
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH
__________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________________

Số:1852/TB-EVNHCMC-TCNS Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO 
BÁO GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI CHÍNH 

DÀNH CHO NHÀ QUẢN TRỊ

Căn cứ nhu cầu đào tạo nhằm giúp cho Ban lãnh đạo các Công ty có thêm kiến 
thức tổng quát về quản trị tài chính và điều hành công ty, góp phần nâng cao hiệu 
quả công tác lãnh đạo và điều hành các hoạt động của đơn vị, Tổng công ty Điện lực 
TP.HCM thông báo báo giá chương trình đào tạo Tài chính dành cho nhà quản trị 
như sau:

1. Nội dung chương trình đào tạo: 

Nội dung Thời 
gian

Thời 
lượng

Ghi 
chú

Nội dung 1: Mục tiêu quản trị tài chính doanh nghiệp 1 buổi 4 tiết

Những kiến thức nền tảng về tài chính doanh nghiệp 
để giúp bạn đưa ra quyết định tài chính đúng đắn hoặc 
để điều hành một doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ! 

Nội dung 2: Giải thích các thông tin từ báo cáo tài 
chính 1 buổi 4 tiết

- Tổng quan về hạch toán kế toán trong một doanh 
nghiệp

- Chu kỳ dòng tiền, nguồn và sử dụng tiền của doanh 
nghiệp

- Các thủ thuật kế toán làm thay đổi thông tin từ báo 
cáo tài chính

- Đọc thông tin hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 
qua thông tin từ báo cáo tài chính 

- Mối quan hệ giữa các báo cáo tài chính và xác lập các 
mục tiêu trong quản trị doanh nghiệp.

Nội dung 3: Đo lường thành quả & Quản trị tài chính 
doanh nghiệp 1 buổi 4 tiết

- Đo lường thành quả doanh nghiệp thông qua các chỉ 
tiêu hoạt động kinh doanh.

- Từ hoạt động kinh doanh đến các chỉ tiêu báo cáo tài 
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chính
- Hoạch định chiến lược đầu tư tài sản gắn liền các mục 

tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

Nội dung 4: Thị trường tài chính & các công cụ tài trợ 1 buổi 4 tiết

- Thị trường tài chính và giá trị các tài sản tài chính
- Các công cụ tài chính tài trợ cho hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp
- Lựa chọn nguồn tài trợ thích hợp cho doanh nghiệp

Nội dung 5: Phân tích hoạt động kinh doanh & lập kế 
hoạch tài chính 1 buổi 4 tiết

- Phân tích môi trường hoạt động kinh doanh và triển 
vọng ngành doanh nghiệp hoạt động

- Phân tích khả năng sinh lời của công ty 
- Phân tích triển vọng hoạt động sản xuất kinh doanh 

của công ty
- Xác lập các mục tiêu kinh doanh, phân bổ các nguồn 

lực của doanh nghiệp.
- Giới thiệu các mô hình định giá và Quản trị các mục 

tiêu tăng trưởng của doanh nghiệp

Nội dung 6: Quản trị điều hành công ty 1 buổi 4 tiết

- Các vấn đề người chủ và người đại diện trong doanh 
nghiệp

- Cấu trúc sở hữu, cơ cấu hội đồng quản trị, sự kiêm 
nhiệm và mục tiêu quả trị công ty

- Xây dựng cơ cấu sở hữu, câu trúc hội đồng quản trị tối 
ưu cho doanh nghiệp.

Tổng cộng: 6 
buổi* 24 tiết

Ghi chú: (*) 2 buổi = 1 ngày => 6 buổi = 3 ngày

2. Thời lượng đào tạo: 3 ngày/1lớp

3. Hình thức đào tạo: đào tạo tập trung.

4. Số lượng: 03 lớp, 01 lớp từ 15 đến 18 người 

5. Thời gian dự kiến tổ chức: tháng 5/2021

6. Địa điểm dự kiến: tại Tổng công ty Điện lực TpHCM

7. Thời hạn báo giá: Trước 10 giờ 00 ngày 23 tháng 4 năm 2021. 
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Kính đề nghị các đơn vị quan tâm cung cấp 01 bộ hồ sơ báo giá tổ chức khóa 
đào tạo (đính kèm) về tòa nhà 35 Tôn Đức Thắng, P.Bến nghé, Quận 1, TP.HCM - 
Lầu 2, Ban Tổ chức và Nhân sự. Điện thoại liên hệ: 0963.220262.

Rất mong được sự hợp tác của quí Đơn vị.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ông PTGĐ (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCNS, HC.(02)

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC NHÂN SỰ 

PHÓ TRƯỞNG BAN

Nguyễn Hữu Vinh
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Phụ lục 
(đính kèm theo thông báo số ./TB-EVNHCMC-TCNS ngày . tháng 4 năm 2021)

BẢNG YÊU CẦU VỀ TÍNH HỢP LỆ; NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM
Chương trình đào tạo:  TÀI CHÍNH DÀNH CHO NHÀ QUẢN TRỊ 

ST
T

Nội dung Yêu cầu Tài liệu cần nộp

1 Thư báo giá  Thư báo giá phải ghi rõ ngày tháng, có 
chữ ký, đóng dấu của đại diện hợp pháp 
của đơn vị (trường hợp ủy quyền phải có 
thư ủy quyền)

2 Giá chào Nêu rõ yêu cầu về giá chào và hình thức 
hợp đồng trọn gói cho số lượng học viên 
của 01 lớp, mỗi lớp từ 15 đến 18 học viên 
(được chênh lệch +10% tổng số học viên 
của mỗi lớp), có quy đổi ra đơn giá tương 
đương, bao gồm tất cả các khoản chi phí 
(kể cả tài liệu, chứng nhận), nước uống 
và thức ăn nhẹ giữa giờ, thuế (nếu có) 
không bao gồm: các khoản giảm giá, 
chiết khấu (nếu có). 

3 Hạn chót nộp 
hồ sơ 

Trước 10 giờ 00 ngày 23 tháng 4 năm 
2021

4 Hiệu lực của 
Báo giá 

60 ngày từ ngày kết thúc nộp Báo giá.

5 Tư cách của 
đơn vị  

- Có đăng ký và hoạt động phù hợp quy 
định pháp luật, ngành nghề đăng ký kinh 
doanh phù hợp với lĩnh vực đào tạo.
- Giấy phép/Quyết định của cơ quan có 
thẩm quyền của Nhà nước đối với lĩnh 
vực đào tạo.

Bản sao y chứng thực 
các giấy tờ liên quan 
đến việc đăng ký 
thành lập và  hoạt 
động theo quy định 
pháp luật của đơn vị 
đào tạo.

6 Kinh nghiệm 
của đơn vị đào 
tạo 

Đã giảng dạy ít nhất 03 khóa đào tạo có 
liên quan đến chương trình học. Đã thực 
hiện ít nhất 03 hợp đồng đào tạo tương tự 
trong 03 năm gần nhất, thời lượng đào 
tạo của mỗi hợp đồng ít nhất 03 ngày trở 
lên

Bản chụp hợp đồng 
có đóng dấu xác nhận 
của đơn vị 

7 Giảng viên Tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế trở lên 
Đã từng tham gia giảng ít nhất 3 khóa 
đào tạo liên quan đến chương trình đào 
tạo 

Lý lịch khoa học 
(kèm theo bằng 
cấp/chứng chỉ) có 
chữ ký của người 
khai, có đóng dấu xác 
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Đề xuất ít nhất 05 giảng viên giảng dạy 
của các chuyên đề trong chương trình 
đào tạo.

nhận của đơn vị chào 
giá hoặc đơn vị quản 
lý giảng viên.

8 Nhân sự khác Có nhân viên tham gia giám sát, điểm 
danh, hỗ trợ lớp học, phát và thu phiếu 
đánh giá sau khóa học, thu nhập câu hỏi 
của học viên, hỗ trợ giảng viên, phục vụ 
teabreak…  
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CÁC BIỂU MẪU KÈM THEO PHỤ LỤC 
Mẫu 1

THƯ BÁO GIÁ
[Tên chương trình đào tạo:  ]

Ngày: [điền ngày tháng năm thư báo giá]

Kính gửi: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HỒ CHÍ MINH

Sau khi nghiên cứu Thư mời báo giá mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi cam kết tổ 
chức khóa học theo đúng Yêu cầu báo giá với giá chào trọn gói 01 lớp là:…….(một lớp từ 15 đến 
18 học viên). [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ]. Chi tiết theo Biểu giá chào đính kèm (theo STT: 2 
của Phụ lục 2).

Nếu Báo giá của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi đồng ý ký kết và thực hiện hợp đồng 
trên cơ sở các điều khoản theo mẫu Dự thảo Hợp đồng.

Báo giá này có hiệu lực trong thời gian 60 ngày, kể từ ……giờ, ngày…. tháng… 
năm…..[Ghi thời điểm kết thúc nộp báo giá]

Đại diện của đơn vị
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mẫu 2

BẢNG LIỆT KÊ HỢP ĐỒNG ĐÃ THỰC HIỆN

STT Số hợp đồng Ngày ký Nội dung hợp đồng Số lượng học viên 
(nếu có)

Số giờ đào tạo 
(nếu có)

Đại diện của đơn vị
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

   

Mẫu 3
DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA

(Bao gồm quản lý lớp học)

STT Họ và tên
Nội dung công 

việc (Chuyên đề 
giảng dạy,..)

Chuyên môn
Số năm kinh nghiệm 

công tác trong lĩnh vực 
liên quan

Các khóa đã 
tham gia 
giảng dạy

Đại diện của đơn vị
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
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DỰ THẢO-HỢP ĐỒNG TỔ CHỨC ĐÀO TẠO 
....

Số:……….../2021/HĐ-....-EVNHCMC
- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
- Căn cứ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh 
TNHH và khả năng đáp ứng của ....

Hôm nay, ngày……tháng…..năm 2021, tại Tổng Công ty Điện lực TP.HCM 
TNHH, chúng tôi gồm có:
BÊN A: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH TNHH

Đại diện: Trần Khiêm Tuấn, Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, làm đại diện
(Được ủy quyền theo Quyết định số 6969/QĐ-EVNHCMC ngày 24/12/2020 của 
Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định phân công 
nhiệm vụ trong Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty Điện lực TP Hồ 
Chí Minh)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 0300951119 do Sở Kế hoạch và Đầu 
tư TP.HCM cấp ngày 20 tháng 12 năm 2018 (thay đổi lần thứ 8)
Địa chỉ: Tổng công ty Điện lực TP.HCM, 35 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 
Quận 1, TP.HCM.
Điện thoại: 028 2220 1177 Fax: 028 2220 1155
Mã số thuế: 0300951119
Tài khoản số: 0521005639007 Tại: Ngân hàng TMCP An Bình – Sở Giao dịch TP. 
HCM
BÊN B: 
Đại diện            ,Chức vụ:, làm đại diện
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: ..đăng ký ngày 24 tháng 06 năm 
2013.
Địa chỉ: 
Điện thoại:    Fax: 
Mã số thuế: 
Tài khoản số:           tại:.

Hai bên đã thống nhất thỏa thuận và cam kết thực hiện các điều khoản của hợp đồng 
cụ thể như sau:
Điều 1. Đối tượng của hợp đồng
Bên B cung cấp khóa đào tạo      cho các cán bộ của Bên A với nội dung chương 
trình và thành phần giảng viên (tham chiếu đến phụ lục 1 và 2)
Điều 2. Giá trị hợp đồng

1. Số lượng học viên:  03 lớp/mỗi lớp từ 15-18 học viên 
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2. Kinh phí đào tạo:  VNĐ (Bằng chữ:   đồng chẵn)
Kinh phí đào tạo bao gồm:

   + Học phí.
+ Tài liệu của khóa học dưới dạng file mềm và tài liệu in phát cho học viên
+ Chi phí thi/kiểm tra cuối khóa.
+ Chi phí cấp chứng nhận các cá nhân tham gia khóa học.
+ Thuế giá trị gia tăng (nếu có vì hoạt động đào tạo hiện tại không thuộc lĩnh vực 

chịu thuế)
3. Giá trị hợp đồng: hợp đồng trọn gói (03 lớp/mỗi lớp từ 15-18 học viên,):

- Giá trị hợp đồng bằng số:  VNĐ 
+ Trước thuế:  VNĐ
+ Thuế GTGT: 0 VNĐ

- Giá trị hợp đồng bằng chữ: 
- Giá trị hợp đồng nêu trên là cố định, trọn gói cho số lượng học viên nêu tại Mục 
(cho phép chênh lệch số lượng  +10%), bao gồm toàn bộ các chi phí liên quan đến 
khóa học). Trường hợp nếu chính sách thuế có sự thay đổi thì giá trị hợp đồng trên 
đã bao gồm các khoản thuế. 
Điều 3. Phương thức thanh toán 

1.  Phương thức thanh toán: Chuyển khoản bằng tiền đồng Việt Nam.
2. Thời gian thanh toán: chia làm 2 đợt:

Đợt 1: Ngay sau ký hợp đồng, khi nhận được giấy đề nghị tạm ứng do Bên B 
gửi; Bên A có trách nhiệm tạm ứng cho bên B 20% tổng giá trị hợp đồng.
Đợt 2: Trong vòng 05 ngày sau khi hai bên ký Thanh lý hợp đồng và nhận hóa 
đơn GTGT, giấy đề nghị thanh toán; Bên A có trách nhiệm thanh toán cho 
Bên B số tiền còn lại là 80% giá trị hợp đồng và các chi phí phát sinh (nếu 
có). Đối với những chi phí phát sinh: phải có chứng từ hợp lệ, đầy đủ và theo 
đúng yêu cầu của Bên A thì Bên A mới thanh toán. 

Điều 4. Thời gian – Địa điểm thực hiện hợp đồng 
1. Thời gian đào tạo: 03 ngày/1lớp
2. Thời lượng đào tạo: 24 giờ/01 lớp.
3. Thời gian: dự kiến tháng 4 năm 2021 (thời gian có thể thay đổi tùy theo tình 

hình dịch bệnh và sau khi trao đổi với sự thống nhất giữa hai bên) 
4. Địa điểm: Tổng công ty Điện lực TP.HCM

Điều 5. Trách nhiệm của Bên A
1. Cử và cung cấp đầy đủ danh sách cán bộ, nhân viên của Tổng Công ty tham 

dự khóa học theo đúng số lượng đã đăng ký trước ngày khai giảng;
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2. Cung cấp phòng học và các phương tiện hỗ trợ giảng dạy (máy chiếu, 
micro,...) tương ứng với số lượng người tham dự và thời gian quy định tại 
Điều 2; 

3. Cùng tham gia theo dõi tiến độ và chất lượng khóa đào tạo, kết hợp với Bên B 
quản lý lớp học;

4. Phối hợp với Bên B giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực 
hiện hợp đồng;

5. Thanh toán cho Bên B kinh phí tổ chức lớp theo Điều 2 và Điều 3 của hợp 
đồng này.

Điều 6. Trách nhiệm của Bên B
1. Tổ chức, đào tạo và quản lý khóa đào tạo ....theo đúng nội dung chương trình 

và giảng viên đề xuất như trong Điều 1 của hợp đồng này.
2. Cung cấp toàn bộ tài liệu học tập, tham khảo liên quan cho các học viên của 

Bên A tham dự khóa học;
3. Cung cấp cho Bên A một bộ tài liệu học tập, tham khảo liên quan và một  bộ 

đề thi/câu hỏi kiểm tra sau khi kết thúc khóa học;
4. Bố trí 01 cán bộ quản lý và giám sát, điểm danh (mỗi buổi học một lần), phục 

vụ teabeark lớp học;
5. Tổ chức kiểm tra cuối khóa và cấp chứng nhận/chứng chỉ “,....cung cấp sau 

khi hoàn thành khóa học cho những học viên đạt yêu cầu. Thời gian cấp 
chứng nhận/chứng chỉ không quá 30 ngày kể từ khi kết thúc khóa học;

6. Cung cấp cho Bên A các giấy tờ, thủ tục (Phiếu điểm danh, Phiếu điểm,...) và 
hóa đơn tài chính theo đúng quy định;

7. Giữ bí mật những thông tin liên quan đến công việc kinh doanh của bên A;
8. Trong quá trình giảng dạy, giảng viên không trao đổi với học viên những nội 

dung không liên quan đến chương trình đào tạo đã được hai bên thỏa thuận 
trong hợp đồng này.

Điều 7. Bảo mật thông tin
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên cùng cam kết thực hiện nghiêm túc 
những nội dung sau đây:
Không được phép sao chép, cung cấp một phần hay toàn bộ thông tin bảo mật cho bất 
kỳ bên thứ ba nào biết khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của bên có quyền sở 
hữu đối với thông tin bảo mật.
Không được sử dụng thông tin bảo mật mà các bên đã cung cấp cho nhau phục vụ cho 
các mục đích khác ngoài nội dung hợp đồng hai bên thực hiện.
Cung cấp danh sách những người liên quan được phép nắm giữ thông tin bảo mật, 
tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc thực hiện hợp đồng. Đồng thời, cam kết bảo 
đảm những người này sẽ không tiết lộ thông tin bảo mật cho bất kỳ bên thứ ba nào 
khác, trừ khi có yêu cầu của cơ quan chức năng hoặc được sự chấp thuận bằng văn 
bản của cả hai bên.
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Cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của nhau trong quá trình thực hiện hợp 
đồng theo qui định của pháp luật.

Điều 8. Chấm dứt hợp đồng 
1. Bên A có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu Bên B có vi phạm cơ bản 

về hợp đồng như sau:
a) Bên B không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc theo hợp 
đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng hoặc trong khoảng thời gian đã 
được Bên A gia hạn;
b) Bên B bị phá sản, giải thể;
c) Các hành vi khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

2. Trong trường hợp Bên A chấm dứt hợp đồng theo Điểm a Khoản 1 Điều này, 
Bên A có thể ký hợp đồng với nhà cung cấp khác để thực hiện phần hợp đồng 
mà Bên B đã không thực hiện. Bên B sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên 
A những chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng này. 

3.  Trong trường hợp Bên A chấm dứt hợp đồng theo Điểm b Khoản 1 Điều này, 
Bên A không phải chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Việc chấm dứt hợp đồng 
này không làm mất đi quyền lợi của Bên A được hưởng theo quy định của hợp 
đồng và pháp luật.

Điều 9. Giải quyết tranh chấp
Trường hợp phát sinh tranh chấp các Bên sẽ thương lượng giải quyết trên tinh 
thần hợp tác. Trường hợp không thương lượng được, trong vòng 30 ngày kể 
từ khi phát sinh tranh chấp các Bên có quyền đưa ra Tòa án nhân dân có thẩm 
quyền để giải quyết. 

Điều 10.  Sửa đổi, bổ sung hợp đồng 
Nếu một Bên có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hợp đồng thì thông báo cho Bên kia 
bằng văn bản theo địa chỉ được ghi trong hợp đồng trước 05 ngày làm việc và 
hai Bên sẽ thương thảo để xem xét. Trường hợp ký phụ lục sửa đổi bổ sung 
hợp đồng thì phụ lục hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận 
không thể tách rời khỏi hợp đồng chính.

Điều 11. Điều khoản chung
1. Hai bên sẽ ký biên bản thanh lý hợp đồng, chậm nhất là 05 ngày làm việc sau 

khi lớp học kết thúc (hoặc sau khi hai bên đã hoàn tất trách nhiệm đã nêu).
2. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hợp đồng được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 03 
bản, Bên B giữ 02 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B



11

Trần Khiêm Tuấn


		Nguyen Huu Vinh
	2021-04-15T14:07:57+0700
	Hà Nội
	Kiểm tra


		CAO VAN HUNG
	2021-04-15T14:38:51+0700
	Văn thư


		CAO VAN HUNG
	2021-04-15T14:38:52+0700
	Văn thư


		CAO VAN HUNG
	2021-04-15T14:38:52+0700
	Văn thư




