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TỜ TRÌNH
Về việc trình thông qua các kế hoạch năm 2021 của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện 
Quảng Ninh (Công ty);

Căn cứ Quyết định số 2161/QĐ-NĐQN ngày 27/11/2019 của Hội đồng 
quản trị (HĐQT) về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;

Căn cứ kết quả thực hiện các Kế hoạch (SXKD, ĐTXD, ĐTPT) năm 2020 
và các nhiệm vụ, kế hoạch trọng tâm triển khai trong năm 2021 và đề ra mục 
tiêu phấn đấu hoàn thành mức sản lượng điện đã được cấp có thẩm quyền giao, 
tiếp tục thực hiện tối ưu các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, tiết giảm chi phí, nâng 
cao hiệu quả, lợi nhuận trong các lĩnh vực hoạt động, nhằm đảm bảo hiệu quả và 
lợi ích của các Cổ đông Công ty;

HĐQT Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh kính trình Đại hội đồng Cổ 
đông (ĐHĐCĐ) thông qua các kế hoạch năm 2021 của Công ty với nội dung cụ 
thể như sau:

1. Kế hoạch SXKD năm 2021: Bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:
- Sản lượng điện sản xuất: 7,172 tỷ kWh;
- Sản lượng điện bán: 6,490 tỷ kWh;
- Tổng doanh thu: 8.322,7 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 7.987,9 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: 334,8 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 318,0 tỷ đồng.

(Chi tiết phụ lục 1 – Kế hoạch SXKD năm 2021 kèm theo).
2. Kế hoạch ĐTXD năm 2021: 

- Tổng giá trị đầu tư là 128,92 tỷ đồng, là giá trị giải ngân còn lại cho 
Dự án NMNĐ Quảng Ninh 2;

- Đối với Dự án nâng cấp và cải tạo hệ thống xử lý khí thải của Nhà 
máy: Trên cơ sở Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của 
Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp 
đồng mua bán điện; các Văn bản hướng dẫn của Cấp có thẩm quyền; 
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Công ty sẽ tiến hành rà soát lại dự án đầu tư và báo cáo xin ý kiến các 
Cấp có thẩm quyền theo quy định để triển khai thực hiện.

(Chi tiết phụ lục 2 – Kế hoạch ĐTXD năm 2021 kèm theo).
3. Kế hoạch mua sắm TSCĐ sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển 

(ĐTPT) năm 2021: Với giá trị 16,33 tỷ đồng cho 21 hạng mục TSCĐ 
dự kiến mua sắm trong năm 2021.

(Chi tiết phụ lục 3 – Kế hoạch mua sắm TSCĐ năm 2021 kèm theo).
HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua các Kế hoạch 

năm 2021 của Công ty với các nội dung, chỉ tiêu chính nêu trên.
Kính trình./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ (trình thông qua);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ (t/hiện);
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Anh
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