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TỜ TRÌNH
V/v: Ký kết Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng EPC
Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã

hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí
Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/4/2015;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng công
ty số 543/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK ngày 07/6/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 2344/NQ-DKVN ngày 17/4/2017 của Tập đoàn Dầu khí
Việt Nam về việc Chấp thuận một số nội dung chính của Phụ lục bổ sung Hợp
đồng EPC Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2;
- Căn cứ Biên bản đàm phán Hợp đồng EPC ngày 18/4/2017;
Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam báo cáo và
trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty một số nội dung liên quan đến việc ký kết
Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng EPC Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 như sau:
1. Tình hình triển khai thực hiện Hợp đồng:
- Tổng thể thi công dự án đạt 80,73%, trong đó: Thiết kế đạt 99,48%; Mua sắm,
lựa chọn nhà thầu phụ đạt 99,6%; Gia công chế tạo và vận chuyển đạt 92,86%;
Thi công đạt: 73,72%, cụ thể:
- Thiết kế: Đã hoàn thành cơ bản công tác thiết kế, Tổng thầu tiếp tục hoàn thiện
thiết kế các hạng mục còn lại bao gồm hệ thống tiếp nhận dầu HFO, Bãi thải xỉ
và hệ thống thông tin liên lạc.
- Mua sắm: Đã hoàn thành 135 gói thầu/Hợp đồng, Tổng thầu đang tiếp tục triển
khai công tác lựa chọn nhà thầu, mua sắm đối với 20 gói thầu còn lại.
- Chế tạo và vận chuyển thiết bị: đã vận chuyển 327 lô hàng của Liên danh Nhà
thầu Sojitz – Dealim (SDC) về công trường đạt 101.768/101.979 tấn đạt 99,79%.
Các nhà thầu trong nước đã chế tạo và vận chuyển khoảng 22.000 tấn kết cấu
thép và thiết bị về công trường.
- Thi công xây lắp:
+ Đã hoàn thành các hạng mục dùng chung giữa Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình
(do EVN đầu tư) và Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (do PVN đầu tư) gồm (i) đê
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ngăn bãi thải xỉ, (ii) cửa nhận nước làm mát, và (iii) cửa xả, đủ điều kiện để phục
vụ chạy thử, vận hành.
+ Đã hoàn thành các mốc chính, bao gồm: (i) Hoàn thành toàn bộ kết cấu thép và
lắp bao hơi; Hoàn thành toàn bộ kết cấu thép gian Tuabin và Nhà ĐKTT; Hoàn
thành lắp đặt Stator máy phát; Hoàn thành lắp đặt phần áp lực và thử áp Lò hơi;
Lắp đặt toàn bộ các thiết bị siêu trường, siêu trọng của 2 tổ máy; (ii) Hoàn thành
lắp đặt Rotor Tuabin tổ máy số 1; (iii) Hoàn thành lắp đặt thiết bị SPP 220kV,
máy biến áp tự dùng và thử nghiệm phóng điện cao áp; (iv) Hoàn thành cơ bản
(98%) công tác lắp đặt thiết bị lò hơi phụ; (v) Hoàn thành cơ bản (95%) công tác
lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước; (vi) Hoàn thành lắp đặt các thiết bị chính hệ
thống khí nén; (vii) Hoàn thành thi công thân, lõi ống khói.
2. Lý do cần thiết phải ký Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng:
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam
ký Hợp đồng EPC với giá trị 1,2 tỷ USD theo hình thức trọn gói. Giá trị Hợp
đồng quy đổi là 920.936.326 USD và 5.874.182.835.390 VNĐ.
- Ngày 11/12/2013, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 2414/QĐ-TTg về việc
Điều chỉnh danh mục, tiến độ một số dự án điện và quy định một số cơ chế chính
sách đặc thù để đầu tư các công trình điện cấp bách giai đoạn 2013-2020 (cơ chế
2414), trong đó Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 được chấp thuận vào
danh mục các Dự án điện cấp bách giai đoạn 2013-2020;
- Ngày 04/10/2016, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có Quyết định số 6175/QĐDKVN điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án NMNĐ Thái Bình 2;
- Ngày 25/01/2017, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có Quyết định số 573/QĐ-DKVN
ngày 25/01/2017 về việc điều chỉnh Tổng dự toán/giá gói thầu EPC Dự án
NMNĐ Thái Bình 2;
- Ngày 22/3/2017, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có Quyết định số 1075/QĐ-DKVN
ngày 22/3/2017 về việc phê duyệt Dự toán gói thầu EPC điều chỉnh;
- Ngày 17/4/2017, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có Nghị quyết số 2344/NQ-DKVN
ngày 17/4/2017 về việc Chấp thuận một số nội dung chính của Phụ lục bổ sung
Hợp đồng EPC Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2;
Với khối lượng thi công dở dang và công nợ phải trả nhà thầu đến thời điểm hiện
tại thì việc điều chỉnh về giá Hợp đồng EPC số 9256/DKVN-HĐKT Dự án Nhà máy
Nhiệt điện Thái Bình 2 và quy định cụ thể về cơ chế thực hiện theo Quyết định số
2414/QĐ-TTg là rất cấp thiết để đảm bảo nguồn lực cho PVC tiếp tục triển khai hoàn
thành dự án. Do đó, việc ký kết Phụ lục bổ sung của Hợp đồng EPC tại thời điểm này
là cần thiết để triển khai thực hiện công việc. Các nội dung chính của Phụ lục điều
chỉnh như sau:
- Điều chỉnh loại hợp đồng, từ hình thức hợp đồng trọn gói sang hợp đồng theo giá
kết hợp (bao gồm phần trọn gói và phần giá điều chỉnh, các nội dung công việc
cụ thể tương ứng với từng loại hợp đồng sẽ được chi tiết sau khi có hướng
dẫn/chấp thuận của cấp có thẩm quyền).
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Giá hợp đồng (trước VAT) tạm xác định là: 948.644.684 USD và
10.709.879.545.219 VNĐ, với cơ cấu như sau:
+ Phần trọn gói: 819.597.590 USD và 26.643.372.420 VNĐ;
+ Phần giá điều chỉnh: 129.047.094 USD và 10.683.236.172.799 VNĐ;
+ Giá và cơ cấu giá Hợp đồng EPC tạm xác định và sẽ được chuẩn xác trên cơ sở
quy định hiện hành, chấp thuận của cấp có thẩm quyền và hướng dẫn của Bộ
Công thương về cơ chế thực hiện theo Quyết định 2414/QĐ-TTg ngày
11/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ;
+ Giá Hợp đồng trên bao gồm tất cả các chi phí để thực hiện các nội dung công
việc của Hợp đồng EPC (kể cả chi phí các hạng mục dung chung NMNĐ Thái
Bình), ngoại trừ thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu, chi phí thu xếp tài chính
của CHỦ ĐẦU TƯ.
- Tiến độ thực hiện hợp đồng:
+ Tiến độ vận hành thương mại Tổ máy 1: ngày 31/12/2018; Tổ máy 2: ngày
31/3/2019. Tiến độ này không miễn trừ các nghĩa vụ trách nhiệm của Tổng thầu
PVC theo Hợp đồng EPC đã ký và theo quy định pháp luật. Tiến độ Dự án sẽ
được chuẩn xác sau khi có chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ;
+ Việc xem xét thưởng/phạt sẽ được các Bên thực hiện theo quy định khi tiến hành
thanh lý Hợp đồng EPC; Tuy nhiên tại thời điểm này chưa xem xét áp dụng điều
khoản phạt chậm tiến độ để các Bên tập trung cho việc đẩy nhanh tiến độ Dự án
như chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Thông báo số 236/TB-BCT ngày
10/7/2017.
- Về bảo lãnh thực hiện Hợp đồng: Tổng thầu PVC mở bão lãnh thực hiện Hợp
đồng EPC theo đúng quy định hiện hành với giá trị là 2% giá trị công việc còn lại
chưa thực hiện tính từ thời điểm ký kết Phụ lục bổ sung Hợp đồng EPC điều
chỉnh.
- Về cơ chế thanh toán/tạm thanh toán:
+ Đối với phần trọn gói (phần công việc do Liên danh SDC thực hiện): thống nhất
nguyên tắc thanh toán theo các mốc công việc hoàn thành được nghiệm thu như
Hợp đồng EPC đã ký;
+ Đối với các hạng mục Hệ thống vận chuyển than và đá vôi; Chi phí quản lý và tư
vấn Tổng thầu; Hạng mục ống khói: thực hiện tạm thanh toán theo hình thức trọn
gói;
+ Tạm hoãn khấu trừ, thu hồi giá trị chênh lệch của các công việc: Hạng mục Ống
khói; Hệ thống vận chuyển than và đá vôi; dịch vụ tư vấn quản lý của Tổng thầu;
đến khi Hợp đồng EPC được điều chỉnh theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại
công văn số 6412/BCT-TCNL ngày 18/7/2017.
3. Kiến nghị:
Từ tình hình thực tế triển khai dự án, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn Dầu
khí Việt Nam, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đang phối hợp với
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Ban quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 hoàn thiện Phụ lục Hợp đồng EPC
điều chỉnh của Dự án.
Kính đề nghị Quý cổ đông chấp thuận thông qua một số nội dung chính của Phụ
lục EPC điều chỉnh với Chủ đầu tư. Đối với các nội dung khác thuộc thẩm quyền của
Đại hội đồng cổ đông liên quan đến dự án này cho đến khi kết thúc dự án, kính đề nghị
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định và sẽ
báo cáo tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
Hội đồng quản trị PVC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng./.
Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, KTTM.

Bùi Ngọc Thắng
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