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CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN 

ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI 

Số:          /TB-TĐĐHĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố thông tin 

 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

 

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm 

Thuận - Đa Mi 

- Mã chứng khoán: DNH 

- Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng 

- Điện thoại liên hệ: 0263 728171  Fax: 0263 866457 

- Email: phuoctqt@dhd.com.vn; trusochinh@dhd.com.vn 

2. Loại thông tin công bố  

□định kỳ          bất thường          □24h          □theo yêu cầu  

3. Nội dung thông tin công bố  

Ngày 08 tháng 3 năm 2022, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm 

Thuận - Đa Mi (Công ty) nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 

5800452036 đăng ký thay đổi lần 09 ngày 03 tháng 03 năm 2022 do Sở kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp. 

Nội dung thay đổi: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty và 

cập nhật lại tên ngành, mã ngành kinh doanh phù hợp với Quyết định số 

27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06 tháng 07 năm 2018 về việc 

ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. 
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4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty 

vào ngày 08 tháng 3 năm 2022 tại đường dẫn: www.dhd.com.vn. 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công 

bố./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CTHĐQT (để b/c); 

- PTGĐ Nguyễn Đình Chiến; 

- BKS; 

- Lưu: VT, HCLĐ. 

 
 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Minh Lộc 

 

mailto:trusochinh@dhd.com.vn
http://www.dhd.com.vn/


 

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

Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

Điện thoại: 02633.728171 - Fax: 02633.866457 

Email: trusochinh@dhd.com.vn; Website: https://www.dhd.com.vn 

 

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN 

ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI 

Số:          /TB-TĐĐHĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lâm Đồng, ngày    tháng     năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

 

 

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

 

Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5800452036 đăng ký 

thay đổi lần 09 ngày 03 tháng 03 năm 2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng 

cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

của Công ty chúng tôi như sau: 

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận 

- Đa Mi 

- Mã chứng khoán: DNH 

- Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

- Điện thoại liên hệ: 0263 728171  Fax: 0263 866457 

- Email: phuoctqt@dhd.com.vn; trusochinh@dhd.com.vn 

- Website: https://www.dhd.com.vn 

2. Thông tin trước khi thay đổi 

a) Người đại diện pháp luật của Công ty 

Họ và tên: LÊ VĂN QUANG   Giới tính: Nam 

Chức danh: Tổng giám đốc 

Sinh ngày: 18/4/1968 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam 

Loại giấy tờ chức thực cá nhân: Chứng minh nhân dân 

Số giấy chứng thực cá nhân: 251237850 

Ngày cấp: 31/5/2017  Nơi cấp: Công an tỉnh Lâm Đồng 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo 

Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam 
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Chỗ ở hiện tại: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng, Việt Nam 

b) Ngành, nghề kinh doanh 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh Mã ngành 

1.  Trồng rừng, chăm sóc rừng 0210 

2.  Khai thác gỗ 0221 

3.  Khai thác lâm sản trừ gỗ 0222 

4.  Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290 

5.  
Sản xuất, truyền tải và phân phối điện 

Chi tiết: Sản xuất điện 

3510 

(Chính) 

6.  

Kinh doanh điện năng. Quản lý, vận hành, bảo dường, sửa 

chữa, cải tạo các thiết bị điện, các công trình thủy công, công 

trình kiến trúc của nhà máy thủy điện. Đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa 

thiết bị nhà máy điện. Kinh doanh vật tư, thiết bị. Lập dự án 

đâu tư xây dựng, quản lý dự án đâu tư xây dựng, tư vấn giám 

sát thi công xây lắp. Đầu tư xây dựng và lắp đặt công trình thủy 

điện, nhiệt điện, địa nhiệt điện, phong điện, năng lựợng mặt 

trời, dầu khí, trạm điện và đường dây tải điện đến cấp điện áp 

500 KV. Tư vấn lập dự án đâu tư, quản lý dự án đầu tư, lập dự 

toán và tổng dự toán công trình dân dụng, công nghiệp, dầu 

khí. Sản xuất, sửa chữa, thí nghiệm hiệu chỉnh, kiểm định an 

toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện và phụ kiện, cấu kiện 

thép bê tông và cung ứng vật tư thiết bị ngành điện, Chế biến, 

bảo quản, kinh doanh thủy sản.  

(Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 

về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 

trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điêu 

kiện kinh doanh đối với các ngành nghề có điều kiện) 

Ngành, nghề 

chưa khớp mã 

với Hệ thống 

ngành kinh tế 

Việt Nam 

3. Thông tin sau khi thay đổi 

a) Người đại diện pháp luật của Công ty 

Họ và tên: ĐỖ MINH LỘC  Giới tính: Nam 

Chức danh: Tổng giám đốc 

Sinh ngày: 20/6/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam 

Loại giấy tờ chức thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân 
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Số giấy chứng thực cá nhân: 045075004482 

Ngày cấp: 28/6/2021  Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính                                                                                                 

về trật tự xã hội 

Địa chỉ thường trú: Số 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng, Việt Nam 

Địa chỉ liên lạc: Số 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng, Việt Nam 

b) Ngành, nghề kinh doanh 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh 
Mã 

ngành 
Ghi chú 

1.  
Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm 

nghiệp 
0210 

Mã hóa lại ngành 

nghề hiện có cho 

đúng với hệ thống 

ngành nghề Kinh tế 

Việt Nam năm 2018 

2.  Khai thác gỗ 0220 
Mã hóa từ ngành 

nghề hiện có 0221 

3.  Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231 
Mã hóa từ ngành 

nghề hiện có 0222 

4.  Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299 
Mã hóa từ ngành 

nghề hiện có 4290 

5.  Sản xuất điện 
3511 

(Chính) Mã hóa từ ngành 

nghề hiện có 3510 
6.  Truyền tải và phân phối điện 3512 

7.  

Đào tạo sơ cấp 

Chi tiết: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về 

quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị 

nhà máy điện 

8531 

Mã hóa từ ngành, 

nghề chưa khớp với 

Hệ thống ngành nghề 

kinh tế Việt Nam 

8.  
Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu 

Chi tiết: Kinh doanh điện năng 
4669 

Mã hóa từ ngành, 

nghề chưa khớp với 

Hệ thống ngành nghề 

kinh tế Việt Nam 

9.  

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 

Chi tiết: Kinh doanh, cung ứng vật tư, thiết bị ngành 

điện 

4649 

Mã hóa từ ngành, 

nghề chưa khớp với 

Hệ thống ngành nghề 

kinh tế Việt Nam 
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STT Tên ngành, nghề kinh doanh 
Mã 

ngành 
Ghi chú 

10.  

Hoạt động tư vấn quản lý 

Chi tiết:  

- Lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý dự án đầu tư 

xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây lắp. 

- Tư vấn lập dự án đầu tư, quản lý dự án đầu tư, lập 

dự toán và tổng dự toán công trình dân dụng, công 

nghiệp, dầu khí. 

7020 

Mã hóa từ ngành, 

nghề chưa khớp với 

Hệ thống ngành nghề 

kinh tế Việt Nam 

11.  

Xây dựng công trình điện 

Chi tiết: Đầu tư xây dựng và lắp đặt công trình thủy 

điện, nhiệt điện, địa nhiệt điện, phong điện, năng 

lượng mặt trời, dầu khí, trạm điện và đường dây tải 

điện đến cấp điện áp 500 KV. 

4221 

Mã hóa từ ngành, 

nghề chưa khớp với 

Hệ thống ngành nghề 

kinh tế Việt Nam 

12.  

Sửa chữa thiết bị điện 

Chi tiết:  

- Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo 

các thiết bị điện, các công trình thủy công, công 

trình kiến trúc của nhà máy thủy điện 

- Sửa chữa thiết bị điện, dụng cụ điện. 

3314 

Mã hóa từ ngành, 

nghề chưa khớp với 

Hệ thống ngành nghề 

kinh tế Việt Nam 

13.  
Sản xuất thiết bị điện khác 

Chi tiết: Sản xuất thiết bị điện, dụng cụ điện. 
2790 

Mã hóa từ ngành, 

nghề chưa khớp với 

Hệ thống ngành nghề 

kinh tế Việt Nam 

14.  

Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 

Chi tiết: 

- Thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận, 

chỉnh định hiệu chỉnh: vật tư thiết bị điện, thiết bị 

môi trường, thiết bị và dụng cụ đo lường, thiết bị và 

dụng cụ an toàn; Thử nghiệm, kiểm định, tính toán 

trị số bảo vệ và cài đặt rơ-le;  

- Thử nghiệm, kiểm định thiết bị và hệ thống tín hiệu 

(không gia công cớ khi, tái chế phế thải, xi mạ điện 

tại trụ sở) 

- Thí nghiệm hiệu chỉnh, kiểm định an toàn kỹ 

thuật các thiết bị, dụng cụ điện và phụ kiện, cấu 

kiện thép bê tông. 

7120 

Mã hóa từ ngành, 

nghề chưa khớp với 

Hệ thống ngành nghề 

kinh tế Việt Nam  

(đối với phần in 

nghiêng, đậm) 

4. Lý do thay đổi  

Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty và cập nhật lại tên ngành, 

mã ngành kinh doanh phù hợp với Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ ngày 06 tháng 07 năm 2018 về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. 
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5. Ngày có hiệu lực  

Ngày 03 tháng 03 năm 2022. 

6. Ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

Ngày 08 tháng 03 năm 2022. 

7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 

ngày 08 tháng 3 năm 2022 tại đường dẫn: www.dhd.com.vn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CTHĐQT (để b/c); 

- PTGĐ Nguyễn Đình Chiến; 

- BKS; 

- Lưu: VT, HCLĐ. 

 

Tài liệu đính kèm: Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp mới 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Minh Lộc 

 

mailto:trusochinh@dhd.com.vn
http://www.dhd.com.vn./
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