Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Yên Bái “ép” doanh nghiệp
đến bước đường cùng?
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(Kinhdoanhnet) - Từng nhận được nhiều bằng khen, giấy khen do các Tổ chức trao
tặng vì những đóng góp, cống hiến cho lợi ích của xã hội lại lâm vào tình cảnh rất
khó khăn, bi đát do cách làm việc thiếu trách nhiệm và vô nguyên tắc của Ngân
hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chi nhánh Yên Bái.
Jetstar Pacific tiếp tục đứng đầu về tỷ lệ chậm, hủy chuyến bay
Nghịch lý đường, muối trong nước thừa vẫn tiếp tục phải nhập
Abbott tuyên bố không chịu trách nhiệm về sữa Ensure nước tại thị trường Việt Nam

Vừa qua Báo Kinh doanh & Pháp luật nhận được đơn kiến nghi của ông Nguyễn Trung KiênCTHĐQT Công ty HNE phản ánh về việc cán bộ Ngân hàng VDB Chi nhánh Yên Bái đã cố tình
gây khó khăn, làm việc thiếu trách nhiệm dẫn đến hậu quả là Công ty đứng trên bờ vực phá sản.

Nhà máy vận hành thủy điện Mường Kim
Được biết, Công ty CP Cơ khí Thiết bị điện Hà Nội là chủ đầu tư 2 dự án thủy điện tại Tây Bắc
là: Nhà máy thủy điện Mường Kim (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái) và nhà máy thủy điện
Mường Kim II (huyện Than Uyên, Lai Châu). Trong đó NMTĐ Mường Kim đã đi vào hoạt
động, hòa vào lưới điện Quốc gia từ tháng 10/2010 đến nay với doanh thu đạt trên 180 tỷ
đồng. Nhà máy đã khai tnhác triệt để nguồn tài nguyên nước sẵn có của tỉnh, tạo công ăn việc
làm cho nhiều người dân bản xứ và hàng tháng mang về cho huyện Mù Cang Chải, Yên Bái
khoản thu ngân sách đáng kể.
Để có được kết quả như hiện nay HNE đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn trong việc huy động
vốn, đầu tư xây dựng nhà máy. Một trong những khoản vay mà HNE huy động ban đầu là 176 tỷ
từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), chi nhánh Yên Bái và 25 tỷ từ Ngân hàng TMCP
Quốc tế Việt Nam ( VIB).
Ngày 17/09/2007 Công ty HNE và Ngân hàng VDB đã ký hợp đồng vay vốn tín dụng đầu tư
phát triển số 01/2007/HĐTD. Qua đó Ngân hàng VDB đồng ý cho Công ty HNE vay với số
tiền tối đa là 187 tỷ đồng (đã giải ngân 176 tỷ). Mục đích tiền vay được sử dụng để đầu tư các
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hạng mục của dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Mường Kim.
Theo ông Kiên cho biết: “ Mọi việc sẽ không có gì đáng nói nếu như Ngân hàng VDB chi
nhánh Yên Bái thực hiện đúng theo cam kết giữa hai bên đã ký ngày 20/11/2012. Theo cam kết
thì Công ty HNE sẽ mở một tài khoản tại Ngân hàng VDB chi nhánh Yên Bái, doanh thu từ tiền
bán điện hàng tháng của Nhà máy thủy điện Mường Kim sẽ chuyển trực tiếp về tài khoản này.
Sau khi Ngân hàng VDB Yên Bái trừ đi khoản nợ gốc và lãi hàng tháng thì số dư còn lại Ngân
hàng sẽ duyệt chi theo Quyết định phê duyệt chi hàng tháng của HĐQT Công ty. Tuy nhiên
Ngân hàng VDB Yên Bái đã không thực hiện theo cam kết, mà lại tự ý quyết định việc chi hay
không. Rất nhiều khoản chi thiết yếu nhằm đảm bảo cho sự vận hành của Công ty và hoạt động
của NM thủy điện Mường Kim như: Trả lương nhân viên, công nhân; trả nợ các nhà thầu phụ;
mua trang thiết bị nạo vét hồ; thuê nhà, văn phòng…đều không được duyệt. Chúng tôi đã nhiều
lần gửi công văn yêu cầu Ngân hàng thực hiện cam kết nhưng đều bị phớt lờ, không giải quyết
”.

Đập thủy điện Mường Kim
Được biết, sau khi hoàn thành việc xây dựng xong Nhà máy thủy điện Mường Kim, Công ty
HNE đã phải huy động vốn (trong đó có khoản vay tại Ngân hàng VIB 25 tỷ đồng – là khoản
vay mà ông Kiên đã phải dùng 11 GCN QSD đất của gia đình và họ hàng để thế chấp ngân
hàng) để đầu tư xây dựng tuyến đường dây 110Kv Mường Kim – Than Uyên và ngăn lộ mở
rộng 110Kv Than Uyên đấu nối nhà máy vào lưới điện Quốc gia. Nếu không đầu tư tuyến
đường dây này thì nhà máy có hoàn thành cũng không bán được sản phẩm, không có doanh thu,
không trả nợ được ngân hàng và không nộp ngân sách.
Tuyến đường dây này không nằm trong dự án thủy điện Mường Kim mà là dự án độc lập, đấu
nối 6 nhà máy trong khu vực và 6 nhà máy đều phải có trách nhiệm góp vốn đầu tư. Tuy nhiên
cho đến nay chỉ có NMTĐ Mường Kim (do Công ty HNE đầu tư) và NMTĐ Hồ Bốn là góp
vốn. Khi đường dây này hoàn thành mới chỉ huy động được 14 tỷ đồng, còn thiếu 33 tỷ đồng
(do các NMTĐ khác chưa góp).
Đã qua 4 năm NMTĐ Mường Kim đi vào hoạt động, doanh thu hàng tháng từ 3 đến 5 tỷ đều
đặn. Xong Công ty HNE vẫn không thể trả được nợ cho Ngân hàng VIB và VIB đã khởi kiện ra
Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, Hà Nội đòi phát mại tài sản thế chấp. Có sự việc trên là do
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Ngân hàng VDB đã không thực hiện theo cam kết với Công ty HNE. Từ 3 năm nay, hàng tháng
Công ty HNE đều yêu cầu VDB Yên Bái trích từ nguồn doanh thu bán điện của thủy điện
Mường Kim (là tiền của doanh nghiệp do bán điện mà có chứ không phải vốn vay) trả cho VIB
từ 300 triệu đến 1 tỷ - là khoản vay đầu tư xây dựng tuyến đường dây 110Kv trên, xong VDB
đều không chi. Nếu VDB Yên Bái đều đặn chi hàng tháng cho khoản vay trên thì VIB đã không
khởi kiện Công ty HNE và gia đình ông Kiên cũng không phải khốn đốn như hiện nay.

-

Ông Nguyễn Trung Kiên đã phải thế chấp 11 GCN QSDĐ để lắp đặt đường dây
110kv cho dự án (ảnh minh họa).

Thiết nghĩ, trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn như hiện nay, việc một doanh nghiệp dám bỏ ra
hàng trăm tỷ đồng để đầu tư vào những dự án ích nước, lợi dân như vậy thật đáng ghi nhận.
Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách nhằm tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp,
duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tiến độ thi công dự án…Vậy mà Ngân hàng
VDB chi nhánh Yên Bái đã cố tình đẩy một doanh nghiệp vào bước đường cùng, không lối
thoát. Đến nước này Công ty HNE chỉ còn cách dừng hoạt động nhà máy thủy điện, không tiếp
tục đấu nối vào lưới điện Quốc gia nữa. Đây là cách mà Công ty đang tự giết mình, cũng như
làm thất thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên cực chẳng đã Công ty HNE mới phải làm như vậy.
Báo Kinh doanh & Pháp luật đề nghị các cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ những
khuất tất trong vụ việc này.
Đình Dũng
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