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TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN 

ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 303/BC-TĐĐHĐ Lâm Đồng, ngày 24 tháng 04 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 

 

Phần I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 

1. Tình hình thiết bị: 

Hầu hết các tổ máy, thiết bị hoạt động ổn định, tuy có xảy ra một vài sự cố nhưng 

được khắc phục nhanh chóng, đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, liên tục. 

2. Tình hình thủy văn: 

Trong năm, tình hình thủy văn trên lưu vực hồ chứa Hàm Thuận tương đối thuận lợi, 

lưu lượng bình quân nước về hồ là 61,83 m3/s, cao hơn so với cùng kỳ 2017 và TBNN 

(năm 2017: 56,67 m3/s; TBNN: 51,03 m3/s), đặc biệt trong tháng 8 và 9, hồ Hàm Thuận 

phải xả điều tiết với tổng lượng nước khoảng 111,54 triệu m3. Ngược lại, lưu lượng bình 

quân nước về hồ chứa Đa Nhim là 19,94 m3/s, thấp hơn so với cùng kỳ 2017 và TBNN 

(năm 2017: 39,85 m3/s; TBNN: 22,79 m3/s) nhưng phải xả tràn khoảng 60,5 triệu m3 để 

điều tiết do lượng nước về tập trung trong tháng 11 và 12. Chi tiết như sau: 

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 18,80 

Lưu lượng nước chạy máy m3/s 25,12 17,82 57,60 61,83 

Lưu lượng nước xả bình quân m3/s 14,34 1,88 0,00 3,51 

Tổng lượng nước xả qua đập  tr. m3 452,98 60,50 0,00 111,54 

Mực nước hồ đầu kỳ m 1.042,29 1.042,00 605,10 603,49 

Mực nước hồ cuối kỳ m 1.042,00 1.041,90 603,49 597,84 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ: 

1. Công tác vận hành sản xuất điện: 

Kế hoạch sản lượng năm là 2.665 triệu kWh, thực hiện đến ngày 31/12/2018 là 3.070 

triệu kWh đạt 115,19 % so với kế hoạch năm. Chi tiết như sau: 

mailto:trusochinh@dhd.com.vn


 

 

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

Địa chỉ: 80A Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng 

Điện thoại: 02633.728171 - Fax: 02633.866457 

Email: trusochinh@dhd.com.vn                              

 

 Trang: 2/10 

 

 

Nội dung 
KH 

2018 

TH 

2018 

TH 

2017  

TH/KH 

(%) 

SS 2017 

(%) 

Sản lượng điện sản xuất (Tr.kWh) 2.665 3.070 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 2.022 1.850 134,46 109,24 

Sản lượng điện thương phẩm (Tr.kWh) 2.640 3.049 3.287 115,45 92,73 

Đa Nhim - Sông Pha 1.151 1.041 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 98,00 99,76 97,21 

Tỉ lệ thời gian dừng máy sự cố 0,5 0,01 0,01 2,00 100,00 

Tỉ lệ thời gian dừng máy bảo dưỡng 4,0 4,72 1,99 118,00 238,38 

Ghi chú:  

- Hệ số khả dụng và Tỉ lệ thời gian dừng máy bảo dưỡng không đạt kế hoạch do kéo 

dài thời gian dừng H1 Hàm Thuận để tiểu tu kết hợp thực hiện lắp đặt, nâng cấp hệ thống 

điều tốc và điều khiển từ ngày 12/11 đến ngày 10/12. 

- Trong các tháng cuối năm 2018, do nhu cầu của Hệ thống điện, Nhà máy Hàm 

Thuận và Đa Mi phải phát cao nên MNH Hàm Thuận giảm thấp hơn MNDBT khoảng 

7,2m tương ứng sản lượng là 173 triệu kWh. 

2. Sửa chữa lớn: 

Trong năm 2018, Công ty đăng ký 16 hạng mục (14 công trình đăng ký mới và 02 

hạng mục công trình chuyển tiếp) với tổng số tiền là 57,43 tỉ đồng. Công ty đã tổ chức 

triển khai thực hiện toàn bộ các hạng mục, công trình. Thực hiện năm 2018 là 49,84 tỉ 

đồng, đạt 86,78% kế hoạch. 

Bổ sung hạng mục phát sinh: “Xử lý sạt lở và đảm bảo thoát nước công trình thủy 

công Đa Nhim” với giá trị 449 triệu đồng. 

Chi tiết đính kèm Phụ lục I: Tình hình thực hiện sửa chữa lớn năm 2018. 

3. Công tác cung cấp dịch vụ: 

Trong năm, Công ty đã ký kết 45 hợp đồng dịch vụ (trong đó có 11 hợp đồng có giá 

trị dưới 20 triệu đồng/hợp đồng). Tổng giá trị hợp đồng ký kết khoảng 12,99 tỉ đồng (bao 

gồm 10% thuế VAT), doanh thu trong năm đạt khoảng 13,60 tỉ đồng. 

Tiếp tục thực hiện hoàn thành các hợp đồng dịch vụ đã ký kết theo đúng tiến độ với 

chất lượng cao, đảm bảo an toàn và thanh quyết toán từng phần: Thủy điện Xekaman 1-

Xekaman Sanxay; Thủy điện Đa Dâng; Thủy điện Hồi Xuân… 
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4. Hoạt động sản xuất kinh doanh: 

Stt Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực hiện  Tỷ lệ (%) 

I. Hoạt động sản xuất điện     

1. Doanh thu (bao gồm lãi tiền gửi) Tỉ đồng 1.589,48 2.451,85 154,25 

2. 
Chi phí (bao gồm lỗ chênh lệch 

tỉ giá) 
Tỉ đồng 929,07 884,12 95,16 

3. Lợi nhuận SXKD điện Tỉ đồng 660,41 1.567,73 237,39 

II. Hoạt động tài chính (không lãi vay)    

1. Doanh thu  Tỉ đồng 15,95 23,54 147,62 

2. Chi phí  Tỉ đồng 0 (4,77)  

3. Lợi nhuận Tỉ đồng 15,95 28,31 177,55 

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

1. Doanh thu  Tỉ đồng 10,35 13,60 131,43 

2. Chi phí  Tỉ đồng 9,32 10,43 111,99 

3. Lợi nhuận Tỉ đồng 1,03 3,17 306,38 

IV. Tổng lợi nhuận (I)+(II)+(III)  677,39 1.599,21 236,08 

V. Tỉ lệ chia cổ tức % 10 22 220 

Trong đó: Tổng quỹ lương, thù lao, tiền thưởng ATĐ thực hiện 2018 của NQL Công 

ty là 5.296.058.000 đồng, bao gồm:  

- Tiền lương của người quản lý chuyên trách: 4.694.216.000 đồng 

- Tiền thưởng An toàn điện của người quản lý chuyên trách: 301.934.000 đồng 

- Thù lao của người quản lý không chuyên trách: 299.908.000 đồng. 

III. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ:  

1. Đầu tư xây dựng: 

1.1. Tóm tắt giải ngân của 3 dự án: 

Đơn vị tính: Tỉ đồng 

Stt Dự án Kế hoạch  Thực hiện  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 bị chậm. 
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- Giá trị giải ngân của Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi cao hơn kế hoạch chủ 

yếu là do việc thanh toán phần thiết bị của các Nhà thầu DMS-8 và DMS-9 tăng cao cụ thể 

như sau: 

+ Giải ngân Gói thầu DMS-8: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và thử nghiệm hệ thống 

thiết bị quang điện tăng khoảng 57,46 tỷ đồng do số lần thanh toán của hợp đồng được 

thực hiện nhiều đợt nên nhà thầu đã đẩy nhanh tiến độ cấp hàng để đảm bảo dòng vốn thực 

hiện dự án. 

 + Giải ngân Gói thầu DMS-9: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và thử nghiệm hệ thống 

phao neo tăng 84,39 tỷ đồng vì: 

(i) Số lần thanh toán của hợp đồng được thực hiện nhiều đợt và nhà thầu tổ chức thi 

công sản xuất phao trong nước nên khối lượng sản xuất và thanh toán từng đợt được đẩy 

nhanh. Vì vậy, giá trị giải ngân tăng lên 31 tỷ đồng, vượt 10% so với kế hoạch. 

(ii) Tăng tạm ứng thêm 10% theo cam kết trong Biên bản thương thảo hợp đồng lên 

41 tỷ đồng, vượt 14% so với kế hoạch. 

(iii) Giá trị hợp đồng dự kiến để tính kế hoạch thấp hơn so với thực tế 90 tỷ đồng nên 

kế hoạch thấp hơn thực tế khoảng 21 tỷ đồng, giảm 10% so với kế hoạch. 

+ Giải ngân Gói thầu DMS-10: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, thử nghiệm trạm và 

đường dây 110kV giảm 29,39 tỷ đồng do nhà thầu chưa đảm bảo tiến độ thi công theo cam 

kết.  

1.2. Tình hình thực hiện: 

a) Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim: 

Hầu hết các hạng mục đều đáp ứng tiến độ theo hợp đồng trừ công tác khoan đường 

hầm. 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. 

b) Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi: 

(*) Công tác ĐBGPMB:  

Đã chi trả chi phí đền bù, hỗ trợ 44/45 hộ dân, hiện còn 01 hộ dân thuộc xã Đa Mi 

chưa nhận tiền đền bù cho phần đất hành lang tuyến đường dây 110kV do nguyên nhân 

chủ yếu là vấn đề giá đền bù (Hộ dân này đang yêu cầu đền bù giá rất cao so với mức giá 

công bố theo quy định). Công ty đang tiếp tục phối hợp với địa phương vận động hộ dân 

này đồng thuận đảm bảo tiến độ phát điện của dự án trong tháng 6/2019. 

(*) Công tác vay vốn:  

Công ty đang thực hiện đồng thời hai phương án vay vốn: 

- Phương án vay vốn nước ngoài: Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) đã có thư 

ngày 01/04/2019 về cơ bản đồng ý gia hạn thời gian ký kết hợp đồng trước 30/06/2019. 

Phương án vay vốn đang trình Tập đoàn Điện lực Việt Nam xem xét phê duyệt và Công ty 

đang đàm phán dự thảo hợp đồng tín dụng và các thế chấp.  
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- Phương án vay vốn trong nước: Công ty đang thực hiện thủ lục lựa chọn nhà tài 

trợ cho dự án, đàm phán dự thảo hợp đồng tín dụng và các hợp đồng thế chấp. 

Trong thời gian chưa vay được vốn, Công ty sử dụng vốn đối ứng và vốn sản xuất 

kinh doanh để thanh toán cho nhà thầu và sẽ hoàn trả sau khi giải ngân được nguồn vốn 

vay. 

c) Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim - Giai đoạn 2: 

 Công ty tiếp tục phối hợp với Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 tiến hành 

khảo sát, 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. 

2. 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. 

Công ty đã tổ chức thực hiện hoàn tất 12/13 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. 

3. Công tác đầu tư tài chính: 

Kế hoạch góp vốn năm 2018 là 15,4 tỉ đồng. Năm 2018, Công ty chưa thực hiện góp 

vốn vào TBW do TBM chưa có thông báo góp vốn. 

Chi tiết đính kèm Phụ lục II: Tình hình thực hiện kế hoạch mua sắm TSCĐ bằng 

nguồn vốn KHCB/ĐTPT năm 2018. 

IV. CÔNG TÁC TỐI ƯU HÓA: 

Trong năm 2018, Công ty đã triển khai thực hiện kế hoạch tối ưu hóa chi phí theo chỉ 

đạo của Tập đoàn và Tổng công ty Phát điện 1. Kết quả thực hiện như sau: 

Stt Nội dung ĐVT 
Kế hoạch 

2018 

Chỉ 

tiêu 

KH. 

TUH 

Thực hiện 

2018 

TH/KH 

(%) 

1. Sản lượng điện sản xuất Tr.kWh 2.665 Tăng   3.070 115,19 

2. 
Sản lượng điện thương 

phẩm 
Tr.kWh 2.640 Tăng   3.049 115,45 

3. Tỷ lệ tổn thất và tự dùng %SLĐ 0,95 Giảm  0,74 77,89 

4. Hệ số khả dụng  % 95,5 Tăng   95,27 99,76 

5. Tỷ lệ dừng máy do sự cố %  0,5 Giảm  0,01 2,00 

6. Tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng % 4,0 Giảm  4,72 118,00 

7. Giá bán điện bình quân đ/kWh 565,71 Tăng  762,64 134,81 

8. Doanh thu SXD Tr.đồng 1.493.478 Tăng  2.325.132 155,68 

9. Giá trị tồn kho Tr.đồng 34.846 -3% 33.801 39.185 112,45 

10. Đấu thầu qua mạng Gói  CHCT ≥50%   62%(28/45) 124,44 
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thầu  ĐTRR, ĐTHC 

≥40% 

 

72%(8/11) 

 

181,82 

11. Chi phí Tr.đồng         

11.1 Chi phí vật liệu Tr.đồng 6.922 -7,5% 6.403 4.926 71,16 

11.2 Dịch vụ mua ngoài Tr.đồng 10.173 -7,5% 9.410 6.591 64,79 

11.3 Chi phí bằng tiền khác 
Tr.đồng

  
29.296 -12%  27.099 26.953 92,00 

11.4 Chi phí SCL Tr.đồng 57.432 -7,5% 53.125 49.839 86,78 

 

Phần II 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019 

Căn cứ công văn số 454/EVNGENCO1-TH ngày 27/11/2018 của Chủ tịch Tổng 

công ty Phát điện 1 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 

2019 của DHD, Công ty đăng ký kế hoạch chi tiết như sau: 

1. Các chỉ tiêu về kỹ thuật: 

TT Chỉ tiêu Kế hoạch 

1. Sản lượng điện sản xuất (triệu kWh) 2.665 

 Đa Nhim - Sông Pha - Đa Nhim mở rộng 1.090 

 Hàm Thuận - Đa Mi 1.543 

 Điện mặt trời Đa Mi 32 

2. Sản lượng điện thương phẩm (triệu kWh) 2.640 

 Đa Nhim - Sông Pha - Đa Nhim mở rộng 1.080 

 Hàm Thuận - Đa Mi 1.529 

 Điện mặt trời Đa Mi 31 

3. Tỉ lệ tổn thất và tự dùng (%SLĐ) 0,99 

4. Hệ số khả dụng 96,21 

5. Tỉ lệ thời gian dừng máy bảo dưỡng 3,29 

6. Tỉ lệ thời gian dừng máy sự cố 0,50 

Chi tiết đính kèm các phụ lục: 

Phụ lục III: Tổng hợp kế hoạch sản lượng điện năm 2019. 

Phụ lục III.1: Tình hình thủy văn năm 2018 và dự báo năm 2019. 

2. Công tác sửa chữa lớn: 
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Công ty đăng ký 16 hạng mục, công trình với tổng số vốn khoảng 65,49 tỉ đồng. 

Trong đó, hạng mục phân bổ chi phí bánh xe công tác cho 2 tổ máy H1 và H3 Đa Nhim 

khoảng 18,54 tỉ đồng (Phân bổ từ 2017 - 2020). 

Chi tiết đính kèm phụ lục IV: Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2019 

3. Hoạt động sản xuất kinh doanh: 

Công ty đăng ký kế hoạch sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu chính như sau: 

TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 

I. Hoạt động sản xuất điện   

1. Doanh thu (đã bao gồm lãi tiền gửi) Tỉ đồng 1.687,55 

2. Chi phí (bao gồm lỗ chênh lệch tỉ giá) Tỉ đồng 1.015,38 

3. Lợi nhuận SXKD điện Tỉ đồng 672,17 

II. Hoạt động tài chính (không lãi vay) 

1. Doanh thu Tỉ đồng 20,31 

2. Chi phí Tỉ đồng - 

3. Lợi nhuận Tỉ đồng 20,31 

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

1. Doanh thu  Tỉ đồng 10,13 

2. Chi phí  Tỉ đồng 9,31 

3. Lợi nhuận Tỉ đồng 0,82 

IV. Tổng lợi nhuận (I)+(II)+(III) Tỉ đồng 693,30 

V. Tỉ lệ cổ tức % 12 

Trong đó: Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng ATĐ kế hoạch 2019 của người 

quản lý là: 4.092.936.000 đồng, bao gồm: 

- Tiền lương của người quản lý chuyên trách: 3.610.008.000 đồng. 

- Tiền thưởng An toàn điện của người quản lý chuyên trách: 252.288.000 đồng. 

- Thù lao của người quản lý không chuyên trách: 230.640.000 đồng. 

Chi tiết đính kèm các phụ lục: 

Phụ lục V: Tổng hợp tình hình thực hiện KH tài chính năm 2018 và KH năm 2019. 

Phụ lục V.1: Tình hình thực hiện KH tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019. 

4. Công tác đầu tư:  

4.1. Đầu tư xây dựng: 

a) Dự án mở rộng NM TĐ Đa Nhim:  

- Kế hoạch giải ngân là 269,22 tỉ đồng. 
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- Đẩy nhanh tiến độ khắc phục sạt trượt đường hầm TBM, phấn đấu hoàn thành toàn 

bộ dự án đưa vào vận hành phát điện thương mại trong năm 2019. 

b) Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim (Gđ2): Tiếp tục công tác chuẩn bị đầu tư, kế 

hoạch vốn giải ngân là 2,27 tỉ đồng. 

c) Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi:  

- Kế hoạch giải ngân là 721,31 tỉ đồng. 

- Đóng điện đường dây và trạm 110kV: 30/04/2019. 

- Đóng điện trạm Inverter A: 20/05/2019. 

- Hoàn thành toàn bộ công trình: 15/6/2019. 

4.2. Đầu tư phát triển:  

Mua sắm máy móc, trang thiết bị gồm 16 hạng mục (Bao gồm 01 hạng mục công 

trình chuyển tiếp từ năm 2018 và 15 hạng mục đăng ký mới năm 2019) với tổng vốn là 

72,22 tỉ đồng. 

Phụ lục VI: Kế hoạch mua sắm TSCĐ bằng nguồn vốn KHCB/ĐTPT năm 2019 đính 

kèm. 

5. Chỉ tiêu tối ưu hóa chi phí:  

Stt Nội dung ĐVT 
Kế hoạch 

2019 
Chỉ tiêu Giá trị 

Kế hoạch 

TUH 

1. Sản lượng điện sản xuất Tr.kWh 2.665  Tăng -   

2. Sản lượng điện thương phẩm Tr.kWh 2.640  Tăng -   

3. Tỷ lệ tổn thất và tự dùng %SL 0,99 Giảm -  

4. Hệ số khả dụng % 96,21  Tăng -   

5. 
Tỉ lệ thời gian dừng máy bảo 

dưỡng 
% 3,29  Giảm -   

6. 
Tỉ lệ thời gian dừng máy sự 

cố 
% 0,50 Giảm -  

7. Giá trị tồn kho Tr.đồng 39.185 -3% -1.175 38.010 

8. Đấu thầu qua mạng 
Gói 

thầu 

 CHCT: ≥50% 

 ĐTRR, ĐTHC: 

≥40%  

    

9. Chi phí Tr.đồng         

9.1 Chi phí vật liệu Tr.đồng 10.085 -7,5% -756 9.329 

9.2 Dịch vụ mua ngoài Tr.đồng 12.181 -7,5% -914 11.267 

9.3 Chi phí bằng tiền khác  Tr.đồng 33.726 -12% -4.047 29.679 

9.4 Chi phí SCL Tr.đồng 65.487 -7,5% -4.912 60.575 
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6. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019: 

6.1. Mục tiêu: 

Đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy và hiệu quả các tổ máy phát điện và hệ thống 

công trình; thực hiện tốt các chỉ số kỹ thuật về tỷ lệ điện tự dùng, hệ số khả dụng, tỷ lệ thời 

gian dừng máy sự cố và tỷ lệ thời gian dừng máy bảo dưỡng. 

Hoàn thành vượt mức kế hoạch kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và tỷ lệ cổ tức. 

Vận hành tối ưu các hồ chứa, tích nước các hồ chứa đạt mực nước cao nhất cuối năm. 

Hoàn thành các chỉ tiêu trong đề án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng 

suất lao động; kế hoạch tối ưu hóa chi phí; kế hoạch quản trị rủi ro trong Công ty. 

Đẩy nhanh tiến độ khắc phục sạt trượt, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án và phát 

điện thương mại chính thức trong năm 2019. 

Đảm bảo Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi vận hành phát điện thương mại trước 

30/6/2019. 

Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim giai đoạn 2: Hoàn thành công tác bổ sung quy 

hoạch và triển khai thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án trong năm 2019. 

Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phương án thoái vốn tại các công ty cổ phần có 

vốn góp của Công ty trong tháng 6/2019.  

6.2. Nhiệm vụ và giải pháp: 

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 sự cố khách quan, hạn chế đến mức 

thấp nhất các sự cố chủ quan. 

Theo dõi chặt chẽ tình trạng hệ thống truyền tải, nguồn điện; tính toán, dự báo tình 

hình thủy văn để vận hành tối ưu các hồ chứa; bố trí, huy động nhân lực sửa chữa hợp 

lý,…để thực hiện chào giá hiệu quả nhằm tăng tối đa doanh thu từ thị trường điện.  

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. 

Nâng cao chất lượng SCL từ giai đoạn khảo sát, lập PAKT, 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.. Triển khai BDSC 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. 

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 

BDSC. 

Thực hiện tốt các giải pháp trong kế hoạch tối ưu hóa chi phí; thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí, chống tham nhũng. 

Thực hiện tiết kiệm chi phí trong sản xuất; nâng cao tỉ lệ đấu thầu rộng rãi, qua 

mạng; hạn chế tối đa chỉ định thầu hoặc mua sắm trực tiếp. 
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Rà soát, hiệu chỉnh các quy chế, quy định về quản lý nội bộ và tổ chức triển khai áp 

dụng nghiêm túc, hiệu quả; điều chỉnh quy chế trả lương, thưởng theo hướng khuyến 

khích, động viên người lao động đóng góp nhiều và hiệu quả cho Công ty. 

Tổ chức đào tạo chuyên gia trong các lĩnh vực mũi nhọn, có khả năng giải quyết 

công việc ở nhiều lĩnh vực khó và mới. 

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. 

Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp Người đại diện phần vốn tại các CTCP có 

vốn góp của Công ty xây dựng và trình HĐQT phương án thoái vốn trong tháng 6/2019.   

Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim:  

- Phối hợp với TVGS, TVTK và nhà thầu tổ chức khắc phục nhanh chóng sự cố sạt 

trượt đường hầm, sửa chữa TBM để sớm thi công trở lại; 

- Hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh kế hoạch chi phí, nghiệm thu, quyết toán A-B, 

quyết toán hạng mục. 

Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi:  

Tích cực, chủ động phối hợp các nhà thầu thực hiện hoàn thành các hạng mục công 

việc theo đúng tiến độ hợp đồng.  

Khẩn trương hoàn thành các hồ sơ xin cấp phép giấy hoạt động điện lực;  

Chủ động thực hiện đồng thời các công việc để đảm bảo tiến độ đóng điện vận hành 

đường dây và trạm biến áp 110kV trước 30/4/2019; phát điện trạm Inverter A (20MWp) 

trước 20/5/2019 và hoàn thành toàn bộ trước ngày 15/6/2019. 

Dự án mở rộng nhà máy thuỷ điện Đa Nhim - giai đoạn 2:  

Tích cực phối hợp PECC2 giải trình các đề xuất của tỉnh Ninh Thuận để hoàn thiện 

hồ sơ bổ sung quy hoạch. 

Trên đây là toàn bộ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư 

năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Công ty. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC 
- ĐHĐCĐ thường niên 2019; 

- HĐQT; 

- Ban KS; 

- Lưu: VT, KHVT. 

 

 

 

 

 

Lê Văn Quang 
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Stt Ký hiệu
Ngày ban 

hành
Hình thức Nội dung Ghi chú

1 03/QĐ-TĐĐHĐ                    01-03-18 Lấy ý kiến Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi 
2 06/NQ-TĐĐHĐ                   01-11-18 Lấy ý kiến Nghị quyết Vv thông qua hợp đồng mua bán điện bổ sung số 01
3 08/QĐ-TĐĐHĐ                    16/01/2018 Lấy ý kiến Quyết định ban hành quy chế nâng lương lần 2
4 12/NQ-TĐĐHĐ                   25-01-2018 Họp Nghị quyêt họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 1 năm 2018
5 14/QĐ-TĐĐHĐ                   26-01-2018 Lấy ý kiến Quyết định ban hành Quy chế điều hành công ty (lần 2)
6 17/NQ-TĐĐHĐ                   02-01-18 Lấy ý kiến NQ Về việc tạm ứng 25.000 USD cho ADB

7 18/QĐ-TĐĐHĐ                   02-01-18 Lấy ý kiến
QĐ Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Lập hồ sơ thiết kế, hiệu chỉnh lại thoả 
thuận hệ thống SCADA/EMS Nhà máy Thuỷ điện Hàm Thuận - Đa Mi sau khi chuyển đổi truyền tín 
hiệu từ RTU sang sử dụng gate way theo IEC 60870.5.104”

8 20/QĐ-TĐĐHĐ                   02-07-18 Lấy ý kiến
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp hệ thống quản lý, giám sát 
an toàn công trình th  ủy điện
Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

9 21/NQ-TĐĐHĐ                   02-12-18 Lấy ý kiến NQ Về việc giao phụ trách Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật

10 22/QĐ-TĐĐHĐ                   
02-12-18 Lấy ý kiến

QĐ Về việc giao phụ trách Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Chi nhánh Công ty CP thủy điện Đa Nhim – 
Hàm Thuận – Đa Mi

11 23/QĐ-TĐĐHĐ                   02-12-18 Lấy ý kiến QĐ Về việc phê duyệt quyết toán tiền nhân công thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ kỹ thuật năm 
12 25/QĐ-TĐĐHĐ                   26-02-2018 Lấy ý kiến QĐ về việc phê duyệt quyết toán tiền nhân công sửa chữa lớn tự làm năm 2017
13 26/NQ-TĐĐHĐ                   28-02-2018 Lấy ý kiến Nghị quyết Về việc ban hành Quy chế khen thưởng hiệu quả công việc nhân viên theo hệ thống KPI
14 28/NQ-TĐĐHĐ                   15-03-2018 Lấy ý kiến Quyết định về việc ban hành Quy chế khen thưởng hiệu quả công việc nhân viên theo hệ thống KPI

15 32/NQ-TĐĐHĐ                   
19-03-2018 Lấy ý kiến

Nghị quyết Về việc thông qua phụ lục hợp đồng số 3 Gói thầu số 12.01-(DNE-D1) thuộc Dự án mở rộng 
nhà máy thủy điện Đa Nhim

16 33/NQ-TĐĐHĐ                   19-03-2018 Lấy ý kiến Nghị quyết Về việc tạm ứng trước cổ tức năm 2017 cho Tổng Công ty Phát điện 1
17 37/NQ-TĐĐHĐ                   22-03-2018 Họp Nghị quyết Họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 02 năm 2018
18 38/HĐ-TĐĐHĐ                   22-03-2018 Lấy ý kiến Nghị quyết về việc thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018

19 45/NQ-TĐĐHĐ                   04-05-18 Lấy ý kiến
Nghị quyết về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2018 của CTCP Thuỷ 
điện Hạ Sông Pha

20 46/QĐ-TĐĐHĐ                   04-06-18 Lấy ý kiến Quyết định kiện toàn bộ máy Ban QLDA MR NMTĐ Đa Nhim
21 47/QĐ-TĐĐHĐ                   04-06-18 Lấy ý kiến Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Ban QLDA MR NMTĐ Đa Nhim đối với ông Nguyễn Đình Chiến
22 49/NQ-TĐĐHĐ                   04-10-18 Lấy ý kiến Nghị quyết về việc tuyển dụng lao động thay thế năm 2018
23 58/NQ-TĐĐHĐ                   13-02-2018 Lấy ý kiến Nghị quyết tạm ứng cổ tức 2017 lần 2
24 59/NQ-TĐĐHĐ                   24-04-2018 Họp Nghị quyết họp HĐQT lần 3 năm 2018
25 69/QĐ-TĐĐHĐ                   27-04-2018 Lấy ý kiến Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty
26 70/QĐ-TĐĐHĐ                   27-04-2018 Lấy ý kiến Quyết định phê duyệt KH tiền lương năm 2018 của người lao động
27 71/QĐ-TĐĐHĐ                   27-04-2018 Lấy ý kiến Quyết định về việc phê duyệt tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2017 của người quản lý 
28 72/QĐ-TĐĐHĐ                   27-04-2018 Lấy ý kiến Quyết định phê duyệt tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch N.2018 của người quản lý Công ty
29 74/NQ-TĐĐHĐ                 05-04-18 Lấy ý kiến Nghị quyết về việc thông qua hợp đồng Mua bán điện sửa đổi bổ sung số 07

Đính kèm Báo cáo số  42/BC-TĐĐHĐ ngày 24 tháng 04 năm 2019

Phụ lục I:
DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2018



Stt Ký hiệu
Ngày ban 

hành
Hình thức Nội dung Ghi chú

30 77/QĐ-TĐĐHĐ                   05-07-18 Lấy ý kiến Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Các gói thầu đầu tư phát triển năm 2018”
31 78/NQ-TĐĐHĐ                   05-10-18 Lấy ý kiến Nghị quyết Thông qua lựa chọn ngân hàng tài trợ vốn cho dự án Nhà máy điện mặt trời Đa Mi
32 79/QĐ-TĐĐHĐ                   05-07-18 Lấy ý kiến Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Các gói thầu sửa chữa lớn năm 2018 (Đợt 2)”
33 84/NQ-TĐĐHĐ                   15-05-2018 Lấy ý kiến Nghị quyết Về việc tạm ứng trước cổ tức năm 2017 lần 2 cho Tổng Công ty Phát điện 1

34 86/NQ-TĐĐHĐ                   
29-05-2018 Lấy ý kiến

Nghị quyết 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

35 87/NQ-TĐĐHĐ                   29-05-2018 Lấy ý kiến Nghị quyết về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
36 88/HĐ-TĐĐHĐ                   29-05-2018 Thực hiện Nghị quyết số 87/NQ- Quyết định về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
37 93/NQ-TĐĐHĐ                   13-06-2018 Lấy ý kiến Nghị quyết về việc chi cổ tức lần 3 năm 2017

38 94/NQ-TĐĐHĐ                   19-06-2018 Lấy ý kiến
Nghị quyết 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

39 95/QĐ-TĐĐHĐ                   18-06-2018 Lấy ý kiến Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương SXĐ thực hiện năm 2017 của người lao động

40 96/QĐ-TĐĐHĐ                   26-06-2018 Lấy ý kiến
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Kiểm toán báo cáo tài chính của 
Công ty năm 2018

41 97/QĐ-TĐĐHĐ                   27-06-2018 Lấy ý kiến QĐ việc Áp dụng Quy chế quản lý tài sản và nguồn vốn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
42 98/NQ-TĐĐHĐ                   28-06-2018 Lấy ý kiến Nghị quyết về việc chi trả trước cổ tức lần 3 năm 2017 cho EVNGENCO 1
43 100/HĐ-TĐĐHĐ                  28-06-2018 Lấy ý kiến Quyết định khen thưởng Ban QL điều hành Công ty năm 2017

44
102/QĐ-TĐĐHĐ                  

28-06-2018 Lấy ý kiến
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động Ban Quản lý dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa 
Nhim (lần 3)

45 103/NQ-TĐĐHĐ                  
07-04-18 Lấy ý kiến

Nghị quyết 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

46 104/NQ-TĐĐHĐ                  
07-03-18 Lấy ý kiến

Nghị quyết về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động Ban Quản lý dự án mở rộng Nhà máy Thủy 
điện Đa Nhim (lần 3)

47 105/QĐ-TĐĐHĐ                  07-04-18 Lấy ý kiến

QĐ 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 th  ủy điện
Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

48 106/QĐ-TĐĐHĐ                  07-10-18 Lấy ý kiến
Quyết định về việc phê duyệt danh mục sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2019 của Công ty Cổ phần 
Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

49 107/NQ-TĐĐHĐ                  07-10-18 Lấy ý kiến
Nghị quyết 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

50 109/QĐ-TĐĐHĐ                  25-07-2018 Lấy ý kiến
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu Thẩm tra thiết kế giải pháp đảm bảo 
tiến độ phát điệntố máy 5 vào cuối năm 2018Dự án: Mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim

51 103/NQ-TĐĐHĐ                  04/07/2018 Xin ý kiến bằng VB
Nghị quyết 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

52 104/NQ-TĐĐHĐ                  03/07/2018 Xin ý kiến bằng VB
Nghị quyết về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động Ban Quản lý dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa 
Nhim (lần 3)

53 105/QĐ-TĐĐHĐ                  04/07/2018 Xin ý kiến bằng VB

QĐ 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 th  ủy điện
Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

54 106/QĐ-TĐĐHĐ                  10/07/2018 Xin ý kiến bằng VB
Quyết định về việc phê duyệt danh mục sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện 
Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

55 107/NQ-TĐĐHĐ                  10/07/2018 Xin ý kiến bằng VB
Nghị quyết 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



Stt Ký hiệu
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56 109/QĐ-TĐĐHĐ                  25/07/2018 Xin ý kiến bằng VB
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu Thẩm tra thiết kế giải pháp đảm bảo tiến độ 
phát điệntố máy 5 vào cuối năm 2018Dự án: Mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim

57 111/NQ-TĐĐHĐ                  27/07/2018 Họp Nghị quyết họp HĐQT lần 4

58 118/QĐ-TĐĐHĐ                  06/08/2018 Xin ý kiến bằng VB
Quyết định về việc thông qua Thiết kế kỹ thuật - Dự toán và phê duyệt hạng mục “Giải pháp đảm bảo tiến độ 
phát điện Tổ máy 5 vào cuối năm 2018” vào k  ế hoạch năm 2018 
Dự án: Mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim

59 119/QĐ-TĐĐHĐ                  06/08/2018 Xin ý kiến bằng VB
Quyết định 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

60 120/QĐ-TĐĐHĐ                  13/08/2018 Xin ý kiến bằng VB
Quyết định 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 nhà máy thủy điện Đa Nhim

61 121/QĐ-TĐĐHĐ                  13/08/2018 Xin ý kiến bằng VB
Quyết định ban hành quy định làm việc của Ban chỉ đạo triển khai và giám sát thực hiện Kế hoạch SXKD và 
ĐTPT 5 năm 2016-2020

62 129/NQ-TĐĐHĐ                  31/08/2018 Xin ý kiến bằng VB
Nghị quyết 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)

63 131/QĐ-TĐĐHĐ                  05/09/2018 Xin ý kiến bằng VB Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Các gói thầu sửa chữa lớn năm 2018 (Đợt 3)”
64 132/QĐ-TĐĐHĐ                  13/09/2018 Xin ý kiến bằng VB

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung đợt 3 Dự án: Mở rộng nhà máy thủy điện Đa 
Nhim

65 133/NQ-TĐĐHĐ                  14/09/2018 Xin ý kiến bằng VB
Nghị quyết về việc thông qua việc giới thiệu nhân sự ứng cử thanh viên Ban kiểm soát và chốt danh sách cổ đông 
để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

66 135/NQ-TĐĐHĐ                  14/09/2018 Xin ý kiến bằng VB
Nghị quyết 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 phát điện dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim; Giải pháp đảm bảo tiến độ đào hầm bằng TBM

67 135.1/NQ-TĐĐHĐ                18/09/2018 Xin ý kiến bằng VB
Nghị quyết về việc ký Phụ lục số 4 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

68 136/NQ-TĐĐHĐ                  21/09/2018 Xin ý kiến bằng VB
Nghị quyết 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 Gói thầu 12.01- Công tác xây dựng và kiến trúc 
công trình chính Dự án: Mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim

69 137/NQ-TĐĐHĐ                  27/09/2018 Xin ý kiến bằng VB
Nghị quyết về việc thông qua việc giới thiệu nhân sự ứng cử thanh viên Ban kiểm soát và chốt danh sách cổ đông 
để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường

70 142/NQ-TĐĐHĐ                  05/10/2018 Họp Nghị quyết cuộc họp HĐQT lần 5 năm 2018

71 145/NQ-TĐĐHĐ                  16/10/2018 Xin ý kiến bằng VB
Nghị quyết về việc thông qua Phụ lục số 1 của hợp đồng số 133/DHD- HDEC&CHINT&SINOHYDRO 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 

72 147/QĐ-TĐĐHĐ                  17/10/2018 Xin ý kiến bằng VB
Quyết định 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 lại tham gia đánh giá dự án thuộc Dự án Nhà máy điện mặt trời Đa Mi

73 151/QĐ-TĐĐHĐ                  22/10/2018 Xin ý kiến bằng VB Quy định thể lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2018

74 152/QĐ-TĐĐHĐ                  24/10/2018 Xin ý kiến bằng VB
Quyết định 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”

75 154/NQ-TĐĐHĐ                  26/10/2018 Xin ý kiến bằng VB Nghị quyết về việc sử dụng vốn đối ứng thanh toán các gói thầu của Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi

76 156/NQ-TĐĐHĐ                  29/10/2018 Xin ý kiến bằng VB
NQ về việc ký Phụ lục số 5 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

77 163/NQ-TĐĐHĐ                  09/11/2018 Xin ý kiến bằng VB
Nghị quyết về việc thông qua việc chuyển giao và phê duyệt kế hoạch thực hiện các khối lượng còn lại thuộc 
h  ạng 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 nhà máy thủy điện Đa 

78 164/NQ-TĐĐHĐ                  09/11/2018 Xin ý kiến bằng VB Nghị quyết về việc thông qua định mức sửa chữa lớn thiết bị cơ - thủy lực Nhà máy thủy điện Hàm Thuận
79 165/NQ-TĐĐHĐ                  09/11/2018 Xin ý kiến bằng VB Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2018
80 166/NQ-TĐĐHĐ                  13/11/2018 Xin ý kiến bằng VB Nghị quyết về việc ban hành Quy chế phân phối tiền lương SXKD khác
81 167/QĐ-TĐĐHĐ                  13/11/2018 Xin ý kiến bằng VB Quyết định về việc phê duyệt danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi
82 168/QĐ-TĐĐHĐ                  14/11/2018 Xin ý kiến bằng VB Quyết định ban hành quy chế phân phối tiền lương SXKD khác
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83 170/QĐ-TĐĐHĐ                  15/11/2018 Xin ý kiến bằng VB Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Hệ thống thang lương bảng lương và chế độ phụ cấp lương

84 171/NQ-TĐĐHĐ                  15/11/2018 Xin ý kiến bằng VB
Nghị quyết Về việc thông qua Phụ lục D của hợp đồng số 53/2016/HĐTV-TĐĐHĐ-TVĐ2   Gói thầu: Mô tả địa 
chất hố móng Dự án: Mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim

85 172/QĐ-TĐĐHĐ                  26/11/2018 Xin ý kiến bằng VB Quyết định danh sách quy hoạch cán bộ trong Công ty

86 173/QĐ-TĐĐHĐ                  29/11/2018 Xin ý kiến bằng VB
QĐ v/v ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng Công ty Cổ phần Thủy điện Đa 
Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

87 176/NQ-TĐĐHĐ                  06/12/2018 Xin ý kiến bằng VB Nghị quyết về việc thông qua Phương án kiện toàn mô hình tổ chức và bố trí, sắp xếp lao động trong Công ty

88 177/NQ-TĐĐHĐ                  06/12/2018 Xin ý kiến bằng VB
Nghị quyết về việc thông qua Phụ lục số 1 của Hợp đồng số 115/ DHD-NARIME&QIHUA ngày 29/5/2018 về 
việc thực hiện hợp đồng gói thầu DMS-9: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và thử nghiệm hệ thống phao và neo Dự án 

89 178/QĐ-TĐĐHĐ                  10/12/2018 Xin ý kiến bằng VB QĐ về việc mua trái phiếu ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

90 179/QĐ-TĐĐHĐ                  10/12/2018 Xin ý kiến bằng VB
Quyết định về việc thành lập Tổ Thẩm định chương trình thí nghiệm chạy thử và vận hành khai thác tổ máy H5 
theo giải pháp đảm bảo tiến độ phát điện Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim

91 180/NQ-TĐĐHĐ                  12/12/2018 Xin ý kiến bằng VB
Nghị quyết về việc thông qua chương trình thí nghiệm chạy thử và vận hành khai thác tổ máy theo giải pháp đảm 
b  ảo tiến độ phát điện Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim

92 181/NQ-TĐĐHĐ                  12/12/2018 Xin ý kiến bằng VB NQ thông qua Kế hoạch kiện toàn mô hình tổ chức và bố trí, sắp xếp lao động trong Công ty
93 183/NQ-TĐĐHĐ                  24/12/2018 Xin ý kiến bằng VB Nghị quyết về việc giải ngân vượt kế hoạch năm 2018 Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi
94 184/QĐ-TĐĐHĐ                  24/12/2018 Thực hiện Nghị quyết số 176/NQ-TĐĐHĐ Quyết định thành lập Phòng Hành chính và Lao động
95 185/QĐ-TĐĐHĐ                  24/12/2018 Thực hiện Nghị quyết số 176/NQ-TĐĐHĐ Quyết định giải thể Phòng Đầu tư Xây dựng
96 186/QĐ-TĐĐHĐ                  24/12/2018 Thực hiện Nghị quyết số 176/NQ-TĐĐHĐ Quyết định kiện toàn tổ chức của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật
97 187/QĐ-TĐĐHĐ                  24/12/2018 Thực hiện Nghị quyết số 176/NQ-TĐĐHĐ Quyết định kiện toàn tổ chức của Phân xưởng Vận hành Hàm Thuận-Đa Mi
98 188/QĐ-TĐĐHĐ                  24/12/2018 Thực hiện Nghị quyết số 176/NQ-TĐĐHĐ Quyết định kiện toàn tổ chức của Phân xưởng Vận hành Đa Nhim-Sông Pha
99 189/QĐ-TĐĐHĐ                  24/12/2018 Thực hiện Nghị quyết số 176/NQ-TĐĐHĐ Quyết định kiện toàn tổ chức của Phòng Vận hành-Thị trường điện
100 190/QĐ-TĐĐHĐ                  24/12/2018 Thực hiện Nghị quyết số 176/NQ-TĐĐHĐ Quyết định kiện toàn tổ chức của Phòng Kỹ thuật và An toàn
101 191/QĐ-TĐĐHĐ                  24/12/2018 Thực hiện Nghị quyết số 176/NQ-TĐĐHĐ Quyết định kiện toàn tổ chức của Phòng Tài chính và Kế toán
102 192/QĐ-TĐĐHĐ                  24/12/2018 Thực hiện Nghị quyết số 176/NQ-TĐĐHĐ Quyết định kiện toàn tổ chức Phòng Kế hoạch và Vật tư
103 195/QĐ-TĐĐHĐ                  27/12/2018 Nghị quyết số 181/NQ-TĐĐHĐ Quyết định giao nhiệm vụ quản lý Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật
104 196/QĐ-TĐĐHĐ                  27/12/2018 Nghị quyết số 181/NQ-TĐĐHĐ Quyết định giao nhiệm vụ quản lý Phòng Vận hành-Thị trường điện
105 197/QĐ-TĐĐHĐ                  27/12/2018 Nghị quyết số 181/NQ-TĐĐHĐ Quyết định giao nhiệm vụ quản lý Phòng Kỹ thuật An toàn
106 198/QĐ-TĐĐHĐ                  27/12/2018 Nghị quyết số 181/NQ-TĐĐHĐ Quyết định giao nhiệm vụ quản lý Phân xưởng Vận hành ĐN-SP
107 199/QĐ-TĐĐHĐ                  27/12/2018 Nghị quyết số 181/NQ-TĐĐHĐ Quyết định giao nhiệm vụ Quản lý Phòng Tài chính và Kế toán đối với bà Phạm Thị Hồng Hà từ ngày 1/1/2019
108 200/QĐ-TĐĐHĐ                  27/12/2018 Nghị quyết số 181/NQ-TĐĐHĐ 

Quyết định giao nhiệm vụ quản lý Phân xưởng vận hành Hàm Thuận - Đa Mi đối với ông Trần Vĩnh Lợi từ ngày 
1/1/2019

109 201/QĐ-TĐĐHĐ                  27/12/2018 Nghị quyết số 181/NQ-TĐĐHĐ Quyết định Giao nhiệm vụ quản lý Phòng Kế hoạch và Vật tư đối với ông Phạm Hoàng Hải từ ngày 1/1/2019
110 202/QĐ-TĐĐHĐ                  28/12/2018 Nghị quyết số 181/NQ-TĐĐHĐ Quyết định miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tổ chức Lao động đối với ông Lê Thành Cẩm từ ngày 1/1/2019
111 203/QĐ-TĐĐHĐ                  28/12/2018 Nghị quyết số 181/NQ-TĐĐHĐ Quyết định miễn nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng đối với ông Trịnh Quang Tiến Phước từ ngày 1/1/2019
112 204/QĐ-TĐĐHĐ                  28/12/2018 Nghị quyết số 181/NQ-TĐĐHĐ Quyết định giao nhiệm vụ Thư ký Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn từ ngày 1/1/2019
113 205/QĐ-TĐĐHĐ                  28/12/2018 Nghị quyết số 181/NQ-TĐĐHĐ Quyết định thôi nhiệm vụ Thư ký Công ty đối với ông Trịnh Quang Tiến Phước từ ngày 1/1/2019

114 206/NQ-TĐĐHĐ                  28/12/2018 Xin ý kiến bằng VB
Nghị quyết về việc phê duyệt Phụ lục số 1 của Hợp đồng số 126/2018/EPC-TĐĐHĐ-PCC1-AIT-ATS ngày 
21/06/2018 về việc thực hiện gói thầu DMS-10: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, thử nghiệm trạm và đường dây 
110kV Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi
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Chỉ tiêu  
Số đầu năm  
(triệu đồng) 

Số cuối năm 
 (triệu đồng) 

1.Tài sản ngắn hạn 1.802.308 2.596.281 

2. Tài sản dài hạn 5.871.980 6.464.945 

Tổng cộng tài sản 7.674.288 9.061.226 

3. Nợ phải trả 2.089.154 3.218.828 

4. Nguồn vốn chủ sở hữu 5.534752 5.791.626 

5. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 50.381 50.772 

Tổng cộng nguồn vốn 7.674.288 9.061.226 

2. Các  chỉ tiêu cơ bản của báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 

- Tổng doanh thu: 2.530.027 triệu đồng. 

- Tổng chi phí: 929.058 triệu đồng. 

- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 1.600.969 triệu đồng. 

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 1.285.177 triệu đồng. 

- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát: 4.065 triệu đồng. 

- Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ: 1.281.112 triệu đồng. 

Chi tiết trong báo cáo tài chính đính kèm. 

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- HĐQT; 
- Ban KS; 
- Lưu: VT, TCKT. 

 

  
 






























































































































































































