








TONG CONG TY PHAT DI:E:N1
BAN TO CHUC vA NHAN SV

CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VI:E:TNAM
DQc l~p - TV do - H~nh phuc

Ha N9i, ngaY16 thang 7 ndm 2019

Ngay 19/7/2019, Ban T6 clnrc va Nhan SlJ T6ng cong ty nhan diroc van ban
s6 599/TE)£>ffi) - HCL£>cua Cong ty c6 phan Thuy di~n Da Nhim - Ham Thu~n
Da Mi vS viec dS nghi cung cfrp Sa ySu ly lich Thanh vien Ban kiem soat d6i voi
ba Bui Thi Thu Trang, Chuyen vien Ban Tai chinh kS toan T6ng cong ty. Theo do,
Ban T6 chirc va Nhan SlJ gill kern theo van ban nay: Say~u If; Itch cua ba Bui Thi
Thu Trang.

Tran trong.z.

Nai nh{in:
- Nhtr tren;
- TGD (d~b/e);
- LUll: TC&NS.

TRUONG BAN

- .t.Nguyen Tuan Anh



MJu 2C-BNV12008 ban hanh kern thea Quyit dinli sa 02120081QD-BNV ngay
0611012008 cua so truong so N(ji v¥

Co quan, dan vi co tham quyen quan ly CBCC S6 hieu CBCC: 000160

Co quan, dan vi sir dung CBCC .

LY LJCH CAN BQ, CONG CHUC

1) HQva ten khai sinh (viet chit in hoa): BID THI THU TRANG

, 2) Ten goi khac:

3) Sinh ngay: 18/02/1990, Gioi tinh (nam, nit): Nfr

4) Nai sinh: Phil L~i, ChiLinh, Hili Duong

Que quan: Quang Trung, V¥ Ban, Nam Djnh

6) Dan tQc:~~~~ : Khong
8) Noi dang Icy bQ thuong tru: Phuc LQi,Long Bien, Ha NQi

9) Nai a hien nay: Phuc LQi, Long Bien, Ha NQi.

10) Ngh€ nghiep khi duoc tuyen dung: Don vi khac Nganh chuyen din

11) Ngay tuyen dung: 16/06/2013, Co quan tuyen dung: Cdng ty TNHH Djch VI} Ki~m
toan va Tllv~n UHY, Ha NQi

12) Chirc V\} (chirc danh) hien tai: Chuyen vien, Ban Tai chinh Ki toan
(V€ chinh quyen hoac Dang, doan th~, k~ ca chirc V\} kiem nhiem)

13) Cong viec chinh diroc giao: Chuyen vien

14) Ngach cong clnrc (vien chirc): Chuyen vien, kY sir, Ma ngach: B6-03

Bac luang: 3/8, H~ s6: 3,29, Ngay huang: 01/07/2019,

Phl) cfrp chuc V\}: , Phl) cfrPkhac: .

15.1- Trinh dQgiao dl)c ph6 thong (da t6t nghi~p lap mfry/thuQc h~ nao): 12/12

15.2- Trinh dQchuyen mon cao nhfrt: Th~c si

(TSKH, TS, Ths, cir nhan, ky su, cao ding, trung cfrp, sa cfrp, chuyen nganh)

15.3- Ly lu~n chinh tri: SO'cip LLCT 15.4-Quan ly nha nu6c: .
(Cao cfrp, trung cfrp, sa cfrPva tuang duang) (chuyen vien cao cfrp, chuyen vien

chinh, chuyen vien, can sl)', )

15.5- Ngo~i ngit: Anh C, 15.6-Tin hQcB

(Ten ngo~i ngit + Trinh dQA, B, C, D ) (Trinh dQA, B, C, )

16) Ngay vao Dang CQng san Vi~t Nam: 15/12/2014, Ngay chinh thuc: 15/12/2015

17) Ngay tham gia t6 chuc chinh tri - xa hQi: .



(Ngay tham gia t6 chirc: Doan, Hoi, ..... va lam viec gi trong t6 clnrc do)

18) Ngay nhap ngii: ,Ngay xu.1tngii: Quan ham cao nhat:

19) Danh hieu duoc phong tang cao nh.1t

(Anh hung lao dong, anh hung hrc hrong vii trang; nha giao, thay thuoc, nghe SI nhan
dan va uu ill, ...)

20) Sa tnrong cong tac:
21) Khen thuong:
Nam 2018, 1646IQD-EVN: Bang khen c.1pTap doan;
Nam 2018, 93/QD-EVNGENCOl: Lao dong tien tien;
Nam 2017, 3522/QD-EVNGENCOl: Gi.1ykhen c.1pT6ng cong ty (Gop phan vao su
nghiep xay dung va phat trien cua T6ng cong ty (nhan dip ky niem 05 nam thanh l~p
T6ng cong ty);
Nam 2017, 424/QD-EVNGENCOl: Lao d<)ngtien tien;
Nam 2015, 3701lQD-EVNGENCOl: Giay khen c.1pT6ng cong ty (Da co thanh tich
hoan thanh t6t nhiem vu trong cong tac Tai chinh K~ toan nam 2014)
22) Ky luat:
Khong
23) Tinh trang sire khoe: Cao Im52
N~ng47kg
Khong mac h~nh man tinh.

24) La thuang hinh h(;1ng: .1 , La con gia dinh chinh sach:
(Con thuang hinh, con li~t sl, nguai nhi~m ch.1t
d<)cda cam Dioxin)

25) S6 chUng minh nhan dan: 030190003641 Ngay c.1p:11/04/2018 Nai dp:C\lc Canh
sat DKQLCll tru va DLQGv~Cll dan
26) S6 s6 BHXH: 0112204231

27) Dao t(;10,hoi du5ng ve chuyen mon, nghi~p V\l, ly lu~n chinh tq, ngo(;1ingu, tin h9C

Hinh Van

Chuyen ngimh dao Tir thang, nam - d~n thuc bing,
Tentruirng t~o, bBidU011g thang, nam dao chung

chi, trinht~o do~d
H9C vi~n Ngan K~ toan 2016-2018 Chinh Th(;1CSI
hang quy
D(;1ih9CKinh t~ K~ toan 2008-2012 Chinh Cl'rnhan
qu6c dan quy
Trung tam Giao d\lc Tin h9c van phong 16/1112011 ChUngchi
huang nghi~p - B
EPV
Trung tam Giao dvc Ti~ng anh 811112011 ChUngchi
huang nghi~p - C
EPV
D(;1ih9CKinh t~ K~ toan Thu~ 19/07/2011 - ChUngchi



qu6c dan 16/08/2011 Gioi
Language Link Ti~ng Anh doanh 14/05/2014 -

nghiep 29/09/2014
Cong ty c6 phan B6i duong nghiep 24/06/2014 -
dao tao va nghien vu dftu thau chuang 26/06/2014
ciru quan ly kinh te trinh co ban
T~p doan Dien lire Chuang trinh dao 1110612018-
Vi~tNam tao Lanh dao nfr 14/06/2018

EVN
Ghi chu: Hinh thirc dao tao: Chinh quy, tai chirc, chuyen tu, b6i dirong ...j Van bang:
TSKH, TS, Ths, CU nhan, Ky su .

28) Tom t~t qua trinh cong tac 5,2-
Thirl gian 1Clnrc danh, clnrc V1}., don vi cdng tac (dang, chinh quyen, doan th~, tA
chirc xa hQi), k~ ca thot gian dUQ'cdilO tao, bBi dutrng v~ chuyen mdn, nghiep

vu, ......
Til ngay 01107/2012 den ngay 15/06/2013: Ki€m toan vien, Cong ty TNHH Dich vu
Ki€m toan va Tu vftn UHY, Ha NQi.
Til ngay 16/06/20 13 d~n nay: Chuyen vien Ban Tai chinh K~ toan, T6ng cong ty Phat
di~n 1.

)N
I

011

29) D~c diem lich su han than:

- Khai ro: hi h~t, hi til (til ngay thang nam nao d~n ngay thang nam nao, 6 dau), da
khai hao cho ai, nhUng vftn d€ gi? Ban than co lam vi~c trong che dQcli (cO"quan, dan
vi nao, dia di€m, chuc danh, chuc VlJ, thai gian lam vi~c ....)

Khong

- Tham g~aho~c co quan h~ v&icac t6 chuc chinh tri, kinh t~, xa hQi nao 6 nu&c ngoai
(I ' 'tA h' , d-t t " dA ?)am gl, 0 C uc nao, ~ f\l sO"0" au.......... :

Khong

- Co than nhan (Cha, M~,Vq, Ch6ng, con, anh chi em ruQt) 6 nu&c ngoai (lam gi, dia
chi )

Khong

30) Quan h~ gia dinh

a) V€ han than: Cha, M~, Vq (ho~c ch6ng), cac con, anh chi em ruQt

Que quan, ngh~
nghi~p, chuc danh,

MBi quan h~
chuc V1}., don vi cong

HQ va ten Nam sinh tac, hQc t~p, noi ir
(trong, ngoai nmrc);

thanh vien cac tA chuc
chinh tri - xa hoi ........ )

B6 Bili Xuan Tri~u 1962 Cong nhan, Cong ty CP
Nhi~t di~n Pha L~i, Khu
dan cu s6 5, Pha L;li,
Chi Linh, Hai Duang



M(f Nguyen Thi 1966 Dffnghi hiru, Khu dan
Thi cu s6 5, Pha L~i, Chi

Linh, Hai Duong
Chong Dang Xuan 1989 Cong nhan, Cong ty CP

Khuyen CO'khi va Thiet bi ap
hrc - VVMI, Ha NQi, Tb
6, Phuc LQ'i,Long Bien,
HaNQi

Con trai Dang Quoc 2017 Con nho, Tb 6, Phuc
CUOng LQ'i,Long Bien, Ha NQi

Em trai BiIi Quang Phu 1996 Sinh vien, H9C vien
Ngan hang, Ha NQi, T5
6, Phuc LQ'i,Long Bien,
HaNQi, ,

a) Ve ben VQ'(hoac chong): Cha, Me, anh chi em ruot

Que quan, ngh~
nghiep, chjrc danh,
chjre v\l, don vi cong

Mai quan h~ Ho va ten Nam sinh tac, hoc tip, noi 0-
(trong, ngoai mnrc);

thanh vien cac tA chirc
chinh tri - xii hoi ........ )

B6 VQ'(chong) D~ngTuCach 1954 Dffxucitgia, Phuoc Hai,
DcitDo, Ba Ria Vfing
Tau

Me VQ'(chong) D~ng Thi 1957 N<)itro, T5 17B, Khu
Thang 5A, Quang Trung,

Uong Bi, Quang Ninh
Anh VQ'(chong) D~ng Xuan Kha 1979 Cong nhan, Cong ty CP

CO'khi va Thiet bi ap
hrc - VVMI, Ha NQi,
Yen Vien, Gia Lam, Ha
NQi

Chi VQ'(chong) D~ng Thi 1981 NQi trQ',Phucmg Nam,
Khuyen Uong Bi,Quang Ninh

Chi VQ'(ch6ng) D~ng Thi ThO' 1986 N<)itrQ',Thanh Scm,
Uong Bi, Quang Ninh

31) Di~n bien qua trinh lucmg cua can b<),cong chuc

Thang/nam 16106/2013 0110112016 01107/2016 01107/2016 01107/2019
Mii .B.19-03/l B6-03/l .B.19-03/2 B6-03/2 B6-03/3
n2ach/bac
He sa Itr0ll2 2.34 2.66 2.65 2.975 3,290

32) Nh~n xet, danh gia cua CO'quan, dcm vi quan Iy va su dl,lngcan bQ, cong chuc

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
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• 1:

NguM khai
Toi xin cam doan nhirng loi
khai tren day la dung SlJ th~t

(Ky ten, ghi ro ho ten)

Ha NQi. Ngay.2Pthang.1. niim '<_p/B

Thii trirong CO' quan, dO'D vi quan lyva sir dung
CBCC

(Ky ten, ffieP~ GrAM DOC
BAN TO CHVC & NHAN str



  

  

CHƯƠNG TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI 

(Ngày 27/08/2019) 

 

Thời 
gian 

Nội dung Thực hiện 

07:30-
08:30 

- Đón tiếp đại biểu và cổ đông. 
- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại 
hội 
- Phát tài liệu Đại hội và Phiếu biểu quyết. 

Ban Tổ chức 
Ban Kiểm tra tư 

cách cổ đông 

08:30- 
08:45  

Chuẩn bị tiến hành Đại hội 
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp 
pháp, hợp lệ của Đại hội. 

Ban Tổ chức 
 

08:45- 
09:15 

Khai mạc Đại hội 
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch lên chủ trì Đại hội. 
- Cử Thư ký Đại hội và xin Đại hội biểu quyết. 
- Bầu Ban bầu cử và kiểm tra kết quả biểu quyết các nội dung 
cần thông qua tại Đại hội. 
- Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, 
Quy định thể lệ biểu quyết. 

 
Ban Tổ chức 

Đoàn Chủ tịch  
Đoàn Chủ tịch 

 
Thư ký Đại hội 

09:15-
10:00 

Tiến hành Đại hội 
Đoàn Chủ tịch 

và cổ đông 
tham dự đại hội 

1. Tờ trình thông qua thông qua nội dung miễn nhiệm thành 
viên ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát. 

2. Ban bầu cử tiến hành các thủ tục bầu cử và công bố kết quả 
bầu cử.  

10:00-
10:15 

1. Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp. 
2. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp. 

Thư ký Đại hội 
Đoàn Chủ tịch 

10:15 Bế mạc Đại hội Chủ tọa 
 
 TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 Nguyễn Trọng Oánh 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI 

 
 

Kính gửi: Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 

 

Tên cổ đông: ................................................................................................  

Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................  

Mã cổ đông: .................................................................................................  

Số cổ phần sở hữu: (Mệnh giá: 10.000 đ/cp) ............................................  

Số CMND/HC/ĐKKD: ...............................................................................  

 

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của 

Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, tôi xin trả lời về việc 

tham dự Đại hội như sau: (Đánh dấu X vào ô vuông) 

1. Trực tiếp tham dự:   

2. Ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội cho: 

  Ông Nguyễn Trọng Oánh Chủ tịch Hội đồng quản trị 

  Ông Lê Văn Quang  Ủy viên Hội đồng quản trị 

  Ông Đỗ Minh Lộc  Ủy viên Hội đồng quản trị 

  Ông (Bà):  ..................................................................................................  

Số CMND:  .................... …..Ngày cấp: ....................... Nơi cấp:  ..................   

Địa chỉ:  ..........................................................................................................  

Điện thoại:  .....................................................................................................   

 

Kính đề nghị Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi chấp 

thuận. 

Trân trọng./. 

                                
 

 

 

 

 

………………, ngày ……  tháng …… năm 2019 

CỔ ĐÔNG 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
--------------------- 

….………, ngày.........tháng........năm 2019 

 

GIẤY ỦY QUYỀN 

V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 

Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi  

 

1. Bên ủy quyền: 

Họ và tên:  ..........................................................................................................................  

Số CMND:  ................................ Ngày cấp: ....................... Nơi cấp:  ...............................   

Địa chỉ:  ..............................................................................................................................  

Điện thoại:  ........................................................................................................................  

Mã số cổ đông: ...................................................................................................................  

Số lượng cổ phần sở hữu:  .................................................................................................  

 

2. Bên nhận ủy quyền: (đánh dấu chọn vào một trong các ô dưới đây) 

 Ông Nguyễn Trọng Oánh Chủ tịch Hội đồng quản trị 

 Ông Lê Văn Quang Ủy viên Hội đồng quản trị 

  Ông Đỗ Minh Lộc Ủy viên Hội đồng quản trị 

  Ông (Bà):  ..................................................................................................................  

Số CMND:  ....................... Ngày cấp: ....................... Nơi cấp:  ...............................   

Địa chỉ:  .....................................................................................................................  

Điện thoại:  ................................................................................................................ 

 ...................................................................................................................................  

 

3. Nội dung ủy quyền: 

- Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết 

tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần thủy điện 

Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tổ chức vào ngày 27 tháng 8 năm 2019, với tư cách là đại 

diện cho tất cả các cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu. 

- Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền 

này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và 

có trách nhiệm thông báo lại nội dung Đại hội cho Bên ủy quyền. 

- Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất 

thường năm 2019 Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi kết thúc 

hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp chậm nhất 24 

giờ trước giờ khai mạc. 

 

 Bên ủy quyền  Bên nhận ủy quyền 

 (Ký & ghi rõ họ tên)  (Ký & ghi rõ họ tên) 


