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Số: 117/QĐ-EVNNPT
Số:
/QĐ-EVNNPT

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt thông tin để công bố theo quy định
tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố
thông tin của doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
(EVNNPT) ban hành kèm theo Quyết định số 284/QĐ-EVN ngày 18/10/2018 của Hội
đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
Căn cứ Tờ trình số 2634/TTr-EVNNPT ngày 31/7/2019 của Tổng Giám đốc
EVNNPT về việc phê duyệt thông tin trước khi công bố trên trang thông tin điện tử
theo quy định của Nghị định 81/2015/NĐ-CP;
Căn cứ kết quả biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng thành viên,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt các thông tin để công bố trên trang thông tin điện tử của
EVNNPT theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ như Phụ lục 1
và Phụ lục 2 kèm theo.
Điều 2. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng và Trưởng
các ban của EVNNPT căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Các TV HĐTV;
- KSV PTC;
- Lưu: VT, TH, KH.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH

Đặng Phan Tường

Phụ lục 1
THÔNG TIN THEO PHỤ LỤC IX CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2015/NĐ-CP
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 CỦA EVNNPT
(Kèm theo Quyết định số

/QĐ-EVNNPT ngày

Bao gồm các tài liệu sau:
1. Bảng cân đối kế toán 6 tháng đầu năm 2019.
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019.

)

Phụ lục 2

THÔNG TIN THEO PHỤ LỤC VII CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2015/NĐ-CP
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2018 CỦA EVNNPT
(Kèm theo Quyết định số

/QĐ-EVNNPT ngày

TỔNG CÔNG TY

)
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Tiến độ thực hiện đến năm 2018

Tỷ lệ
Nhà
Các hình thức
CPH
nước
khác
dự kiến
Kế
Giữ
nắm
hoạch
nguyên
giữ sau năm tiếp
Hoàn
Quyết
Đại hội
Đã có
Chưa Thành Đang xác
Quyết định
Tên
sắp
theo
thành
định
Đã đồng cổ
quyết
hoàn lập Ban định giá
phê duyệt
hình
xếp,
trong năm
công bố
IPO đông lần
định phê
thành Chỉ đạo
trị DN
phương án
thức
thoái
báo cáo
giá trị DN
1
duyệt
vốn
Thoái vốn

TT

Tên doanh
nghiệp

(1)
1

Tổng công ty
Truyền tải điện
Quốc gia

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

(11)

(12)

Không Không có
sắp quyết định
xếp

X

Giải thích:
(1) Tên Công ty: Tên gọi của doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Từ (2) đến (10) và (12): Đề nghị tích dấu nhân (x) không viết hoa vào các ô tương ứng.
(11) Ghi rõ hình thức sắp xếp:
- Chuyển thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

(8)

- Giao ;

(13)

(14)

Ghi
chú

(15)

- Giải thể;

- Bán;

- Phá sản;

- Chuyển cơ quan quản lý;

- Sáp nhập;

- Các hình thức khác (nếu có)

- Hợp nhất;
(13) Tỷ lệ Nhà nước dự kiến nắm giữ sau sắp xếp, thoái vốn: Đề nghị ghi nêu rõ tỷ lệ cụ thể về mức cổ phần, vốn góp của Nhà nước sau khi thực hiện các biện
pháp sắp xếp. Trong trường hợp chưa dự kiến được tỷ lệ cụ thể, đề nghị ghi: Nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc dưới 50% vốn điều lệ...
(14) Ghi rõ hình thức sắp xếp dự kiến:
- Giữ nguyên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

- Hợp nhất;

- Cổ phần hóa từ 50% vốn điều lệ trở lên;

- Giao

- Cổ phần hóa dưới 50% vốn điều lệ;

- Bán

- Chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

- Chuyển cơ quan quản lý;

- Giải thể;

- Thoái vốn;

- Phá sản;

- Các hình thức khác (ghi cụ thể).

- Sáp nhập;

