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PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH CHUNG CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3
1.

Tên, địa chỉ doanh nghiệp

Tên viết bằng tiếng Việt:
Tên viết bằng tiếng Anh:
Tên viết tắt:
Chủ sở hữu:
Địa chỉ trụ sở chính:
Điện thoại:
Fax:
E-mail:
Website:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN - TỔNG CÔNG
TY PHÁT ĐIỆN 3.
POWER GENERATION CORPORATION 3.
EVNGENCO 3.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ.
Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân
Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.
(84) - 254 - 3876927
(84) - 254 - 3876930
genco3@evn.com.vn
www.genco3.com

2.
Các văn bản pháp lý thành lập doanh nghiệp
Quyết định số 3025/QĐ-BCT ngày 01/06/2012 của Bộ Công Thương về việc thành lập
Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3;
Quyết định số 09/QĐ-EVN ngày 16/01/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc
phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát điện 3.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3502208399, đăng ký lần đầu ngày
26/11/2012; đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 30/10/2013; sửa đổi lần 3 ngày
27/02/2017 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
3.
Ngành, nghề kinh doanh
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3502208399, đăng ký lần đầu ngày
26/11/2012; đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 30/10/2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp. Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số
3502208399, sửa đổi lần 3 ngày 27/02/2017 như sau:

Bảng 1. Ngành, nghề kinh doanh EVNGENCO 3
STT
1

Tên ngành
Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh điện năng; Sản xuất và kinh doanh cơ khí điện
lực

2

Sửa chữa thiết bị điện
Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, nâng cấp, cải tạo thiết bị điện, công trình
điện
1
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3

Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng cơ khí

4

Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Thí nghiệm, hiệu chỉnh, điều khiển tự động hóa thuộc dây chuyền sản
xuất điện, thí nghiệm điện

5

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn hoạt động chuẩn bị sản xuất cho các nhà máy điện; Lập dự án đầu
tư xây dựng; tư vấn quản lý dự án; Quản lý đầu tư xây dựng các công trình; Giám
sát các công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng - công nghiệp; Thiết
kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp

6

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và
sửa chữa thiết bị nhà máy điện (Doanh nghiệp chỉ đươc phép hoạt động khi được
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện)

7

Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh nhiên liệu, nguyên vật liệu, vật tư thiết bị nghành điện

8

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Thi công xây lắp các công trình xây dựng bao gồm: Xây dựng công trình
kỹ thuật dân dụng

9

Xây dựng nhà các loại

10

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

11

Khai thác và thu gom than non

12

Khai thác và thu gom than bùn

13

Khai thác và thu gom than cứng

14

Khai thác khí đốt tự nhiên

15

Khai thác dầu thô

16

Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế
Chi tiết: Chế biến dầu thô

17

Sản xuất sắt, thép, gang

18

Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

19

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

20

Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao

21

Sản xuất sản phẩm chịu lửa

22

Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: Mua bán đồ dùng bảo hộ lao động

23

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc
đi thuê
2
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Chi tiết: Cho thuê đất, cho thuê nhà

4.

24

Quản lý, vận hành dây chuyền sản xuất điện, công trình điện; Khai thác và chế
biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất điện; Sản xuất vật liệu dùng để cách nhiệt
bằng thủy tinh; Sản xuất vật liệu cách nhiệt, cách điện

25

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

Sản phẩm dịch vụ chủ yếu
Sản xuất điện

5.

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của EVNGENCO 3

5.1

Mô hình quản lý của EVNGENCO 3

Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3 là Công ty TNHH MTV, hoạt động theo hình
thức công ty mẹ - công ty con, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu 100% vốn điều
lệ, được thành lập trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Phú
Mỹ, các công ty phát điện hạch toán phụ thuộc, các Ban quản lý các dự án nguồn điện
và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại một số công ty phát điện thuộc
Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
EVNGENCO 3 hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu,
biểu tượng, điều lệ tổ chức và hoạt động, có chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy
định của pháp luật, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng; trực tiếp
thực hiện các hoạt động sản xuất- kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con, công ty
liên kết.
Cơ cấu tổ chức quản lý của EVNGENCO 3 theo Sơ đồ 1, gồm: Chủ tịch EVNGENCO
3; Tổng Giám đốc; Kiểm soát viên; các Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng và bộ máy
tham mưu, cụ thể như sau:
Ban Lãnh đạo gồm: Chủ tịch; Tổng Giám đốc; 05 Phó Tổng Giám đốc phụ trách các
lĩnh vực: Kinh tế- Tài chính, Kỹ thuật- Sản xuất, Đầu tư- Xây dựng, Kinh doanh- Thị
trường điện, Sửa chữa và Công nghệ.
Mười hai ban chức năng, gồm: Ban Tổ chức & Nhân sự; Văn phòng- Thanh tra Bảo vệ;
Ban Pháp chế; Ban Tài chính- Kế toán; Ban Kế hoạch; Ban Kỹ thuật- Sản xuất; Ban
Quản lý Đấu thầu; Ban Quản lý đầu tư xây dựng, Ban Kinh doanh- Thị trường điện; Ban
An toàn; Ban Tổng hợp; Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính;
Đến 30/6/2017, EVNGENCO 3 bao gồm: (i) 09 đơn vị hạch toán phụ thuộc gồm: 05
công ty sản xuất điện (02 công ty kiêm nhiệm Ban QLDA), 01 công ty dịch vụ sửa chữa
và 01 Ban QLDA; (ii) 03 công ty con gồm: 01 công ty con là công ty TNHH MTV, 02
công ty con là công ty cổ phần và (iii) 06 công ty liên kết gồm: 05 CTCP và 01 Công ty
TNHH Hai thành viên.
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Sơ đồ 1. Tổ chức bộ máy của EVNGENCO 3 tại 30/6/2017
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5.2

Các đơn vị của EVNGENCO 3
Bảng 2. Danh sách đơn vị trực thuộc EVNGENCO 3 tại 30/6/2017

STT

1

2

3

Tên Công ty

Công ty Nhiệt điện
Phú Mỹ
Công ty Thủy điện
Buôn Kuốp
Công ty Nhiệt điện
Vĩnh Tân
Công ty Nhiệt điện

4

Mông Dương, kiêm
Ban QLDA Nhiệt điện
1

5

Công suất

Quản lý vận hành 04 nhà máy nhiệt điện:
2.540

Mỹ 2.1 MR
586

1.244

1.080

Quản lý vận hành 3 Nhà máy: Buôn
Kuốp, Buôn Tuasrah, Srepok 3
Quản lý vận hành NMĐ Vĩnh Tân 2
Quản lý vận hành NMĐ Mông Dương 1
và kiêm nhiệm Ban QLDA Nhiệt điện 1
Dự kiến sẽ giải thể sau khi hoàn thành

-

quyết toán dự án Nhiệt điện Mông
Dương 1 nếu không có dự án ĐTXD mới
Quản lý vận hành thuê NMĐ và kiêm

Thái Bình1, kiêm

nhiệm Ban QLDA Nhiệt điện Thái Bình

Thái Bình

Dự kiến sẽ giải thể sau khi hoàn thành
-

chữa các Nhà máy

-

điện EVNGENCO 3
Ban QLDA Nhiệt điện

quyết toán dự án Nhiệt điện Thái Bình
nếu không có dự án ĐTXD mới

Công ty Dịch vụ sửa

7

Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 4, Phú Mỹ 2.1 và Phú

Công ty Nhiệt điện

Ban QLDA Nhiệt điện

6

Ghi chú

(MW)

-

Cung cấp dịch vụ sửa chữa cho các nhà
máy điện.
QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Trung

1

CV 6576 /BCT-TCNL ngày 24/7/2017 của Bộ Công Thương v/v chuyển giao chủ đầu tư các dự án NMNĐ
Thái Bình 1 và Vĩnh Tân 4 từ EVN và EVNGENCO3, trong đó Bộ CT không đồng ý chuyển giao để đảm bảo
tiến độ CPH

5
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Vĩnh Tân

tâm Điện lực Vĩnh Tân và cơ sở hạ tầng;
là

đại

diện

của

Tư

vấn

QLDA

(EVNGENCO 3) để thực hiện QLDA
Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở
rộng cho chủ đầu tư (EVN).
Tổng số

5.450

Bảng 3. Danh sách công ty con của GENCO 3 tại 30/06/2017

STT

1

Tên Công
ty

Công

Vốn điều Vốn góp của Tỷ lệ sở hữu của

suất

lệ (triệu EVNGENCO

EVNGENCO 3

(MW) đồng)

3 (triệu đồng)

(%)

390

604.856

481.236

79,56

Ninh 100

128.655

70.454

54,76

100.000

118.810 (*)

100

Công ty CP
NĐ Bà Rịa
Công ty CP

2

NĐ
Bình
Công

kinh
doanh chủ
yếu
Sản

xuất

điện năng
Sản

xuất

điện năng

ty

TNHH
3

Lĩnh vực

MTV

240

Nhiệt điện

Sản

xuất

điện năng

Thủ Đức
Tổng số

730

670.500

Ghi chú: (*) Theo Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 của Công ty TNHH MTV Nhiệt
điện Thủ Đức.
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Bảng 4. Danh sách các Công ty liên kết của EVNGENCO 3 tại 30/06/2017

STT Tên Công ty

1

CTCP

TĐ

Thác Bà
CTCP

2

Công

Vốn điều Vốn góp của

suất

lệ

(triệu EVNGENCO

(MW) đồng)

3 (triệu đồng)

120

190.500

635.000

Tỷ lệ sở hữu
của
EVNGENCO
3 (%)
30

TĐ

Vĩnh Sơn - 136

2.062.412 517.058

30,55

280.000

84.000

30

2.878.760 64.000

2,5

3.250.000 19.600

0,60

Sông Hinh
CTCP
3

ĐT&PT điện 108
Sê San 3A
CTCP

4

ĐL

Dầu khí Nhơn 750
Trạch 2

5

CTCP

Việt – Lào
Công

6

Điện

651

Lĩnh

vực

kinh doanh
chủ yếu
Sản

xuất

điện năng
Sản

xuất

điện năng
Sản

xuất

điện năng
Sản

xuất

điện năng
Sản

xuất

điện năng

ty

TNHH

Dịch

Dịch

vụ

Năng -

496.424

74.464

lượng GE –

15

vụ

ngành năng
lượng

PMTP
Tổng số

1.765

949.622
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6.

Phân loại và thực trạng về lao động

Tại thời điểm ngày 31/8/2017 (thời điểm công bố GTDN) tổng số cán bộ công nhân
viên có tên trong danh sách thường xuyên của EVNGENCO 3 là 2.478 người (không
bao gồm lao động tại Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức) với cơ cấu lao động
như sau:
Bảng 5. Phân loại lao động tại 31/8/2017
STT

Tiêu chí

Số lượng (người)

Tỷ lệ (%)

2.478

100%

45

1,82%

I

Theo trình độ lao động

1

Trên đại học

2

Đại học

1200

48,43%

3

Trung cấp, cao đẳng

809

32,65%

4

LĐ phổ thông

190

7,66%

5

Công nhân kỹ thuật

234

9,44%

II

Phân theo HĐ lao động

2.478

100,00%

1

Đối tượng không ký kết hợp đồng
lao động

8

0,32%

2

HĐ không xác định thời hạn

1.613

65,09%

3

Hợp đồng thời hạn 1- 3 năm

791

31,93%

4

HĐ thời vụ

66

2,66%

III

Phân theo giới tính

2.478

100,00%

1

Nam

2.072

83,62%

2

Nữ

406

16,38%

EVNGENCO 3 luôn chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực bởi nguồn nhân lực là
lực lượng nòng cốt đóng vai trò quan trọng, quyết định hiệu quả SXKD và sự thành
công của EVNGENCO 3.
Đội ngũ CBCNV có năng lực, kinh nghiệm, được cử tham gia nhiều khóa đào tạo
chuyên sâu tại nước ngoài, quản lý các Nhà máy điện có trình độ công nghệ tiên tiến,
hiện đại; tiếp thu, lĩnh hội kinh nghiệm của các chuyên gia và đã/đang tiến tới thay thế
dần các chuyên gia trong lĩnh vực sửa chữa. Bên cạnh đó, đội ngũ CBCNV có tác
phong công nghiệp, nhanh nhạy nắm bắt công nghệ mới; thích ứng nhanh với sự thay
đổi tổ chức, môi trường làm việc; đảm bảo vận hành tốt các nhà máy hiện có và đầu tư
xây dựng các dự án mới.
Thường xuyên thực hiện công tác điều động, bố trí, bổ nhiệm cán bộ phù hợp với điều
kiện nhân sự trong EVNGENCO 3 nhằm phát huy tối đa năng lực góp phần vào hiệu
8
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quả hoạt động của EVNGENCO 3. Tuyển dụng đúng đối tượng, chất lượng, phù hợp
với nhu cầu; rà soát, sắp xếp, bố trí lại lao động; Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ
thuật, công nghệ thông tin vào SXKD và quản trị.
7.

Vốn kinh doanh của EVNGENCO 3 tại thời điểm xác định GTDN

Tổng tài sản tại 0h ngày 01/01/2015 (thời điểm xác định GTDN) theo sổ sách kế toán
(không bao gồm Công ty Nhiệt điện Thủ Đức) là: 80.895.967 triệu đồng.
Chi tiết tổng giá trị tài sản, nguồn vốn theo sổ sách kế toán của EVNGENCO 3 tại
ngày 31/12/2014 như sau:

Bảng 6. Giá trị tài sản, nguồn vốn theo Báo cáo tài chính tại 31/12/2014
Đơn vị: Triệu đồng
STT Chỉ tiêu

Số tiền

A

Tài sản

80.895.967

I

Tài sản ngắn hạn

9.238.613

1

Tiền và các khoản tương đương tiền

1.864.419

2

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

430.000

3

Các khoản phải thu ngắn hạn

4.943.984

4

Hàng tồn kho

1.496.350

5

Tài sản ngắn hạn khác

II

Tài sản dài hạn

71.657.354

1

Tài sản cố định

70.102.547

1.1

Tài sản cố định hữu hình

13.140.793

1.2

Tài sản cố định vô hình

62.497

1.3

Chi phí XDCB dở dang

56.899.258

2

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

3

Tài sản dài hạn khác

B

Nguồn vốn

80.895.967

I

Nợ phải trả

71.087.024

1

Nợ ngắn hạn

16.427.452

2

Nợ dài hạn

54.659.572

II

Vốn chủ sở hữu

1

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

503.860

1.501.312
53.494

9.808.943
10.487.656
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STT Chỉ tiêu

Số tiền

2

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

(810.943)

3

Quỹ đầu tư phát triển

4

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

5

Nguồn vốn đầu tư XDCB

18.940
2.696
110.593

8.

Tình hình sản xuất kinh doanh của EVNGENCO 3 trước khi cổ phần hoá

8.1

Tình hình sản xuất kinh doanh

8.1.1 Công tác sản xuất điện
Trong giai đoạn 2014-2016, sản lượng điện của EVNGENCO 3 tăng trưởng trung bình
14%/năm, các dự án đầu tư nguồn điện mới của EVNGENCO 3 đã hoàn thành và đi
vào hoạt động góp phần đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc
biệt là đảm bảo điện cho Miền Nam.
Tổng sản lượng điện sản xuất của Công ty mẹ - EVNGENCO 3 trong giai đoạn 2014 2016 đạt 86.184 triệu kWh, sản lượng điện bình quân trong 3 năm khoảng 28.728 triệu
kWh/năm, cụ thể:
Bảng 7. Tổng sản lượng điện sản xuất 2014-30/6/2017
Đơn vị: Triệu kWh
Tổng số

Bình
quân/năm

2014

2015

2016

6 tháng
đầu năm
2017

Tổng
Sản
lượng điện

86.184

28.728

24.014

28.516

33.654

18.530

Công ty mẹ

76.043

25.348

20.401

25.133

30.509

17.157

Phú Mỹ

51.370

17.123

17.183

17.870

16.317

8.799

Buôn Kuốp

6.125

2.042

2.403

1.551

2.171

1.398

Vĩnh Tân

7.106

3.553

0

5.146*

7.106

3.371

Mông Dương

4.915

2.458

0

566*

4.915

3.588

815

408

815

0

Công ty con

5.890

1.963

2.056

2.023

1.811

515

Bà Rịa

4.673

1.558

1.507

1.696

1.470

345

Ninh Bình

1.175

392

536

327

312

169

42

14

13

0,27

29

4.252

1.417

1.557

1.360

Năm

Bản Chát

Thủ Đức
Công ty liên
kết

1.335

859
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Tổng số

Bình
quân/năm

2014

2015

2016

6 tháng
đầu năm
2017

Thác Bà

1.037

346

391

342

304

175

Vĩnh Sơn Sông Hinh

2.034

678

681

674

679

490

Sê San 3A

1.180

393

485

344

351

194

Năm

Ghi chú: * SLĐ của Vĩnh Tân và Mông Dương tính từ thời điểm bàn giao vận hành
thương mại (VT: TM1: 01/2015, TM2: 03/2015; MD: TM1: 10/2015, TM2: 12/2015).
Công suất các NMĐ trong EVNGENCO 3: Tổng công suất lắp đặt các nhà máy điện
trong EVNGENCO 3 (không bao gồm CTCP ĐL Dầu khí Nhơn Trạch 2 và CTCP
Điện Việt- Lào) là 6.543 MW (trong đó, tổng công suất các công ty trực thuộc là 5.450
MW, ~13% công suất đặt của toàn hệ thống điện, còn lại là công ty con và công ty liên
kết). Phân theo loại hình nhà máy của EVNGENCO 3, thủy điện chiếm khoảng 2,26%,
nhiệt điện than chiếm khoảng 5,77%, tuabin khí chiếm khoảng 6,97% công suất phát
điện của toàn hệ thống điện (chi tiết tại bảng số 7, bảng số 8).
Trong tổng công suất của EVNGENCO 3, các nhà máy điện tuabin khí chiếm tỷ trọng
44,77%, nhiệt điện than chiếm 37,04% và thủy điện chiếm 14,52%.
Bảng 8. Tổng công suất lắp đặt các nhà máy điện EVNGENCO 3

EVNGENCO 3

Loại hình

Tỷ lệ sở hữu
C.suất
Thời gian
Hình thức của
lắp đặt đưa vào
sở hữu
EVNGENC
(MW)
vận hành
O3

Các NMĐ Phú Mỹ

TBK

Trực thuộc

100%

2.540

1997-2005

NMNĐ Vĩnh Tân 2

NĐ than

Trực thuộc

100%

1.244

2015

NMNĐ Mông Dương 1

NĐ than

Trực thuộc

100%

1.080

2015

Các NMTĐ Buôn Kuốp

Thủy điện

Trực thuộc

100%

586

2009

NMNĐ Bà Rịa

TBK

Công ty con

79,56%

389

1992-2002

NMNĐ Ninh Bình

NĐ than

Công ty con

54,76%

100

1974-1976

NMNĐ Thủ Đức

NĐ dầu

Công ty con

100%

240

1966-1992

NMTĐ Thác Bà

Thủy điện

Công ty liên kết

30%

120

1971-1975

Thủy điện

Công ty liên kết

30,55%

136

1994

Thủy điện

Công ty liên kết

30%

108

2006

NMTĐ Vĩnh Sơn
- Sông Hinh
NMTĐ Sê San 3A
Tổng

6.543
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Bảng 9. Tỷ trọng loại hình phát điện của EVNGENCO 3 trong hệ thống điện
Loại hình

Toàn quốc

EVNGENCO 3

Thủy điện

43,3%

2,26%

Nhiệt điện than

33,0%

5,77%

Tuabin Khí, hơi nước

20,5%

6,97%

Khác

3,1%

0,57%

Tổng

100%

15,57%

Nguồn: EVNGENCO 3

Sơ đồ 2. Tỷ trọng các loại hình phát điện trong EVNGENCO 3

14%
37%

Thủy điện
TBK
Khác
NĐT
45%

4%

Nguồn: EVNGENCO 3
8.1.2 Về cạnh tranh để phát điện:
 Thị trường phát điện cạnh tranh sau khi vận hành đã đạt được một số kết quả tích
cực và có những tác động rõ rệt đến nguồn cung điện ở Việt Nam như: tạo ra các tín
hiệu tốt để thu hút đầu tư mới trong lĩnh vực phát triển nguồn điện; tăng tính minh
bạch, công bằng trong việc huy động các nguồn điện, thông qua bản chào giá của
các nhà máy để đưa ra lịch huy động, các nhà máy có giá chào thấp sẽ được huy
động trước sau đó đến các nhà máy tiếp theo và cho đến khi đáp ứng được nhu cầu
của phụ tải; giá điện được hình thành theo quy luật cung cầu khách quan; tăng tính
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cạnh tranh giữa các đơn vị phát điện trong thị trường, thúc đẩy các nhà máy chủ
động nâng cao hiệu quả cạnh tranh và giảm chi phí phát điện của các nhà máy.
 EVN và các đơn vị trực thuộc là nhóm đầu tư có nguồn điện chiếm tỷ trọng cao
nhất ~ 62% tổng công suất toàn hệ thống, Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) và
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) là 2 nhà đầu tư IPP lớn
nhất tại Việt Nam đã tạo thành 3 trụ cột của ngành điện chiếm 75% tổng công suất
toàn hệ thống. Bên cạnh đó, một phần không thể thiếu là các nhà đầu tư trong và
ngoài nước, chiếm trên 20% cơ cấu nguồn điện, từ đó tạo nên thế cạnh tranh phát
điện giữa các Tổng Công ty phát điện (EVNGENCO 1, EVNGENCO 2,
EVNGENCO 3) và các Tổng công ty Điện lực thuộc PVN, TKV và các nhà máy
khác. Trong đó, EVNGENCO 3 chiếm tỷ trọng tương đối cao, tới 16% tổng công
suất toàn hệ thống.

Sơ đồ 3. Cơ cấu hệ thống phát điện Việt Nam
EVN

5%

EVNGENCO1

20%

14%

EVNGENCO2
EVNGENCO3

8%

13%

12%

PVN
Đầu tư nước ngoài

12%

JSC
Vinacomin

16%

Nguồn: EVNGENCO 3
Về cơ bản, EVNGENCO 3 cạnh tranh trên thị trường qua các yếu tố:
Phần lớn công suất phát điện của EVNGENCO 3 (tỷ lệ>66%) thuộc
các nhà máy tại khu vực phía Nam (Bà Rịa- Vũng Tàu và Bình
Thuận)- là khu vực có nhu cầu nguồn điện rất lớn và công suất phát
Cạnh tranh theo điện còn thiếu hụt. Trong đó, riêng nhà máy Nhiệt điện Mông
miền:
Dương đặt tại khu vực miền Bắc, khả năng cạnh tranh không cao do
giá phát điện cao và dự phòng công suất ở phía Bắc lớn. Nhìn
chung, trong thời gian qua, công suất phát điện của các nhà máy
được huy động ở mức cao.
Cạnh tranh về Các nhà máy nhiệt điện khí của EVNGENCO 3 (chiếm tỷ lệ 46%
13
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nhiên liệu:

tổng công suất) phải chịu sự cạnh tranh về nguyên liệu đầu vào đối
với các nhà máy dùng chung nguồn khí trong giai đoạn nguồn khí
khai thác hiện nay đang bị suy giảm, phụ thuộc hợp đồng bao tiêu
khí.

Thị trường điện cạnh tranh tạo điều kiện để giá điện tiếp cận với
Cạnh tranh về nhu cầu của thị trường, một mặt tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà
giá:
máy có giá thành thấp, giá bán thấp nhưng đồng thời cũng tạo sự
canh tranh rất lớn cho các nhà máy có giá thành cao.
8.1.3 Công tác thị trường điện
Các nhà máy trực thuộc EVNGENCO 3 đều tham gia chào giá trực tiếp thị trường
điện, tuân thủ đúng các quy định vận hành của thị trường điện và chủ động trong công
tác vận hành, cụ thể như sau:
Nghiên cứu và xây dựng chiến lược chào giá hiệu quả nhằm chủ động phương thức
huy động và khai thác hiệu quả các tổ máy.
Chủ động bố trí phương thức sửa chữa, nâng cao độ tin cậy của thiết bị, hệ thống, đảm
bảo cho sản xuất ổn định.
Đầu tư thiết bị và đào tạo phát triển nguồn nhân lực để sẵn sàng tham gia Thị trường
điện bán buôn theo lộ trình của Chính phủ.
8.2

Công tác đầu tư và quản lý dự án đầu tư xây dựng

Từ năm 2013 đến 30/6/2017, EVNGENCO 3 tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng và
thực hiện tư vấn quản lý các dự án đầu tư xây dựng, chi tiết nêu tại Bảng dưới đây.

Bảng 10. Tiến độ công tác đầu tư xây dựng các dự án đến 30/06/2017
STT

Tên dự án

Tiến độ
30/06/2017

Ghi chú

1

Dự án Thủy điện Bản Chát

NA

Đã chuyển về EVN từ
01/11/2014

2

Dự án Thủy điện Huội Quảng

NA

Đã chuyển về EVN từ
01/11/2014

3

Dự án NMNĐ Mông Dương 1

Phát
điện
TM1:
10/2015; TM2 12/2015

4

Dự án NMNĐ Vĩnh Tân 2

Phát
điện
TM1:
01/2015; TM2 03/2015.

5

Dự án Cảng than Vĩnh Tân

6

Dự án Cơ sở hạ tầng trung tâm
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STT

Tên dự án

Tiến độ
30/06/2017

Ghi chú

điện lực Vĩnh Tân
7

Dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4

Hợp đồng EPC đạt Thực hiện tư vấn QLDA
97,39%
cho EVN

8

Dự án NMNĐ Thái Bình 1

Hợp đồng EPC đạt Thực hiện tư vấn QLDA
97,67%
cho EVN

9

Dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4 MR

Hợp đồng EPC đạt Thực hiện tư vấn QLDA
25,49%
cho EVN

10

Dự án Nâng công suất nhà máy
điện Phú Mỹ 1 và Phú Mỹ 4.

Đưa vào vận hành năm
2013

Nguồn: EVNGENCO 3
Giá trị đầu tư 2013-2016 chi tiết tại bảng sau.
Bảng 11.Giá trị đầu tư 2013-2016

Năm

2013

Tổng
32.364
Đầu tư thuần
27.985
Trả nợ gốc và
4.379
lãi vay

2014

2015

2016

29.762
24.573

10.791
7.219

40.290
37.318

Đơn vị: Tỷ đồng
6 tháng Tổng
đầu
năm
2017
7.469
120.676
5.945
103.040

5.189

3.572

2.972

1.524

17.636

Nguồn: EVNGENCO 3
8.3

Công tác dịch vụ sửa chữa các NMĐ

EVNGENCO 3 đã thành lập Công ty Dịch vụ Sửa chữa các nhà máy điện (EPS) và đi
vào hoạt động từ ngày 01/01/2016, đến nay EPS đã đảm bảo khối lượng lớn công tác
sửa chữa tại các Nhà máy điện Phú Mỹ, Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1 và chuẩn bị sản
xuất cho công tác sửa chữa tại Thái Bình và Vĩnh Tân 4;
Công tác hợp tác phát triển công nghệ, hợp tác quốc tế với nhiều đối tác quan trọng
từng bước được xúc tiến; Công tác hợp tác đào tạo được tăng cường nhằm từng bước
làm chủ công nghệ giảm dần sự phụ thuộc vào chuyên gia nước ngoài, tiến tới làm chủ
công nghệ sửa chữa.
Với mô hình sửa chữa tập trung, EPS đã tiết giảm từ 10% ÷ 15% nhân sự so với mô
hình sửa chữa phân tán, tỷ lệ lao động sẽ tiếp tục giảm hơn khi nhận thêm công tác sửa
chữa của các dự án mới; đồng thời sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm máy thi công, công
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cụ dụng cụ phục vụ công tác sửa chữa bằng việc luân chuyển giữa các PXSC Phú Mỹ,
Vĩnh Tân, Mông Dương.
Bên cạnh đó, việc xây dựng các nguồn lực để chuẩn bị cho công tác vận hành, sửa
chữa thuê chuyên nghiệp đang được triển khai thực hiện.
9.
9.1

Đặc điểm và các thông số chính của các NMĐ
Các nhà máy nhiệt điện khí

Các nhà máy nhiệt điện khí trực thuộc EVNGENCO 3 bao gồm NMĐ Phú Mỹ với 13
tổ máy (9 tổ máy tuabin khí và 4 tổ máy tuabin hơi), tổng công suất thiết kế là 2.540
MW, cụ thể:
 Tổ máy GT21 - PM21 (tuabin khí):
Thời gian đưa vào vận hành

: tháng 3/1997.

Công suất thiết kế không nâng công suất:
Công suất thiết kế

: 144,1MW (Gas)/133,5 MW (DO)

Công suất khả dụng

: 142 MW (Gas)/130 MW (DO)

Công suất thiết kế có nâng công suất : +10,6 MW
Công suất thiết kế

: 154,7MW (Gas)

Công suất khả dụng

: 148 MW (Gas)

Nước sản suất

: ABB (Thụy Sỹ)

Đại tu gần nhất

: Tháng 01/2017

 Tổ máy GT22 - PM21 (tuabin khí):
Thời gian đưa vào vận hành

: tháng 3/1997.

Công suất thiết kế không nâng công suất:
Công suất thiết kế

: 144,1MW (Gas)/133,5 MW (DO)

Công suất khả dụng

: 142 MW (Gas)/130 MW (DO)

Công suất thiết kế có nâng công suất

: +10,6 MW

Công suất thiết kế

: 154,4MW (Gas)

Công suất khả dụng

: 154,4 MW (Gas)

Nước sản suất

: ABB (Thụy Sỹ)

Đại tu gần nhất

: Tháng 02/2014

 Tổ máy GT24 - PM21 Mở rộng (tuabin khí):
Thời gian đưa vào vận hành

: tháng 02/1999
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Công suất thiết kế

: 138,6 MW (Gas)/135 MW (DO)

Công suất khả dụng

: 135 MW (Gas)/133 MW (DO)

Nước sản suất

: Siemens (Đức)

Đại tu gần nhất

: Tháng 09/2016

 Tổ máy GT25 - PM21 Mở rộng (tuabin khí):
Thời gian đưa vào vận hành

: tháng 02/1999

Công suất thiết kế

: 138,6 MW (Gas)/135 MW (DO)

Công suất khả dụng

: 135 MW (Gas)/133 MW (DO)

Nước sản suất

: Siemens (Đức)

Đại tu gần nhất

: Tháng 08/2013

 Tổ máy GT11 - PM1 (tuabin khí): Số liệu Performance Guarantees
Thời gian đưa vào vận hành

: Tháng 7/2001

Công suất thiết kế

: 211,68 MW (DO) / 239,16 MW (gas)

Công suất khả dụng

: 200 MW (DO)/ 232 MW (Gas)

Nước sản suất

: MHI (Nhật Bản).

Đại tu gần nhất

: Tháng 04/2013

 Tổ máy GT12 - PM1 (tuabin khí): Số liệu Performance Guarantees
Thời gian đưa vào vận hành

: Tháng 10/2001

Công suất thiết kế

: 211,68 MW (DO) / 239,16 MW (gas)

Công suất khả dụng

: 200 MW (DO)/ 232 MW (Gas)

Nước sản suất

: MHI (Nhật Bản).

Đại tu gần nhất

: Tháng 08/2012

 Tổ máy GT13 - PM1 (tuabin khí): Số liệu Performance Guarantees
Thời gian đưa vào vận hành

: Tháng 11/2001

Công suất thiết kế

: 211,68 MW (DO) / 239,16 MW (gas)

Công suất khả dụng

: 200 MW (DO)/ 232 MW (Gas)

Nước sản suất

: MHI (Nhật Bản).

Đại tu gần nhất

: Tháng 01/2012

 Tổ máy GT41- PM4 (tuabin khí): Số liệu Performance Guarantees
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Thời gian đưa vào vận hành

: Tháng 8/2004

Công suất thiết kế

: 134,25MW (DO)/145,75MW (gas)

Công suất khả dụng

: 130 MW (DO)/ 142MW (Gas)

Nước sản suất

: ALSTOM (Thụy Sỹ)

Đại tu gần nhất

: Tháng 08/2017

 Tổ máy GT42 - PM4 (tuabin khí): Số liệu Performance Guarantees
Thời gian đưa vào vận hành

: Tháng 8/2004

Công suất thiết kế

: 134,25MW (DO)/145,75MW (gas)

Công suất khả dụng

: 130 MW (DO)/ 142MW (Gas)

Nước sản suất

: ALSTOM (Thụy Sỹ)

Đại tu gần nhất

: Tháng 01/2016

 Tổ máy ST14 - PM1 (đuôi hơi):
Thời gian đưa vào vận hành

: Tháng 4/2002

Công suất thiết kế

: 391.17 MW

Công suất khả dụng

: 375 MW

Nhà sản suất

: MHI (Nhật Bản)

Đại tu gần nhất

: Tháng 10/2016

 Tổ máy ST23 - PM21 (đuôi hơi):
Thời gian đưa vào vận hành

: Tháng 5/2003

Công suất thiết kế

: 162,1 MW

Công suất khả dụng

: 160 MW

Nhà sản suất

: ALSTOM (Thụy Sỹ)

Đại tu gần nhất

: 01/2017

 Tổ máy ST26 - PM21 Mở rộng (đuôi hơi):
Thời gian đưa vào vận hành

: Tháng 12/2005

Công suất thiết kế

: 162,1 MW

Công suất khả dụng

: 160 MW

Nhà sản suất

: ALSTOM (Thụy Sỹ)

Đại tu gần nhất

: 02/2012

 Tổ máy ST43 - PM4 (đuôi hơi):
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Thời gian đưa vào vận hành

: Tháng 8/2004

Công suất thiết kế

: 162,1 MW

Công suất khả dụng

: 160 MW

Nhà sản suất

: ALSTOM (Thụy Sỹ)

Đại tu gần nhất
: Tháng 08/2017
9.2
Các nhà máy nhiệt điện than
 Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2:
Thời gian đưa vào vận hành: tổ máy 1: 01/2015; tổ máy 2: 3/2015
Công suất thiết kế

: 2x622 MW

Công suất khả dụng

: 622MW

Tổng thầu EPC

: SEC (Trung Quốc)

Đại tu gần nhất

: Chưa đại tu

 Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1:
Thời gian đưa vào vận hành

: Tổ máy 1, tháng 10/2015, Tổ máy 2 : tháng 12/2015.

Công suất thiết kế

: 2x540 MW

Công suất khả dụng

: 540 MW

Tổng thầu EPC

: Hyundai E&C (Hàn Quốc)

Đại tu gần nhất
: Chưa đại tu
9.3
Các nhà máy thủy điện
Các nhà máy thủy điện trực thuộc EVNGENCO 3 bao gồm nhà máy thủy điện Buôn
Kuốp, Buôn Tua Srah, Srêpôk 3 thuộc Công ty thủy điện Buôn Kuốp, cụ thể:
 Nhà máy thủy điện Buôn Kuốp:
Thời gian đưa vào vận hành

: H1 tháng 3/2009, H2 tháng 9/2009

Công suất thiết kế

: 2x140 MW

Công suất khả dụng

: 140 MW

Nhà sản suất

: Máy phát: Mitshubishi; Tuabin: LMZ

Đại tu gần nhất

: H1 tháng 3/2014, H2: 4/2015

 Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah:
Thời gian đưa vào vận hành

: H1 tháng 9/2009, H2 tháng 12/2009

Công suất thiết kế

: 2x43 MW

Công suất khả dụng

: 43 MW
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Nhà sản suất

: Dongfang (Trung Quốc)

Đại tu gần nhất

: H1 tháng 06/2016, H2: 4/2015

 Nhà máy thủy điện Srêpôk 3:
Thời gian đưa vào vận hành

: H1 tháng 6/2010, H2 tháng 9/2010

Công suất thiết kế

: 2x110 MW

Công suất khả dụng

: 110 MW

Nhà sản suất

: Harbin (Trung Quốc)

Đại tu gần nhất: H1 tháng 10/2015, H2 tháng 03/2016
10.
Nguyên liệu cho các nhà máy
Nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện khí: các nhà máy điện Phú Mỹ sử dụng nhiên
liệu khí là nhiên liệu chính, dầu DO là nhiên liệu dự phòng. Các Nhà máy điện Phú
Mỹ tiêu thụ khí đốt từ các nguồn: khí Nam Côn Sơn bao tiêu đến năm 2023, khí Cửu
Long và khí Hải Thạch Mộc Tinh.
Nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện than: Nhiên liệu chính dùng trong sản xuất nhiệt
điện than là than cám sản xuất trong nước, nhập khẩu và dầu FO/ DO dùng để khởi động và
đốt kèm khi tải thấp. Một số nhà máy sử dụng than có hàm lượng lưu huỳnh cao sử dụng
thêm vật liệu phụ là đá vôi đốt kèm để đảm bảo hàm lượng phát thải ra môi trường.
11. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 năm trước
khi CPH
Bảng 12. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, 2014-2016
STT

Chỉ tiêu

Đơn vị
tính

Năm
2014

Năm 2015

Năm 2016

1

Tổng giá trị tài sản

Tỷ đồng

80.895

82.286

83.397

2

Vốn Nhà nước theo sổ
sách kế toán

Tỷ đồng

10.617

10.743

10.791

3

Nợ vay ngắn hạn

Tỷ đồng

7.284

3.291

3.289

4

Nợ vay dài hạn

Tỷ đồng

54.655

64.444

65.354

5

Tổng số lao động bình
quân

991

1.213

1.705

6

Tổng quỹ lương

Tỷ đồng

241,758

294,673

416,726

7

Thu nhập bình quân 1
người/ tháng

Nghìn
đồng

20.329

20.244

20.367

8

Sản phẩm chủ yếu
Điện sản xuất

Triệu kWh

20.344

25.133

30.509

Điện thương phẩm

Triệu kWh

19.990

24.395

29.186

người
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Chỉ tiêu

Đơn vị
tính

9

Tổng doanh thu

Tỷ đồng

10

Tổng chi phí

11

STT

Năm
2014

Năm 2015

Năm 2016

24.463

25.749

33.812

Tỷ đồng

24.233

25.644

33.663

Lợi nhuận thực hiện

Tỷ đồng

230,3

104,8

149,1

12

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

191,3

104,3

147,8

13

Tỷ suất lợi nhuận sau
thuế/ Vốn Nhà nước

%

1,8

0,97

1,37

14

Hệ số khả năng thanh
toán hiện thời

Lần

0,56

1,18

1,66

15

Hệ số nợ phải trả trên
Vốn CSH

Lần

7,25

10,08

10,24

Nguồn: EVNGENCO 3
- Về lao động và tiền lương trong bảng nêu trên chỉ bao gồm lực lượng SXĐ và dịch
vụ sửa chữa của Công ty mẹ - EVNGENCO 3 (không bao gồm quản lý dự án và
chuẩn bị sản xuất được hạch toán từ nguồn của các dự án).
- Về kết quả kinh doanh: Các năm 2014 - 2016, kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh của EVNGENCO 3 đều có lãi.
 Đến 31/12/2014, EVNGENCO 3 đã phân bổ hết số lỗ chênh lệch tỷ giá còn treo
lại của các năm trước;
 Trong năm 2015, EVNGENCO 3 đưa vào chi phí số lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh
giá lại số dư cuối năm các khoản vay có gốc ngoại tệ theo Công văn số
3003/BTC-TCDN ngày 08/03/2016 của Bộ Tài chính về việc xử lý chênh lệch tỷ
giá đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm 2015 và Công
văn số 2239/VPCP-KTTH ngày 04/04/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc
xử lý chênh lệch tỷ giá năm 2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Theo đó,
tổng số lỗ chênh lệch tỷ giá đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ
đến 31/12/2015 chưa phân bổ vào chi phí là 3.316 tỷ đồng, trong đó của giai
đoạn sản xuất kinh doanh là 1.379 tỷ đồng (số lỗ chênh lệch tỷ giá này sẽ phân
bổ trong vòng 05 năm) và giai đoạn xây dựng cơ bản là 1.937 tỷ đồng (theo quy
định hiện hành được phép phân bổ vào chi phí trong vòng 05 năm kể từ khi công
trình đưa vào sử dụng);
 Năm 2016, EVNGENCO 3 đưa vào chi phí số lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá
lại số dư cuối năm các khoản vay có gốc ngoại tệ theo hướng dẫn tại Công văn số
1113/BTC-TCDN của Bộ Tài Chính ngày 23 tháng 1 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 và Công văn số 122/TB-VPCP của Văn phòng
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Chính phủ ngày 6 tháng 3 năm 2017. Theo đó, tổng số lỗ chênh lệch tỷ giá đến
31/12/2016 chưa phân bổ vào chi phí là 3.374 tỷ đồng, trong đó của giai đoạn sản
xuất kinh doanh là 1.865 tỷ đồng và giai đoạn xây dựng cơ bản là 1.509 tỷ đồng.
- Về vốn chủ sở hữu: Tại Quyết định số 640/QĐ-EVN ngày 11/09/2013 của Tập
đoàn Điện lực Việt Nam về việc giao vốn điều lệ cho EVNGENCO 3, theo đó vốn
điều lệ của EVNGENCO 3 tại thời điểm 01/01/2013 là 12.618 tỷ đồng.
 Theo báo cáo tài chính (Công ty mẹ) vốn Nhà nước của EVNGENCO 3 tại thời
điểm 31/12/2013 là 12.673 tỷ đồng, tăng so với Quyết định trên do trích lập quỹ
ĐTPT khi phân phối lợi nhuận năm 2013;
 Đến 31/12/2014, vốn Nhà nước tại EVNGENCO 3 là 10.617 tỷ đồng, vốn Nhà
nước giảm là do thực hiện chuyển Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát và
Ban QLDA Thủy điện 1 về Tập đoàn theo quyết định số 9669/QĐ-BCT ngày
28/10/2014 của Bộ Công Thương với tổng số vốn KHCB và nguồn vốn ĐTXD
giảm là - 2.114 tỷ đồng;
 Đến 31/12/2015, vốn Nhà nước tại EVNGENCO 3 là 10.743 tỷ đồng, vốn chủ sở
hữu là 7.427 tỷ đồng;
 Đến 31/12/2016, vốn Nhà nước tại EVNGENCO 3 là 10.791 tỷ đồng, vốn chủ
sở hữu là 7.417 tỷ đồng.
- Về hệ số nợ/vốn chủ sở hữu:
 Thời điểm Tập đoàn điện lực Việt Nam bàn giao vốn và tài sản cho EVNGENCO
3 (thời điểm 01/01/2013), hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 3,52 lần. Do
các dự án thuộc EVNGENCO 3 quản lý chủ yếu sử dụng nguồn vốn vay; biến
động tỷ giá ngoại tệ làm lỗ chênh lệch tỷ giá còn treo lại đến 31/12/2016 là 3.374
tỷ đồng dẫn đến hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu cao.
 Nợ vay dài hạn của EVNGENCO 3 tập trung chủ yếu ở 02 nhà máy nhiệt điện:
Mông Dương 1 và Vĩnh Tân 2 (chiếm khoảng 83,4% nợ vay dài hạn tại thời điểm
31/12/2016). Chủ yếu là các khoản vay nước ngoài EVNGENCO 3 vay lại từ
EVN (khoản vay Ngân hàng China Eximbank cho dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 2
chiếm khoảng 30,8%; khoản vay ADB và KEXIM cho dự án Nhiệt điện Mông
Dương chiếm khoảng 44% tổng dư nợ vay dài hạn).
- Về khả năng sinh lời: Tỷ suất lợi nhuận/Vốn nhà nước ở mức thấp qua các năm,
bình quân 2014 - 2016 khoảng 1,38%/năm.
12.
Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm báo cáo
- Tình hình thủy văn: Trong năm 2015 - 2016, tình hình thủy văn không thuận lợi ảnh
hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động SXKD của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp.
- Tình hình cung cấp khí và phụ tải: Với khả dụng cho phép thì lượng khí thiếu hụt
để phát điện cho các nhà máy nhiệt điện khí là khoảng 1,5 triệu m3 khí/ngày.
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- Vấn đề chênh lệch tỷ giá: Biến động tỷ giá trong năm 2015 - 2016, đặc biệt là đồng
Đôla Mỹ dẫn đến phát sinh các khoản lỗ chênh lệch tỷ giá trong SXKD và ĐTXD.
Khoản lỗ chênh lệch tỷ giá trong SXKD năm 2015 - 2016 chưa được tính vào giá
điện.
Trong năm 2015 - 2016, EVNGENCO 3 tiến hành các thủ tục theo chỉ đạo của EVN:
(1) Thành lập Công ty dịch vụ Sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3;
(2) Tiếp nhận Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức;
(3) Bàn giao Chủ đầu tư dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4 về lại EVN; và
(4) Thành lập Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ.
- Tình hình sử dụng đất :
Hiện nay, EVNGENCO 3 đang quản lý, sử dụng các khu đất và diện tích đất (chi tiết
tại Phụ lục 3 đính kèm), cơ bản gồm:
Bảng 13. Tình hình sử dụng đất trước cổ phần hóa
STT

Địa chỉ lô đất

Diện tích
(m2)

Hình thức sử dụng
đất

1

Cơ quan EVNGenco 3

1.057.520,5

2

Công ty Thủy điện 64.576.057,
Buôn Kuốp
4

Thuê đất, giao đất

50 năm,
năm

70

3

BQLDA Nhiệt điện
Vĩnh Tân / Công ty 3.712.845,4
Nhiệt điện Vĩnh Tân

Thuê đất, giao đất

50 năm,
năm

70

4

BQL
Nhiệt
điện
1/Công ty Nhiệt điện 4.044.500
Mông Dương

Thuê đất trả tiền hàng
25 năm
năm

Thời hạn

Thuê đất, giao đất,
50 năm, lâu
nhận chuyển nhượng
dài
quyền sử dụng đất

Nguồn: EVNGENCO 3
Ghi chú:
CTTĐ Buôn Kuốp: Thay đổi tổng diện tích do cập nhật diện tích đất xây dựng đập
chính và nhà vận hành CTTĐ Buôn Tua Srah trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo Quyết
định số 1823/QĐ-UBND ngày 24/7/2017 cho EVNGENCO 3 thuê 388.138m2 và đã
bao gồm tổng diện tích lòng hồ các công trình thủy điện Buôn Kuôp, Buôn Tua Srah
và Srêpôk 3 là 62.252.400,5m2 được giao quản lý, sử dụng..
Ban AVT: Thay đổi tổng diện tích do Bổ sung khu đất đường giao thông 48.459,1m2
được thuê theo Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 13/7/2017.
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Ban ANĐ 1: Thời hạn thuê đất 25 năm theo Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày
15/6/2017.
Theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, khoản 6 Điều 1 Nghị định số
189/2013/NĐ-CP; Theo ý kiến tư vấn của Liên danh AASC-UHYACA (tư vấn xác
định giá trị doanh nghiệp) tại văn bản số 128/2015/CV-AASC.UHYACA ngày
30/9/2015 về việc xác định lại giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị doanh
nghiệp, EVNGENCO 3 sẽ thực hiện như sau: Theo phương án sử dụng đất được duyệt
cho EVNGENCO 3 tiếp tục được giao đất có thu tiền sử dụng đất một lần thì
EVNGENCO 3 tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp. Theo phương
án sử dụng đất được duyệt cho EVNGENCO 3, đối với đất thuê thì EVNGENCO 3
không tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp.
13.

Giá trị thực tế của doanh nghiệp và giá trị thực tế phần vốn Nhà nước

Căn cứ Quyết định số 9494/QĐ-BCT ngày 22/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công
Thương về việc cổ phần hóa Công ty mẹ- Tổng Công ty Phát điện 3, cụ thể xác định:
Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2015, Hội
đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Quyết định số 124/QĐ-EVN
ngày 30/06/2015 về giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty
Phát điện 3 (tại thời điểm 0h ngày 01/01/2015).
Căn cứ Quyết định số 1500/QĐ-BCT ngày 19/4/2016 của Bộ Công Thương về việc
phê duyệt giá trị doanh nghiệp của Công ty mẹ - EVNGENCO 3.
Căn cứ báo cáo kiểm toán số 341/KTNN-TH ngày 15/8/2017 của Kiểm toán Nhà
nước;
Căn cứ Quyết định số 3396/QĐ-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công thương về việc xác
định giá trị Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam
để cổ phần hóa.
Bảng 14. Giá trị thực tế của doanh nghiệp và giá trị thực tế phần vốn Nhà nước
Đơn vị: đồng
STT

Nội dung

GTDN của EVNGENCO 3
(QĐ 3396/QĐ-BCT, tại 0h
ngày 01/01/2015)

1

Giá trị thực tế của doanh nghiệp

92.941.120.044.597

2

Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp

26.108.306.174.814

3

Tài sản không tính vào giá trị doanh nghiệp

3.461.392.381.313

Các vấn đề lưu ý: Liên quan đến giá trị doanh nghiệp theo Quyết định số 3396/QĐBCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công Thương, một số vấn đề lưu ý như sau:
-

Tài sản không tính vào giá trị doanh nghiệp bao gồm:
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 Tài sản hình thành từ quỹ khen thưởng, phúc lợi với giá trị: 1.570.222.979 đồng.
 Tài sản chờ bàn giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Giá trị Dự án Nhà máy
nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và phần tài sản thuộc sở hữu của Ban Quản lý Dự án Thủy
điện 5, với tổng số là 3.459.822.158.334 đồng.
- Các lưu ý khác
 Đối với việc xác định giá trị quyền sử dụng đất: Đến tháng 8/2017 (sau thời điểm
xác định giá trị doanh nghiệp), UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và UBND Tỉnh
Đắk Lăk và UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản phê duyệt Phương án sử dụng
đất, theo đó các khu đất khu nhà quản lý vận hành PM1, PM4, khu nhà quản lý
vận hành của Công ty thủy điện Buôn Kuốp chuyển từ giao đất qua thuê đất trả
tiền thuê đất hàng năm. Như vậy theo quy định, không tính giá trị quyền sử dụng
đất vào giá trị doanh nghiệp đối với các khu đất khu nhà quản lý vận hành PM1,
PM4, khu nhà quản lý vận hành của Công ty thủy điện Buôn Kuốp. Theo đó, giá
trị thực tế doanh nghiệp giảm so với Quyết định số 3396/QĐ-BCT ngày
31/8/2017 là 51.930.083.095 đồng. Giá trị quyền sử dụng đất trong giá trị thực tế
của doanh nghiệp được phê duyệt sẽ được điều chỉnh tại thời điểm EVNGENCO
3 chính thức chuyển thành công ty cổ phần sau khi UBND các tỉnh có ý kiến về
giá đất áp dụng khi thực hiện xác định GTDN.
+ Đối với đất lòng hồ: Pháp luật hiện hành về đất đai không quy định việc
giao/thuê đất có mặt nước là hồ thủy điện (đất lòng hồ thủy điện) cho đơn vị
quản lý, vận hành nhà máy thủy điện, vì vậy Tập đoàn không đưa phương án sử
dụng đất lòng hồ vào phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa của EVNGENCO3
như ý kiến của các tỉnh.
+ Khu đất xây dựng Trụ sở Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân: được UBND tỉnh
Bình Thuận phê duyệt phương án sử dụng đất cho EVNGENCO 3 được tiếp tục
giao đất có thu tiền sử dụng đất một lần. Giá trị quyền sử dụng đất khu Trụ sở
Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân được tính vào giá trị EVNGENCO 3 theo quy
định.
 Thuế và các khoản phải nộp NSNN (tại thời điểm 0h ngày 01/01/2015): Thuế và
các khoản phải nộp NSNN theo số liệu báo cáo của đơn vị vì chưa có biên bản
quyết toán thuế. Số nộp NSNN sẽ được điều chỉnh theo số liệu quyết toán của cơ
quan thuế vào thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần.
 Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản với số tiền
là 836.093 triệu đồng không được tính trừ vào vốn Nhà nước tại EVNGENCO 3.
Số lỗ này được trình bày trên Bảng cân đối KT ngày 31/12/2014 của
EVNGENCO 3 ở chỉ tiêu chênh lệch tỷ giá hối đoái thuộc phần Nguồn vốn Chủ
sở hữu.
 Các dự án đã chuyển chủ đầu tư từ EVNGENCO 3 về EVN: Dự án Thủy điện
Huội Quảng - Bản Chát (thời điểm bàn giao tại ngày 01/11/2014), Dự án Nhiệt
điện Vĩnh Tân 4 (thời điểm bàn giao tại ngày 01/05/2015). Tuy nhiên, hiện
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EVNGENCO 3 vẫn là người đứng tên chủ thể hợp đồng vay tài trợ cho 02 dự án
trên, bao gồm:
+ Hợp đồng tín dụng ký giữa EVNGENCO 3 và Công ty Tài chính CP Điện lực
về việc cho vay đầu tư dự án Thủy điện Bản Chát với hạn mức cho vay là
15.000.000 USD. Số dư nợ vay đến thời điểm 31/12/2016 là: 14.487.380,01
USD. EVN đang theo dõi hợp đồng và trả nợ vay, sẽ thực hiện chuyển chủ thể
hợp đồng vay về EVN khi đủ điều kiện theo quy định.
+ Hợp đồng tín dụng ký giữa EVNGENCO 3 và Ngân hàng BIDV- Ngân hàng
đầu mối và VCB vay 6.000 tỷ đồng cho dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Số dư nợ
vay đến thời điểm 31/12/2016 là: 3.506.018.228.841 đồng. Hiện EVN,
EVNGENCO 3 và Ngân hàng BIDV- Ngân hàng đầu mối và VCB đang thực
hiện ký hợp đồng chuyển giao quyền và nghĩa vụ về EVN.
14.

Đánh giá về EVNGENCO 3

Đánh giá tổng quát, EVNGENCO 3 có một số đặc điểm cơ bản như sau:
14.1 Lợi thế của EVNGENCO 3

- EVNGENCO 3 hiện đang thuộc nhóm các đơn vị cung cấp điện chính cho Việt
Nam. Các nhà máy của EVNGENCO 3 đều đã hoàn thành và đưa vào phát điện
thương mại, tập trung chủ yếu miền Nam - khu vực có nhu cầu sử dụng điện cao.
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 2013-2016.
- EVN là chủ sở hữu 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.
14.2 Khó khăn của EVNGENCO 3

- 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.
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- 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 (ROE bình quân 1,38% trong năm 2014-2016) (Nguồn của EVNGENCO
3).

- 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.
14.3

Cơ hội

- 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 trong những năm sắp
tới, 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.
- 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.
- Xu hướng 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.
14.4

Thách thức

- 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
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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.
- Rủi ro nhiên 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, ngoài rủi ro về số lượng, cơ chế giá nhiên liệu than trong tương
lai sẽ chịu ảnh hưởng lớn của giá thị trường (cả than trong nước và than nhập khẩu).
 Về nhiên liệu khí
Tiềm năng dầu khí của Việt Nam nằm ở 7 bể chính là Cửu Long, Nam Côn Sơn, Phú
Khánh, Ma Lay Thổ Chu, Sông Hồng, Hoàng Sa và Trường Sa. Ở khu vực miền Bắc
và miền Trung, tính khả thi và triển vọng thương mại của các nguồn khí không có
độ tin cậy cao. Do đó hầu hết trữ lượng khí ở nước ta được khai thác ở khu vực miền
Nam với hệ thống đường ống vận chuyển, kho chứa được đầu tư phát triển tương đối
đầy đủ.
Hầu hết khí khai thác ở nước ta được sử dụng để sản xuất điện. Trên 80% sản lượng
khí được cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện, khoảng 10% cho các nhà máy đạm và
khoảng 5% cho các khách hàng công nghiệp khác. Năm 2014, tổng sản lượng khí tiêu
thụ của cả nước là 9.969 triệu m3 (tăng trưởng 5,2% so với 2013) trong đó các nhà
máy điện tiêu thụ đến 8.298 triệu m3 khí (tăng 5,8% so với 2013).
Từ tháng 04/2014, theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, giá khí ở nước ta sẽ được
điều chỉnh theo cơ chế giá thị trường. Theo đó, giá khí đã được thả nổi một phần theo
giá thị trường. Cụ thể, (1) đối với giá khí trên bao tiêu bán cho các nhà máy điện tại
các mỏ cũ sẽ được neo theo phần trăm giá MFO (giá dầu FO bình quân tháng tại thị
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trường Singapore), tỷ lệ này sẽ tăng dần từ 70% ở Q2/2014 lên 100% từ năm 2015.
Giá khí tại các mỏ mới được đưa vào khai thác sẽ được bán theo giá thị trường, do đó
sẽ thu hút hơn các nhà đầu tư vào ngành dầu khí; (2) Giá khí trong bao tiêu thì vẫn do
Nhà nước quy định.
Các nhà máy điện Phú Mỹ của EVNGENCO 3 được bao tiêu khí đến năm 2023, sau
thời điểm trên, EVNGENCO 3 có thể có rủi ro về giá khí và nguồn cung cấp.

29

Phương án cổ phần hóa EVNGENCO 3 2017
PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3
GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC THEO GIÁ TRỊ SỔ SÁCH,
GIỮ NGUYÊN VỐN NHÀ NƯỚC HIỆN CÓ TẠI DOANH NGHIỆP
PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ, KHÔNG
ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐIỆN
1.

Cơ sở pháp lý để xây dựng phương án

1.1

Quy định pháp lý về cổ phần hóa

•

Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 về chuyển Doanh nghiệp
100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày
20/11/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày
18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành
Công ty Cổ phần; Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 về Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ
về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần.

•

Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán
cổ phần lần đầu và quản lý sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp
100% vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi thành Công ty cổ phần.

•

Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 của Bộ Lao động Thương
binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số chính sách đối với lao động theo nghị
định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển đổi doanh
nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần.

•

Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 06/3/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy
mạnh cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

•

Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về
tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh
mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020

•

Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng
dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh
nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần.

•

Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ quyết
định một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết
trên thị trường chứng khoán của DNNN.
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•
1.2

Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc
bán cổ phần theo lô.
Văn bản liên quan đến định hướng phát triển EVN và EVNGENCO 3



Thông báo số 77/TB-VPCP ngày 05/4/2011 của Văn phòng Chính phủ thông báo
kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án
tái cơ cấu ngành điện cho thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam, theo đó “Bộ
Công Thương chỉ đạo EVN xây dựng Đề án thành lập 3 Tổng Công ty Phát điện
hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, trong đó công ty mẹ là công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên, trước mắt là doanh nghiệm 100% vốn Nhà
nước trực thuộc EVN, khi có điều kiện thì tách ra và cổ phần hóa toàn bộ Tổng
Công ty….”.



Quyết định số 1782/QĐ-TTg ngày 23/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015.



Thông báo số 227/TB-VPCP ngày 02/7/2013 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến
kết luận của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về bán tiếp phần vốn Nhà
nước ở doanh nghiệp đã CPH, trong đó nêu: “Tiếp tục bán phần vốn Nhà nước tại
các doanh nghiệp đã CPH còn vốn Nhà nước nhưng không thuộc diện Nhà nước
cần nắm giữ cổ phần chi phối. Các bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương, tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước căn cứ quy định của
pháp luật, tình hình thị trường và sản xuất kinh doanh để xây dựng kế hoạch bảo
đảm thực hiện bán phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp này có hiệu quả”.



Thông báo số 344/TB-VPCP ngày 10/9/2013 về ý kiến kết luận của Phó Thủ
tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Thị trường
phát điện cạnh tranh Việt Nam.



Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 Quy định về lộ trình, các điều
kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện
tại Việt Nam.



Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 17/01/2014 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến
chỉ đạo của Phó Thủ trướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị triển khai Kế hoạch
năm 2014 của EVN, trong đó Phó Thủ trướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo: “Trước
mắt, lựa chọn một Tổng Công ty phát điện hoạt động tương đối ổn định, chuẩn bị
hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định để thực hiện thí điểm CPH
trong năm 2014 - 2015. Rút kinh nghiệm để tiến hành CPH các Tổng Công ty phát
điện còn lại trong các năm tiếp theo”.



Công văn số 2166/TTg-ĐMDN ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về
điều chỉnh Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
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Thông báo số 386/TB-VPCP ngày 24/11/2015 về ý kiến kết luận của Phó Thủ
tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về Đề án tái cơ cấu ngành điện lực Việt Nam.



Quyết định số 852/2017/QĐ-TTg ngày 14/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn
Điện lực Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2017-2020.



Quyết định số 138/QĐ-HĐTV ngày 31/7/2017 của EVN về phê duyệt Đề án tái cơ
cấu EVNGENCO3.



Công văn số 7738/VPCP-ĐMDN ngày 03/10/2014 của Văn phòng Chính phủ về
việc cổ phần hóa Tổng Công ty Phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.



Công văn số 8974/VPCP-ĐMDN ngày 02/11/2015 của Văn phòng Chính phủ về
cơ chế trước khi cổ phần hóa các Tổng Công ty Phát điện thuộc EVN.



Quyết định số 9494/QĐ-BCT ngày 22/10/2014 của Bộ Công Thương về việc cổ
phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3



Vể Ban chỉ đạo: Quyết định số 822/QĐ-EVN ngày 04/12/2014 của Tập đoàn Điện
lực Việt Namvề việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng Công
ty Phát điện 3; Quyết định số 88/QĐ-EVN ngày 06/4/2015 về việc thay thế
Trưởng ban chỉ đạo CPH, Quyết định số 128/QĐ-EVN ngày 20/7/2015 về việc
thay thế Phó Trưởng ban chỉ đạo CPH và các Quyết định thay đổi/bổ sung thành
viên Ban chỉ đạo CPH: Quyết định số 233/QĐ-HĐTV ngày 16/12/2015, Quyết
định số 34/QĐ-EVN ngày 10/3/2016, Quyết định số 100/QĐ-EVN ngày
19/5/2016, Quyết định số 80/QĐ-EVN ngày 02/6/2017, Quyết định số 68/QĐEVN ngày 16/5/2017.
Về Tổ giúp việc: Quyết định số 823/QĐ-EVN ngày 04/12/2014Tập đoàn Điện lực
Việt Nam về việc thành lập Tổ giúp việc; các Quyết định bổ sung thành viên Tổ
giúp việc gồm: Quyết định số 87/QĐ-EVN ngày 06/4/2015, Quyết định số
129/QĐ-EVN ngày 20/7/2015, Quyết định số 18/QĐ-EVN ngày 05/02/2016 và
Quyết định số 69/QĐ-EVN ngày 16/5/2017.
Quyết định số 124/QĐ-EVN ngày 30/6/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về
Giá trị doanh nghiệp để CPH Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3
Công văn số 4657/EVN-QLV ngày 09/11/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
về cơ chế trước khi cổ phần hóa các Tổng Công ty Phát điện thuộc EVN.
Quyết định số 13170/QĐ-BCT ngày 01/12/2015 của Bộ Công Thương về việc Phê
duyệt dự toán chi phí cổ phần hóa cho Tổng Công ty Phát điện 3.
Quyết định số 227/QĐ-EVN ngày 07/12/2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn
Điện lực Việt Nam về việc Phê duyệt Kết quả đấu thầu gói thầu “Lựa chọn đơn vị
tư vấn lập phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3”.
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Công văn số 2961/TCNL-TĐ ngày 25/12/2015 của Tổng cục Năng lượng về việc
đánh giá giá trị điện lượng trung bình nhiều năm của các nhà máy thủy điện trên
các lưu vực sông Srêpôk và sông Ba.
Văn bản số 1702/TTg-ĐMDN ngày 28/9/2016 của Thủ tướng về việc đề nghị
Kiểm toán Nhà nước tiến hành kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn
đề tài chính trước khi công bố GTDN CPH EVNGENCO 3.
Văn bản số 1180/ KTNN-CNVI ngày 11/10/2016 của Kiểm toán Nhà nước về
việc thu thập thông tin lập kế hoạch kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp và
xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố GTDN để CPH.
Văn bản số 1630/BCT-BĐMDN ngày 01/03/2017 của Bộ Công Thương gửi Thủ
tướng Chính phủ, theo đó đề nghị gia hạn thời gian công bố GTDN sau khi Kiểm
toán nhà nước kiểm toán.
Văn bản số 3577/VPCP-ĐMDN ngày 12/4/2017 của Văn phòng chính phủ thông
báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, theo đó đồng ý gia hạn theo đề
nghị của Bộ Công Thương.
Quyết định số 864/QĐ-KTNN ngày 31/5/2017 về kiểm toán kết quả tư vấn định
giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi công bố GTDN CPH EVNGENCO 3.
Văn bản số 341/KTNN-TH ngày 15/8/2017 của Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán
kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi công bố GTDN
CPH.
Quyết định số 3396/QĐ-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công thương về việc xác
định giá trị Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt
Nam để cổ phần hóa.














2.

Hình thức cổ phần hóa

2.1

Mục tiêu của phương án cổ phần hóa

Thực hiện mục tiêu của Chính phủ về cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị
định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp
100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần và với nhu cầu điện năng ngày càng tăng,
mục tiêu cổ phần hóa của EVNGENCO 3 bao gồm:

- Chuyển hình thức sở hữu 100% vốn Nhà nước thành hình thức đa sở hữu. Tạo sự
thay đổi căn bản về phương thức quản lý, từng bước đầu tư đổi mới công nghệ, phát
triển quy mô, nâng cao năng lực tài chính, năng lực sản xuất kinh doanh; đổi mới
phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp hiện nay và trong tương lai.

- Đảm bảo các điều kiện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại
Việt Nam theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.

- Huy động vốn nhàn rỗi của cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp, của cá nhân,
của các tổ chức kinh tế trong nước và ngoài nước để tạo nguồn lực đầu tư phát triển
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nguồn điện, mở rộng phạm vi hoạt động nhằm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận và
phát triển ổn định trong tương lai.

- Nâng cao vai trò và trách nhiệm của EVNGENCO 3, gắn chặt trách nhiệm, công
việc và quyền lợi của cổ đông, tạo động lực thúc đẩy trong công tác điều hành, quản
lý sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nâng cao thu nhập của người lao động, của cổ
đông và góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước.

- Tăng vốn chủ sở hữu nhằm tạo nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn điện.
2.2

Hình thức cổ phần hóa

Theo quy định tại Điều 4, Nghị định 59/NĐ-2011/NĐ-CP, các doanh nghiệp nhà nước
khi tiến hành cổ phần hóa có thể lựa chọn 1 trong 3 hình thức sau:

- Giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để
tăng vốn điều lệ.

- Bán một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp hoặc kết hợp vừa bán bớt một
phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

- Bán toàn bộ vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp hoặc kết hợp vừa bán toàn bộ
vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
Quyết định số 168/QĐ-TTg ngày 07/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê
duyệt Đề án tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025
và các quyết định điều chỉnh và thông báo có liên quan;
Căn cứ Quyết định số 852/2017/QĐ-TTg ngày 14/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện
lực Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2017-2020;
Căn cứ phương án sản xuất kinh doanh của của EVNGENCO 3, cụ thể: nhu cầu vốn
đầu tư cho các dự án mới trong giai đoạn 2016 - 2017 chưa phát sinh, các chỉ số tài
chính, đặc biệt là chỉ số về tỷ lệ tự tài trợ (Nợ/VCSH = 6,4 lần, với giá trị doanh
nghiệp theo số liệu sổ sách tại thời điểm xác định trị doanh nghiệp). Để nâng cao năng
lực tài chính của doanh nghiệp sau CPH đặc biệt cải thiện tỷ lệ tự tài trợ về ngưỡng an
toàn dưới 3 lần và cân đối nguồn vốn đảm bảo duy trì sự ổn định và phát triển của
EVNGENCO 3. Với đề xuất, giá trị thực tế phần vốn nhà nước theo giá trị sổ sách tại
thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp. EVNGENCO 3 lựa chọn hình thức cổ phần
hóa theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 59/2011/NĐ-CP, cụ thể: Giá trị phần vốn Nhà
nước theo giá trị sổ sách, Giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp,
phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
Chi tiết của phương án CPH và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018-2027 được
nêu tại các phần tiếp theo của Phương án.
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Bảng 15. Các nội dung chính của Phương án Cổ phần hóa
STT
1

Phương án

Nội dung

Hình thức cổ Giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành thêm
cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
phần hóa
Giá trị thực tế của DN theo số liệu sổ sách: 77.446.366.205.301
đồng

2

Giá trị thực tế phần vốn NN theo số liệu sổ sách:
Giá trị DN để 10.613.552.335.518 đồng
CPH
Giá trị thực tế của DN theo số liệu đánh giá lại: 92.941.120.044.597
đồng
Giá trị thực tế phần vốn NN theo đánh giá lại: 26.108.306.174.814
đồng

3

Vốn điều lệ

20.809.000.000.000 đồng, tương đương với 2.080.900.000 cổ phần.

Cơ cấu vốn điều a) Cổ phần Nhà nước (EVN là đại diện phần vốn chủ sở hữu Nhà nước):
từ 51% vốn điều lệ trở lên, tương đương 1.061.300.000 cổ phần trở lên.
lệ
b) Cổ phần người lao động của Công ty: 0,1645% vốn điều lệ, tương
đương: 3.424.100 cổ phần, trong đó:
- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy
định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7
năm 2011: 1.544.300 cổ phần, chiếm 0,0742% vốn điều lệ;

4

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy
định tại Khoản 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7
năm 2011: 1.879.800 cổ phần, chiếm 0,0903%vốn điều lệ;
c) Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược tối thiểu 36% vốn điều lệ,
tương đương 749.124.000 cổ phần
d) Cổ phần bán đấu giá ra công chúng: 12,8355% vốn điều lệ, tương
đương 267.051.900 cổ phần.

5

Cơ quan đại Tập đoàn Điện lực Việt Nam
diện chủ sở hữu

3.

Tên gọi, địa chỉ của Công ty cổ phần

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN
Tên giao dịch tiếng Việt:

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3

Tên giao dịch quốc tế:

POWER GENERATION JOINT STOCK
CORPORATION 3

Tên viết tắt:

EVNGENCO 3
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Địa chỉ trụ sở chính:

Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân
Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điện thoại:

(84) - 254 - 3876927

Fax:

(84) - 254 - 3876930

Website:

http://www.genco3.com

Email:

genco3@evn.com.vn

Biểu tượng (LOGO):

4.

-

-

-

5.

Ngành, nghề kinh doanh
Sản xuất và kinh doanh điện năng;
Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án nguồn điện; các dự án năng lượng mặt trời,
năng lượng tái tạo;
Quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, thí nghiệm, hiệu chỉnh, cải tạo,
nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc dây chuyền sản xuất
điện, công trình điện; thí nghiệm điện; cơ khí điện lực;
Tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đấu thầu, lập dự
toán; tư vấn thẩm tra và giám sát thi công công trình nguồn điện và các công trình
lưới điện đồng bộ các dự án nguồn điện; tư vấn hoạt động chuẩn bị sản xuất cho
các nhà máy điện;
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa
thiết bị nhà máy điện;
Ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính
Thi công xây lắp các công trình điện và công trình xây dựng;
Xuất nhập khẩu nhiên liệu, nguyên vật liệu, vật tư thiết bị ngành điện;
Khai thác, chế biến, kinh doanh nhiên liệu, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất điện;
Sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu cách điện, vật liệu cách nhiệt; trang bị bảo hộ
lao động;
Tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đấu thầu, lập dự
toán và giám sát thi công công trình viễn thông - công nghệ thông tin, các công
trình công nghiệp và dân dụng;
Khai thác, xử lý và cung cấp nước.
Các ngành, nghề khác được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo quy định của
pháp luật Việt Nam.
Giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá

- Tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để CPH:
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 Giá trị thực tế của doanh nghiệp: 92.941.120.044.597 đồng.
 Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước: 26.108.306.174.814 đồng
Chi tiết giá trị doanh nghiệp nêu tại bảng dưới đây.
Bảng 16. Giá trị doanh nghiệp được phê duyệt tại Quyết định số 3396/QĐ-BCT ngày
31/8/2017
STT

Chỉ tiêu

Số liệu sổ kế toán (*)

Số liệu
xác định GTDN

Chênh lệch

1

2

3

4

5 = 4-3

A

TÀI SẢN ĐANG DÙNG
(I+II+III+IV)

77.446.366.205.301

92.941.120.044.597

15.494.753.839.296

I

Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

70.804.168.676.860

86.227.067.022.304

15.422.898.345.444

1

Tài sản cố định

69.256.616.652.590

83.521.987.570.011

14.265.370.917.421

a.

Tài sản cố định hữu hình

13.139.920.573.530

27.405.291.490.951

14.265.370.917.421

b.

Tài sản cố định vô hình (chưa bao gồm
quyền SDĐ)

2.183.408.990

2.183.408.990

-

c

Chi phí XDCB dở dang

56.114.512.670.070

56.114.512.670.070

-

2

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.501.311.982.438

2.650.884.023.031

1.149.572.040.593

3

Tài sản dài hạn khác

46.240.041.832

54.195.429.262

7.955.387.430

II

Tài sản ngắn hạn

6.575.735.755.974

6.587.552.899.163

11.817.143.189

1

Tiền

1.857.589.057.151

1.857.590.475.460

1.418.309

a.

Tiền mặt tồn quỹ

823.664.349

824.140.600

476.251

b.

Tiền gửi ngân hàng (gồm cả tương
đương tiền)

1.856.765.392.802

1.856.766.334.860

942.058

2

Đầu tư tài chính ngắn hạn

430.000.000.000

430.000.000.000

-

3

Các khoản phải thu

2.333.674.808.183

2.333.674.808.183

-

4

Hàng tồn kho

1.504.037.639.503

1.515.853.364.383

11.815.724.880

5

Tài sản ngắn hạn khác

450.434.251.137

450.434.251.137

-

III

Giá trị lợi thế kinh doanh của doanh
nghiệp

-

7.664.679.888

7.664.679.888

IV

Giá trị quyền sử dụng đất

66.461.772.467

118.835.443.242

52.373.670.775

B

TÀI SẢN KHÔNG CẦN DÙNG,
CHỜ THANH LÝ

-

-

-

C

TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ QUỸ
KT, PL

1.570.222.979

1.570.222.979

-

TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DN
(A+B+C+D)

77.447.936.428.280

92.942.690.267.576

15.494.753.839.296

TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ CỦA
DN (MỤC A)

77.446.366.205.301

92.941.120.044.597

15.494.753.839.296

D

NỢ PHẢI TRẢ

67.668.907.043.766

67.668.907.043.766

D1

Nợ thực tế phải trả

67.668.907.043.766

67.668.907.043.766

D2

Quỹ phúc lợi hình thành tài sản

E

LỖ CLTG GIAI ĐOẠN XDCB

Trong đó:

-

(836.093.173.983)

(836.093.173.983)

-
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TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHẦN
VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH
NGHIỆP (A-D- E)

10.613.552.335.518

26.108.306.174.814

15.494.753.839.296

Ghi chú: (*) Số liệu sổ sách sau xử lý tài chính của Kiểm toán Nhà nước.

6.


Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ
Vốn điều lệ

Căn cứ phương án sản xuất kinh doanh của EVNGENCO 3, để đảm bảo nâng cao
năng lực tài chính đặc biệt cải thiện tỷ lệ tự tài trợ, khả năng cân đối nguồn vốn và có
thể duy trì sự ổn định và phát triển của EVNGENCO 3, đề xuất hình thức cổ phần hóa:
Giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để
tăng vốn điều lệ.
Vốn điều lệ: 20.809.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi nghìn tám trăm linh chín
tỷ đồng), tương đương với 2.080.900.000 cổ phần.


Cơ cấu vốn điều lệ

Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê
duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét
đến năm 2030, quan điểm phát triển nêu rõ: Phát triển thị trường điện lực cạnh tranh
theo đúng lộ trình nhằm đa dạng hóa phương thức đầu tư và kinh doanh điện. Nhà
nước chỉ giữ độc quyền lưới điện truyền tải để đảm bảo an ninh hệ thống năng lượng
quốc gia.
Việc tái cơ cấu phải đạt mục tiêu bảo đảm Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có cơ
cấu hợp lý, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh điện; cung cấp sản phẩm, dịch
vụ công ích cho xã hội và quốc phòng, an ninh; nâng cao sức cạnh tranh, bảo đảm hiệu
quả sản xuất kinh doanh; hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, cung ứng điện cho nền kinh tế
và nhu cầu xã hội.
Căn cứ Quyết định số 852/2017/QĐ-TTg ngày 14/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện
lực Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2017-2020, theo đó quy định EVN nắm giữ ít nhất
51% vốn điều lệ EVNGENCO 3 đến hết năm 2019, từ năm 2020 EVN sẽ xem xét, báo
cáo Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ để thoái phần vốn góp tại EVNGENCO 3
xuống dưới mức chi phối. Năm 2023 công ty cổ phần thực hiện phát hành thêm cổ
phiếu tăng vốn điều lệ để huy động thêm 5.000 tỷ đồng đáp ứng nhu cầu đầu tư của
doanh nghiệp.
Cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần được đề xuất như sau:
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Bảng 17. Cơ cấu vốn điều lệ của Công ty mẹ - Tổng Công ty sau CPH
Đơn vị: đồng
STT
I
II
1
2
i
ii

4

giá

Số cổ phần

Giá trị vốn Nhà nước tại
thời điểm XĐGTDN

1.061.355.233

10.613.552.335.518

2.080.900.000
1.061.300.000

20.809.000.000.000
10.613.000.000.000

100,00%
51,00%

3.424.100

34.241.000.000

0,1645%

1.544.300

15.443.000.000

0,0742%

Danh sách
theo Phụ lục 5

18.798.000.000

0,0903%

Danh sách
theo Phụ lục 6

10.085.000.000

0,0485%

8.713.000.000

0,0419%

267.051.900

2.670.519.000.000

12,8355%

749.124.000

7.491.240.000.000

36,00%

Vốn điều lệ CTCP
Cổ phần EVN
CP bán ưu đãi cho cán
bộ công nhân viên theo
chế độ
Cổ phần bán ưu đãi
Cổ phần bán cho cán bộ
nhân viên cam kết làm
việc lâu dài
- Chuyên gia giỏi, có
trình độ nghiệp vụ cao
- Lao động khác

3

Tổng mệnh
(đồng)

Nội dung

Cổ phần bán đấu giá
công khai (IPO)
Cổ phần bán cho nhà
đầu tư chiến lược

1.879.800
1.008.500
871.300

7.

Phương án phát hành

7.1

Phương án phát hành cho người lao động

Tỷ lệ VĐL Ghi chú

7.1.1 Đối tượng mua cổ phần
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định 59, đối tượng mua cổ phần bao gồm
người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của EVNGENCO 3 tại thời điểm
công bố giá trị doanh nghiệp, trong đó có bao gồm CBCNV của CTNĐ Thái Bình,
Ban QLDA NĐ Thái Bình và lao động CBSX Vĩnh Tân 4.
7.1.2 Phương thức phát hành
Việc bán cổ phần với giá ưu đãi cho CBCNV được thực hiện tại doanh nghiệp theo
danh sách được phê duyệt. Cổ phần bán cho CBCNVC - LĐ được thực hiện qua 2
hình thức (Danh sách cụ thể tại phụ lục 5,6 đính kèm), cụ thể:
a) Cổ phần bán cho CBCNVC - LĐ theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong khu vực
Nhà nước theo Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của
Chính phủ.
Tổng số CBCNVC - LĐ của EVNGENCO 3 tại thời điểm công bố giá trị doanh
nghiệp là: 2.478 người, trong đó:
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- Số CBCNVC - LĐ không đủ điều kiện mua cổ phần ưu đãi do không đủ 01 năm
làm việc trong khu vực Nhà nước là: 207 người.

- Số CBCNVC - LĐ của EVNGENCO 3 đủ điều kiện mua cổ phần ưu đãi theo tiêu
chuẩn làm việc trong khu vực Nhà nước là: 2.271 người với tổng số năm công tác
được mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong khu vực Nhà nước là: 15.443
năm, ứng với: 1.544.300 cổ phần, tương ứng: 15.443.000.000 đồng, chiếm
0,0742% vốn điều lệ, bao gồm:
 Số CBCNVC- LĐ của EVNGENCO 3 đủ điều kiện và đã đăng ký mua cổ phần
ưu đãi theo tiêu chuẩn làm việc trong khu vực Nhà nước là: 2.271 người, với
tổng số 1.544.300 cổ phần CBCNVC - LĐ mua theo quy định này là:
15.443.000.000 đồng, chiếm 0,0742% vốn điều lệ.
 Số CBCNVC - LĐ của EVNGENCO 3 đủ điều kiện mua cổ phần ưu đãi nhưng
không đăng ký mua là: 0 người.
b) Cổ phần CBCNVC-LĐ mua theo hình thức đăng ký cam kết làm việc lâu dài tại
Công ty cổ phần theo khoản 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011
của Chính phủ.
Căn cứ Biên bản số 5609/BB-GENCO3 ngày 12/10/2015 và Biên bản số 2790A/BBGENCO3 ngày 18/8/2017 về Hội nghị Người lao động công tác CPH Công ty mẹ EVNGENCO 3 đã thông qua tiêu chí xác định chuyên gia giỏi, lao động có trình độ
nghiệp vụ cao, tổng số CBCNVC - LĐ của EVNGENCO 3 tại thời điểm công bố giá
trị doanh nghiệp (31/8/2017) là: 2.478 người, số CBCNVC-LĐ của EVNGENCO 3 đủ
điều kiện mua cổ phần ưu đãi mua thêm theo quy định là: 2.454 người, trong đó:

- Số CBCNVC-LĐ đăng ký mua thêm theo cam kết làm việc lâu dài tại Công ty cổ
phần là: 691 người với tổng số cổ phần: 1.879.800 cổ phần, chiếm 0.0903% số cổ
phần, bao gồm:
 Người lao động là chuyên gia giỏi, có trình độ nghiệp vụ cao: 222 người, cổ
phần đăng ký mua thêm: 1.008.500 cổ phần, chiếm 0.0485% số cổ phần.
 Người lao động khác: 469 người, cổ phần đăng ký mua thêm: 871.300 cổ phần,
chiếm 0.0419% số cổ phần.
 Số CBCNVC - LĐ đủ điều kiện nhưng không đăng ký mua cổ phần ưu đãi mua
thêm là: 1.763 người với 3.528.600 cổ phần.
7.1.3 Thời gian bán
Sau khi Phương án cổ phần hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, EVNGENCO 3
triển khai kế hoạch bán đấu giá cổ phần ra bên ngoài (IPO). Từ kết quả IPO,
EVNGENCO 3 tiến hành bán cổ phần và thu tiền mua cổ phần của người lao động đã
đăng ký mua. Lịch trình dự kiến như sau:
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Bảng 18. Thời gian dự kiến bán cho người lao động
Bước

Nội dung công việc

Thời hạn dự
kiến (ngày)

1

Phương án CPH được phê duyệt

2

Bán đấu giá công khai ra công chúng (IPO)

T+3 tháng

3

Bán cổ phần cho người lao động

T+ 3 tháng

7.2

T

Phương án phát hành cho nhà đầu tư chiến lược

Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của tiến trình cổ phần hóa EVNGENCO 3
là chuyển hình thức sở hữu 100% vốn Nhà nước thành hình thức đa sở hữu, tạo sự
thay đổi căn bản về phương thức quản lý, từng bước đầu tư đổi mới công nghệ, phát
triển quy mô, nâng cao năng lực tài chính, năng lực sản xuất kinh doanh, nâng cao
hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Với mục tiêu trên, bên cạnh huy động vốn thông qua phát hành đấu giá ra công chúng,
việc thu hút đầu tư của đối tác chiến lược và các nhà đầu tư tài chính lớn trong quá
trình cổ phần hóa là giải pháp quan trọng để góp phần nâng cao năng lực tài chính, đổi
mới phương thức quản lý nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh của EVNGENCO
3 sau khi chuyển thành công ty cổ phần.
7.2.1 Đối tượng nhà đầu tư chiến lược
Như đề xuất tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và theo khoản 3 Điều 6 Nghị định
59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính Phủ.
7.2.2 Phương thức phát hành
Theo quy định tại Thông tư 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011, Điều 6, khoản 5 (b),
phương thức phát hành cho nhà đầu tư chiến lược là đấu giá hoặc thỏa thuận trực tiếp.
Trong trường hợp tổ chức đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược: Công tác bán đấu
giá dự kiến sẽ thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong dự toán chi phí CPH Công ty mẹ - EVNGENCO3 chưa bao gồm chi phí thuê Sở
Giao dịch Chứng khoán tổ chức đấu giá cho nhà đầu tư chiến lược.
EVN kiến nghị Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ định việc bán đấu
giá cho nhà đầu tư chiến lược thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ
Chí Minh, đồng thời Bộ Công Thương cho phép bổ sung chi phí tổ chức đấu giá (nếu
có) vào chi phí CPH (nguồn dự phòng trong dự toán chi phí cổ phần hóa).
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7.2.3 Thời gian phát hành
Do EVNGENCO3 có quy mô vốn, tài sản lớn, số lượng cổ phần bán cho nhà đầu tư
chiến lược rất lớn nên để cổ phần hóa thành công cần có thời gian để EVN và
EVNGENCO3 tìm kiếm, đàm phán và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược tốt nhất.
Việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược đươc thực hiện sau khi đấu giá công khai.
Theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, thời gian hoàn thành bán cổ phần cho
nhà đầu tư chiến lược trong 03 (ba) tháng kể từ thời điểm phương án cổ phần của
EVNGENCO 3 được phê duyệt. Trường hợp việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến
lược có vướng mắc, không thể hoàn thành trong 3 tháng theo quy định, trên cơ sở báo
cáo, giải trình của EVN, EVNGENCO 3, Bộ Công Thương sẽ xem xét, báo cáo Thủ
tướng Chính phủ xin ý kiến các Thành viên Chính phủ về việc kéo dài thời hạn hoàn
thành bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.
Ngay sau khi Phương án CPH được phê duyệt, Ban chỉ đạo cổ phần hóa
EVNGENCO3 sẽ cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư chiến lược (thông tin tóm tắt
về phương án CPH và các tiêu chí liên quan).
Sau khi có kết quả bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), Ban chỉ đạo cổ
phần hóa sẽ thực hiện bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược (theo phương thức
đấu giá hoặc thỏa thuận).
- Trong trường hợp tổ chức đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược: Phương án
bán cho nhà đầu tư chiến lược thực hiện theo quy định hiện hành. Căn cứ kết quả cuộc
đấu giá, EVN báo cáo Bộ Công Thương phê duyệt danh sách nhà đầu tư chiến lược
được lựa chọn.
- Trong trường hợp bán cho nhà đầu tư chiến lược theo phương thức thỏa thuận:
Ban chỉ đạo cổ phần hóa tiến hành thỏa thuận với nhà đầu tư chiến lược về số cổ phần
bán ra, giá bán cổ phần, báo cáo Bộ Công Thương phê duyệt. Ngay sau khi Bộ Công
Thương phê duyệt, Ban chỉ đạo CPH sẽ chỉ đạo EVNGENCO3 ký hợp đồng bán cổ
phần với nhà đầu tư chiến lược.
Bảng 19. Quy trình lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược
Bước

Quy trình lựa chọn

1

Công bố thông tin sơ lược giới thiệu nhu cầu trên các phương tiện thông tin
truyền thông và đề nghị Nhà đầu tư gửi thư quan tâm

2

Nhà đầu tư gửi thư quan tâm; EVN thực hiện ký kết các hợp đồng bảo mật
thông tin với các Nhà đầu tư tiềm năng

3

Cung cấp, trao đổi các thông tin chi tiết cho các Nhà đầu tư tiềm năng
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Bước

Quy trình lựa chọn

4

Thu thập bản đề xuất cuối cùng của các Nhà đầu tư tiềm năng về khối lượng CP
đặt mua và các cam kết hỗ trợ EVNGENCO 3 sau CPH

5

Tùy theo từng phương thức bán (thỏa thuận hay đấu giá), nhà đầu tư chiến lược
thực hiện đặt cọc theo đúng quy định hiện hành".

6

Chọn cổ đông chiến lược

6.1

Trường hợp có trên 03 nhà đầu tư chiến lược đăng ký tham gia mua cổ phần thì
phải tổ chức đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược theo quy định của pháp luật
hiện hành;

6.2

Trường hợp có tối đa 03 nhà đầu tư chiến lược đăng ký tham gia mua cổ phần,
nếu số cổ phần các nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua lớn hơn số cổ phần bán
ra cho nhà đầu tư chiến lược (gồm 36% vốn điều lệ và toàn bộ số cổ phần còn
lại sau IPO chưa bán hết) thì phải tổ chức đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến
lược theo quy định của pháp luật hiện hành;

6.3

Nếu số cổ phần các nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua tối đa bằng số cố phần
bán ra cho nhà đầu tư chiến lược (36% vốn điều lệ) thì Ban chỉ đạo cổ phần hóa
tiến hành thỏa thuận về số cổ phần bán ra, giá bán cổ phần, báo cáo cơ quan
quyết định cổ phần hóa phê duyệt hoặc quyết định theo ủy quyền của cơ quan
quyết định cổ phần hóa.

7

Căn cứ kết quả cuộc đấu giá, cơ quan quyết định CPH phê duyệt danh sách nhà
đầu tư chiến lược được lựa chọn

8

Hoàn tất việc ký kết hợp đồng bán cổ phần cho cổ đông chiến lược

9

Công bố giao dịch hoàn tất

7.2.4 Tỷ lệ bán cho nhà đầu tư chiến lược
Tổng số cổ phần dự kiến chào bán cho nhà đầu tư chiến lược là 749.124.000 cổ phần,
tương đương 36,00% vốn điều lệ để tạo điều kiện cho nhà đầu chiến lược có quyền
phủ quyết theo qui định của Luật Doanh nghiệp ngay sau khi thành lập CTCP.
Trong quá trình làm việc, các nhà đầu tư đều thể hiện mong muốn được nắm giữ từ 25%
đến 51% vốn điều lệ. Tuy nhiên, để đảm bảo tỷ lệ nắm giữ của EVN không thấp hơn
51% (theo Quyết định số 852/2017/QĐ-TTg) và tỷ lệ bán cho nhà đầu tư chiến lược
đảm bảo cho nhà đầu tư có quyền phủ quyết đối với các quyết định quan trọng của
Công ty cổ phần (theo quy định Luật Doanh nghiệp), nên tỷ lệ chào bán cho nhà đầu
tư chiến lược đề xuất là 36% vốn điều lệ.
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7.2.5 Giá bán cho nhà đầu tư chiến lược
Việc cổ phần hóa EVNGENCO3 và xây dựng phương án cổ phần hóa EVNGENCO3
được thực hiện theo quy định hiện hành tại thời điểm cổ phần hóa EVNGENCO3 là
Nghị định số 59/2011/NĐ-CP.
Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược: Thực hiện theo quy định tại thời điểm thực
hiện bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược (trường hợp thực hiện bán cổ phần cho
nhà đầu tư chiến lược từ thời điểm Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11
năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành
công ty cổ phần có hiệu lực thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐCP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ).
7.2.6 Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược
Trên cơ sở tiếp thu ý kiến các Bộ và quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP
ngày 16 tháng 11 năm 2017, tiêu chí lựa chọn và yêu cầu cam kết đối với nhà đầu tư
chiến lược được xây dựng để đảm bảo phù hợp với trường hợp nhà đầu tư chiến lược
là doanh nghiệp hoặc quỹ đầu tư, cụ thể như sau:
- Có đủ tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật;
- Có năng lực tài chính và có kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm gần nhất tính
đến thời điểm đăng ký mua cổ phần có lãi, không có lỗ lũy kế;
- Ưu tiên Nhà đầu tư là các tổ chức hoặc liên danh có kinh nghiệm hoạt động
trong lĩnh vực năng lượng hoặc kỹ thuật công nghệ liên quan đến sản xuất kinh doanh
điện năng (quản lý, vận hành nhà máy điện, cung cấp than, cung cấp nhiên liệu LNG,
bảo trì, bảo dưỡng, EPC, OEM, …) hoặc nhà đầu tư có năng lực thu xếp tài chính, có
khả năng hỗ trợ EVNGENCO3 thu xếp vốn đầu tư các dự án điện trong tương lai;
- Ưu tiên nhà đầu tư có Phương án hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phần hoá trong
việc chuyển giao công nghệ mới; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính;
quản trị doanh nghiệp; cung ứng nguyên vật liệu.
- Có cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền khi đăng ký trở thành nhà
đầu tư chiến lược của doanh nghiệp cổ phần hóa về những nội dung sau:
+ Tiếp tục duy trì, phát triển ngành nghề sản xuất kinh doanh điện năng và
thương hiệu của doanh nghiệp cổ phần hóa trong thời gian ít nhất ba (03) năm kể từ
thời điểm chính thức trở thành nhà đầu tư chiến lược.
+ Không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời hạn năm (05) năm kể
từ ngày công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần lần
đầu hoạt động theo Luật doanh nghiệp.
+ Các nghĩa vụ bồi thường khi vi phạm cam kết đã ký với mức bồi thường xác
định theo thiệt hại thực tế.
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+ Nhà nước có quyền định đoạt đối với toàn bộ số lượng cổ phần nhà đầu tư
chiến lược mua khi vi phạm các cam kết đã ký.
7.3

Danh sách dự kiến nhà đầu tư chiến lược

Bên cạnh danh sách nhà đầu tư đã đã tiếp xúc và làm việc với EVN, căn cứ ý
kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Công văn số 9617/BCT-TC ngày 17/10/2017,
EVN đề nghị Bộ Công Thương xem xét, bổ sung thêm nhà đầu tư PAVO Capital
Group vào danh sách nhà đầu tư quan tâm trở thành nhà đầu tư chiến lược.
Theo đó, danh sách các nhà đầu tư quan tâm trở thành nhà đầu tư chiến lược bao
gồm:

Bảng 20: Danh sách nhà đầu tư chiến lược tiềm năng
T
TT

1

2

Tên nhà đầu tư

1Liên danh Ratchaburi
và EGCO (Thái Lan)

Tỷ lệ cổ phần dự
kiến mua

Liên danh mong muốn được tham
Từ 25% đến 49%
gia vào Bộ máy quản lý, điều hành
vốn điều lệ của
của CTCP tương ứng với tỷ lệ vốn
EVNGENCO 3
góp.

Liên danh Công ty
TNHH Xây dựng
2
Trên 51% vốn
Hưng Hải và Công ty
điều lệ của CTCP
cổ phần Tập đoàn
T&T

3

4

4Công
ty
Nebras
Đến 48% vốn
Power (Qatar)
điều lệ của CTCP

5
6
6

Liên danh đề nghị EVN có lộ trình
cụ thể về việc giảm vốn góp của
EVN tại EVNGENCO 3 xuống
dưới 51% vốn điều lệ của
EVNGENCO 3.

Từ 25% đến 51% Bitexco mong muốn được tham gia
vốn điều lệ của vào Bộ máy quản lý, điều hành của
CTCP
CTCP tương ứng với tỷ lệ vốn góp.

3Công ty TNHH Tập
đoàn Bitexco

5

Ghi chú

BWT Group

Từ 51% vốn điều
lệ của CTCP

Chưa ký Thỏa thuận bảo mật thông
tin

PAVO Capital Group

Từ 51% vốn điều
lệ của CTCP

Chưa ký Thỏa thuận bảo mật thông
tin

EVN sẽ tiếp tục làm việc với các nhà đầu tư có tên trong danh sách trên và những
nhà đầu tư khác đáp ứng đủ tiêu chí lựa chọn và có mong muốn trở thành nhà đầu tư
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chiến lược của EVNGENCO3 và tổ chức bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược theo
đúng quy định hiện hành2.
7.4

Phương án phát hành lần đầu ra công chúng (IPO)

EVNGENCO 3 là doanh nghiệp có quy mô vốn lớn, phương thức bán cổ phần lần đầu
được đề nghị là: “Đấu giá công khai”.
7.4.1 Đối tượng mua cổ phần
Đối tượng IPO trong nước sẽ là các NĐT trong nước, nước ngoài bao gồm các tổ chức,
cá nhân (kể cả người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa - EVNGENCO 3) theo
quy định của pháp luật.
Theo Điều 6.5 Nghị định 59 như sau: “Thành viên BCĐ CPH DN (trừ các thành viên
là đại diện của DN); các tổ chức tài chính trung gian, các công ty con, công ty liên kết
trong EVN; các cá nhân thực hiện tư vấn, định giá, kiểm toán, đấu giá bán cổ phần lần
đầu cua EVNGENCO3 không được tham gia mua cổ phần phát hành lần đầu”.
7.4.2 Phương thức phát hành
Cổ phần phát hành lần đầu ra công chúng trong nước thông qua phương thức bán đấu
giá công khai, được tổ chức tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
7.4.3 Thời gian bán
Trong vòng 90 ngày kể từ khi phương án cổ phần hóa EVNGENCO 3 được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt.
7.4.4 Tỷ lệ bán
Số lượng cổ phần bán: 267.051.900 cổ phần (tương đương 12,8355%vốn điều lệ).
8.

Giá khởi điểm dự kiến

Áp dụng 2 phương pháp khác nhau để xác định giá khởi điểm, bao gồm:

 Phương pháp tài sản (Net asset value)
 Phương pháp chiết khấu dòng tiền (Discounted Cash Flows – DCF)
Giá khởi điểm được xác định căn cứ vào kết quả tính của 02 phương pháp ở trên.
Các thông số đầu vào để tính toán giá khởi điểm được sử dụng theo Phương án sản
xuất kinh doanh 2018-2027 của EVNGENCO 3.
Kết quả tính toán như sau:

Bảng 21. Kết quả giá khởi điểm
Phương pháp

Giá cổ phần (đồng/cổ phần)

Giá đề xuất

24.599

24.600

Phương pháp tài sản
2

Thông tư 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011, Điều 6, khoản 5
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Phương pháp chiết khấu dòng tiền

18.506

Theo quy định liên quan tại Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05 tháng 9 năm 2014,
giá trị doanh nghiệp được xác định và công bố không được thấp hơn giá trị doanh
nghiệp xác định theo phương pháp tài sản, theo đó giá khởi điểm làm căn cứ đấu giá
cổ phần EVNGENCO 3 không được thấp hơn 24.599 đồng/cổ phần.
Trên cơ sở đánh giá báo cáo xác định giá khởi điểm và đánh giá ảnh hưởng về quy mô
phát điện và khả năng tăng trưởng của EVNGENCO 3 trong tương lai, đề xuất mức
giá khởi điểm làm căn cứ đấu giá cổ phần EVNGENCO 3 là 24.600 đồng/cổ phần.
9.

Đăng ký giao dịch và niêm yết

Khi EVNGENCO 3 đăng ký bán đấu giá cổ phần lần đầu qua Sở Giao dịch chứng
khoán thành phố Hồ Chí Minh sẽ đồng thời thực hiện việc đăng ký, lưu ký và đăng ký
giao dịch cổ phần với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch
chứng khoán Hà Nội theo quy định hiện hành3.
10.

Kế hoạch giải quyết và phương án sử dụng lao động

Sau khi cổ phần hoá, EVNGENCO 3 vẫn sẽ tập trung vào các ngành nghề kinh doanh
chính là sản xuất kinh doanh điện năng, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các nhà máy
điện, cung cấp vật tư thiết bị - phụ tùng thay thế, nhập khẩu, kinh doanh và phân phối
than đảm bảo nguồn cung cấp cho các Nhà máy điện và quản lý, đầu tư các dự án điện.
Với việc sử dụng lao động trong EVNGENCO 3 luôn tiết kiệm, tối ưu và nhu cầu lao
động rất lớn trong thời gian tới, EVNGENCO 3 sẽ sắp xếp, sử dụng toàn bộ lao động
hiện tại; không có lao động dôi dư. Cụ thể như sau:

- Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: 2.478 người.
- Lao động sẽ nghỉ việc tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: 0 người.
- Số lao động chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần: 2.478 người, danh sách
chi tiết tại Phụ lục 7 đính kèm.
Cụ thể như sau:

Bảng 22. Phương án sử dụng lao động sau cổ phần hóa
STT

Nội dung

I

Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp

1

- Lao động không thuộc diện ký hợp đồng lao động

2

-Lao động việc theo hợp đồng lao động

2.470

- Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn

1.613

2.1

Tổng số

2.478
8

Thông tư số 115/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016, Điều 1, khoản 3: đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phần
đồng thời với đăng ký bán đấu giá IPO
3
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791

2.2

- Lao động làm việc theo HĐLĐ từ đủ 03 đến 36 tháng

2.3

- Lao động làm việc theo mùa vụ hoặc công việc dưới 3 tháng

66

II

Số lao động sẽ nghỉ việc tại thời điểm công bố giá trị doanh
nghiệp

0

IV

Số lao động còn hạn HĐLĐ chuyển sang công ty cổ phần

2.478

1

Số lao động mà HĐLĐ còn thời hạn

2.473

2

Số lao động nghỉ theo 3 chế độ BHXH chia ra

5

- Ốm đau

0

- Thai sản

5

- Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

0

Số lao động tạm hoãn hợp đồng lao động

0

3

Bảng 23. Cơ cấu lao động công ty cổ phần
Tiêu chí

Số lượng người

%

2.478

100%

45

1,82%

1200

48,43%

- Trung cấp, cao đẳng

809

32,65%

- LĐ phổ thông

190

7,66%

- Công nhân kỹ thuật

234

9,44%

2.478

100,00%

8

0,32%

- HĐ không xác định thời hạn

1.613

65,09%

- Hợp đồng thời hạn 1- 3 năm

791

31,93%

66

2,66%

* Phân theo giới tính

2.478

100,00%

- Nam

2.072

83,62%

406

16,38%

* Theo trình độ lao động
- Trên đại học
- Đại học

* Phân theo HĐ lao động
- Không thuộc đối tượng ký hợp đồng lao động

- HĐ thời vụ

- Nữ

Ghi chú: Lao động trên bao gồm số lao động của các đơn vị trực thuộc EVNGENCO 3: Công
ty Nhiệt điện Thái Bình kiêm Ban QLDA Nhiệt điện Thái Bình, lực lượng CBSX NMNĐ Vĩnh
Tân 4 do EVNGENO 3 quản lý để thực hiện chức năng tư vấn QLDA NMNĐ Thái Bình và
Vĩnh Tân 4 do EVN làm chủ đầu tư.
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Sau CPH, căn cứ Quyết định số 852/2017/QĐ-TTg ngày 14/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ
và Quyết định 138/QĐ-EVN ngày 31/7/2017 của EVN, EVNGENCO 3 thực hiện bàn giao số
lao động của các đơn vị này chuyển về EVN theo chỉ đạo của EVN trong thời gian tới.

Năm 2017

Tổng số lao động công ty mẹ (không bao gồm các Ban QLDA,
chuẩn bị sản xuất) là: 1.907 người, trong đó lao động bình quân
SXKD điện là 1.822 người; Tổng quỹ lương SXKD điện:
476,266 tỷ đồng; TLBQ: 21,783 triệu đồng/người/tháng;

Năm 2018

Tổng số lao động công ty mẹ (không bao gồm các Ban QLDA,
chuẩn bị sản xuất) là 1.907 người, Tổng quỹ lương SXKD điện là:
562,693 tỷ đồng; TLBQ: 24,589 triệu đồng/người/tháng ;

Năm 2019

Tổng số lao động công ty mẹ (không bao gồm các Ban QLDA,
chuẩn bị sản xuất) là 1.907 người; Tổng quỹ lương SXKD điện là:
619,774 tỷ đồng; TLBQ: 27,083 triệu đồng/người/tháng;

Năm 2020

Tổng số lao động công ty mẹ (không bao gồm các Ban QLDA,
chuẩn bị sản xuất) là 1.907 người, Tổng quỹ lương SXKD điện là:
683,061 tỷ đồng; TLBQ: 29,818 triệu đồng/người/tháng;

Năm 2021

Tổng số lao động công ty mẹ (không bao gồm các Ban QLDA,
chuẩn bị sản xuất) là 1.907 người, Tổng quỹ lương SXKD điện là:
752,441 tỷ đồng; TLBQ: 32,846 triệu đồng/người/tháng

Quỹ tiền lương nêu trên (từ năm 2017 đến năm 2021) chưa bao gồm lao động và
tiền lương quản lý dự án và chuẩn bị sản xuất được hạch toán từ nguồn kinh phí
của các dự án.

- Giải quyết đối với số người dôi dư theo phương án cơ cấu lao động qua các năm:
Do EVNGENCO 3 mới thành lập, độ tuổi bình quân của cán bộ CNVC-LĐ trong
toàn EVNGENCO 3 trẻ và ngay từ khi thành lập các đơn vị, việc bố trí nhân sự
cho các vị trí tinh gọn. EVNGENCO 3 không có lao động dôi dư.

- Phương án sắp xếp lao động trong thời gian tới: EVNGENCO 3 đã xây dựng
Phương án sắp xếp, bố trí lao động trong EVNGENCO 3 giai đoạn 2016 - 2020
theo định hướng tối ưu trong sử dụng lao động; hạn chế tuyển dụng lao động,
thuê ngoài đối với lao động dịch vụ, phụ trợ, cụ thể:
+

Các công ty con: Ngoài số lao động quản lý vận hành nhà máy theo Quy
hoạch điện VII và số lao động nghỉ chế độ hàng năm, số lao động còn lại dự
kiến điều chuyển dần sang các đơn vị thuộc EVNGENCO 3.

+

Công ty EPS: Mục tiêu hoạt động giai đoạn 2 của Công ty EPS: (1) Giảm
nhân công cho các kỳ SCL; (2) Tối ưu lao động lực lượng SCTX; (3) Phát
triển công nghệ mới nhằm tăng năng suất lao động, Công ty EPS tiếp nhận
toàn bộ lao động sửa chữa của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp và tiếp tục tiếp
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nhận lao động sửa chữa của các đơn vị thành viên theo nhu cầu hoạt động của
Công ty EPS; đặc biệt sau khi Công ty mẹ-EVNGENCO 3 CPH, Công ty EPS
sẽ trực tiếp phụ trách công tác sửa chữa NMNĐ: Thái Bình, Vĩnh Tân 4, Vĩnh
Tân 4 MR và các dự án khác do EVN/EVGENCO 3 giao.
Hiện nay EVNGENCO 3 đang xúc tiến việc tìm kiếm, đầu tư các dự án trong Quy
hoạch điện VII điều chỉnh, chú trọng là các dự án nguồn năng lượng tái tạo. Nếu dự án,
nguồn lực khả thi và được cấp có thẩm quyền hỗ trợ, chấp thuận; thì tại thời điểm năm
2020 EVNGENCO 3 không có lao động dôi dư.
Các Công ty sản xuất điện mục tiêu đến năm 2020 giảm được 1-2 vận hành viên/ ca
trực đối với NMNĐ khí và NM thủy điện.
11.

Phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa

EVNGENCO3 đã lập, trình Phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa và nhận được ý
kiến phê duyệt của tất cả UBND các tỉnh nơi có cơ sở nhà đất. EVN đã trình Bộ Tài
chính Phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất tại Công văn số 3899/EVN-KH
ngày 23/8/2017.
Bộ Tài chính đã có văn bản phê duyệt để EVNGENCO3 giữ lại tiếp tục quản lý, sử
dụng các cơ sở nhà, đất (các VB số 13677 đến 13681/BTC-QLCS ngày 11/10/2017).
Phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa của EVNGENCO3 đảm bảo phù hợp với quy
định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.
Đến tháng 8/2017 (sau thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp), UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và UBND Tỉnh Đắk Lăk có văn bản phê duyệt Phương án sử dụng đất, theo
đó các khu đất khu nhà quản lý vận hành Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 4, khu nhà quản lý vận
hành của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp chuyển từ giao đất qua thuê đất trả tiền thuê
đất hàng năm. Như vậy theo quy định, không tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị
doanh nghiệp đối với các khu đất khu nhà quản lý vận hành Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 4, khu
nhà quản lý vận hành của Công ty thủy điện Buôn Kuốp. Theo đó, giá trị thực tế doanh
nghiệp giảm (51.930.083.095 đồng) sẽ được điều chỉnh khi thực hiện quyết toán cổ
phần hóa EVNGENCO3 theo quy định hiện hành.
Phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa của EVNGENCO 3 được nêu chi tiết trong
Phụ lục 4, kèm theo văn bản phê duyệt của các địa phương, cơ bản gồm:

Bảng 24. Phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa
STT

Diện tích
(m2)

Địa chỉ lô đất

Hình thức sử dụng đất

Thời hạn

Thuê đất trả tiền hàng
năm

50 năm, lâu dài

1

Cơ quan EVNGenco 3

1.040.722,5

2

Công

2.323.656,9 Thuê đất trả tiền hàng 50 năm, 70 năm

ty Thủy

điện
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Buôn Kuốp

năm

3

BQLDA Nhiệt điện
Vĩnh Tân / Công ty
Nhiệt điện Vĩnh Tân

3.712.845,4

Thuê đất trả tiền hàng
năm, Giao đất

50 năm, 70 năm

4

BQL Nhiệt điện 1/Công
ty Nhiệt điện Mông
Dương

4.044.500

Thuê đất trả tiền hàng
năm

25 năm

Nguồn: EVNGENCO 3
Ghi chú:
Trong phần diện tích đất của Cơ quan EVNGENCO3 không bao gồm phần diện tích
16.798m2 đất đường giao thông và hạ tầng văn hóa thuộc Khu QLVH Phú Mỹ 1 và Phú Mỹ 4
do phần đất này UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu trả lại cho nhà nước để sử dụng vào
mục đích phù hợp với quy hoạch theo Văn bản số 6158/UBND-VP ngày 25/8/2015 của UBND
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Trong phần diện tích đất của Công ty Thủy điện Buôn Kuôp không bao gồm diện tích đất lòng
hồ, do pháp luật hiện hành về đất đai không quy định việc giao/thuê đất có mặt nước là hồ thủy
điện (đất lòng hồ thủy điện) cho đơn vị quản lý, vận hành nhà máy thủy điện, vì vậy EVN không
đưa phương án sử dụng đất lòng hồ vào phương án sử dụng đất khi cổ phần hoá của
EVNGENCO3.

Chi tiết Phương án sử dụng đất sau khi cổ phần hóa được trình bày tại Phụ lục 4.
12.

Phương án sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi

12.1

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Tính đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (0h ngày 01/01/2015), số dư Quỹ
khen thưởng, phúc lợi của Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3 là: 77.207.538.728
đồng, trong đó:

 Quỹ khen thưởng:

39.079.947.456 đồng

 Quỹ phúc lợi:

38.127.591.272 đồng

12.2

Phương án sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi

EVNGENCO 3 đã thực hiện hiện phân phối quỹ khen thưởng CBCNV, quỹ phúc lợi
cho các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ - EVNGENCO 3 theo quy định; Các đơn vị đã
sử dụng quỹ khen thưởng CBCNV, quỹ phúc lợi trong năm 2015 là 29.436.284.081
đồng.
Số dư Quỹ khen thưởng CBCNV, quỹ phúc lợi sẽ được chia cho người lao động là
CBCNV đang làm việc tại Công ty mẹ - Tổng Công ty theo số năm công tác tính đến
thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (01/01/2015) là 47.771.254.647 đồng (=
77.207.538.728 đồng - 29.436.284.081 đồng).
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13.

Chi phí cổ phần hóa

Căn cứ Quyết định số 13170/QĐ-BCT ngày 01/12/2015 của Bộ Công Thương về việc
Phê duyệt dự toán chi phí cổ phần hóa cho EVNGENCO 3, dự toán cơ bản được phê
duyệt (chưa bao gồm thuế GTGT) như sau:
Bảng 25. Dự toán chi phí cổ phần hóa Công ty mẹ - EVNGENCO 3
STT

Nội dung

Số tiền (đồng)

I

Chi phí trực tiếp tại doanh nghiệp

4.389.064.000

1

Tập huấn nghiệp vụ về cổ phần hóa doanh nghiệp

2

Chi phí kiểm kê tài sản, đối chiếu công nợ

102.060.000

3

Chi phí đi lại phục vụ công tác thẩm định hồ sơ CPH

728.040.000

4

Chi phí đại hội CNVC để triển khai CPH

485.830.000

5

Chi phí hoạt động tuyên truyền, công bố thông tin về doanh
nghiệp

150.000.000

6

Chi phí cho việc tổ chức bán cổ phần

7

Chi phí Đại hội cổ đông lần đầu

235.000.000

8

Chi phí quyết toán công tác cổ phần hóa
Chi phí tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn
lập phương án CPH
Chi phí cho Ban Chỉ đạo CPH và Tổ giúp việc
Chi phí dự phòng
Tổng cộng

500.000.000

II
III
IV

38.134.000

2.150.000.000

4.791.953.264
1.787.000.000
1.096.801.726
12.064.818.990

14.

Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa
EVN và EVNGENCO3 sẽ thực hiện tính toán cụ thể tiền thu được từ cổ phần
hóa và phần thặng dư bán cổ phần theo quy định hiện hành tại thời điểm thực hiện.
Tại thời điểm hiện nay, theo quy định tại Điều 42 Nghị định 59/2011/NĐ-CP
ngày 18/7/2011 của Chính phủ và Mục III Thông tư 196/TT-BTC ngày 26/12/2011
của Bộ Tài chính, khi thực hiện phương án giữ nguyên vốn nhà nước, phát hành thêm
cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thì việc tiền thu được từ cổ phần hóa và phần thặng dư
bán cổ phần được xác định cụ thể như sau:

- Để lại doanh nghiệp phần giá trị tương ứng với số cổ phần phát hành thêm tính theo
mệnh giá.

- Phần thặng dư vốn (chênh lệch giữa tiền thu từ cổ phần hóa và tổng mệnh giá cổ
phần phát hành thêm) được sử dụng để thanh toán chi phí cổ phần hóa theo quy
định tại Điều 12 Thông tư 196 và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chính sách đối với
lao động dôi dư. Số tiền còn lại (nếu có) để lại cho công ty cổ phần theo tỷ lệ tương
ứng với cổ phần phát hành thêm trong cơ cấu vốn điều lệ. Phần còn lại được nộp về
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Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp. Khoản chênh lệch do bán cổ phần
phát hành thêm để lại công ty cổ phần (A) được xác định như sau:
Số CP phát
hành thêm
A =

Tổng số CP x
phát
hành
theo vốn ĐL

Tổng số
tiền thu
được từ
bán CP

Trị giá CP
phát hành
thêm tính theo mệnh
giá

Dự
toán
chi
phí
CPH

-

Dự
toán
chi
giải
quyết
LĐ dôi
dư

Số tiền thu được từ cổ phần hóa của EVNGENCO 3 được tính toán dựa trên cơ sở sau:

- Căn cứ phương án vốn điều lệ;
- Giả định giá bán cổ phiếu bằng giá khởi điểm đấu giá theo đề xuất (24.600 đồng/cổ
phần), giá đấu thành công thấp nhất bằng giá khởi điểm;

- Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán được mua hết.
Số liệu cuối cùng sẽ căn cứ theo kết quả thực tế quá trình bán cổ phần.

Bảng 26. Kế hoạch sử dụng tiền thu từ CPH
STT
I
II
III
IV
4.1

GIÁ TRỊ
10.613.552.335.518
20.809.000.000.000
10.613.000.000.000

- Bán ưu đãi cho người lao động

22.793.868.000

ii

- Bán theo cam kết làm việc

46.243.080.000

4.2

- Bán cho nhà đầu tư chiến lược

4.3

- Bán đấu giá công khai

V
5.1

Phần dư do làm tròn số vốn Nhà nước/vốn
điều lệ tại doanh nghiệp
Sử dụng tiền thu từ bán cổ phần
Để lại doanh nghiệp phần giá trị tương
ứng với số CP phát hành thêm tính theo
mệnh giá

II*51%

25.066.964.088.000
69.036.948.000

i

4.4

4

NỘI DUNG
Giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm
XĐGTDN
Vốn điều lệ tại Công ty CP
Giá trị CP Nhà nước nắm giữ tại Công ty
CP (51% VĐL)
Kế hoạch thu
- CP bán cho người lao động

Đơn vị: Đồng
GHI CHÚ
Theo kết quả
XĐGTDN

18.428.450.400.000
6.569.476.740.000

Tạm tính
60%*giá khởi
điểm
Tạm tính theo
giá khởi điểm4
Tạm tính theo
giá khởi điểm
Tạm tính theo
giá khởi điểm

552.335.518
25.066.964.088.000
10.196.000.000.000

Bằng mệnh giá

Nghị định 59/2011/NĐ-CP, Điều 48, khoản 2(b) : giá bán bằng giá đấu giá thành công thấp nhất
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5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
VI

Phần thặng dư vốn (chênh lệch giữa tiền
thu từ CPH và tổng mệnh giá CP phát
hành thêm) (5.2 = V - 5.1)
Chi phí CPH (*)
Chi phí giải quyết lao động dôi dư
Thặng dư vốn sau khi trừ chi phí CPH và
chi phí lao động dôi dư (5.5 = 5.2 - 5.3 5.4)
Số tiền để lại CTCP (5.6 =(5.5*49%)
+5.1)
Số tiền nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN
(5.7 = 5.5*51% + 4.4)
Chênh lệch

14.870.964.088.000
12,064,818,990
0

Theo dự toán

14,859,863,589,010
17,477,333,158,615
7,579,082,765,913
0
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PHẦN THỨ BA
PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG
CÔNG TY SAU CỔ PHẦN HÓA
1.

Phương hướng và mục tiêu phát triển

1.1

Phương hướng chung

Cổ phần hóa, đổi mới EVNGENCO 3 về mô hình tăng trưởng, cơ cấu kinh doanh, cơ
cấu tổ chức và cơ chế quản lý, đảm bảo sự ổn định trên cơ sở đổi mới có sự kế thừa
những thành tựu đã đạt được nhằm gia tăng mọi năng lực sản xuất sẵn có trong
EVNGENCO 3, khai thác các tiềm năng, thế mạnh của EVNGENCO 3, nhằm mục
tiêu tăng trưởng nhanh, phát triển bền vững, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị
được giao, đáp ứng nhu cầu về an ninh năng lượng của quốc gia.
Phương án đầu tư và định hướng phát triển của EVNGENCO 3 sau cổ phần hóa được
nêu chi tiết tại Phụ lục 1. Phương án sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018-2027 đính
kèm.
1.2

Mục tiêu

Đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh điện có lãi, đáp ứng mong muốn của các nhà
đầu tư và xã hội; hoạt động hiệu quả và bền vững;
Đảm bảo quản lý, vận hành các nhà máy điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ cho
các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc
gia;
Tham gia thị trường điện cạnh tranh có hiệu quả theo lộ trình của Chính phủ.
Tiếp tục thực hiện triển khai các dự án đầu tư nguồn điện đảm bảo chất lượng và tiến
độ thi công;
Đầu tư phát triển các dự án nguồn mới sử dụng công nghệ sạch, đảm bảo môi trường
gắn liền với phát triển bền vững;
Các chỉ tiêu tài chính được đảm bảo để có thể huy động nguồn vốn cho đầu tư dự án
mới;
Phát triển công tác cung ứng dịch vụ vận hành, sửa chữa thuê chuyên nghiệp cho các
nhà máy điện; phát triển thiết kế, chế tạo gia công phục hồi và các mảng dịch vụ kỹ
thuật, công nghệ cao, xử lý môi trường cho các nhà máy điện;
Ổn định hoạt động và quản trị EVNGENCO 3 theo mô hình tổ chức mới từng bước
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động ngang tầm với 1 số nước
tiên tiến trong khu vực và thế giới;
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Tạo dựng thành công hình ảnh một doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng và xã
hội.Phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu khu vực ASEAN
trong lĩnh vực sản xuất điện và dịch vụ các nhà máy điện.
1.3

Định hướng phát triển giai đoạn 2018-2027

1.3.1 Về sản xuất kinh doanh nguồn điện hiện có
Đảm bảo phát đủ sản lượng điện kế hoạch và có dự phòng nhất định.
Tối ưu hóa chi phí sản xuất điện. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất
lao động.
Tham gia thị trường điện cạnh tranh có hiệu quả theo lộ trình của Chính phủ.
Triển khai thực hiện mô hình sửa chữa tập trung.
1.3.2 Về đầu tư nguồn điện mới
Tiếp tục thực hiện triển khai các dự án đầu tư nguồn điện đảm bảo chất lượng và tiến
độ thi công theo quy hoạch điện và sự phân công của Chính phủ.
Đầu tư phát triển các dự án nguồn mới sử dụng công nghệ sạch, đảm bảo môi trường
gắn liền với phát triển bền vững.
1.3.3 Về công tác tài chính
Sản xuất kinh doanh có lãi, đảm bảo cổ tức bình quân theo 10 năm cho các cổ đông.
Các chỉ tiêu tài chính được đảm bảo để có thể huy động được nguồn vốn.
Thu xếp được nguồn vốn vay nước ngoài cho các dự án đầu tư mới.
Tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược:

+ Nhà đầu tư có năng lực tài chính, chứng minh có đủ nguồn vốn để mua cổ phần
tương ứng với tỷ lệ dự kiến mua;

+ Nhà đầu tư có cam kết bằng văn bản trong việc gắn bó lợi ích lâu dài với
EVNGENCO 3 và hỗ trợ EVNGENCO 3 sau cổ phần hóa về: nâng cao năng lực
tài chính, quản trị doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân
lực, cung ứng nguồn vật liệu,…
1.3.4 Về nâng cao phát triển nguồn nhân lực
Đội ngũ CBCNV tiếp tục phát huy năng lực và thế mạnh; thường xuyên được đào tạo;
trau dồi và rèn luyện qua thực tế theo hướng chuyên môn hóa. Xây dựng tập thể lao
động có tác phong công nghiệp, kỷ luật, kỷ cương.
Nâng cao năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn lực kỹ
thuật có chuyên môn cao/chuyên gia trong lĩnh vực vận hành-sữa chữa, bắt kịp xu thế
phát triển của nền công nghiệp hiện đại, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
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Xây dựng và triển khai có hiệu quả Đề án sắp xếp, bố trí lao động trong EVNGENCO
3 giai đoạn 2016 - 2020.
1.3.5 Về thị trường điện
Thực hiện chào giá tập trung.
Tham gia Thị trường điện bán buôn điện cạnh tranh theo lộ trình.
Góp phần tích cực trong việc xây dựng thành công thị trường điện theo các cấp độ đã
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
1.3.6 Về công tác sửa chữa, vận hành các nhà máy
Đẩy mạnh và phát triển mô hình sửa chữa và vận hành thuê với định hướng phát triển
như sau:
Đáp ứng nhu cầu sửa chữa chuyên nghiệp cho các NMĐ trong EVNGENCO 3 và cho
EVN khi được giao nhiệm vụ; Cung cấp dịch vụ sửa chữa chất lượng cao và vận hành
thuê các nhà máy điện.
Là trung tâm đào tạo, thu hút chuyên gia và nguồn nhân lực sửa chữa chất lượng cao;
trung tâm nghiên cứu, phát triển và hợp tác quốc tế về công nghệ sửa chữa NMĐ.
Phát triển công tác tư vấn, thiết kế, lắp đặt thiết bị cho các nhà máy điện.
Xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường sửa chữa, nhiệt điện, thủy điện ra ngoài
lãnh thổ Việt Nam.
2.

Cơ cấu tổ chức quản lý và sử dụng lao động

Triển khai Đề án sắp xếp, tái cơ cấu của EVNGENCO 3 giai đoạn 2017 - 2020 theo
Quyết địnhsố 318/QĐ-EVN ngày 31/7/2017 của EVN.
Sau khi CPH, EVNGENCO 3 hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP
do Đại hội đồng cổ đông thông qua (dự thảo tại Phụ lục 8 đính kèm), căn cứ theo các
quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản có liên quan, dưới sự quản trị, giám
sát và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.
Cơ cấu bộ máy quản lý và bộ máy tổ chức được sắp xếp hợp lý nhằm đảm bảo hoạt
động kinh doanh, đầu tư đạt hiệu quả.
Căn cứ tình hình thực tế, EVNGENCO 3 sắp xếp lại cơ cấu tổ chức hiện tại phù hợp
với mô hình mới. Mô hình tổ chức của CTCP dự kiến như sau:
- Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị.
- Ban Kiểm soát
- Ban Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc.
- Các Ban chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị thành viên, liên kết.
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2.1

Cơ quan EVNGENCO 3 và các đơn vị EVNGENCO 3 hạch toán phụ thuộc

2.1.1 Cơ quan EVNGENCO 3
Bộ máy cơ quan EVNGENCO 3 sau khi cơ cấu lại như sau:


Đại hội đồng cổ đông



Hội đồng quản trị: Tối thiểu 05 (năm) người
Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách)
Các ủy viên Hội đồng quản trị (chuyên trách)

Thư ký Hội đồng quản trị
Ban Tổng hợp : Thực hiện chức năng giúp việc cho HĐQT để thực thi nhiệm vụ quản
trị TCT theo đúng điều lệ Công ty cổ phần
Trưởng ban và các chuyên viên


Ban Kiểm soát: Thực hiện chức năng kiểm soát cho Đại hội đồng cổ đông
Trưởng Ban Kiểm soát
Các Kiểm soát viên



Ban Tổng Giám đốc:
Tổng Giám đốc.
Các Phó Tổng Giám đốc



Các Ban chức năng chuyên môn: Bao gồm 11 Ban

(1) Văn phòng:

Thực hiện chức năng hành chính, quản trị, văn thư và lưu trữ;
quan hệ cộng đồng; y tế Cơ quan EVNGENCO 3; hợp tác với
các đối tác nước ngoài và các quan hệ quốc tế, thi đua tuyên
truyền

Thực hiện chức năng tổ chức bộ máy, cán bộ, đào tạo phát triển
(2) Ban Tổ chức và
nguồn nhân lực, lao động tiền lương, y tế lao động, vệ sinh lao
Nhân sự:
động, văn hóa doanh nghiệp.
(3) Ban Thanh tra
Bảo vệ:

Thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra; xử lý giải quyết khiếu
nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng; công tác bảo vệ;
công tác quốc phòng

(4) Ban Pháp chế:

Thực hiện chức năng pháp chế và các công tác liên quan đến
công tác pháp chế; những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động
của Tổng Công ty; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của
EVNGENCO 3.

(5) Ban Tài chính - Thực hiện các chức năng kinh tế tài chính và hạch toán kế toán;
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Kế toán:

quản lý đầu tư vốn của Tổng Công ty.

(6)Ban Kế hoạch:

Thực hiện các chức năng kế hoạch hàng năm, dài hạn, quy hoạch
và chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.

(7) Ban Kỹ thuật Sản xuất:

Thực hiện các chức năng: quản lý kỹ thuật, sáng kiến cải tiến kỹ
thuật và hợp lý hóa sản xuất; vận hành, sửa chữa; nghiên cứu
khoa học, công nghệ và môi trường.

(8) Ban An toàn:

Thực hiện chức năng về an toàn, bảo hộ lao động, phòng chống
thiên tai, cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn.

(9) Ban Quản lý
Đấu thầu:

Thực hiện các chức năng quản lý đấu thầu trong lĩnh vực đầu tư
dự án mới và mua sắm phục vụ sửa chữa lớn, sản xuất kinh
doanh.

(10) Ban Quản lý
Đầu tư - Xây
dựng:

Thực hiện các chức năng đầu tư xây dựng, đề xuất điều chỉnh, bổ
sung quy hoạch các dự án đầu tư, tổ chức lập dự án đầu tư, thiết
kế, dự toán đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn các công trình; quản
lý tiến độ, chất lượng xây dựng các dự án đầu tư

(11) Ban Kinh
doanh - Thị trường
điện:

Thực hiện các chức năng trong công tác Thị trường điện, các
hoạt động bán điện; kinh doanh; đầu mối về công tác công nghệ
thông tin, viễn thông, SCADA phục vụ điều hành SXKD.

2.1.2 Các đơn vị các chức năng trong công ty
Với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động của EVN, nhằm chuyên
môn hóa và sử dụng lao động hiệu quả, tăng năng suất, cải thiện thu nhập cho người
lao động, căn cứ Đề án tái cơ cấu của EVNGENCO 3 đã được EVN phê duyệt, theo đó
cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc như sau (trong đó cơ cấu tổ chức bộ máy vẫn giữ
nguyên theo mô hình đã được sắp xếp):
(1) Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ.
(2) Công ty Nhiệt điện Mông Dương kiêm Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 1.
(Dự kiến Ban QLDA Nhiệt điện 1 sẽ giải thể sau khi hoàn thành công tác quyết
toán dự án NMNĐ Mông Dương 1 và nếu không có dự án ĐTXD mới được giao).
(3) Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân.
(4) Công ty Thủy điện Buôn Kuốp.
(5) Công ty Dịch vụ Sửa chữa các Nhà máy điện EVNGENCO 3 (EPS).
(6) Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân.
(7) Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Thái Bình
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Đối với Công ty Nhiệt điện Thái Bình: EVN quyết định khi phê duyệt mô hình đơn vị
quản lý vận hành NMNĐ Thái Bình theo Quyết định số 852/2017/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ.
2.2

Các Công ty con, công ty liên kết

Để quản lý phần vốn đầu tư tại các công ty cổ phần EVNGENCO 3 tham gia góp vốn,
EVNGENCO 3 cử người đại diện quản lý phần vốn tại các đơn vị, giới thiệu tham gia
Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát; biểu quyết các vấn đề liên quan tại Hội đồng
quản trị, Đại hội đồng cổ đông của Công ty con theo định hướng của EVNGENCO 3
trên cơ sở số cổ phần có quyền biểu quyết mà EVNGENCO 3 đang nắm giữ và theo
các quy định của pháp luật hiện hành.
Căn cứ Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg và Đề án tái cơ cấu của EVNGENCO 3 đã
được EVN phê duyệt, theo đó Tỷ lệ góp vốn tại các đơn vị sau CPH như sau
Bảng 27. Công ty con, công ty liên kết
Tên
công ty

STT

Vốn điều lệ
(tr.đ)

Tỷ lệ
nắm
giữ
(%)

Số lượng
cổ phần
nắm giữ

Giá trị
vốn góp
(tr.đ)

Công ty con
1

Cty CP Nhiệt điện Bà Rịa

604.856

79,56

48.123.557

481.236

2

Cty CP Nhiệt điện Ninh
Bình

128.655

54,76

7.045.440

70.454

635.000

30,00

19.050.000

190.500

2.062.412

30,55

63.016.948

517.058

280.000

30,00

8.400.000

84.000

Công ty liên kết
1

Cty CP Thủy điện Thác Bà

2

Cty CP Thủy điện Vĩnh
Sơn - Sông Hinh

3

Công ty CP đầu tư và phát
triện điện Sê San 3A

4

Công ty cổ phần điện lực
Dầu khí - Nhơn Trạch 2

2.878.760

2,50

7.121.920

64.000

5

Công ty cổ phần điện Việt
Lào

3.250.000

0,60

1.960.000

19.600

6

Công ty TNHH Dịch vụ
Năng lượng GE PMTP

496.424

15,00

-

74.464

Xây dựng phương án thoái vốn cổ phần tại các đơn vị có mức nhỏ hơn 10% vốn điều lệ sau
khi hoàn thành CPH EVNGENCO 3 để tập trung vốn đầu tư nguồn điện mới theo Đề án tái
cơ cấu EVNGENCO 3, cụ thể là Công ty cổ phần điện lực Dầu khí - Nhơn Trạch 2 (7.121.920
cổ phần) và Công ty cổ phần điện Việt Lào (1.960.000 cổ phần).
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Sơ đồ 4. Cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty Phát điện 3 - EVNGENCO 3
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3. Hiện trạng hoạt động
3.1 Về sản xuất:
-

Các nhà máy điện thuộc Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ (2.540 MW): Tổ máy đầu tiên
đưa vào vận hành từ năm 1997 tính đến nay đã gần 18 năm. Các tổ máy đang nằm
vào giai đoạn nữa cuối của đời sống kinh tế dự án vì vậy chi phí sửa chữa hàng năm
là khá lớn.

-

Các nhà máy thuộc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp (586 MW):Đưa vào vận hành từ
năm 2010 và đang vận hành ổn định, tuy nhiên do tình hình thủy văn không thuận lợi
nên SLĐ các năm gần đây không đạt được như thiết kế, cụ thể SLĐ bình quân trong
4 năm 2013 - 2016 là 2,125 tỷ kWh trong khi SLĐ theo thiết kế là 2,613 tỷ kWh.

-

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (1.244 MW): Đưa vào vận hành từ Quý I/2015. Đây
là nhà máy nhiệt điện than có công suất lớn, từ khi đưa vào vận hành đến nay cóphát
sinh một số tồn tại và khiếm khuyết thiết bị ảnh hưởng đến vận hành tin cậy và ổn
định;công tác đảm bảo về bảo vệ môi trường phát sinh một số chi phí.

-

Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 (1.080 MW): Đưa vào vận hành từ Quý IV/2015.
Đây là nhà máy nhiệt điện than có công suất lớn, vận hành ổn định, tuy nhiên do yếu
tố vùng miền và giới hạn truyền tải nên ảnh hưởng đến khả năng phát công suất.

3.2 Về đầu tư:
-

Các dự án đang thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án:
+

+

+

-

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4:


Tổng mức đầu tư: 40.598 tỷ đồng.



Tổ máy 2: phát điện 12/2017.



Tổ máy 1: dự kiến phát điện 6/2018.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 MR:


Tổng mức đầu tư: 23.927 tỷ đồng.



Tổ máy 1: dự kiến phát điện 12/2019.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình:


Tổng mức đầu tư: 26.595 tỷ đồng.



Tổ máy 1: dự kiến phát điện 01/2018.



Tổ máy 2: dự kiến phát điện 4/2018.

Dự án đang triển khai thủ tục đầu tư:
+ Triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà máy điện mặt trời tại tỉnh Bình
Thuận, Ninh Thuận, Đắk Lắk.
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+ Triển khai thực hiện đầu tư xây dựng Trung tâm Điện lực Khí Long Sơn.
+ Triển khai thực hiện đầu tư xây dựng NMĐ Bà Rịa II.
4. Tổ chức sản xuất kinh doanh
4.1 Kế hoạch vốn điều lệ
Giữ nguyên phần vốn nhà nước theo giá trị sổ sách, phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn
điều lệ.
Từ năm 2020 EVN giảm bớt phần vốn để đảm bảo vốn nhà nước xuống dưới tỷ lệ chi
phối theo quy định tại Quyết định số 852/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đến
năm 2023, công ty cổ phần phát hành thêm 5.000 tỷ đồng để tăng vốn phục vụ cho nhu
cầu hoạt động sản xuất và đầu tư.

Bảng 28: Cơ cấu vốn điều lệ tại Công ty cổ phần
STT

Nội dung

Số cổ phần

Tổng

TỶ
VĐL

mệnh giá (đồng)

LỆ

VỐN ĐIỀU LỆ TẠI CÔNG TY
2.080.900.000 20.809.000.000.000 100,00%
CỔ PHẦN
1

CP Nhà nước nắm giữ tại Công
1.061.300.000 10.613.000.000.000 51,00%
ty CP (51%)

2

CP bán cho Người lao động

3

CP bán cho nhà đầu tư chiến
749.124.000
lược

4

CP bán đấu giá công khai

3.424.100

34.241.000.000

267.051.900

0,1645%

7.491.240.000.000 36,00%
2.670.519.000.000

12,8355%

4.2 Kế hoạch sản xuất điện

Bảng 29. Kế hoạch sản xuất điện 2018-2027
Đơn vị: triệu kWh
STT

Chỉ tiêu

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1

Điện sản xuất

32.946

32.873

32.876

32.602

32.701

32.483

31.776

31.625

31.444

31.711

2

Điện thương phẩm

31.343

31.259

31.281

30.995

31.109

30.875

30.195

30.053

29.870

30.126

Để đảm bảo đạt được sản lượng điện nêu trên, bên cạnh việc nâng cao chất lượng
công tác vận hành, sửa chữa thuộc trách nhiệm của EVNGENCO 3 thì cần đảm bảo các
yếu tố đầu vào như sau:
- Nguồn nhiên liệu khí cấp cho các NMĐ Phú Mỹ phải được Tập đoàn Dầu khí Việt
Nam cung cấp đảm bảo ở mức như hiện tại (khoảng 21,5 triệu m3/ngày cho các nhà
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máy điện hiện hữu ở khu vực Đông Nam Bộ), đặc biệt là giai đoạn sau năm 2023
khi nguồn khí bị suy giảm và hợp đồng mua bán khí hiện hữu hết hiệu lực.
- Khả năng huy động của hệ thống điện và giá thị trường ảnh hưởng lớn đến khả năng
phát sản lượng điện cao của các nhà máy nhiệt điện trong khi độ khả dụng của các
nhà máy luôn ở mức Tmax >6.500 giờ. Ngoài ra, giá nhiên liệu ngày càng tăng
cũng ảnh hưởng lớn đến tính cạnh tranh của các nhà máy nhiệt điện khi tham gia thị
trường điện.
- Các nhà máy thủy điện phụ thuộc hoàn toàn vào tình hình thủy văn và có xu hướng
ngày càng khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên để đạt sản lượng điện
nêu trên thì điều kiện thủy văn phải đạt tần suất ≤65%.
4.3 Kế hoạch giá điện và doanh thu

- Doanh thu bán điện và giá điện được căn cứ trên cơ sở các hợp đồng mua bán điện
dài hạn đã được ký kết giữa EVN/EPTC và EVNGENCO 3, cụ thể như sau:
 Giá điện dài hạn và Hợp đồng Mua bán điện của các Nhà máy điện (NMĐ) Phú Mỹ,
Buôn Kuốp, Vĩnh Tân 2 được xây dựng theo Thông tư 41/2010/TT-BCT, giá điện dài
hạn và Hợp đồng Mua bán điện của NMĐ Mông Dương 1 được xây dựng theo thông
tư 56/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương.
 Giá điện các NMĐ Phú Mỹ được tính lại cập nhật giảm khoản chênh lệch tỷ giá tính
đến 31/12/2013 là 965,2 tỷ đồng theo kết luận của Kiểm toán nhà nước, giá điện các
NMĐ Buôn Kuốp được tính lạicập nhật giảm khoản chênh lệch tỷ giá (CLTG) tính
đến 31/12/2013 là 192,9 tỷ đồng theo kết luận của Kiểm toán nhà nước.

- Các thông số khác của Phương án giá điện các NMĐ Phú Mỹ và Buôn Kuốp không
thay đổi so với Hợp đồng Mua bán điện hiện hữu.

- Giá điện cơ sở đưa vào Phương án sản xuất kinh doanh như sau:
Bảng 30: Giá điện cơ sở xây dựng phương án sản xuất kinh doanh
Đơn vị: đồng/kWh
Giá
cố định cơ
sở

Phú Mỹ 1

2014

202,52

588,24

790,76

778,03

Phú Mỹ 2.1

2014

212,07

619,82

831,89

831,32

Phú Mỹ 4

2014

276,56

614,47

891,03

892,37

Các NMĐ Buôn Kuốp

2014

512,62

-

512,62

509,35

Vĩnh Tân 2

2015

383,38

891,73

Nhà máy

Giá
biến đổi
cơ sở

Giá
toàn phần
cơ sở

Giá toàn
phần cơ
sở loại trừ
CLTG

Năm
cơ sở

1.275,11
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Nhà máy

Mông Dương 1

Năm
cơ sở

Giá
cố định cơ
sở

2015

501,78

Giá
biến đổi
cơ sở

Giá
toàn phần
cơ sở

830,91

1.332,7

Giá toàn
phần cơ
sở loại trừ
CLTG
1.332,7

Do doanh thu của các NMĐ Buôn Kuốp, NMĐ Vĩnh Tân 2 và NMĐ Mông Dương 1 ở
các năm đầu không đủ bù đắp chi phí và trả nợ gốc vay nên Hợp đồng hiện hữu đã quy
định giá cố định được profile một số năm để đảm bảo nguồn trả gốc vay và chi phí, giá
cố định các năm sau sẽ điều chỉnh giảm theo quy định. Cụ thể đối với từng nhà máy như
sau:
Giai đoạn

Giá cố định Giá profile Giá cố định loại Giá profile loại
bỏ CLTG
theo
PPA theo PPA
bỏ
CLTG
(đ/kWh)
(đ/kWh)
(đ/kWh)
(đ/kWh)

Các nhà máy Thuỷ điện Phú Mỹ (không profile)
Các nhà máy Thuỷ điện Buôn Kuốp
Năm 2014-2015
Năm 2016-2017
Năm 2018

559,68
512,62

Năm 2019-2048

615,14
512,62
473,10

559,68
509,35

615,14
509,35
468,50

Nhà máy điện Vĩnh Tân 2
Năm 2015-2021
Năm 2022-2044

383,38

460,16 Không điều chỉnh do PPA không có
CLTG
301,57

Nhà máy điện Mông Dương 1
Năm 2016-2020
Năm 2021-2025
Năm 2026-2045

378,73

438,00 Không điều chỉnh do PPA không có
CLTG
378,73
306,25

4.4 Kế hoạch chi phí
Kế hoạch chi phí chưa tính đến yếu tố chênh lệch tỷ giá (số lỗ chênh lệch tỷ giá đến
31/12/2016 chưa phân bổ vào chi phí là 3.374 tỷ đồng, trong đó: số lỗ chênh lệch tỷ giá
của giai đoạn xây dựng cơ bản là 1.509 tỷ đồng, theo quy định phân bổ vào chi phí trong
vòng 05 năm kể từ khi công trình đưa vào sử dụng; số lỗ chênh lệch tỷ giá của giai đoạn
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sản xuất kinh doanh là 1.865 tỷ đồng, thực hiện phân bổ trong vòng 05 năm theo văn
bản của Văn phòng Chính phủ). Các chi phí chủ yếu được tính trên cơ sở:
-

Chi phí nhiên liệu: theo suất hao nhiên liệu của Phương án giá điện;giá nhiên liệu
khí theo hợp đồng cho lượng khí trong bao tiêu và theo giá khí tháng 6/2017 cho
lượng khí ngoài bao tiêu; giá nhiên liệu than theo quy định về giá bán than cho sản
xuất điện.

-

Chi phí nhân công:

 Lao động tính trên cơ sở lao động thực tế, chỉ tiêu NSLĐ EVN giao năm 2017, đến
năm 2020 và số lao động định biên của Cơ quan Tổng Công ty, từng nhà máy phát
điện, Công ty EPS theo góp ý dự thảo ĐBLĐ của Tổng Công ty tại Báo cáo số
1491/BC-GENCO3 ngày 16/5/2017. Trong đó chưa bao gồm lao động thuê ngoài
đối với các vị trí còn thiếu so với ĐBLĐ theo chủ trương của EVN (phục vụ, bảo vệ,
lái xe, vệ sinh công nghiệp...).
 Chi phí BHXH, chi phí bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn,
các loại phụ cấp kèm theo và tiền lương BQ dự kiến tăng 10% mỗi năm kể từ năm
2018 được xác định trên cơ sở sau: (i) Dự kiến kết quả SXKD 2018-2027; (ii) Thông
tư 28/2016 về lao động, tiền lương và thù lao trong CTCP có vốn góp chi phối của
Nhà nước; (iii) Tốc độ tăng tiền lương bình quân và mức tăng tiền lương tối thiểu
vùng năm 2017 so với năm 2016 là 7,29%;
Trong đó chi phí tiền lương công ty mẹ năm 2017 được tính toán trình EVN kèm
theo Báo cáo số 1457/BC-GENCO3 ngày 12/5/2017 về việc báo cáo số liệu lợi
nhuận năm 2017 để làm cơ sở tính toán trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2027.
-

Chi phí khấu hao TSCĐ: Chi phí khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) tính theo quy định
hiện hành, với giá trị sổ sách tại ngày 30/06/2017 của các nhà máy (nguyên giá tạm
tăng của NMĐ Vĩnh Tân 2 là 28.789 tỷ đồng, nguyên giá tạm tăng của NĐ Mông
Dương là 28.949 tỷ đồng).

-

Chi phí sửa chữa lớn (SCL):

 CTNĐ Phú Mỹ: Được lập trên cơ sở định mức chi phí SCL các nhà máy điện Phú
Mỹ (theo Nghị quyết số 80/NQ-HĐTV ngày 8/4/2016 của EVN) và lịch SCL theo số
giờ vận hành tương đương EOH của các tổ máy và đã tính tiết kiệm 7,5%, trong đó:
o

Chi phí vật tư nhập khẩu tính theo đơn giá gốc của các hợp đồng dài hạn với các
nhà sản xuất nước ngoài (MHPS, GE, Siemens) cộng thêm phần trượt giá lũy kế
theo từng năm.

o

Chi phí vật tư đường khí nóng của các tổ máy turbine khí được tính theo chu kỳ
Roll-in&Roll-out, tuổi thọ quy định của nhà chế tạo và theo tỷ lệ phục hồi thực
tế.

66

Phương án cổ phần hóa EVNGENCO 3 2017
o

Chi phí vật tư tiêu hao (consumable) được tính trên cơ sở số lượng cần thiết cho
mỗi loại công trình SCL tương ứng cộng thêm chi phí thuế vật tư nhập khẩu
bình quân là 15% theo định mức chi phí SCL trong phương án giá điện và có
cập nhật về tỷ giá, trượt giá.

o

Chi phí vật tư trong nước được tính theo chi phí vật tư theo định mức chi phí
SCL trong phương án giá điện và cộng thêm phần trượt giá bình quân 2,5%/năm.

o

Chi phí nhân công được tính trên cơ sở chi phí nhân công theo định mức chi phí
SCL trong phương án giá điện và theo một số dự toán SCL gần nhất cộng thêm
phần trượt giá bình quân 2,5%/năm.

o

Chi phí thuê chuyên gia dụng cụ được tính trên cơ sở chi phí chuyên gia, dụng
cụ theo định mức chi phí SCL trong phương án giá điện và có cập nhật về tỷ giá,
trượt giá.

 Các NMĐ thuộc CTTĐ Buôn Kuốp: Trên cơ sở lịch SCL và dự toán dự kiến các
công trình thực hiện (đã tính tiết kiệm 7,5%).
 CTNĐ Vĩnh Tân, CTNĐ Mông Dương: Được tính toán trên cơ sở tổng chi phí SCL
trong phương án giá điện, cân đối theo chu kỳ SCL các tổ máy và các công trình phụ
bao gồm chi phí triển khai thực hiện các Đề án nâng cao độ tin cậy, khả dụng và các
chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật (suất hao nhiên liệu, điện tự dùng) và đã tính tiết kiệm 7,5%.
-

Các chi phí vật liệu, dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền: theo số kế hoạch
năm 2017 (đã tính tiết kiệm 7,5% và các chi phí hội nghị, tiếp khách... tính tiết kiệm
12%), trượt 2,5%/năm từ 2018 - 2027.

-

Chi phí lãi vay: tính theo lịch trả nợ và lãi suất quy định của các hợp đồng vay hiện
hữu; có tính đến trả nợ trước hạn 8.359 tỷ đồng do có dòng tiền thu từ phát hành
thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (tương đương 366.790.475,25 USD theo tỷ giá
22.790 VND/USD) của hợp đồng vay KEXIM tài trợ cho dự án NMNĐ Mông
Dương 1.

4.5 Kết quả sản xuất kinh doanh
Dựa trên các yếu tố đầu vào nêu trên, kết quả sản xuất kinh doanh như sau:
Bảng 31. Kết quả sản xuất kinh doanh 2018-2027
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

SLĐ thương
phẩm (tr.kWh)

31.343

31.259

31.281

30.995

31.109

30.875

30.195

30.053

29.870

30.126

Doanh thu
(tỷ đồng)

38.033,09 37.877,54 38.075,50 37.199,78 36.394,69 36.215,82 35.589,63 35.361,67 34.974,68 35.344,98

Chi phí

37.035,36 36.450,04 36.571,30 36.073,86 35.331,61 35.098,65 34.756,66 34.335,20 34.035,41 33.942,95
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(tỷ đồng)
Lợi nhuận
(tỷ đồng)

997,73 1.427,49 1.504,20 1.125,92 1.063,08 1.117,17

832,97 1.026,47

939,27 1.402,03

Giá thành đơn vị
(đ/kWh)

1.181,63 1.166,05 1.169,12 1.163,87 1.135,73 1.136,82 1.151,08 1.142,51 1.139,44 1.126,69

Giá bán (đ/kWh)

1.203,80 1.202,03 1.207,52 1.190,43 1.160,17 1.163,19 1.168,64 1.166,59 1.160,75 1.163,18

Tỷ lệ cổ tức (%)

3,6

5,3

5,0

3,7

3,5

3,6

2,6

3,3

3,0

4,6

Tỷ lệ cổ tức bình quân trong giai đoạn 2018-2027 là 3,8%.
4.6 Cân đối dòng tiền

Bảng 32. Cân đối dòng tiền 2018-2027
Đơn vị: Tỷ đồng
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Tổng nhu cầu đầu tư và trả
nợ vốn vay

Chỉ tiêu (tỷ đồng)

18.200

6.642

4.783

7.273

11.684

14.611

8.449

4.574

3.827

3.828

Nguồn vốn có khả năng thu
xếp được

25.438

4.995

4.508

6.480

9.746

16.749

6.870

4.086

3.523

3.192

Cân đối thừa (+), thiếu (-)
sau trả nợ, đàu tư

7.238

-1.647

-275

-793

-1.939

2.138

-1.580

-489

-304

-636

Lũy kế dòng tiền

7.238

5.590

5.315

4.522

2.584

4.722

3.142

2.653

2.349

1.713

2,20

2,04

1,90

1,84

1,90

1,72

1,68

1,58

1,46

1,34

Hệ số nợ (lần)

4.7 Nhận xét
 Ưu điểm:
• Với CTCP: Nguồn tiền thu từ phát hành thêm cổ phần được để lại CTCP sẽ giúp cải
thiện dòng tiền của CTCP, từ đó giúp CTCP có kết quả hoạt động SXKD tốt hơn
trong các năm sau CPH;
• Với nguồn thu từ CPH, CTCP có thêm vốn để cơ cấu lại các khoản nợ và cơ bản cân
đối được dòng tiền. Nhờ đó, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của CTCP được đảm bảo nhỏ
hơn 3 lần (năm 2018 giảm xuống còn 2,2 lần);
• Ngoài ra, nhờ phát hành thêm cổ phần với tổng giá trị phát hành dự kiến là 5.000 tỷ
đồng (năm 2023), CTCP có thêm nguồn tiền để đầu tư các dự án nguồn điện mới.
• Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không bị ảnh hưởng do yếu
tố tác động của đánh giá lại giá trị tài sản.
• Nhà nước thu được tiền từ CPH để bổ sung vào Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp.
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 Nhược điểm:
• Với số lượng lớn cổ phần phát hành ra công chúng (khoảng 1.016.364.426 cổ phần)
và mức giá khởi điểm khá cao (24.600 đồng/cổ phần) sẽ khó đảm bảo đợt phát hành
sẽ thành công, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm 2017, khi thị trường chứng khoán
Việt Nam phải hấp thụ một lượng lớn cổ phần chào bán ra công chúng của nhiều
doanh nghiệp lớn cổ phần hóa;
• Trong trường hợp giá điện của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 không được cập nhật
theo tổng mức đầu tư của dự án duyệt gần nhất thì kết quả hoạt động SXKD và tình
hình tài chính của CTCP sẽ không cao. Cổ tức bình quân 10 năm sau CPH chỉ ở mức
3,8%/năm, khó thu hút các nhà đầu tư.
5. Kế hoạch đầu tư, xây dựng

- Tiếp tục thực hiện công tác tư vấn quản lý dự án các dự án Thái Bình, Vĩnh Tân 4 và
Vĩnh Tân 4 mở rộng.

- Theo định hướng của EVNGENCO 3, dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư
xây dựng các dự án nguồn điện mới trong giai đoạn 2018 - 2027, EVNGENCO 3 ưu
tiên xem xét triển khai đầu tư một số dự án mới, cụ thể như sau:
Bảng 33. Dự kiến đầu tư dự án nguồn điện mới sau cổ phần hóa
Stt
1
2
3
4

Dự án
Điện mặt trời Vĩnh Tân - Bình Thuận
Điện mặt trời trên hồ thủy điện Srêpốk 3
Điện Mặt trời Ninh Phước 7 - Ninh Thuận
(Phân kỳ 1 đầu tư trước 50MW trong tổng
công suất của nhà máy là 200MW)
Dự án nhà máy điện LNG #1
Tổng cộng

TMĐT
Công suất
(tỷ
Thực hiện
(MW)
VND)
35
1.082 2018÷2020
50
1.840 2018÷2020
50

1.397 2019÷2021

1.200
1.335

24.293 2020÷2025
28.612

- Ngoài ra, tùy vào điều kiện cụ thể, EVNGENCO 3 có thể xem xét đầu tư thêm các dự
án điện mặt trời khác như: Điện mặt trời trên hồ thủy điện Buôn Kuốp, Buôn Tua
Srah, các dự án khác tại tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận; NMĐ Tuabin chu trình
hỗn hợp 1.000MW tại Trung tâm Điện lực Tân Phước...

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các trung tâm: đào tạo, thiết kế, chế tạo, gia công phục
hồi, cân bằng động, thí nghiệm điện.
6. Đánh giá các rủi ro, thách thức đối với HĐKD của doanh nghiệp sau CPH

- Về sản lượng:
 Sản lượng điện hiện sử dụng tính toán tương ứng với giờ vận hành Tmax »6.500 giờ
đối với các nhà máy nhiệt điện (theo quy định của Hợp đồng mua bán điện hiện hữu).
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Tuy nhiên, việc đạt được sản lượng điện này phụ thuộc hoàn toàn vào tình hình nhu
cầu phụ tải của hệ thống điện, khả năng huy động của hệ thống điện, tình hình thủy
văn các nhà máy thủy điện, tình hình cung cấp khí và giá điện trên thị trường điện.

 Đối với các nhà máy thủy điện, việc sản xuất phụ thuộc hoàn toàn vào tình hình thủy
văn và có xu hướng ngày càng khó lường do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

- Về giá nhiên liệu: Giá nhiên liệu hóa thạch (khí, than) luôn biến động theo chiều
hướng tăng ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản xuất điện và việc chào giá trên thị
trường điện.

 Nguồn khí cấp cho sản xuất điện khu vực Đông Nam Bộ ngày càng suy giảm. Khả
năng đảm bảo bù đắp lượng khí thiếu hụt phụ thuộc nhiều vào tiến độ và kết quả công
tác triển khai đầu tư khai thác các dự án cung cấp khí của Tập đoàn Dầu khí Việt
Nam (PVN) nên vẫn còn tiềm ẩn rủi ro. Bên cạnh đó, từ sau năm 2023 hợp đồng cung
cấp khí cho các NMĐ Phú Mỹ hết hiệu lực, các NMĐ Phú Mỹ sẽ đối mặt với khả
năng không đủ lượng khí để sản xuất điện theo khả dụng của các tổ máy cũng như áp
lực giá khí thị trường cao hơn nhiều so với hiện nay, dẫn đến giảm tính cạnh tranh khi
tham gia thị trường điện.

 Theo quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định
hướng đến năm 2035 tại Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 và văn bản số
5389/DKVN-TMTT ngày 07/8/2012 của PVN về việc thay thế nguồn khí Lô 06.1 khi
suy giảm, nguồn khí cấp bổ sung bao gồm Đại Hùng Thiên Ưng (, Cá Rồng Đỏ, Kho
cảng LNG Thị Vải và các nguồn khí khác (nếu có). Tuy nhiên, khả năng đảm bảo bù
đắp được lượng khí suy giảm còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

- Về giá bán điện NĐ Vĩnh Tân 2:
Giá điện dài hạn và Hợp đồng Mua bán điện hiện hữu của Vĩnh Tân 2 được xây dựng
theo Thông tư 41/2010/TT-BCT. Tổng mức đầu tư đưa vào tính toán giá điện NMĐ
Vĩnh Tân 2 hiện hữu căn cứ các quyết định phê duyệt Tổng mức đầu tư sau chia sẻ tại
thời điểm phê duyệt năm 2010 là 25.844,17 tỷ đồng (chưa gồm thuế GTGT). Tuy
nhiên, hiện tại Tổng mức đầu tư của NMĐ Vĩnh Tân 2 đã được phê duyệt lại sau khi
đã chia sẻ với các dự án Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 3 và Vĩnh Tân 4 lên đến 34.490,60 tỷ
đồng, tăng 8.646 tỷ đồng so với TMĐT phê duyệt.
Tình huống sau CPH, giá bán điện của NĐ Vĩnh Tân 2 không được cập nhật theo
tổng mức đầu tư được phê duyệt, NM sẽ không đảm bảo thu hồi đủ vốn đầu tư.
7. Các giải pháp đảm bảo phương án sản xuất kinh doanh
Để thực hiện mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2018 - 2027 đề ra, EVNGENCO 3 đưa ra các
nhóm giải pháp như sau:
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7.1 Giải pháp trong sản xuất và cung ứng điện
 Vận hành các nhà máy an toàn và ổn định, đảm bảo tiến độ sửa chữa lớn các nhà
máy điện, lưới điện theo kế hoạch;
 Đảm bảo phát điện ổn định NMNĐ Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1 góp phần cung cấp
điện cho khu vực miền Nam.
 Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, an toàn lao động, giảm sự cố, từng bước cải
tạo, sửa chữa nhằm nâng cao chất lượng các hệ thống thiết bị của NMNĐ Vĩnh Tân
2.
 Có chiến lược chào giá trên thị trường phát điện cạnh tranh phù hợp để đạt doanh thu
cao nhất.
7.1.1 Các giải pháp kinh tế, kỹ thuật, khoa học công nghệ và tối ưu hóa ưu chi phí nhằm
nâng cao hiệu quả SXKD:
 Lựa chọn phương thức vận hành hợp lý, thực hiện nâng cao hiệu suất gió vào, để
tăng hiệu suất, tiết kiệm nhiên liệu và tỷ lệ điện tự dùng.
 Thực hiện phục hồi, cải tiến và nâng cấp các thiết bị, hệ thống của các nhà máy điện
để nâng cao độ an toàn, ổn định và tin cậy.
 Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản
lý điều hành và sản xuất.
 Bố trí kế hoạch sửa chữa lớn các nhà máy điện phù hợp đảm bảo khả năng phát cao
nhất trong các tháng cao điểm mùa khô; khai thác hợp lý các hồ chứa để tận dụng tối
đa nguồn nước cho sản xuất điện, tránh xả tràn.
 Có chiến lược chào giá trên thị trường phát điện cạnh tranh phù hợp để đạt doanh thu
cao nhất.
 Tăng cường công tác quản trị dòng tiền trong toàn EVNGENCO 3 và hướng dòng
tiền của các đơn vị thành viên vào việc hỗ trợ phát triển nguồn điện hiệu quả.
 Thực hiện thanh xử lý vật tư thiết bị tồn đọng, kém phẩm chất; thực hiện các giải
pháp đồng bộ để giảm giá trị tồn kho để tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn.
 Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu các khoản nợ theo chỉ đạo của Tập đoàn.
 Từng bước hiện đại hóa công tác quản lý các nhà máy điện, và nâng cao trình độ
công nghệ thông tin để nâng cao hiệu suất lao động.
 Thực hiện điều chuyển lao động giữa các đơn vị để tận dụng nguồn nhân lực có kinh
nghiệm.
7.1.2 Tinh giảm, tinh gọn nhân sự:
 Tinh giảm, tinh gọn nhân sự, thực hiện lao động thuê ngoài đối với lao động giản
đơn.

71

Phương án cổ phần hóa EVNGENCO 3 2017
 Tăng cường công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực
kiểm tra đánh giá, vận hành - sửa chữa bảo dưỡng, gia công phục hồi;
 Hợp tác, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ: Thiết kế, chế tạo, gia công
phục hồi, cân bằng động, thí nghiệm, hiệu chỉnh, sửa chữa hướng tới độ tin cậy
(Reliability Centered Maintenance - RCM).
 Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tiên tiến: Phục vụ công tác sửa chữa; Thành lập
trung tâm đào tạo; Trung tâm thiết kế, chế tạo, gia công phục hồi; Trung tâm cân
bằng động; Trung tâm thí nghiệm điện.
 Phát triển thị trường, hướng đến việc cung cấp dịch vụ sửa chữa, vận hành dài hạn
cho các khách hàng là những NMĐ chạy than, chạy khí, thủy điện trong và ngoài
EVN.
7.1.3 Giải pháp cho công tác đầu tư xây dựng
 Tiếp tục nâng cao năng lực của các Ban QLDA; các Ban QLDA hoạt động chuyên
nghiệp, dài hạn; thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm theo Quy chế phân cấp quyết
định đầu tư của chủ sở hữu; Điều hành quản lý, giám sát chặt chẽ việc thực hiện của
các nhà thầu; kịp thời nghiên cứu đề xuất với các cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo
gỡ khó khăn vướng mắc để đảm bảo chất lượng và tiến độ theo tình hình thực tế của
từng dự án.
 Giải quyết kịp thời các phát sinh, vướng mắc trong quá trình xây dựng tại công
trường nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình;
 Giải ngân, thanh toán kịp thời các khối lượng nghiệm thu đạt yêu cầu.
 Đẩy mạnh nghiên cứu và triển khai các dự án sử dụng năng lượng tái tạo (năng
lượng mặt trời, năng lượng gió).
 Tìm kiếm cơ hội, lựa chọn địa điểm để triển khai đầu tư dự án nguồn điện mới khi
khả năng tài chính được đảm bảo
7.1.4 Giải pháp phát triển dịch vụ các nhà máy điện:
 Tăng cường công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực
kiểm tra đánh giá, vận hành - sửa chữa bảo dưỡng, gia công phục hồi;
 Hợp tác, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ: Thiết kế, chế tạo, gia công
phục hồi, cân bằng động, thí nghiệm, hiệu chỉnh, sửa chữa hướng tới độ tin cậy
(Reliability Centered Maintenance – RCM).
 Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tiên tiến: Phục vụ công tác sửa chữa; Thành lập
trung tâm đào tạo; Trung tâm thiết kế, chế tạo, gia công phục hồi; Trung tâm cân
bằng động; Trung tâm thí nghiệm điện.
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 Phát triển thị trường, hướng đến việc cung cấp dịch vụ sửa chữa thuê, vận hành thuê
dài hạn cho các khách hàng là những NMĐ chạy than, chạy khí, thủy điện trong và
ngoài EVN.
8.
Đề xuất và kiến nghị
Để thực hiện mục tiêu thu hút tối đa nguồn vốn trong xã hội đầu tư phát triển nguồn
điện khi cổ phần hóa Công ty mẹ - EVNGENCO 3, đảm bảo các điều kiện để hình thành
và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ, để đảm bảo cổ phần hóa thành công và EVNGENCO 3 hoạt động ổn định
sau cổ phần hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam kính đề nghị Bộ Công Thương thông qua
các nội dung trên và đề xuất Bộ Công Thương:
1. Thông qua và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa
Công ty mẹ - EVNGENCO 3 trên cơ sở cho phép giữ nguyên phần vốn nhà nước tại
EVNGENCO3 trên cơ sở giá trị sổ sách, giá trị đánh giá lại (sau KTNN) dùng làm căn
cứ tính giá khởi điểm khi chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng.
2. Phê duyệt chủ trương chuyển Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức từ
EVNGENCO3 về EVN.
3. Thông qua chi phí tư vấn xác định GTDN Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ
Đức 216.000.000 đồng, chưa bao gồm thuế GTGT, cho phép sử dụng lợi nhuận sau thuế
của EVN để bù đắp cho khoản chi phí này do chi phí này thực tế đã phát sinh theo phê
duyệt của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ
Đức từ EVNGENCO2 về trực thuộc EVNGENCO3.
4. Thông qua và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: Tiêu chí lựa chọn nhà
đầu tư chiến lược; Danh sách dự kiến nhà đầu tư chiến lược; Phương thức bán và tỷ lệ,
số lượng cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược như nêu tại mục 7.2 và 7.3 phần 2 của
Phương án cổ phần hóa này.
5. Thông qua và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt:

-

Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở giao dịch
chứng khoán thành phố Hồ Chí Mình.

-

Trên cơ sở phương án cổ phần hóa được duyệt, giao EVN chủ động tổ chức triển
khai tìm kiếm, đàm phán với nhà đầu tư chiến lược nhằm đảm bảo tiến độ cổ phần hóa
Công ty mẹ - EVNGENCO3. EVN có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ
Công thương kết quả thực hiện.
+ Trong trường hợp bán đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược, tổ chức bán đấu giá
cho nhà đầu tư chiến lược thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ
Chí Minh, đồng thời cho phép bổ sung chi phí tổ chức đấu giá (nếu có) vào chi phí cổ
phần hóa Công ty mẹ - EVNGENCO3 (nguồn dự phòng trong dự toán chi phí cổ
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phần hóa). Căn cứ kết quả cuộc đấu giá, EVN báo cáo Bộ Công Thương phê duyệt
danh sách nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn.
+ Trong trường hợp bán cho nhà đầu tư chiến lược theo phương thức thỏa thuận:
EVN tiến hành thỏa thuận với nhà đầu tư chiến lược về số cổ phần bán ra, giá bán cổ
phần, báo cáo Bộ Công Thương phê duyệt. Ngay sau khi Bộ Công Thương phê duyệt,
EVN sẽ chỉ đạo EVNGENCO3 ký hợp đồng bán cổ phần với nhà đầu tư chiến lược.

-

Chấp thuận gia hạn trong trường hợp việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược
của Công ty mẹ - EVNGENCO3 kéo dài hơn 3 tháng, do quy mô giao dịch chào bán cổ
phần của EVNGENCO3 cho nhà đầu tư chiến lược lớn; các quy trình, thủ tục về bán cổ
phần cho nhà đầu tư chiến lược phức tạp (như: Hội thảo quốc tế, tổ chức chào bán cổ
phần, thẩm định đầu tư, đàm phán, ký kết hợp đồng, …), cần nhiều thời gian để thực
hiện.

-

Thời hạn hoàn thành việc bán cổ phần lần đầu EVNGENCO3 trong vòng 03
tháng kể từ ngày quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa và không phải thực hiện
xác định lại giá trị doanh nghiệp (ngoại trừ thời hạn hoàn thành bán cổ phần cho nhà đầu
tư chiến lược nếu được gia hạn như kiến nghị ở trên).
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PHẦN THỨ TƯ
TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐÃ DUYỆT
Sau khi phương án cổ phần hóa của Công ty Mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3 được cấp
thẩm quyền phê duyệt và có Quyết định về việc chuyển Công ty Mẹ - Tổng Công ty
Phát điện 3 thành công ty cổ phần, EVNGENCO 3 triển khai thực hiện phương án theo
lịch trình dự kiến như sau:
Bảng 34. Tổ chức thực hiện phương án CPH
STT
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12

Nội dung công việc
Phương án CPH được phê duyệt
Tổ chức bán cổ phần lần đầu ra công chúng
Tổ chức bán cổ phần ưu đãi cho CB CNVC
Tổ chức bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược
Báo cáo kết quả bán cổ phần với Ban chỉ đạo cổ phần
hóa
Tổ chức Đại hội cổ đông thành lập thông qua Điều lệ,
bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Phương án
SXKD
Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ban Giám đốc Công ty cổ
phần
Làm thủ tục đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần
Tổ chức ra mắt Công ty cổ phần, công bố theo quy định
để Công ty cổ phần chính thức đi vào hoạt động
Thực hiện quyết toán phần vồn Nhà nước tại thời điểm
được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bàn giao danh sách lao động, tài sản, vốn và toàn bộ sổ
sách, tài liệu cho Hội đồng quản trị
Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phần

Đăng ký công ty đại chúng

Thời gian thực hiện dự
kiến
T
T+03 tháng
T+03 tháng (T1)
T+ 03 tháng
T1+30 ngày làm việc

T1+30 ngày làm việc
T1+30 ngày làm việc
T1+30 ngày làm việc
T1+60 ngày làm việc
T1+60 ngày làm việc
T1+60 ngày làm việc
T+03 tháng
T1+ 90 ngày

Khi EVNGENCO 3 đăng ký bán đấu giá cổ phần lần đầu qua Sở Giao dịch chứng khoán
sẽ đồng thời thực hiện việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phần với Trung tâm
lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định hiện
hành5.
EVNGENCO 3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu chuyển thành công ty cổ phần và
thực hiện đăng ký doanh nghiệp: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn
thành việc bán cổ phần (theo quy định tại Điều 45, Nghị định 59/2011/NĐ-CP).

5

Thông tư số 115/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016, Điều 1, khoản 3.
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Việc đăng ký công ty đại chúng sẽ được hoàn tất trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày
được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (theo quy định tại Điều 14, mục 3,
Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ).

Tập đoàn Điện lực Việt Nam kính trình Bộ Công Thương thông qua và trình Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát
điện 3.
Trân trọng./.

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
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