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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

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

Tên giao dịch: Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Tên viết tắt: EVNHPC DHD

Tên Tiếng Anh: DA NHIM - HAM THUAN - DA MI HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY

Mã cổ phiếu: DNH

Vốn điều lệ: 4.224.000.000.000 đồng

Vốn chủ sở hữu: 5.842.398.054.397 đồng

Trụ sở chính: Số 80A, Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Điện thoại: (0263) 3728 171

Fax: (0263) 3866 457

Email: trusochinh@dhd.com.vn

Website: www.dhd.com.vn

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5800452036 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 18 

tháng 05 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 06 tháng 07 năm 2017
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Năm 2001: Sáp nhập cụm NMTĐ Hàm Thuận - Đa Mi 

trở thành NMTĐ Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi theo 

Quyết định số 154 EVN/TCCB.ĐT ngày 21/05/2001 của 

Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.

Năm 2005: Chuyển NMTĐ Đa Nhim - Hàm Thuận 

- Đa Mi, đơn vị hạch toán phụ thuộc thành Công ty 

thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, đơn vị hạch 

toán độc lập thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam  

(nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam) theo Quyết 

định số 18/2005/QĐ-BCN ngày 30/03/2005 của Bộ 

Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

Năm 1964: Tiền thân Công ty là Nhà máy thủy điện 

(NMTĐ) Đa Nhim, đưa vào vận hành từ năm 1964 với 

công suất lắp đặt: 160 MW. 

Năm 2017: Ngày 20/03/2017, trở thành công ty đại 

chúng.

Năm 2011: Công ty thực hiện cổ phần 

hóa và chính thức hoạt động theo mô hình 

công ty cổ phần từ ngày 07/10/2011.
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH ĐỊA BÀN KINH DOANH
Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh điện năng. Địa bàn kinh doanh của Công ty tập trung chủ yếu ở 03 tỉnh là Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng.
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
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CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY THAM GIA LIÊN KẾT
Công ty mẹ: Tổng công ty Phát điện 1

• Trụ sở chính: Tòa tháp B, 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

• Điện thoại: (024) 6694 1234

• Mã số thuế: 5701662152

• Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh điện năng

• Tỷ lệ nắm giữ tại DNH: 99,93%/vốn điều lệ

Công ty con: Công ty cổ phần thủy điện Hạ Sông Pha

• Địa chỉ : Thôn Lâm Bình, Xã Lâm Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận.

• Điện thoại : (0268) 39 52 178 -      Fax : (0268) 39 52 179

• Mã số thuế : 4500407954

• Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh điện năng.

• Tỷ lệ nắm giữ của DNH tại công ty: 70% vốn điều lệ.

Công ty liên kết: Công ty cổ phần phong điện Thuận Bình 

• Địa chỉ: Thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

• Điện thoại : (0262) 38 22 024

• Fax : (0262)38 23 024

• Mã số thuế : 3400675644

• Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh điện năng.

• Tỷ lệ nắm giữ của DNH tại công ty: 20% vốn điều lệ.
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Các mục tiêu chiến lược chủ yếu của công ty

Mục tiêu phát triển bền vững

Chiến lược  phát triển trung và dài hạn
• Tối đa hóa giá trị Công ty.

• Đảm bảo vận hành phát điện ổn định, liên tục, an toàn các nhà máy điện

• Tham gia thị trường phát điện cạnh tranh, tính toán chào giá hợp lý nhằm khai thác tối ưu hồ chứa để đạt doanh 

thu cao nhất.

• Tiếp tục đầu tư xây dựng Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim để tăng công suất thêm 80MW, dự kiến hoàn thành 

vào cuối năm 2019;

• Hoàn thành đầu tư xây dựng Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi với công suất 47,5 MWp;

• Tiếp tục cải tạo, nâng cấp các NMTĐ Hàm Thuận, Đa Mi, Sông Pha;

• Hoàn thiện các hồ sơ để bổ sung quy hoạch Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim giai đoạn 2.

• Cân đối hài hòa lợi ích Nhà nước, Nhà đầu tư;

• Giữ gìn, bảo vệ môi trường và xử lý chất thải nguy hại đúng quy định.

• Chăm lo đời sống Người lao động, đảm bảo thu nhập và công việc ổn định.

• Tham gia hỗ trợ các địa phương trên địa bàn, gia đình chính sách; xây nhà tình nghĩa, hộ nghèo; hỗ trợ cơ sở 

vật chất, cấp học bổng cho các trường trên địa bàn…
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RỦI RO

Rủi ro kinh tế
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm quốc 
nội (GDP) tăng 7,08% đây là mức tăng cao nhất trong 
vòng 10 năm qua, cao hơn mức kì vọng là 6,8%. Lạm phát 
cũng được duy trì ổn định tại mức 3,58%, đạt lạm phát mục 
tiêu dưới 4%. Đó là tín hiệu tốt đối với toàn bộ nền kinh 
tế nói chung và Công ty nói riêng. Tăng trưởng kinh tế sẽ 
tạo động lực cho các doanh nghiệp công nghiệp, sản xuất 
mở rộng sản xuất kinh doanh, từ đó tăng nhu cầu sử dụng 
năng lượng điện, đặc biệt ở khu vực miền Nam luôn trong 
tình trạng thiếu điện là điều kiện thuận lợi đối với hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công ty.
Rủi ro lãi suất
Với nhu cầu vụ nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, 
nâng cấp công suất nhà máy, Công ty luôn cân nhắc đến 
việc sử dụng đòn cân nợ một cách hợp lý. Các dự án Công 
ty đang đầu tư đều sử dụng nguồn vốn vay ODA nên lãi 
suất cố định chưa vay thương mại Trong năm 2018, lãi 
suất cho vay phổ biến ở mức 9-11%/năm đối với trung 
và dài hạn. Đây được xem là chi phí lãi vay hợp lý để các 
doanh nghiệp trong nước có thể tiếp cận được vốn ngân 
hàng. Tuy nhiên, năm 2019, lãi suất có xu hướng tăng vì 
lạm phát kì vọng lạm phát tăng, giá hàng hoá thế giới biến 
động và các ngân hàng phải thực hiện cơ cấu lại nguồn 
vốn nhằm đảm bảo các tỉ lệ an toàn. Nhưng bằng uy tín 
trên thị trường và tình hình tài chính tốt, Công ty vẫn tiếp 
cận được vốn vay ngân hàng với chi phí thấp.
Rủi ro tỷ giá
Rủi ro tỷ giá xuất phát từ các khoản vay có gốc ngoại tệ 
của Công ty. Cụ thể, trong giai đoạn 2015 - 2018, Công ty 
đầu tư xây dựng dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim có tổng 
mức đầu tư khoảng 1.952 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ODA 
của Chính phủ Nhật Bản (85% tổng mức đầu tư của Dự 
án) và vốn đối ứng của Chủ đầu tư (15%). Theo đó khi đến 
kì thanh toán, tỷ giá giữa Yên Nhật và Đồng Việt Nam tăng 
sẽ khiến cho Công ty chịu thêm áp lực tỷ giá. Ngược lại, khi 
tỷ giá có xu hưởng giảm, lợi nhuận của Công ty sẽ được 
cải thiện vì hưởng lợi từ tỷ giá.
Trong năm qua, thương mại toàn cầu bất ổn, đồng Yên 
Nhật được xem là kênh trú ẩn tài sản an toàn. Tính tới thời 
điểm 25/12, tỷ giá JPY/VND tăng gần 4,81% so với cuối 
năm trước, mức tăng trên cao nhất từ năm 2012 đến nay. 
Theo dự báo, nhu cầu đồng Yên trong năm 2019 sẽ tiếp 
tục tăng cao do lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu 
tiếp tục suy giảm, thương mại quốc tế trở nên căng thẳng, 
chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, Anh rời khỏi Liên minh 
Châu Âu,… Công ty dự tính rủi ro tỷ giá vào kế hoạch tài 
chính hàng năm để chủ động trong việc đối phó với rủi ro 
tỷ giá.

Rủi ro thời tiết
Do đặc thù của Nhà máy thủy điện phụ thuộc nhiều vào diễn biến 
của tình hình thủy văn đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn 
cầu đang diễn ra phức tạp, không theo quy luật, khó dự báo và 
mang tính cực đoan xảy ra cục bộ trên từng tiểu lưu vực. Bên cạnh 
nhiệm vụ phát điện, các nhà máy còn phải đảm bảo cấp nước chống 
hạn vào mùa khô và điều tiết giảm lũ cho vùng hạ du vào mùa mưa 
hàng năm.
Mặc dù tần suất nước về các tháng đầu năm 2019 khá tốt (tần suất 
nước về 03 tháng đầu năm của hồ Đơn Dương là 5,65% và hồ Hàm 
Thuận là 24,73%). Tuy nhiên, đối với hồ Hàm Thuận tính đến đầu 
năm 2019 mực nước chỉ là 597,84m, tương ứng với dung tích hữu 
ích 67,4%, thấp hơn MNDBT 7,16m, thậm trí thấp hơn cả mực nước 
tối thiểu cùng thời điểm của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu 
vực sông Đồng Nai là 2,26m (mực nước tối thiểu là 600,1m). Điều 
này gây khó khăn cho việc chạy máy phát điện theo kế hoạch và cấp 
nước cho hạ du trong các mùa khô còn lại của năm 2019
Rủi ro biến động giá
Giá điện của Công ty được ký kết theo hợp đồng dài hạn nên Công 
ty không bị tác động bởi biến động giá theo sự điều chỉnh giá của 
Nhà nước.
Rủi ro luật pháp
Là một Công ty hoạt động trong lĩnh vực thủy điện, nên chịu sự 
điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp và luật Chuyên ngành như: Luật 
Doanh nghiệp, Luật Điện lực, Luật Chứng khoán,... Hệ thống khung 
pháp luật Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện, nên sự thay đổi 
là khó tránh khỏi. Mọi thay đổi và diễn giải, hướng dẫn pháp luật 
hiện hành có thể dẫn đến những ảnh hưởng bất lợi tới hoạt động 
kinh doanh sản xuất của Công ty. Để hạn chế những rủi ro này, 
Công ty luôn chú trọng cập nhật những thay đổi pháp luật hiện hành 
để đưa ra các chiến lược quản trị và kinh doanh phù hợp.
Các rủi ro khác
Ngoài những rủi ro đã trình bày, một rủi ro mang tính bất khả kháng 
tuy ít có khả năng xảy ra nhưng nếu có sẽ tác động lớn đến hoạt 
động kinh doanh của Công ty. Các rủi ro khác bao gồm: động đất, 
hỏa hoạn, bão lụt, chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo,…Hoạt 
động kinh doanh của Công ty tập trung tại khu vực Tây Nguyên và 
Duyên hải Nam Trung Bộ - khu vực chịu ảnh hưởng nhiều của các 
đợt thiên tai bão lũ, hoạt động kinh doanh của Công ty ít nhiều bị 
ảnh hưởng. Các thiệt hại do hư hỏng, sập gãy cột điện, đường dây 
trong các đợt bão lũ gây khó khăn đối với việc cấp điện liên tục và ổn 
định của Công ty. Các rủi ro này khó có thể lường trước được, vì vậy 
Công ty đã thực hiện các phương án giảm thiểu thiệt hại như mua 
bảo hiểm công trình, lắp đặt các hệ thống báo cháy, chống cháy, tập 
huấn nhân viên phòng cháy, chữa cháy, phương án dự phòng khác 
để hoạt động kinh doanh của Công ty có thể duy trì liên tục hoặc 
hoạt động lại trong thời gian sớm nhất.
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TÌNH HÌNH 
HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tổ chức và nhân sự 

Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

Tình hình tài chính 

Tình hình cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Trách nhiệm với môi trường và cộng đồng 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Cơ cấu doanh thu

Đơn vị tính: Triệu đồng

điện ở khu vực miền Nam không đáp ứng được nhu 

cầu phụ tải, Nhà máy Hàm Thuận - Đa Mi được huy 

động cao để đáp ứng nhu cầu của hệ thống và đảm 

bảo an ninh năng lượng. Bên cạnh đó, doanh thu cung 

cấp dịch vụ trong năm đạt 13,48 tỷ đồng, giảm 16,01% 

so với cùng kỳ năm ngoái.

Lĩnh vực hoạt động chính và đem lại doanh thu chủ yếu cho 

Công ty qua các năm là lĩnh vực sản xuất và kinh doanh 

điện năng, chiếm tỷ trọng 99,44% vào năm 2018, mang về 

2.385,08 tỷ đồng doanh thu, cao hơn so với cùng kỳ năm 

2017 là 44,76%. Nguyên nhân khiến cho doanh thu bán 

điện tăng trưởng mạnh trong năm chính là do các nguồn 

Nội dung ĐVT
Hồ Đa Nhim Hồ Hàm Thuận

2017 2018 2017 2018

Lưu lượng nước vào hồ m3/s 39.85 19.94 56.67 61.34

Tần suất % 3.32 57.33 28.12 18.8

Lưu lượng nước chạy máy m3/s 25.12 17.82 57.6 59.11

Lưu lượng nước xả bình quân m3/s 14.34 1.88 0 3.51

Tổng lượng nước xả qua đập tr. m3 452.98 60.5 0 111.54

Mực nước hồ đầu kỳ m 1,042.29 1,042.00 605.1 603.49

Mực nước hồ cuối kỳ m 1,042.00 1,041.90 603.49 597.84

Năm 2018 tình hình thủy văn cực đoan, diễn biến bất thường, lưu lượng nước về hồ Đơn Dương thấp hơn cùng kỳ năm 
2017 và trung bình nhiều năm, lưu lượng về hồ Đơn Dương là 19,94 m3/s (năm 2017 là 39,85 m3/s; TBNN là 22,79 
m3/s).Lượng nước về hồ chỉ được cải thiện từ giữa cuối tháng 11 năm 2018, giai đoạn mực nước đã ở mức cao (cuối 
mùa lũ). Do vậy, hồ Đơn Dương phải tiến hành xả điều tiết qua tràn trong điều kiện lượng nước về hồ năm 2018 thấp 
hơn trung bình nhiều năm.
Lưu lượng về hồ Hàm Thuận cao hơn cùng kỳ năm 2017 và trung bình nhiều năm, lưu lượng về hồ Hàm Thuận là 
61,34 m3/s (năm 2017 là 56,67 m3/s; TBNN là 51,03 m3/s), tuy nhiên lượng mưa chỉ tập trung từ tháng 7 đến tháng 
9, hồ Hàm Thuận phải thực hiện xả điều tiết với tổng lượng nước 111,54 triệu m3 trong các tháng 8, 9 và 10/2018. Từ 
giữa tháng 10 đến hết tháng 12/2018, do tình hình sự cố của các tổ máy ở miền Nam và phụ tải của khu vực miền Nam 
tăng cao, Nhà máy Hàm Thuận - Đa Mi được huy động cao để đáp ứng nhu cầu của hệ thống và đảm bảo an ninh năng 
lượng  nên mực nước hồ Hàm Thuận đến cuối năm 2018 chỉ đạt 597,84 m thấp hơn 7,16 m so với MNDBT (605 m). 
Chi tiết như sau:

Sản lượng điện sản xuất đạt 3.069 triệu kWh tăng so với kế hoạch đặt ra 15,19%, nhưng thấp hơn 7,28% so với cùng 

kỳ. Trong đó, sản lượng điện tại thủy điệnNMTĐ Đa Nhim –- Sông Pha đạt sản lượng 90,19% so với kế hoạch, tương 

ứng với 1.048 triệu kWh. Sản lượng điện sản xuất tại NMTĐ Hàm Thuận –- Đa Mi tăng 34,46%, tương ứng với 2.021 

triệu kWh.

Nội dung KH 2018 TH 2018 TH 2017 TH/KH (%) SS 2017 (%)

Sản lượng điện sản xuất (Tr.kWh) 2,665 3,069 3,310 115.19 92.72

Đa Nhim - Sông Pha 1,162 1,048 1,460 90.19 71.78

Hàm Thuận - Đa Mi 1,503 2,021 1,850 134.46 109.24

Sản lượng điện thương phẩm (Tr.kWh) 2,640 3,048 3,287 115.45 92.73

Đa Nhim - Sông Pha 1,151 1,040 1,449 90.36 71.77

Hàm Thuận - Đa Mi 1,489 2,008 1,838 134.86 109.25

Tỉ lệ tổn thất - tự dùng (%SLĐ) 0.95 0.74 0.71 77.89 104.23

Hệ số khả dụng 95.5 95.27 98 99.76 97.21

Tỉ lệ dừng máy sự cố 0.5 0.01 0.01 2 100

Tỉ lệ dừng máy bảo dưỡng 4 4.72 1.99 118 238.38

STT Doanh thu thuần Năm 2017 Tỷ trọng năm 2017 Năm 2018 Tỷ trọng năm 
2018

% Năm 2018/ 
Năm2017

1 Bán điện 1,647.59 99.04% 2,385.08 99.44% 144.76%

2 Cung cấp dịch vụ 16.05 0.96% 13.48 0.56% 83.99%

Tổng cộng 1,663.64 100.00% 2,398.56 100.00% 144.18%
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Ông Đỗ Minh Lộc – Phó Tổng Giám đốc

¨ Năm sinh: 1975

¨ Nơi sinh: Quảng Trị  

¨ Quốc tịch: Việt Nam

¨ Địa chỉ thường trú: xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

¨ Trình độ văn hóa: 12/12

¨ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện kỹ thuật

¨ Quá trình công tác 

• Từ 08/1998 đến 06/2001 Kỹ sư điện, NMTĐ Đa Nhim

• Từ 07/2001 đến 12/2002 Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành 2, NMTĐ Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

• Từ 01/2003 đến 04/2008 Quản đốc Phân xưởng vận hành 2, Công ty thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

• Từ 05/2008 đến 12/2011 Quản đốc Phân xưởng sản xuất Đa Nhim - Sông Pha, Công ty thủy điện Đa Nhim - Hàm 

Thuận - Đa Mi

• Từ 01/2012 đến 05/2017       Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

• Từ 06/2017 đến nay              Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

¨ Chức vụ hiện nay tại Công ty: Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

¨ Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không

¨ Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 7.100 cổ phần cá nhân 

¨ Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: 0,25% tại Công ty cổ phần thủy điện Hạ Sông Pha

¨ Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: 200 cổ phần

Danh sách Ban điều hành
STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu (*) Tỷ lệ sở hữu

1         Lê Văn Quang Tổng Giám đốc 7,600 0.00%

2         Đỗ Minh Lộc Phó Tổng Giám đốc 7,100 0.00%

3         Nguyễn Đình Chiến Phó Tổng Giám đốc 

4         Phạm Thị Hồng Hà Kế toán trưởng 9,800 0.00%

Lý lịch Ban điều hành

Ông Lê Văn Quang - Tổng Giám đốc

¨ Năm sinh   1968

¨ Nơi sinh   Bình Định  

¨ Quốc tịch   Việt Nam

¨ Địa chỉ thường trú  80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

¨ Trình độ văn hóa  12/12

¨ Trình độ chuyên môn Kỹ sư Thiết bị điện

¨ Quá trình công tác 

• Từ 09/1992 đến 02/1993  Kỹ sư điện, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh

• Từ 03/1993 đến 03/1996  Kỹ sư điện, làm việc tại NMTĐ Đa Nhim

• Từ 04/1996 đến 07/1997 Tổ trưởng tổ Thí nghiệm điện - Phân xưởng sửa chữa, NMTĐ Đa Nhim

• Từ 08/1997 đến 12/1998 Phó Quản đốc Phân xưởng sửa chữa, NMTĐ Đa Nhim

• Từ 01/1999 đến 12/2006 Quản đốc Phân xưởng sửa chữa, NMTĐ Đa Nhim

• Từ 01/2007 đến 10/2007 Quản đốc Phân xưởng sửa chữa 1, Công ty thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

• Từ 11/2007 đến 09/2011 Phó Giám đốc Công ty thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

• Từ 10/2011 đến 06/2017        Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

• Từ 07/2017 đến nay              Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

¨ Chức vụ hiện nay tại Công ty     Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

¨ Chức vụ hiện nay tại tổ chức khácKhông

¨ Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay 

Đại diện sở hữu 126.630.930 cổ phần

Cá nhân sở hữu 7.600 cổ phần

¨ Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: 0,63% tại Công ty cổ phần thủy điện Hạ Sông Pha 

¨ Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không có
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Danh sách thay đổi thành viên ban Điều hành trong năm 2018

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

1          Nguyễn Đình Chiến Phó Tổng Giám đốc 1/1/2018

2          Nguyễn Tiến Dũng Thành viên Ban kiểm soát 11/8/2018

3          Hoàng Thị Thanh Hương Thành viên Ban kiểm soát 11/8/2018

Số lượng cán bộ nhân viên

STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ (%)

I Theo trình độ lao động 254 100%

1 Trình độ trên đại học 7 2.76%

2 Trình độ đại học, cao đẳng 118 46.46%

3 Trình độ trung cấp 67 26.38%

4 Công nhân kỹ thuật 53 20.86%

5 Lao động phổ thông 9 3.54%

II Theo loại hợp đồng lao động 254 100%

1 Hợp đồng không thời hạn 242 95.28%

2 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) - -

3 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 12 4.72%

III Theo giới tính 254 100%

1 Nam 232 91.34%

2 Nữ 22 8.66%

Nguyễn Đình Chiến - Phó Tổng Giám đốc  

¨ Năm sinh: 1974

¨ Quốc tịch: Việt Nam

¨ Địa chỉ thường trú: xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận 

¨ Trình độ văn hóa: 12/12

¨ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ năng lượng nước

¨ Quá trình công tác 

• Từ 11/1997 đến 08/2005  Kỹ sơ điện Phân xưởng sửa chữa 2 - NMTĐ Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

• Từ 09/2005 đến 06/2007 Học Thạc sỹ tại Học viện Công nghệ Châu Á, Thái Lan

• Từ 07/2007 đến 05/2008 Phó Quản đốc Phân xưởng sửa chữa 2 - Công ty thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận – Đa 

Mi

• Từ 05/2008 đến 03/2010 Phó phòng dự án - Công ty thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

• Từ 03/2010 đến 01/2011 Trưởng phòng tư vấn và thiết kế - Trung tâm dịch vụ kỹ thuật - Công ty thuỷ điện Đa 

Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

• Từ 01/2011 đến 12/2011 Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ kỹ thuật - Công ty cổ phần thuỷ điện Đa Nhim - Hàm 

Thuận - Đa Mi

• Từ 01/2012 đến 12/2017 Giám đốc Trung tâm dịch vụ kỹ thuật - Công ty cổ phần thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận 

- Đa Mi

• Từ 01/2018 đến nay                Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

¨ Chức vụ hiện nay tại Công ty Phó Tổng Giám đốc

¨ Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không

¨ Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 1.000 CP

¨ Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: 0,03% tại  Công ty cổ phần thủy điện Hạ Sông Pha

¨ Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không

Bà Phạm Thị Hồng Hà – Kế toán trưởng
¨ Năm sinh: 1977

¨ Nơi sinh: Khánh Hòa  

¨ Quốc tịch: Việt Nam

¨ Địa chỉ thường trú: 80A Trần Phú, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

¨ Trình độ văn hóa: 12/12

¨ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

¨ Quá trình công tác 

• Từ 08/1999 đến 02/2004 Nhân viên phòng Tài chính kế toán, NMTĐ Đa Nhim

• Từ 03/2004 đến 08/2005 Phó phòng Tài chính kế toán, NMTĐ Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

• Từ 09/2005 đến 10/2006 Trưởng phòng Tài chính kế toán NMTĐ Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

• Từ 11/2006 đến 09/2011 Kế toán trưởng Công ty thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

• Từ 10/2011 đến nay               Kế toán trưởng Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

¨ Chức vụ hiện nay tại Công ty Kế toán trưởng Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhím - Hàm Thuận - Đa Mi 

¨ Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không

¨ Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 9.800 cổ phần cá nhân 

¨ Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: 0,37% tại  Công ty cổ phần thủy điện Hạ Sông Pha

¨ Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan 1.000 cổ phần

¨ Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan 1.000 cổ phần
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Chính sách nhân sự

Môi trường đào tạo

Công ty luôn tạo điều kiện cho người lao động 

phát năng lực và khả năng của mình. Mọi nhân 

viên đều được đánh giá đúng và công nhận 

dựa trên đánh giá mức độ hoàn thành công 

việc theo quy trình do phòng Hành chính và Lao 

động hướng dẫn. Kết quả đánh giá sẽ xem xét 

việc tăng lương, thưởng và khả năng thăng tiến 

của cán bộ nhân viên.

Về lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ

Công ty thực hiện trả lương dựa trên năng lực 

và hiệu quả làm việc của người lao động, thực 

hiện điều chỉnh lương định kỳ và khen thưởng 

cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Bên 

cạnh đó, cán bộ nhân viên Công ty luôn được 

đảm bảo các chính sách phúc lợi như bảo hiểm 

y tế, bảo hiểm xã hội, nghỉ phép, thai sản,…

theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Công ty 

cũng có những chính sách phúc lợi riêng như 

quà cho nhân viên các dịp lễ, tết; được thăm 

quan, nghỉ mát hằng năm,..
• Về đào tạo:

DNH luôn chú trọng công tác đào tạo để xây dựng đội ngũ lao động chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất 

kinh doanh và sự phát triển chung của Công ty. Trong năm, Công ty đã tổ chức, bố trí cho gần 400 lượt cán bộ, công 

nhân viên tham gia các khóa đào tạo do EVN, EVNGENCO1 tổ chức, các buổi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, quản 

lý chuyên sâu và sử dụng khai thác các phần mềm quản lý hiệu quả, tập huấn về an toàn vệ sinh lao động,…Bên cạnh 

đó, Công ty cũng thường xuyên tổ chức kèm cặp, nâng cao tay nghề và tổ chức sát hạch, thi nâng bậc cho người lao 

động. Nhìn chung, công tác đào tạo đã được triển khai tốt, kết quả đào tạo đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ gắn với 

công việc và chức danh cụ thể.

• Về tuyển dụng:

Nguồn nhân lực luôn được xem là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá của Công ty. Chính vì vậy, chính sách tuyển 

dụng được xây dựng với mục tiêu là thu hút nhân tài, ưu tiên người lao động có kinh nghiệm, năng lực đáp ứng được 

yêu cầu công việc và góp phần vào chiến lược phát triển lâu dài của Công ty. Việc tuyển dụng được tiến hành công 

khai, công bằng thông qua các bước tuyển dụng của bộ phận Nhân sự quy định đối với mỗi vị trí, chức danh. 

Thu nhập bình quân

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Tổng số lượng người lao 
động (người) 274 273 269 259

Thu nhập bình quân(đồng/
người/tháng) 25.127.000  22.990.000  24.757.000  25.182. 000
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• Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim - công suất 80 MW

Hầu hết các hạng mục đều đáp ứng tiến độ theo hợp 

đồng trừ công tác khoan đường hầm bằng TBM (dự kiến 

hoàn thành toàn bộ trong năm 2019). Công ty đã đưa tổ 

máy H5 Đa Nhim vào vận hành thử thách 72 giờ từ ngày 

30/12/2018 với công suất 45MW.

• Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim - Giai đoạn 2:

Các hạng mục đang được thi công đúng tiến độ đã được 

phê duyệt. Dự kiến Dự án hoàn thành trước 30/06/2019.

• Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi - công 

suất 47,5MW:

Công ty tiếp tục phối hợp với Công ty cổ phần Tư vấn 

Xây dựng Điện 2 phân tích, giải trình bổ sung giải 

pháp tổng thể để đảm bảo lợi ích về phát điện và cấp 

nước hạ du theo đề nghị của UBND tỉnh Ninh Thuận.

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 
CÁC DỰ ÁN
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Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu tài chính chủ yếu

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Hầu hết chỉ tiêu tài chính đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là các chỉ tiêu về lợi nhuận. Cụ thể, giá trị 

tổng tài sản tăng 18,07%, tương ứng với 9.061,23 tỷ đồng. Doanh thu thuần trong năm đạt giá trị 2.398,56 tỷ đồng tăng 

44,18% so với cùng kỳ năm ngoái.

STT Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 % 2018/2017
1 Tổng giá trị tài sản 7,674.29 9,061.23 118.07%
2 Doanh thu thuần 1,663.64 2,398.56 144.18%
3 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 818.83 1,601.92 195.63%
4 Lợi nhuận khác 0.48 -0.95 -197.94%
5 Lợi nhuận trước thuế 819.31 1,600.97 195.40%
6 Lợi nhuận sau thuế 658.71 1,285.18 195.11%

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 6.65 1.72

Hệ số thanh toán nhanh Lần 6.52 1.69

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 27.22 35.52

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 37.41 55.09

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 12.86 20.49

Vòng quay tổng tài sản Vòng 0.21 0.29

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 39.59 53.58

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 12.01 22.49

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 8.43 15.36

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động SXKD/ Doanh thu thuần % 49.22 66.79

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn giảm từ 6,65 xuống 1,86 lần và hệ số thanh toán nhanh giảm từ 6,52 xuống 1,83 lần. Mặc 

dù tài sản ngắn hạn tăng 44,05% so với cùng kỳ tương ứng với 2.596,28 tỷ đồng nhưng nợ ngắn hạn tăng mạnh 

411,30% so với năm 2017, ứng với giá trị 1.393,53 tỷ đồng làm cho các chỉ tiêu về khả năng toán đều giảm mạnh. 

Nguyên nhân do:

 - Các khoản phải trả nhà cung cấp (các nhà thầu đang thực hiện hai dự án) ngắn hạn tăng đột biến là một trong những 

lý do khiến cho nợ ngắn hạn tăng mạnh. Khi các dự án hoàn thành, Công ty thanh toán cho các nhà thầu sẽ giảm đáng 

kể khoản phải trả này. Tiếp theo, khoản mục phải trả ngắn hạn cũng tăng bất thường vì tính tới 31/12/2018, Công ty 

ghi cổ tức phải trả cho cổ đông 211,20 tỷ đồng.

 - Nguyên nhân nữa là khoản vay dài hạn đến hạn phải trả tăng 548,04 tỷ đồng. Tuy chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

giảm mạnh nhưng các chỉ tiêu đều lớn hơn 1, điều này cho thấy tài sản ngắn hạn, đặc biệt các tài sản có tính thanh 

khoản cao vẫn đủ khả năng đảm bảo cho khoản nợ ngắn hạn.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Tổng nợ phải trả, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu đều có xu hướng tăng. Tuy nhiên, dưới sự tăng trưởng đột biến của 

nợ ngắn hạn, tổng nợ tăng 54,07% so với cùng kỳ, đạt giá trị 3.218,83 tỷ đồng. Chính nguyên nhân trên khiến cho 

cơ cấu vốn của Công ty đã có sự dịch chuyển. Cụ thể, hệ số nợ/tổng tài sản tăng từ 27,22% lên 35,52%, điều này có 

nghĩa là cứ 1 đồng tài sản được tạo ra thì có 0,35 đồng từ nợ. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu cũng tăng từ 37,41% lên 

55,09% điều này có nghĩa là cứ 1 đồng vốn chủ sở hữu thì có 0,55 đồng nợ phải trả.

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Giá vốn hàng bán trong năm giảm 0,39% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt giá trị 789,10 tỷ đồng. Hàng tồn kho tính đến 

thời điểm 31/12/2018 đạt giá trị 41,09 tỷ đồng, tăng 14,35% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy xét thấy sự chênh lệch của 

giá vốn hàng bán và hàng tồn kho so với cùng kỳ nhưng hệ số vòng quay hàng tồn kho lại có sự chênh lệch lớn, tăng 

từ 12,86 lên 20,49 vòng. Nguyên nhân, giá vốn hàng bán đầu kì năm 2017 có sự chênh lệch lớn vì vậy ảnh hưởng 

đến sự chính xác của hệ số. Vòng quay tổng tài sản tăng từ 0,21 lên 0,29 vòng. 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời.

Nhờ tình hình sản xuất kinh doanh thuận lợi nên cả doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều tăng so với năm 2017, vì 

vậy các chỉ tiêu về khả năng sinh lời trong năm đều tăng trưởng tốt. Cụ thể, biên lợi nhuận sau thuế năm 2018 tăng 

lên 53,58%, biên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng từ 49,22% lên 66,79%, ROE và ROA lần lượt tăng lên 

22,49% và 15,36%. 
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ 
CỦA CHỦ SỞ HỮU
Thông tin cổ phiếu 
Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 422.400.000 cổ phần

• Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 422.400.000 cổ phần

• Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Loại cổ phần: Phổ thông

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phiếu

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có

Giao dịch cổ phiếu: Không có

Chứng khoán khác: Không có

Cơ cấu cổ đông
(tính đến ngày 31/12/2018)

STT Loại cổ đông Số lượng cổ đông Số cổ phiếu Giá trị (đồng) Tỷ lệ sở hữu/VĐL
I Cổ đông trong nước 119 422,398,700 4,223,987,000,000 100.00%
1 Cổ đông nhà nước 1 422,103,100 4,221,031,000,000 99.93%
2 Cổ đông tổ chức 1 9 90,000 0.00%
3 Cổ đông cá nhân 117 295,591 2,955,910,000 0.07%

II Cổ đông nước ngoài 4 1,300 13,000,000 0.00%

1 Cá nhân 3 800 8,000,000 0.00%
2 Tổ chức 1 500 5,000,000 0.00%

Cổ đông Số lượng cổ phần sở hữu Tỷ lệ sở hữu
Tổng công ty Phát điện 1 422.103.100 99,93%
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN
MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY
Quản lý nguồn nguyên vật liệu
Đặc thù của NMTĐ là sử dụng chiều cao cột nước (thế 

năng) để sản xuất điện năng nên nguyên vật liệu chính là 

nguồn nước. Sau khi được sử dụng để phát điện, nguồn 

nước được trả về lại với tự nhiên. Ngoài ra, trong quá 

trình vận hành Công ty có phát sinh nguồn vật tư thiết bị 

phục vụ công tác duy tu, sửa chữa. Việc sử dụng vật tư 

thiết bị được Công ty quản lý sử dụng một cách tiết kiệm 

hiệu quả trong sản xuất kinh doanh nhằm mang lại lợi 

nhuận cao nhất.

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường
Công ty luôn nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của 

pháp luật về công tác bảo vệ môi trường, thực đúng và 

đầy đủ các cam kết bảo vệ môi trường. Trong năm, Công 

ty không bị xử phạt về vi phạm do không tuân thủ luật 

pháp về các quy định về môi trường. Đồng thời, Công ty 

cũng luôn cập nhật các văn bản pháp luật liên quan, đánh 

giá sự ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. Ngoài ra, 

nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của Cán bộ 

công nhân viên. Công ty thường xuyên kết hợp với Đoàn 

thanh tiên tổ chức các buổi tuyên truyền, hưởng ứng 

“Ngày Môi trường thế giới” góp phần cải thiện môi trường 

làm việc và sinh hoạt chung.

Tiêu thụ năng lượng
Năng lượng được tiêu thụ trực tiếp tại Công ty chủ yếu là 

điện năng tự dùng tại Nhà máy và các hoạt động thường 

xuyên tại văn phòng. Mức tiêu thụ năng lượng trong năm 

qua được Công ty thực hiện hiệu quả và tiết kiệm. 

Tiêu thụ nước 
Trong năm, Công ty sử dụng nguồn nước từ thượng 

nguồn sông Đồng Nai và Sông La Ngà, để sản xuất được 

3.048 triệu kWh. Với hệ thống nhóm nhà máy thủy điện 

bậc thang, NMTĐ Sông Pha và Đa Mi là bậc thang dưới 

nên tận dụng thủy năng của nguồn nước xả sau khi chạy 

máy NMTĐ Đa Nhim và NMTĐ Hàm Thuận với tỷ lệ tái 

sử dụng nước là 100%. Đồng thời, vì hạ lưu của các Nhà 

máy là những khu vực có lượng mưa thấp so với cả nước, 

Công ty luôn nhận thức sự quý giá của nguồn nước đến 

hoạt động kinh doanh của Công ty và môi trường sống. 

Do đó, Công ty luôn cố gắng thực hiện tốt trong công tác 

quản lý và sử dụng nguồn nước một cách hiệu quả trong 

hoạt động sản xuất điện góp phần bảo vệ môi trường. 
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Chính sách liên quan đến người lao động
Chính sách đào tạo

Công ty luôn có kế hoạch và luôn tạo điều kiện để cho nhân viên phát triển kỹ 

năng học tập và nâng cao tay nghề lao động. 

Công tác đào tạo bên ngoài

Trong năm, Công ty đã tổ chức, bố trí cho gần 400 lượt cán bộ, công nhân 

viên tham gia các khóa đào tạo. Các nội dung đào tạo bao gồm:

• Đào tạo do EVN, EVNGENCO1 tổ chức theo kế hoạch.

• Đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, quản lý chuyên sâu và sử 

dụng khai thác các phần mềm quản lý hiệu quả.

• Tập huấn về AT-VSLĐ.

Công tác đào tạo nội bộ 

Bên cạnh đó, Công ty còn thực hiện đào tạo thường xuyên về nâng cao tay 

nghề, tổ chức kèm cặp thi nâng bậc cho lao động trực tiếp sản xuất kinh do-

anh. Trong năm 2018 đã thực hiện đào tạo chuẩn bị sản xuất và tổ chức sát 

hạch, công nhận các chức danh như:

• Trưởng ca, điều hành viên NMTĐ Đa Nhim mở rộng: 06 Trưởng ca, 

10 Điều hành viên.

• Trưởng ca Nhà máy điện mặt trời Đa Mi: 05 người.

• Trưởng ca cụm NMTĐ Đa Nhim - Sông Pha và Hàm Thuận - Đa Mi: 

02 Trưởng ca Đa Nhim - Sông Pha, 04 Trưởng ca Hàm Thuận - Đa Mi .

• Đào tạo bổ sung kiến thức cho Trưởng ca OCC của Công ty: 05 

người.

Nhìn chung, kết quả đào tạo đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ Sản xuất 

kinh doanh và đầu tư xây dựng của Công ty trong năm 2018 và các năm tiếp 

theo. Ước chi phí thực hiện đào tạo trong năm khoảng hơn 1,5 tỷ đồng đạt 

83,5% so với kế hoạch năm 2018. 

Chính sách, lương, thưởng, phúc lợi
Chính sách lương

• Công ty luôn có những chính sách lương phù hợp với khả năng làm việc và 

trách nhiệm của người lao động. 

• Chính sách khen thưởng

• Công ty luôn xem xét, đánh giá mức độ hiệu quả của từng nhân sự sau đó 

phân loại, sắp xếp. Mục đích đánh giá là để khen thưởng cho khả năng làm 

việc người lao động 

• Các nhân sự trong công ty được hưởng đủ quyền lợi liên quan đến bảo 

hiểm xã hội và bảo hiểm y tế được pháp luật quy định bắt buộc.

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa 

phương.
• Công ty luôn chú trọng đến công tác hỗ trợ cộng đồng địa phương. Công 

ty tham gia tích cực một số công tác xã hội tại địa phương như vận động 

gây quỹ ủng hộ đồng bào bị thiên tai, đóng góp xây dựng nhà tình thương, 

gây quỹ học bổng nhằm khuyến khích các em học giỏi, vượt khó. Đồng thời 

trong năm, Công ty cũng phối hợp với Hội chữ thập đỏ thành phố Bảo Lộc 

và Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng tổ chức cho CBCNV của Công ty thực 

hiện hiến máu tình hưởng ứng “Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện 

dịp tết và Lễ hội Xuân hồng năm 2019”. 
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BÁO CÁO BAN 
TỔNG GIÁM ĐỐC

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Tình hình tài chính

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

Kế hoạch phát triển trong tương lai 
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Tình hình thiết bị

Tình hình thiết bị của Công ty hoạt động ổn định. Tuy có xảy ra một vài sự cố nhưng đã được khắc phục nhanh chóng 

và đưa thiết bị vào vận hành trở lại.

Những khó khăn, thuận lợi trong năm 2018

Thuận lợi 

Lưu lượng nước về các hồ chứa khu vực Hàm Thuận – Đa Mi cao hơn cùng kỳ trung bình nhiều năm tạo đièu kiện thuận 

lợi cho việc phát điện và tham gia thị trường điện; hệ thống thiết bị vận hàng ổn định, tin cậy và nguồn nhân lực ổn định, 

có đủ trình độ chuyên môn, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu công việc trên tất cả các lĩnh vực họat động của Công ty. 

Khó khăn 

Khối lượng công tác đầu tư xây dựng rất lớn đặc biệt là dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim đang thực hiện thi công giai 

đoạn cuối; dự án Nhà máy điện mặt trời Đa Mi thực hiện lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và tiến hành xây dựng, lắp 

đặt thiết bị và công tác lắp đặt; thử nghiệm hệ thống thiết bị tổ máy H1 Hàm Thuận… đòi hỏi phải tập trung nhiều nguồn 

lực để hoàn thành kế hoạch đặt ra.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty

Trong năm, tổng tài sản đạt giá trị 9.061,23 tỷ đồng tăng trưởng 18,07% 

so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó tài sản dài hạn chiếm 73,55% trong 

cơ cáu tổng tài sản, còn lại là tài sản ngắn hạn. Cụ thể, tài sản dài hạn 

6.664,94 tỷ đồng, tăng 13,50% so với cùng kỳ năm. Nguyên nhân tài sản 

dài hạn tăng chủ yếu vì các tài sản mới đang xây dựng dở dang và các 

khoản đầu tư tài chính góp vốn vào công ty liên kết và các đơn vị khác. 

Tài sản ngắn hạn tăng trưởng 32.96% tương ứng với giá trị 2.396,28 tỷ 

đồng. Tài sản ngắn hạn tăng mạnh vì Công ty thực hiện đầu tư các khoản 

tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn, tiền gửi có kỳ hạn dài hạn và trái phiếu với 

giá trị 1.136 tỷ đồng.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình tài sản

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 TH 2018/ TH 2017 Tỷ trọng năm 2017 Tỷ trọng năm 2018

Tài sản ngắn hạn 1,802.31 2,396.28 132.96% 23.49% 26.45%
Tài sản dài hạn 5,871.98 6,664.94 113.50% 76.51% 73.55%
Tổng tài sản 7,674.29 9,061.23 118.07% 100% 100%

Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị còn lại Giá trị còn lại/ Nguyên giá
Nhà cửa, vật kiến trúc 8,242.18 3,681.52 44.67%
Máy móc thiết bị 4,235.44 186.29 4.40%
Phương tiện vận tải 60.19 13.27 22.05%
Thiết bị, dụng cụ quản 
lý 44.02 1.08 2.46%

TSCĐ khác 0.25  - 0.00%
Cộng 12,582.08 3,882.16 30.85%

Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị còn lại Giá trị còn lại/ Nguyên giá

Quyền sử dụng đất  -  -  - 

Phần mềm vi tính 1.53 0.99 64.67%

Cộng 1.53 0.99 64.67%
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Tình hình nợ phải trả

Đơn vị tính: Triệu đồng

Cơ cấu nợ phải trả qua các năm có sự thay đổi. Theo đó, nợ ngắn hạn chiếm 43,29% trong cơ cấu tổng nợ, cao hơn 

mức 12,97% tại năm 2017. Nợ dài hạn giảm tỷ trọng từ 87,03% xuống 56,71%. Giá trị nợ ngắn hạn tăng 514,30% so 

với cùng kỳ năm trước, đạt giá trị 1.818,20 tỷ đồng.

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 TH 2018/ TH 2017 Tỷ trọng năm 2017 Tỷ trọng năm 2018

Nợ ngắn hạn 270.96 1,393.53 514.30% 12.97% 43.29%
Nợ dài hạn 1,818.20 1,825.29 100.39% 87.03% 56.71%
Tổng nợ phải trả 2,089.15 3,218.83 154.07% 100% 100%
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, 
CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (đang trình duyệt)

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức

Đối với loại hình công ty cổ phần, khó khăn đối với doanh nghiệp đến từ hoạt động quản lý công ty. Quy chế 

quản trị Công ty sẽ đóng vai trò giúp các cổ đông góp vốn hay cổ đông sáng lập để điều hành công ty với 

cơ cấu tổ chức chặt chẽ, chuyên nghiệp. Trong năm, Công ty thực hiện ban hành Quy chế nội bộ về quản trị 

công ty nhiều quy chế nhằm phục công tác tổ chức, chính sách và quản lý Công ty.

Những cải tiến về chính sách

Trong năm, Công ty đã xây dựng và ban hành Quy chế khen thưởng hiệu quả công việc nhân viên theo hệ 

thống KPIs, sửa đổi bổ sung Quy chế nâng lương, Quy chế lương sản xuất điện và sản xuất khác… và tiến 

hành thông tin rõ ràng đến người lao động nhằm khuyến khuyến cán bộ nhân viên lao động hiệu quả, tích 

cực đổi mới sáng tạo và được ghi nhận xứng đáng với những gì đã cống hiến cho Công ty. 

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch

I Hoạt động sản xuất điện

1 Doanh thu (đã bao gồm lãi tiền gửi) Tỷ đồng 1,687.50

2 Chi phí (bao gồm lỗ chênh lệch tỷ giá) Tỷ đồng 1,021.40

3 Lợi nhuận SXKD điện Tỷ đồng 666.1

II Hoạt động tài chính (không lãi vay)

1 Doanh thu Tỷ đồng 20.3

2 Chi phí Tỷ đồng -

3 Lợi nhuận Tỷ đồng 20.3

III Hoạt động SX kinh doanh khác (SX khác, dịch vụ, thu nhập khác)

1 Doanh thu Tỷ đồng 10.1

2 Chi phí Tỷ đồng 9.3

3 Lợi nhuận Tỷ đồng 0.8

IV Tổng lợi nhuận (I)+(II)+(III) Tỷ đồng 687.2

V Mức cổ tức % 10
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Phương hướng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư dài hạn

Trong năm 2019, Công ty triển khai đầu tư các dự án. Cụ thể như sau:

• Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim: Hoàn thành hạng mục đào hầm và phát điện với công suất 80MW vào cuối năm 

2019.

• Dự án Nhà máy điện mặt trời Đa Mi: Hoàn thành vào tháng 6/2019.

• Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim giai đoạn 2: Hoàn thiện các thủ tục bổ sung quy hoạch.

Biện pháp triển khai thực hiện

• Phân công, theo dõi chặt chẽ tình trạng hệ thống thiết bị, công trình; có biện pháp ngăn ngừa hiệu quả các nguy 

cơ xảy ra sự cố; chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng và các phương án xử lý sự cố; xử lý nhanh chóng, chính xác các 

sự cố khách quan, hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố chủ quan.

• Nâng cao chất lượng sửa chữa lớn từ giai đoạn khảo sát, lập phương án kỹ thuật, lập kế hoạch đến giai đoạn 

nghiệm thu vận hành; thực hiện tốt lịch kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, hệ thống thiết bị, công trình.. Tổ chức bảo 

dưỡng sửa chữa công trình kiểu mẫu để rút kinh nghiệm và nhân rộng.

• Tiếp tục tổ chức, nâng cao chất lượng đào tạo cho lực lượng vận hành, sửa chữa; cán bộ quản lý, kỹ thuật…có đủ 

trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu vận hành và sửa chữa hệ thống thiết bị.

• Phối hợp Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia thực hiện khai thác tối ưu các hồ chứa, sẵn sàng phát điện 

và cấp nước các vùng hạ du trong mùa khô 2019.

• Thực hiện tốt công tác nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động; tối ưu hóa chi phí và thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí.

• Quản lý chặt chẽ lực lượng lao động; bố trí, phân bổ lực lượng lao động hợp lý, phù hợp với công việc để nâng cao 

năng suất lao động và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

• Tổ chức triển khai thực hiện đề án nâng cao độ tin cậy và hiệu quả vận hành các tổ máy phát điện nhằm tăng hiệu 

quả vận hành tối đa của thiết bị và giảm chi phí trong bảo dưỡng sửa chữa.

• Thực hiện tiết kiệm chi phí trong sản xuất; tổ chức mua sắm tập trung; tổ chức đấu thầu/chào hàng rộng rãi, hạn 

chế tối đa chỉ định thầu hoặc mua sắm trực tiếp trong công tác đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị.

• Đầu tư và kiểm soát có hiệu quả các dự án; nâng cao chất lượng quản lý các công trình đầu tư xây dựng, đảm bảo 

thực hiện đúng quy trình, quy định, đúng tiến độ.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI  
(tiếp theo)

 

• Tổ chức đào tạo chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau, có 

năng lực giải quyết công việc ở nhiều lĩnh vực khó và mới.

• Đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ 

trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

• Thực hiện rà soát, hiệu chỉnh, sửa đổi và ban hành mới các 

quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn công việc theo yêu 

cầu nhiệm vụ và đúng quy định của ngành và pháp luật hiện 

hành. Nghiêm túc thực hiện các quy định quản lý nội bộ của 

Công ty và quy định của pháp luật.

• Thực hiện tốt công tác an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống 

cháy nổ, bảo vệ môi trường và PCLB; bảo đảm trật tư, an ninh 

khu vực.

• Tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống thiết bị, công 

trình; phối hợp chặt chẽ với các BCH PCTT và TKCN tỉnh Lâm 

Đồng và Bình Thuận thực hiện tốt kế hoạch công tác phòng 

chống lụt bão.

• Phối hợp với cơ quan công an, quân sự địa phương tổ chức 

thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ, đảm bảo an ninh, trật tự trong 

khu vực và an toàn cho công trình.

Nâng cao chất lượng của Ban quản lý dự án (QLDA)
• Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim: Phối hợp với Tư vấn giám sát 

theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện các gói thầu; thường xuyên 

nhắc nhở, đánh giá, phân tích và đưa các giải pháp khắc phục 

trong các cuộc họp định kỳ giữa Ban QLDA, Tư vấn giám sát 

và các nhà thầu, đảm bảo tiến độ chung của dự án; Phối hợp 

hỗ trợ Nhà thầu trong công tác giải ngân đảm bảo theo kế 

hoạch đã đề ra. Phấn đấu hoàn thành các hạng mục còn lại 

của Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim để đưa tổ máy 5 vào vận 

hành phát điện đủ công suất 80MW.

• Dự án Nhà máy điện mặt trời Đa Mi: Giám sát, đôn đốc các 

nhà thầu hoàn thành các công việc theo đúng tiến độ ký kết 

hợp đồng. Chủ động làm việc với các sở, ngành để đẩy nhanh 

công tác xin cấp giấy hoạt động điện lực và các thỏa thuận 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nâng cao 

năng lực quản trị của Công ty

khác; Chủ động thực hiện đồng thời các công 

việc để đảm bảo tiến độ đưa dự án vào vận 

hành thương mại trước ngày 30/6/2019.

• Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim - giai đoạn 

2: Tiếp tục phối hợp Công ty cổ phần Tư vấn 

Xây dựng điện 2 giải trình bổ sung các yêu 

cầu của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc đảm 

bảo nguồn nước cung cấp cho hạ du, trình lại 

Bộ Công Thương phê duyệt Báo cáo bổ sung 

quy hoạch, bổ sung Dự án mở rộng NMTĐ 

Đa Nhim - Giai đoạn 2 vào Quy hoạch phát 

triển điện lực Quốc gia. 
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ

• Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty 

• Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty 

• Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT 
ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Công tác đầu tư phát triển

Trong năm 2018, Công ty đăng ký 13 hạng mục với tổng số tiền là 46,41 tỉ đồng. Thực hiện năm 2018 hoàn tất 12 hạng 

mục với tổng giá trị  là 44,65 tỉ đồng đạt 96,2% kế hoạch, 01 hạng mục chuyển tiếp sang năm 2019 là Hệ thống xả, giám 

sát dòng chảy tối thiểu sau đập Hàm Thuận.

Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2018 là một năm có nhiều cơ hội và thách thức đối với hoạt động kinh doanh của Công ty, vì vậy, Hội đồng quản 

trị đã tập trung mọi nguồn lực để tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2018.

• Duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bám sát thực hiện thành công những định hướng của 

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và năm 2018,

• Quản lý vốn đầu tư theo hướng trách nhiệm hiệu quả, luôn đảm bảo dòng tiền ổn định cho hoạt động kinh 

doanh; tập trung thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quản lý chi phí theo từng chi tiêu được phê duyệt trong 

kế hoạch,

• Tổ chức đào tạo nâng cao chất lượng trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên đảm bảo yêu cầu công việc, tổ 

chức sắp xếp lại bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu quả; xây dựng đội ngũ nhân sự vừa có năng lực chuyên môn 

vừa có tác phong chuyên nghiệp để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

• Thực hiện nghiêm túc theo các quy trình, quy định công tác phòng chống lụt bão, an toàn vệ sinh lao động, 

phòng chống chảy nổ, bảo vệ môi  trường. 

Kết quả kinh doanh năm 2018

Lưu lượng nước về các hồ chứa khu vực Hàm Thuận – Đa Mi cao hơn cùng kỳ trung bình nhiều năm tạo điều kiện 

thuận lợi trong việc phát điện và tham gia thị trường điện; hệ thống thiết bị vận hành ổn định, tin cậy và nguồn nhân lực 

ổn định, có đủ trình độ chuyên môn, kinh nghiệm đáp ứng được nhu cầu công việc trên tất cả các lĩnh vực hoạt động 

của Công ty.. 

STT Chỉ tiêu Đơn vị KH 2018 TH 2018 TH2018/KH2018

1
Sản lượng điện 
thương phẩm

Triệu kWh 2.640 3.048 115,45%

1
Doanh thu

Tỷ đồng 1.663,64 2.398,56 144,18%

2
Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng 819,31 1.600,97 195,40%

3
Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng 658,71 1.285,18 195,11%

Kết quả đầu tư xây dựng năm 2018
Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT Dự án Kế hoạch 2018 Thực hiện 2018 Tỉ lệ  (%)

1 Mở rộng NMTĐ Đa Nhim 506,62 459,57 90,71

2 Nhà máy điện mặt trời Đa Mi 288,26 380,65 132,05

3 Mở rộng NMTĐ Đa Nhim 2 4,82 0,38 7,90

Tổng cộng 799,70 840,60 105,11

- Giá trị giải ngân của Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim không đạt kế hoạch do tiến độ thi công đường hầm bằng TBM 

bị chậm so với kế hoạch.

- Giá trị giải ngân của Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi cao hơn kế hoạch do:

• Theo kế hoạch, phao sẽ nhập khẩu từ nước ngoài nhưng thực tế Nhà thầu đã tổ chức thi công trong nước nên 

tăng tạm ứng để tạo điều kiện cho Nhà thầu.

•  Nhà thầu gói DMS-8 đã nỗ lực sản xuất, chế tạo toàn bộ thiết bị pin, inverter, máy biến thế…sớm hơn so với kế 

hoạch nên giá trị thanh toán phần thiết bị cao hơn.

v
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CÁC KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ

 - Đảm bảo các tổ máy phát, hệ thống thiết bị, 

công trình an toàn, ổn định sẵn sàng vận hành 

phát điện, thực hiện tốt tỷ lệ điện tự dùng và tổn 

thất điện năng;

 - Phối hợp Trung tâm điều độ Hệ thống điện 

Quốc gia khai thác có hiệu quả nguồn nước và 

thực hiện tích nước các hồ chứa Đơn Dương, 

Hàm Thuận cao nhất để sẵn sàng phát điện, 

cấp nước cho hạ du trong mùa khô;

 - Tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành tốt 

công tác kiểm tra, bảo dưỡng kế hoạch sửa 

chữa lớn năm 2019;

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA 
BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Trong năm 2018, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm 

vụ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Trong quá trình điều hành hoạt động sản 

xuất kinh doanh và đầu tư, Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh 

doanh, tình hình tài chính, tiến độ dự án đầu tư và các hoạt động khác của đơn vị để Hội đồng quản trị có ý 

kiến chỉ đạo kịp thời.

Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc còn có các cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn phù 

hợp, có năng lực và tinh thần trách nhiệm với công việc. Trong Công ty có sự đoàn kết nội bộ và sự phối hợp 

hoạt động nhịp nhàng đã tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện tạo tiền đề giúp Công ty hàn 

thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.

 - Đầu tư hiệu quả vào các dự án bên ngoài; 

nâng cao chất lượng quản lý các công trình 

đầu tư xây dựng, đảm bảo thực hiện đúng 

quy trình, quy định; 

 - Tiếp tục phát huy các lợi thế và khắc phục 

những khó khăn trong công tác thị trường 

điện nhằm đảm bảo tham gia chào giá thị 

trường điện cạnh trạnh có hiệu quả nhất;

 - Phối hợp với cấc cơ quan công an, quân sự 

địa phương tổ chức thực hiện tốt kế hoạch 

bảo vệ, đảm bảo an ninh, trật tự trong khu 

vực và an toàn cho công trình.
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BÁO CÁO QUẢN TRỊ 
CÔNG TY

• Danh sách thành viên Hội đồng quản trị 

• Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

• Ban Kiểm soát 

• Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, 

Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát. 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ông Nguyễn Trọng Oánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1964

Nơi sinh: Thị trấn Đông Triều, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh  

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 140C Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thiết bị nhà máy điện

Quá trình công tác 

- Từ 11/1985 đến 12/1992 Kỹ sư điện - NMTĐ Trị An

- Từ 01/1993 đến 06/1993 Đốc công phân xưởng cơ điện - NMTĐ Trị An

- Từ 09/1993 đến 12/1994 Kỹ sư điện NMTĐ Thác Mơ

- Từ 12/1994 đến 10/1995 Phó quản đốc Phân xưởng sửa chữa - NMTĐ Thác Mơ

- Từ 11/1995 đến 01/2 000 Quản đốc Phân xưởng sửa chữa - NMTĐ Thác Mơ

- Từ 02/2000 đến 12/2000 Phó Giám đốc NMTĐ Thác Mơ

- Từ 01/2001 đến 08/2006 Giám đốc NMTĐ Thác Mơ

- Từ 09/2006 đến 08/2007 Phó Trưởng ban QLDA NMTĐ Sơn la kiêm Trưởng ban CBSX NMTĐ SơnLa

- Từ 09/2007 đến 09/2011 Giám đốc - Công ty thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

- Từ 10/2011 đến 06/2017 Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần thuỷ điện  

                                                                  Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

- Từ 07/2017 đến nay Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Chức vụ hiện nay tại Công ty Chủ tịch Hội đồng - Công ty cổ phần thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác Ủy viên hội đồng quản trị các Công ty: Công ty cổ phần thủy điện Hạ Sông 

Pha, Công ty cổ phần phong điện Thuận Bình, Công ty cổ phần thủy điện A Vương.

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay  

- Đại diện sở hữu 147.736.085 cổ phần

- Cá nhân sở hữu 6.400 cổ phần

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: 8,33% Công ty cổ phần thủy điện Hạ Sông Pha

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không có

Ông Lê Văn Quang – Thành viên Hội đồng quản trị

Thông tin đã được trình bày ở phần Ban Điều hành

Ông Đỗ Minh Lộc – Thành viên Hội đồng quản trị

Thông tin đã được trình bày ở phần Ban Điều hành

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1       Nguyễn Trọng Oánh Chủ tịch 6,400 0.00%

2       Lê Văn Quang Thành viên 7,600 0.00%

3       Đỗ Minh Lộc Thành viên 7,100 0.00%
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Các cuộc họp của hội đồng quản trị

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buối họp HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự họp

1 Nguyễn Trọng Oánh Chủ tịch 5/5 100%

2 Lê Văn Quang Thành viên 5/5 100%

3 Đỗ Minh Lộc Thành viên 5/5 100%

Trong năm, HĐQT đã ban hành 43 nghị quyết. Cụ thể như sau

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

1         06/NQ- TĐĐHĐ 1/11/2018 Về việc thông qua hợp đồng Mua bán điện sửa đổi số 01

2         12/NQ- HĐQT 1/25/2018 Họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 01 năm 2018

3         17/NQ- HĐQT 2/1/2018 Về việc tạm ứng 25.000 USD cho ADB

4         21/NQ- HĐQT 2/12/2018
Về việc giao phụ trách Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Chi 
nhánh Công ty CP thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa 
Mi

5         23/NQ- HĐQT 2/13/2018 Về việc tạm ứng cổ tức năm 2017

6         26/NQ- HĐQT 2/28/2018 Về việc ban hành Quy chế khen thưởng hiệu quả công 
việc nhân viên theo hệ thống KPIs

7         32/NQ- HĐQT 3/19/2018 Về việc thông qua phụ lục hợp đồng số 3 Gói thầu số 
12.01-(DNE-D1) thuộc Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim

8         33/NQ- HĐQT 3/19/2018 Về việc tạm ứng trước cổ tức năm 2017 cho Tổng công ty 
Phát điện 1

9         37/NQ- HĐQT 3/22/2018 Họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 02 năm 2018

10     38/NQ- HĐQT 3/22/2018 Về việc thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ 
chức ĐHĐCĐ thường niên 2018

11     45/NQ- HĐQT 4/5/2018 Về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ 
thường niên năm 2018 của CTCP Thủy điện Hạ Sông Pha

12     49/NQ- HĐQT 4/10/2018 Về việc tuyển dụng lao động thay thế năm 2018

13     58/NQ- HĐQT 4/24/2018 Về việc tạm ứng cổ tức năm 2017 lần 2

14     59/NQ- HĐQT 4/24/2018 Họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 03 năm 2018

15     74A/NQ- TĐĐHĐ 5/4/2018 Về việc thông qua hợp đồng Mua bán điện sửa đổi bổ 
sung số 07

16     78/NQ- HĐQT 5/7/2018 Thông qua lựa chọn ngân hàng tài trợ vốn cho dự án Nhà 
máy điện mặt trời Đa Mi

17     81/NQ- HĐQT 5/8/2018

Về việc xử lý tình huống trong đấu thầu, gói thầu: Cung 
cấp, lắp đặt hệ thống quản lý, giám sát an toàn công trình 
thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (giai đoạn 2). 
Dự án : Nâng cấp hệ thống quản lý, giám sát an toàn công 
trình thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi 

18     84/NQ- HĐQT 5/15/2018 Về việc tạm ứng trước cổ tức năm 2017 lần 2 cho Tổng 
công ty Phát điện 1

19     86/NQ- HĐQT 5/29/2018
Về việc thông qua Hợp đồng Gói thầu DMS-9: Thiết kế, 
cung cấp, lắp đặt và thử nghiệm hệ thống phao neo Dự án 
nhà máy điện mặt trời Đa Mi

20     87/NQ- HĐQT 5/29/2018 Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

21     90/NQ- TĐĐHĐ 6/4/2018 Về việc thông qua hợp đồng Mua bán điện sửa đổi bổ 
sung số 08

22     91/NQ- TĐĐHĐ 6/5/2018

Về việc thông qua Phụ lục Hợp đồng số 326/2013/HĐTV-
TĐĐHĐ-PECC2 của Gói thầu số 01-(DNE-A1): Khảo sát 
phục vụ Thiết kế kỹ thuật, lập Thiết kế kỹ thuật – Tổng dự 
toán, Hồ sơ mời thầu. Dự án: Mở rộng nhà máy thủy điện 
Đa Nhim.

23     93/NQ- HĐQT 6/13/2018 Về việc chi cổ tức lần 3 năm 2017

24     94/NQ- HĐQT 6/17/2018
Về việc thông qua Hợp đồng. Gói thầu DMS-10: Thiết kế, 
cung cấp, lắp đặt, thử nghiệm trạm và đường dây 110kV 
thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi

25     98/NQ- HĐQT 6/28/2018 Về việc chi trả trước cổ tức lần 3 năm 2017 cho EVNGEN-
CO1

26     103/NQ- HĐQT 7/3/2018
Về việc thông qua hợp đồng. Gói thầu DMS-8: Thiết kế, 
cung cấp, lắp đặt và thử nghiệm hệ thống thiết bị quang 
điện Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi

27     104/NQ- HĐQT 7/3/2018 Về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động Ban Quản 
lý dự án mở rộng NMTĐĐa Nhim (lần 3)

28     107/NQ- HĐQT 7/10/2018 Về việc lựa chọn ngân hàng mở L/C và nguồn vốn để tạm 
ứng các gói thầu của Dự án Nhà máy điện mặt trời Đa Mi
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29     111/NQ- HĐQT 7/27/2018 Họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 04 năm 2018

30     129/NQ- TĐĐHĐ 8/31/2018
Về việc thông qua hợp đồng Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt 
hệ thống quản lý, giám sát an toàn công trình thủy điện Đa 
Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (Giai đoạn 2)

31     133/NQ- HĐQT 9/14/2018
Về việc thông qua việc giới thiệu nhân sự ứng cử thành 
viên Ban kiểm soát và chốt danh sách cổ đông để tổ chức 
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

32     135/NQ- HĐQT 9/14/2018

Họp Hội đồng quản trị thông qua tiến độ dự án nhà máy 
điện mặt trời Đa Mi và thông qua tiến độ giải pháp điện dự 
án mở rộng NMTĐĐa Nhim; Giải pháp đảm bảo tiến độ 
đàm hầm bằng TBM

33     135.1/NQ- TĐĐHĐ 9/18/2018
Về việc ký Phụ lục số 04 của Hợp đồng số 368/DHD-CC47 
ngày 09/12/2015 Gói thầu số 12.01-(DNE-D1): Công tác 
xây dựng kiến trúc chính

34     136/NQ- HĐQT 9/21/2018
Về việc thông qua chủ trương chuyển giao thực hiện hợp 
đồng các hạng mục đồng bộ và kiến trúc nhà máy đảm 
bảo tiến độ phát điện tổ máy 5 vào cuối năm 2018

35     137/NQ- HĐQT 9/27/2018
Về việc thông qua việc giới thiệu nhân sự ứng cử thành 
viên Ban kiểm soát và chốt danh sách cổ đông để tổ chức 
Đại hội cổ đông bất thường

36     142/NQ- HĐQT 10/5/2018 Họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 05 năm 2018

37     145/NQ- TĐĐHĐ 10/16/2018

Về việc thông qua Phụ lục số 01 của hợp đồng số 133/
DHD-HDEC&CHINT&SINOPHYDRO ngày 04/07/2018. 
Gói thầu DMS-8: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và thử nghiệm 
thiết bị quang điện. Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi

38     154/NQ- TĐĐHĐ 10/26/2018 Về việc sử dụng vốn đối ứng thanh toán các gói thầu của 
Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi

39     156/NQ- TĐĐHĐ 10/29/2018
Về việc ký Phụ lục của Hợp đồng số 368/DHD-CC47 ngày 
09/12/2015. Gói thầu số 12.01-(DNE-D1): Công tác xây 
dựng kiến trúc công trình chính.

40     163/NQ- TĐĐHĐ 11/9/2018

Về việc thông qua việc chuyển giao và phê duyệt kế 
hoạch thực hiến các khối lượng còn lại thuộc hạng mục 
Bill K-Công tác kiến trúc. Gói thầu 12.01-(DNE-D1): Công 
tác xây dựng kiến trúc công trình chính. Dự án: Mở rộng 
NMTĐĐa Nhim

41     164/NQ- TĐĐHĐ 11/9/2018 Về việc thông qua định mức sửa chữa lớn thiết bị cơ – 
thủy lực NMTĐ Hàm Thuận

42     165/NQ- TĐĐHĐ 11/9/2018 Về việc tạm ứng cổ tức năm 2018

43     166/NQ- TĐĐHĐ 11/13/2018 Về việc ban hành Quy chế phân phối tiền lương SXKD 
khác

Trong năm, HĐQT đã đưa ra 36 quyết định. Cụ thể như sau:

STT Số Quyết định Ngày Nội dung

1 03/QĐ-TĐĐHĐ 1/3/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể dự án: Nhà máy điện 
mặt trời Đa Mi

2 08/QĐ-TĐĐHĐ 1/16/2018 Về việc ban hành Quy chế nâng lương
3 14/QĐ-TĐĐHĐ 1/26/2018 Về việc ban hành Quy chế điều hành của Công ty

4 18/QĐ-TĐĐHĐ 2/1/2018

- Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Lập 
hồ sơ thiết kế, hiệu chỉnh lại thỏa thuận hệ thống SCADA/EMS 
Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi sau khi chuyển đổi truyền 
tín hiệu từ RTU sang sử dụng gate way theo IEC 60870.5.104”. 
- Dự án: Nâng cấp hệ thống thiết bị điều tốc, điều thế, bảo vệ cho tổ máy 01 
Hàm Thuận và hệ thống điều kiển toàn NMTĐ Hàm Thuận.

5 20/QĐ-TĐĐHĐ 2/1/2018
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Dự án: Nâng cấp hệ thống 
quản lý, giám sát an toàn công trình thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa 
Mi.

6 22/QĐ-TĐĐHĐ 2/12/2018 Về việc giao phụ trách Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ 
phần thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi.

7 23/QĐ-TĐĐHĐ 2/12/2018 Về việc phê duyệt quyết toán tiền nhân công thực hiện các hợp đồng cung 
cấp dịch vụ kỹ thuật năm 2017.

8 25/QĐ-TĐĐHĐ 2/23/2018 Về việc phê duyệt quyết toán tiền nhân công sửa chữa lớn tự làm năm 2017.

9 28/QĐ-TĐĐHĐ 3/15/2018 Về việc ban hành Quy chế khen thưởng hiệu quả công việc nhân viên theo 
hệ thống KPIs.

10 46/QĐ-TĐĐHĐ 4/6/2018 Về việc kiện toàn tổ chức, sắp xếp lại ban QLDA mở rộng NMTĐĐa Nhim – 
Chi nhánh Công ty.

11 47/QĐ-TĐĐHĐ 4/6/2018 Về việc bổ nhiệm Giám đốc Ban QLDA mở rộng NMTĐĐa Nhim – Chi nhánh 
Công ty.

12 69/QĐ-TĐĐHĐ 4/27/2018 Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần 
thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi.

13 70/QĐ-TĐĐHĐ 4/27/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch tiền lương SXKD điện năm 2018 của người lao 
động.

14 71/QĐ-TĐĐHĐ 4/27/2018 Về việc phê duyệt tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2017 của 
người quản lý Công ty.

15 72/QĐ-TĐĐHĐ 4/27/2018 Về việc phê duyệt tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2018 của 
người quản lý Công ty.

16 77/QĐ-TĐĐHĐ 5/7/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các gói thầu đầu tư phát triển 
năm 2018.

17 79/QĐ-TĐĐHĐ 5/7/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Các gói thầu sửa chữa lớn 
năm 2018 (Đợt 2)”.

18 88/QĐ-TĐĐHĐ 5/29/2018 Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

19 95/QĐ-TĐĐHĐ 6/18/2018 Về việc phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương SXKD điện thực hiện năm 2017 
của người lao động.

20 96/QĐ-TĐĐHĐ 6/26/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Kiểm toán báo cáo 
tài chính của Công ty năm 2018.

21 97/QĐ-TĐĐHĐ 6/27/2018 Về việc áp dụng Quy chế quản lý tài sản và nguồn vốn của Tập đoàn Điện 
lực Quốc gia Việt Nam trong Công ty (DHD).

22 100/QĐ-TĐĐHĐ 6/28/2018 Về việc khen thưởng Ban điều hành Công ty năm 2017.

23 102/QĐ-TĐĐHĐ 6/28/2018 Về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động Ban Quản lý dự án mở rộng 
NMTĐĐa Nhim.

24 105/QĐ- 
TĐĐHĐ 7/4/2018

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Cung 
cấp, lắp đặt hệ thống quản lý giám sát an toàn công trình thủy điện Đa 
Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi, giai đoạn 2”. Dự án: Nâng cấp hệ thống quản 
lý, giám sát an toàn công trình thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi
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25 106/QĐ- 
TĐĐHĐ 7/10/2018 Về việc phê duyệt danh mục sữa chữa lớn tài sản cố định năm 2019 của 

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

26 109/QĐ- 
TĐĐHĐ 7/25/2018

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu Thẩm tra thiết kế 
giải pháp đảm bảo tiến độ phát điện tố máy 5 vào cuối năm 2018. Dự án: 
Mở rộng NMTĐĐa Nhim

27 118/QĐ- 
TĐĐHĐ 8/6/2018

Về việc thông qua Thiết kế kỹ thuật – Dự toán và phê duyệt hang mục 
“Giải pháp đảm bảo tiến độ phát điện Tổ máy 5 vào cuối năm 2018” vào kế 
hoạch năm 2018. Dự án: Mở rộng NMTĐĐa Nhim.

28 119/QĐ- 
TĐĐHĐ 8/6/2018 Về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai, giám sát thực hiện Kế hoạch sản 

xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016- 2020 của Công ty

29 120/QĐ- 
TĐĐHĐ 8/13/2018

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Hạng mục: Giải pháp 
đảm bảo tiến độ phát điện Tổ máy 5 vào cuối năm 2018. Dự án: Mở rộng 
NMTĐĐa Nhim.

30 121/QĐ- 
TĐĐHĐ 8/13/2018 Về ban hành Quy định làm việc của Ban chỉ đạo triển khai, giám sát thực 

hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm

31 131/QĐ- 
TĐĐHĐ 9/5/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Các gói thầu sửa chữa lớn 

năm 2018 (Đợt 3)”

32 132/QĐ- 
TĐĐHĐ 9/13/2018 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung đợt 3. Dự án: Mở 

rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim

33 140/QĐ- 
TĐĐHĐ 10/2/2018 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định phương án vay vốn theo phương 

thức tự vay tự trả cho Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi

34 147/QĐ- 
TĐĐHĐ 10/17/2018

Về việc phê duyệt kế hoạch chi phí ADB thuê tư vấn đánh giá dự án và chi 
phí cho nhân viên của ADB đi tham gia đánh giá dự án thuộc Dự án Nhà 
máy điện mặt trời Đa Mi

35 152/QĐ- 
TĐĐHĐ 10/24/2018 Về việc bổ sung danh mục sửa chữa lớn năm 2018 “Xử lý sạt lở và đảm 

bảo thoát nước công trình thủy công Đa Nhim”

36 167/QĐ- 
TĐĐHĐ 11/13/2018 Về việc phê duyệt danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho Dự án nhà máy điện 

mặt trời Đa Mi

BAN KIỂM SOÁT
Danh sách thành viên Ban Kiểm soát

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1          Ngô Thế Long Trưởng Ban 1,500 0.000

2          Hoàng Văn Long Thành viên

3          Hoàng Thị Thanh Hương Thành viên

Ông Ngô Thế Long – Trưởng Ban Kiểm soát
Năm sinh: 1980

Nơi sinh: Nghệ An

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Phường B’Lao - TP. Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

¨Quá trình công tác 

• Từ 04/2004 – 10/2009 Nhân viên kế toán - Công ty thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi

• Từ 10/2009 – 06/2016 Phó phòng TCKT – Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi

• Từ 06/2016 đến nay Trưởng Ban kiểm soát – Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Trưởng Ban kiểm soát – Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Trưởng Ban kiểm soát – Công ty cổ phần thủy điện Hạ Sông Pha

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện na: 1.500 cổ phần tương đương với  0,0003%/VĐL

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: 0,13% Công ty cổ phần thủy điện Hạ Sông Pha

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không
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Ông Hoàng Văn Long – Thành viên Ban Kiểm soát

Năm sinh: 1980

Nơi sinh: Thái Bình

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Số 6, Ngõ 68/177/60/6, đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 14, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội.

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XDDDCN; Cử nhân QTKD.

Quá trình công tác 

• Từ 03/2002 đến 04/2010 Nhân viên tiếp nhận vật tư, nhân viên kỹ thuật, kỹ thuật thi công, Công ty Lắp máy 

69-1 nay là CTCP LILAMA 69-1 (Đại Phúc – Bắc Ninh).

• Từ 05/2010 đến 06/2012 Công nhân, Kỹ thuật phân xưởng Cơ nhiệt, Công ty nhiệt điện Uông Bí.

• Từ 07/2012 đến 06/2013 Kỹ thuật viên phân xưởng Cơ nhiệt, Công ty nhiệt điện Uông Bí.

• Từ 07/2013 đến nay Chuyên viên Ban Tổng hợp, Tổng công ty Phát điện 1.

• Từ 06/2018 đến nay Thành viên Ban kiểm soát

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Chuyên viên Ban Tổng hợp, Tổng công ty Phát điện 1

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: Không

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: Không

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không

Bà Hoàng Thị Thanh Hương – Thành viên Ban Kiểm soát

Ngày sinh: 13/03/1971

Nơi sinh: Thái Bình

Quốc tịch: Việt Nam

 Địa chỉ thường trú: Tòa nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Kế toán.

Quá trình công tác 

• Từ 04/1992 đến 09/1995 CV – Phòng TCKT – TT Thông tin – Công ty Điện lực 1

• Từ 10/1997 đến07/2006 CV – Phòng TCKT – Công ty thông tin viễn thông – Điện lực

• Từ 07/2006 đến12/2006 Phó trưởng phụ trách phòng Tổ chức – kiêm Phó trưởng phụ trách tài chính kế 

toán – TD Viễn thông Điện lực.

• Từ 01/2012 đến07/2012 Tổ công tác EVN thực hiện nhiệm vụ bản giao giữa 2 tập đoàn: Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam và Tập đoàn viễn thông Quân đội.

• Từ 08/2012đến 05/2013 Dự án tiếp nhận công nghệ quản lý tài chính và vật tư ICT - EVN

• Từ 06/2013 đến 01/2017 Phó trưởng phòng tiếp nhận công nghệ và triển khai hệ thống quản lý tài chính 

– vật tư (ERP) – Ban QLDA FMIS/MMIS- EVN

• Từ 02/2017 – đến nay Chuyên viên chính – Ban Tài chính – Kế toán – Tổng công ty Phát điện 1

• 11/2018 – đến nay Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi

Chức vụ hiện nay tại Công ty Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác Chuyên viên chính – Ban Tài chính – Kế toán – Tổng công ty Phát điện 1
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Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông
Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động điều hành của HĐQT đã tuân thủ theo 
đúng pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty, Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đúng 

trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; đúng định hướng phát triển và đổi mới của Công ty;

Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên HĐQT và BKS tham dự, nội dung các cuộc họp chủ yếu 

tập trung bàn về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2018, tài liệu được chuẩn bị chu 

đáo, thời gian, địa điểm đúng theo thông báo mời họp,

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc đã hoạt động đúng chức năng, 

nhiệm vụ, đúng quy chế phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

Ban Tổng Giám đốc duy trì thường xuyên họp giao ban, thành phần tham dự họp đầy đủ, nội dung họp tập trung giải 

quyết các vướng mắc trong điều hành, quản lý, những khó khăn, vướng mắc được đưa ra các biện pháp giải quyết 

ngay trong cuộc họp, Mỗi cuộc họp đều được thư ký ghi chép đầy đủ nội dung các ý kiến chỉ đạo tổng hợp thông báo 

xuống các đơn vị sản xuất và phòng ban biết để thực hiện.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các 
cán bộ quản lý khác
Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát đã có mối quan hệ phối hợp trong việc thực hiện quyền hạn 

và trách nhiệm được quy định trong Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật;

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ 

kiểm tra, giám sát và tham gia các cuộc họp của HĐQT;

Ban kiểm soát đã được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, Các báo cáo của Ban kiểm 

soát đều được gửi đến HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát đã 

thực hiện đúng chức năng do Pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, không ảnh hưởng đến hoạt động của Hội đồng 

quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và 

Ban kiểm soát.

STT Họ và tên Lương Thưởng Cho Công ty 
vay

Vay của 
Công ty

1  Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT 871.449.840 109,574,875 - -

UVHĐQT kiêm Tổng Giám đốc 835.956.240 99,269,500 - -

UVHĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 743.209.440 93,458,500 - -

2  Ban kiểm soát

Trưởng ban Kiểm soát 720.000.000 90,000,000 - -

2 thành viên 276.000.000 34,500,000 - -



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 DNH - “Chúng tôi chọn năng lượng xanh”67 68

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
KIỂM TOÁN 2018

• Ý kiến kiểm toán viên

• Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
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NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT


