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QUYET DINII 
V vic giao k hoch san xut kinh doanh - du tir xây duiig näm 2020 

TONG GIAM DOC TAP DOAN DIEN LVC  VIT NAM 

Can cü Ngh.j djnh s6 26/2018/ND-CP ngày 28/02/2018 cüa Chinh phü v Biu 
i t6 chrc va hot dung cüa Tp doàn Din 1rc Vit Nam; 

Can dr Nghj djnh s6 10/2017/ND-CP ngày 09/02/2017 cüa Chinh phü ban hành 
Quy ch quãn 1 tài chInh cüa Tp doàn Din 1irc Vit Nani và süa di, b6 sung khoãn 
4 Diu 4 Nghj djnh s6 209/2013/ND-CP ngày 18 tháng 12 näm 2013 cüa Chinh phü 
quy djnh chi tit va huàng dn thi hành mOt  s6 diu L4t  thu giá fri gia tAng; 

Can cr Quy ch v cong tac san xut kinh doanh din trong Tp doàn Din 1irc 
Quc gia Vit Nam ban hành kern theo Quyt djnh s 29/QD-EVN ngày 11/02/2019 
cüa Hi ding thành viên Tp doàn; 

CAn cü Quyt djnh S6 3733/QD-BCT ngày 16/12/2019 phê duyt k hoch cung 
cp din và vn hành h th6ng din qu6c gia nam 2020 cüa Bô Cong Thuang phê 
duyt KR cung cp din và vn hãnh h th6ng din nãm 2020; 

CAn cr Ngh quyt s6 39/NQ-I1DTV ngày 30/01/2020 cüa HOi  d6ng thãnh viên 
Tp doàn Din 1rc Vit Nam v vic phê duyt K hoach san xut kinh doanh - tài 
chmnh - du tu xây drng nãm 2020 cia Tp doàn Din 1rc Vit Nam; 

Theo d nghj cüa Truâng Ban K hoach, 

QUYET DjNH: 

Diéu 1. Giao k hoch san xut kinh doanh - du tu xây d%rng nAm 2020: 

CONG TY TNIIH MTV NHIIT DIN THU D15C 

bao g6m các chi tiêu chü yu nhu trong phi 1iic kern theo. 

Diu 2. Chánh Van phông, Tn.rông các Ban chüc nAng cüa Tp doàn Din 1irc Vit 
Nam, Thu truâng &m vj chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay. 

Noi nhiin: 
-NhuDieu2; 
- KSVNN, HDTV (d báo cáo); 
- PTGD (dé chi dao t/h); 
- Các Ban EVN; 
-LuuVT,KI-1. 



Phy!c1 

KE HOCH SAN XUAT KINH DOANIH NAM 2020 

CONG TY TNHH MTV NHIT DIN THU D1C 

(Kern theo Quyt djnh sá: 153/QD-E VNngay 31 tháng 01 nàm 2020) 

1. San hr9'ng din san xut: 162 triu kWh 

2. K hoach sfra chfra ló'n (dd tié't giám 7,5%): 33.462 triu ding 

3. Các chi tiêu kinh t - k5 thuât 

Chi tiêu DVT Ku 2020 

1 T' lé diên flr dung % Theo dc tuyên 

2 Suât hao nhiêt kJ/kWh Theo däc tuyn 

3 Hskhãdiing % 94,13 

4 T lê dmg may do sr c6 % 2,0 

4. K hoch dào tio 

- Tng s lixçit dào tao  là 1.628 krçit (dài han:  0 luçt, ng&n han: 1.628 
luçt), tng chi phi là 474 triu dng. 

- Tfu tiên h9c trên E-learning các khóa kin thüc v thj trithng din d 
giâm chinmg trInh dào tao tp trung. 

- Dào tao  v quán trj mang  và phn mm FIRMS: D nghj ICT dào tao. 
- Yêu cu tang cung t chüc dào tao  nâng cao tay ngh và thrc hin 

sat hach  nghiêm tue lijc Iuqng lao dng.Yêu cu tang cuông t chüc thi sat 
hch va thi l thuyt TNB, TGB qua h thng E-Learning. 

- D nghj xay drng 02 bài giàng B-learning nàm 2020; b sung s hict 
hçc B-learning trong näm 2020 dat  bInh quân 10 luqtll CBCNV. 

5. K hoch sfr diing lao dng và Náng sut lao dng 

Chi tiêu DVT MI 2020 

1 
Lao dng si:r ding bInh quân 
(SXKD diën) ngr?Yi 143 

2 
Lao dng tuyn dung 
(SXKD dién) nguii 14 

3 NSLD theo CS Ip dt NgithilMW 06D 
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Phu1uc2 

KE HOCH DAU TU XAY DIfNG NAM 2020 

CONG TY TNHH MTV NHIT DIN THU DJ5C 

(Kern theo Quyê't djnh s:153/QD-E VN ngày 31 tháng 01 nám 2020) 

Dun vi: Triêu c1ng 

STT DANH MVC  CONG TRINH 
DIA DIEM XAY 

DUNG 

THfl GIAN 

VON 
TI! CO 

KE HO3CH NAM 2020 

KHOI 
CONG 

HOAN 
THANH 

TONG 
sO 

CHIA RA 

Xây 
Ip 

Thit 
b 

Chi phi 
khác 

TONGVONDAUTII 9.540 9.540 1.229 7.706 605 

H thng din mat  trcn D mai ti 

CTND ThU Due 
CTND ThU D!sc 2020 2020 9.540 9.540 1.229 7.706 605 
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Phy1yc3 

CHI TIEU, NIIIM VJ NANG CAO HIW QUA NAM 2020 

CONG TV TNHH MTV NHIT DIN THU 011C 

(Kern theo Quyet djnh s: 153/QD-E VNngày 31 tháng 01 nám 202Q) 

A. TRONG SAN XUAT KINH DOANH 

I. CM tiêu 

1. Nâng cao hiu qua san xut kinh doanh 

a) Tang doanh thu SXKD din 

Dam báo dO s.n sang là, may và nhiên 1iu dáp üng thu câu buy dng cüa 
h thng din theo phuong thüc huy dng ngun hang tháng duçic Tp doàn 
phê duyt. 

b) Giám chi phi SXKD 

- Tit kim 10% chi phi 4t lieu, djch vii mua ngoài, chi phi khác bang tin. 

c) Tang hiu qua sü ding ngun vn 

- Thanh xi l 100% VFIB tn d9ng, kern mt phm ch.t. 
- Tang hiu qua trong cong tác du thu. 

2. Nâng cao hiu qua vn hành 

Thirc hiên các chi tiêu h s khâ ding, t 1 di'rng may do sir c6 dat  KH giao. 

3. Nâng cao nãng sut lao dng 

Thirc hin dat  và vucit näng suit lao dng theo KR giao. 

4. Các cM tiêu v cong tác an toàn 

4.1 COng tác an toàn - v sinh lao dng 

- Không có tai nn lao dng ch& nguài, ph.n du không có tai nan  lao  dOng 
trong hoat  dng san xut kinh doanh. 

- 100% CBCNV duqc hun 1uyn, sat hach  v an toàn diên, an toàn ye sinh 
lao dOng theo quy djnh cüa pháp lut. 

- 100% thit bj có yêu cAu nghiêm ngt v an toàn v sinh lao dOng ducrc 
khai báo va kim djnh theo quy djnh cüa pháp lut. 
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4.2 Cong tác phông cháy chüa cháy và cüu nan  thu h 

- 100% thrc hin 1p H so quân 1, theo döi boat dng PCCC. 

- 100%: Di viên DOi  PCCC co si di.rgc hun 1uyn và cp giây chüng nhn 
hu,n 1uyn nghip vv; CBCNV duqc tuyên truyn, ph bin kin thüc ye pccc. 

- 100%: các di,r an, Cong trInh, hang  miic cong trInh xây mi dtxgc thit k, 
thm duyt thit k và nghim thu v PCCC theo quy djnh truc khi dua vào boat 
dOng; Phi.rong tin PCCC trang bj dirge kim dlnh  v PCCC; xây dirng, phé 
duyt, t chüc thirc t.p phucing an ccc, phuong an CNCH; thirc hién mua bão 
him cháy n bt buc cüa co s& theo quy djnh. 

- Không d xây ra cháy dn dn hu hông thit bj chInh trong nhà may din, 
tram bin áp, dc bit cháy n dn dn cht ngu?ñ. 

4.3 Cong tác phông chng thiên tai và tim kim thu nan 

- Thành l.p Ban Chi buy PCTT&TKCN, phân cong nhim vi cho các thành 
viên; xay dirng k hoach, phuong an PCTF&TKCN; tng kk, dánh giá cong tác 
PCTT&TKCN nàm 2019 và k hoach  nàm 2020. 

- Cp that dy dü h so, tài 1iu và báo cáo v cong tác PCTT&TKCN len 
trang web cüa Tp doàn. 

- Không d xây ra tai nan  cht ngu?ñ trong thiên tai. 

II. Nhim viii quãn tr doanh nghip 

- Câi each th ch& cái cách hãnh chInh; 

Nâng cao hiu qua quán 1 lao ding; 

- Dam bâo cong tác môi trithng cüa cong trInh din; 

- ThiTC hin cong tác báo cáo. 

B. TRONG DAU TI]' XAY DUNG 

Cong ty TNIHH MTV Nhit din Thu Due tp trung thirc hin du tu xây 
dirng nàm 2020 theo kê hoach  dirge giao tai  Ph%1 1ic 2 Quyt djnh nay. 
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Ph4clyc4 

KE HOACH TRIEN KHAI CHU oE NAM 2020 

CONG TY TNHH MTV NHIT BIN THU BIYC 

(Kern theo Quyé't djnh s: 153/QD-E VN ngày 31 tháng 0] nám 2020) 

STT Nhiem VI 
Tiéndôhoàn 

thành 

Nhim vu san xut kinh doanh 

1 
Xây d%rng giái pháp, quyt 1it thic hin d hoàn thành các chi tiêu k hoch 
SXKD nàm 2020 duc giao 

Than 3/2020 g 

2 
Giãi pháp dam báo van  hành an toàn, lien tuc, n djnh các nhà may din (dc 
biêt các thà may nhit din than); thiêt 1p k' cuong và nâng cao k luat  4n 
hành, xü 1 nghiêm cac tnthng hçip vi ph.m kr luat van hành 

hang tháng 

3 Báo cáo tInh hInh thirc hin kim toán nang hrcmg các NMND Thang 8/2020 

4 
Rà soát cht che cong tác mua sm 4t tii thitbj süa chfa, vat  tu thit bj dr 
phOng, tuyt dôi không mua mói khi vat  tu thiêt bj van cOn du trong kho cüa 
các dcm vi 

hang tháng 

5 
Nghiên cru xây dmg mire tn kho tôi iru di vói vat  Vi thiêt bj dr phOng theo 
huàng quán 1 tp trung, phir hçip vri cOng ngh hin ti cüa thiêt bj nham dam 
bão an toàn cho van hành và san xuât 

Tháng 2/2020 

6 
Hoàn thãnh dung tin dO và dam báo cht luçing cong tác sira chfra báo throng 
theo dung 1ch sira cha báo duOng Tp doàn phê duyt 

Tháng 
11/2020 

Dy nhanh tin dO trin khai ap diing quy tflnh sira chtta ngun din theo tInh 
trng van  hành (CBM) va báo duong tp trung vào dO tin cy On djnh cüa thiêt 
bj (RCM). Báo cáo ye cong tác sira chfra báo duoiig nguOn din theo diêu kin 
vn hành 

man 5/2020 g 

8 

Day nhanh qua trinh nghiên ciru, triên khai các chucing trinh, d an irng dicing 
cOng ngh cüa cuOc  Cách mng cong ngh lan thir 4 van hot dng san xuât 
kinh doanh dé nãng cao hiu qua hoat dng, tang nang suât lao dng, trong do 
tp trung vào cong tác báo duong thiêt bj, tôi uu van  hành và chào giá trên thj 
truOng din 

Tháng 6/2020 
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