TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI
Số:
Số:132/TB-TĐĐHĐ
/TB-TĐĐHĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lâm
tháng 4 năm
Lâm Đồng,
Đồng, ngày
ngày 19tháng
năm 2022
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, TP 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
Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi công bố thông tin về
Báo cáo thường niên năm 2021.
4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
19 tháng 4 năm 2022 tại đường dẫn: www.dhd.com.vn.
Chúng tôi 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.
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PHẦN I
THÔNG TIN CHUNG
Thông tin khái quát
Quá trình hình thành và phát triển
Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
Sơ đồ tổ chức
Định hướng phát triển
Các rủi ro

THÔNG TIN KHÁI QUÁT
Tên giao dịch

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

Tên tiếng Anh

: Da Nhim - Ham Thuan - Da Mi Hydro Power Joint Stock Company

Mã cổ phiếu

: DNH

Giấy chứng nhận ĐKDN

: Số 5800452036, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp ngày

18/5/2005, thay đổi lần 9 ngày 03/3/2022

Vốn điều lệ

4.224.000.000.000

VNĐ

Số điện thoại

: (0263) 3728 171

Số fax

: (0263) 3866 457

Website

: www.dhd.com.vn

Trụ sở chính

: Số 80A, Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng,

Việt Nam
Logo
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Quá trình hình thành và phát triển

- Ngày 20/3/2017, Công ty chính thức trở thành

Tiền thân Công ty là

Theo Quyết định số 18/2005/ QĐ-BCN ngày

Ngày 07/10/2011, Công

Nhà máy Thủy điện

30/3/2005 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công

ty chính thức hoạt động

(NMTĐ)

Nhim,

Thương), chuyển NMTĐ Đa Nhim - Hàm Thuận -

theo mô hình Công ty cổ

đưa vào vận hành với

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

phần, với số vốn điều lệ là

công suất 160 MW.

Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, đơn vị

4.248.000.000.000 đồng.

hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Điện lực

Trong đó, Tập đoàn Điện

Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

lực Việt Nam nắm giữ

Đa

Công ty đạị chúng.
- Ngày 03/4/2017, Trung tâm Lưu ký chứng khoán
Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận
đăng ký chứng khoán số 72/2017/GCNCPVSD và
cấp mã chứng khoán cho CTCP Thủy điện Đa Nhim
- Hàm Thuận - Đa Mi là DNH.
Ngày 12/6/2017, SDGCK HN ra quyết định số 427/
QĐSGDHN chấp nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu

99,93% vốn điều lệ.

1964

2001

2005

2007

của CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

2014

2011

2017

2019

Thông qua Quyết định số 154 EVN/TCCP.

Thủ tướng Chính phủ

Đại hội đồng cổ đông thường

Tháng 6/2019, Công ty

ĐT Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt

quyết định cổ phần hóa

niên năm 2014 biểu quyết thông

hoàn thành đưa vào phát

Nam đổi tên Nhà máy Thủy điện Đa Nhim

Công ty Thủy điện Đa

qua điều chỉnh vốn điều lệ của

điện dự án Nhà máy điện

thành Nhà máy Thủy điện Đa Nhim - Hàm

Nhim - Hàm Thuận -

Công ty thành 4.224.000.000.000

mặt trời Đa Mi công suất

Thuận - Đa Mi với tổng công suất 642,5MW

Đa Mi theo Quyết định

đồng theo Nghị quyết số 46/

47,5 MWp.

trên cơ sở sáp nhập cụm thủy điện Đa Nhim

số 384/ QĐ - TTG ngày

NQ

- Sông Pha và Hàm Thuận - Đa Mi.

03/4/2007.

27/6/2014.

-TĐĐHĐ

–ĐHĐCĐ

ngày

2021
•

Tháng 7/2021 Công ty hoàn
thành đường hầm dẫn nước
Dự án mở rộng Đa Nhim.

•

Tháng

8/2021

Hòa

lưới

thành công tổ máy H5 Đa
Nhim công suất 80MW.
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Năm

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Bằng khen Bộ Công Thương
2008

2009

Thành tích đạt được

1979

Huân chương Độc lập hạng Ba

1985

Huân chương Lao động hạng Hai

1997

Huân chương Lao động hạng Nhất

2000

Bằng khen Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bằng khen Bộ công Công Tthương
Bằng khen Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Bằng khen Bộ Y tế

2002

2010

Bằng khen Bộ Công Thương
2003

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
2011

2012

Bằng khen Bộ Công Thương

2013

Bằng khen Bộ Công Thương
Huân chương Độc lập hạng Nhì

2014

Cờ thi đua xuất sắc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Bằng khen Bộ Công Thương
Bằng khen Bộ Y tế
Bằng khen UBND tỉnh Ninh Thuận
Anh hùng Lao động năm 2006
2006

Bằng khen UBND tỉnh Bình Thuận
Bằng khen Bộ Công Thương

2007
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Cờ thi đua UBND tỉnh Lâm Đồng
Bằng khen Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Bằng khen UBND tỉnh Ninh Thuận

2015

Bằng khen Bộ Công Thương
Bằng khen UBND tỉnh Bình Thuận

Cờ thi đua xuất sắc Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Bằng khen Bộ Y tế

2005

Bằng khen UBND tỉnh Ninh Thuận
Bằng khen Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bằng khen UBND tỉnh Bình Thuận

2004

Bằng khen UBND tỉnh Lâm Đồng

Bằng khen Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bằng khen UBND tỉnh Ninh Thuận

Huân chương độc Độc lập hạng Ba năm 2004

Bằng khen UBND tỉnh Lâm Đồng

Bằng khen UBND tỉnh Ninh Thuận

Bằng khen Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận
Bằng khen Công an tỉnh Bình Thuận

Bằng khen Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bằng khen Bộ Công Thương

Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
2001

Bằng khen UBND tỉnh Ninh Thuận

Huân chương Độc lập hạng Nhì

Bằng khen Bộ Công Thương
Huân chương Độc lập hạng Ba

Bằng khen Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bằng khen UBND tỉnh Lâm Đồng

Thành tích đạt được trong quá trình hoạt động
Năm

Thành tích đạt được

Bằng khen Bộ Công Thương
Cờ thi đua Bộ Công Thương

2016

Bằng khen Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2017

Bằng khen Bộ Công Thương

2018

Cờ thi đua Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2019

Cờ thi đua Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2020

Cờ thi đua UBND tỉnh Lâm Đồng
Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

2021

Cờ thi đua Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Bằng khen UBND tỉnh Ninh Thuận
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Các hoạt động chính của Công ty

Địa bàn hoạt động

• Sản xuất, kinh doanh điện năng.
• Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo các thiết bị điện, các công trình thủy công, công trình kiến trúc của

Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận - Đa Mi có địa bàn hoạt động

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.

trải dài trên ba tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận với:

• Hai cụm nhà máy thủy điện Đa Nhim - Sông Pha, Hàm Thuận - Đa Mi
• Nhà máy Điện mặt trời Đa Mi.

Mua bán xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị.
Lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý các dự án đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây lắp.
Đầu tư xây dựng công trình thủy điện, nhiệt điện, địa nhiệt điện, phong điện, năng lượng mặt trời.
Sản xuất, kinh doanh vật tư thiết bị điện, cơ khí, viễn thông, công nghệ thông tin.

Ninh Thuận

Lâm Đồng

Bình Thuận
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Mô hình quản trị

Công ty con, Công ty liên kết

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tên Công ty

BAN KIỂM SOÁT

Công ty cổ phần Thủy
điện Hạ Sông Pha

TỔNG GIÁM ĐỐC

Thuận Bình

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 1

PHÒNG
VẬN
HÀNH
THỊ
TRƯỜNG
ĐIỆN

VĐL thực góp
(tỷ đồng)

Tỷ lệ sở hữu của
Công ty

PHÂN
XƯỞNG
VẬN
HÀNH
HÀM
THUẬN
- ĐA MI

Thôn Lâm Bình, xã Lâm
Sơn, huyện Ninh Sơn,
tỉnh Ninh Thuận.

Sản xuất và kinh doanh
điện năng

112

70%

100

20%

Công ty liên kết
CTCP Phong điện

PHÒNG
TÀI
CHÍNH
VÀ KẾ
TOÁN

Lĩnh vực SXKD chính

Công ty con

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÒNG
HÀNH
CHÍNH
VÀ LAO
ĐỘNG

Địa chỉ

Thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc,
huyện Tuy Phong, tỉnh
Binh Thuận

Sản xuất và kinh doanh
điện năng.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 2

PHÂN
PHÒNG
XƯỞNG KĨ THUẬT
VẬN
VÀ AN
HÀNH
TOÀN
ĐA NHIM
- SÔNG
PHA

Công ty hoạt động với mô hình Công ty cổ phần được quy

PHÒNG
KẾ
HOẠCH
VÀ VẬT
TƯ

TRUNG
TÂ M
DỊCH VỤ
KĨ THẬT

BAN
QLDA MỞ
RỘNG
NMTĐ
ĐA NHIM

BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng
06 năm 2020, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật có liên
quan khác. Trải qua quá trình phát triển, bộ máy quản lý của
Công ty có cơ cấu như sau:

•
•
•
•

15

Đại hội đồng cổ đông.
Hội đồng quản trị.
Ban Kiểm soát.
Ban Tổng Giám đốc.

Báo cáo thường niên
2021

PHÒNG
TỔNG
HỢP

PHÒNG
TƯ VẤN
THIẾT
KẾ

PHÂN
XƯỞNG
ĐIỆN

PHÂN
XƯỞNG
TỰ
ĐỘNG

PHÂN
XƯỞNG
CƠ KHÍ
- THỦY
CÔNG
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

• Tầm nhìn:

• Phấn đấu sản xuất khoảng 13,57 tỷ kWh trong 5 năm tiếp theo từ năm 2021. Trong đó, các nhà

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

máy thủy điện (bao gồm nhà máy thủy điện Đa Nhim mở rộng phát đủ công suất 80MW vào quý

trở thành doanh nghiệp sản xuất kinh doanh điện đóng

III/2021) sản xuất được 13,23 tỷ kWh và nhà máy điện mặt trời Đa Mi sản xuất được 340 triệu kWh.

vai trò quan trọng trong hệ thống lưới điện quốc gia và

• Cung cấp các dịch vụ: Quản lý dự án xây dựng; thí nghiệm hiệu chỉnh, kiểm định an toàn các thiết bị

khu vực, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia;

điện; sửa chữa các thiết bị cơ, điện các nhà máy điện, các trạm điện; đào tạo và quản lý vận hành

đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và

các nhà máy thủy điện.

đời sống cho nhân dân cho các vùng hạ du.

• Hướng đến 2 mục tiêu lớn gồm: Tự động hóa hoàn toàn, hướng đến vận hành không người trực tại
nhà máy thủy điện Sông Pha và lập bản đồ vật tư kết nối với phần mềm PMIS để tối ưu hóa công

• Sứ mệnh:
» Xây dựng và phát triển Công ty ngày càng vững mạnh,
đa dạng ngành nghề, lấy lĩnh vực thủy điện là trọng tâm,
nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tạo sự phát
triển bền vững mang lại doanh thu và lợi nhuận cao.

tác quản lý vật tư.
• Công ty sẽ hoàn thiện hồ sơ bổ sung Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim - Giai đoạn 2 vào
Quy hoạch điện VIII và triển khai công tác chuẩn bị, phấn đấu hoàn thành Dự án trong năm 2026.

Các mục tiêu phát triển bền vững

» Nghiên cứu, khảo sát các dự án để nâng tầm giá trị
thương hiệu, phấn đấu trở thành một trong những đơn
vị hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh

• Đảm bảo công tác bảo vệ môi trường và các nguyên tắc an toàn lao động tại công trình; xây dựng
môi trường làm việc an toàn, xanh, sạch và hiệu quả.

điện năng, cung cấp dịch vụ đào tạo, dịch vụ vận hành

• Tạo điều kiện tốt nhất để người lao động yên tâm công tác và phát huy hết khả năng của mình,

và dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, thử nghiệm, hiệu chỉnh nhà

mang lại hiệu quả cao nhất; xây dựng môi trường làm việc có văn hóa, văn minh, lịch sự phù hợp

máy thuỷ điện.

với xu thế phát triển, hội nhập của thời đại.
• Công ty chú trọng nâng cao hình ảnh của mình thông qua các kênh thông tin đại chúng như báo
chí, phát thanh và truyền hình địa phương khi tổ chức các sự kiện quan trọng.
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CÁC RỦI RO
Rủi ro kinh tế

Rủi ro pháp luật

Theo Tổng cục thống kê, kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng 2,58% trong năm nay và dự kiến đạt 6,5% vào năm 2022.

Các quy định pháp lý Ngành Điện có tác động đáng kể khi các

Tăng trưởng đã phục hồi trong nửa đầu năm 2021, chủ yếu do lưu lượng thương mại tăng cao, nhưng đã chậm lại trong

doanh nghiệp trong Ngành chịu sự quản lý chặt chẽ từ Chính

nửa cuối năm do làn sóng thứ tư của đại dịch ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và thị trường lao động. Ngoài ra,

phủ, Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Đơn

Việt Nam giữ lạm phát ở mức 2,2% vào năm 2021, thấp hơn so với dự báo trước đó là 2,8%, nhưng dự báo cho năm

vị trực thuộc (điều độ, truyền tải…). Khả năng mở rộng đầu tư

2022 được điều chỉnh lên 3,8% do dự kiến sẽ tiếp tục có biến động giá cả trên thế giới và những tác động từ lạm phát

cũng như giá bán điện và sản lượng đầu ra đều đang chịu sự

gia tăng ở các nền kinh tế tiên tiến.

chi phối của hệ thống pháp lý, chính sách hiện hữu.

Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư trong trung hạn. Các điều kiện nền tảng vững mạnh của Việt Nam sẽ

Đặc biệt đối với lĩnh vực Điện mặt trời – lĩnh vực mới của

giúp các nhà đầu tư gạt bỏ những biến động ngắn hạn do Covid-19. Trong nội tại nền kinh tế, tiêu dùng nội địa và đầu

ngành điện, trong khi hệ thống văn bản hướng dẫn đang hoàn

tư công vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng trong phục hồi tăng trưởng kinh tế năm 2022.

thiện, rủi ro do sự đầu tư ồ ạt dẫn đến dư thừa nguồn cung,

Với tốc độ tăng trưởng sản lượng điện khoảng 10%/năm (theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh) đến năm 2025, dự kiến
nhu cầu công suất nguồn điện của hệ thống điện quốc gia sẽ hơn 90.000 MW, gấp đôi hiện nay và đến năm 2030, sẽ

quá tải lưới điện dẫn đến buộc phải cắt giảm công suất và sự
thay đổi chính sách liên quan đến cơ chế giá.

tăng lên khoảng 130.000 MW. Trong đó Việt Nam sẽ tập trung đẩy nhanh phát triển nguồn điện từ năng lượng tái tạo

Công ty hoạt động dưới hình thức CTCP, là doanh nghiệp đăng

(thủy điện, điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối v.v...), giảm tỷ trọng nguồn điện từ các nguyên vật liệu gây ô nhiễm môi

ký giao dịch trên sàn UPCOM nên hoạt động sản xuất kinh

trường, giá vốn cao, công nghệ thấp.

doanh của DNH chịu sự điều chỉnh bởi hệ thống pháp luật

Đi kèm với những lợi ích đến từ tăng trưởng kinh tế và chính sách quản lý vĩ mô thì vẫn còn khá nhiều khó khăn thách
thức mà các doanh nghiệp thuộc ngành thủy điện nói chung và DNH nói riêng phải đối mặt. Mặc dù vậy, Ban Tổng Giám

và chính sách khác bao gồm Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng
khoán, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, chính sách thuế…

đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực trong quá trình điều hành, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua thử thách

Việc xây dựng một hành lang pháp lý ngày càng chặt chẽ và

để phát triển, tìm kiếm nhiều cơ hội về hoạt động đầu tư và xây dựng cho Công ty, duy trì bộ máy vận hành hoạt động

khoa học cũng sẽ giúp DNH hoạt động một cách hiệu quả,

ổn định và hiệu quả.

đảm bảo giảm thiểu rủi ro về mặt quản trị xuống mức thấp
nhất.

Rủi ro kinh doanh
Qua tính toán của chuyên gia Hội đồng Khoa học Tạp chí Năng lượng Việt Nam cho thấy: đến hết năm 2022, Việt Nam
chỉ bổ sung được thêm 6.000 MW các nguồn điện truyền thống. So với nhu cầu cần xây dựng thêm khoảng 15.400 MW
(trong 2 năm) thì còn thiếu trên 8.000 MW công suất.
Trong năm 2022, giá bình quân thị trường điện sẽ cao hơn so với cùng kỳ do La Nina yếu hơn và muộn hơn, đẩy vùng
mưa vào Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Vì thế, dự kiến ngành thủy điện, đặc biệt là các thủy điện phía Nam sẽ vẫn
được hưởng lợi từ La Nina trong khoảng 6 tháng đầu năm 2022. Do trước đó, mực nước một số sông chính khu vực miền
Trung và miền Nam đã tăng liên tục trong quý III/2021.
Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim đã chính thức về đích ngày 04/8/2021, bổ sung cho hệ thống điện Quốc gia
công suất 80MW. Khi Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim - Giai đoạn 2 hoàn thành, Nhà máy thủy điện Đa Nhim
có công suất 320 MW, tổng công suất của Công ty sẽ là 850MW. Nếu đảm bảo được năng lực vận hành của các nhà máy
thì tiềm năng về phát triển doanh thu của Công ty là rất lớn trong tương lai.
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CÁC RỦI RO (tiếp theo)

Rủi ro cạnh tranh
Đến nay, EVN vẫn quản lý, điều hành hầu hết hạ tầng cốt lõi của ngành điện, bao gồm hệ thống lưới điện (truyền tải và
phân phối), hệ thống đo đếm điện năng và hệ thống công nghệ thông tin phục vụ vận hành hệ thống điện và thị trường
điện.Công ty ký hợp đồng bán điện trực tiếp với EVN, EVNGENCO1 nên bảo đảm đầu ra ổn định, tạo điều kiện cho Công
ty tập trung vào sản xuất, khai thác nguồn thủy năng một cách hợp lý, có hiệu quả, tiến tới mở rộng địa bàn và phạm vi

Rủi ro an toàn lao động

hoạt động.

Đặc thù lao động ngành Điện là sự tiềm ẩn rủi ro rất cao,

Thị trường bán lẻ cạnh tranh dự kiến tiến hành vào năm 2023 sẽ đi vào hoạt động với nhiều bên mua – bán không cần

bởi chỉ riêng điện thôi đã là nguồn nguy hiểm cao độ đối

qua các trung gian phân phối giúp các doanh nghiệp tăng được giá bán trên thị trường điện cạnh tranh khi dần bỏ đi vị

với bất kỳ ai khi tiếp xúc. Người lao động ngành Điện

thế độc quyền của EVN. Đây sẽ vừa là là cơ hội mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng vừa là thách thức lớn cho

ngoài việc đối diện với nguồn nguy hiểm này còn phải làm

DNH trong việc duy trì vị thế một trong nhưng doanh nghiệp thủy điện hàng đầu Việt Nam.

việc trong các tư thế khó khăn, dễ xảy ra tai nạn như trên
cao, trong trạm điện, trên hệ thống đường dây tải điện,
trong các nhà máy sản xuất điện với sự đa dạng điều kiện
môi trường làm việc khắc nghiệt như nắng nóng, lạnh giá,
đêm tối, mưa gió và bão lũ.
Vì thế, Công ty yêu cầu an toàn lao động lên trên hết
bao gồm: hệ thống các quy trình, quy phạm nghiêm ngặt
trong công tác quản lý, vận hành, sản xuất; công tác kiểm

Rủi ro thời tiết và thủy văn

tra, sát hạch, tập huấn thường xuyên về kiến thức, kỹ năng

Đối với các rủi ro thời tiết khắc nghiệt như lũ quét, mưa

và kinh nghiệm bảo đảm an toàn lao động, các đơn vị

lớn.., gây thiệt hại cho các công trình đê đập của nhà máy,

thường xuyên trang bị đầy đủ các phương tiện, dụng cụ

cũng như gây ra sự cố trong việc cung ứng điện, Công ty

an toàn; các biện pháp kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm

luôn sẵn sàng chuẩn bị những phương án phòng chống

việc, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

bão lụt, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra và thực thi
các biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái.
Với hai khu vực phát điện là Đa Nhim - Sông Pha và Hàm
Thuận - Đa Mi tách biệt nhau về vị trí địa lý nên DNH có
thể bù đắp sản lượng và chia sẻ rủi ro khi thời tiết biến
động.
Bên cạnh nhiệm vụ phát điện, các nhà máy còn phải đảm
bảo cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt đối với vùng
hạ du thuộc tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, là những địa
phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất cả nước bởi tình
hình khô hạn kéo dài. Công ty đã chủ động làm việc với
địa phương để thống nhất kế hoạch điều tiết cấp nước
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Rủi ro lãi suất
Đặc thù ngành điện là cần sử dụng vốn vay dài hạn để
đầu tư các dự án thủy điện nên vốn vay và lãi suất phải
trả được dự tính trong chi phí sản xuất kinh doanh và
đầu tư doanh nghiệp trong năm.
Bên cạnh đó, một số dự án của Công ty sử dụng nguồn
vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản. Sự biến động trên

Rủi ro khác

thị trường ngoại hối có thể tạo ra doanh thu đột biến

Những rủi ro khác bao gồm: dịch bệnh, thiên tai, môi

nhờ hưởng lợi tỷ giá, nhưng cũng có thể gây ra những

trường, bảo quản hàng hóa, …là những rủi ro không thể

khoản lỗ tỷ giá không nhỏ ảnh hưởng tới kết quả hoạt

dự báo trước nhưng sẽ có tác động rất lớn đến tình hình

động kinh doanh của Công ty nếu tỷ giá JPY/ VND tăng

kinh doanh của toàn DNH nếu xảy ra. Công ty đã đề ra

khi đến kỳ thanh toán.

các phương án cụ thể, thành lập các đội ứng phó khẩn

cho hạ du phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong giai đoạn

Do đó, DNH luôn chủ động liên tục cập nhật thông tin

mùa khô trên tinh thần đảm bảo hài hòa giữa hai mục tiêu

về thay đổi lãi suất để có những quyết định phù hợp đối

phát điện và đảm bảo cấp nước.

với nguồn vốn vay của Công ty.

cấp, và tổ chức diễn tập. Ngoài ra, Công ty cũng thực hiện
mua bảo hiểm thiên tai để hạn chế rủi ro và tạo điều kiện
cho Công ty phục hồi sau thiệt hại.
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PHẦN II
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
TRONG NĂM
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Tổ chức nhân sự
Tình hình đầu tư thực hiện các dự án
Tình hình tài chính
Cơ cấu cổ đông
Báo cáo tác động liên quan đến môi trường
và xã hội

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

2.475,11 tỷ đồng
Tổng doanh thu

NĂM 2021

10,12 tỷ đồng

2.464,99 tỷ đồng

Doanh thu cung cấp
dịch vụ

Doanh thu bán điện

ĐVT: tỷ đồng
STT

Doanh thu thuần

1

Doanh thu bán điện

2

Doanh thu cung cấp dịch vụ
Tổng cộng

Năm 2020

Tỷ trọng năm
2020

Năm 2021

Tỷ trọng năm
2021

% 2021/ 2020

1.675,26

99.36%

2.464,99

99,59%

147,14%

10,85

0.64%

10,12

0,41%

93,27%

1.686,11

100.00%

2.475,11

100.00%

146,79%

Trong năm qua, bên cạnh công tác phòng chống dịch, Ban lãnh đạo cũng như Hội đồng quản trị DNH đã kịp thời có
những công tác chuẩn bị tốt trong việc vận hành Công ty, cùng với sự nỗ lực của toàn thể người lao động, từ đó giúp hoạt
động kinh doanh trong năm 2021 của DNH duy trì hiệu quả. Cụ thể, doanh thu thuần của Công ty trong năm đạt 2.475,11
tỷ đồng, tương đương với mức tăng trưởng 46,79% so với năm 2020.
Mảng kinh doanh bán điện thành phẩm là nguồn doanh thu chính khi chiếm đến 99,59% tổng giá trị, ghi nhận mức tăng
47,14%. Nguyên nhân chủ yếu là do lưu lượng nước về các hồ Đơn Dương và Hàm Thuận đều cao hơn năm 2020 và trung
bình nhiều năm. Trong đó, lưu lượng về hồ Đơn Dương đạt 28,36m3/s và hồ Hàm Thuận đạt 56,26m3/s. Bên cạnh đó,
Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim đã hoàn thành toàn bộ công trình, tổ máy H5 Đa Nhim đã phát đủ công suất
thiết kế (80MW) vào ngày 04/8/2021 góp phần tăng sản lượng của toàn Công ty.
Tiếp theo đó là doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 10,12 tỷ đồng, giảm nhẹ 6,73% so với năm trước nhưng có tỷ lệ đóng
góp không đáng kể trong cơ cấu doanh thu (khoảng 0,41%) nên không có ảnh hưởng nhiều đến kết quả kinh doanh của
Công ty.
Nhìn chung, tình hình kinh doanh của DNH vẫn duy trì ổn định, hiệu quả và đạt được những thành quả nhất định. Kết quả
này vừa là niềm khích lệ, vừa là động lực để Công ty nỗ lực phấn đấu không ngừng phát triển trong thời gian tới.
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Ông LÊ VĂN QUANG
Chủ tịch HĐQT
28/02/2022 - nay

Tổng Giám đốc
07/2017 - 28/02/2022

Năm sinh		

1968

Quốc tịch			

Việt Nam		

Trình độ chuyên môn

Ông NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN

Năm sinh		

1974

Quốc tịch			

Việt Nam		

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ Năng lượng nước

Số cổ phần sở hữu

7.600 cổ phần

Số cổ phần sở hữu

1.000 cổ phần

Số cổ phần đại diện của EVNGENCO1

147.736.085 cổ phần

Số cổ phần đại diện của EVNGENCO1

0 cổ phần

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác

Không có

Phó Tổng Giám đốc

(tính đến ngày 31/12/2021)
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác

Không có

Quá trình công tác
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quá trình công tác

Từ 9/1992 đến 02/1993: Kỹ sư điện, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

•

Từ 11/1997 đến 8/2005: Kỹ sư điện Phân xưởng Sửa chữa 2 - NMTĐ Đa Nhim - Hàm Thuận- Đa Mi.

Từ 3/1993 đến 3/1996: Kỹ sư điện, làm việc tại NMTĐ Đa Nhim.

•
•
•
•

Từ 9/2005 đến 6/2007: Học Thạc sĩ tại Học viện Công nghệ Châu Á, Thái Lan.

Từ 4/1996 đến 7/1997: Tổ trưởng tổ Thí nghiệm điện - Phân xưởng Sửa chữa - NMTĐ Đa Nhim.
Từ 8/1997 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 9/2011: Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

•
•

Từ 28/02/2022 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận- Đa Mi.

Báo cáo thường niên
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Từ 3/2010 đến 01/2011: Trưởng phòng Tư vấn và Thiết kế - Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật - Công ty Thủy điện Đa Nhim
Từ 01/2011 đến 12/2011: Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật - Công ty cổ phần Thủy 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 Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận
- Đa Mi.

•
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Từ 5/2008 đến 3/2010: Phó phòng Dự án - Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận – Đa Mi.
- Hàm Thuận - Đa Mi.

Từ 10/2011 đến 6/2017: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.
Từ 7/2017 đến 28/02/2022: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Từ 7/2007 đến 5/2008: Phó Quản đốc Phân xưởng sửa chữa 2 - Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Từ 01/2018 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ (tiếp theo)

Ông ĐỖ MINH LỘC
Quyền Tổng Giám đốc
01/03/2022- nay
Phó Tổng Giám đốc
07/2017 - 01/03/2022

Năm sinh

1975

Quốc tịch

Việt Nam

Trình độ chuyên môn

Bà PHẠM THỊ HỒNG HÀ

Năm sinh

1977

Quốc tịch

Việt Nam

Thạc sĩ Điện

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Số cổ phần sở hữu

7.100 cổ phần

Số cổ phần sở hữu

9.800 cổ phần

Số cổ phần đại diện của EVNGENCO1

84.420.620 cổ phần

Số cổ phần đại diện của EVNGENCO1

0 cổ phần

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác

Không có

Kế toán trưởng

(tính đến ngày 31/12/2021)
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác

Không có

Quá trình công tác
•
•
•
•
•
•

Quá trình công tác
Từ 8/1999 đến 02/2004: Nhân viên phòng Tài chính kế toán - NMTĐ Đa Nhim.

Từ 5/2008 đến 12/2011: Quản đốc Phân xưởng Sản xuất Đa Nhim - Sông Pha - Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm

•
•
•
•

Thuận - Đa Mi.

•

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

Từ 8/1998 đến 6/2001: Kỹ sư điện, NMTĐ Đa Nhim.
Từ 7/2001 đến 12/2002: Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành 2 - NMTĐ Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.
Từ 01/2003 đến 4/2008: Quản đốc Phân xưởng Vận hành 2 - Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Từ 3/2004 đến 8/2005: Phó phòng Tài chính kế toán - NMTĐ Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.
Từ 9/2005 đến 10/2006: Trưởng phòng Tài chính kế toán - NMTĐ Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.
Từ 11/2006 đến 9/2011: Kế toán trưởng - Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Từ 01/2012 đến 5/2017: Phó Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận - Đa Mi.
Từ 6/2017 đến 01/03/2022 : Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm
Thuận - Đa Mi.

•
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Từ 01/03/2022 đến nay: Ủy viên HĐQT kiêm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ (tiếp theo)

Số lượng cán bộ công nhân viên:
STT

31

Tính chất phân loại

Thu nhập bình quân:
Số lượng(người)

Tỷ lệ

I

THEO TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG

251

100,00%

1

Trình độ đại học,trên đại học

113

45,02%

2

Trình độ cao đẳng

15

5,98%

3

Trình độ trung cấp

72

28,69%

4

Công nhân kỹ thuật

45

17,93%

5

Lao động phổ thông

6

2,39%

II

THEO LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

251

100,00%

1

Hợp đồng không thời hạn

229

91,24%

2

Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm)

22

8,76%

III

THEO GIỚI TÍNH

251

100,00%

1

Nam

226

90,04%

2

Nữ

25

9,96%

Báo cáo thường niên
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Chỉ tiêu
Tổng số lượng lao động (người)
Thu nhập bình quân
(đồng/người/tháng)

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

273

269

259

264

251

24.757.000

25.182.000

23.871.000

21.988.000

24.849.000

Thu nhập bình quân
(đồng/người/tháng)

24.757.000

25.182.000

24.849.000
23.871.000

21.988.000

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ (tiếp theo)

Chính sách nhân sự

Môi trường công việc
Công ty luôn cố gắng xây dựng và duy trì môi trường
làm việc thân thiện, hiện đại, năng động và an toàn.

Về tuyển dụng

Về đào tạo

+ Kế hoạch tuyển dụng: căn cứ vào nhu cầu công

+ Với phương châm đào tạo phải gắn liền với

việc và kế hoạch hoạt động mà Công ty có kế

mục tiêu, chiến lược phát triển, Công ty luôn chú

hoạch tuyển dụng nhân sự.

trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực thông

+ Thông báo tuyển dụng: Các yêu cầu tuyển dụng

qua nhiều chính sách về đào tạo.

của Công ty đều được đăng tải trên Website của

+ Chú trọng việc đào tạo đội ngũ kỹ sư, công

Công ty và các phương tiện thông tin đại chúng.

nhân lành nghề vì đó là nhân tố quan trọng trong

+ Nguyên tắc tuyển dụng: Bình đẳng – Khách

việc tồn tại và phát triển của DNH.

quan – Minh bạch.

+ Tạo điều kiện cho cán bộ kỹ thuật thâm nhập

+ Yêu cầu tuyển dụng: Theo từng vị trí cụ thể,

thực tế ở các nhà máy thủy điện có quy mô tương

Công ty đã xây dựng hệ thống lương thưởng vừa để

Công ty đề ra các yêu cầu về trình độ chuyên

tự nhằm tích lũy kinh nghiệm, chuyên môn,...

công nhận đóng góp vừa thúc đẩy người lao động

Do tình hình dịch bệnh bùng phát mạnh và diễn biến
phức tạp, Công ty tuân thủ nhiều biện pháp cần thiết
để bảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao động,
tuyên truyền về việc hạn chế đi lại và kêu gọi toàn
thể người lao động cùng đoàn kết, nỗ lực để vượt
qua giai đoạn khó khăn.

Lương, thưởng

môn cơ bản, ý thức phát triển nghề nghiệp và

phát huy hơn nữa tiềm năng, kiến thức của bản thân,

tính kỷ luật, trách nhiệm công việc. Đối với các

gắn bó hơn với Công ty.

vị trí quản lý, lãnh đạo, việc tuyển dụng chặt chẽ
hơn với các yêu cầu về kinh nghiệm công tác, khả
năng phân tích và các tiêu chí riêng khác.

Phúc lợi, đãi ngộ
Công ty tổ chức các buổi tuyên dương, khen thưởng
cho các cán bộ nhân viên có thành tích xuất sắc, có
đóng góp tích cực cho hoạt động sản xuất. Chính
sách khen thưởng với các nội dung và hình thức
khen thưởng chi tiết đã đươc phổ biến tới tất cả các
Cán bộ Lãnh đạo, Cán bộ quản lý và toàn thể CBNV
để tổ chức thực hiện.
Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến
trích nộp bảo hiểm như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm
y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh đó, Công ty hỗ
trợ chi phí khám sức khỏe định kỳ và điều trị bệnh,
tai nạn cho toàn thể cán bộ nhân viên.
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Hoàn thành đường hầm dẫn nước Dự án
mở rộng Đa Nhim vượt tiến độ
Đường hầm dẫn nước Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim có
tổng chiều dài 4.908,57m được thi công bằng máy khoan hầm TBM
(Tunnel Boring Machine) và một phần thi công bằng biện pháp khoan
nổ. Công tác khoan hầm bằng TBM bắt đầu vào ngày 01/4/2017 với
đường kính 3,9m.
Ngày 20/7/2021, Hội đồng nghiệm thu cơ sở đã tiến hành kiểm tra,
nghiệm thu đường hầm dẫn nước Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa
Nhim. Sau khi kiểm tra toàn bộ đường hầm với chiều dài 4.908,57m từ
cửa nhận nước đến nhà van, Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất đưa
đường hầm vào sử dụng từ ngày 27/7/2021.

Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim
Đối với kế hoạch năm 2021, hoàn thành Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim trong Quý III/2021 là một nhiệm
vụ quan trọng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 06/2021. Để đạt được mục tiêu này, Hội đồng quản
trị đã giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Ban Quản lý dự án phối hợp với các Nhà thầu và Tư vấn giám sát phát động thi đua,
đẩy nhanh tiến độ thi công trên công trường nhằm đạt mốc tiến độ phát điện tổ máy H5 Đa Nhim mở rộng với suất thiết
kế 80MW tháng 8/2021. Ngay từ tháng 06/2021, Nhà thầu CC47 đã tổ chức thi công 03 ca trong công tác gia cố, hoàn
thiện đường hầm dẫn nước trong khi Công ty đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, bảo dưỡng tổ máy H5 sau 2,5 năm vận hành
với công suất 45MW.
Với sự nỗ lực vượt bậc của Ban Quản lý dự án, Nhà thầu CC47 và Tư vấn giám sát, Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa
Nhim lần lược đạt được các mốc tiến độ quan trọng như sau:

•
•
•
•

Hoàn thành và nghiệm thu toàn bộ công tác thi công đường hầm dẫn nước ngày 20/7/2021;
Hoàn thành công tác nạp nước đường hầm vào ngày 27/7/2021;
Hoàn thành thử nghiệm tổ máy H5 Đa Nhim mở rộng với công suất thiết kế 80MW vào ngày 09/8/2021;
Hoàn thành vận hành thử thách 72 giờ và phát điện thương mại ngày 12/8/2021.

Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim đã chính thức phát điện thương mại vào ngày 12/8/2021, bổ sung cho hệ
thống điện Quốc gia với công suất 80MW và cung cấp thêm nguồn nước cho đồng bằng tỉnh Ninh Thuận vốn quanh năm
chịu ảnh hưởng của khí hậu nắng gió khắt nghiệt của miền Trung.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Các chỉ tiêu tài chính:
ĐVT: tỷ đồng

STT

Chỉ tiêu

Năm 2020

Năm 2021

Chỉ tiêu

% 2021/ 2020

ĐVT

Năm 2020

Năm 2021

1

Tổng giá trị tài sản

8.351,87

8.958,68

107,27%

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

2

Doanh thu thuần

1.686,11

2.475,11

146,79%

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Lần

3,61

4,05

3

Lợi nhuận từ HĐKD

796,35

1.649,47

207,13%

Hệ số thanh toán nhanh

Lần

3,53

3,99

4

Lợi nhuận khác

-0,2

0,56

-

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

5

Lợi nhuận trước thuế

796,15

1.649,53

207,19%

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

%

30,50

27,37

6

Lợi nhuận sau thuế

660,34

1.373,15

207,95%

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

%

44,00

37,68

Vòng quay hàng tồn kho

Vòng

13,59

10,39

Vòng quay tổng tài sản

Vòng

0,19

0,29

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

%

39,16

55,48

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

%

11,01

22,32

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

%

7,51

15,86

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ Doanh thu thuần

%

47,23

66,64

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Năm 2021, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tiếp tục ghi nhận cả doanh thu và lợi nhuận tăng
mạnh.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 doanh thu Thủy điện Đa Nhim Hàm Thuận Đa Mi đạt 1.651 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so
với cùng kỳ năm 2020 và hoàn thành 90% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 873 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 73% so với lợi
nhuận đạt được 9 tháng đầu năm ngoái và vượt 35,5% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.
Tính riêng quý 4 doanh thu đạt 824,4 tỷ đồng, tăng cao gấp gần 2 lần so với cùng kỳ, trong khi tỷ lệ giảm chi phí vốn thấp
hơn, chỉ tăng 22,6% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 549,4 tỷ đồng, tăng gấp gần 3 lần so với quý
4 năm ngoái.
Tính chung cả năm 2021 doanh thu Công ty đạt 2.475,11 tỷ đồng, tăng 46,79% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

gấp đôi năm 2020 đạt 1.373,15 tỷ đồng và vượt 113% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Nguyên nhân chính khiến
doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh do tình hình thủy văn trên lưu vực các hồ Đơn Dương, Hàm Thuận tương đối thuận lợi,
lưu lượng nước về cao hơn trung bình nhiều năm và cùng kỳ năm 2020, đồng thời phân bố tương đối đều giữa các thời
kỳ nên sản lượng và doanh thu đều cao so với cùng kỳ năm trước.
Tình hình tài chính của DNH vẫn ổn định do Công ty đã có những biện pháp sử dụng dòng tiền hoạt động sản xuất kinh
doanh có hiệu quả: tận dụng nguồn vốn vay ngắn hạn lãi suất thấp để tính toán gửi tiết kiệm với lãi suất cao hơn; chủ
động tìm kiếm nguồn vay có lãi suất cạnh tranh để đầu tư xây dựng; thanh lý vật tư, tài sản kịp thời để giảm vật tư ứ đọng,
Ban lãnh đạo Công ty đã lèo lái con tàu DNH vượt qua một năm vô cùng cam go và thử thách, cùng với tập thể CB.CNV
nỗ lực hết mình để đóng góp sức xây dựng DNH ổn định và vững mạnh trong năm qua.
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13,59

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu năng lực hoạt động
10,39

Thời điểm 31/12/2021, DNH ghi nhận giá vốn hàng bán tăng 11,85% so với
cùng kỳ năm trước và đạt gần 941,62 tỷ đồng. Hàng tồn kho tính đến thời
điểm cuối năm 2021 giảm gần 17,4% xuống còn 28,66 tỷ đồng; ngược lại

Chỉ tiêu khả năng thanh toán

thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn đã tăng 22,12% lên mức gần 64,79
tỷ đồng. DNH là đơn vị sản xuất điện năng nên, lượng hàng tồn kho giảm

Các hệ số thanh toán của Công ty đều tăng mạnh trong năm

chủ yếu là các vật tư thiết bị dùng để phục vụ cho công tác sửa chữa thường

2021. Cụ thể, hệ số thanh toán ngắn hạn tăng từ mức 3,61 năm

xuyên của ba nhà máy đã được chuyển sang dài hạn. Vòng quay hàng tồn

4,05

2020 lên mức 4,05 năm 2021. Hệ số thanh toán nhanh tăng từ

3,99

mức 3,53 lên mức 3,99 năm 202.

nhờ hoạt động kinh doanh hiệu quả, dòng tiền từ hoạt động kinh
món nợ khi tới hạn.

3,61

Năm 2021

Ngoài ra ,do doanh thu thuần trong năm 2021 tăng mạnh 46,74% đạt mức

Vòng quay hàng tồn kho

2.475,11 tỷ đồng làm cho vòng quay tổng tài sản tăng từ 0,19 vòng lên mức

Vòng quay tổng tài sản

0,29 vòng.

3,53

Trong khi nợ ngắn hạn trong năm chỉ tăng nhẹ, khả năng thanh

Chỉ tiêu khả năng sinh lời

toán của DNH được hỗ trợ đáng kể từ sự tăng trưởng mạnh của
các chỉ tiêu tài sản có tính thanh khoản cao như tiền và tương

Ban lãnh đạo DNH đã tập trung mọi nguồn lực để phát triển hoạt động kinh doanh chính nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.

đương tiền tăng trưởng 408,91% lên mức 734,36 tỷ đồng. Khả
năng thanh khoản tốt là một lợi thế lớn của Công ty giúp duy trì
hoạt động kinh doanh luôn ổn định trước bối cảnh khó khăn trong

Trong năm 2021, với việc giá than và khí tự nhiên tăng mạnh trong năm 2021 đã làm tăng giá bán trên thị trường điện;
Năm 2020

Năm 2021

năm qua. đảm bảo năng lực đầu tư các dự án trong tương lai của

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Công ty.

Hệ số thanh toán nhanh

càng giúp nhóm doanh nghiệp thủy điện hưởng lợi. Đây là động lực lớn để hoạt động kinh doanh của Công ty có thể phát
triển hơn nữa khi tình hình dịch bệnh dần được kiểm soát.
DNH đã ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều tăng mạnh so với năm 2020. Lũy kế cả năm 2021 ghi nhận doanh
thu thuần của Công ty đạt 2.475,11 tỷ đồng, tăng trưởng gần 47% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt
1.373,15 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với kết quả đạt được năm ngoái.

Chỉ tiêu cơ cấu vốn

Do đó, các chỉ tiêu về khả năng sinh lợi trong năm đều tăng đồng loạt so với năm trước. Cụ thể, ROE và ROA lần lượt tăng
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Cấu trúc vốn của DNH có xu hướng giảm đòn bẩy tài chính qua

37,68

các năm nhờ dòng tiền ổn định của các nhà máy điện đã đi vào
vận hành, dẫn đến các khoản nợ phải trả giảm dần. Tổng nợ phải

kho của Công ty trong năm 2021 là 10,39 vòng, giảm so với 13,59 vòng của

0,29

năm 2020; nhưng vẫn là con số cao so với các doanh nghiệp cùng ngành.
Năm 2020

Hai chỉ số trên thể hiện khả năng thanh toán của Công ty ổn định
doanh được củng cố qua hằng năm, đảm bảo khả năng trả các

0,19

30,5
27,37

trả giảm 3,91% còn 2.451,9 tỷ đồng nhờ việc Công ty ưu tiên sử
dụng nguồn lực tự có để hạn chế gánh nặng chi phí lãi vay. Cụ thể,

11,31% và 8,35%, biên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng từ 47,23% lên mức 66,64% và biên lợi nhuận sau
thuế đạt 55,48%. Có thể thấy bộ chỉ số khả năng sinh lợi của Công ty đang đạt ở mức cao so với các doanh nghiệp cùng
ngành do thủy điện có lợi thế giá thành sản xuất thấp hơn hẳn so với điện than và điện khí.
66,64
47,23

39,16

vay ngắn hạn còn lại 142,38 tỷ đồng, giảm 27,15 tỷ đồng so với
2020; vay dài hạn giảm gần 10,4% xuống mức 1,905,6 tỷ đồng.

55,48

11,01 7,51

So với năm 2020, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu giảm từ 44% xuống

22,32 15,86

37,68% và hệ số nợ/tổng tài sản giảm từ 30,5% xuống 27,37%.
Năm 2020

Từ đó cho thấy Công ty đã sử dụng nợ một cách thận trọng và hợp
lý giúp duy trì được các chỉ tiêu về cơ cấu vốn ở mức ổn định, đảm

Năm 2020

Năm 2021

bảo cho tình hình tài chính lành mạnh, duy trì mức rủi ro thấp, tạo

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

điều kiện cho hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả tối ưu.

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

Năm 2021

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ Doanh thu thuần
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
Thông tin cổ phiếu
Cơ cấu cổ đông tính đến ngày 31/12/2021

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 422.400.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

STT

Loại cổ đông

Số lượng
cổ đông

Số cổ phần

Giá trị (đồng)

Loại cổ phần: cổ phiếu phổ thông

Tỷ lệ sở hữu

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phiếu
Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có

I

CỔ ĐÔNG TRONG NƯỚC

111

422.397.200

422.397.200.000

99,9993%

1

Cá nhân

110

294.100

294.100.000

0,0696%

2

Tổ chức

1

422.103.100

422.103.100.000

99,9297%

II

CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI

3

2.800

2.800.000

0,001%

Danh sách cổ đông lớn

1

Cá nhân

3

2.800

2.800.000

0,001%

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1

Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có
Các chứng khoán khác: không có

Địa chỉ
2

Tổ chức

-

-

-

-

: Tòa nhà Thai Building, khối nhà A, lô E2, số 22 đường Dương Đình Nghệ,
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số lượng cổ phiếu : 422.103.100 cổ phiếu
Tổng cộng
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN
MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI
Quản lý nguồn nguyên vật liệu
Với đặc thù kinh doanh trong lĩnh vực vực sản xuất và kinh doanh điện năng, trong quá trình vận hành Công ty có phát

Tiêu thụ nước

sinh nguồn vật tư thiết bị phục vụ công tác duy tu, sửa chữa. Công ty cố gắng hạn chế tối đa hao hụt, giảm sự lãng phí
nguồn nguyên vật liệu để hạn chế những rủi ro về giá nguyên vật liệu có thể tăng.

Trong nhiều năm qua, DNH sử dụng nguồn nước từ thượng nguồn sông Đồng
Nai và Sông La Ngà để sản xuất. 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

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

với tỷ lệ tái sử dụng nước là 100%.

Ý thức được trách nhiệm đối với môi trường, trong nhiều năm qua, Công ty luôn quan tâm đến công tác kiểm soát, đánh

Vì hạ lưu của các Nhà máy là những khu vực có lượng mưa thấp so với cả

giá tác động của hoạt động kinh doanh đến môi trường xung quanh, từ đó giúp ban điều hành Công ty có những biện

nước, Công ty luôn nhận thức sự quý giá của nguồn nước đến hoạt động kinh

pháp xử lý, sử dụng hợp lý, kịp thời các nguồn tài nguyên tại khu vực hoạt động kinh doanh. Trong nhiều năm qua, Công

doanh và môi trường sống. Công ty thường xuyên nhắc nhở CB.CNV chú tâm

ty chưa từng bị xử phạt do không tuân thủ các quy định về môi trường.

đến công tác tiết kiệm trong việc sử dụng nguồn nước sinh hoạt, tránh lãng
phí nguồn nước. Đồng thời, Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận
- Đa Mi đã đưa vào hệ thống cấp nước hoàn chỉnh, hệ thống xử lí nước đạt
chuẩn và tái sử dụng nguồn nước một cách hiệu quả.

Tiêu thụ năng lượng
Do đặc thù hoạt động trong ngành điện, nguồn năng
lượng công ty đang sử dụng cũng chính là hàng hóa
mà Công ty kinh doanh. Công ty chủ yếu tiêu thụ
năng lượng điện cho các hoạt động tại văn phòng
làm việc. Bên cạnh đó, Công ty còn sử dụng các
nguồn nguyên liệu hóa thạch như: xăng, dầu, nhớt
để vận hành các phương tiện, máy móc phục vụ cho
việc lắp đặt các công trình điện. DNH luôn chú ý
để có thể sử dụng nguồn điện điều độ và hợp lý,
góp phần vào việc sử dụng có hiệu quả tài nguyên
quốc gia và giảm thiểu chi phí hoạt động của doanh
nghiệp. Tinh thần tiết kiệm, sử dụng hiệu quả nguồn
nguyên, nhiên liệu được quán triệt sâu sắc đến từng
cán bộ công nhân viên, góp phần vào lợi ích chung
của cộng đồng địa phương và xã hội.
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN
MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (tiếp theo)

Hoạt động đào tạo người lao động
• Từ tháng 8/2021, Công ty đã đăng ký mua tài khoản
cho CB.CNV tham gia 19 khóa học trực tuyến của các

Trung tâm đào tạo uy tín về nâng cao kỹ năng tin học
văn phòng và quản lý để nâng cao kiến thức trong thời
đại công nghệ 4.0.
• Thực hiện nâng cao kỹ năng tin học cho CB.CNV trong

tất cả các lĩnh vực. Hằng tuần Công ty tổ chức các lớp
đào tạo nội bộ về ứng dụng tin học trong công việc.

• Các chương trình đào tạo chuyên sâu định hướng phát
triển nghề nghiệp và nhiều chương trình đào tạo các

Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe,
an toàn và phúc lợi của người lao động
Trong công tác vận hành và xây dựng các công trình phát điện, an toàn lao
động là yếu tố đặc biệt được quan tâm, bởi đây chính là điều kiện để bảo vệ
sức khỏe, tính mạng của người lao động là tài sản của Công ty.
DNH phối hợp cùng với Công đoàn tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người
lao động để tạo điều kiện tốt nhất có thể cho người lao động trong công
việc và trong cuộc sống, đồng thời tiếp tục nâng cao truyền thống đoàn kết
trong toàn Công ty.
Liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của mình, người lao động được báo
cáo công khai tình hình thu chi Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2021.
DNH đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo
hiểm thất nghiệp cho người lao động đồng thời trích nộp kinh phí Công
đoàn theo quy định trong năm 2021.

chức danh nghiệp vụ như là: đấu thầu, quản lý dự án,
giám sát thi công, chỉ huy trưởng công trình, lập dự
toán,…

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với
cộng đồng địa phương
Nhằm chia sẻ những khó khăn trong công tác phòng chống dịch Covid-19,

Mức lương trung bình đối với người lao động.
Công ty xây dựng chính sách lương cạnh tranh, phù hợp với đặc trưng ngành
nghề hoạt động và đảm bảo cho người lao động được hưởng đầy đủ các
chế độ theo quy định của Nhà nước, phù hợp với trình độ, năng lực và công
việc chuyên môn của từng người. Đồng thời, mức lương mà Công ty thực
hiện phân phối trực tiếp cho người lao động, không sử dụng vào mục đích
khác. Mức lương này được căn cứ theo tính chất công việc và trách nhiệm
của người lao động, trường hợp người lao động làm thêm giờ hoặc làm đêm,
Công ty sẽ thực hiện chi trả lương làm thêm giờ hoặc phụ cấp làm đêm theo
quy định của Bộ luật Lao động.

ngày 14/9/2021 Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
đã hỗ trợ vật tư y tế đến một số địa phương trên địa bàn 2 tỉnh Lâm Đồng và
Ninh Thuận. Đợt hỗ trợ vật tư y tế lần này bao gồm 5.000 khẩu trang, 7.500
đôi găng tay y tế, 500 bộ quần áo bảo hộ, 110 chai dung dịch sát khuẩn, 100
kính chống giọt bắn, 100 chai nước muối sinh lý Natriclorid 0,9% và 4 nhiệt
kế hồng ngoại với tổng giá trị khoảng 90 triệu đồng.
Ngày 03/11/2021, Công ty đã trao 100 phần quà cho UBND xã Lâm Sơn,
huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận để cung cấp cho các hộ gia đình đang
cách ly phòng dịch Covid-19.
Nhằm đảm bảo sức khỏe cho người thân trong gia đình CB.CNV khi chuyển
sang giai đoạn bình thường mới, đặc biệt khi các cháu đi học trở lại, Lãnh
đạo DNH đã quyết định hỗ trợ tiêm vắc xin ngừa cúm bằng nguồn quỹ phúc
lợi của Công ty.
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PHẦN III
BÁO CÁO CỦA
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh
Tình hình tài chính
Những cải tiến về cơ cấu tổ chức và
chính sách quản lý
Kế hoạch phát triển trong tương lai
Báo cáo liên quan đến trách nhiệm với
môi trường và xã hội của Công ty

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Thuận lợi
Với bề dày lịch sử phát triển 57 năm của Công ty từ khi là Nhà máy thủy điện Đa Nhim, DNH nằm trong top 10

Khó khăn
•

cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều nơi trong nước đang thực hiện cách ly xã hội để đảm

doanh nghiệp tiểu biểu ngành điện, có năng lực cạnh cao, giá điện hợp đồng thấp, năng lực tài chính tốt, sở hữu

bảo công tác phòng dịch dẫn đến nhu cầu phụ tải phục vụ sản xuất kinh doanh giảm.

nguồn vốn lớn, đáp ứng được các nhu cầu xây dựng, sửa chữa, và nâng cấp và đầu tư các dự án chiến lược trung
và dài hạn.

•

•

điện mặt trời Đa Mi giảm phát khoảng 3 triệu kWh, khoảng 10% sản lượng thực phát.

nguồn điện mới như Dự án mở rộng Nhà máy thuỷ điện Đa Nhim và Dự án điện mặt trời Đa Mi. Các dự án này

•
•

•
•

việc thiếu hụt nguồn thủy điện trong năm 2022 – 2023.

công nghiệp phục vụ hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ, dân sinh tăng lên,

•

Tình hình thủy văn trên lưu vực các hồ Đơn Dương, Hàm Thuận tương đối thuận lợi, lưu lượng nước về các hồ
chứa cao hơn trung bình nhiều năm và cao hơn cùng kỳ năm 2020, đồng thời phân bố tương đối đều giữa các

Sản phẩm chưa đa dạng khi điện năng từ thủy điện là sản phẩm chiếm tỉ trọng doanh thu nhiều nhất và phụ
thuộc nhiều vào lượng nước về các hồ chứa, khả năng cao El Nino quay lại gây ra mưa ít sẽ tiếp tục kéo dài

Nhu cầu sản xuất công nghiệp trên khắp cả nước đang phát triển mạnh mẽ kéo theo nhu cầu sử dụng điện
trong đó ngành điện sẽ có động lực tăng trưởng mạnh mẽ.

Tuy hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần, nhưng vốn nhà nước chiếm tỉ trọng khá cao (99,93%), nên Công
ty chưa thật sự chủ động cơ chế quản lý và sử dụng vốn.

Sự phát triển của khoa học công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ giỏi giúp cho các hoạt động
vận hành, khai thác và sản xuất điện một cách hiệu quả.

Do ảnh hưởng của các dự án năng lượng mặt trời mới đưa vào vận hành nên nhà máy thủy điện Đa Nhim phải
giảm phát vào giờ cao điểm sáng và giảm phát nhà máy điện mặt trời Đa Mi. Kể từ đầu năm đến nay, nhà máy

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh vượt bậc đã tạo tiền đề để Công ty đủ nguồn vốn đầu tư các dự án
góp phần tăng công suất của Công ty từ 642,5MW lên 770 MW.

Bước vào thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2021, DNH gặp khó khăn trong bối

•

Trong nhiều năm qua, nguồn nước cung cấp từ Công ty phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và thâm canh nông
nghiệp cho hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Việc cân đối giữa doanh thu sản xuất điện và nhiệm vụ cấp
nước cho hạ du luôn là bài toán khó đối với các nhà máy thủy điện.

thời kỳ.

49

Báo cáo thường niên
2021

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

50

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Sản lượng điện

• Tổng kết năm 2021, toàn Công ty vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng.

Tổng sản lượng điện Sản lượng điện sản xuất của từng nhà máy trong năm 2021 là 3.050.210.246 kWh, cụ thể:

• Về công tác sản xuất kinh doanh, trong năm 2021 DNH gặp nhiều

• Tổng sản lượng tại các nhà máy Đa Nhim - Sông Pha - Đa Nhim MR là 1.361.308.528 kWh. Trong đó: 		

thuận lợi khi lưu lượng nước về các hồ Đơn Dương và Hàm Thuận

- Đa Nhim: 1.003.476.928 kWh;									

đều cao hơn năm 2020 và trung bình nhiều năm. Trong đó, lưu

- Sông Pha: 47.722.199 kWh; 										

lượng về hồ Đơn Dương đạt 28,36m3/s và hồ Hàm Thuận đạt

- Đa Nhim MR: 310.109.401 kWh. 									

56,26m3/s. Bên cạnh đó, Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa
Nhim đã hoàn thành toàn bộ công trình, tổ máy H5 Đa Nhim đã
phát đủ công suất thiết kế (80MW) vào ngày 04/8/2021 góp phần
tăng sản lượng của toàn Công ty. Với tổng công suất 770MW,
trong năm 2021 Công ty sản xuất được 3,05 tỷ kWh, đạt 122,60 %
kế hoạch.

• Công tác bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy trong năm qua được
Công ty thực hiện tốt, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đều đạt yêu cầu.
Trong đó, tỉ lệ điện tự dùng chỉ đạt 83,84% kế hoạch, hệ số khả
dụng đạt 96,85%, tỉ lệ dừng máy sự cố chỉ đạt 0,74% kế hoạch và tỉ

• Tổng sản lượng tại các nhà máy Hàm Thuận - Đa Mi là: 1.625.830.501 kWh. Trong đó: 		
- Hàm Thuận: 1.017.469.250 kWh; 									
- Đa Mi: 608.361.254 kWh.

• Điện mặt trời Đa Mi: 63.071.214 kWh
Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng toàn Công ty đã nỗ lực cố gắng vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiều
chỉ tiêu quan trọng. Năm 2021, toàn Công ty sản xuất được 3,05 tỷ kWh, đạt 122,60 % kế hoạch.
Đối với công tác cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho tỉnh Bình Thuận, năm 2021 cụm thủy điện Hàm Thuận
- Đa Mi đã cung cấp cho các huyện Tánh Linh và Đức Linh hơn 1.540m3 nước, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng nước tại
địa phương với diện tích khoảng 20 nghìn ha.

lệ dừng máy bảo dưỡng đạt 77,77% kế hoạch.

• Công cuộc chuyển đổi số đang được triển khai mạnh mẽ và ứng
dụng vào công tác điều hành tại Công ty đã nâng cao hiệu quả
trong sản xuất kinh doanh. Trong năm 2021, công tác đấu thầu và
chào hàng cạnh tranh qua mạng được Công ty triển khai triệt để
với tỷ lệ 18/18 gói thầu sửa chữa lớn, tiết giảm 14,4% chi phí và
50/50 gói thầu sản xuất kinh doanh khác, tiết giảm 19,1% chi phí.

• Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty
đạt được nhiều thành quả khả quan: Tổng doanh thu đạt 135,62%
kế hoạch, tổng chi phí đạt 95,56% kế hoạch, tổng lợi nhuận sau
thuế đạt 188,42% kế hoạch, đảm bảo 100% cổ tức cho cổ đông
theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày
30/6/2021.

• Năm 2021, DNH đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách cho
địa phương, trong đó nộp thuế cho tỉnh Bình Thuận 349 tỷ đồng
bằng 117% so với năm 2020. Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện
tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn các tỉnh Ninh Thuận, Bình
Thuận và Lâm Đồng hơn 1,85 tỷ đồng.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình tài sản

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu

31/12/2020

Tài sản ngắn hạn

1.494,46

17,90%

2.170,24

24,22%

+45,19%

Tài sản dài hạn

6.857,51

82,10%

6.788,44

75,78%

+1,00%

Tổng tài sản

8.351,97

100,00%

8.958,68

100,00%

+7,26%

31/12/2020

Tỷ trọng

31/12/2021

Tỷ trọng

Nă m 2021

31/12/2021

1.494,46
6.788,44
6.788,44

6.857,51

Tài sản ngắn hạn
Tài sản dài hạn

% tăng/giảm

Tình hình nợ phải trả
Chỉ tiêu

31/12/2020

Tỷ trọng

31/12/2021

Tỷ trọng

% tăng/giảm

413,83

16,20%

536,29

21,87%

+29,59%

Nợ dài hạn

2.138,10

83,78%

1.915,61

78,13%

-10,41%

Tổng nợ phải trả

2.551,93

100,00%

2.451,90

100,00%

-3,92%

Nợ ngắn hạn

31/12/2020

Tà i sả n dà i hạ n

31/12/2021

413,83

2.170,24
2.170,24

Tài sản ngắn hạn
Tà
n nga�
hạ n
Tàii sả
sản
dài nhạn

ĐVT: tỷ đồng

536,29

1.915,61

2.138,10

Nợ ngắn hạn
Nợ dài hạn

Nợ ngắn hạn
Nợ dài hạn

Đến cuối năm 2021, DNH có tổng tài sản đạt giá 8.958,68 tỷ đồng, tăng trưởng 7,26% so với năm 2020. Trong đó tài sản

Về cơ cấu nợ, DNH đã giảm tỷ trọng và giá trị của khoản nợ dài hạn đi 10,41% so với cuối năm 2020 xuống mức 1.915,61

dài hạn chiếm 75,78% trong cơ cấu tài sản, phản ảnh đúng đặc thù của doanh nghiệp thủy điện khi phần lớn tài sản của

tỷ đồng và chiếm 78,13% tổng nợ phải trả. Đây là đặc thù của ngành thủy điện nói chung và DNH nói riêng do phần lớn

Công ty nằm trong các tài sản cố định như công trình, máy móc, thiết bị. Tuy mức đầu tư dài hạn đã tăng gần 170 tỷ

nợ vay được dùng cho công tác xây dựng công trình, mua sắm vật tư thiết bị, dịch vụ tư vấn và giám sát xây dựng cần

đồng, nhưng so với năm 2020 tài sản cố định không có quá nhiều biến động do việc trích khấu hao của nhiều công trình

thiết cho việc xây dựng, nâng cấp nhà máy điện.

vừa đưa vào sử dụng vài năm gần đây .

Thời điểm cuối năm 2021, nợ ngắn hạn của Công ty tăng đã mạnh 29,59% so với cuối năm trước và đạt 536,29 tỷ đồng.

Trong khi đó tài sản ngắn hạn lại có mức tăng lớn 45,19% so với năm 2020, đạt 2.170,24 tỷ đồng. Nguyên nhân đến từ

Nguyên nhân chủ yếu đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh tích cực dẫn đến các khoản phải trả về thuế còn phải nộp

việc khoản tiền và tương đương tiền tăng 408,91% đồng đạt 734,36 tỷ đồng. Tính đến hết quý 4/2021, DNH ghi nhận

tại thời điểm 31/12/2021 là 265,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh thuận lợi cũng đã góp phần giúp

khoản tiền gửi ngân hàng có kì hạn là 909,54 tỷ đồng, giảm nhẹ hơn 1 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó tiền

DNH ghi nhận khoản vay ngắn hạn giảm hơn 27,15 tỷ đồng xuống mức 142,38 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm nay.

gửi kỳ hạn ngắn hạn 80,54 tỷ đồng và 100 tỷ đồng gửi kỳ hạn dài hơn. Ngoài ra, các khoản phải thu khách hàng vào thời

Nhìn chung, tổng nợ phải trả của DNH cuối năm 2021 là 2.451,9 tỷ đồng, tương ứng mức giảm nhẹ 3,92% so với một

điểm 31/12/2021 đã tăng 71,26%, đạt 547.44 tỷ đồng mà chủ yếu là từ Công ty mua bán điện - Tập đoàn Điện lực Việt
Nam với 533,35 tỷ đồng.

năm trước. Điều này sẽ giúp Công ty kiểm soát các khoản nợ một cách hiệu quả, đảm bảo an toàn tài chính trong tình
hình kinh tế khó khăn để hạn chế rủi ro về lâu dài, đảm bảo khả năng đối phó kịp thời với những thay đổi của thị trường.

Nhìn chung, tình hình tài sản của DNH vẫn rất vững mạnh, góp phần giúp Công ty duy trì vị thế một trong những doanh
nghiệp dẫn đầu ngành thủy điện.
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NHỮNG CẢI TIẾN TRONG CƠ CẤU TỔ CHỨC,
CHÍNH SÁCH - QUẢN LÝ

Dồn sức cho công trình trọng điểm
Trong giai đoạn cao điểm của dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa

Tổ chức thành công Hội nghị người lao động trong
mùa dịch

Nhim, Công ty chủ động thương thảo với Nhà thầu gói cơ khí thủy

DNH đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động trực tuyến

công, nhận tự lắp đặt 09 phân đoạn ông lót thép này để đáp ứng tiến

qua ứng dụng TranS. Trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn

độ Dự án. Những kỹ sư, thợ hàn giàu kinh nghiệm của Công ty được

biến phức tạp, nhằm thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo

tập trung, dồn lực cho công trường Đa Nhim mở rộng, quyết tâm hoàn

phòng dịch vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh, 110 đại biểu đại

thành lắp đặt ống lót thép và bàn giao cho Nhà thầu CC47 đổ bê tông

diện cho 252 người lao động được triệu tập tham dự Hội nghị.

đúng thời hạn.

Lãnh đạo Công ty và Công đoàn đã nhận được ý kiến đóng góp
thẳng thắn, thiết thực từ người lao động và giải đáp trực tiếp tại
Hội nghị.

Thực hiện giãn cách tập trung, đảm bảo an toàn sản xuất
trong mùa dịch
Nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo hoạt động sản
xuất kinh doanh điện an toàn liên tục, vừa đảm bảo hoạt động phòng,
chống dịch Covid-19 hiệu quả, Công ty đã triển khai thực hiện quét
mã QR cá nhân kiểm soát người ra vào các địa điểm làm việc, lực
lượng vận hành và lực lượng sửa chữa đã được bố trí cách ly riêng
biệt, nhân viên vận hành thực hiện giao ca không tiếp xúc nhằm giảm
thiểu khả năng lây lan dịch bệnh.

Nâng cao kỹ năng tin học văn phòng song hành với
chuyển đổi số
DNH kết hợp với VCCI chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức
khóa đào tạo Kỹ năng soạn thảo văn bản, viết báo cáo hiệu quả
cho CB.CNV trong Công ty. Đây là một trong những khóa học
thuộc chương trình nâng cao kỹ năng tin học văn phòng và kỹ
năng quản lý trong năm 2021. Trong những năm gần đây, công
tác chuyển đổi số tiếp tục được Công ty thực hiện, tập trung vào
việc số hóa tài liệu và ứng dụng thành quả của cuộc Cách mạng
Công nghiệp 4.0 vào công tác điều hành sản xuất nhằm nâng
cao hiệu quả và năng suất lao động.

Thực hiện tốt nhiệm vụ phát điện và cấp nước hạ du

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh nhà máy điện

Công ty đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều độ hệ

Công ty đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Tánh Linh,

thống điện Quốc gia, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh

tỉnh Bình Thuận trong việc cung cấp thông tin chi tiết, lập phương

Ninh Thuận và Bình Thuận trong việc vận hành các các hồ chứa, đảm

án bảo vệ nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn

bảo nhu cầu cấp nước với tổng diện tích khoảng 33 nghìn ha.

và giải quyết khi có tình huống xảy ra tại các vị trí công trình.
Từ đó đảm bảo các nhà máy điện của DNH luôn được vận hành
an toàn, hiệu quả.
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
Biện pháp thực hiện các mục tiêu đề ra

Dựa theo tình hình thuận lợi và khó khăn trong năm 2021 cùng với tình hình thực tế tại Công ty trong
thời gian qua; Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh
doanh năm 2022 và đề ra phương hướng thực hiện cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu

• Tiếp tục giữ vững và mở rộng thị trường kinh doanh truyền thống; tăng cường tiếp cận các dự án, công trình
của các chủ đầu tư trong và ngoài tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu.

• Ban lãnh đạo tạo mối quan hệ lành mạnh với các cơ quan chính quyền, chức năng địa phương, tạo điều kiện
thuận lợi cho việc thi công các công trình trong khu vực, đảm bảo lợi ích, quyền lợi giữa các bên.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

STT

Tăng cường năng lực quản lý của Ban lãnh đạo trong việc dẫn dắt và
phát triển Công ty

Kế hoạch năm 2022

Ban lãnh đạo tích cực hợp tác trong việc tạo dựng tài sản, việc làm và
cân bằng tài chính của Công ty
• Xây dựng hệ thống phân bổ ngân sách công khai, kinh phí đầu tư được dự toán và phân bổ đúng trọng tâm.
• Duy trì đòn bẩy tài chính hợp lý, quản trị dòng tiền hiệu quả, và tạo ra doanh thu ổn định.

1

Tổng vốn CSH bình quân

6.199.796.263.307

2

Doanh thu thuần

2.106.975.000.000

3

Doanh thu thực hiện

2.191.059.000.000

4

Tổng chi phí

1.082.040.958.018

5

Lợi nhuận trước thuế

1.109.018.041.982

6

Lợi nhuận sau thuế

887.214.433.586

Thực hiện tốt công tác nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng
suất lao động
• Chú trọng công tác hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu, kiểm soát chặt chẽ các định mức, nhân công, ca máy…
để đảm bảo và quản lý tốt hoạt động sản xuất, thi công.

• 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 việc sửa chữa, bảo dưởng; áp dụng sửa chữa.

• Tích cực tham gia thị trường điện, thực hiện chào giá hiệu quả nhằm tăng thêm doanh thu từ thị trường điện
• Thực hiện tiết kiệm chi phí trong sản xuất; tổ chức mua sắm tập trung; tổ chức đấu thầu/chào hàng rộng rãi
qua mạng, hạn chế tối đa chỉ định thầu hoặc mua sắm trực tiếp trong công tác đấu thầu mua sắm vật tư thiết
bị;

• Xây dựng định mức vật tư thiết bị dự phòng cho sản xuất điện, sử dụng hiệu quả vật tư thiết bị tồn kho;
• Phối hợp Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia thực hiện khai thác tối ưu các hồ chứa, sẵn sàng phát điện
Kế hoạch năm 2022 đề ra nhiều thử thách cho toàn thể lãnh đạo và người lao động. Ngoài nhiệm vụ đảm bảo các hệ

và cấp nước các vùng hạ du trong mùa khô 2022.

thống thiết bị công trình vận hành an toàn, hiệu quả đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh, cổ tức đạt kỳ vọng của cổ
đông, DNH tập trung quyết toán hoàn thành Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim - Giai đoạn 1 và chuẩn bị các thủ
tục triển khai Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim - Giai đoạn 2. Theo kế hoạch năm 2022, Công ty đăng ký sản
xuất 2,443 tỷ kWh, thực hiện 12 hạng mục sửa chữa lớn, 09 hạng mục mua sắm tài sản cố định.
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BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM
VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (tiếp theo)

Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường

Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiếp theo)

Công ty đang vận hành nhà máy thuỷ

Nhằm chủ động trong việc vận hành

ty đã phối hợp với các Phòng chức

điện Hàm Thuận - Đa Mi với tổng

phát điện kết hợp cấp nước hạ du

năng của các huyện Hàm Thuận

công suất 475MW. Kể từ khi vận

trong mùa khô 2021, Công ty cổ phần

Bắc, Tánh Linh và Đức Linh tỉnh Bình

hành vào năm 2001, nhà máy thuỷ

thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa

Thuận tiến hành kiểm tra hiện trạng

điện Hàm Thuận - Đa Mi là nguồn

Mi và Lãnh đạo Sở NN&PTNT Bình

dòng chảy thoát lũ sông La Ngà theo

cung cấp nước chính cho địa bàn hai

Thuận, Chi cục Thuỷ lợi Bình Thuận,

Nghị định 114/2018/NĐ-CP của

huyện Đức Linh và Tánh Linh, tỉnh

Công ty TNHH MTV Khai thác công

Chính phủ ban hành ngày 04/9/2018

Bình Thuận với diện tích sản xuất

trình thuỷ lợi Bình Thuận, UBND

về quản lý an toàn đập, hồ chứa

nông nghiệp hơn 17.000 ha. Trong

huyện Đức Linh, UBND huyện Tánh

nước.

năm 2021, nguồn nước từ công trình

Linh đã tổ chức cuộc họp thống nhất

thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi đã đáp

kế hoạch cấp nước hạ du trong mùa

ứng 100% nhu cầu sản xuất nông

khô năm 2021.

nghiệp tại huyện Đức Linh và Tánh

Với công tác phòng, chống thiên tai

Linh tỉnh Bình Thuận.

và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, Công

Vào lúc 06 giờ 00 ngày 25 tháng 10 năm
2021, mực nước hồ Hàm Thuận đạt cao
trình 604,988 m, lưu lượng về hồ 204 m3/s,
lưu lượng xả qua tràn 100 m3/s, lưu lượng
chạy máy 125 m3/s và mực nước tại trạm
thủy văn Tà Pao đạt 119,42 m (báo động 1
là 119,0 m). Nhằm chủ động phòng ngừa
trước tình hình thời tiết đang diễn biến bất
thường, DNH đã tăng lưu lượng xả qua đập
tràn hồ Hàm Thuận từ 100 m3/s lên 150
m3/s từ 10 giờ 00 phút ngày 25/10/2021
và điều chỉnh tăng tùy theo diễn biến tình
hình thời tiết trên lưu vực hồ chứa.

Hồ Đơn Dương xuất hiện cơn lũ số 1 năm
2021 vào lúc 12 giờ 00 ngày 11/11 khi mực
nước hồ đang ở cao trình 1041,695m. Đến
19 giờ cùng ngày, cơn lũ đạt đỉnh với lưu
lượng 442m3/s. DNH tiến hành xả điều tiết
qua đập tràn Đơn Dương với lưu lượng lớn
nhất 350m3/s, bằng 79,20% đỉnh lũ. Đến
ngày 12/11, sau khi cắt được đỉnh lũ, Công
ty đã giảm dần lưu lượng xả qua đập Đơn
Dương.
Các thông báo tăng, giảm lưu lượng xả
cũng được phát trên kênh truyền thanh,
truyền hình của Trung tâm Văn hóa thông
tin huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
để cung cấp thông tin kịp thời đến chính
quyền và nhân dân các huyện Đơn Dương
và Đức Trọng nhằm chủ động trong công
tác đảm bảo an toàn cho hạ du.
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BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM
VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (tiếp theo)

Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng
địa phương

Đánh giá liên quan đến vấn đề
người lao động

Bên cạnh nỗ lực sản xuất kinh doanh, hằng năm, Công ty đã thực hiện nhiều công tác hỗ trợ cộng đồng thông qua nhiều

Toàn bộ Lãnh đạo và người lao động trong Công ty đã thực

chương trình từ thiện – xã hội ý nghĩa.

hiện nghiêm túc các nội dung theo Chỉ thị 01/CT-TTg ngày

• Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, người lao động Công ty cổ phần Thủy

05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Tổng

điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tham gia hiến 20 đơn vị máu nhân ngày hội hiến máu “Xuân hồng yêu thương” tại

công ty Phát điện 1 về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch

thành phố Bảo Lộc.

bệnh Covid-19.

• Mỗi dịp xuân về, Đoàn Thanh niên kết hợp cùng Công đoàn Công ty lại thực hiện chương trình “Xuân yêu thương, Tết
ấm lòng” nhằm trao quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn có trụ sở, nhà máy điện của Công ty đang đóng
chân. Đây là hoạt động thường niên nhằm hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn những món quà nhỏ, giúp đỡ
phần nào các hộ dân đón Tết thêm đầm ấm. Chương trình này càng thêm ý nghĩa khi cả nước đã trải qua một năm đầy
biến động bởi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.

• Ngày 23/5/2021 diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội toàn quốc khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân các
cấp (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Thực hiện sự chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Phát điện 1
(EVNGENCO1), Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã triển khai nhiều giải pháp vận hành các
nhà máy an toàn, đảm bảo nguồn điện phục vụ bầu cử.

Nhằm giảm nguy cơ lây lan theo khuyến cáo của Chính phủ, Công
ty yêu cầu tất cả Lãnh đạo và toàn bộ Người lao động không di
chuyển ra khỏi địa bàn hoạt động của Công ty, không tiếp xúc
gần với người đến từ các vùng có dịch, bệnh. Trong trường hợp
đặc biệt, Công ty tổ chức đưa đón, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các
quy định về công tác phòng, chống Covid-19 và sắp xếp làm việc
từ xa.
Công ty có địa bàn hoạt động trên ba tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận
và Bình Thuận, việc tiêm vắc xin cho CB.CNV được thực hiện
đồng bộ với kế hoạch chung của địa phương. Đến giữa tháng
8/2021, đã có 241/252 CB.CNV Công ty đã được tiêm mũi 1
vắc-xin và 52/252 CB.CNV đã được tiêm mũi 2. Đối với nhân
viên dịch vụ thuê ngoài, Công ty đã đăng ký và tiêm mũi 1 cho
35/61 người. Do số lượng phân bổ vắc xin theo từng đợt nên việc
tiêm vắc xin sẽ được triển khai trước cho các CB.CNV trực tiếp
thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ huy, vận hành, sửa chữa, các
CB.CNV thường xuyên phải đi công tác tại các tỉnh, thành phố
khác… cho đến khi toàn bộ CBCNV của Công ty được tiêm đủ
liều theo quy định. Hiện nay, toàn bộ CB.CNV đã được tiêm đủ
liều vắc xin theo quy định.
Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, Công ty vẫn chú trọng
việc tổ chức và tạo điều kiện cho CB.CNV tham gia các hoạt
động như: tham dự Hội thao Tổng công ty Phát điện 1 năm 2021,
hội thao chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 của Công ty,,..
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PHẦN IV
BÁO CÁO CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đánh giá của HĐQT về các mặt
hoạt động của Công ty
Đánh giá của HĐQT về các mặt
của Ban Tổng Giám đốc
Kế hoạch của HĐQT

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Hoạt động sản xuất kinh doanh

Công tác chuyển đổi số

Trong số các doanh nghiệp ngành thủy điện trên sàn, năm 2021 Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm

Chương trình chuyển đổi số đang được triển khai mạnh mẽ và

Thuận - Đa Mi tiếp tục giữ vững đà phát triển với cả doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh. Kết quả kinh doanh,

ứng dụng vào công tác điều hành tại Công ty đã nâng cao hiệu

lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 doanh thu DNH đạt 1.651 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ năm 2020

quả trong sản xuất kinh doanh. Trong năm 2021, công tác đấu

và hoàn thành 90% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 873 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 73% so với lợi nhuận đạt

thầu và chào hàng cạnh tranh qua mạng được Công ty triển khai

được 9 tháng đầu năm ngoái và vượt 35,5% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Đến quý 4 Công ty đã

triệt để với tỷ lệ 18/18 gói thầu sửa chữa lớn, tiết giảm 14,4% chi

lãi kỷ lục trên 500 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ.

phí và 50/50 gói thầu sản xuất kinh doanh khác, tiết giảm 19,1%
chi phí.

Tính chung cả năm 2021 doanh thu Công ty đạt 2.476 tỷ đồng, tăng 47% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau
thuế gấp đôi cùng kỳ, lên 1.374 tỷ đồng và vượt 113% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Nguyên nhân
chính khiến doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh do tình hình thủy văn trên lưu vực các hồ Đơn Dương, Hàm
Thuận tương đối thuận lợi, lưu lượng nước về đều cao hơn năm 2020 và trung bình nhiều năm. Trong đó, lưu
lượng về hồ Đơn Dương đạt 28,36m3/s và hồ Hàm Thuận đạt 56,26m3/s.

Công tác đầu tư xây dựng - đầu tư phát triển

Công tác chi trả cổ tức

Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim đã hoàn thành toàn bộ công trình, tổ máy H5 Đa Nhim đã phát

Ngày 26/1/2022, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm

đủ công suất thiết kế (80MW) vào ngày 04/8/2021 góp phần tăng sản lượng của toàn Công ty. Với tổng công

Thuận – Đa Mi tiến hành chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng

suất 770MW, trong năm 2021 Công ty ĐHĐ sản xuất được 3,050 tỷ kWh, đạt 122,60 % kế hoạch.

cổ tức năm 2021 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 14%, tương ứng cổ đông
sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.400 đồng. Thời gian thanh
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Hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy trong năm qua được Công ty thực hiện tốt, các chỉ tiêu kinh tế

toán 25/2/2022. Với 422,4 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu

kỹ thuật đều đạt yêu cầu. Trong đó, tỉ lệ điện tự dùng chỉ đạt 83,84% kế hoạch, hệ số khả dụng đạt 96,85%, tỉ

hành, DNH sẽ chi khoảng 591,4 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này

lệ dừng máy sự cố chỉ đạt 0,74% kế hoạch và tỉ lệ dừng máy bảo dưỡng đạt 77,77% kế hoạch.

cho cổ đông.
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

HĐQT Công ty đánh giá cao về các mặt hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2021. Mặc dù hoạt động
sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng rất nặng nền do dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, Ban Tổng Giám đốc đã
có những nỗ lực vượt khó trong công tác quản lý điều hành, thực hiện các chỉ đạo và tham mưu kịp thời cho HĐQT trong
việc điều chỉnh các chỉ trương, định hướng hoạt động của Công ty trong từng giai đoạn một cách nhanh chóng. Điều này
đã góp phần cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt và vượt kế hoạch mà HĐQT đã đề ra.

Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt

Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân

động sản xuất kinh doanh của Công ty

phối điện, Ban Tổng Giám đốc đã tập

trên cơ sở tuân thủ Quy chế nội bộ về

trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ,

quản trị công ty, Quy chế phân cấp giữa

tăng cường công tác quản lý vận hành

HĐQT và Tổng giám đốc Công ty theo

lưới điện, nâng cao tinh thần và trách

đúng Điều lệ Công ty và các Quy chế, quy

nhiệm của người lao động. Thực hiện

định của Công ty đã được ban hành.

tốt công tác đảm bảo an toàn cho người
lao động trong sản xuất. Đã có nhiều nỗ
lực trong việc đảm bảo cấp điện an toàn,
liên tục và đáp ứng kịp thời nhu cầu về
điện cho phát triển kinh tế - xã hội của
địa phương.

Trong công tác kinh doanh điện năng,

Trong hoạt động đầu tư xây dựng/sửa

Ban Tổng Giám đốc đã tiếp tục thực hiện

chữa lớn tài sản cố định, Ban Tổng Giám

nâng cao chất lượng đội ngũ CB.CNV và

đốc đã có những chỉ đạo quyết liệt yêu

nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

cầu các đơn vị lập tiến độ thi công chi

Triển khai nhiều hoạt động thiết thực

tiết, phối hợp đồng bộ lịch cắt điện thi

trong công tác chăm sóc khách hàng.

công, đã có tiến bộ hơn so với năm 2020.

Đặc biệt, thực hiện tốt chính sách giá
điện theo quy định của Chính phủ. Thực
hiện tốt triển khai dịch vụ công, dịch vụ
về điện trên Cổng thông tin điện tử quốc
gia..
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CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT

Tăng cường kỷ luật trong quản lý vận hành và quản lý kỹ thuật, đảm bảo các tổ máy phát điện ở
trạng thái sẵn sàng tham gia phát điện; đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản lượng điện, hoàn thành
các chỉ tiêu kỹ thuật, tài chính đề ra.

Công ty tổ chức theo dõi chặt chẽ tình trạng thiết bị công trình, đề ra biện pháp phòng ngừa hiệu quả
các nguy cơ xảy ra sự cố; nâng cao chất lượng sửa chữa lớn; tích cực tham gia thị trường điện, thực
hiện chào giá hiệu quả; 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 2022.

Thực hiện tốt công tác nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động; tối ưu hóa chi
phí theo chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Xây dựng lực lượng nhân lực kế thừa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nâng cao năng lực
quản trị của Công ty. Trong đó, tập trung vào công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, chất
lượng cao; đào tạo chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa
học và ứng dụng thành quả của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 vào sản xuất kinh doanh.

Theo đó, Công ty tăng cường sử dụng tối ưu các nguồn nhân vật lực, tạo ra nhiều giá trị giá trị gia
tăng; 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; 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.

Hoàn thiện công tác quản trị nội bộ, thực hiện tốt công tác an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống
cháy nổ, bảo vệ môi trường, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm trật tự, an ninh
khu vực.
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PHẦN V
QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát
Các giao dịch, thù lao và lợi ích
Quản trị Công ty 2021

Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT từ 28/02/2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Xem lý lịch tại mục Lý lịch Ban điều hành trang 27
Ông Đỗ Minh Lộc - Thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng Giám đốc
từ 01/03/2022
Xem lý lịch tại mục Lý lịch Ban điều hành trang 29

Danh sách Hội đồng quản trị
STT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số buối họp HĐQT
tham dự

Quyền Chủ tịch HĐQT
(từ 28/02/2022 đến nay)

1

Ông Lê Văn Quang

2

Ông Nguyễn Trọng Oánh

Chủ tịch HĐQT
(07/2017 - 28/02/2022)

3

Ông Đặng Văn Cường

Thành viên HĐQT
(từ 28/02/2022 đến nay)

4

Ông Đỗ Minh Lộc

Thành viên HĐQT
(từ 10/2011 đến 28/02/2021)

Thành viên HĐQT

Tỷ lệ
tham dự họp

Ông Đặng Văn Cường

4/4

100%

Thành viên Hội đồng quản trị
từ ngày 28/02/2022

4/4

100%

1967

Quốc tịch:			

Việt Nam

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Điện khí hóa & Cung cấp điện

Số cổ phần sở hữu:

Không

Số cổ phiếu đại diện của EVNGENCO1: Không
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:

Phó Giám đốc Công ty Thủy điện
Đại Ninh

4/4

Quá trình công tác

100%

•

Từ 09/1992 đến 03/1996: Kỹ sư Tổ Thí nghiệm điện, Nhà máy thủy điện Đa Nhim

•

Từ 04/1996 đến 09/1997: Trưởng ca tập sự, Nhà máy thủy điện Đa Nhim

Việt Nam		

•

Từ 09/1997 đến 11/1999: Trường ca Vận hành, Nhà máy thủy điện Đa Nhím

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư thiết bị nhà máy điện

•

Từ 12/1999 đến 06/2001: Kỹ sư, Ban Chuẩn bị sản xuất Nhà máy thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi

Số cổ phần sở hữu:

400 cổ phần

•

Từ 07/2001 đến 12/2002: Phó Quản đốc PXSC2, Nhà máy thủy điện Đa Nhím - Hàm Thuận - Đa Mi

•

Từ 12/2002 đến 08/2007: Quản đốc PXSC2, Nhà máy thủy diện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

•

Từ 08/2007 đến 09/2007: Phó Trưởng Ban Chuẩn bị sản xuất, Nhà máy thủy diện Đại Ninh

Ủy viên HĐQT các Công ty:

•

Từ 09/2007 đến nay: Phó Giám đốc, Công ty thủy điện Đại Ninh

Quá trình công tác

CTCP Thủy điện Hạ Sông Pha,

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

•

Từ 29/10/2007: Phó Bí thư chi bộ, Công ty thủy điện Đại Ninh

CTCP Phong điện Thuận Bình,

Từ 01/1993 đến 6/1993: Đốc công Phân xưởng Cơ điện - NMTĐ Trị An

•

Ông Nguyễn Văn Cường là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi từ ngày

•

CTCP Thủy điện A Vương.

•

Từ 9/1993 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 01/2000: 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 8/2006: Giám đốc - NMTĐ Thác Mơ

•

Từ 9/2006 đến 8/2007: Phó Trưởng ban QLDA NMTĐ Sơn La kiêm Trưởng ban CBSX NMTĐ Sơn La

•

Từ 9/2007 đến 9/2011: Giám đốc - Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

•

Từ 10/2011 đến 6/2017: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim

Ông NGUYỄN TRỌNG OÁNH
Chủ tịch Hội đồng quản trị
7/2017 - 28/02/2022

Năm sinh:		

1964

Quốc tịch:			

Số cổ phiếu đại diện của EVNGENCO1: 189.946.395 cổ phiếu
(tính đến ngày 31/12/2021)
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:

•

- Hàm Thuận - Đa Mi
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Năm sinh:		

•

Từ 7/2017 đến 28/02/2022: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

•

Ông Nguyễn Trọng Oánh thôi giữ chức thành viên HĐQT từ 28/02/2022

Báo cáo thường niên
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28/02/2022

Đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm
• HĐQT thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc công tác quản trị doanh nghiệp, đầu tư xây dựng, phát triển kinh
doanh chiến lược nhân sự theo đúng phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT dựa theo quy chế Điều lệ tổ chức
và hoạt động của Công ty.
• HĐQT duy trì họp định kì mỗi quý một lần theo quy định của Luật Chứng Khoán để xem xét quyết định các vấn đề
thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự tham gia của Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát. Công bố thông tin một cách
công bằng, minh bạch, đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và cho Công ty trên phương diện pháp luật hiện hành.
• HĐQT hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm của từng thành viên, nâng cao vai trò tham mưu của các cấp
lãnh đạo và các đơn vị trực thuộc. Các thành viên HĐQT hoàn thành chức trách của mình, hành động vì lợi ích của cổ
đông trong mối quan hệ hài hòa vì lợi ích của Công ty và người lao động.
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Danh sách Nghị quyết của HĐQT năm 2021

STT

Số Nghị quyết/
Quyết định

Ngày

1

6/NQ-HĐQT

11/01/2021

Chi trả cổ tức năm 2020 đợt 1.

2

8/NQ-HĐQT

14/01/2021

Chi trả cổ tức năm 2020 đợt 1 (Thay thế cho Nghị quyết số 6).

3

9/QĐ-HĐQT

19/01/2021

Ban hành lần 4 Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị.

4

10/QĐ-HĐQT

25/01/2021

5

14/NQ-HĐQT

02/02/2021

6

15/QĐ-HĐQ

02/02/2021

7

16/QĐ-HĐQT

03/02/2021

8

9

17/QĐ-TĐĐHĐ

20/QĐ-HĐQT

04/02/2021

18/02/2021

Nội dung

Phê duyệt chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2021 của Công ty cổ
phần Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.
Thông qua định mức chi tiết sửa chữa lớn thiết bị cơ - thủy lực các nhà máy

11
12
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22/NQ-HĐQT
24/NQ-HĐQT
28/NQ-HĐQT

24/02/2021
25/02/2021
03/03/2021

Báo cáo thường niên
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Số Nghị quyết/
Quyết định

Ngày

13

37/QĐ-HĐQT

15/3/2021

14

44/ NQ-HĐQT

30/03/2021 Kiện toàn tổ chức và nhân sự của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật.

15

47/ NQ-HĐQT

01/4/2021

16

52/ NQ-HĐQT

06/4/2021

thủy điện Đa Nhim, Hàm Thuận, Đa Mi.
Hủy thầu và phương án lựa chọn nhà thầu tiếp theo Gói thầu: Nâng cấp hệ

Nội dung
Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ của Công ty cổ
phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2021 của Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình.
Họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 1 năm 2021.
Phê duyệt bổ sung giá trị dự phòng cho Dự toán gói thầu 12 - (DNEC1): Giám

17

56/ NQ-HĐQT

23/4/2021

sát thi công xây lắp và thông qua Phụ lục số 5 của Hợp đồng số 222/TDDH-NK&PECC3&NKV ngày 08/7/2015.

thống điều khiển trạm GIS Hàm Thuận.
18

57/NQ-HĐQT

23/4/2021

19

61/QĐ-HĐQT

28/4/2021

tài sản cố định năm 2021”.

20

62/QĐ-HĐQT

28/4/2021

Phê duyệt quyết toán tiền nhân công sửa chữa lớn tự làm năm 2020.

Thành lập Tổ thẩm định khối lượng, dự toán công tác thử nghiệm hệ thống

21

64/NQ-HĐQT

04/5/2021

Thông qua Hồ sơ mời thầu “Các gói thầu mua sắm tài sản cố định năm 2021”.

điều tốc và hệ thống kích từ tổ máy H5 công suất 80MW theo yêu cầu tại

22

65/NQ-HĐQT

10/5/2021

Nâng bậc lương đối với chức danh Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc.

Ban hành bộ định mức chi tiết sửa chữa lớn thiết bị cơ - thủy lực các nhà
máy thủy điện Đa Nhim, Hàm Thuận, Đa Mi.
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Dự toán “Các gói thầu mua sắm

Quyết định số 25/QĐ-ĐTĐL ngày 26/3/2019 Dự án mở rộng nhà máy thủy
điện Đa Nhim.

10

STT

Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.
Thông qua khối lượng, dự toán công tác thử nghiệm hệ thống điều tốc và hệ
thống kích từ tổ máy H5 Đa Nhim công suất 80MW.

Phê duyệt quyết toán tiền nhân công thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch
vụ kỹ thuật năm 2020.

Thông qua Phụ lục số 8 của Hợp đồng số 353/DHD-MC, GPIL and AHF ngày
24

68/NQ-HĐQT

14/5/2021

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Dự toán “Các gói thầu mua sắm
tài sản cố định năm 2021”.

Thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

21/11/2016, Gói thầu số 12.03 - (DNE-D3): Cung cấp và lắp đặt thiết bị cơ điện
thuộc Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim.

25

69/NQ-HĐQT

16/5/2021

26

70/NQ-HĐQT

18/5/2021

27

77/NQ-HĐQT

28/5/2021

Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 bổ sung
của Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình.
Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2021 của Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha.
Thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
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Danh sách Nghị quyết của HĐQT năm 2021

STT

Số Nghị quyết/
Quyết định

Ngày

28

78/ NQ-HĐQT

02/6/2021

29

81/QĐ-HĐQT

07/6/2021

Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của người lao động.

30

85/NQ-HĐQT

08/6/2021

Họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 2 năm 2021.

Nội dung
Thông qua Hồ sơ mời thầu và Dự toán Các gói thầu sửa chữa lớn tài sản cố
định năm 2021.

Thông qua Hồ sơ mời thầu hiệu chỉnh Gói thầu “Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ
32

100/NQ-HĐQT

11/6/2021

thống điều tốc tổ máy H2 Nhà máy Thủy điện Đa Mi” và gói thầu “Cung cấp,
lắp đặt thiết bị điều tốc các tổ máy Sông Pha”, thuộc các gói thầu sửa chữa
lớn tài sản cố định năm 2021.

33

02/NQ-HĐQT

16/6/2021

34

104/QĐ-HĐQT

16/6/2021

Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích cao trong phong trào thi đua
hoàn thành Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim.
Quyết định ban hành quy định làm việc của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và Ứng
dụng công nghệ của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

STT

Số Nghị quyết/
Quyết định

Ngày

42

25/QĐ-HĐQT

15/7/2021

43

26/QĐ-HĐQT

15/7/2021

44

35/NQ-HĐQT

21/7/2021

45

137/NQ-HĐQT

27/7/2021

46

40/QĐ-HĐQT

28/7/2021

47

40.1/NQ-HĐQT

28/7/2021

Thông qua Hồ sơ mời thầu hiệu chỉnh Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy biến
35

111/NQ-HĐQT

30/6/2021

áp chính Nhà máy Thủy điện Đa Mi thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố
định năm 2021.

Quyết định về kế hoạch luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ diện Công ty quản lý
giai đoạn 2021- 2026.
Quyết định xếp lương đối với ông Phạm Viết Kỳ - Thành viên Ban Kiểm soát
chuyên trách.
Nghị quyết về việc bổ nhiệm các chức danh đối với nhân sự thuộc Trung tâm
Dịch vụ Kỹ thuật.
Nghị quyết bề việc thông qua ban hành lần 2 Quy chế phân phối lương sản
xuất điện.
Quyết định về việc ban hành ban hành lần 2 Quy chế phân phối lương sản xuất
điện.
Nghị quyết về việc thông qua chương trình thí nghiệm chạy thử và vận hành
khai thác tổ máy H5 - 80MW Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim.
Nghị quyết về việc thông qua sử dụng vốn Chủ đầu tư để thanh toán cho nhà

48

42/NQ-HĐQT

03/8/2021

thầu, gia hạn thời gian giải ngân và hiệu chỉnh một số nội dung của Hiệp định
vay vốn số VN13-P1 ngày 28/02/2014 Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa

36

112/QĐ-HĐQT

02/7/2021

Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty lần 3.

Nhim.

37

113/QĐ-HĐQT

02/7/2021

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Nghị quyết về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp

38

114/NQ-HĐQT

01/7/2021

Nghị quyết về việc bổ nhiệm cán bộ trong Công ty (ông Ngô Thế Long).

39

116/NQ-HĐQT

06/7/2021

Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2020 đợt cuối.

2021.

Nghị quyết về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp,

Nghị quyết về việc thông qua danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

40

123/NQ-HĐQT

13/7/2021

lắp đặt thiết bị trạm phân phối và rơ le bảo vệ thuộc các gói thầu mua sắm tài

49

50

43/NQ-HĐQT

152/NQ-HĐQT

06/8/2021

23/8/2021

Nghị quyết về việc thông qua Hồ sơ mời thầu và Dự toán hiệu chỉnh Gói thầu
41

124/NQ-HĐQT

13/7/2021

số 1: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống điều khiển Nhà máy Thủy điện Đa Mi,
thuộc các gói thầu sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2021.

Báo cáo thường niên
2021

các loại máy đo, thiết bị thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định năm

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống điều tốc tổ máy H2 Nhà máy Thủy
điện Đa Mi, thuộc các gói thầu sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2021.

sản cố định năm 2021.

77

Nội dung

51

156/NQ-HĐQT

25/8/2021

52

159/NQ-HĐQT

31/8/2021

Nghị quyết họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 03 năm 2021.
Nghị quyết về việc thông qua định mức vật tư thiết bị dự phòng các nhà máy
thủy điện Đa Nhim, Hàm Thuận, Đa Mi.
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Danh sách Nghị quyết của HĐQT năm 2021 (tiếp theo)

STT

Số Nghị quyết/
Quyết định

Ngày

53

160/NQ-HĐQT

01/9/2021

54

161/NQ-HĐQT

06/9/2021

Nội dung

STT

Số Nghị quyết/
Quyết định

Ngày

Nghị quyết về việc thông qua danh mục sửa chữa lớn thiết bị, công trình năm

66

196/NQ-TĐĐHĐ

05/11/2021

Nghị quyết về việc thông qua đơn giá nhân công sửa chữa.

2022 Công ty cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

67

199/NQ-HĐQT

10/11/2021

Nghị quyết Họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 4 năm 2021.

Nghị quyết về việc thông qua Phụ lục số 10 của Hợp đồng số 368/DHD-CC47.

68

200/NQ-HĐQT

11/11/2021

Nghị quyết thông qua chủ trương về công tác cán bộ.

Nghị quyết về việc thông qua danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ
55

162/NQ-HĐQT

06/9/2021

thuật Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy biến áp chính Nhà máy Thủy điện Đa
Mi, thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định năm 2021.

56

163/NQ-HĐQT

08/9/2021

70

204/NQ-TĐĐHĐ

17/11/2021

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định khối lượng bổ sung hợp

Nghị quyết về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp,

71

206/QĐ-HĐQT

23/11/2021

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự toán chi phí bổ sung hợp
đồng số 12/DHD- NARIME-COMA.
Quyết định về việc dự toán chi phí bổ sung hợp đồng số 12/DHD-NARIME-CO-

72

208/NQ-HĐQT

26/11/2021

73

209/NQ-HĐQT

30/11/2021

25/10/2021 MA để thi công gói thầu số 12.02-(DNE-D2): Cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ khí

191/NQ-HĐQT

28/10/2021 Nghị quyết về việc thông qua Quy chế Công bố thông tin lần 02.

63

192/QĐ-HĐQT

01/11/2021 Quyết định về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin lần 02.

65

79

193/QĐ-HĐQT
195/NQ-TĐĐHĐ

01/11/2021
05/11/2021

Báo cáo thường niên
2021

Nghị quyết về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp,

Nghị quyết về việc ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông
Pha.
Nghị quyết về việc ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông
Pha (thay thế Nghị quyết số 208/NQ-HĐQT ngày 26/11/2021).
vấn giám sát (tháng 02 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021) và thông qua Phụ

74

211/NQ-HĐQT

30/11/2021

lục số 6 của Hợp đồng số 222/TDDHD- NK&PECC3&NKV ngày 08 tháng 7
năm 2015 để thực hiện Gói thầu 12 - (DNE-C1): Giám sát thi công xây lắp, Dự
án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim.

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án nhà
máy điện mặt trời Đa Mi.

2021) để thực hiện Gói thầu 12.00 - (DNE-C1): Giám sát thi công xây lắp Dự

Nghị quyết về việc phê duyệt khối lượng bổ sung hợp lý, dự toán chi phí Tư

thủy công thuộc Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim.
62

lý và dự toán chi phí Tư vấn giám sát (tháng 2 năm 2020 đến tháng 7 năm
án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim.

13/10/2021 lắp đặt thiết bị hệ thống điều tốc tổ máy H2 Nhà máy Thủy điện Đa Mi, thuộc
các gói thầu sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2021.

64

thuật Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống điều khiển Nhà máy Thủy

Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

07/10/2021 Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại cán bộ trong Công ty năm 2021.

188/QĐ-HĐQT

cơ khí thủy công của gói thầu 12.02 - (DNE-D2): Cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ

điện Đa Mi, thuộc các gói thầu sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2021.

183/NQ-HĐQT

20/10/2021

RIME&COMA ngày 15 tháng 01 năm 2016 về việc cung cấp, lắp đặt thiết bị

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thủy điện Đa

58

61

15/11/2021

Nghị quyết về việc thông qua danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ

06/10/2021

187/QĐ-HĐQT

203/NQ-HĐQT

lắp đặt thiết bị điều thế các tổ máy Sông Pha thuộc các gói thầu sửa chữa

181/QĐ-HĐQT

60

69

khí thủy công.

57

185/NQ-HĐQT

Nghị quyết về việc thông qua Phụ lục số 4 của Hợp đồng số 12/DHD- NA-

Nghị quyết về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp,
lớn tài sản cố định năm 2021.

59

Nội dung

75

1323/NQ-HĐQT

30/12/2021

Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng
năm 2022 của Công ty cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

lắp đặt máy biến áp chính Nhà máy Thủy điện Đa Mi.
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BAN KIỂM SOÁT
Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT,
Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông
Danh sách Ban kiểm soát
STT

Thành viên BKS

Chức vụ

Hoạt động của HĐQT
Số buổi họp
tham dự

Tỷ lệ tham dự
họp

1

Ông Nguyễn Đăng Dung

Trưởng ban

2/3

66,66%

2

Ông Hoàng Văn Long

Thành viên

3/3

100%

3

Ông Phạm Viết Kỳ

Thành viên

2/3

66,66%

4

Ông Ngô Thế Long

Trưởng ban

1/3

33,33%

5

Bà Bùi Thị Thu Trang

Thành viên

1/3

33,33%

Lý do không
tham dự họp
Tham gia BKS từ
ngày 30/6/2021
Tham gia BKS từ
ngày 30/6/2021
Thôi nhiệm vụ BKS
từ ngày 30/6/2021
Thôi nhiệm vụ BKS
từ ngày 30/6/2021

• HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty. HĐQT đã nghiêm túc
triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua.

• HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kì hàng quý theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; nội dung trong cuộc

họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận một cách thẳng thắn, dân chủ và được thông qua khi đa số thành viên
chấp nhận. Những nội dung thông qua trong cuộc họp được ban hành bằng các Nghị quyết/Quyết định đúng trình tự,
đúng thẩm quyền và phù hợp với căn cứ pháp lý theo quy định pháp luật và Điêu lệ Công ty.

• HĐQT đã chỉ đạo, định hướng Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các hoạt
động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của Công ty.

Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc
• Trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Ban Tổng Giám đốc đã tham
mưu kịp thời để HĐQT điều chỉnh các định hướng, chủ trương hoạt động của Công ty phù với tình hình mới.

Hoạt động của Ban kiểm soát

• Ban TGĐ đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, tăng cường công tác quản lý vận hành nhà máy điện, công tác đầu tư

Dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trong năm 2021 Ban kiểm soát vẫn tổ chức 03 cuộc̣ họp với sự tham gia đầy đủ

• Ban TGĐ đã chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm tập thể và cá nhân, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ hoạt động

của các thành viên thành viên. Nội dung của các cuộc họp nhằm xem xét, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ
2021 và tình hình hoạt động SXKD của Công ty.
Bên cạnh đó, BKS thường xuyên thông tin, trao đổi với nhau để các thành viên cùng phối hợp triển khai thực hiện nhiệm
vụ. BKS đã tham gia đầy đủ các phiên họp̣ của HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và
tham gia đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban TGĐ Công ty trong phạm vi trách nhiệm quyền hạn của mình:
Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành; việc triển
khai thực hiện nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị HĐQT đã ban hành;
• Giám sát tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty;

• Thẩm định số liệu báo cáo tài chính 6 tháng, báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu
tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành. Đồng thời phối hợp với kiểm toán

độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu BCTC, giám sát việc thực thi những kiến
nghị do Công ty kiểm toán độc lập khuyến nghị;
• Thẩm định kế hoạch và thực hiện quỹ tiền lương của Công ty;

• Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty trên Website của Công ty; Sở Giao dịch Chứng
khoán Hà Nội, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước ... theo các quy định của pháp luật, giám sát việc tổ chức ĐHĐCĐ.

• Phối hợp với các Phòng ban chức năng thực hiện công tác kiểm soát nội bộ trong Công ty; Giám sát việc thực hiện
các ý kiến khắc phục của các Đoàn thanh tra, kiểm toán, kiểm soát tại Công ty.
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xây dựng, công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng,...

sản xuấ kinh doanh do ĐHĐCĐ và HĐQT giao cho nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

• Ban TGĐ đang thực hiện nhiệm vụ đúng phạm vi trách nhiệm và quyền hạn theo quy định pháp luật và Điều lệ Công
ty và Quy chế phân cấp giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc,...

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT,
Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác
• Ban kiểm soát, HĐQT và Ban TGĐ đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi trên nguyên tắc vì lợi ích
chung của Công ty, của các cổ đông nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ
quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
• HĐQT phối hợp cùng với BKS lập các kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động của ban điều hành và các đơn vị trực

thuộc trong việc thực hiện chủ trương chỉ đạo của HĐQT thông qua các đợt kiểm tra, giám sát chuyên đề. Từ đó, phát
hiện các vướng mắc, sai sót để kịp thời chấn chỉnh, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

• BKS đã được HĐQT, Ban TGĐ mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban và các cuộc họp quan trọng
khác.

• BKS được tạo mọi điều kiện để thực hiện các chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của mình.
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ LỢI ÍCH
Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ
Không phát sinh

Hợp đồng giao dịch với các bên liên quan

STT

Tên tổ chức/
cá nhân

Mối quan hệ
Thời điểm
liên quan với
giao dịch
Công ty

Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích

Nội dung giao dịch

Giá trị (đồng)

I

Hợp đồng cung cấp thông tin
vận hành năm 2021 Nhà máy

STT

II

1

Công ty Cổ phần Thuỷ điện
Hạ Sông Pha

máy Thủy điện Hạ Sông Pha 2
Công ty con

2021

446.688.000

III

Các lợi ích khác

1.003.986.456

-

1.123.439.400

-

965.007.456

-

Ban Kiểm soát
Thành viên trong Ban Kiểm soát

Hợp đồng hỗ trợ vận hành Nhà

Lương, thưởng, thù lao
(đồng)

Hội đồng quản trị
Nguyễn Trọng Oánh

266.101.000

Thủy điện Đa Nhim

Họ và tên

Nhân sự quản lý chủ chốt của Nhóm Công ty

năm 2021

Tổng Giám đốc

Hợp đồng kiểm tra, bảo dưỡng,

Thành viên khác trong Ban Tổng Giám đốc

1.711.571.844

-

Tổng cộng

4.804.005.156

-

sửa chữa thường xuyên và xử lý
sự cố hệ thống thiết bị cho Nhà

IV
459.074.000

máy Thủy điện Hạ Sông Pha 1
và 2 năm 2021
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ LỢI ÍCH
Các giao dịch với các bên liên quan

Các bên liên quan

Giá trị 2021
(đồng)

Giá trị 2020
(đồng)

Các bên liên quan

Công ty mẹ cấp cao nhất

Mua điện

-

Chi phí lãi vay

-

Trả nợ gốc vay

3.539.680.411

3.500.856.770

349.278.587

10.543.875.442

25.194.977.015

433.698.824.858

Công ty mẹ

Thu nhập lãi cho vay

-

Chi hộ

-

Chia cổ tức

-

Cho vay

-

-

222.432.861

675.364.960.000

1.013.047.440.000

-

Cung cấp dịch vụ

-

500.000.000.000

-

Mua dịch vụ

-

Ứng trước hợp đồng xây dựng cơ bản

-

276.000.000.

-

Cổ tức được chia

3.360.000.000

-

640.000.000

-

226.316.429

2.996.000.334

2.545.534.865

481.454.545

270.767.526

7.020.591.007

5.484.457.991

897.977.200

-

-

-

Mua dịch vụ

4.960.786.136

Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 – Công ty
Thủy điện Đại Ninh

Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình

-

Cổ tức được chia

4.888.900.000
45.000.000.000

Cung cấp dịch vụ

348.877.255

9.350.000

150.683.636

-

273.254.664

819.763.992

-

852.820.210

Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 – Công ty Thủy
điện Đồng Nai

22.400.000.000.

Các bên liên quan khác

-

Công ty Mua Bán Điện- Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Cung cấp dịch vụ
Trung tâm Viễn thông và Công nghệ Thông tin

2.382.885.316.248

1.606.097.833.456

-

Tổng Công ty điện lực Miền Nam

Mua dịch vụ
Ban Quản lý Dự án Điện 1 - Chi nhánh Tập đoàn

82.112.262.470

Điện lực Việt Nam

69.166.881.191
-
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8.294.400.000

Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3

Công ty liên kết
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Mua dịch vụ

Công ty Cổ phần Xây lắp Điện 1
1.065.330.000

Bán điện

Mua dịch vụ

71.620.714.107

Cung cấp dịch vụ

-

Cổ tức được chia

60.017.182.224

-

Bán điện

2.579.069.000

Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây dựng Điện 2

Công ty Cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha

-

7.015.067.680

Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây dựng Điện 1
-

Công ty con

Góp vốn

Cổ tức được chia
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Tổng Công ty Phát điện 1
-

Giá trị 2020
(đồng)

Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

Tập đoàn Điện lực Việt nam
-

Giá trị 2021
(đồng)

Mua dịch vụ
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 2021

Quản trị công ty được Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi xem là một yếu tố then chốt để đẩy

Các hoạt động nêu trên sẽ đóng vai trò thiết yếu trong việc góp phần phát triển đạo đức và văn hóa nghề nghiệp, là

mạnh kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, phát triển kinh tế cũng như tăng cường lòng tin của nhà đầu tư.

nền móng cho doanh nghiệp vận hành tốt trong thời điểm hiện tại và tiếp diễn đến tương lai.

Trong đó, hệ thống quản trị Công ty cần được xây dựng dựa trên khuôn khổ pháp lý, cơ chế quản lý doanh nghiệp, và

Bên cạnh đó, DNH vẫn chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực và quản trị Công ty. Trong năm 2021, các thành

tính minh bạch trong hoạt động. Để đạt được mục tiêu đề ra trong quy chế quản trị, Hội đồng quản trị nâng cao hiệu

viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng cùng các cấp lãnh đạo trực thuộc các

quả quản trị Công ty theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

phòng ban được tạo điều kiện tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc lĩnh vực liên quan nhằm đáp ứng

Năm 2021, DNH tiếp tục hướng tới việc nâng cao năng lực quản trị Công ty cũng như giá trị nội tại của doanh nghiệp,

được chuyên môn cũng như cập nhật kiến thức mới. Đây sẽ là nền tảng quan trọng, góp phần nâng cao năng lực

hoàn thiện và tăng cường hoạt động của các bộ phận trong cấu trúc nội bộ để đảm bảo lợi ích chung cho cổ đông

quản trị Công ty.

của DNH thực hiện quyền của mình như: quyền nhận cổ tức, quyền tiếp cận thông tin của Công ty, hay quyền được
tham dự, biểu quyết tại các cuộc họp ĐHĐCĐ.
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PHẦN VI
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ý kiến của kiểm toán viên
Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
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Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021
(tiếp theo)
Mẫu B 09 – DN/HN
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)
Giá trị giao dịch cho năm
2021
2020
VND
VND
Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 – Công ty
Thủy điện Đại Ninh
Cung cấp dịch vụ

348.877.255

9.350.000

Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 – Công ty Thủy
điện Đồng Nai
Cung cấp dịch vụ

150.683.636

-

Trung tâm Viễn thông và Công nghệ Thông tin
Mua dịch vụ

273.254.664

819.763.992

-

852.820.210

Nhân sự quản lý chủ chốt của Nhóm Công ty
Tổng Giám đốc
Tiền lương và thưởng

965.007.456

742.092.000

Thành viên khác trong Ban Tổng Giám đốc
Tiền lương và thưởng

1.711.571.844

1.312.968.000

Hội đồng Quản trị
Ông Nguyễn Trọng Oánh - Chủ tịch
Thù lao

1.003.986.456

770.640.000

Ban Kiểm soát
Thành viên trong Ban Kiểm soát
Thù lao

1.123.439.400

947.613.600

Ban Quản lý Dự án Điện 1 - Chi nhánh Tập đoàn
Điện lực Việt Nam
Mua dịch vụ

49
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