập phương án chữa cháy theo đúng
quy định.
• Công tác PCTT & TKCN: Chỉ đạo, kiểm tra việc xây
dựng kế hoạch, phương án phòng, chống lũ, bão, giảm
nhẹ thiên tai cụ thể, chi tiết, sát với thực tế, phù hợp với
tình hình, đặc điểm của từng đơn vị; thực hiện nghiêm
các quy định về quản lý an toàn đập, công trình, thiết
bị đóng mở ở đập tràn, nguồn điện diesel dự phòng,
đảm bảo có đầy đủ số liệu thủy văn để vận hành hồ
chứa; rà soát, đánh giá, cập nhật, sửa đổi, bổ sung
phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du, quy chế
phối hợp với địa phương và các cơ quan liên quan.

Công tác truyền thông, quan hệ cộng
đồng và an sinh xã hội
• Thực hiện loạt bài viết và đưa tin về thông tin cổ
phần hóa, các thế mạnh của Tổng Công ty khi Cổ
Phần Hóa, các sự kiện Roadshow, IPO và Đại hội đồng
cổ đông lần đầu, thực hiện bản tin tài chính của Công
ty cổ phần lên website và các báo điện tử về kinh tế,
tài chính CafeF, Vietstock,…

• Triển khai các hoạt động an sinh xã hội kết hợp với
hoạt động tuyên truyền bao gồm: xây dựng, hỗ trợ cơ
sở vật chất cho các trường học; đóng góp vào quỹ
khuyến học, trường học; hỗ trợ kinh phí công trình khơi
thông kênh Suối Chùa xã Vĩnh Tân (123 triệu đồng); tài
trợ xây dựng 18 căn nhà tình thương, tình nghĩa; thăm
hỏi, trao quà cho các gia đình chính sách, tổ chức
sinh hoạt vui chơi, tặng quà cho các trẻ em ở các địa
phương nhân ngày lễ tết.

Công tác chăm lo cho người lao động

Công tác kiểm tra

• Phát hành 18 Thông cáo báo chí định kỳ về tình hình
sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, công tác bảo
vệ môi trường, quản lý tiêu thụ tro xỉ của Tổng Công
ty và các đơn vị thành viên, văn bản phản hồi báo chí
sau các thông tin bất lợi. Xây dựng các video clip, tờ
rơi tuyên truyền, bản tin môi trường của các nhà máy
nhiệt điện; biên tập viết bài, đưa tin trên website nội
bộ, trang webite Tổng Công ty và đơn vị. Đặc biệt,
Tổng Công ty đã phối hợp với SGTV, HTV thực hiện loạt
phim ký sự “Hành trình năng lượng đổi mới quê Hương”
và “Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu” phát sóng trên
kênh HTV9, VTV2 và nhiều đài địa phương. Hiện tại,
chương trình đã có 26/26 tập phát sóng.

Trong năm Tổng công ty đã thực hiện rà soát việc xây
dựng và triển khai kế hoạch an toàn - bảo hộ lao động;
kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chế độ chính
sách an toàn vệ sinh lao động, PCCN, PCTT&TKCN;
biện pháp bảo đảm an toàn, sức khỏe người lao động;
tổng kết rút kinh nghiệm hoạt động an toàn - vệ sinh
lao động của các đơn vị.

• Duy trì hoạt động Phòng Quan hệ cộng đồng tại các
Nhà máy Nhiệt điện than (Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1,
Ninh Bình, Thái Bình 1) định kỳ hàng tháng mở cửa đón
tiếp người dân, cán bộ chính quyền địa phương vào
tham quan, giám sát công tác sản xuất điện và quản
lý môi trường của các nhà máy với tổng cộng hơn 60
đoàn trong năm 2018.

• Ngoài Quy chế tương trợ theo chủ trương của EVN,
Tổng Công Ty đã phối hợp với Công đoàn ban hành
CTLT số 3998/CTLT-GENCO3-CĐ ngày 17/11/2017
về chủ trương vận động quyên góp, hỗ trợ gia đình
CNVCLĐ trong Tổng Công ty khi NLĐ gặp tai nạn rủi ro
đặc biệt. Trong năm 2018 đã vận động quyên góp hỗ
trợ cho 9 trường hợp với tổng số tiền là 1,235 tỷ đồng,
góp phần khắc phục những khó khăn với NLĐ và gia
đình NLĐ.

• Công đoàn phối hợp với chuyên môn quan tâm, giữ
vững đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV, một
số hoạt động điển hình:
• Triển khai các hoạt động thăm hỏi, động viên nhân
tết nguyên đán và “Tháng Công nhân năm 2018” như:
thăm hỏi CNVCLĐ tại các đơn vị; thăm hỏi, hỗ trợ NLĐ
bị TNLĐ; tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình CNVCLĐ
và nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp tổ
chức các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa - thể
thao cho CNVCLĐ trong Tổng Công ty
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CÔNG TÁC
SẢN XUẤT KINH DOANH
• Đảm bảo vận hành ổn định, tin cậy, đáp ứng theo
phương thức huy động của Điều độ hệ thống điện
Quốc gia.
• Đảm bảo kế hoạch lợi nhuận sản xuất kinh doanh
được giao.
• Đảm bảo thực hiện nghiêm công tác bảo vệ môi
trường tại các nhà máy điện, đặc biệt là các NMNĐ
than.
• Triển khai kỹ lưỡng và hiệu quả đề án đốt than trộn
giữa than Sub-Bitum nhập khẩu và than 6a.1 nội địa
cho NMNĐ Vĩnh Tân 2.
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC
CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
CÔNG TÁC
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
• Đảm bảo hoàn thành các mốc tiến độ và đạt chất
lượng các dự án đang triển khai theo yêu cầu của
EVN, trong đó hoàn thành bàn giao vận hành các tổ
máy Dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4 sớm hơn kế hoạch gần
3 tháng; Dự án NMNĐ Thái Bình sớm hơn khoảng 01
tháng; đảm bảo tiến độ thi công Dự án NMNĐ Vĩnh
Tân 4 MR.
• Hoàn thành quyết toán dự án NMNĐ Vĩnh Tân 2 và
Mông Dương 1.
• Hoàn thành thủ tục đầu tư và đã ký kết Hợp đồng
EPC dự án NMĐ mặt trời Vĩnh Tân 2, trình hồ sơ bổ sung
quy hoạch các dự án khác như Ninh Phước 7, TTĐL
Long Sơn,...

CÔNG TÁC
QUẢN TRỊ
• Hoàn thành công tác CPH và chuyển sang hoạt động
theo mô hình CTCP, nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện
toàn công tác cán bộ.
• NSLĐ tăng, chất lượng nguồn nhân lực ngày càng
được nâng cao, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát
triển của TCT; việc làm và thu nhập được đảm bảo.
• Đảm bảo được các hoạt động quản lý tài chính của
một Tổng Công ty, từng bước xây dựng hệ thống quản
trị doanh nghiệp tiên tiến.

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN PHÚ MỸ 4
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TỔNG QUAN KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

DOANH THU
Năm 2018, Tổng Công ty ghi nhận 39.338 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp
dịch vụ hợp nhất, đạt 103,78% so với năm 2017. Một điểm đáng chú ý, kể từ quý IV năm

TỔNG DOANH THU NĂM 2018

39.990

TỔNG LỢI NHUẬN SẢN XUẤT ĐIỆN

1.860

tỷ đồng

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (ĐÃ LOẠI TRỪ ẢNH HƯỞNG TỶ GIÁ)

2.169

những con số vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua. Doanh thu
thực hiện 3 tháng cuối năm đạt 10.048 tỷ đồng, đạt 101,72% so với năm 2017.

tỷ đồng

Tăng 38,17 % so với năm 2017

Tăng 4,20% so với năm 2017

tỷ đồng

Đạt 134,06% kế hoạch

2018, quý đầu tiên Tổng Công ty hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần đã đạt

GIA TĂNG

37,24%

DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

39.338

GIA TĂNG

3,78%

tỷ đồng

So với năm 2017

So với năm 2017

39.338
40.000

35.942

TỔNG DOANH THU (Tỷ ồng)

41.532

39.990

38.377

96,29%

Kế hoạch năm 2018

Thực hiện 2018

Thực hiện 2017

Thực hiện/Kế hoạch

104,20%

30.000

37.907

28.167

2018/2017

26.467

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (Đã loại trừ ảnh hưởng tỷ giá)

1.618

2.169

1.580

134,06%

Kế hoạch năm 2018

Thực hiện 2018

Thực hiện 2017

Thực hiện/Kế hoạch

1.860

1.346

134,21%

Thực hiện 2018

Thực hiện 2017

Thực hiện/Kế hoạch

137,24%

20.000

2018/2017

LỢI NHUẬN SẢN XUẤT ĐIỆN

1.386
Kế hoạch năm 2018

138,17%
2018/2017

0

2014

2015

2016

2017

SƠ ĐỒ DOANH THU TĂNG TRƯỞNG CỦA EVNGENCO 3 GIAI ĐOẠN 2014-2018
(Tỷ ồng)

2018

Năm

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN EVNGENCO 3 2018

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2018

50

51

03

LỢI NHUẬN
Lợi nhuận sản xuất điện của Tổng Công ty năm 2018 là 1.860 tỷ đồng, đạt 134,21% kế
hoạch năm 2018 và tăng 38,17% so với cùng kỳ năm 2017. Trong năm 2018, Tổng Công

Cơ cấu doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ

ty cũng ghi nhận sự tăng trưởng lợi nhuận trong hoạt động tài chính là 247 tỷ đồng,

(Tỷ ồng)

(Tỷ ồng)

2018

Tăng trưởng

Doanh thu hợp nhất

37.907

39.338

+3,78

tăng 9,34% so với năm 2017.

Công ty mẹ

34.432

37.044

+7,59

Kết quả kinh doanh của EVNGENCO 3 chịu ảnh hưởng lớn từ yếu tố tỷ giá do các

Công ty Nhiệt iện Phú Mỹ

17.589

18.556

+5,50

khoản nợ vay của Tổng Công ty được tài trợ với tỷ trọng cao từ nguồn vốn vay nước

Công ty Thủy iện Buôn Kuốp

2.575

2.001

-22,29

ngoài bằng ngoại tệ USD, JPY, CNY và KRW, cụ thể như sau:

Công ty Nhiệt iện Vĩnh Tân

7.578

8.912

+17,60

2017

Công ty Nhiệt iện Mông Dương

7.575

6.691

(%)

+13,21

Các công ty con

3.215

1.853

-42,36

Doanh thu khác

261

441

+68,97

Lợi nhuận trước thuế

(Từ 01-09/2018)

(Từ 10-12/2018)

CTCP

Cả năm

TNHH MTV
(Từ 01-09/2018)

(Từ 10-12/2018)

CTCP

Cả năm

Lợi nhuận trước thuế

319

(736)

(417)

264

(783)

(519)

Lợi nhuận sau thuế

288

(854)

(565)

263

(891)

(628)

TNHH MTV

1,12%
0,69%

Doanh thu khác

4,71%%
8,48%

Các công ty con

19,26%
17,65%

2017

2018

46,40%

47,17%

CNTĐ Mông Dương

CTNĐ Vĩnh Tân
19,99%
6,79%

22,65%

CTTĐ Buôn Kuốp

5,09%
CTNĐ Phú Mỹ

CƠ CẤU DOANH THU CỦA EVNGENCO 3 NĂM 2017 - 2018

Năm 2018, nhiệt điện khí tiếp tục trở thành mảng kinh
doanh đóng góp doanh thu chủ đạo cho Tổng Công
ty. Trong đó, Nhiệt điện Phú Mỹ chiếm 47,17% mức đóng
góp vào doanh thu, tương ứng 18.556 tỷ đồng. Tiếp theo
là Nhiệt điện Vĩnh Tân với 8.912 tỷ đồng, chiếm 22,65%,
Nhiệt điện Mông Dương đạt mức doanh thu với 7.575 tỷ
đồng, chiếm 19,26% doanh thu Tổng Công ty.
Thủy điện Buôn Kuốp ghi nhận doanh thu thấp hơn
năm 2017 do lưu lượng nước về các hồ thủy điện thấp

hơn cùng kỳ năm trước. Trong 9 tháng đầu năm 2018,
tình hình thủy văn khá thuận lợi, lưu lượng nước về khá
tốt. Tuy nhiên, sang tháng 10/2018 tình hình thủy văn
diễn biến bất lợi, lưu lượng nước về các hồ thủy điện
của CTTĐ Buôn Kuốp thấp bất thường ngay trong cao
điểm mùa mưa (tháng 10/2018 chỉ đạt 56,3% và tháng
11/2018 chỉ đạt 67,8% so với bình quân nhiều năm của
riêng tháng 10 và tháng 11).

Công ty Mẹ

Hợp nhất

(Bao gồm CLTG)

Ghi chú: Lợi nhuận trước thuế 3 tháng cuối năm 2018
của Tổng Công ty chịu ảnh hướng lớn từ yếu tố CLTG
đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tê tại
thời điểm chuyển sang công ty cổ phần.
Theo quy định về xử lý tài chính tại thời điểm chính thức
chuyển thành Công ty Cổ phần tại Điều 21, Nghị định
số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về
chuyển doanh nghiệp Nhà nước và Công ty TNHH một
thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn
điều lệ thành công ty cổ phần, Tổng Công ty thực hiện
đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại
thời điểm 30/09/2018 với số lỗ chênh lệch tỷ giá là hơn
1.504 tỷ đồng. Số lỗ chênh lệch tỷ giá này không thực
hiện kết chuyển vào kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh giai đoạn 01/01/2018 đến 30/09/2018 và được
chuyển giao cho công ty cổ phần theo dõi và xử lý theo
quy định.
Toàn bộ số lỗ chênh lệch tỷ giá trên được hạch toán
vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn
01/10/2018 đến 31/12/2018, sau xử lý tài chính và bù trừ
với lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá lại các khoản mục
tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm 31/12/2018, số lỗ
chênh lệch tỷ giá ghi nhận vào chi phí tài chính của giai
đoạn 01/10/2018 đến 31/12/2018 là hơn 1.238 tỷ đồng,
dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh bị lỗ.
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PHÂN TÍCH CƠ CẤU TÀI SẢN NGUỒN VỐN

Nếu loại bỏ trừ ảnh hưởng của khoản lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá thì kết quả kinh doanh
của EVNGENCO 3 ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong năm vừa qua. Cụ thể, lợi
nhuận trước thuế hợp nhất khi loại trừ yếu tố chênh lệch tỷ giá đạt 2.169 tỷ đồng đạt
134,07% kế hoạch đề ra và tăng 37,25% so với cùng kỳ năm trước.
Vào quý IV năm 2018, quý đầu tiên hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần Tổng
Công ty đạt mức lợi nhuận 489 tỷ đồng, đạt 248,43% so với kế hoạch của năm 2018.
Riêng lợi nhuận sản xuất điện đạt 454 tỷ đồng, đạt 239,69% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế

TH 2017

KH 2018

TH 2018

2018/2017

TH/KH

LNTT Hợp nhất

1.580

1.618

2.169

137,25%

134,07%

Trong ó, LN sản xuất iện

1.346

1.386

1.860

138,18%

134,21%

LNTT Quý 4 năm 2018

-

197

489

-

248,43%

Trong ó, LN sản xuất iện

-

189

454

-

239,69%

(Chưa bao gồm CLTG)

(Tỷ ồng)

(Tỷ ồng)

(Tỷ ồng)

(%)

(%)

* Kế hoạch Quý 4 năm 2018: Kế hoạch Công ty Mẹ theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và ước tính kế hoạch 3
tháng cuối năm của Công ty con.

CƠ CẤU TÀI SẢN
VÀ NGUỒN VỐN

2014

2015

2016

2017

2018

Tổng tài sản

83.168

84.655

85.590

81.385

77.446

Tài sản ngắn hạn

11.097

13.913

18.786

18.797

18.377

Tài sản dài hạn

72.071

70.742

66.805

62.589

59.069

Nợ phải trả

72.146

75.974

76.862

71.595

67.354

2. Không đầu tư vốn dàn trải.

Nợ ngắn hạn

16.954

10.577

10.611

12.903

11.303

3. Ưu tiên sử dụng nguồn vốn
dài hạn để tài trợ cho hoạt
động kinh doanh.

Nợ dài hạn

55.192

65.397

66.251

58.691

56.050

Vốn chủ sở hữu

11.022

8.680

8.729

9.790

10.093

Tổng Công ty luôn tuân thủ
ba nguyên tắc trong quản trị
tài chính:
1. Tập trung mọi nguồn lực
cho hoạt động sản xuất kinh
doanh điện.

Luôn thấu đạt bản chất của hoạt động sản xuất điện là chi phí đầu tư tài sản cố định cao, thời gian hoàn vốn dài,
do đó ENVGENCO 3 luôn ưu tiên sử dụng nguồn vốn dài hạn để tài trợ cho kinh doanh. Đây là một trong những hiệu
quả của quản trị tài chính mà EVNGENCO 3 đã và đang thực hiện tốt.

CƠ CẤU TÀI SẢN
Tính đến thời điểm 31/12/2018, tổng tài sản của ENVGENCO 3 đạt 77.446 tỷ đồng, giảm so với thời điểm 31/12/2017
chủ yếu do khấu hao tài sản cố định. Với đặc thù sản xuất kinh doanh điện, tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn trong
tổng tài sản của EVNGENCO 3. Tài sản dài hạn tại thời điểm 31/12/2018 là 59.069 tỷ đồng, chiếm 76,27% của tổng tài
sản. Tương ứng với đó, tài sản ngắn hạn 18.377 tỷ đồng, chiếm 24,73% trong tổng tài sản. Nhìn chung, tài sản ngăn
hạn ở mức ổn định trong 3 năm gần đây.
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CƠ CẤU NGUỒN VỐN
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70.000

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Cuối năm 2018, tài sản ngắn hạn của EVNGENCO 3 đạt 18.377 tỷ đồng, giảm 2,23% so với 2017. Tiền và các khoản
tương đương tiền giảm tuy nhiên các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng lên so với năm 2017. Đầu tư tài chính
ngắn hạn tăng mạnh là một dấu hiệu tốt thể hiện hiệu quả tận dụng nguồn lực trong quản trị tài chính, dòng tiền.
Các khoản phải thu ngắn hạn tăng nhẹ, điều này đến từ các khoản phải thu từ các dự án thuộc Tập Đoàn Điện
lực Việt Nam. Hàng tồn kho giảm nhẹ 5,73% so với năm 2017.

60.000
50.000
40.000

76.862

30.000
20.000
10.000
0

25.000

Tài sản ngắn hạn khác
108

67

3.080

2.904

20.000

Hàng tồn kho

15.000

Các khoản phải thu ngắn hạn
8.960
8.947

Đầu tư tài chính ngắn hạn

10.000

Tiền và các khoản tương ương tiền

1.771

5.000

3.954

4.890
0

2.492

2017
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Năm

CƠ CẤU TSNH CỦA EVNGENCO 3 NĂM 2017 - 2018

Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tính đến cuối năm 2018, tài sản dài hạn của Tổng Công ty đạt 59.069 tỷ đồng. Tài sản cố định, bao gồm các công
trình nhiệt điện và thủy điện luôn là tài sản lớn nhất của Tổng Công ty với trên 70% tỷ trọng và tạo ra lợi nhuận
hàng năm cho Tổng Công ty. Tài sản dở dang dài hạn đã giảm đáng kể trong năm 2018 do Tổng Công ty đã
quyết toán hoàn thành giai đoạn 2-3 của dự án NMĐ Vĩnh Tân và một số công trình khác.
60.000

56.869

53.857

Tài sản dài hạn khác

50.000

Đầu tư tài chính dài hạn

40.000
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Tài sản cố ịnh
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10.000
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3.788
1.830

1
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CƠ CẤU TSDH CỦA EVNGENCO 3 NĂM 2017 -2018

2.671

2018

1.980

630

Năm

2016

2017

2018

Năm

Vốn chủ sở hữ

CƠ CẤU NGUỒN VỐN CỦA EVNGENCO 3 GIAI ĐOẠN 2014 - 2018

Nợ phải trả
Tính đến cuối năm 2018, nợ phải trả
giảm 4.241 tỷ đồng, tương ứng 5,92%
so với thời điểm cuối năm 2017. Nợ
phải trả chủ yếu tập trung tại nhóm
nợ dài hạn với 56.050 tỷ đồng, chiếm
83,22% trong tổng nợ phải trả, giảm
2.641 tỷ đồng so với 2017. Nợ ngắn hạn
chiếm 11.303 tỷ đồng, chiếm 16,78%
trong tổng nợ phải trả, giảm 1.600 tỷ
so với cuối năm 2017. Các dự án thuộc
EVNGENCO 3 quản lý chủ yếu sử dụng
nguồn vốn vay, dẫn đến hệ số nợ phải
trả trên vốn chủ sở hữu cao ở mức
cao. Tuy nhiên, nhờ nguồn thu ổn định
từ hoạt động sản xuất kinh doanh
điện, Tổng Công ty luôn đảm bảo
thanh toán các khoản nợ trong năm
và đảm bảo vốn cho hoạt động kinh
doanh hiệu quả. Trong các năm vừa
qua, Tổng Công ty cũng tập trung tái
cơ cấu và giảm hệ số nợ trên vốn chủ
sở hữu được thể hiện bằng việc hệ số
nợ phải trả ròng/ Vốn chủ sở hữu giảm
dần qua các năm.

20.000

Các khoản phải thu dài hạn
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NỢ PHẢI TRẢ RÒNG/ VỐN CHỦ SỞ HỮU (lần)
Ghi chú: nợ phải trả ròng = tổng nợ phải trả - tiền,
tương ương tiền và các khoản ầu tư tài chính ngắn hạn

70.000

66.251

65.397
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58.691
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55.192
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16.954
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Vốn chủ sở hữu

6,03

6.00

2015

2016

11.303

2017
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Năm

Nợ ngắn hạn

CƠ CẤU NỢ PHẢI TRẢ CỦA EVNGENCO 3 GIAI ĐOẠN 2014 - 2018

Cuối năm 2018, nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty là 10.093 tỷ đồng. Tổng Công ty Phát điện chính thức
chuyển hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ ngày 01/10/2018. Theo đó, vốn điều lệ của Tổng Công ty là
10.699 tỷ đồng.
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BẢNG PHÂN TÍCH CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
CHỈ TIÊU ( Tỷ ồng)

PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN LƯU CHUYỂN

Dòng tiền thuần từ hoạt ộng kinh doanh

Dòng tiền thuần từ hoạt ộng ầu tư

Dòng tiền thuần từ hoạt ộng tài chính

Lưu chuyển tiền thuần trong năm

2014

2015

2015

2016

2017

2018

Hệ số thanh toán ngắn hạn

lần

1,32

1,77

1,46

1,63

Hệ số thanh toán nhanh

lần

1,06

1,47

1,21

1,37

Hệ số thanh toán tiền mặt

lần

0,11

0,19

0,38

0,22

Kỳ thu tiền bình quân

ngày

46,97

59,98

75,47

78,43

Kỳ lưu kho bình quân

ngày

30,39

31,41

33,24

31,74

Vòng quay tổng tài sản

lần

0,34

0,42

0,45

0,50

Vòng quay tài sản cố ịnh

lần

0,71

0,56

0,64

0,71

Hệ số lợi nhuận gộp

%

9,16

9,85

11,36

12,54

Hệ số lợi nhuận từ hoạt ộng kinh doanh/Doanh thu thuần

%

0,94

0,60

1,10

-1,19

Hệ số lợi nhuận từ HĐKD (ã loại trừ ảnh hưởng tỷ giá)/DTT

%

2,78

2,49

4,20

5,39

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

%

0,72

0,74

0,84

-1,44

Hệ số lợi nhuận sau thế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)

%

1,70

2,76

3,15

-6,31

Hệ số LNTT (ã loại trừ ảnh hưởng tỷ giá)/Vốn Chủ sở hữu

%

7,76

11,30

17,78

21,49

Hệ số LNST/Tổng tài sản (ROA)

%

0,24

0,31

0,38

-0,71

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Trong năm 2018, lưu chuyển tiền thuần trong năm của EVNGENCO 3 đạt 2.397 tỷ đồng. Các chỉ tiêu trọng yếu của
dòng tiền được thể hiện cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU ( Tỷ ồng)

Đvt

2016

2017

2018

9.813

(413)

4.019

6.720

1.516

(27.893)

(3.580)

(3.087)

(1.927)

(4.389)

17.689

2.889

(31)

(1.961)

475

373

(1.104)

901

2.831

(2.397)

2. Chỉ tiêu hiệu quả hoạt ộng

3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Tiền và tương ương tiền ầu năm

Tiền và tương ương tiền cuối năm

2.634

2.261

2.261

1.157

1.157

2.059

2.059

4.890

4.890

2.492

Hoạt động kinh doanh chính tiếp tục là động lực mang
lại nguồn tiền chủ đạo cho EVNGENCO3 với 1.516 tỷ đồng
trong năm 2018.
Dòng tiền chi cho hoạt động đầu tư tăng so với năm
2017, do tăng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn dưới
hình thức tiền gửi có kỳ hạn nhằm tối ưu hóa dòng tiền
nhàn rỗi trong Tổng Công ty trên cơ sở xem xét kế hoạch
ngân sách trong năm. Tương ứng, tiền và tương đương
tiền cuối kỳ đạt 2.492 tỷ đồng, giảm đi so với năm 2017
chủ yếu là do tăng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.
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CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI
Các chỉ số về khả năng sinh lời đều tăng so với năm 2017. Cụ thể:
Hệ số lợi nhuận gộp đạt 12,54%, hệ số lợi nhuận từ HĐKD đã loại trừ ảnh hưởng tỷ giá là 5,39%.
Hệ số LNTT/Vốn chủ sở hữu (đã loại trừ ảnh hưởng tỷ giá) đạt 21,49%, tăng đáng kể so với năm 2017.

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN
Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2018 của EVNGENCO 3 là 1,63 lần, điều này cho thấy sự tích cực trong công tác
quản lý dòng tiền khi giữ ở mức an toàn về thanh khoản. Tổng Công ty hoàn toàn có thể thanh toán được các
khoản nợ khi đáo hạn. Hệ số thanh toán nhanh cũng tăng nhẹ so với 2017, đạt 1,37 lần trong năm 2018. Hệ số thanh
toán tiền mặt giảm đi 0,16 lần do sự sụt giảm về dòng tiền và các khoản tương đương tiền. Chỉ số vẫn ở ngưỡng
an toàn và đạt hiệu quả về tận dụng nguồn lực nhàn rỗi trong ngắn hạn.

30,00

Hệ số lợi nhuận gộp (%)
Hệ số LNTT (ã loại trừ ảnh
hưởng tỷ giá)/Vốn Chủ sở hữu (%)
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CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA EVNGENCO 3 GIAI ĐOẠN 2015 - 2018

CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
Nhìn chung các chỉ số về chỉ tiêu hoạt động trong năm 2018 đều cao hơn so với năm 2017. Kỳ thu tiền bình quân
tăng lên thành 78,43 ngày, tăng 3 ngày so với năm 2017. Sự gia tăng của kỳ thu tiền bình quân đến từ sự tăng
trưởng khoản phải thu từ công ty mua bán điện, với hơn 8.959 tỷ đồng tính đến cuối năm 2018. Kỳ lưu kho bình quân
giảm 2 ngày so với năm 2017. Hệ số này luôn ở mức vừa phải không gây rủi ro nhiều và luôn đảm bảo mức độ sản
xuất cũng như đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng.
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Năm 2018, ghi nhận một năm thành công của Tổng Công ty trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh
doanh cốt lõi đồng thời từng bước lành mạnh hóa tài chính của Tổng Công ty. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế hợp nhất
khi loại bỏ yếu tố chênh lệch tỷ giá đạt 2.169 tỷ đồng, tăng 589 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017, đóng góp bởi 514 tỷ
đồng từ tăng trưởng lợi nhuận hoạt động sản xuất điện và 75 tỷ đồng từ các hoạt động khác. Tuy nhiên, yếu tố tỷ giá
trong năm 2018 vừa qua đã ảnh hưởng khá lớn tới các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh. Đây là một yếu tố khách quan
tác động mà lãnh đạo doanh nghiệp khó có thể điều chỉnh trong ngắn hạn do các dự án thuộc EVNGENCO 3 quản
lý chủ yếu sử dụng nguồn vốn vay dài hạn bằng ngoại tệ.
Không xét tới yếu tố tác động là tỷ giá, với những gì đã đạt được trong năm vừa qua, việc nâng cao hiệu quả sử dụng
tài sản, các chỉ tiêu về khả năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, và cải thiện dần hệ số nợ đều đáng ghi nhận.
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1
Tăng cường công tác quản lý
đảm bảo các nhà máy điện vận
hành an toàn, tin cậy, ổn định.

4
Quản lý công tác thị trường điện,
đặc biệt là công tác chào giá và
thanh toán trong thị trường điện
bán buôn điện cạnh tranh của
các đơn vị phát điện HTPT đảm
bảo có hiệu quả.

2

3

Triển khai nhập khẩu than và
LNG để bổ sung khối lượng bị
thiếu hụt trong ngắn và dài
hạn, đảm bảo nhiên liệu cho
hoạt động sản xuất điện.

Tập trung triển khai phương án
đốt trộn than cho NMNĐ Vĩnh
Tân 2.

5

6

Lựa chọn được các đối tác tiêu
thụ tro xỉ lâu dài của NMNĐ Vĩnh
Tân 2 và Mông Dương 1.

Thực hiện công tác SCL các tổ
máy đảm bảo chất lượng, tiến
độ, tối ưu hóa chi phí. Trong đó,
tập trung cho công tác đại tu lần
đầu tổ máy S1 của NMNĐ Vĩnh
Tân 2.

7
Tiếp tục triển khai thực hiện các
dự án nguồn điện đảm bảo thi
công đạt chất lượng và đúng
tiến độ kế hoạch.

10
Bảo đảm công tác an ninh quốc phòng; tích cực thực hiện
phòng chống tham nhũng, lãng
phí; tăng cường công tác kiểm
soát nội bộ.

8

9

Tập trung triển khai công tác
chuẩn bị đầu tư dự án Điện mặt
trời Ninh Phước 7 và TTĐL Long
Sơn.

Tiêu chuẩn hóa và thống nhất áp
dụng các QCQLNB.

11

12

Triển khai tái cơ cấu, nâng cao
năng lực tài chính của TCT theo
phương án được duyệt.

Đào tạo và phát triển nguồn
nhân lực đáp ứng yêu cầu phát
triển của TCT; Tiếp tục thực hiện
sắp xếp, bố trí lao động, đảm
bảo việc làm và thu nhập cho
NLĐ trên cơ sở tăng năng suất
lao động và hiệu quả SXKD.
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Kế hoạch phát điện

Kế hoạch cung ứng nhiên liệu

Kế hoạch sửa chữa lớn

Kế hoạch sản lượng của toàn Tổng
Công ty là 35,748 tỷ kWh, trong đó
các đơn vị HTPT là 32,570 tỷ kWh,
CTCP là 3,178 tỷ kWh. Đối với các
đơn vị HTPT, sản lượng kế hoạch
tăng 6,75% so với thực hiện năm
2018 trong điều kiện: dự kiến tình
hình thủy văn bất lợi do hiện tượng
El Nino, nhiên liệu khí suy giảm và
nhiên liệu than tiềm ẩn nhiều rủi
ro sẽ là thách thức lớn đối với TCT
trong việc vừa đảm bảo kế hoạch
SLĐ và lợi nhuận được giao.

Nhiên liệu khí: Tiếp tục làm việc

Theo kế hoạch sửa chữa lớn năm
2018, EVNGENCO 3 dự kiến thực
hiện 17 công trình sửa chữa lớn các
tổ máy và nhiều công trình phụ trợ
khác, với tổng chi phí SCL dự kiến là
1.767 tỷ đồng (đã tính tiết kiệm 7,5%).

nguồn than nguyên liệu cho hoạt
động sản xuất để đảm bảo nhu
cầu cung ứng điện cao liên tục bao
gồm than nội địa và nguồn than
nhập khẩu

Tiếp tục triển khai đề án nâng cao
độ tin cậy và hiệu suất vận hành
các NMNĐ than theo chỉ đạo của
Tập đoàn tại văn bản số 4829/
EVN-KTSX ngày 16/10/2017. Trong
đó, tập trung hoàn thiện các giải
pháp nâng cao độ tin cậy hệ thống
máy nghiền than, bunker than và
hệ thống cung cấp than trộn của
NMNĐ Vĩnh Tân 2.
Tiếp tục triển khai đề án nâng cao
độ tin cậy, hiệu suất, đăc biệt là đốt
than trộn cho tổ máy S2 - NMNĐ
Vĩnh Tân 2 nhằm nâng cao hiệu quả
trong vận hành, nâng cao tính chủ
động về nguồn cung than và đặc
biệt là nâng cao chất lượng tro xỉ
để tăng khả năng tiêu thụ, giảm
tồn trữ Triển khai lắp đặt biến tần
cho các động cơ có công suất lớn
để giảm tỷ lệ điện tự dùng của các
NMĐ Phú Mỹ và NMNĐ Mông Dương 1.
Ngoài ra, thường xuyên tổ chức
đánh giá tổng thể tình trạng thiết
bị, tổ máy của các nhà máy để đưa
giải pháp cải tiến, sửa chữa, thay
thế, nâng cao độ tin cậy, đảm bảo
vận hành ổn định, liên tục.
Đẩy mạnh việc triển khai công tác
sửa chữa theo hình thức sửa chữa
tập trung và nâng cao độ tin cậy
tại các các nhà máy nhiệt điện
than.

KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG
ĐIỆN CỦA TỔNG CÔNG TY

35,748
TỶ KWH

Kế hoạch thị trường điện

Kế hoạch quản lý môi trường

Chào giá trên thị trường điện đạt
hiệu quả, đảm bảo kế hoạch sản
xuất kinh doanh được giao. Đàm
phán giá điện và hợp đồng mua
bán điện của các Nhà máy điện
trực thuộc nhằm thu hồi đủ các chi
phí trong đầu tư và chi phí phát
sinh trong sản xuất. Tham gia vận
hành thị trường bán buôn điện cạnh
tranh năm 2019 tuân thủ theo quy
định tại Quyết định số 4391/QĐBCT ngày 26/11/2018 của Bộ Công
Thương. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức
và quản lý công tác thị trường điện,
nâng cao năng lực cho đội ngũ làm
công tác thị trường điện tại Tổng
Công ty và tại các đơn vị phát điện.

Tiếp tục duy trì vận hành thường
xuyên, tin cậy, ổn định các hệ thống
xử lý môi trường, thiết bị quan trắc,
giám sát môi trường (khí thải, nước
thải và nước làm mát) đã được
trang bị đồng bộ tại các nhà máy
điện. Đảm bảo công tác quản lý
được chặt chẽ và xuyên suốt, tổ
chức quan trắc và báo cáo định kỳ
theo đúng quy định.

Nâng cấp hệ thống CNTT đáp ứng
các yêu cầu vận hành thị trường
bán buôn điện cạnh tranh theo quy
định.
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KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

Nhiên liệu than: Đa dạng các

KẾ HOẠCH NÂNG CAO HIỆU QUẢ SXKD, NSLĐ
Trong năm 2019, Tổng Công ty sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp đảm bảo
vận hành tin cậy, ổn định, nâng cao hiệu suất và giảm tỷ lệ điện tự dùng. Cụ thể như
sau:

KẾ HOẠCH NĂM 2019

với PVGas, tăng khối lượng khí bao
tiêu, thống nhất Phụ lục Hợp đồng
bổ sung nguồn khí Sao Vàng - Đại
Nguyệt. Xúc tiến nhập khẩu LNG,
mục tiêu nhập và sử dụng LNG từ
năm 2021.
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Công tác quản lý xây dựng, tư vấn quản lý dự án

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Công tác xúc tiến đầu tư

Triển khai công tác quy hoạch Trung tâm
Điện lực Long Sơn sử dụng khí LNG nhập
khẩu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (sau khi được
phê duyệt bổ sung quy hoạch).
Triển khai xúc tiến bổ sung quy hoạch và
đầu tư xây dựng Dự án Điện mặt trời Ninh
Phước 7 (200MWp) thuộc tỉnh Ninh Thuận và
các dự án khác.

Nhu cầu vốn đầu tư năm cho các
công trình xây dựng năm 2019

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

15.458

Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 MR: Triển khai thi công
xây dựng theo kế hoạch với mốc tiến độ chính; Đốt
dầu lần đầu vào 26/01/2019 (sớm hơn hợp đồng EPC~1
tháng), đốt than lần đầu vào 22/3/2019 (sớm hơn hợp
đồng EPC~1,5 tháng). Đặc biệt hòa lưới lần đầu thành
công vào lúc 10h30 ngày 22/4/2019, vượt tiến độ 71
ngày (kế hoạch theo Hợp đồng là 01/7/2019) đánh dấu
bước quan trọng hướng đến phát điện thương mại
trước 31/10/2019 (sớm hơn hợp đồng~1 tháng).

Dự án Điện mặt trời Vĩnh Tân 2: Đẩy nhanh công tác
thi công xây dựng và đưa vào vận hành thương mại
trong tháng 6/2019.

tỷ đồng

ĐẦU TƯ THUẦN

9.973
tỷ đồng

TRẢ NỢ GỐC VÀ LÃI VAY

5.484
tỷ đồng
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Dự án Cảng than Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân: Tiếp tục thi công hạng mục nạo vét luồng dẫn và vũng quay
tàu đáp ứng tàu 70.000 DWT. Thực hiện thủ tục xin điều chỉnh Quy hoạch TTĐL Vĩnh Tân, đầu tư xây dựng bãi chứa
chất nạo vét mới và tiến hành thi công nạo vét khối lượng còn lại đáp ứng cho tàu 100.000 tấn.

66

67

03

KẾ HOẠCH THOÁI VỐN VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH
• Xây dựng và triển khai thực hiện phương án chuyển nhượng vốn đầu tư tại các công ty liên kết: Vĩnh Sơn – Sông
Hinh, Nhơn Trạch 2, Điện Việt Lào nhằm gia tăng lợi nhuận tài chính, dòng tiền thu được sẽ cân đối dùng để trả nợ
vay, chuẩn bị các bước để có đủ điều kiện chuyển niêm yết lên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
(HoSE), tăng sức hấp dẫn của EVNGENCO 3 đối với nhà đầu tư.
• Xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp trong dài hạn (5-10 năm).
• Xây dựng và triển khai phương án tái cơ cấu EVNGENCO 3 nhằm lành mạnh hóa tài chính và nâng cao năng lực,
sức hấp dẫn của EVNGENCO 3 trên thị trường, bao gồm phát hành tăng vốn điều lệ, giảm tỷ lệ sở hữu của EVN tại
EVNGENCO 3.

KẾ HOẠCH KHÁC

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ 2019
TỔNG DOANH THU

43.812,9
tỷ đồng

TỔNG CHI PHÍ

42.391,4
tỷ đồng

TỔNG LỢI NHUẬN

(Chưa bao gồm CLTG)

1.421,5
tỷ đồng

Kế hoạch quản trị doanh nghiệp

Công tác tổ chức - cán bộ - đào tạo

Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình cải cách
hành chính của Tổng Công ty Phát điện 3 giai đoạn
2016 - 2020.

Nâng cao quản trị CTCP; tiếp tục triển khai công tác tái
cơ cấu theo Quyết định số 146/QĐ-EVN và Đề án tái cơ
cấu TCT giai đoạn 2017 - 2020; xếp hạng doanh nghiệp
cho các đơn vị mới/xếp lại hạng.

Ứng dụng CNTT trong hoạt động quản trị, điều hành:
Xây dựng, đưa vào vận hành kho dữ liệu tập trung của
Tổng Công ty và xây dựng hệ thống báo cáo quản trị;
triển khai phần mềm DigiNotes để số hóa, bóc tách
thông tin văn bản tự động tích hợp vào phần mềm
E-Office cho cơ quan Tổng Công ty và các đơn vị phụ
thuộc Tổng Công ty; Triển khai áp dụng mô hình thông
tin công trình (BIM), thiết kế 3D trong hoạt động đầu
tư xây dựng.

Tiếp tục công tác đào tạo, luân chuyển, điều động cán
bộ, người đại diện theo Kế hoạch được duyệt và phù
hợp với mục tiêu tăng hiệu quả hoạt động và đáp ứng
được nhiệm vụ của Tổng Công ty.
Triển khai kế hoạch đào tạo nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực, trong đó chú trọng đào tạo chuyên gia,
kỹ thuật chuyên sâu, thị trường điện, điện mặt trời, LNG,
tài chính, chứng khoán, mua/bán/sáp nhập doanh
nghiệp,... nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của TCT.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
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MỤC TIÊU – NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH 2019
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ,
NÂNG CAO NĂNG LỰC SỬA CHỮA
Với mục tiêu sớm làm chủ công nghệ O&M nhà máy điện, năm 2019 tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương trình:
• Hợp tác với KEPCO, KPS, GE, APS, Ansaldo, Benetech,
Pangwo, Millpro, Chester,…về tư vấn kỹ thuật, nâng
cao năng lực sửa chữa, công nghệ bảo trì phòng
ngừa, tư vấn giải pháp kỹ thuật, nâng cao chất
lượng sửa chữa và độ tin cậy của thiết bị/hệ thống
tại NMNĐ Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1.
•

Tiếp tục với hợp tác với PECC2, PECC4, Doosan,
SEC… để đánh giá và thực hiện các giải pháp nhằm
nâng cao độ tin cậy lò hơi và các hệ thống thiết bị
phụ của NMNĐ Vĩnh Tân 2.

•

Hợp tác với TOSHIBA trong công tác hỗ trợ tư vấn
kỹ thuật, cung cấp vật tư, dịch vụ đào tạo, cung
cấp nhân sự, chuyên gia và hợp tác trong cung
cấp dịch vụ sửa chữa cho các NMĐ.

•

Hợp tác với các đối tác có năng lực, kinh nghiệm
đẩy mạnh việc đào tạo chuyên gia đánh giá, thực
hiện sửa chữa bảo dưỡng theo hình thức RCM và
chuyển giao công nghệ. Tiếp tục hợp tác với các

đối tác có kinh nghiệm, uy tín triển khai áp dụng
RCM cho các NMNĐ than thực hiện các giải pháp
nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành.
•

•

•

Đẩy mạnh phát triển và chuyển giao công nghệ
về công tác gia công - chế tạo - phục hồi để chủ
động vật tư sửa chữa, tối ưu chi phí, từng bước
nâng cao năng lực và thương hiệu. Hợp tác với
Công ty PT. Sulzer Indonesia trong lĩnh vực gia
công phục hồi tuabin hơi, bơm, máy phát…
Xây dựng và triển khai Đề án tiếp nhận công tác
sửa chữa trong các đơn vị thành viên nhằm nâng
cao hiệu quả hoạt động và thế mạnh của dịch vụ
sửa chữa tập trung.
Bên cạnh đó, Tổng Công ty triển khai xây dựng các
cam kết pháp lý với các đối tác nhằm xác lập mối
hợp tác lâu dài.

CÔNG TÁC QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ (IR)
Nhận thức rõ được trách nhiệm với quý cổ đông và nhà đầu tư, Tổng Công ty luôn quan tâm, xây dựng hình ảnh
một doanh nghiệp minh bạch và trách nhiệm với cổ đông. EVNGENCO 3 đảm bảo thông tin kịp thời và đáng tin cậy
nhằm hỗ trợ các quyết định đầu tư của các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, trong khi đó tiếp tục giữ vững niềm tin
để củng cố giá trị đầu tư của các nhà đầu tư vào EVNGENCO 3.
Các hoạt động gắn kết
Bộ phận Quan Hệ Với Nhà Đầu Tư của Tổng Công ty sẽ
duy trì sự gắn kết mạnh mẽ với các nhà đầu tư để cập
nhật tốt hơn cho các nhà đầu tư về tình hình sản xuất
kinh doanh, hiệu quả tài chính, chiến lược và triển vọng
tăng trưởng của Tổng Công ty.
Hội nghị gặp gỡ các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán:
• Ngày 09/1/2019, Tổng Công ty Phát điện 3 đã tổ chức
thành công buổi Analyst Meeting tại văn phòng TCT.
Buổi gặp gỡ nhằm mục đích thông tin và chia sẻ với
các nhà đầu tư tổ chức, các Công ty chứng khoán
(CTCK) về kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2018 cũng
như kế hoạch tái cấu trúc tài chính và định hướng phát
triển của Tổng Công ty trong tương lai. Sự kiện cũng
thu hút sự có mặt của hơn 60 đại diện đến từ các công
ty quản lý quỹ, các công ty chứng khoán lớn trên thị
trường như SSI, BIDV, MBS, Viettin Capital….
Các CTCK đều đánh giá cao về sự minh bạch thông
tin cũng như đặt niêm tin vào kế hoạch và mục tiêu
mà Tổng Công ty đặt ra và cam kết thực hiện. Sự kiện
Analyst Meeting lần đầu tiên đã được Tổng Công ty tổ
chức thành công và sẽ trở thành sự kiện được tổ chức
định kỳ thu hút các chuyên gia phân tích và nhà đầu
tư chuyên nghiệp quan tâm tới Tổng Công ty.

Tham dự chương trình hội nghị đầu tư quốc tế “Viet
Nam Access Day 2019”
Trong 3 ngày từ 05-07/3/2019, EVNGENCO 3 đã tham
dự hội nghị Việt Nam Acess Day 2019 do CTCP Chứng
khoán Bản Việt tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là hội
nghị thường niên, thu hút được hơn 200 nhà đầu tư tổ
chức từ hơn 20 quốc gia tới tham gia và tìm hiểu cơ hội
đầu tư tại Việt Nam.
Giao tiếp hiệu quả để nâng cao cam kết
Trang web của Tổng Công ty: www.genco3.com, cung
cấp một nền tảng thiết yếu cho các nhà đầu tư truy
cập thông tin định kỳ thông qua phần Quan hệ Nhà
đầu tư. Bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan
đến công ty, đặc biệt là về các vấn đề liên quan đến
Quan hệ Nhà đầu tư, có thể được chuyển đến nhóm
tại irgenco3@genco3.evn.vn. Là một phần của những
cải tiến liên tục và các sáng kiến tham gia nhất quán
với cộng đồng tài chính, Khảo sát IR của chúng tôi
được thực hiện trên cơ sở hai năm một lần. Chúng tôi
hoan nghênh phản hồi có giá trị về các sáng kiến và
dịch vụ IR của chúng tôi thông qua kênh này.
Bản tin Nhà đầu tư:
Bộ phận Quan hệ nhà đẩu tư cũng đã xây dựng bản
tin nhà đầu tư (tiếng việt và tiếng anh), đây sẽ kênh
thông tin cơ bản và đầy đủ về tình hình sản xuất kinh
doanh hàng tháng giúp NĐT cập nhật liên tục thông
tin của Tổng Công ty.
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Trong những năm qua, nhu cầu năng lượng của Việt
Nam tăng rất nhanh trong giai đoạn từ năm 2001 đến
năm 2017 với tăng trưởng bình quân ước đạt 11.3%/
năm và được dự báo còn tiếp tục tăng khá cao trong
15 năm tới, đặc biệt như năm 2010 mức tăng trưởng
đạt 15,1% cao nhất trong các năm.
Điều đó cho thấy thị trường sản xuất kinh doanh điện
tại Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng để khai
thác và đầu tư. Bởi nhu cầu sử dụng điện tăng lại
chiếm hơn 50% là do nhu cầu của sự phát triển các
ngành công nghiệp và sản xuất - đây là động lực
chính thúc đẩy nền kinh tế phát triển cũng như chắc
chắn cho sự tăng trưởng nhu cầu các năm tiếp theo.
• Hơn thế, trong Kế hoạch phát triển điện VII (PDP VII)
sửa đổi, EVN ước tính mức tiêu thụ điện sẽ đạt 352 tỷ
kwh - 379 tỷ kwh, ngành điện được Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Kế hoạch kinh doanh của EVN trong
giai đoạn 2016-2020 và hướng dẫn tăng trưởng tiêu
thụ điện ở mức 10,4%. Tăng trưởng hàng năm kép tổng
cung điện từ 2010 – 2018 đạt trên 10%. Ba nguồn phát
điện chính là Thủy điện, Nhiệt điện than và Nhiệt điện
khí, chiếm tới 93.78% tổng công suất nguồn điện trong
các tháng đầu năm.
• Tỷ lệ nhập khẩu ngành điện Việt Nam đang dần ổn
định qua các năm. Tỷ trọng điện nhập khẩu trong tổng
cung ngành điện đang giữ mức ổn dịnh trong khoảng
1.3%- 2% trong giai đoạn 2015-2018. Trong năm 2018,
sản lượng điện nhập khẩu chiếm 1.33% trong tỷ trọng
tổng cung ngành điện. Tổn thất điện năng của Việt
Nam có xu hướng giảm.
• Giá điện tại Việt Nam khá thấp so với các nước trong
khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Phát điện là phân khúc
duy nhất có sự góp mặt của các đơn vị bên ngoài EVN do
đặc thù đòi hỏi nguồn vốn đầu tư rất lớn. Do đó, thị trường
điện cạnh tranh ở Việt Nam cũng sẽ bắt đầu giai đoạn 1 ở
phân khúc này. Dự báo tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2017
– 2020 đạt 10.7%, 2021 2025 là 9.7% và 2025 – 2030 đạt
8.7%. nhu cầu sử dụng điện được dự báo sẽ tiếp tục tăng
trưởng từ 10-11%/năm trong những năm tới.

NHỮNG CƠ HỘI LỚN CHO
CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN ĐẦU TƯ
VÀO NĂNG LƯỢNG SẠCH
Việt Nam là một quốc gia đang phát triển với nguồn
cung sản xuất điện chủ yếu là thủy điện và nhiệt điện
dựa vào các nhiên liệu hữu hạn trong tự nhiên như:
than, dầu, khí ga tự nhiên hay Hydro. Một phần nhỏ
còn lại là nhập khẩu điện và nguồn năng lượng tái tạo.
Chính vì sự phụ thuộc lớn vào các yếu tố hữu hạn và
liên quan tới thời tiết nên nguồn cung điện của Việt
Nam chưa thật sự phong phú, các nguồn năng lượng
cung cấp điện bị giới hạn.
• Đây chính là cơ hội lớn cho các nhà máy điện đầu
tư và khai thác nguồn năng lượng tái tạo, đầu tư vào
các nguồn năng lượng mới như nguồn năng lượng tái
tạo như gió và mặt trời tỏ ra có hiệu quả đối với một
quốc gia có nhiều điều kiện thuận lợi về địa lý như Việt
Nam. Theo đó, chiến lược phát triển năng lượng trong
thời gian tới là sản lượng điện tái tạo chiếm khoảng 5%
tổng nguồn điện (tương ứng 2.400MW vào năm 2020).
• Trong đó, phát triển năng lượng tái tạo sẽ được ưu
tiên nhằm tăng tỉ lệ các nguồn năng lượng mới và tái
tạo chiếm khoảng 3% tổng năng lượng thương mại sơ
cấp vào năm 2010 và 11% vào năm 2050.
• Việt Nam có các điều kiện thuận lợi khi phát triển
nguồn năng lượng sạch với một ví trí địa lý thuận lợi
so với các quốc gia khác trong khu vực. Việt Nam nằm
trong khoảng 80 – 230 vĩ độ Bắc thuộc khu vực nhiệt
đới gió mùa, có 3000km bờ biển, mỗi năm có 2 mùa
gió chính là Đông Bắc và Đông Nam. Theo báo cáo
của Ngân hàng Thế giới WB, vùng có tiềm năng gió
tốt chiếm khoảng hơn 8.6% diện tích lãnh thổ để xây
dựng các trạm điện gió cỡ lớn. Trong khi đó, số liệu này
ở Campuchia là 0.2%, Thái Lan 0.2%, Lào là 2.9%. Nếu
xét tiêu chuẩn để xây dựng các trạm điện gió cỡ nhỏ
phục vụ phát triển kinh tế ở những khu vực khó khăn
thì Việt Nam có đến 41% diện tích nông thôn. So sánh
với con số này ở 3 quốc gia trên là 6%, 9% và 13%. Tổng
tiềm năng điện gió của Việt Nam khoảng 713,000 MW,
tương đương 250 lần công suất của thủy điện Sơn La
và hơn 13 lần tổng công suất dự báo của ngành Điện
năm 2020. Hai vùng giàu tiềm năng về điện gió ở Việt
Nam là Sơn Hải (Ninh Thuận) và Mũi Né (Bình Thuận) với

vận tốc trung bình có thể lên tới 6 – 7m/s và gió có xu
thế ổn định, số lượng các cơn bão khu vực ít, thích hợp
với các trạm điện gió công suất 3 – 3,5 MW.
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TRIỂN VỌNG ĐẦU TƯ NGÀNH ĐIỆN

• Năng lượng mặt trời cũng được vị trí địa lý ưu ái, với
cường độ bức xạ mặt trời tương đối cao. Số giờ nắng
trung bình khoảng 2000 – 2500 giờ/năm, tổng năng
lượng bức xạ mặt trời trung bình khoảng 150kCal/cm2.
Tiềm năng lý thuyết được các chuyên gia đánh giá
khoảng 43,9 tỷ TOE/năm. Trong đó, nhiều nhất phải kể
đến khu vực phía Nam, vùng Tây Bắc (Lai Châu, Sơn La…)
và vùng Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh)…
Nằm trong khu vụ tiềm năng về phát triển ngành điện
EVNGENCO 3 sẽ là đối tác chiến lược cho các doanh
nghiệp muốn đầu tư vào ngành điện tại Việt Nam.

NGÀNH ĐIỆN LUÔN ĐƯỢC NHÀ
NƯỚC COI LÀ MỘT NGÀNH
THEN CHỐT, TRỌNG ĐIỂM
• Một nền kinh tế phát triển phải gắn với sự phát triển
của ngành năng lượng quốc gia, nhằm đảm bảo cung
cấp đủ nguồn điện cho các hoạt động sản xuất, kinh
doanh và phát triển kinh tế. Việt Nam cũng không nằm
ngoài quy luật đó, khi ngành điện luôn được coi là một
ngành then chốt, trọng điểm và nhận được rất nhiều
sự quan tâm của Nhà nước. Trong những năm vừa qua,
tốc độ tăng trưởng tiêu thụ điện của Việt Nam ngày
càng cao và có xu hướng gấp đôi tốc độ tăng trưởng
GDP, điều đó cho thấy Việt Nam đang trên đà phát
triển ngày càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự tăng trưởng
cao cũng đặt ra bài toán cần có một chiến lược lâu
dài ổn định. Các chính sách đưa ra cần nâng cao hiệu
quả sử dụng điện năng, giảm thiểu tác hại đến môi
trường nhằm tránh đi ngược lại với xu hướng của thế
giới. Mỹ và Trung Quốc, 2 quốc gia có lượng thải CO2
lớn nhất thế giới, đều cho rằng cần phải tập trung giải
bài toán năng lượng, nguyên nhân sâu xa của những
bất ổn kinh tế - tài chính.

GIÁ ĐIỆN CÓ
XU HƯỚNG TĂNG

• Nguyên nhân của tốc độ tiêu thụ điện tăng mạnh
không chỉ bởi nhu cầu phát triển của nền kinh tế mà
còn nằm ở giá của sản phẩm. Hiện nay, giá điện ở
Việt Nam mặc dù được điều chỉnh tăng dần theo các
năm, song việc tăng giá điện sẽ ảnh hưởng rất lớn tới
các hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế.
Do đó, sự điều chỉnh tăng giá được diễn ra rất thận
trọng. Trong năm 2010, giá điện đã được điều chỉnh lần
đầu tiên vào 01/03 với mức tăng 6.8% và đang tiếp tục
xem xét tăng giá khi Tập đoàn Than Khoáng sản Việt
Nam đề nghị trong cuối năm nay. Hiện tại, giá điện của
Việt Nam đang ở mức 1058 VND/kWh, tương đương 5,3
cent/kWh, trong khi để có lãi mức giá bình quân phải
trên 8 cent/kWh. Chính vì vậy việc tăng giá điện là nhu
cầu và cũng là điều chắc chắn trong các năm tới.
• Vùng Tây Bắc (Lai Châu, Sơn La…) và vùng Bắc Trung
Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh)… Nằm trong khu vụ
tiềm năng về phát triển ngành điện EVNGENCO 3 sẽ là
đối tác chiến lược cho các doanh nghiệp muốn đầu tư
vào ngành điện tại Việt Nam.
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• Vị trí ịa lý thuận lợi

LỢI THẾ

• Sản lượng iện sản xuất ổn ịnh

• Hiệu suất sinh lời thấp

• Đội ngũ CBCNV trình ộ cao

• Bị ảnh hưởng bởi kinh tế
vĩ mô/ thời tiết

CƠ HỘI

KHÓ KHĂN

• Nhu cầu iện luôn có xu
hướng tăng cao

• Bị tác ộng lớn bởi giá nguyên
liệu ầu vào

• Cơ hội từ việc chủ ộng nguyên
liệu ầu vào

CH THỨC
THÁ

• Mở rộng loại nguyên liệu (LNG)

• Tỷ trọng nhiên liệu hóa thạch lớn
• Mất cân ối về vốn

• Kinh nghiệm quản lý, vận hành

• Tiến bộ công nghệ trong sản xuất

ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI
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PHÂN TÍCH SWOT TỔNG CÔNG TY

• Cạnh tranh với các ơn vị phát
iện lớn
• Cạnh tranh về nguồn nhân lực

LỢI THẾ

KHÓ KHĂN

• EVNGENCO 3 hiện đang thuộc nhóm các đơn vị
cung cấp điện chính cho Việt Nam. Các nhà máy của
EVNGENCO 3 đều hoạt động ổn định nằm trong các
khu vực trung tâm trọng điểm của lưới điện quốc gia, vị
trí địa lý thuận lợi, tập trung chủ yếu khu vực miền Nam
cửa ngõ kinh tế của Việt Nam - khu vực có nhu cầu sử
dụng điện cao.

• Nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí) chiếm tỷ trọng
lớn: Các nhà máy của EVNGENCO 3 chủ yếu dùng
nhiên liệu hóa thạch (chiếm 82%). Các mô hình nhà
máy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch không phải
là xu hướng đầu tư của các nước phát triển, các nhà
đầu tư có thể gặp khó khăn nhất định trong việc quyết
định đầu tư vào các loại hình nhà máy này.

• Việc sở hữu các nhà máy đã hoàn thành và phát điện
ổn định hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và
đầu tư mới. Đồng thời, trong điều kiện các yếu tố khác
đạt được yêu cầu, việc đầu tư vào EVNGENCO 3 và sở
hữu các nhà máy đã phát điện sẽ giúp các nhà đầu
tư tránh khỏi rủi ro trong quá trình xây dựng và chạy
thử. Đồng thời, có đầy đủ số liệu và cơ sở đánh giá
được tính hiệu quả theo số liệu lịch sử qua các năm
2013-2018.

• Tình hình tài chính chưa thực sự tốt và hấp dẫn: Các
chỉ số tài chính của EVNGENCO 3 hiện nay cho thấy
sự mất cân đối về vốn. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu quá
cao do các dự án đầu tư chủ yếu sử dụng nguồn vốn
vay. Bên cạnh đó, hiệu quả sinh lời từ hoạt động sản
xuất kinh doanh của EVNGENCO 3 chỉ ở mức trung
bình thấp.

• EVN là cổ đông lớn của EVNGENCO 3. Với kinh nghiệm
đầu tư, quản lý, vận hành hệ thống điện toàn quốc và
khả năng cân đối tài chính trong các đơn vị, trong giai
đoạn đầu của Công ty cổ phần và đặc biệt là trong
việc chuyển giao các giai đoạn của thị trường điện
cạnh tranh, EVNGENCO 3 có thể nhận được sự hỗ trợ
trong công tác quản lý, điều hành và tài chính từ EVN.
• EVNGENCO 3 có đội ngũ CBNV có trình độ chuyên
môn cao, có kinh nghiệm trong việc quản lý, vận hành
các nhà máy. Lao động trẻ, trong độ tuổi vàng nên
có lợi thế trong việc tiếp cận và ứng dụng các kiến
thức, công nghệ tiên tiến, hiện đại,..; có nhiều năm kinh
nghiệm về chuyên môn, quản lý; được đào tạo, quy
hoạch cán bộ nguồn để sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ
được giao.

• Hoạt động sản xuất kinh doanh chịu ảnh hưởng lớn
bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô hay yếu tố thời tiết: Một
trong những ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất
kinh doanh của EVNGENCO 3 là biến động tỷ giá, lãi
suất. Việc hệ số nợ cao (chủ yếu là các khoản vay nước
ngoài) và nhận nợ, trả nợ bằng ngoại tệ (JPY, USD)
tác động rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh
của EVNGENCO 3. Ngoài ra, các nhà máy thủy điện
chịu tác động lớn bởi tình hình thời tiết, thủy văn, ảnh
hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động sản xuất
kinh doanh.
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• Nhu cầu phụ tải khu vực phía Nam luôn có xu hướng
tăng cao trong khi các nhà máy điện đầu tư mới chưa
đáp ứng kịp.
• Các nhà máy mới nếu được đầu tư hiệu quả sẽ mang
lại cơ hội tăng trưởng cho EVNGENCO 3. Hiện nay,
EVNGENCO 3 cũng đang thực hiện nghiên cứu đầu tư
04 dự án mới (điện mặt trời, tuabin khí CTHH sử dụng
LNG) với tổng công suất dự kiến là 1.335 MW, sẽ được
đầu tư trong giai đoạn 2019-2024. Nếu đầu tư hiệu quả
các dự án này, EVNGENCO 3 sẽ có cơ hội tăng trưởng
tốt sau giai đoạn 2025.

Phát triển mô hình dịch vụ sửa chữa, vận
hành các nhà máy điện
Sự phát triển nguồn điện đến năm 2030 theo Quy
hoạch điện VII hiệu chỉnh là rất lớn, theo đó nhu cầu
về DVSC thuê, vận hành thuê NMĐ, đặc biệt là NMĐ
chạy than công suất lớn sẽ tăng trưởng rất cao. Bên
cạnh đó, công tác DVSC NMĐ tập trung còn là mục
tiêu của EVN nhằm khắc phục được những hạn chế về
công nghệ, chi phí sửa chữa, hiệu quả công tác đào
tạo và sử dụng lao động. EVNGENCO 3 đã thành lập
công ty EPS để đón bắt cơ hội này.

Chủ động nguyên liệu đầu vào
Về nhiên liệu than
Trong những năm gần đây, nhu cầu than có sự tăng
lên đáng kể, từ mức 10 triệu tấn ở năm 2002 đã tăng
hơn 3,5 lần lên mức tiêu thụ 35,5 triệu tấn vào năm
2014. Trong đó ngành điện là ngành tiêu thụ than nhiều
nhất, chiếm khoảng 50% tổng sản lượng than tiêu thụ.
• Trong tương lai, khi các nhà máy điện chủ động trong
quá trình nhập khẩu than làm nguyên liệu sản xuất sẽ
giúp doanh nghiệp đảm bảo nhiên liệu cho sản xuất
được liên tục.
• Sự tiến bộ trong công nghệ sản xuất than đã có
những bước tiến rất xa trong việc cải tiến chất lượng
than giúp các thông số của lò hơi và tua bin lần lượt từ
cấp: Tới hạn (Subcritical), Siêu tới hạn (Supercritrical),
Trên siêu tới hạn (Ultra-supercritrical - USC) và Trên
siêu tới hạn tiên tiến (Advanced Ultra-supercritrical A-USC). Việc sử dụng than nhập khẩu theo tiêu chuẩn
chất lượng quốc tế có thể giúp tăng được hiệu suất
hơn 3% và giảm 3 lần lượng phát thải khí CO2 (từ 1.800
g/kWh xuống còn dưới 600 g/ kWh).
Ngoài ra, việc tái chế tro xỉ nhà máy nhiệt điện than
ngày càng được tăng cường. Theo “World Wide Coal
Combustion Products Networks”, từ năm 2010, tỷ lệ tái
sử dụng tro xỉ của các nhà máy điện than tại các nước
đã đạt mức bình quân 53,5%. Đến nay, các tiến bộ kỹ
thuật đang cho phép sử dụng nhiều hơn tro xỉ của các
nhà máy điện than.

Các nhà máy sử dụng nguyên liệu hóa thạch bị tác
động lớn bởi giá nguyên liệu đầu vào. Mặc dù, về cơ
bản giá nguyên liệu đầu vào được phản ánh vào giá
bán điện của EVNGENCO 3, tuy nhiên, về mặt dài hạn,
việc phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu cung cấp và
với việc thị trường điện cạnh tranh đi vào vận hành.
EVNGENCO 3 có thể đối diện với vấn đề nguyên liệu.
EVNGENCO 3 phải cạnh tranh trực tiếp với các đơn
vị phát điện trên thị trường. Việc thị trường điện cạnh
tranh đi vào vận hành cùng với các đơn vị phát điện lớn
trên thị trường như EVNGENCO 1, 2, PVPower, nhu cầu
tiêu thụ điện lớn tập trung ở miền Nam, EVNGENCO 3
sẽ phải cạnh tranh về giá và yếu tố liên quan với các
nhà đầu tư khác để phát điện.
EVNGENCO 3 phải cạnh tranh nguồn nhân lực chất
lượng cao với các Tập đoàn, Tổng Công ty trong và
ngoài nước.

Trong quá trình sản xuất, kinh doanh của EVNGENCO 3;
do nhu cầu đầu tư và xây dựng các dự án lớn nên
Tổng công ty phải huy động vốn từ nhiều nguồn; trong
đó việc vay vốn trong nước bị khống chế tỷ lệ, thời hạn
và lãi suất nên EVNGENCO3 phải huy động thêm các
nguồn vốn nước ngoài. Và dù Ngân hàng Nhà nước
đã có chính sách điều hành tỷ giá ổn định, nhưng trên
thực tế, biến động của các đồng ngoại tệ, đặc biệt là
chênh lệch tỷ giá USD khiến lỗ tỷ giá của công ty vẫn
đang ở mức cao.
Năm 2018, sự biến động và chênh lệch tỷ giá đã gây
ra nhiều bất ổn cho thị trường. Trong đó, các đơn vị
trực tiếp bị ảnh hưởng ngoài EVNEGENCO3 còn có các
công ty thuộc ngành dầu khí (PVN, PVT, GAS…), hàng
không (ACV, HVN…), vận tải biển (VOS, VNA, VTO…) cùng
các đơn vị tham gia xây dựng hạ tầng…với tổn thất lên
đến hàng tỷ đồng.

ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

Thị trường điện cạnh tranh đang hình thành tạo cơ
hội lớn cho EVNGENCO 3. Với việc đưa thị trường bán
buôn điện cạnh tranh vào vận hành chính thức từ năm
2019, tiến tới vận hành thị trường bán lẻ cạnh tranh,
EVNGENCO 3 đang đứng trước cơ hội và thách thức
của việc thay đổi giá bán điện và tình hình kinh doanh
trong giai đoạn 2019 trở đi.

THÁCH THỨC
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CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TỔNG CÔNG TY
Chiến lược của EVNGENCO 3 sẽ gắn với mục tiêu để trở thành một đơn vị
phát điện hàng đầu trong nước và khu vực. Điều này chỉ có thể đạt được
thông qua thực hiện đồng bộ các sáng kiến tập trung vào các lĩnh vực:
Nâng cao năng lực quản lý, tái cấu trúc tài chính, thúc đẩy giải pháp nâng
cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng NSLĐ, gia tăng công suất nguồn
năng lượng xanh và bền vững.
MỤC TIÊU

10% - 20%

Gia tăng công
suất nguồn
giai oạn
2019-2025

10% - 15%

Lợi nhuận
sau thuế/
VCSH (%)

NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI MUỐN ĐẠT ĐƯỢC

SỐ LƯỢNG ĐO LƯỜNG MỤC TIÊU

• Vận hành các tổ máy an toàn, tin cậy, kinh tế

• Sản lượng điện sản xuất hàng năm

• Đảm bảo tham gia hiệu quả thị trường điện

• Lợi nhuận thị trường điện

• Thúc đẩy các giải pháp sản xuất, sửa chữa tối ưu và
tiết kiệm chi phí

• Số liệu đo lường các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật

• Phát triển các dự án đầu tư nguồn điện mới hiệu quả
mang lại lợi nhuận cao nhất cho cổ đông
• Nâng cao chất lượng quản trị nguồn nhân lực

ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU
• Vận hành đạt và vượt sản lượng điện kế hoạch với
hiệu quả kinh tế cao nhất

Giảm chi phí
sản xuất

Giảm hệ số nợ
ể giảm ảnh
hưởng của
CLTG

≤3 lần

• Công suất đầu tư dự án mới
• Các chỉ số hiệu quả tài chính
• Điểm KPIs của nhân viên
• Phát triển nhân lực tài năng nội bộ

RỦI RO CHIẾN LƯỢC

• Cải thiện hiệu suất và doanh thu sản xuất điện
• Nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ sửa chữa

• Không cung cấp được nguồn điện bền vững, tin cậy
và an toàn

• Lành mạnh hóa tình hình tài chính

• Không có khả năng đảm bào nhiên liệu cho sản xuất

• Tham gia đầu tư các dự án mới với các đối tác theo
mô hình dự án

• Không có khả năng đáp ứng kỳ vọng ngày càng tăng
của cổ đông

• Tìm kiếm nguồn và phát triển, đa dáng hóa nhân lực
tài năng

• Không có khả năng tối đa giá trị đầu tư

• Chuyển đổi sang văn hóa hiệu suất cao

5% - 10%

• Chi phí cho mỗi đơn vị điện sản xuất
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GIA TĂNG CÔNG SUẤT NGUỒN NĂNG LƯỢNG XANH
Những năm gần đây, khái niệm năng lượng xanh (sạch) đã không còn xa lạ với nhiều nước trên thế giới. Trong thời
gian qua, nguồn năng lượng truyền thống được khai thác chủ yếu là dầu khí, than đá và điện nhưng chỉ trong một
vài năm tới, các nguồn năng lượng này sẽ dần cạn kiệt và không thể đảm bảo lâu dài cho ngành năng lượng Việt
Nam. Trong khi đó, tình trạng lãng phí năng lượng trong sản xuất công nghiệp, xây dựng và giao thông vận tải
ở nước ta diễn ra khá phổ biến và nhu cầu tiêu thụ năng lượng ngày càng gia tăng. Theo Quy hoạch điện 7 điều
chỉnh, Việt Nam sẽ phải nhập khẩu năng lượng. Trước tình hình trên, phương thức chuyển đổi từ năng lượng hóa
thạch sang năng lượng xanh ngày càng trở nên cấp bách.

Năng lượng mặt trời
Với điều kiện về địa lý, khí hậu, Việt Nam được đánh
giá là nước có tiềm năng để phát triển nguồn năng
lượng tái tạo, có khả năng thay thế nguồn năng lượng
hóa thạch, giảm thiểu tác động tới môi trường.
Việt Nam có tiềm năng về năng lượng gió khá lớn, với
đường biển trải dài khiến lưu lượng gió dồi dào, tổng
tiềm năng ước đạt 513.360 MW. Về năng lượng mặt trời,
với lợi thế là một trong những nước nằm trong dải phân
bố ánh nắng mặt trời nhiều nhất trong năm trên bản
đồ bức xạ của thế giới, Việt Nam có rất nhiều thuận lợi
để khai thác nguồn năng lượng này. Ngoài ra, có một
dạng năng lượng tái tạo nữa mà chúng ta vẫn chưa
tận dụng được đó là năng lượng sinh khối như: mùn
cưa, các chất thải nông nghiệp (rơm, phân chuồng,
chất thải thực vật.. .). Việc nghiên cứu phát triển nguồn
vật liệu và năng lượng sinh khối tạo ra những dạng
năng lượng, vật liệu sạch, rẻ góp phần bảo đảm an
ninh năng lượng, vừa bảo vệ môi trường, vừa thu ngoại
tệ từ xuất khẩu năng lượng, bán quota giảm phát thải

khí CO2 để tái đầu tư. Mặc dù nhiều tiềm năng, song
việc phát triển năng lượng tái tạo ở nước ta chưa thật
sự tương xứng với tiềm năng sẵn có.
Theo đánh giá của các chuyên gia, mỗi năm, chúng ta
mất hơn tỷ USD do không khai thác và sử dụng những
nguồn năng lượng tái tạo như gió, năng lượng mặt trời
năng lượng sinh khối... Để tạo điều kiện cho các nhà
đầu tư tham gia vào việc phát triển năng lượng tái
tạo, Chính phủ đã hình thành khung chính sách quy
định một số cơ chế chính sách tài chính đối với những
dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch như Luật Bảo
vệ môi trường năm 2014 2005; Luật Điện lực năm 2004,
sửa đổi bổ sung năm 2012; Luật sử dụng năng lượng
tiết kiệm và hiệu quả năm 2010; Chiến lược quốc gia
về Bảo vệ môi trường đến năm 2010 và tầm nhìn đến
năm 2020; Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg quy định
một số cơ chế chính sách tài chính đối với dự án đầu
tư theo cơ chế phát triển sạch (CDM)...

Đặc biệt, trong Chiến lược phát triển năng lượng quốc
gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm
2050 đuợc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã đề ra
mục tiêu phát triển đồng bộ và hợp lý hệ thống năng
lượng: điện, dầu khí, than, năng lượng mới và tái tạo
trong đó, quan tâm phát triển năng lượng sạch, ưu tiên
phát triển năng lượng mới và tái tạo nhằm đảm bảo
cung cấp đủ năng lượng cho nhu cầu phát triển kinh
tế - xã hội. Cụ thể, Việt Nam phấn đấu đến năm 2030
năng lượng tái tạo sẽ đạt 6% trong tổng điện năng
sản xuất, dự kiến tăng sản lượng lên 13 nghìn MW từ
nguồn năng lượng tái tạo trong giai đoạn từ nay đến
năm 2030. Đến năm 2025, sản lượng ethanol và dầu
thực vật đạt 1,8 triệu tấn, đáp ứng khoảng 5% nhu cầu
xăng dầu trong cả nước. Chủ trương thúc đẩy phát
triển nguồn năng lượng tái tạo của Nhà nước đã tạo
đòn bẩy cho việc triển khai các dự án đầu tư vào năng
lượng sạch.

Chính sách phát triển năng lượng sạch của Nhà nước
cũng khuyến khích sản xuất, giảm thuế nhập khẩu các
thiết bị năng lượng tái tạo như hầm ủ biogas, tua bin
gió, xây dựng quỹ hỗ trợ đầu tư nghiên cứu khảo sát
phát triển năng lượng tái tạo. Các nhà đầu tư trong
nước và ngoài nước được phép đầu tư về vốn, công
nghệ để xây dựng dự án năng lượng sạch tại Việt Nam
đi kèm với việc được hưởng ưu đãi về thuế, tiền thuê
đất, tín dụng đầu tư của Nhà nước... Phát triển nguồn
năng lượng sạch thay thế cho nguồn năng lượng hóa
thạch, tăng cường sử dụng hiệu quả năng lượng trong
sản xuất và tiêu dùng chính là chìa khóa giải quyết bài
toán ô nhiễm môi trường, tiết kiệm được nguồn ngoại
tệ đầu tư xây dựng các nhà máy thủy điện, nhiệt điện,
cũng như giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ, đảm bảo an
ninh lương thực và hướng đến nền kinh tế carbon thấp.
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Trong năm 2018, ngoài các lĩnh vực điện truyền thống,
EVNGENCO 3 tiếp tục xúc tiến công tác đầu tư xây

dựng các dự án điện mặt trời gồm: dự án điện mặt trời
tại các hồ thủy điện Buôn Kuốp (50 MW), Srêpốk (50
MW) thuộc tỉnh Đắk Lắk và dự án điện mặt trời Ninh
Phước 7 (200 MW) thuộc tỉnh Ninh Thuận. Đồng thời,
EVNGENCO 3 triển khai các thủ tục đầu tư dự án Trung
tâm Điện lực Long Sơn sử dụng khí đốt hóa lỏng (LNG)
tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là hướng đầu tư thể
hiện sự nhanh nhạy của lãnh đạo EVNGENCO 3 trong
lúc Chính phủ đang khuyến khích phát triển các nguồn
điện mới, nhất là là năng lượng tái tạo.

Trong suốt quá trình đầu tư xây dựng và quản lý vận
hành, EVNGENCO 3 luôn chú trọng, đảm bảo công
tác bảo vệ môi trường, thực hiện nghiêm các quy định
của Pháp luật về môi trường cũng như các nội dung
cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường
ĐTM, giấy phép khai thác và sử dụng nước mặt, giấy
phép xả thải... EVNGENCO 3 đã và đang quản lý vận
hành hiệu quả các hệ thống xử lý nước thải, khí thải,
thực hiện phân loại lưu giữ rác thải, chất thải cũng như

các công tác quan trắc giám sát online. Nhận thức
việc bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng, vì vậy
ngoài việc thường xuyên duy tu, bảo dưỡng các hệ
thống, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định
của pháp luật về môi trường, EVNGENCO 3 còn xây
dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp chiến lược bảo
vệ môi trường, trong đó quán triệt chủ trương lắp đặt
các hệ thống quan trắc, giám sát online cho tất cả
các nguồn thải.

Hiện nay, các nhà máy điện thuộc EVNGENCO 3 có
tổng công suất lăp đặt 6304 MW tương đương khoảng
16% tổng công suất lăp đặt của hệ thống điện quốc
gia với sự phân bổ đồng đều trong cơ cấu: điện khí,
điện than và thủy điện. Năng lượng tái tạo mà trước
tiên là điện mặt trời sẽ là lĩnh vực được EVNGENCO 3
tập trung đầu tư triển khai trong những năm tới.

Nhiên liệu khí LNG
Hiện nay nguồn khí cung cấp cho các dự án NMNĐ
Turbine cho chu trình hổn hợp khu vực Phú Mỹ, Bà Rịa,
Nhơn Trạch,… không còn đủ và cần xem xét phương
án bổ sung bằng nguồn LNG. Do vậy việc tìm kiếm,
bổ sung xây dựng nguồn điện tại các khu vực miền
Nam trong giai đoạn đến năm 2030 là cần thiết.
Hơn thế nữa khi các công trình phát triển nguồn điện
của miền Nam như các Nhà máy điện hạt nhân, nhà
máy nhiệt điện than Bạc Liêu bị dừng hoặc đẩy lùi
tiến độ thi công dự án NMNĐ sử dụng khí LNG có các
điều kiện thuận lợi về địa điểm, cơ sở hạ tầng, cảng
biển, khả năng nhập nhiên liệu…sẽ góp phần đáng
kể vào việc giảm thiếu hụt nhiên liệu khí cho các nhà
máy điện (NMĐ) chạy khí hiện hữu tại miền Nam nói
riêng, cũng như giảm sự căng thẳng vận hành hệ
thống truyển tải 500kV Bắc - Nam.
Việc tìm kiếm để bổ sung xây dựng nguồn điện tại các
khu vực miền Nam trong giai đoạn đến năm 2030 để
thay thế các nguồn điện dừng hoặc chậm tiến độ là
cần thiết. Các nguồn nhiệt điện sử dụng nhiên liệu là
khí đốt có những ưu điểm để đóng vai trò này, như sau:
• Khí thải của của nhà máy điện TBKHH dễ xử lý hoặc
không cần xử lý mà vẫn đạt yêu cầu trước khi thải ra
môi trường.

• Phát thải CO2 thấp hơn nhiều so với nhà máy nhiệt
điện than do hiệu suất nhà máy điện turbine khí
chu trình hỗn hợp (TBKHH) cao (trên 60%, trong khi
nhà máy điện than khoảng 40%); và do thành phần
carbon trong nhiên liệu khí đốt tự nhiên thấp hơn
trong nhiên liệu là than.
• Đáp ứng các điều kiện vay vốn của các tổ chức trên
thế giới như đã trình bày ở trên.
• Nhà máy TBKHH có thời gian khởi động đưa vào vận
hành nhanh hơn nhà máy nhiệt điện than, đặc biệt là
các turbine khí.
• Nhà máy đáp ứng được yêu cầu chạy nền và chạy
lưng cho hệ thống điện.
• Nhu cầu sử dụng đất thấp khi so sánh với các
nguồn điện khác.
• Thời gian xây dựng nhanh, khoảng từ 34 – 36 tháng.
Trên cơ sở phân tích tính khả thi dự án thì việc Tổng
Công ty nghiên cứu TTĐL Long Sơn có các điều kiện
thuận lợi về địa điểm, cơ sở hạ tầng, cảng biển, khả
năng nhập nhiên liệu, dễ tìm kiếm nguồn tài chính,…
sẽ góp phần đáng kể vào việc giảm thiếu hụt nhiên
liệu khí cho các nhà máy điện (NMĐ) chạy khí hiện hữu
tại miền Nam nói riêng, cũng như giảm sự căng thẳng
vận hành hệ thống truyển tải 500kV Bắc - Nam.
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ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Phấn đấu đến năm 2025, Tổng Công ty phát điện 3 trở thành doanh nghiệp năng lượng hàng đầu trong nước và
khu vực Đông Nam Á (về năng suất lao động và chất lượng dịch vụ cung cấp), đảm bảo vận hành các nhà máy
điện an toàn, tin cậy và ổn định.
• Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động
quản trị và sản xuất kinh doanh: Tiếp tục triển khai
nhân rộng Đề án giải pháp quản lý, lưu trữ thông số
vận hành bằng phần mềm nhật ký vận hành điện tử
thay cho việc lưu trữ bằng bản cứng: Đã thực hiện triển
khai áp dụng giải pháp quản lý, lưu trữ thông số vận
hành bằng phần mềm nhật ký vận hành điện tử thay
cho việc lưu trữ bằng bản cứng như hiện nay đối với
bản ghi thông số thiết bị và sổ nhật ký vận hành/ sổ
giao ca tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ. Đang tiếp tục
triển khai nhân rộng các đơn vị phát điện trực thuộc
còn lại: Công ty NĐ Mông Dương, Vĩnh Tân; Công ty
TĐ Buôn - Kuốp.

+ RMS giúp đưa ra các giải pháp ngăn ngừa các vấn
đề phát sinh của các hệ thống thiết bị trở nên nghiêm
trọng; Tăng tính chủ động, giảm thiểu thời gian công
tác sửa chữa bảo dưỡng do dự đoán trước tình trạng
thiết bị trước khi xảy ra thiệt hại nghiêm trọng.

• Tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện Đề án thành lập
Trung tâm vận hành tập trung cho các nhà máy thủy
điện: Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah và Srêpok 3 của CTTĐ
Buôn Kuốp và thí điểm triển khai thực hiện trong thời
gian tới.

• Nghiên cứu triển khai xây dựng Đề án giải pháp tối
ưu hóa chi phí và tăng cường năng lực cạnh tranh
trong lĩnh vực thị trường điện.

• Nghiên cứu triển khai xây dựng Hệ thống giám sát
từ xa theo thời gian thực RMS (Remote Monitoring
System), hỗ trợ quyết định phương án vận hành, bảo
dưỡng tối ưu để kịp thời chẩn đoán, dự báo, phòng
ngừa, ngăn chặn các sự cố. Qua đó, giúp nâng cao
năng lực quản trị sản xuất của Tổng Công ty nói
chung và Công ty Dịch vụ Sửa chữa các nhà máy
điện EVNGENCO 3 nói riêng, sớm hình thành Trung tâm
kiểm soát và chuẩn đoán từ xa cho các nhà máy điện
thành viên, trong đó:

+ Giảm thiểu rủi ro và tối ưu chi phí trong công tác vận
hành và sửa chữa bảo dưỡng nhà máy điện; Giúp tư
vấn và chia sẽ kinh nghiệm kỹ thuật vận hành - sửa
chữa cho các nhà máy điện khác.
• Nghiên cứu triển khai xây dựng Đề án ứng dụng CNTT
trong công tác quản lý dự án: công tác kiểm soát an
toàn và kiểm soát tiến độ dự án từ xa.

• Nghiên cứu triển khai xây dựng hoàn thiện Hệ thống
quan trắc thủy văn nhằm điều tiết có hiệu quả các
hồ chứa, liên hồ chứa thủy điện, sử dụng tối ưu nguồn
nước. Đồng thời, ứng dụng CMCN 4.0 để thu thập,
nâng cao khả năng phân tích, dự báo các thông tin
về khí tượng, thủy văn đáp ứng nhu cầu khai thác hiệu
quả tài nguyên nước.
• Nghiên cứu triển khai Đề án xây dựng hồ sơ cơ sở dữ
liệu cụ thể nhân sự trong cơ quan TCT để phục vụ cho
hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh.

INTERNET OF THNGS (IOT)
VÀ BIG DATA
• Đối với sản xuất điện năng thì công nghệ nền tảng
là chuyển đổi năng lượng. Tổng Công ty Phát điện 3
hiện đang quản lý vận hành các tổ máy tuabin khí,
thủy điện và đặc biệt là nhiệt điện than có công nghệ
hiện đại, gam công suất khá lớn từ 540 - 622 MW, sử
dụng công nghệ lò PC và CFB. Tuy nhiên, cùng với sự
phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật hiện
đại, nhiều giải pháp kỹ thuật đã được nghiên cứu ứng
dụng thành trong trong lĩnh vực nâng cao công suất
và hiệu suất phát điện trong đó có việc nghiên cứu,
ứng dụng công nghệ số trong điều khiển, giám sát nhà
máy điện sẽ góp phần nâng cao hiệu suất chung của
nhà máy và vẫn đảm bảo được hiệu quả hoạt động,
công suất phát.
• Ngoài những tác động trực tiếp lên các công đoạn
chính của quá trình sản xuất điện, CMCN 4.0 còn tác
động đến các doanh nghiệp nói chung và Tổng Công
ty Phát điện 3 nói riêng nguy cơ người lao động hiện
hữu sẽ bị dư thừa. Mặt khác, xét về tổng thể, các công
việc an toàn và thu nhập cao hơn có thể sẽ gia tăng
sau khi công nghệ thay thế dần con người.

• Trong tương lai, năng lực sẽ trở thành nhân tố cốt
lõi của nền sản xuất. Tự động hóa cực cao và khả
năng siêu kết nối trong ngắn hạn chắc chắn sẽ có tác
động đối với lực lượng lao động. Theo đó, một phần
lực lượng lao động kỹ năng thấp (chẳng hạn các công
nhân trong dây chuyền) vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề
bởi tự động hóa cơ bản trong cuộc CMCN lần thứ 3,
nay có thể bị ảnh hưởng hơn nữa. Sự ra đời của robot
có khả năng di chuyển và tương tác, sẽ giúp các công
việc kỹ năng thấp đạt năng suất nhảy vọt. Tuy nhiên,
những người bị ảnh hưởng nặng nhất có thể là lực
lượng lao động có kỹ năng trung bình. Bởi lẽ sự phát
triển của siêu tự động hóa và siêu kết nối, cộng với
trí tuệ nhân tạo sẽ tác động đáng kể đến bản chất
của các công việc tri thức. Tự động hóa ban đầu sẽ
ảnh hưởng đến công việc văn phòng, bán hàng, dịch
vụ khách hàng, và các ngành hỗ trợ. Quá trình robot
tự động hóa, báo cáo tự động và trợ lý ảo sẽ trở nên
phổ biến. Trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng có thể
không cần sự can thiệp của con người, hầu hết truy
vấn khách hàng được trả lời tự động...
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Quản trị hiện đại – Tiền đề phát triển

Thông tin và hoạt động của Hội đồng quản trị
Thông tin và hoạt động của Ban Kiểm soats
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Các hoạt động chính của HĐQT trong năm 2018 ( từ
ngày 1/10/2018 đến ngày 31/12/2018): 03 tháng cuối
năm 2018, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp HĐQT, tổ
chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT,
ban hành 22 Nghị quyết và 30 Quyết định để Tổng
Giám đốc và các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ
SXKD năm 2018.
Về Kế hoạch Sản xuất kinh doanh; Đầu tư xây dựng quý
4/2018 & năm 2019: Tiếp tục chuyển tiếp thực hiện từ
công ty TNHH MTV sang CTCP và chỉ đạo Tổng Công ty
trình kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2019 để soát xét trình
công ty mẹ - EVN.
Ban hành các quy chế quản lý nội bộ và phân cấp trong
CTCP:
• HĐQT thống nhất áp dụng 17 QCQLNB do EVN ban
hành và 32 QCQLNB do Tổng Công ty xây dựng và ban
hành áp dụng.
• HĐQT Tổng công ty -CTCP đã tiến hành rà soát các
dự thảo các quy chế quản lý nội bộ và đã ban hành
17 quy chế quy định quan trọng, đáp ứng cho nhu cầu
quản trị- điều hành của TCT-CTCP và tiếp tục triển khai
đến tháng 5/2019 sẽ ban hành toàn bộ các quy chế
quản lý nội bộ.
Về công tác Tổ chức bộ máy
• Duy trì bộ máy hiện hữu của Công ty TNHH MTV, đáp
ứng yêu cầu hoạt động ổn định của Tổng Công ty và
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chuyển tiếp sang công ty cổ phần.
• Đã tiến hành bổ nhiệm các chức danh Phó TGĐ;
Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng ban,
Phó Trưởng ban các ban chức năng của CTCP trên cơ
sở chuyển tiếp từ các ban chức năng của công ty TNHH
MTV tương ứng. Đối với các đơn vị thành viên thì chuyển
tiếp quyền quản lý quản lý điều hành từ Công ty TNHH
MTV sang Công ty cổ phần .
• Xây dựng và ban hành Chương trình làm việc quý 4
năm 2018 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.
Công tác kiểm toán kiểm soát:
Tiếp tục triển khai thực hiện kiểm soát các đơn vị theo
Chương trình kiểm soát năm 2018 của Tổng Công ty (kiểm
soát CTCP Thủy điện Thác Bà, Kiểm soát CTCP Nhiệt điện Bà
Rịa, kiểm soát công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, Ban quản lý Dự án
Nhiệt điện Vĩnh Tân, ….
• HĐQT đã xem xét thông qua báo cáo tài chính năm 2017
của các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty.
• HĐQT xem xét thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 của
các đơn vị có vốn góp của Tổng Công ty tại các CTCP.
• HĐQT đã chỉ đạo để Tổng Công ty xây dựng Đề án đảm
bảo nhiên liệu khí cho các Nhà máy điện của Tổng Công ty.
• HĐQT Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quyết toán cổ
phần hóa (xử lý chênh lệch tỷ giá) và phương án thoái vốn tại
các công ty cổ phần để nâng cao năng lực về tài chính của
Tổng Công ty.

• HĐQT đã Xem xét và quyết định 09 nội dung công việc
lấy ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐQT: ((1) Quyết
toán công trình đại tu Tổ máy GT 22 Phú Mỹ 2.1; (2) Dự thảo
QCQLNB của Tổng Công ty Phát điện 3: Quy định quản lý
chi tiêu, Quy định quản lý phân phối và sử dụng các quỹ,
Quy chế quyết toán dự án hoàn thành, Quy chế đào tạo và
phát triển nguồn nhân lực; Quy chế thi và xếp lương nâng
ngạch viên chức chuyên môn nghiệp vụ/Tổng Công ty Phát
điện 3-CTCP; (3) Ý kiến về mẫu con dấu của Tổng Công ty
Phát điện 3-CTCP; (4) Ý kiến về kéo dài thời gian làm Người
đại diện của Tổng Giám đốc CTCP Nhiệt điện Bà Rịa; (5) Dự
thảo quy chế công bố thông tin và Kế hoạch sản xuất kinh
doanh năm 2019 của CTCP Thủy điện Thác Bà và Báo cáo
tài chính năm 2017 của các Đơn vị; (6) Ý kiến về Gía cung cấp
dịch vụ phụ trợ năm 2019 và HĐ sửa đổi bổ sung số 06 HĐ
cung cấp dịch vụ phụ trợ NMNĐ Bà Rịa; (7) Thông qua nội

dung biểu quyết tại họp HĐQT lần 4 năm 2018 của CTCP
Nhiệt điện Ninh Bình; (8) Cơ cấu con dấu của các đơn vị trực
thuộc Tổng Công ty; (9) Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho
các Chi nhánh của Tổng Công ty,...
• HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng Giám đốc cũng
như Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ
của mình theo Điều lệ của Tổng Công ty, Nghị quyết của Đại
hội đồng cổ đông lần đầu và Hội đồng quản trị.
• Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã kiểm soát thực hiện chỉ
đạo , giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong thực
hiện tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định,
các Văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ
Tổng Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành;
các quy định hiện hành của Tổng Công ty đang áp dụng.
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Ban Kiểm soát hoạt động theo quy định của Luật
doanh nghiệp số 68/2014-QH13, Điều lệ và Quy chế
quản trị Tổng công ty được thông qua tại Đại hội đồng
cổ đông lần đầu vào ngày 17/9/2018.
Ngoài ra, hoạt động của Ban kiểm soát còn chịu sự chi
phối của Quy chế về công tác Kiểm toán nội bộ, Giám
sát tài chính và kiểm soát trong Tập đoàn Điện lực
Quốc gia Việt Nam, ban hành theo Quyết định số 44/
QĐ-EVN ngày 13/02/2018.
Hiện Ban kiểm soát đang soạn thảo Quy chế hoạt
động của Ban kiểm soát và lấy ý kiến các thành viên
Ban kiểm soát sau đó lấy ý kiến Hội đồng quản trị và
thống nhất ban hành.

Kế hoạch kiểm soát năm 2018 do Chủ tịch HĐTV EVN
ban hành theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐTV ngày
26/01/2018. Ban kiểm soát (giai đoạn 9 tháng đàu năm
là Kiểm soát viên) đã thực hiện với những hoạt động
chính như sau:
• Thường xuyên theo dõi, kiểm soát việc chấp hành
chế độ, chính sách của Nhà nước, việc thực hiện các
Nghị quyết của Hội đồng thành viên, các Quy chế, Quy
định, Chỉ thị của Tập đoàn, Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đông lần đầu tại Tổng Công ty. Kết quả, Tổng Công
ty chấp hành tốt chế độ, chính sách của Nhà nước và
chấp hành, thực hiện tốt các Nghị quyết, các Quy chế,
Quy định, Chỉ thị của Tập đoàn và Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông lần đầu.

• Giám sát việc công bố thông tin của Tổng Công ty
theo quy định hiện hành.

• Thẩm định Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm
2017.

• Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm soát trực tiếp 03/03
cuộc kiểm soát tại các đơn vị gồm:

• Thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2017 của Tổng
công ty đã được kiểm toán.

+ Kiểm soát công tác sửa chữa lớn tại Công ty Thủy
điện Buôn Kuốp;

• Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018
của Tổng công ty.

+ Phúc tra việc tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm
soát viên trong đợt kiểm soát công tác quản lý nhiên
liệu tại Công ty Nhiệt điện Mông Dương và tại Công ty
Nhiệt điện Vĩnh Tân;

• Thẩm định Kế hoạch quỹ tiền lương sản xuất điện
năm 2018 của Tổng công ty.

+ Kiểm soát việc thực hiện nghĩa vụ của Người đại diện
(NĐD), Kiểm soát viên (KSV) do Tổng công ty Phát điện
3 cử tại CTCP Nhiệt điện Bà Rịa và thông qua NĐD
kiểm soát các mặt hoạt động của CTCP Nhiệt điện
Bà Rịa.
• Tham gia giám sát kiểm toán độc lập trong việc thực
hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Tổng Công ty và các
Đơn vị thành viên năm 2017.
• Thẩm định Báo cáo quyết toán lương sản xuất điện
năm 2017 của Tổng công ty trình EVN phê duyệt.

• Báo cáo tất cả kết quả thẩm định các báo cáo trên
và kết quả các cuộc kiểm soát về Hội đồng thành viên
Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
• Thực hiện giám sát và Báo cáo kết quả giám sát
thường xuyên quý 1, quý 2 và quý 3 năm 2018 gửi Ban
Kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính Tập đoàn điện
lực Việt Nam.
• Soạn thảo dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm
soát đang lấy ý kiến của các thành viên Ban kiểm soát.
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BÁO CÁO
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

MẶT BẰNG DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI VĨNH TÂN 2

Giới thiệu về báo cáo phát triển bền vững
EVNGENCO 3 nhìn nhận “Báo cáo phát triển bền vững”
là cơ hội để doanh nghiệp và các nhà đầu tư tương
tác với nhau chủ động hơn. Chúng tôi tin rằng Báo
cáo phát triển bền vững là xu hướng tất yếu để tăng
cường tính minh bạch và hướng tới cải thiện tính bền
vững của các hoạt động đầu tư của mình. Đây cũng là
công cụ quản lý có thể giúp doanh nghiệp nâng cao
hiệu quả hoạt động, củng cố quan hệ với các bên liên
quan, gia tăng giá trị doanh nghiệp và thu hút đầu tư.

DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI VĨNH TÂN 2

Giới thiệu về báo cáo phát triển bền vững
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Mô hình quản trị phát triển bền vững của
EVNGENCO 3

98

Chiến lược phát triển bền vững

99

Các vấn đề trọng yếu liên quan đến phát triển
bền vững
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Ban iều hành: EVNGENCO 3 tích hợp chiến lược
hoạt ộng và các mục tiêu kinh doanh vào chiến
lược phát triển bền vững. Định kỳ thực hiện xác
ịnh và phân tích các rủi ro trọng yếu trong ngắn
và dài hạn bao gồm các rủi ro phát sinh từ những
thay ổi về môi trường, xã hội ể ánh giá tần
suất và mức ộ tác ộng ể ưa ra các biện
pháp quản lý phù hợp.

heat tra
d
ppe
bheatG trapped
Gs
H
byy GHGs

Các ơn vị thành viên/ các ban chức năng: Triển
khai thực hiện kế hoạch phát triển bền vững theo
ịnh hướng của Ban Điều hành và HĐQT.

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

Kiểm soát rủi ro về phát triển bền vững: Trên cơ
sở ịnh hướng của HĐQT, nghiên cứu, xây dựng,
ề xuất các mục tiêu và kế hoạch phát triển bền
vững. Truyền thông các mục tiêu, kế hoạch chi
tiết cho các ơn vị thành viên/Ban chức năng và
tổ chức triển khai thực hiện và kiến nghị iều
chỉnh ể ảm bảo ạt ược các mục tiêu ề ra.

BAN ĐIỀU HÀNH

Phát triển
bền vững
CÁC ĐƠN VỊ THÀNH
VIÊN/ CÁC BAN
CHỨC NĂNG
KIỂM SOÁT RỦI RO VỀ
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Khai thác tiềm năng
sử dụng năng lượng
tiết kiệm và hiệu quả
Có thể nói đây là giải pháp hữu hiệu nhất mà nhiều
nước trên thế giới áp dụng, nhằm giảm nhu cầu điện
năng để từ đó giảm chi phí đầu tư vào phát triển
nguồn lưới cung cấp điện, giảm tác động xấu đến môi
trường sinh thái (giảm phát thải ô nhiễm, chiếm dụng
đất đai…) và giảm giá thành điện năng…

Theo nghiên cứu, đánh giá của một số chuyên gia
năng lượng trong nước và quốc tế, giải pháp sử dụng
năng lượng hiệu quả có thể giảm nhu cầu điện năng
của cả nước khoảng 11-12% vào năm 2030.

Phát triển năng lượng xanh thải ít carbon
Trong chiến lược phát triển các dự án năng lượng điện
mặt trời và nhiên liệu khí LNG là chiến lược đúng đắn,
phù hợp với Quyết định “Phê duyệt chiến lược phát triển
năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn
đến năm 2050”, trong đó đã nêu lên định hướng phát
triển các dự án điện sinh khối, gió và mặt trời đến gần 90
tỷ kWh, chiếm tỷ trọng khoảng 15% tổng sản lượng phát
điện vào năm 2030. Chiến lược cũng đề xuất các cơ chế
chính sách về ưu tiên, khuyến khích các thành phần kinh
tế đầu tư phát triển các dự án năng lượng tái tạo, về xây
dựng giá bán điện, đảm bảo thu hồi chi phí đầu tư và lợi
nhuận hợp lý đối các dự án năng lượng tái tạo nối lưới.

Đồng thời, theo nghiên cứu, đánh giá của các chuyên
gia năng lượng quốc tế, chi phí đầu tư các dự án điện
từ năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió và mặt trời có
xu hướng ngày càng giảm mạnh, dẫn tới giá thành điện
năng các dự án gió, mặt trời hoàn toàn có thể cạnh
tranh được tại một số thị trường, ngay cả khi không có
trợ giá và không chỉ vì có nguồn tài nguyên tốt. Đây sẽ
là hứa hẹn tốt để EVNGENCO 3 định vị trên thị trường
sản xuất và cấp phát điện năng tại Việt Nam.

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hội ồng quản trị: Đưa ra ịnh hướng chiến lược
chung và thông qua các mục tiêu chính yếu, kế
hoạch phát triển bền vững và chịu trách cao nhất
về chiến lược phát triển bền vững của Công ty.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
CỦA EVNGENCO 3
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CÁC VẤN ĐỀ TRỌNG YẾU LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT
TRIỂN BỀN VỮNG
Công tác bảo vệ môi trường
Tổng Công ty luôn duy trì thực hiện đúng và đầy đủ các yêu cầu về môi
trường theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành, theo báo cáo
đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được cơ quan chức năng phê duyệt
và các giấy phép về môi trường, cụ thể như sau:
Về thủ tục môi trường
Tất cả các nhà máy điện đang vận hành đều có giấy
phép môi trường đầy đủ theo quy định, như báo cáo
ĐTM và quyết định phê duyệt; giấy xác nhận hoàn
thành công trình BVMT; giấy phép khai thác, sử dụng
nước mặt; giấy phép khai thác, sử dụng nước biển;
giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; sổ đăng ký
chủ nguồn thải CTNH, quy trình ứng phó sự cố tràn
dầu, sự cố hóa chất; phương án bảo vệ môi trường,...

Về quan trắc, giám sát môi trường định kỳ

Về khí thải
Đối với các NMĐ đốt khí: Sử dụng nhiên liệu khí tự nhiên
là loại nhiên liệu sạch không gây phát sinh bụi, mặc
khác các tổ máy tuabin khí đều ứng dụng công nghệ
giảm thiểu hàm lượng các chất ô nhiễm trong khí thải
gây ảnh hưởng đến môi trường, vì vậy nồng độ các
chất gây ô nhiễm không khí như bụi, SOx, NOx đều
đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép.
Đối với các NMNĐ đốt than: Đã bố trí đầy đủ các công
trình xử lý khí thải theo quy định như hệ thống lọc bụi
tĩnh điện (ESP); hệ thống khử NOx (SCR); hệ thống khử
SOx (FGD).
Khí thải sau xử lý được dẫn đến ống khói thải cao trước
khi phát tán ra môi trường.
Kết quả quan trắc thông số khí thải đầu ra của các
Nhà máy đều đạt quy chuẩn QCVN 22:2009/BTNMT và
quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT, điều này chứng tỏ
các công trình BVMT hoạt động có hiệu quả.

Về tro xỉ và chất thải rắn
Tro xỉ thải ra trong quá trình vận hành NMNĐ đốt than
là chất thải rắn công nghiệp thông thường, không

thuộc danh mục chất thải nguy hại. Các nhà máy đều
bố trí khu vực lưu trữ tro xỉ và được các đơn vị chức
năng thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu thụ.
Trong thời gian qua, căn cứ theo các quy định của các
Chính phủ và các Bộ, Ngành, Tổng Công ty đã nỗ lực
tìm kiếm các đối tác có đủ chức năng và năng lực để
có thể tiêu thụ tối đa lượng tro, xỉ phát sinh của các
NMNĐ đốt than. Song song đó, các đơn vị cũng chủ
động mời đơn vị có thẩm quyền để lấy mẫu, phân tích
và cấp giấy chứng nhận công bố hợp chuẩn, hợp quy
để sử dụng tro, xỉ để làm vật liệu xây dựng và làm vật
liệu san lấp. Vì vậy đã góp phần giảm áp lực lưu trữ và
đảm bảo an toàn tại bãi xỉ và nâng cao hiệu quả công
tác bảo vệ môi trường.
Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí các thùng chứa rác thải
sinh hoạt có nắp đậy tại các khu vực làm việc; hợp
đồng với đơn vị chức năng (chủ yếu là các đơn vị tại
địa phương) để tiến hành thu gom, vận chuyển và xử lý.
Chất thải rắn công nghiệp thông thường: Các vật tư,
thiết bị kém, mất phẩm chất được thu hồi, lưu kho và
thực hiện thủ tục thanh xử lý theo quy định.

Chương trình quan trắc: Tất cả các đơn vị đều thực
hiện quan trắc môi trường định kỳ và báo cáo đến cơ
quan chức năng đầy đủ theo yêu cầu trong báo cáo
ĐTM, các giấy phép về môi trường về chỉ tiêu, thông
số và tần suất quan trắc. Theo quy định mới tại Thông
tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016, kể từ quý
IV/2016, các đơn vị triển khai công tác quan trắc môi
trường định kỳ với tần suất 03 tháng/lần. Bên cạnh đó,
việc quan trắc tại một số đơn vị còn được thực hiện
định kỳ 01 tháng/ lần hoặc 02 tháng/lần theo các giấy
phép tài nguyên nước.
Đơn vị quan trắc: Hợp đồng với đơn vị quan trắc được
Bộ Tài Nguyên và Môi Trường (TN & MT) cấp giấy phép
đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Về lắp đặt thiết bị quan trắc tự động liên
tục và truyền số liệu
Nước làm mát và nước thải: Các đơn vị đã hoàn thành
lắp đặt đầy đủ các thiết bị quan trắc online các thông
số theo quy định tại các giấy phép môi trường và theo
Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016; đồng
thời cũng đã lắp đặt các thiết bị lấy mẫu tự động và
được niêm phong bởi Sở TN & MT địa Phương.

Về khí thải: Các NMNĐ than đã lắp đặt thiết bị quan
trắc online các thông số về khí thải (hệ thống CEMS)
theo yêu cầu.
Hiện tại, số liệu quan trắc môi trường online các thông
số về nước thải và khí thải đã được truyền về các Sở
TN&MT địa Phương để phối hợp giám sát theo quy
định.

Tình hình thực hiện các hạng mục, dự án
cải tiến, nâng cấp, bảo vệ môi trường
Các NMNĐ than như Vĩnh Tân 2 và Mông Dương 1 đã
thực hiện hoàn thành dự án chuyển đổi nhiên liệu dầu
khởi động và đốt kèm từ dầu HFO/FO sang dầu DO.
Tổng Công ty đã tổ chức triển khai xây dựng và thực
hiện ký kết Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ
môi trường, đảm bảo an ninh trật tự và khai thác, sử
dụng hiệu quả các công trình hạ tầng kỹ thuật dùng
chung tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân giữa các đơn
vị trong Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, điều này góp
phần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác bảo vệ
môi trường tại một trong những trung tâm điện lực lớn,
có vai trò quan trọng về đảm bảo an ninh năng lượng
của hệ thống điện quốc gia.
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Số lượng lao động và cơ cấu lao động

EVNGENCO 3 luôn đảm bảo việc làm và đời sống của người lao động luôn ổn định,
được quan tâm, chăm sóc đầy đủ quyền lợi về vật chất và tinh thần theo quy định
của phá́p luật, đồng thời luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho người lao động rèn
luyện, trau dồi kiến thức, kỹ năng để phát triển.

2.710

NGƯỜI

tổng số cán bộ công nhân viên
Tại thời điểm ngày 31/12/2018
Tại EVNGENCO 3, chúng tôi:
• Luôn đổi mới tư duy trong việc xây dựng và đào tạo đội ngũ ngày một phát triển, thúc đẩy sự sáng tạo mỗi cá
nhân lao động. Đa dạng hóa các hình thức đào tạo phát triển nguồn lực.
• Luôn hoàn thiện cơ chế chính sách theo hướng khuyến khích thu hút nguồn lực giỏi. Sử dụng lao động hiệu quả,
tinh gọn, tăng NSLĐ. Đánh giá hiệu quả thông qua KPI; gắn kết quả KPI với việc trả lương, thưởng, thành tích, quy
hoạch,.. đối với NLĐ.
• Tạo cơ hội học tập và phát triển công bằng cho NLĐ, không phân biệt đối xử; động viên khen thưởng kịp thời và
xử lý nghiêm minh các hình thức vi phạm nội quy lao động.

Tiêu chí

Số lượng
(người)

Tỷ lệ
(%)

2.710

100

68

2,51

I

Theo trình ộ lao ộng

1

Trên ại học

2

Đại học

1.268

46,79

3

Trung cấp, cao ẳng

1.029

37,97

4

Lao ộng phổ thông

94

3,47

5

Công nhân kỹ thuật

251

9,26

II

Phân theo giới tính

2.710

100

1

Nam

2.295

84,69

2

Nữ

415

15,31

Ghi chú: Lao động trên không bao gồm số lao động của các đơn vị đã
thực hiện bàn giao về EVN từ ngày 01/01/2019: Công ty Nhiệt điện Thái
Bình kiêm Ban QLDA Nhiệt điện Thái Bình, lực lượng CBSX NMNĐ Vĩnh Tân
4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng.

68; 2,51%
251; 9,26%
94; 3,47%
1.268; 46,79%

THEO TRÌNH ĐỘ
LAO ĐỘNG

1.029; 37,97%

Trên đại h c
Đại h c
Trung c p, cao đẳng
Lao đ ng ph thông
Công nhân kỹ thuật

Nâng cao tinh thần của người lao động
Sau những giờ làm việc tập trung, căng thẳng,
EVNGENCO 3 thường tổ chức các hoạt động vui chơi,
nghỉ dưỡng, teambuilding, hội thao nhân các dịp nghỉ
lễ, tết, thành lập Tổng Công ty,… để nâng cao tinh
thần đoàn kết trong toàn thể CBCNV. Cụ thể:

từ ngày 10/3/2018 đến ngày 23/03/2018 với sự tham
gia nhiệt tình và đông đảo từ các thành viên của 03
đơn vị trong Công ty (02 Phân xưởng Vận hành, Khối
Nghiệp vụ) và 02 đơn vị khách mời là Công đoan Cơ
quan EVNGENCO 3 và Công đoan Công ty EPS.

Chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty Nhiệt
điện Phú́ Mỹ, Công Đoàn Tổng Công ty kết hợp với
Đoàn thanh niên tổ chức Hội thao Công ty Nhiệt điện
Phú́ Mỹ năm 2018 bao gồ̀m 03 nội dung: môn Bóng
đá mini (7 người), Tennis và Cầu lông. Hội thao diễn ra

Triển khai các hoạt động hướng về cơ sở, “vì lợi ích đoàn
viên”, trong các ngày từ 23/5/2018 đến 26/5/2018 tại
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Tổng Công ty
đã tổ chức Hội thao CNVCLĐ năm 2018 – do Công ty
Thuỷ điện Buôn Kuốp đăng cai.

Công tác đào tạo
CBCNV luôn được quan tâm, chú trọng đào tạo để nâng
cao trình độ quản lý, chuyên môn, tác phong chuyên
nghiệp, tính kỷ luật và tiếp cận với công nghệ tiên tiến.
Trong năm 2018, EVNGENCO 3 đã tổ chức 9.355 lượt NLĐ
tham gia đào tạo. Trong đó: đào tạo về quản lý, chuyên
môn nghiệp vụ là 4.644 lượt NLĐ; đào tạo nội bộ là 4.711
lượt NLĐ. Tập trung đào tạo lực lượng CBSX đảm bảo
chất lượng tiếp nhận quản lý NMNĐ Vĩnh Tân 4 và Thái
Bình. Thực hiện Chủ đề năm 2018 về nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực, TCT đã triển khai toàn diện và đạt hiệu

quả cao trong các lĩnh vực về nhân sự, cán bộ, đào tạo;
kết quả đào tạo đạt/vượt KH, đào tạo các nhân sự trong
diện QH đạt chuẩn; đặc biệt TCT đã hợp tác, ký Biên bản
ghi nhớ về PTNNL với TEPCO F&P Nhật Bản và KPS Hàn
Quốc, triển khai các khóa đào tạo về kỹ năng quản lý vận
hành NMNĐ than, sửa chữa điện/C&I, kỹ thuật chuyên sâu
về bảo dưỡng, sửa chữa lò hơi, tuabin hơi, máy phát điện
NMNĐ công suất lớn đã phát huy hiệu quả; xây dựng và
triển khai Đề án tạo tạo chuyên giao.

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tại thời điểm ngày 31/12/2018, tổng số cán bộ công
nhân viên có tên trong danh sách thường xuyên của
EVNGENCO 3 là 2.710 người với cơ cấ́u lao động như sau:

STT

VIỆC LÀM VÀ CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG
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CÁC VẤN ĐỀ TRỌNG YẾU LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT
TRIỂN BỀN VỮNG
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CÁC VẤN ĐỀ TRỌNG YẾU LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT
TRIỂN BỀN VỮNG
CÁC HOẠT ĐỘNG DÀNH CHO CỘNG ĐỒNG
• Xây dựng, hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trường học
• Đóng góp vào quỹ khuyến học, trường học
• Hỗ trợ kinh phí công trình khơi thông kênh Suối Chùa
xã Vĩnh Tân
• Tài trợ xây dựng 18 căn nhà tình thương, tình nghĩa
• Thăm hỏi, trao quà cho các gia đình chính sách, tổ
chức sinh hoạt vui chơi, tặng quà cho các trẻ em ở các
địa phương nhân ngày lễ tết.
• Các hoạt động dành cho người lao động trong TCT

Điểm nhanh những hoạt động tiêu biểu của Tổng Công ty năm 2018
Công tác an sinh xã hội của Tổng Công ty trong năm
2018 khá đa dạng phong phú với nhiều hoạt động,
chương trình trải khắp các địa phương nơi các đơn vị
thành viên của Tổng Công ty đứng chân, kết quả cụ thể:
• Thực hiện Chỉ thị về việc tổ chức các hoạt động trong
“Tháng tri ân khách hàng” của EVN, Tổng Công ty và
các đơn vị thành viên tích cực tham gia và đã trao tặng
hơn 500 phần quà cho các hộ nghèo và gia đình chính
sách, vận động gần 300 lượt CBCNV tham gia chương
trình hiến máu nhân đạo “Tuần lễ hồng EVN”.
• Tổng Công ty và các đơn vị đã tổ chức quyên góp,
thăm hỏi tặng quà cho người dân địa phương có hoàn
cảnh khó khăn, gia đình chính sách, có công cách
mạng, ủng hộ hội người mù,... trong các đợt: Ngày hội
Đại đoàn kết, Tết nguyên Đán, tháng Thanh niên, Tháng

công nhân, Tháng hành động vì trẻ em, ngày Thương
binh liệt sỹ 27/7, tết Trung thu.
• Ủng hộ các quỹ của địa phương như: Quỹ vì người
nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Tương trợ xã hội,
Quỹ Vì tương lai con em chúng ta, các quỹ học bổng
Nguyễn Văn Thạc, Nguyễn Văn Trỗi, Thắp sáng ước
mơ,... tại các địa phương.
• Tổng Công ty cũng đã phối hợp chính quyền xã tài
trợ xây nhà tình nghĩa (05 căn đóng góp theo chương
trình của EVN, 07 Vĩnh Tân, 05 Vĩnh Sơn - Sông Hinh, 01
Phú Mỹ,...), ủng hộ xây dựng nhà bia tưởng niệm tại xã
Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - 600 triệu), xây và trao tặng
01 trường học tại tỉnh Yên Bái (Thác Bà), tặng bàn ghế,
máy vi tính cho trường học ở Cẩm Phả (Quảng Ninh).
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Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần (gọi tắt là “Tổng Công ty”) trình bày
báo cáo này và báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm của Tổng Công ty và các công ty con (gọi chung
là “Nhóm Công ty”) cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 10 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018.

3025/QĐ-BCT
Ngày 1 tháng 6 năm 2012
Quyết định thành lập do Bộ Công Thương cấp.

Đăng ký doanh nghiệp số

Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài
chính hợp nhất theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và
các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Theo ý kiến của Ban
Tổng Giám đốc Tổng Công ty:

3502208399
Ngày 26 tháng 11 năm 2012

Giấy chứng nhận

Hội Đồng Quản Trị

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế
hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp và Giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần
do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp
là giấy chứng nhận thay đổi lần thứ 6, ngày 2 tháng 1
năm 2019.

Ông Nguyễn Văn Lê

Chủ tịch

Ông Đinh Quốc Lâm

Thành viên

(a)

Báo cáo tài chính hợp nhất được trình bày từ trang 6 đến trang 55 đã phản ánh trung thực và
hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, kết quả
hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Nhóm Công ty cho giai
đoạn từ ngày 1 tháng 10 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, phù hợp với các Chuẩn mực
Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan
đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính; và

(b)

Tại ngày lập báo cáo này, không có lý do gì để Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty cho rằng
Nhóm Công ty sẽ không thể thanh toán các khoản nợ phải trả khi đến hạn.

Ông Trương Quốc Phúc Thành viên
Ông Đỗ Mộng Hùng

Thành viên

Tại ngày lập báo cáo này, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã phê duyệt phát hành báo cáo tài
chính hợp nhất đính kèm này.
Thay mặt Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc

Ông Đinh Quốc Lâm

Tổng Giám đốc

Ông Phan Thanh Xuân

Phó Tổng Giám đốc

Ông Lê Văn Danh

Phó Tổng Giám đốc

Ông Cao Minh Trung

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương Phó Tổng Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Phó Tổng Giám đốc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 4 năm 2019

Trụ sở đăng ký

Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường
An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty kiểm toán

Công ty TNHH KPMG Việt Nam
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Kính gửi Các cổ đông

Vấn đề nhấn mạnh

Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty cổ phần

Chúng tôi không đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ nhưng lưu ý tới Thuyết minh 3(b)(ii), 3(b)(iii) và 3(b)(iv)
trong báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty
cổ phần (gọi tắt là “Tổng Công ty”) và các công ty con (gọi chung là “Nhóm Công ty”), bao gồm bảng
cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp
nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 10 năm 2018 đến ngày 31
tháng 12 năm 2018 và các thuyết minh kèm theo được Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty phê duyệt
phát hành ngày 2 tháng 4 năm 2019, được trình bày từ trang 6 đến trang 55.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc
Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài
chính hợp nhất này theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam
và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính, và chịu trách nhiệm
về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập báo cáo tài
chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hay nhầm lẫn.

Trách nhiệm của kiểm toán viên
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất này dựa trên kết quả kiểm
toán của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt
Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề
nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo
cáo tài chính hợp nhất có còn sai sót trọng yếu hay không.
Công việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán
về các số liệu và các thuyết minh trong báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục được lựa chọn dựa
trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài
chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện các đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem
xét kiểm soát nội bộ của Tổng Công ty liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất
trung thực và hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không
nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tổng Công ty. Công việc kiểm toán
cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý
của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc của Tổng Công ty, cũng như đánh giá việc trình bày
tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.
Chúng tôi tin rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu được là đầy đủ và thích hợp làm cơ
sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên
Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các
khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty cổ phần và
các công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ
hợp nhất cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 10 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 phù hợp với các
Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên
quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Nhóm Công ty áp dụng phương pháp xử lý chênh lệch tỷ giá phát sinh trong giai đoạn xây
dựng cơ bản của các công trình điện nằm trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 150/2018/NĐ-CP của Chính
phủ ngày 13 tháng 12 năm 2018 (“Nghị quyết 150”) và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các
khoản nợ phải trả dài hạn có gốc ngoại tệ theo hướng dẫn tại Công văn số 5344/BTC- TCDN
của Bộ Tài Chính ngày 25 tháng 4 năm 2017 về việc xử lý chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các
khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ năm 2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (“Công văn 5344”),
được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận theo Công văn số 122/TB-VPCP của Văn phòng Chính
phủ ngày 6 tháng 3 năm 2017 (“Công văn 122”).
Theo hướng dẫn của Nghị quyết 150, chênh lệch tỷ giá phát sinh trong giai đoạn xây dựng cơ
bản được ghi nhận vào chỉ tiêu “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” được phản ánh trong phần “Vốn
chủ sở hữu” và được phân bổ dần vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian
không quá 5 năm kể từ khi các công trình đi vào hoạt động thương mại. Theo hướng dẫn của
Công văn 5344 và Công văn 122, các khoản lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ
kế toán năm của các khoản nợ phải trả dài hạn có gốc ngoại tệ tại ngày 31 tháng 12 năm 2016
được ghi nhận vào chỉ tiêu “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” thuộc “Vốn chủ sở hữu”, thay vì vào “Chi
phí tài chính”, và được phân bổ vào chi phí năm 2016 ít nhất bằng số chênh lệch tỷ giá của các
khoản nợ đến hạn trả trong năm 2017 và đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh không lỗ, số
còn lại được theo dõi và tiếp tục phân bổ trong thời gian không quá 5 năm. Hướng dẫn của
các công văn này có sự khác biệt so với Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ Kế
toán Doanh nghiệp của Bộ Tài chính ngày 22 tháng 12 năm 2014. Ảnh hưởng của việc áp dụng
chính sách kế toán này đến báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 10 năm
2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 được trình bày tại Thuyết minh 3(b)(ii) và 3(b)(iii) của báo
cáo tài chính hợp nhất.
Nhóm Công ty áp dụng phương pháp xử lý chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục
tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần theo hướng dẫn
tại Điều 21 nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 về việc chuyển doanh nghiệp
Nhà nước, công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ
thành công ty cổ phần (“Nghị định 126”). Theo đó, chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản
mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần, doanh
nghiệp cổ phần hóa đánh giá lại theo quy định và không thực hiện kết chuyển vào kết quả
hoạt động sản xuất kinh doanh, số dư khoản chênh lệch tỷ giá tại thời điểm này thực hiện
chuyển giao cho công ty cổ phần (sau chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước) theo dõi và xử lý
theo qui định, thay vì vào “Doanh thu hoạt động tài chính” hoặc “Chi phí tài chính”.
Hướng dẫn của Nghị định 126 có sự khác biệt so với Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng
dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp của Bộ Tài chính ngày 22 tháng 12 năm 2014. Ảnh hưởng của
việc áp dụng chính sách kế toán này đến báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn từ ngày 1
tháng 10 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 được trình bày tại Thuyết minh 3(b)(iv) của
báo cáo tài chính hợp nhất.
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018

Các vấn đề khác
Chúng tôi tiến hành kiểm toán nhằm mục đích đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất được trình
bày từ trang 6 đến trang 55. Thông tin bổ sung tại trang 56 không phải là phần bắt buộc của báo
cáo tài chính hợp nhất và không nằm trong phạm vi của cuộc kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất,
do đó, chúng tôi không đưa ra ý kiến về thông tin này.

Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam
Báo cáo kiểm toán số: 18-01-00897-19-2

Nelson Rodriguez Casihan

Nguyễn Anh Tuấn

Giấy chứng nhận Đăng ký Hành nghề

Giấy chứng nhận Đăng ký Hành nghề

Kiểm toán số 2225-2018-007-1

Kiểm toán số 0436-2018-007-1

Phó Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 4 năm 2019

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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(BAN HÀNH THEO THÔNG TƯ SỐ 202/2014/TT-BTC
NGÀY 22/12/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH)
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MẪU B 01 – DN/HN

(BAN HÀNH THEO THÔNG TƯ SỐ 202/2014/TT-BTC
NGÀY 22/12/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH)

(BAN HÀNH THEO THÔNG TƯ SỐ 202/2014/TT-BTC
NGÀY 22/12/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH)

Ngày 2 tháng 4 năm 2019
Người lập

Trần Nguyễn Khánh Linh
Người lập biểu
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Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp
nhất đính kèm.

1.

Đơn vị báo cáo

(a)

Hình thức sở hữu vốn
Theo Quyết định số 9494/QĐ-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2014, Bộ Công Thương quyết định cổ
phần hóa Công ty Mẹ-Tổng Công ty Phát điện 3.
Theo quyết định số 2100/QD-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê
duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ -Tổng công ty Phát điện 3.
Tổng Công ty đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ
phiếu trên sàn UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã giao dịch là PGV theo
quyết định số
114/QĐ-SGDHN ngày 14 tháng 3 năm 2018.
Tổng Công ty hoạt động theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 3502208399 do Sở Kế
hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 26 tháng 11 năm 2012 và đăng ký thay đổi
lần thứ 6, ngày
2 tháng 1 năm 2019. Theo đó, ngày bắt đầu hoạt động của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty
cổ phần là ngày 01 tháng 10 năm 2018.

(b)

(c)

Các công ty con như sau:
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, Nhóm Công ty có 3.478 nhân viên (1/10/2018: 3.372 nhân viên).

Công ty con

54,76%

54,76%

Công ty Cổ phần Nhiệt iện
Bà Rịa

Sản xuất kinh doanh iện năng,
quản lý vận hành bảo dưỡng, sửa
chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh, cải tạo
thiết bị iện, các công trình kiến
trúc nhà máy iện và các sản
phẩm dịch

79,56%

79,56%

2.

Cơ sở lập báo cáo tài chính

(a)

Tuyên bố về tuân thủ
Báo cáo tài chính hợp nhất được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán
doanh nghiệp
Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan áp dụng cho báo cáo tài chính.

(b)

(c)

Kỳ kế toán năm
Giai đoạn từ ngày 1 tháng 10 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 là kỳ kế toán năm đầu
tiên của Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty Cổ phần. Kỳ kế toán năm tiếp theo của Tổng
Công ty là từ ngày 1 tháng 1 đến 31 tháng 12.

• Các Ban Quản lý dự án nguồn điện: Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 1, Ban Quản lý dự án Nhiệt
điện Vĩnh Tân; Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Thái Bình;
• Văn phòng Tổng Công ty.

Cơ sở đo lường
Báo cáo tài chính hợp nhất, trừ báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất, được lập trên cơ sở dồn
tích theo nguyên tắc giá gốc. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất được lập theo phương
pháp gián tiếp.

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, Tổng Công ty có 2 công ty con (1/10/2018: 2 công ty con).
Cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty bao gồm:
• Các Công ty phát điện hạch toán phụ thuộc: Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, Công ty Nhiệt
điện Vĩnh Tân, Công ty Nhiệt điện Mông Dương, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, Công ty Dịch vụ sửa
chữa các Nhà máy điện EVNGENCO3;

1/10/2018

Sản xuất iện, sản xuất sản phẩm
hóa chất, sửa chữa và lắp ặt thiết
bị iện và các dịch vụ khác có liên
quan.

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường

Cấu trúc Nhóm Công ty

% sở hữu và
quyền biểu quyết

Công ty Cổ phần Nhiệt iện
Ninh Bình

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Nhóm Công ty là trong vòng 12 tháng.

(d)

Hoạt ộng chính

31/12/2018

Hoạt động chính
Hoạt động chính của Tổng Công ty là sản xuất, kinh doanh điện năng; quản lý vận hành sửa
chữa bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, công trình điện; ngoài ra, Tổng Công
ty còn hoạt động trong một số lĩnh vực khoa học, công nghệ, nghiên cứu triển khai, đào tạo
phục vụ cho hoạt động chính.
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(d)

Đơn vị tiền tệ kế toán và trình bày báo cáo tài chính
Đơn vị tiền tệ kế toán của Nhóm Công ty là Đồng Việt Nam (“VND”), cũng là đơn vị tiền tệ được
sử dụng cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.
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Tóm tắt những chính sách kế toán chủ yếu

Sau đây là những chính sách kế toán chủ yếu được Nhóm Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tài
chính hợp nhất này.

hiện phát sinh từ các giao dịch với các công ty liên kết được trừ vào khoản đầu tư trong phạm
vi lợi ích của Nhóm Công ty tại công ty liên kết.
(vi)

(ii)

Công ty con
Công ty con là các công ty chịu sự kiểm soát của Tổng Công ty. Báo cáo tài chính của các
công ty con được hợp nhất trong báo cáo tài chính hợp nhất kể từ ngày quyền kiểm soát bắt
đầu có hiệu lực đến ngày quyền kiểm soát chấm dứt.

(b)

Ngoại tệ

Lợi ích cổ đông không kiểm soát

(i)

Các giao dịch bằng ngoại tệ

Lợi ích cổ đông không kiểm soát được xác định theo tỷ lệ phần sở hữu của cổ đông không kiểm
soát trong tài sản thuần của đơn vị bị mua lại tại ngày mua. Việc thoái vốn của Tổng Công ty
trong công ty con mà không dẫn đến mất quyền kiểm soát được kế toán tương tự như các giao
dịch vốn chủ sở hữu. Chênh lệch giữa giá trị thay đổi phần sở hữu của Tổng Công ty trong tài
sản thuần của công ty con và số thu hoặc chi từ việc thoái vốn tại công ty con được ghi nhận
vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc vốn chủ sở hữu.
(iii)

Công ty liên kết
Công ty liên kết là những công ty mà Tổng Công ty có ảnh hưởng đáng kể, nhưng không kiểm
soát, các chính sách tài chính và hoạt động của công ty. Công ty liên kết được hạch toán theo
phương pháp vốn chủ sở hữu. Báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm phần mà Tổng Công ty
được hưởng trong thu nhập và chi phí của các công ty liên kết, sau khi điều chỉnh theo chính
sách kế toán của Tổng Công ty, từ ngày bắt đầu cho tới ngày chấm dứt sự ảnh hưởng đáng kể
đối với các công ty liên kết này. Khi phần lỗ của công ty liên kết mà Tổng Công ty phải chia sẻ
vượt quá lợi ích của Tổng Công ty trong công ty liên kết, giá trị ghi sổ của khoản đầu tư (bao
gồm các khoản đầu tư dài hạn, nếu có) sẽ được ghi giảm tới bằng không và dừng việc ghi
nhận các khoản lỗ phát sinh trong tương lai trừ các khoản lỗ thuộc phạm vi mà Tổng Công ty
có nghĩa vụ phải trả hoặc đã trả thay cho công ty liên kết.

(v)

Các giao dịch bằng các đơn vị tiền khác VND trong năm được quy đổi sang VND theo tỷ giá
thực tế tại ngày giao dịch. Các khoản mục tài sản và nợ phải trả có gốc bằng đơn vị tiền tệ
khác VND lần lượt được quy đổi sang VND theo tỷ giá mua chuyển khoản và bán chuyển khoản
của ngân hàng thương mại nơi Tổng Công ty hoặc các công ty con thường xuyên có giao
dịch tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Các khoản công nợ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại
ngày kết thúc niên độ kế toán được Tổng Công ty chuyển đổi theo tỷ giá bán ra (bằng chuyển
khoản) của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam công bố tại thời điểm lập báo cáo theo
hướng dẫn của Công văn số 1779/BTC-CĐKT ngày 1 tháng 2 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc
sử dụng tỷ giá để đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ (“Công văn 1779”)
và Công văn số 5246/EVN-TCKT ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
về việc hướng dẫn lập báo cáo tài chính cho năm 2018 (“Công văn 5246”). Ngoại trừ chính sách
kế toán áp dụng được trình bày dưới đây, các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái được ghi nhận
vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

Mất quyền kiểm soát
Khi mất quyền kiểm soát tại một công ty con, Tổng Công ty dừng ghi nhận tài sản và nợ phải
trả của công ty con cũng như lợi ích cổ đông không kiểm soát và các cấu phần vốn chủ sở hữu
khác. Lãi hoặc lỗ phát sinh từ sự kiện này được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh
doanh hợp nhất. Sau khi thoái vốn phần lợi ích còn lại trong công ty con trước đó (nếu có) được
ghi nhận theo giá trị ghi sổ còn lại của khoản đầu tư trên báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng
Công ty, sau khi được điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng cho những thay đổi trong vốn chủ sở hữu
kể từ ngày mua nếu Tổng Công ty vẫn còn ảnh hưởng đáng kể trong đơn vị nhận đầu tư, hoặc
trình bày theo giá gốc của khoản đầu tư còn lại nếu không còn ảnh hưởng đáng kể.

(iv)

Hợp nhất kinh doanh
Hợp nhất kinh doanh được hạch toán theo phương pháp mua tại ngày mua, là ngày mà quyền
kiểm soát được chuyển giao cho Tổng Công ty. Sự kiểm soát tồn tại khi Tổng Công ty có quyền
chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của đơn vị nhằm thu được lợi ích kinh tế từ các
hoạt động của đơn vị đó. Việc đánh giá quyền kiểm soát có xét đến quyền bỏ phiếu tiềm năng
có thể thực hiện được tại thời điểm hiện tại.

(a) Cơ sở hợp nhất
(i)

Các giao dịch loại trừ khi hợp nhất
Số dư của giao dịch nội bộ và các khoản lãi hoặc lỗ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch
trong Nhóm Công ty được loại trừ khi lập báo cáo tài chính hợp nhất. Khoản lãi và lỗ chưa thực
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(ii)

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong giai đoạn xây dựng cơ bản của các công trình điện nằm trong
Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia
Theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 150/2018/NQ-CP của Chính phủ ngày 13 tháng 12 năm 2018 (“Nghị
quyết 150”), các công trình điện nằm trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt, chênh lệch tỷ giá phát sinh trong giai đoạn xây dựng cơ bản được ghi nhận vào chỉ tiêu
“Chênh lệch tỷ giá hối đoái” được phản ánh trong phần “Vốn chủ sở hữu” và sẽ được phân bổ dần vào
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian không quá 5 năm kể từ khi các công trình đi vào
hoạt động. Hướng dẫn của Nghị quyết 150 có sự khác biệt so với hướng dẫn của Thông tư số 200/2014/
TT-BTC hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp của Bộ Tài chính ngày 22 tháng 12 năm 2014 (“Thông tư
200”) mà theo đó các khoản chênh lệch tỷ giá này phải được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động
kinh doanh trong kỳ phát sinh. Nếu Nhóm Công ty áp dụng ghi nhận chênh lệch tỷ giá phát sinh trong
giai đoạn xây dựng cơ bản nhất quán theo Thông tư 200 qua các năm thì phần chi phí tài chính và lợi
nhuận trước thuế của Nhóm Công ty cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 10 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12
năm 2018 sẽ lần lượt tăng và giảm cùng một khoản là 121.939.976.041 VND (giai đoạn từ ngày 1/1/2018 đến
30/9/2018: lần lượt giảm và tăng cùng một khoản là 492.968.936.511 VND), chỉ tiêu “Chênh lệch tỷ giá hối
đoái” trong phần “Vốn chủ sở hữu”, và “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” trên bảng cân đối kế toán
riêng của Nhóm Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 (giả định bỏ qua ảnh hưởng của thuế, nếu có) sẽ
lần lượt tăng và giảm cùng một khoản là 1.098.488.973.504 VND (1/10/2018: lần lượt tăng và giảm
605.520.036.993 VND).
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(iii)

Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản nợ phải trả dài hạn có gốc ngoại tệ
Tổng Công ty áp dụng phương pháp xử lý chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản
nợ phải trả dài hạn có gốc ngoại tệ theo hướng dẫn của Công văn số 5344/BTC-TCDN của
Bộ Tài chính ngày 25 tháng 4 năm 2017 về việc xử lý chênh lệch tỷ giá đánh giá lại các khoản
mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của Tập đoàn điện lực Việt Nam (“Công văn 5344”), được Thủ tướng
Chính phủ chấp thuận theo Công văn số 122/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 6 tháng
3 năm 2017 (“Công văn 122”).
Theo hướng dẫn của Công văn 5344 và Công văn 122, các khoản lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh
giá lại số dư cuối kỳ kế toán năm của các khoản nợ phải trả dài hạn có gốc ngoại tệ tại ngày
31 tháng 12 năm 2016 được ghi nhận vào chỉ tiêu “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” thuộc “Vốn chủ
sở hữu”, thay vì vào “Chi phí tài chính”, và sẽ được phân bổ vào chi phí năm 2016 ít nhất bằng
số chênh lệch tỷ giá của các khoản nợ đến hạn trả trong năm 2017 và đảm bảo kết quả sản
xuất kinh doanh không lỗ, số còn lại được theo dõi và tiếp tục phân bổ trong thời gian không
quá 5 năm.
Nếu Nhóm Công ty áp dụng ghi nhận chênh lệch tỷ giá theo Thông tư 200 qua các năm thì
chi phí tài chính và lợi nhuận trước thuế của Nhóm Công ty cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 10
năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 sẽ không thay đổi (giai đoạn từ ngày 1/1/2018 đến
30/9/2018: lần lượt giảm và tăng 979.679.014.804 VND), chỉ tiêu “Chênh lệch tỷ giá hối đoái”
trong phần “ Vốn chủ sở hữu” và “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” trên bảng cân đối kế toán
hợp nhất của Nhóm Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 (giả định bỏ qua ảnh hưởng của
thuế, nếu có) sẽ không thay đổi (1/10/2018: lần lượt tăng và giảm 371.028.960.470 VND).

(iv)

(c)

Tiền và các khoản tương đương tiền
Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Các khoản tương đương tiền là các
khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao, có thể dễ dàng chuyển đổi thành một lượng
tiền xác định, không có nhiều rủi ro về thay đổi giá trị và được sử dụng cho mục đích đáp ứng
các cam kết chi tiền ngắn hạn hơn là cho mục đích đầu tư hay là các mục đích khác.

(d)

Các khoản đầu tư

(i)

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là các khoản đầu tư mà Ban Tổng Giám đốc Nhóm Công ty
dự định và có khả năng nắm giữ đến ngày đáo hạn. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn gồm
tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn. Các khoản đầu tư này được ghi nhận theo giá gốc trừ đi dự
phòng phải thu khó đòi.

(ii)

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
Đầu tư vào các công cụ vốn chủ sở hữu của các đơn vị khác được ghi nhận ban đầu theo giá
gốc bao gồm giá mua và các chi phí mua có liên quan trực tiếp. Sau ghi nhận ban đầu, các
khoản đầu tư này được xác định theo giá gốc trừ đi dự phòng giảm giá khoản đầu tư. Dự
phòng giảm giá đầu tư được lập khi giá trị hợp lý của khoản đầu tư thấp hơn giá trị ghi sổ của
khoản đầu tư. Đối với khoản đầu tư không xác định được giá trị hợp lý tại thời điểm báo cáo,
dự phòng giảm giá đầu tư được lập khi đơn vị nhận đầu tư phát sinh lỗ, ngoại trừ trường hợp
khoản lỗ đó đã nằm trong dự kiến của Tổng Công ty khi quyết định đầu tư. Dự phòng giảm giá
đầu tư được hoàn nhập khi giá trị hợp lý của chứng khoán tăng lên hoặc khi đơn vị nhận đầu
tư sau đó tạo ra lợi nhuận để bù trừ cho các khoản lỗ đã được lập dự phòng trước kia. Khoản
dự phòng chỉ được hoàn nhập trong phạm vi sao cho giá trị ghi sổ của khoản đầu tư không
vượt quá giá trị ghi sổ của chúng khi giả định không có khoản dự phòng nào đã được ghi nhận
trực tiếp.

Chênh lệch tỷ giá do do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm chính
thức chuyển thành Công ty Cổ phần
Theo hướng dẫn tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về
chuyển doanh nghiệp Nhà nước, công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu
từ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần (“Nghị định 126”) chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại
các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần,
doanh nghiệp cổ phần hóa đánh giá lại theo quy định và không thực hiện kết chuyển vào kết
quả hoạt động sản xuất kinh doanh, số dư khoản chênh lệch tỷ giá tại thời điểm này thực hiện
chuyển giao cho công ty cổ phần (sau chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước) theo dõi và xử lý
theo quy định.
Nếu Nhóm Công ty áp dụng ghi nhận chênh lệch tỷ giá tại thời điểm chính thức chuyển sang
công ty cổ phần theo Thông tư 200 thì chi phí tài chính và lợi nhuận trước thuế của Nhóm Công
ty cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 10 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 sẽ lần lượt giảm
và tăng 1.401.755.252.988 VND (giai đoạn từ ngày 1/1/2018 đến 30/9/2018: lần lượt tăng và giảm
cùng một khoản là 1.401.755.252.988 VND).
Chỉ tiêu “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” trong phần “Vốn chủ sở hữu” và “Lợi nhuận sau thuế chưa
phân phối” trên bảng cân đối kế toán hợp nhất của Nhóm Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm
2018 (giả định bỏ qua ảnh hưởng của thuế, nếu có) sẽ không thay đổi (1/10/2018 tăng và giảm
1.401.755.252.988 VND).
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(e)

Các khoản phải thu
Phải thu khách hàng và phải thu khác được phản ánh theo nguyên giá trừ đi dự phòng phải
thu khó đòi.

(f)

Hàng tồn kho
Hàng tồn kho được phản ánh theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện
được. Giá gốc được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và bao gồm tất cả các chi
phí phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thể
thực hiện được ước tính dựa vào giá bán của hàng tồn kho trừ đi các khoản chi phí ước tính để
hoàn thành sản phẩm và các chi phí bán hàng trực tiếp.
Nhóm Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.
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(g)

Tài sản cố định hữu hình

(i)

Nguyên giá
Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên
giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua, thuế nhập khẩu, các loại thuế mua hàng không
hoàn lại và chi phí liên quan trực tiếp để đưa tài sản đến vị trí và trạng thái sẵn sàng sử dụng.
Đối với tài sản cố định hình thành do đầu tư xây dựng cơ bản theo phương thức giao thầu
hoặc tự xây dựng và sản xuất, nguyên giá là giá quyết toán công trình xây dựng theo quy định
quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành, các chi phí khác có liên quan trực tiếp và lệ phí trước bạ
(nếu có). Trường hợp dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhưng quyết toán chưa được
phê duyệt, nguyên giá tài sản cố định được ghi nhận theo giá tạm tính. Giá trị tạm tính được
xác định theo các cách sau: theo giá trị thực hiện đầu tư nếu tập hợp đủ chi phí vào giá thành
công trình, theo dự toán được duyệt hoặc theo giá trị của những tài sản tương đương. Các chi
phí phát sinh sau khi tài sản cố định hữu hình đã đưa vào hoạt động như chi phí sửa chữa, bảo
dưỡng và đại tu được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm mà chi
phí phát sinh. Trong các trường hợp có thể chứng minh một cách rõ ràng rằng các khoản chi
phí này làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai dự tính thu được từ việc sử dụng tài sản cố định
hữu hình vượt trên mức hoạt động tiêu chuẩn theo như đánh giá ban đầu, thì các chi phí này
được vốn hóa như một khoản nguyên giá tăng thêm của tài sản cố định hữu hình.

(ii)

(ii)

(h)

Tài sản cố định vô hình

(i)

Quyền sử dụng đất
Quyền sử dụng đất gồm có:
• Quyền sử dụng đất được Nhà nước giao có thanh toán tiền sử dụng đất.
• Quyền sử dụng đất nhận chuyển nhượng hợp pháp.
• Quyền sử dụng đất thuê trước ngày có hiệu lực của Luật Đất đai năm 2003 mà tiền thuê đất
đã được trả trước cho thời hạn dài hơn 5 năm và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất.
• Quyền sử dụng đất có thời hạn xác định được thể hiện theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy
kế. Nguyên giá ban đầu của quyền sử dụng đất bao gồm giá mua và các chi phí trực tiếp phát
sinh liên quan tới việc bảo đảm quyền sử dụng đất. Khấu hao được tính theo phương pháp
đường thẳng trong vòng 50 năm.
• Quyền sử dụng đất không có thời hạn xác định được thể hiện theo nguyên giá và không tính
khấu hao.

Phần mềm máy vi tính
Giá mua của phần mềm máy vi tính mới mà phần mềm này không phải là một bộ phận gắn kết
với phần cứng có liên quan thì được vốn hóa và hạch toán như tài sản cố định vô hình. Phần
mềm máy vi tính được tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong vòng 3 năm.

(iii)

Bản quyền chuyển giao công nghệ
Bản quyền chuyển giao công nghệ được ghi nhận theo giá gốc và được tính khấu hao theo
phương pháp đường thẳng trong vòng 10 năm.

(i)

Xây dựng cơ bản dở dang
Xây dựng cơ bản dở dang phản ánh các khoản chi cho công trình xây dựng chưa được hoàn
thành và máy móc chưa lắp đặt xong. Nhóm Công ty không tính khấu hao cho xây dựng cơ
bản dở dang trong quá trình xây dựng và lắp đặt.

(j)

Chi phí trả trước dài hạn
Công cụ và dụng cụ
Công cụ và dụng cụ bao gồm các tài sản do Nhóm Công ty nắm giữ để sử dụng trong quá trình
hoạt động kinh doanh bình thường, với nguyên giá của mỗi tài sản thấp hơn 30 triệu VND và
do đó không đủ điều kiện ghi nhận là tài sản cố định theo quy định hiện hành. Nguyên giá của
công cụ và dụng cụ được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong 3 năm.

Khấu hao
Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của
tài sản cố định hữu hình. Thời gian hữu dụng ước tính như sau:
: 10 - 40 năm
• Nhà cửa, vật kiến trúc
: 5 - 20 năm
• Máy móc và thiết bị
: 5 - 20 năm
• Phương tiện vận chuyển
: 3 - 10 năm
• Thiết bị, dụng cụ quản lý
: 5- 10 năm
• Tài sản cố định khác
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(k)

Phải trả người bán và phải trả khác
Phải trả người bán và phải trả khác thể hiện theo nguyên giá.

(l)

Dự phòng
Một khoản dự phòng được ghi nhận nếu, do kết quả của một sự kiện trong quá khứ, Nhóm Công
ty có nghĩa vụ pháp lý hiện tại hoặc liên đới có thể ước tính một cách đáng tin cậy, và chắc
chắn sẽ làm giảm sút các lợi ích kinh tế trong tương lai để thanh toán các nghĩa vụ về khoản
nợ phải trả đó. Khoản dự phòng được xác định bằng cách chiết khấu dòng tiền dự kiến có thể
phải trả trong tương lai với tỷ lệ chiết khấu trước thuế phản ánh đánh giá hiện tại của thị trường
về giá trị thời gian của tiền và rủi ro cụ thể của khoản nợ đó.

(m) Vốn cổ phần
Cổ phiếu phổ thông
Cổ phiếu phổ thông được ghi nhận theo mệnh giá. Phần chênh lệch giữa số tiền thu được từ
phát hành cổ phiếu và mệnh giá của cổ phiếu được phát hành được ghi nhận vào thặng dư
vốn cổ phần. Chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc phát hành cổ phiếu, trừ đi ảnh hưởng
thuế, được ghi giảm vào thặng dư vốn cổ phần.
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(n)

Thuế
Thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên lợi nhuận hoặc lỗ của kỳ bao gồm thuế thu nhập hiện
hành và thuế thu nhập hoãn lại. Thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận trong báo cáo
kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất ngoại trừ trường hợp có các khoản thuế thu nhập liên
quan đến các khoản mục được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu, thì khi đó thuế thu nhập
này cũng được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu.

(v)

(o)
(i)

(p)

(ii)

(q)

(r)

(iv)

(s)

Lãi trên cổ phiếu (EPS)
Nhóm Công ty trình bày lãi cơ bản và lãi suy giảm trên cổ phiếu cho các cổ phiếu phổ thông.
Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng cách lấy lãi hoặc lỗ thuộc về cổ đông phổ thông của
Nhóm Công ty chia cho số lượng cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền lưu hành trong năm.
Lãi suy giảm trên cổ phiếu được xác định bằng cách điều chỉnh lãi hoặc lỗ thuộc về cổ đông
phổ thông và số lượng cổ phiếu phổ thông bình quân đang lưu hành có tính đến các ảnh hưởng
của cổ phiếu phổ thông tiềm năng, bao gồm trái phiếu có thể chuyển đổi và quyền mua cổ
phiếu. Trong năm Nhóm Công ty không có cổ phiếu phổ thông tiềm năng có tác động suy giảm
do vậy việc trình bày lãi suy giảm trên cổ phiếu không áp dụng

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cho thuê

Doanh thu từ tiền lãi
Doanh thu từ tiền lãi được ghi nhận theo tỷ lệ tương ứng với thời gian dựa trên số dư gốc và
lãi suất áp dụng.

Các bên liên quan
Các bên được xem có liên quan với Nhóm Công ty nếu một bên có khả năng, trực tiếp hoặc
gián tiếp, kiểm soát bên khác hoặc có ảnh hưởng đáng kể đến bên kia trong việc đưa ra các
quyết định tài chính và hoạt động kinh doanh, hoặc khi Nhóm Công ty và bên kia cùng chịu sự
kiểm soát chung hoặc ảnh hưởng đáng kể chung. Các bên liên quan có thể là các cá nhân
hoặc các tổ chức doanh nghiệp và bao gồm các thành viên gia đình thân cận của các cá
nhân được xem là các bên liên quan.

Doanh thu bán điện

Doanh thu cho thuê tài sản được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo
phương pháp đường thẳng dựa vào thời hạn của hợp đồng thuê. Các khoản hoa hồng cho
thuê được ghi nhận như là một bộ phận hợp thành của tổng doanh thu cho thuê.

Chi phí vay
Chi phí vay được ghi nhận là một chi phí trong kỳ khi chi phí này phát sinh, ngoại trừ trường hợp
chi phí vay liên quan đến các khoản vay cho mục đích hình thành tài sản đủ điều kiện vốn hóa
chi phí vay thì khi đó chi phí vay sẽ được vốn hóa và được ghi vào nguyên giá các tài sản này.

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo
tỷ lệ phần trăm hoàn thành của giao dịch. Tỷ lệ phần trăm hoàn thành công việc được đánh giá
dựa trên khảo sát các công việc đã được thực hiện. Doanh thu không được ghi nhận nếu như
có những yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan tới khả năng thu hồi các khoản phải thu.
(iii)

Các khoản thanh toán thuê hoạt động
Các khoản thanh toán thuê hoạt động được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh
doanh theo phương pháp đường thẳng dựa vào thời hạn của hợp đồng thuê. Các khoản hoa
hồng đi thuê được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất như là một
bộ phận hợp thành của tổng chi phí thuê.

Doanh thu và thu nhập khác

Doanh thu bán điện được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dựa trên sản
lượng điện cung cấp vào hệ thống truyền tải điện và có xác nhận của khách hàng. Doanh thu
không được ghi nhận nếu như có những yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan tới khả
năng thu hồi các khoản phải thu.

Doanh thu từ cổ tức
Doanh thu từ cổ tức được ghi nhận khi quyền nhận cổ tức được xác lập. Cổ tức bằng cổ phiếu
không được ghi nhận là doanh thu hoạt động tài chính. Cổ tức nhận được liên quan đến giai
đoạn trước khi mua khoản đầu tư được ghi giảm vào giá trị ghi sổ của khoản đầu tư.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế dự kiến phải nộp dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ,
sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán kỳ, và các khoản điều chỉnh
thuế phải nộp liên quan đến những kỳ/năm trước.
Thuế thu nhập hoãn lại được tính theo phương pháp bảng cân đối kế toán cho các chênh lệch
tạm thời giữa giá trị ghi sổ cho mục đích báo cáo tài chính và giá trị sử dụng cho mục đích tính
thuế của các khoản mục tài sản và nợ phải trả. Giá trị của thuế thu nhập hoãn lại được ghi
nhận dựa trên cách thức dự kiến thu hồi hoặc thanh toán giá trị ghi sổ của các khoản mục tài
sản và nợ phải trả sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán kỳ/năm.
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận trong phạm vi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính
thuế trong tương lai để tài sản thuế thu nhập này có thể sử dụng được. Tài sản thuế thu nhập
hoãn lại được ghi giảm trong phạm vi không còn chắc chắn là các lợi ích về thuế liên quan này
sẽ sử dụng được.
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(t)

Báo cáo bộ phận
Một bộ phận là một hợp phần có thể xác định riêng biệt của Nhóm công ty tham gia vào việc
cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan (bộ phận chia theo hoạt động kinh doanh), hoặc
cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ trong một môi trường kinh tế cụ thể (bộ phận chia theo vùng
địa lý), mỗi bộ phận này chịu rủi ro và thu được lợi ích khác biệt với các bộ phận khác. Mẫu báo
cáo bộ phận cơ bản của Nhóm công ty là dựa theo bộ phận chia theo hoạt động kinh doanh.
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Báo cáo bộ phận
Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Nhóm công ty là kinh doanh điện và hoạt động khác
là kinh doanh các dịch vụ khác liên quan đến lĩnh vực điện.
Trong năm, hoạt động sản xuất kinh doanh khác chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng doanh thu
và hoạt động kinh doanh của Nhóm công ty, theo đó thông tin tài chính trình bày trên bảng
cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 và ngày 1 tháng 10 năm 2018 và toàn bộ doanh
thu, chi phí trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho các năm kết thúc ngày 31
tháng 12 năm 2018 và ngày 30 tháng 9 năm 2018 chủ yếu liên quan đến hoạt động kinh doanh
chính của Nhóm công ty.
Về mặt địa lý, Nhóm công ty chỉ hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.
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6.

Các khoản đầu tư tài chính

(a)

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

MẪU B 09 – DN/HN

(BAN HÀNH THEO THÔNG TƯ SỐ 202/2014/TT-BTC
NGÀY 22/12/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH)

Tiền và các khoản tương đương tiền

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn thể hiện các khoản tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng và
dưới 13 tháng với lãi suất được hưởng là 4,8% - 7,2% một năm (giai đoạn từ ngày 1/1/2018 đến
30/9/2018: 4,8% - 7,2% một năm)

(b)

Các khoản tương đương tiền thể hiện các khoản tiền gửi có kỳ hạn gốc một đến ba tháng tại
ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác với lãi suất được hưởng là 4,7% - 5,5% một năm (giai
đoạn từ ngày 1/1/2018 đến 30/9/2018: 4,0% - 5,4% một năm).

Đầu tư tài chính dài hạn
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• Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà được thành lập theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số
1603000069 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp ngày 31 tháng 03 năm 2006. Ngành nghề kinh
doanh chính của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà là sản xuất và kinh doanh điện năng.
• Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước – Nhà
máy Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, là một đơn vị hạch toán phụ thuộc của Nhóm Công ty Điện lực
Việt Nam. Ngày 04 tháng 5 năm 2005, Nhà máy chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức
Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh theo giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số
3503000058 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp. Ngành nghề kinh doanh chính của Công
ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh là sản xuất và kinh doanh điện năng.
• Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Sê San 3A chính thức đi vào hoạt động ngày 01 tháng
11 năm 2003 theo công văn số 1391/CP-CN ngày 10/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ. Ngành nghề
kinh doanh chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Sê San 3A là xây dựng công trình kỹ
thuật dân dụng, đầu tư xây dựng các công trình thuỷ điện và xây dựng công nghiệp.
Thông tin tài chính tóm tắt về các công ty liên kết của Nhóm Công ty được trình bày như sau:
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(iv) Giá trị ghi số của khoản đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, công ty niêm yết, tại thời điểm 30/9/2018 được thực hiện theo hướng dẫn
về xử lý tài chính quy định tại mục d, khoản 2, Điều 21 và khoản 2, Điều 32, Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính Phủ. Theo đó, Tổng Công ty được
ghi nhận thêm phần cổ tức được chi trả bằng cổ phiếu theo giá tham chiếu giao dịch trên thị trường chứng khoán tại thời điểm chuyển sang Công ty Cổ phần.

(BAN HÀNH THEO THÔNG TƯ SỐ 202/2014/TT-BTC
NGÀY 22/12/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH)
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7.
Phải thu của khách hàng

8.
Phải thu ngắn hạn khác
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10. Tài sản cố định hữu hình

Trong tài sản cố định hữu hình có các tài sản có nguyên giá 32.628 tỷ VND đã được khấu hao hết tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 (1/10/2018: 29.282 tỷ VND), nhưng vẫn đang
được sử dụng.

9.

Hàng tồn kho

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, các tài sản cố định hữu hình có giá trị còn lại là 1.857 tỷ VND (1/1/2018: 1.887 tỷ VND) được thế chấp tại ngân hàng để đảm bảo cho các khoản
vay của Tổng công ty (Thuyết minh 16(b)(*)).

(BAN HÀNH THEO THÔNG TƯ SỐ 202/2014/TT-BTC
NGÀY 22/12/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH)
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11. Tài sản cố định vô hình
Quyền
sử dụng ất
VND

Phần mềm
máy vi tính
VND

12. Xây dựng cơ bản dở dang
Bản quyền
chuyển giao
công nghệ
VND

Khác
VND

Tổng cộng
VND

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, trong quyền sử dụng đất có quyền sử dụng đất không có thời
hạn xác định với nguyên giá là 8 tỷ VND (1/10/2018: 8 tỷ VND) không tính khấu hao.
Trong tài sản cố định vô hình có các tài sản với nguyên giá 8 tỷ VND đã được khấu hao hết tại
ngày 31 tháng 12 năm 2018 (1/10/2018: 8 tỷ VND) nhưng vẫn đang được sử dụng.

13. Phải trả người bán
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Thuế phải nộp Nhà nước

Thuế phải thu Nhà nước

(a)

(b)

15. Phải trả khác
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14. Thuế phải nộp và phải thu Nhà nước
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Vay ngắn hạn

Vay dài hạn

(a)

(b)

Điều khoản và điều kiện của các khoản vay dài hạn hiện còn số dư như sau:
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16. Vay
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Lãi suất năm thực tế trong kỳ của các khoản vay như sau:
Các khoản vay USD từ 3,15% đến 6,56% (giai đoạn từ ngày 1/1/2018 đến ngày 30/9/2018: từ 2,01% đến 6,17%).
Các khoản vay VND từ 8,98% đến 10,05% (giai đoạn từ ngày 1/1/2018 đến ngày 30/9/2018: từ 8,98% đến 10,03%).
Các khoản vay JPY từ 1,15% đến 2,75% (giai đoạn từ ngày 1/1/2018 đến ngày 30/9/2018: từ 0,95% đến 2,75%).
Các khoản vay CNY là 3,40% (giai đoạn từ ngày 1/1/2018 đến ngày 30/9/2018: 3,40%).
Các khoản vay KRW là 2,40% trong suốt thời hạn cho vay lại là 13 năm.
(*) Khoản vay từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam được đảm bảo bằng nhà máy Thủy
điện Buôn Kuốp có giá trị còn lại tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 là 1.857 tỷ VND (1/10/2018: 1.887 tỷ VND).
Các khoản vay trực tiếp từ các Ngân hàng thương mại trong nước còn lại được bảo lãnh bởi Công ty mẹ, Tập đoàn
Điện lực Việt Nam, và không có tài sản đảm bảo.

(BAN HÀNH THEO THÔNG TƯ SỐ 202/2014/TT-BTC
NGÀY 22/12/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH)
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17. Thay đổi vốn chủ sở hữu

GIAI ĐOẠN TỪ 1/10/2018 ĐẾN 31/12/2018 ( TIẾP THEO)

(*) Theo Quyết định số 05/QĐ-EVN ngày 19 tháng 1 năm 2018 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam chuyển giao quyền và nghĩa vụ chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ
Đức từ Tổng Công ty Phát điện 3 về Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ ngày 1 tháng 1 năm 2018.
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18. Vốn cổ phần
Vốn cổ phần được duyệt và đã phát hành của Công ty như sau:

Tất cả cổ phiếu phổ thông có mệnh giá là 10.000 VND. Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với
một phiếu biểu quyết tại các cuộc họp cổ đông của Công ty. Các cổ đông được nhận cổ tức
mà Công ty công bố vào từng thời điểm. Tất cả cổ phiếu phổ thông đều có thứ tự ưu tiên như
nhau đối với tài sản còn lại của Công ty.
Biến động của vốn cổ phần/vốn góp trong kỳ như sau:

Chi tiết cổ đông tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 như sau:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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20. Cổ tức
Việc phân phối lợi nhuận tuân theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

21. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán
(a)

Tài sản thuê ngoài
Tại ngày báo cáo, Nhóm Công ty có các khoản cam kết thuê hoạt động với lịch thanh toán sau:

Cam kết thuê hoạt động thể hiện
Tiền thuê đất tại Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam bao gồm
một thửa đất thuê trong 38 năm kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2012; 1 thửa đất thuê trong 49 năm
từ ngày 11 tháng 11 năm 1999 và 3 thửa đất tại Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận, Việt
Nam trong 70 năm kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2013.
Tiền thuê văn phòng tại số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2,
Thành phố Hồ Chí Minh.
Tiền thuê đất tại Khu phố Hương Giang, Phường Long Hưng, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
trong 50 năm kể từ ngày 9 tháng 5 năm 2005.

(b)

Ngoại tệ

(c)

Cam kết đầu tư
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, theo kế hoạch đầu tư xây dựng đã được phê duyệt, Nhóm Công
ty sẽ đầu tư 1.553.121 triệu VND để xây dựng các nhà máy điện và các công trình khác trong năm
2019 (tại ngày 1/10/2018 là 886.571 triệu VND).
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19. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
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Nhóm Công ty thực hiện phân bổ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong giai đoạn xây dựng cơ bản các công trình điện nằm trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia vào
chi phí tài chính theo nguyên tắc cân đối chi phí với kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận của Nhóm Công ty. Do vậy giá trị khoản phân bổ vào chi phí phụ thuộc vào đánh giá
chủ quan của Ban Tổng Giám đốc Nhóm Công ty.
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22. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

25. Chi phí tài chính

23. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp

26. Chi phí quản lý doanh nghiệp

24. Doanh thu hoạt động tài chính
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27. Chi phí sản xuất và kinh doanh theo yếu tố
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28. Thuế thu nhập doanh nghiệp
(a)
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(c)

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chưa được ghi nhận
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chưa được ghi nhận đối với các khoản mục sau:

Ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Lỗ tính thuế hết hiệu lực vào các năm sau:

(b)

Đối chiếu thuế suất thực tế
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại không được ghi nhận đối với lỗ tính thuế bởi vì không có sự chắc
chắn rằng sẽ có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để Nhóm Công ty có thể sử dụng các lợi
ích thuế của lỗ tính thuế.

(d)

Thuế suất áp dụng
Theo Luật thuế Thu nhập Doanh nghiệp hiện hành, Nhóm Công ty có nghĩa vụ nộp cho Nhà nước
thuế thu nhập bằng 20% trên thu nhập tính thuế.
Dự án nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và dự án Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 được miễn thuế
thu nhập doanh nghiệp 4 năm kể từ năm đầu tiên dự án có thu nhập chịu thuế (từ năm 2015 đến
năm 2018)và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm tiếp theo.
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29. Lỗ cơ bản trên cổ phiếu
Việc tính toán lỗ cơ bản trên cổ phiếu cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 10 năm 2018 đến ngày 31
tháng 12 năm 2018 được dựa trên số lỗ thuộc về cổ đông phổ thông và số lượng cổ phiếu phổ
thông bình quân gia quyền là 1.069.969.577 cổ phiếu (giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến
ngày 30 tháng 9 năm 2018: không áp dụng), chi tiết như sau:

(a)

Lỗ thuần thuộc về cổ đông phổ thông

(b)

Số cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, Công ty không có cổ phiếu có tác động suy giảm tiềm năng.
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30. Các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan
Ngoài các số dư với bên liên quan được trình bày tại các thuyết minh khác của báo cáo tài chính
hợp nhất, trong kỳ Nhóm Công ty có các giao dịch sau với các bên liên quan:
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31. Các hoạt động đầu tư và tài chính phi tiền tệ
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30. Số liệu so sánh
Số liệu so sánh của “Doanh thu hoạt động tài chính” và “Thu nhập khác” cho giai đoạn từ ngày
1 tháng 1 năm 2018 đến 30 tháng 9 năm 2018 được phân loại lại theo Nghị định số 32/2018/NĐCP ngày 8 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ - “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh
nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp” và Công văn số 1931/BTC-TCDN ngày
19 tháng 2 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn vướng mắc thực hiện cơ chế tài chính
tại Tập đoàn điện lực Việt Nam. Bảng so sánh số liệu đã trình bày trong kỳ trước, trước và sau khi
được phân loại lại như sau:

6.526.556.898.447
147.054.051.440
132.517.573.007
14.536.478.433

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

263.288.942.418

Ngày 2 tháng 4 năm 2019
Người lập

Người duyệt

8.829.107.454.066
Trần Nguyễn Khánh Linh
Người lập biểu

Vũ Phương Thảo
Trưởng Ban Tài chính - kế toán

699.539.293.509
(85.721.566)
10.753.602.763.159
1.432
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