
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY  

TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA 

_________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________ 
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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt thông tin về mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 

2022 của EVNNPT để công bố theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP 

  

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA 

  

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc quy 

định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, trong đó có quy định 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 (EVN); 

Căn cứ Văn bản số 194/EVNNPT-HĐTV ngày 06/7/2021 của Hội đồng thành 

viên EVNNPT về việc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định tại 

Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ; 

Căn cứ Tờ trình số 1007/TTr-EVNNPT ngày 28/3/2022 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 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ; 

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 về mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 

2022 của EVNNPT để công bố trên trang thông tin điện tử của EVNNPT theo quy định 

tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ như Phụ lục 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; 

- Lưu: VT, TH, KH. 

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Tùng 
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