
 

 

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 
__________________________________ 

    Số:         /QĐ-HĐTV                  Hà Nội, ngày       
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt thông tin để công bố theo quy định tại  

Nghị định số 47/2021/NĐ-CP về Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ 

công ích và trách nhiệm xã hội năm 2021 của EVNNPT 

  

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA 

  

Căn cứ Luật doanh nghiệp; 

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 1806/TTr-EVNNPT ngày 20/5/2022 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 thông tin để công bố theo quy định tại Nghị định số 

47/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công 

ích và trách nhiệm xã hội năm 2021 của EVNNPT (theo điểm d, khoản 1, Điều 

23) như Phụ lục kèm theo. 
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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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Phụ lục 
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ 

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI NĂM 2021 CỦA EVNNPT 

(THEO BIỂU SỐ 4 PHỤ LỤC II CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 47/2021/NĐ-CP) 

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH NĂM 2021 CỦA 

EVNNPT 

TT CHỈ TIÊU 
Đơn vị 

tính 

Thực hiện 

năm 2020 

NĂM 2021 

Kế hoạch 

2021 EVN 

giao 

Thực 

hiện năm 

2021 

% KH 

so TH 

2020 

% 

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8=6/4 

1 
Sản lượng điện 

truyền tải 
Tỷ kWh 203,853 199,50 200,86 100,7 98,5 

2 Tổn thất % 2,23 2,29 2,29     

3 
Giá trị thực hiện sửa 

chữa lớn 
Tỷ đồng 763,431 864,800 793,501 91,8 103,9 

4 Giá TTĐ đ/kWh 86,25 81,36 78,32     

5 Tổng doanh thu Tỷ đồng 17.675   17.126   96,9 

6 Tổng chi phí Tỷ đồng 16.910   16.054   94,9 

7 
Lợi nhuận thuần từ 

hoạt động SXKD 
Tỷ đồng 1.031   1.079   104,6 

8 Thuế TNDN Tỷ đồng 220   224   102,0 

9 
Số lao động bình 

quân 
Người 6.507 6.626 6.467   99,4 

10 
Tổng quỹ lương. 

Trong đó: 
Tỷ đồng 1.942 1.750 1.897   97,7 

  - Quỹ lương quản lý Tỷ đồng 2,354 6,084 6,207   263,7 

  - Quỹ lương lao động Tỷ đồng 1.939 1.744 1.890   97,5 

11 
Tổng đầu tư. Trong 

đó: 
Tỷ đồng 19.695 16.468 15.699 95,3 79,7 

  
- Giá trị KL đầu tư 

thuần 
Tỷ đồng 14.910 11.591 10.752 92,8 72,1 

  
-Trả nợ gốc và lãi vay 

ĐTXD 
Tỷ đồng 4.785 4.877 4.947 101,4 103,4 

12 Khởi công công trình 39 45 41 91,1 105,1 

13 Đóng điện công trình 38 56 40 71,4 105,3 
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II. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP 

1. Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội 

Là ngành kinh tế mũi nhọn của Nhà nước, của Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) luôn đi đầu trong việc 

thực hiện công tác từ thiện, an sinh xã hội. Đây là hoạt động thường xuyên, 

được triển khai sâu rộng trong đoàn viên và người lao động, thể hiện truyền 

thống tương thân, tương ái; thể hiện tình cảm, trách nhiệm của CNVCLĐ Tổng 

công ty đối với cộng đồng, xã hội. Trong những năm qua, 100% CNVCLĐ 

Tổng công ty đã tích cực ủng hộ đóng góp vào Quỹ tương trợ xã hội của Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam; hỗ trợ các huyện nghèo theo Chương trình 30a của 

Chính phủ; thăm hỏi nạn nhân chất độc màu da cam, người già neo đơn; phụng 

dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình 

liệt sĩ, Quỹ bảo trợ người tàn tật, chất độc màu da cam, trẻ mồ côi, hội người 

mù... EVNNPT đã vận động CNVCLĐ trong Tổng công ty quyên góp ủng hộ 

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Cục Kiểm ngư Việt Nam; nhắn tin xây dựng khu 

tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma, ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung trong đợt mưa 

lũ, tham gia hiến máu từ thiện nhân đạo… 

2. Quan hệ tốt với người lao động 

Trong những năm qua, EVNNPT luôn thực hiện tốt pháp luật lao động, 

thương lượng, thỏa thuận những nội dung có liên quan đến lợi ích của người lao 

động, đảm bảo quyền của các bên trong quan hệ lao động, tạo điều kiện xây 

dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp. 

3. Trách nhiệm đảm bảo lợi ích cho người lao động trong doanh 

nghiệp 

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt hoạt động 

của các doanh nghiệp, EVNNPT vẫn đảm bảo việc làm thường xuyên cho người 

lao động. 100% người lao động được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp... với thu nhập ổn định, phù hợp với mức tăng năng suất lao 

động và chế độ tiền lương của Nhà nước.  

Công tác quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng luôn được thực hiện 

theo đúng các chế độ, chính sách hiện hành. Việc phân phối tiền lương, tiền 

thưởng cho cán bộ, CNVCLĐ luôn công khai, minh bạch và công bằng. Các quy 

chế chi trả lương, thưởng được xây dựng đầy đủ, sửa đổi, bổ sung kịp thời và 

thông qua tại đại hội CNVC (Hội nghị Người lao động) các cấp. 

Bên cạnh đó, EVNNPT thường xuyên quan tâm đến việc cải thiện điều 

kiện, môi trường làm việc, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 

cho CNVCLĐ. Trong những năm qua, cơ sở vật chất phục vụ người lao động 
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được tăng cường, nhiều nhà nghỉ ca được xây dựng mới, cải tạo khang trang, 

sạch đẹp, văn minh, có sân chơi thể thao, có bếp ăn tập thể; trang bị bổ sung xe 

chở công nhân, trang thiết bị vận hành, sửa chữa... chú trọng đầu tư cho các 

trạm, chốt đóng trên địa bàn vùng sâu, vùng xa. Do vậy, cán bộ, CNVCLĐ đều 

yên tâm công tác, phấn khởi, gắn bó với Tổng công ty, đơn vị, sẵn sàng vượt 

qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 
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