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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

Giấy chứng nhận ĐKDN

Số 5800452036, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 18/5/2005,  
thay đổi lần 8 ngày 06/7/2017.

Vốn điều lệ

4.224.000.000.000 đồng

Địa chỉ

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

Số điện thoại

(0263) 3728 171

Số fax

(0263) 3866 457

Website

www.dhd.com.vn

Email

trusochinh@dhd.com.vn

Mã cổ phiếu

DNH
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Đại hội đồng cổ 
đông thường niên 
năm 2014 biểu quyết 
thông qua điều 
chỉnh vốn điều lệ 
của Công ty thành 
4.224.000.000.000 
đồng theo Nghị 
quyết số 46/ NQ - 
TĐĐHĐ - ĐHĐCĐ 
ngày 27/6/2014

Ngày 20/3/2017, 
Công ty chính thức 
trở thành 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 Công 
ty cổ phần Thủy điện Đa 
Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 
là DNH.

Công ty hoàn thành đưa 
vào phát điện dự án Nhà 
máy điện mặt trời Đa Mi 
công suất 47,5 MWp.

Tiền thân Công ty là Nhà 
máy Thủy điện (NMTĐ) 
Đa Nhim, đưa vào vận 
hành với công suất 160 
MW.

Thông qua Quyết định số 
154 EVN/TCCP.ĐT Hội đồng 
quản trị Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam đổi tên Nhà 
máy Thủy điện Đa Nhim 
thành Nhà máy Thủy điện 
Đa Nhim - Hàm Thuận - 
Đa Mi với tổng công suất 
642,5MW trên cơ sở sáp 
nhập cụm thủy điện Đa 
Nhim - Sông Pha và Hàm 
Thuận - Đa Mi.

2007
1964

2001

Thủ tướng Chính phủ 
quyết định cổ phần hóa 
Công ty Thủy điện Đa 
Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 
theo Quyết định số 384/
QĐ - TTG ngày 03/4/2007.

Theo Quyết định số 
18/2005/ QĐ-BCN ngày 
30/3/2005 của Bộ Công 
nghiệp (nay là Bộ Công 
Thương), chuyển NMTĐ 
Đa Nhim - Hàm Thuận - 
Đa Mi, đơn vị hạch toán 
phụ thuộc thành Công ty 
Thủy điện Đa Nhim - Hàm 
Thuận - Đa Mi, đơn vị hạch 
toán độc lập thuộc Tổng 
Công ty Điện lực Việt Nam 
(nay là Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam).

Ngày 07/10/2011, Công 
ty chính thức hoạt động 
theo mô hình Công ty cổ 
phần, với số vốn điều lệ là 
4.248.000.000.000 đồng. 
Trong đó, Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam nắm giữ 
99,93% vốn điều lệ

Ngày 12/6/2017, Sở Giao 
dịch Chứng khoán Hà Nội 
ra quyết định số 427/QĐ-
SGDHN chấp nhận đăng 
ký giao dịch cổ phiếu của  
Công ty cổ phần Thủy điện 
Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

6/20172014

4/2017 6/2019
3/2017

2011

2005

Quá trình hình thành & Phát triển
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Thành tích trong quá trình hoạt động

Năm 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 Bộ Công Thương 
Huân chương Độc lập hạng Ba
Bằng khen Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

2001
Bằng khen Bộ công Công Tthương
Bằng khen Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2002
Bằng khen Bộ Y tế
Bằng khen Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận
Bằng khen Công an tỉnh Bình Thuận

2003
Bằng khen Bộ Công Thương
Bằng khen UBND tỉnh Ninh Thuận
Bằng khen UBND tỉnh Bình Thuận

2004
Huân chương độc Độc lập hạng Ba năm 2004
Cờ thi đua xuất sắc Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Bằng khen Bộ Y tế

2005

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

2006
Anh hùng Lao động năm 2006
Bằng khen UBND tỉnh Bình Thuận;
Bằng khen Bộ Công Thương

2007
Bằng khen Bộ Công Thương
Cờ thi đua Bộ Công Thương

Năm Thành tích đạt được

2008

Bằng khen Bộ Công Thương
Bằng khen Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Bằng khen UBND tỉnh Ninh Thuận
Bằng khen UBND tỉnh Lâm Đồng

2009
Bằng khen Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Bằng khen UBND tỉnh Lâm Đồng

2010

Huân chương Độc lập hạng Nhì
Bằng khen Bộ Công Thương
Bằng khen UBND tỉnh Lâm Đồng
Bằng khen UBND tỉnh Ninh Thuận
Bằng khen Bảo hiểm xã hội Việt Nam

2011
Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
Bằng khen UBND tỉnh Ninh Thuận
Bằng khen Bảo hiểm xã hội Việt Nam

2012 Bằng khen Bộ Công Thương

2013 Bằng khen Bộ Công Thương

2014

Huân chương Độc lập hạng Nhì
Cờ 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

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
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CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA CÔNG TY
 • Sản xuất, kinh doanh điện năng; quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo các thiết bị 

diện, các công trình thủy công, công trình kiến trúc của nhà máy điện;

 • Đầu tư xây dựng và lắp đặt công trình thủy điện, nhiệt điện, phong nhiệt, năng lượng mặt trời, 

trạm điện và đường dây tải điện.

Ninh Thuận

Bình Thuận

Lâm Đồng

ĐỊA BÀN KINH DOANH

Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm 

Thuận - Đa Mi có địa bàn hoạt động trải dải 

trên ba tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận 

với hai cụm nhà máy thủy điện Đa Nhim - Sông Pha, 

Hàm Thuận - Đa Mi và Nhà máy Điện mặt trời Đa Mi.

Ngành nghề & Địa bàn kinh doanh
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Mô hình quản trị:

Hoạt động theo mô hình cx ông ty cổ phần, hiện nay mô hình quản trị của Công ty 
được tổ chức theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định có 
liên quan, cụ thể như sau: 
-  Đại hội đồng cổ đông. 
-  Hội đồng quản trị. 
-  Ban Kiểm soát. 
-  Ban Tổng Giám đốc.

Mô hình quản trị

Công ty mẹ: Tổng công ty Phát điện 1
- Trụ sở chính: Tòa nhà Thai Building, khối nhà A, lô E2, số 22 đường Dương Đình Nghệ, phường Trung Hòa,  
quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: (024) 6694 1234
- Mã số thuế: 5701662152
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh điện năng
- Tỷ lệ nắm giữ tại DNH: 99,93%/Vốn điều lệ

Công ty con: Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha
- Địa chỉ : Thôn Lâm Bình, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
- Điện thoại : (0268) 39 52 178 - Fax : (0268) 39 52 179
- Mã số thuế : 4500407954
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh điện năng.
- Tỷ lệ nắm giữ của DNH tại Công ty: 70% vốn điều lệ.

Công ty liên kết: Công ty cổ phần Phong điện Bình Thuận
- Địa chỉ : Thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Binh Thuận.
- Điện thoại : (0262) 38 22 024
- Fax : (0262)38 23 024
- Mã số thuế : 3400675644
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh điện năng.
- Tỷ lệ nắm giữ của DNH tại Công ty: 20% vốn điều lệ.
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Tầm nhìn
Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi trở thành doanh nghiệp sản 

xuất kinh doanh điện đóng vai trò quan trọng trong hệ thống lưới điện quốc gia và 

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

phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống cho nhân dân cho các vùng hạ du.

Sứ mệnh
Mang lại sự hài lòng cho khách hàng, đảm bảo sự phát triển bền vững của Công 

ty thông qua việc sản xuất điện và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với chất lượng 

ngày càng hoàn hảo.

Các mục tiêu, chiến lược chủ yếu của Công ty
Chiến lược phát triển trung và dài hạn
Giai đoạn năm 2016-2020 và giai đoạn 05 năm 2021-2025 tập trung các lĩnh vực:

 • Phát triển năng lượng về thủy điện, điện mặt trời.

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

an toàn các thiết   bị điện; sửa chữa các thiết bị cơ, điện các nhà máy điện, các 

trạm điện; đào tạo và quản lý vận hành các nhà máy thủy điện.

 • Dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim: Hoàn thành hạng mục đào hầm và 

phát điện với công suất 80MW vào quý III/2021. 

 • Cải tạo, nâng cấp hệ thống thiết bị các nhà máy Đa Mi, Đa Nhim và Sông Pha. 

 • Nghiên cứu, đầu tư Dự án mở rộng nhà máy điện mặt trời Đa Mi - giai đoạn 2 với 

công suất 100MW. 

 • Nghiên cứu, hoàn thiện bổ sung Dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim - Giai 

đoạn 2 vào Quy hoạch điện VIII. 

Mục tiêu phát triển bền vững
 • Đảm bảo lợi ích cốt lõi của doanh nghiệp, cổ đông, người lao động và khách 

hàng.

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

năng của mình, mang lại hiệu quả cao nhất; xây dựng môi trường làm việc có 

văn hóa, văn minh, lịch sự phù hợp với xu thế phát triển, hội nhập của thời đại.

 • Tham gia các công tác xã hội, hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa... nhằm chia 

sẻ, giúp đỡ địa phương, đồng bào khó khăn; xây dựng, củng cố và quảng bá hình 

ảnh thân thiện, gần gũi của Công ty, của người lao động đối với chính quyền và 

dân cư bản địa.

Định hướng phát triển
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Rủi ro kinh tế

Ngành công nghiệp điện là một trong những ngành 

mang lại lợi ích kinh tế to lớn cho Việt Nam, thúc đẩy 

quá trình phát triển, sản xuất, và nâng cao chất lượng 

sản phẩm trong nền công nghiệp 4.0 hiện nay. Tại thời 

điểm đại dịch Covid-19 xảy ra vào đầu năm 2020, 

ngành điện là một trong số ngành ít bị tác động khi 

tổng mức tiêu thụ điện của Việt Nam vẫn tăng trưởng 

7,5% so với cùng kỳ. Tuy vậy, tiềm ẩn dịch bệnh toàn 

cầu kéo dài và nguy cơ tái bùng phát sẽ ảnh hưởng 

không nhỏ tới ngành điện trong thời gian tới. 

GDP Việt Nam trong năm 2020 tăng 2,91%  so với năm 

2019, là mức tăng thấp nhất trong 10 năm qua do tác 

động tiêu cực của đại dịch Covid-19 bùng phát vào 

tháng 1/2020 và tái bùng phát vào tháng 7/2020. Sản 

xuất gặp nhiều khó khăn và hoạt động kinh doanh 

vừa và nhỏ đang có những động thái phục hồi mang 

tính thận trọng. Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp chạm mức 

4% và tỉ lệ lạm phát tăng lên 3,85% so với cùng kỳ. Các 

chỉ số trên dự báo một năm kinh tế tăng trưởng chậm, 

nhưng vẫn mang lại tín hiệu tích cực cho thị trường 

hoạt động sản xuất kinh doanh khi nền kinh tế quốc 

gia đang có những bước chuyển biến khả quan. Do 

đó, động lực tăng trưởng từ nền kinh tế đang được 

hồi phục trong thời gian sắp tới sẽ thúc đẩy sự phát 

triển và nhu cầu tiêu thụ điện một cách mạnh mẽ 

trong năm 2021. (Số liệu theo báo cáo tình hình kinh 

tế - xã hội trong nước tháng 12 và năm 2020 của Tổng 

cục Thống kê Việt Nam công bố).

Ban lãnh đạo luôn theo sát tình hình kinh tế vĩ mô và 

đưa ra các phương án kịp thời đảm bảo doanh thu 

tăng trưởng đều của ngành điện. Từ đó, duy trì tốc độ 

phát triển ổn định và là bàn đạp vững chắc để thúc 

đẩy cho nền kinh tế phục hồi sau dịch Covid-19. 

Các yếu tố rủi ro

Công ty luôn xem tuân thủ pháp luật là một mục 

tiêu quan trọng trong quá trình hoạt động kinh 

doanh của Công ty. Mọi thay đổi trong chính 

sách của chính phủ đều có tác động tới quá 

trình hoạt động của Công ty. Với vai trò là một 

công ty đại chúng hoạt động ở Việt Nam, Công 

ty chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, 

Luật Chứng khoán, Luật Quản lý thuế, Luật 

thương mại, … cùng các Nghị định, Thông tư 

liên quan. Ngoài ra, hoạt động chính của Công 

ty thuộc ngành công nghiệp điện, nên còn chịu 

sự ràng buộc của Luật Điện lực, Luật Bảo vệ môi 

trường.  

Hệ thống pháp luật Việt Nam vẫn đang trong 

quá trình hoàn thiện. Sự thay đổi của Luật và các 

văn bản dưới Luật sẽ có ảnh hưởng ít nhiều đến 

hoạt động vận hành doanh nghiệp. Cụ thể, khi 

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành 

vào ngày 26/11/2019 và Luật Doanh nghiệp 

số 59/2020/QH14 được ban hành vào ngày 

17/6/2020 cùng có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, 

Công ty đã tập trung cập nhật những thay đổi 

này, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến kế 

hoạch tăng cường hệ thống các văn bản phục 

vụ công tác quản trị trong năm 2021. Việc xây 

dựng một hành lang pháp lý ngày càng chặt 

chẽ và khoa học cũng sẽ giúp Công ty hoạt 

động một cách hiệu quả, đảm bảo giảm thiểu 

rủi ro về mặt quản trị xuống mức thấp nhất.

Rủi ro pháp luật

Rủi ro lãi suất và tỷ giá

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. Vì vậy, Công ty cần thường 
xuyên phân tích tình hình thị trường để đưa ra 
các quyết định về lãi suất có lợi cho mục đích 
của Công ty nhưng đồng thời vẫn kiểm soát rủi 
ro ở mức chấp nhận được.

Bên cạnh đó, một số dự án của Công ty sử 
dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật 
Bản. Sự biến động trên thị trường ngoại hối có 
thể tạo ra doanh thu đột biến nhờ hưởng lợi tỷ 
giá, nhưng cũng có thể gây ra những khoản lỗ 
tỷ giá không nhỏ ảnh hưởng tới kết quả hoạt 
động kinh doanh của Công ty nếu tỷ giá JPY/
VND tăng khi đến kỳ thanh toán.

Tại thời điểm 31/12/2020, tỷ giá JPY/VND đã tăng khoảng 
4,72% so với cùng thời điểm năm trước do những bất ổn 
trong thương mại toàn cầu. Hiện nay, Ngân hàng Nhà 
nước đã và đang áp dụng các chính sách điều hành tỷ 
giá một cách linh hoạt, phù hợp với các cân đối vĩ mô 
và diễn biến thị trường, giữ mặt bằng lãi suất tương đối 
ổn định để tạo điều kiện đảm bảo nguồn vốn cho kinh 
doanh sản xuất, hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Vì thế, những biến động về lãi suất cung như tỷ giá sẽ 
ảnh hưởng lớn đến khả năng huy động nguồn vốn cũng 
như hoạt động kinh doanh của Công ty. Do đó, DNH 
luôn chủ động liên tục cập nhật thông tin về thay đổi lãi 
suất và tỷ giá để có những quyết định phù hợp đối với 
nguồn vốn vay của Công ty.Từ đó, lập các kế hoạch để 
chủ động đối phó với những trường hợp xảy ra không 
thể kiểm soát như đại dịch Covid-19 xuất hiện đầu năm 
nay.
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Trong công tác vận hành nhà máy thủy điện, an toàn lao động là 
yếu tố đặc biệt được quan tâm. Để hạn chế các rủi ro này, Công 
ty đã đáp ứng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm thân thể và các phương tiện bảo vệ cá nhân cho người 
lao động khi làm việc, cũng như thực hiện, xây dựng và tuân thủ triệt 
để các quy trình, tài liệu kỹ thuật, huấn luyện kiểm tra sát hạch an 
toàn, biện pháp, kỹ thuật, tổ chức giám sát an toàn trước, trong và 
sau quá trình vận hành.

Rủi ro an toàn lao động

Rủi ro khác

Các yếu tố thiên tai như đại dịch, cháy rừng, hay lũ lụt xảy ra 
trong những năm gần đây ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp, làm giảm khả năng sản xuất 
và chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Để hạn chế rủi ro do những 
tác động không thể dự báo trước, doanh nghiệp đề ra các 
phương án cụ thể, thành lập các đội ứng phó khẩn 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.

Rủi ro vận hành

Trong quá trình vận hành nhà máy, 
việc xảy ra sự cố và hỏng hóc là điều 
khó tránh khỏi. Để hạn chế được điều 
này, Công ty đã xây dựng các biện 
pháp quản lý kỹ thuật như lập kế 
hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị 
định kỳ thường xuyên, chuẩn bị thiết bị 
dự phòng nhằm đảm bảo công việc 
diễn ra liên tục, không bị gián đoạn.

Rủi ro thời tiết

Hoạt động sản xuất kinh doanh điện phụ thuộc 

chủ yếu vào điều kiện thời tiết và lượng mưa 

trên lưu vực. Nhà máy thủ điện phải đảm bảo 

nguồn cung cấp nước chống hạn vào mùa khô 

và điều tiết giảm lũ cho vùng hạ du trong mùa 

mưa bão hằng năm. Vào những thời điểm hạn 

hán kéo dài trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn 

ra phức tạp, việc đảm bảo được lượng nước 

đầy đủ cho việc sản xuất điện tiêu dùng là một 

thử thách vô cùng cam go đối với ngành thủy 

điện hiện nay. Trong năm 2020, Việt Nam đón 

nhiều đợt nắng nóng do hiện tượng El Nino kéo 

dài từ cuối năm 2019 sang những tháng đầu 

năm 2020, lượng mưa sụt giảm mạnh ở hầu hết 

các khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, đồng thời 

nhiệt độ tăng cao gây ra tình trạng hạn hán 

trên diện rộng. Điều này làm mực nước ở nhiều 

hồ thủy điện tiệm cận “mực nước chết”, khiến 

các nhà máy có nguy cơ thiếu nước phục vụ 

phát điện, ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp cũng như đời sống sinh hoạt 

của người dân tại các địa phương.

Để ứng phó với các tình trạng này, doanh nghiệp phải 

luôn quan sát và theo dõi các dự báo từ Trung tâm Dự 

báo khí tượng thủy văn Quốc gia để có những hành 

động và kế hoạch nhanh chóng giúp ứng phó với 

những biến đổi này cũng như xây dựng phương án 

phát điện tối ưu.  

Sự cần thiết phải có của ngành thủy điện và DNH là 

phải luôn cập nhật tình hình khí hậu kịp thời, chính xác 

để hướng điều chỉnh và vận hành hồ nước chứa một 

cách hiệu quả và cung cấp đủ chỉ tiêu điện theo kế 

hoạch đề ra. Ngoài ra, Cụ thể, để đề phòng tình trạng 

biến đổi khí hậu bất thường gây ra sự sụt giảm nghiêm 

trọng lượng mưa trong năm, Công ty đã tăng quy mô 

sản xuất điện thông qua Dự án nhà máy điện mặt trời 

Đa Mi - tỉnh Bình Thuận, và đưa vào hoạt động từ giữa 

năm 2019. Điều kiện thời tiết khu vực Bình Thuận mang 

lại nhiều lợi ích cho nhóm điện mặt trời vì có nguồn 

năng lượng bức xạ mặt trời cao.  Từ đó, giúp giảm tải 

sự phụ thuộc vào hệ thống thủy điện khi khí hậu và 

thời tiết ngày càng khắc nghiệt khiến thủy điện không 

còn là nguồn cung cấp ổn định và an toàn về lâu dài. 
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Tình hình hoạt động SXKD

Cơ cấu doanh thu thuần

Trong năm 2020, tổng doanh thu ghi nhận 1.686,1 tỷ 

đồng, đạt 76,81% so với năm 2019. Trong đó, tỷ trọng của 

doanh thu bán điện chiếm tới 99,36%, với giá trị 1.675,26 

tỷ đồng. Doanh thu giảm do lượng mưa trong năm giảm 

dẫn đến việc lưu lượng nước về hồ chứa thấp nên sản 

lượng phát điện bị hạn chế. Tác động của biến đổi khí 

hậu trong những năm gần đây vô cùng khắc nghiệt và 

nghiêm trọng hơn, khí hậu khô hạn kéo dài, ảnh hưởng 

lớn tới sản lượng điện sản xuất làm giảm doanh thu. 

Ngoài ra, dịch Covid-19 bùng phát đầu năm 2020 đã 

tác động nặng nề tới nền kinh tế toàn cầu. Nhiều doanh 

nghiệp ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc phá 

sản, dẫn tới nhu cầu phụ tải hệ thống điện thấp vì vậy giá 

thị trường điện thấp hơn so với kế hoạch làm doanh thu 

giảm. Bên cạnh đó, từ giữa năm 2020 Chính phủ liên tục 

có những chính sách giảm giá điện để phục vụ phòng, 

chống dịch Covid-19, gián tiếp tác động tiêu cực đến 

doanh thu của nhà máy điện. Đây là hoàn cảnh tất yếu 

đối với các doanh nghiệp ngành điện nói chung tại Việt 

Nam trong thời điểm dịch Covid-19 chưa được kiểm soát 

hoàn toàn. 

STT Doanh thu thuần Năm 2019 Tỷ trọng năm 
2019 Năm 2020 Tỷ trọng năm 

2020 % 2020/2019

1 Doanh thu bán điện 2.177,11 99,17% 1.675,26 99,36% 76,95%

2 Doanh thu cung cấp 
dịch vụ 18,14 0,83% 10,85 0,64% 59,80%

Tổng cộng 2.195,24 100,00% 1.686,11 100,00% 76,81%

2.177,11

18,14

Năm 2019

Doanh thu bán điện Doanh thu cung cấp dịch vụ

1.675,26

10,85

Năm 2020

Doanh thu bán điện Doanh thu cung cấp dịch vụ

ĐVT: tỷ đồng
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Tổ chức nhân sự

Danh sách ban điều hành

“

“

Ông Lê Văn Quang  - Tổng Giám đốc

Năm sinh  : 1968 
Quốc tịch  : Việt Nam  
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Quá trình công tác
 • Từ 9/1992 đến 02/1993: Kỹ sư điện, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Từ 3/1993 đến 3/1996: Kỹ sư điện, làm việc tại NMTĐ Đa Nhim.
 • 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 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 nay: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - 

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

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Đa 
Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không
Số cổ phần đại diện của EVNGENCO1: 147.736.085 cổ phiếu, chiếm 35% vốn điều lệ

“

“
Ông Nguyễn Đình Chiến  - Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh  : 1974 
Quốc tịch  : Việt Nam  
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Năng lượng nước
Quá trình công tác
 • Từ 11/1997 đến 8/2005: Kỹ sư điện Phân xưởng Sửa chữa 2 - NMTĐ Đa Nhim - Hàm Thuận 

- Đa Mi.
 • Từ 9/2005 đến 6/2007: Học Thạc sĩ tại Học viện Công nghệ Châu Á, Thái Lan.
 • 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 5/2008 đến 3/2010: Phó phòng Dự án - Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa 

Mi.
 • 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 - Hàm Thuận - Đa Mi.
 • 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.
 • Từ 01/2018 đến nay: Phó Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm 

Thuận - Đa Mi.
Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - 
Hàm Thuận - Đa Mi
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không
Số cổ phần đại diện của EVNGENCO1:  0 cổ phiếu

STT Thành viên Chức vụ Số lượng cổ phần cá nhân 
sở hữu (*)

1 Ông Lê Văn Quang Tổng Giám đốc 7.600

2 Ông Nguyễn Đình Chiến Phó Tổng Giám đốc 1.000

3 Ông Đỗ Minh Lộc Phó Tổng Giám đốc 7.100

4 Bà Phạm Thị Hồng Hà Kế toán trưởng 9.800
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“Ông Đỗ Minh Lộc - Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh  : 1975 
Quốc tịch  : Việt Nam  
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Điện
Quá trình công tác
 • 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 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 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 nay: Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Thủy điện Đa 

Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.
Chức vụ hiện nay tại Công ty: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện 
Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không
Số cổ phần đại diện của EVNGENCO1:  84.420.620 cổ phiếu, chiếm 20% vốn điều lệ

“
“ Bà Phạm Thị Hồng Hà - Kế toán trưởng

Năm sinh   : 1977 

Quốc tịch   : Việt Nam  

Trình độ văn hóa  : 12/12

Trình độ chuyên môn  : Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Quá trình công tác

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

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

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - 

Đa Mi 

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không

Số cổ phần đại diện của EVNGENCO1:  0 cổ phiếu

“
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Số lượng cán bộ công nhân viên

Thu nhập bình quân

Chính sách với người lao động

Tài sản lớn nhất của Công ty 
chính là nguồn nhân lực. Do 
đó, để đảm bảo chất lượng 
đầu vào tốt Công ty luôn 
đảm bảo tuyển đúng người, 
đúng việc, đạt đủ các điều 
kiện và tiêu chí được nêu ra 
trong thông báo tuyển dụng. 
Nhằm đáp ứng yêu cầu phát 
triển và đảm bảo công tác 
sản xuất kinh doanh được an 
toàn, liên tục, Công ty đã tổ 
chức buổi tuyển dụng trực 
tiếp tại các trường đại học để 
ứng cử viên có thể dễ dàng 
tiếp cận cũng như tìm kiếm 
các tài năng tương lai trong 
cơ sở trường học. Nhân sự 
tuyển dụng được chi trả mức 
lương phù hợp với năng lực 
chuyên môn, được bố trí nhà 
ở và các điều kiện sinh hoạt 
khác, đảm bảo điều kiện về 
vật chất và tinh thần để người 
lao động gắn bó với Công ty.

Với phương châm đào tạo 
phải gắn liền với mục tiêu, 
chiến lược phát triển trong 
giai đoạn 2020-2025, Công 
ty đã tổ chức các khóa đào 
tạo để củng cố nâng cao 
năng lực về quản trị, chuyên 
môn, nghiệp vụ. Các chương 
trình đào tạo chuyên sâu định 
hướng phát triển nghề nghiệp 
và nhiều chương trình đào 
tạo các chức danh vận hành, 
sửa chữa. Hướng tới mục tiêu 
xây dựng đội ngũ CB.CNV 
có đủ năng lực, hoàn thành 
tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh 
doanh; nâng cao trình độ 
kiến thức, kỹ năng làm việc 
của đội ngũ cán bộ quản 
lý, cán bộ kỹ thuật; tạo cơ 
hội học tập, phát triển công 
bằng, rộng rãi cho người lao 
động

Công ty áp dụng mô hình quản 
lý hiện đại, phân công và đánh 
giá công việc công bằng, minh 
bạch tuyển dụng, đào tạo và 
bố trí nhân sự theo đúng chức 
năng, giúp CBCNV phát huy 
được hết năng lực của bản 
thân.
Cung cấp cho nhân viên đầy 
đủ các chế độ phúc lợi như bảo 
hiểm sức khỏe, hưu trí, về các 
khoản tiền thưởng động viên 
nhân viên về kết quả thành tích; 
các chính sách về hỗ trợ đào 
tạo và phát triển nghề nghiệp.
Công ty thiết lập quỹ dành cho 
hoạt động nhân sự hằng năm, 
thu hút và giữ chân nhân tài. Có 
chính sách rõ ràng cùng các 
hoạt động đội nhóm, tạo ra 
môi trường cởi mở để xây dựng 
nguồn nhân tài nội bộ và cơ hội 
đào tạo phát triển vượt trội. 

Về chính sách 
lương, thưởng, phúc lợiVề tuyển dụng Về đào tạo

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

I THEO TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG 261 100,00%

1 Trình độ đại học,trên đại học 119 45,59%

2 Trình độ  cao đẳng 11 4,21%

4 Trình độ trung cấp 69 26,44%

5 Công nhân kỹ thuật 54 20,69%

6 Lao động phổ thông 8 3,07%

II THEO LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 261 100,00%

1 Hợp đồng không thời hạn 228 87,36%

2 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) - 0,00%

3 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 33 12,64%

III THEO GIỚI TÍNH 261 100,00%

1 Nam 239 91,57%

2 Nữ 22 8,43%

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

Tổng số lượng lao động 
(người) 274 273 269 259 261

Thu nhập bình quân 
(đồng/người tháng) 22.990.000 24.757.000 25.182.000 23.871.000 23.510.000
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Tình hình đầu tư thực hiện dự án

“

01
Chính thức thông hầm dẫn nước Dự án mở rộng Nhà máy 
Thủy điện Đa Nhim

Nhà máy Điện mặt trời Đa Mi sau một năm vận hành 02

Ngày 16/12/2020, Công ty cổ phần Thủy 

điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tổ chức 

Lễ thông hầm dẫn nước Dự án mở rộng 

Nhà máy Thủy điện Đa Nhim. Được sự 

chấp thuận của Bộ Công Thương, Công 

ty đã thực hiện giải pháp đảm bảo tiến 

độ phát điện, đưa Nhà máy Thủy điện 

Đa Nhim mở rộng vận hành giai đoạn 1 

với công suất 45MW vào đầu năm 2019. 

Từ ngày đưa vào vận hành thương 

mại giai đoạn 1 đến cuối năm 2020, 

Nhà máy Thủy điện Đa Nhim mở rộng 

sản xuất được khoảng 380 triệu kWh. 

Theo tiến độ thi công, sau khi toàn bộ 

công trình hoàn thành, Nhà máy thủy 

điện Đa Nhim mở rộng phát đủ công 

suất thiết kế 80MW vào quý III/2021.

Dự án được bắt đầu triển khai thi công xây dựng từ tháng 
8/2018, đến ngày 01/6/2019. Tổng mức đầu tư của dự 
án là 1.438,87 tỷ đồng, trong đó vốn vay là 37 triệu USD 
từ Ngân hàng Phát triển Châu Á và phần còn lại là từ 
nguồn vốn tự có của Công ty. Nhà máy Điện mặt trời 
Đa Mi chính thức vận hành thương mại, góp phần cung 
cấp nguồn năng lượng sạch lên lưới điện Quốc gia và 
đáp ứng nhu cầu sử dụng điện năng của tỉnh Bình Thuận. 

Sau một năm vận hành, các thông số kỹ thuật đều đạt 
và vượt giá trị thiết kế. Theo thiết kế kỹ thuật được phê 
duyệt, Nhà máy Điện mặt trời Đa Mi cung cấp sản lượng 
69,9 triệu kWh trong năm đầu tiên với tỉ số hiệu suất 
phát điện PR là 81,43%. Trên thực tế, sản lượng điện sản 
xuất trong năm đầu tiên là 74,18 triệu kWh, tăng 6,12% 
so với sản lượng thiết kế và chỉ số PR đạt 85,80%. Việc 
tận dụng mặt hồ thủy điện để thi công Dự án đã giúp 
giảm thiểu chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, làm 
giảm suất đầu tư và tăng hiệu quả đầu tư cho Dự án.
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• Doanh thu thuần         :   1.686,11  tỷ đồng

• Lợi nhuận trước thuế  :        796,15  tỷ đồng

• Lợi nhuận sau thuế    :        660,34  tỷ đồng

Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu tài chính:

Năm 2020, doanh thu thuần của Công ty ghi nhận 1.686,1 tỷ đồng, đạt 76,81% so với năm 2019, thấp hơn 7% 
so với kế hoạch đã đề ra. Nguyên nhân doanh thu trong năm sụt giảm do tình hình thủy văn không thuận 
lợi làm cho lưu lượng nước trung bình về các hồ chứa thấp, dẫn đến tình trạng thâm hụt sản lượng điện sản 
xuất; cùng với đó là kết quả kinh doanh của công ty liên kết hoạt động trong cùng lĩnh vực bị lỗ nên trực tiếp 
ảnh hưởng tới doanh thu của toàn doanh nghiệp. 

Ngoài ra, đại dịch Covid-19 bùng phát trong năm 2020 gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tác động 
không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của ngành điện nói chung và Công ty nói riêng. Theo báo cáo được 
đưa ra bởi Công ty CP Chứng khoán Bản Việt (VCSC), dịch Covid-19 đã khiến phụ tải và giá thị trường (CGM) 
giảm trong 7 tháng đầu năm 2020. Tình trạng tăng trưởng phụ tải hệ thống điện thấp vì vậy giá thị trường 
điện thấp hơn so với kế hoạch làm giá vốn bán hàng tăng, giảm doanh thu của doanh nghiệp.

Mặc dù không hoàn thành chỉ tiêu về tổng doanh thu, Công ty đã suất sắc vượt kế hoạch về lợi nhuận được 
đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế đạt giá trị 660,34 tỷ đồng, đạt 63,04% so 
với năm 2019 và 109,41% kế hoạch năm. Đây là điểm đáng ghi nhận đối với Ban lãnh đạo Công ty khi lèo lái 
con tàu DNH vượt qua một năm vô cùng cam go và thử thách. Hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2020 
chính là món quà xứng đáng dành cho các cấp lãnh đạo và tập thể CB-CNV đã nỗ lực hết mình cùng nhau 
đóng góp sức xây dựng DNH ổn định và vững mạnh trong năm vừa qua. 

STT Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 % TH2020/TH2019

1 Tổng tài sản 9.231,70 8.351,87 90,47%

2 Doanh thu thuần 2.195,24 1.686,11 76,81%

3 Lợi nhuận từ HĐKD 1.280,80 796,35 62,18%

4 Lợi nhuận khác -5,96 -0,2 -

5 Lợi nhuận trước thuế 1.274,83 796,15 62,45%

6 Lợi nhuận sau thuế 1.047,52 660,34 63,04%

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 Năm 2020

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 2,59 3,61

Hệ số thanh toán nhanh Lần 2,47 3,53

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sảnx % 32,95 30,50

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 49,14 44,00

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 12,94 13,59

Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,24 0,19

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 47,72 39,16

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) % 17,41 11,01

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA) % 11,45 7,51

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ Doanh 
thu thuần % 58,34 47,23

ĐVT: tỷ đồng
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Khả năng thanh toán nhanh

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Các hệ số thanh toán của Công ty đều tăng 
trong năm 2020. Cụ thể, hệ số thanh toán ngắn 
hạn tăng từ mức 2,59 năm 2019 lên mức 3,61 năm 
2020. Hệ số thanh toán nhanh tăng từ mức 2,47 
lên mức 3,53 năm 2020.

Nguyên nhân của sự thay đổi này xuất phát từ 
khoản mục Nợ ngắn hạn giảm từ 756,96 tỷ xuống 
còn 413,83 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài 
chính ngắn hạn giảm hơn 300 tỷ đồng, do trong 
kì Công ty đã thanh toán các khoản nợ vay dài 
hạn đến hạn trả. Hai chỉ số trên thể hiện khả năng 
thanh toán của Công ty ổn định nhờ hoạt động 
kinh doanh hiệu quả, dòng tiền từ hoạt động kinh 
doanh được củng cố qua hằng năm, đảm bảo 
khả năng trả các món nợ khi tới hạn.

Hệ số nợ/Tổng tài sản và Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 
có chuyển biến tích cực hơn so với năm 2019, 
được đánh giá là tỷ lệ an toàn đối với các doanh 
nghiệp cùng ngành. Nguyên nhân là do tổng nợ 
phải trả của doanh nghiệp giảm gần 500 tỷ đồng 
trong năm 2020, thu hẹp tỷ lệ nợ phải trả xuống 
hơn 16% so với đầu năm. 

Theo đó, Công ty đã giảm cả vay nợ ngắn hạn và 
dài hạn - bao gồm khoản vay từ Tập doàn Điện 
lực Việt Nam theo Hợp đồng cho vay lại nguồn 
vốn vay Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản 
(số 01/2013/EVN/TCKT), khoản vay từ Ngân hàng 
phát triển Châu Á (ADB) theo Hợp đồng cho vay 
giữa ADB và DNH, ưu tiên sử dụng nguồn lực tự có 
để hạn chế gánh nặng chi phí lãi vay. Các khoản 
vay dài hạn chủ yếu được dùng để đầu tư vào 
các dự án nâng cấp và mở rộng nhà máy. Tổng 
thể, bộ chỉ số cơ cấu nguồn vốn của Công ty có 
sự thay đổi khả quan, phản ánh năng lực của 
Công ty khi sử dụng vốn chủ và đòn bẩy tài chính 
hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Khả năng sinh lời

Bên cạnh tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, điều kiện thủy văn không thuận lợi cũng đã 
ảnh hưởng tiêu cực tới doanh thu và lợi nhuận sau thuế của ngành điện nói chung cũng như Công ty nói 
riêng. Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời đều không đạt được tỉ lệ như kỳ vọng do doanh thu trong năm 
của Công ty không hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Trong giai đoạn 2019-2020, chỉ số ROE giảm 6,26%, 
từ 17,41% xuống 11,15%; chỉ số ROA giảm 3,85%, từ 11,45% xuống 7,60%; tỉ suất lợi nhuận biên giảm 8,09 %, 
từ 47,72% xuống 39,63%. Tuy nhiên, đây là diễn biến chung của nền kinh tế trong và ngoài nước khi dịch 
Covid-19 chưa được kiểm soát hoàn toàn cũng như biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt hơn. 

Năng lực hoạt động

Công ty là đơn vị sản xuất điện năng nên 
lượng hàng tồn kho của DNH chủ yếu là các 
vật tư thiết bị dùng để phục vụ cho công 
tác sửa chữa thường xuyên của ba nhà máy 
Đa Nhim, Hàm Thuận, Đa Mi. Giá trị hàng tồn 
kho của Công ty trong năm giảm khiến chỉ số 
vòng quay hàng tồn kho tăng từ 12,94 vòng 
lên 13,59 vòng so với cùng kỳ năm trước. Mặt 
khác, do doanh thu thuần trong năm 2020 
giảm làm cho vòng quay tổng tài sản giảm 
từ 0,24 vòng xuống 0,19 vòng
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Cơ cấu cổ đông Trách nhiệm với môi trường & cộng đồng

Thông tin cổ phiếu 
Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 422.400.000

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Loại cổ phần: phổ thông 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

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

Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

Các chứng khoán khác: không có

Quản lý nguồn nguyên liệu

Đặc thù của nhà máy thủy điện là sử dụng chiều 
cao cột nước (thế năng) để sản xuất điện năng nên 
nguyên vật liệu chính là nguồn nước. Sau khi được sử 
dụng để phát điện, nguồn nước được trả về lại với tự 
nhiên. Ngoài ra, trong quá trình vận hành Công ty có 
phát sinh nguồn vật tư thiết bị phục vụ công tác duy 
tu, sửa chữa. Việc sử dụng vật tư thiết bị được Công ty 
quản lý sử dụng một cách tiết kiệm hiệu quả trong sản 
xuất kinh doanh nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất.

Tiêu thụ nước 

Trong quý IV năm 2020, Công ty sử dụng nguồn nước 
từ thượng nguồn sông Đồng Nai và sông La Ngà để 
sản xuất được 2.571 triệu kWh. Với hệ thống nhóm nhà 
máy thủy điện bậc thang, NMTĐ Sông Pha và NMTĐ 
Đa Mi là bậc thang dưới nên tận dụng thủy năng của 
nguồn nước xả sau khi chạy máy NMTĐ Đa Nhim và 
NMTĐ Hàm Thuận với tỷ lệ tái sử dụng nước là 100%. 
Đồng thời, vì hạ lưu của các nhà máy là những khu 
vực có lượng mưa thấp so với cả nước, Công ty luôn 
nhận thức sự quý giá của nguồn nước đến hoạt động 
kinh doanh của Công ty và môi trường sống. 

Công ty thường xuyên nhắc nhở CBCNV sử dụng nước 
đúng mục đích và nêu cao ý thức tiết kiệm trong toàn 
Công ty. Các năm sắp tới, Công ty tiếp tục sắp xếp kế 
hoạch sử dụng khoa học để giảm tiêu hao nước; tăng 
năng suất hoạt động từ đó giảm tiêu hao nước. Đồng 
thời thiết kế hệ thống cấp nước hoàn chỉnh, hệ thống 
xử lý nước đạt chuẩn và tái sử dụng nguồn nước một 
cách hiệu quả.

Tiêu thụ năng lượng

Các trang thiết bị điện trong các phòng ban khi 
không có người làm việc ở trong phòng đều phải 
tắt hết điện; máy photocopy, máy in chỉ được sử 
dụng cho công việc của cơ quan, không được 
dùng cho việc riêng cá nhân; khi cải tạo hoặc 
trang bị mới phải sử dụng phương tiện, thiết bị 
sử dụng năng lượng hiệu suất cao theo quy định 
hoặc thiết bị sử dụng điện có dán nhãn tiết kiệm 
năng lượng…

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - 
Đa Mi luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường 
trong toàn Công ty. Nhờ thực hiện tốt công tác an 
toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường mà 
nhiều năm qua Công ty luôn đảm bảo an toàn 
trong sản xuất, giữ gìn cảnh quang sạch đẹp tại 
các nhà máy thủy điện và văn phòng làm việc. 

Trong năm, Công ty cũng luôn cập nhật các văn 
bản pháp luật liên quan, đánh giá sự ảnh hưởng 
đến hoạt động của Công ty. Ngoài ra, nhằm nâng 
cao ý thức bảo vệ môi trường của Cán bộ công 
nhân viên, Công ty thường xuyên kết hợp với Đoàn 
thanh tiên tổ chức các buổi tuyên truyền, hưởng 
ứng “Ngày Môi trường thế giới” góp phần cải thiện 
môi trường làm việc và sinh hoạt chung.

STT Loại cổ đông Số lượng cổ 
đông Số cổ phần Giá trị (đồng) Tỷ lệ sở hữu

I CỔ ĐÔNG TRONG NƯỚC - - - -

1 Cổ đông nhà nước - - - -

2 Cổ đông tổ chức 1 422.103.100 4.221.031.000.000 99,90%

3 Cổ đông cá nhân 110 294.200 2.942.000.000 0,10%

II CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI - - - -

1 Cá nhân 3 2.200 22.000.000 0,00%

2 Tổ chức 1 500 5.000.000 0,00%

III CỔ PHIẾU QUỸ - - - -

Tổng cộng 115 422.400.000 4.224.000.000.000 100%
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Chính sách liên quan đến người lao động

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

Chính sách tuyển dụng

Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu công việc, căn cứ vào kế hoạch hoạt 
động, các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn mà Công ty có kế hoạch 
tuyển dụng nhân sự;

 • Việc tuyển dụng được thông báo công khai trên website của  
công ty, đến các nguồn cung ứng lao động bên ngoài và trên các 
phương tiện thông tin đại chúng. Đảm bảo tính công bằng, minh 
bạch, và bình đẳng cho mọi ứng viên phù hợp;

 • Mỗi vị trí, chức danh công việc thuộc các ngành nghề tuyển dụng 
phù hợp với nhu cầu tuyển dụng đều có tiêu chí, tiêu chuẩn tuyển 
dụng riêng và được thực hiện theo đúng Quy trình tuyển dụng của 
Tổng công ty.

Chính sách đào tạo

 • Với phương châm đào tạo phải gắn liền với mục tiêu, chiến lược 
phát triển của Tổng công ty và các đơn vị, trong giai đoạn 2015 - 
2020, Tổng công ty đã tổ chức các khóa đào tạo để củng cố nâng 
cao năng lực về quản trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Các chương 
trình đào tạo chuyên sâu định hướng phát triển chuyên gia và 
nhiều chương trình đào tạo các chức danh vận hành, sửa chữa;

 • Trong năm 2020, Công ty sẽ kiện toàn công tác bồi dưỡng, thi và 
sát hạch nghề theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban 
hành theo Quyết định số 694/QĐ-EVN ngày 22/7/2016. Trong đó, 
Tổ phụ trách công tác đào tạo sẽ tham mưu lập chương trình đào 
tạo, đề cương, đáp án và quy định tiêu chí đối với cán bộ phụ 
trách kèm cặp công nhân thi nâng bậc;

 • Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo năm 2020, 
Công ty đẩy mạnh công tác đào tạo nội bộ. Tổ phụ trách đào tạo 
cùng các đơn vị trong Công ty chuẩn bị bài giảng theo hình thức 
E-Learning trong công tác đào tạo nội bộ. Các chuyên đề giảng 
dạy sẽ được chia sẻ và tham khảo thêm của các đơn vị bạn trong 
ngành điện để ngày càng hoàn thiện hơn, đáp ứng nhu cầu đào 
tạo thực tế tại Công ty.

Chính sách lương thưởng và phúc lợi cho người lao động

 • Được hưởng các chế độ phúc lợi theo Quy định của Công ty, bao 
gồm thưởng các ngày lễ theo quy định của Công ty, hưởng đầy 
đủ các chế độ bảo hiểm theo Luật của nhà nước và Công ty;

 • Được hỗ trợ nhà ở và xe đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và 
ngược lại; có các hỗ trợ khác như: Ăn trưa, chi phí điện thoại, chi 
phí công tác, phụ cấp chức vụ….

 • Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi: Theo chế độ ca, kíp và quy định của 
EVN và của nhà máy;

 • Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội để 
phát triển bản thân.

Trong nhiều năm qua, Công ty luôn phối hợp chặt chẽ với ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn địa phương trong việc chia sẻ thông tin vận hành hồ chứa và vận động tuyên truyền 
người dân canh tác nông nghiệp đảm bảo hành lang thoát lũ cho cho công trình. Trong năm 2020, 
Công ty đã hỗ trợ huyện Đơn Dương kinh phí để trang bị thêm trang thiết bị phục vụ công tác phòng 
chống lụt bão và thực hiện xã hội hóa giáo dục, góp phần cải thiện ngày càng tốt hơn điều kiện sinh 
hoạt và học tập của người dân địa phương. 

Ngoài ra, mỗi độ tết đến, xuân về, lãnh đạo Công ty, Công đoàn và toàn thể CB.CNV Công ty cổ 
phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi luôn chú trọng công tác chăm lo tết cho các hộ nghèo, 
cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng và Ninh Thuận. Với sự quan tâm, chăm lo 
kịp thời của tập thể Công ty, các gia đình nghèo có thêm điều kiện đón tết vui vẻ, đầm ấm và đậm 
nghĩa tình.



 

Đánh giá kết quả 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 đánh giá liên quan đến trách nhiệm 
về môi trường và xã hội của Công ty
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 • Là nhà máy lâu đời, có truyền thống trên 50 năm, 
NMTĐ Đa Nhim luôn tạo doanh thu ổn định và 
xây dựng được một thương hiệu bền vững trong 
thị trường điện Việt Nam;

 • Giá điện hợp đồng thấp, có tính cạnh tranh cao, 
và luôn nằm trong nhóm 10 nhà máy có giá điện 
thấp nhất Việt Nam. Điều này cũng nói lên độ 
hiệu quả trong việc vận hành nhà máy điện khi 
chi phí sản xuất luôn được duy trì ổn định;

 • Năng lực tài chính tốt, thể hiện qua các Báo cáo 
tài chính hằng năm. Công ty sở hữu nguồn vốn 
lớn, có tiềm lực tài chính dồi dào, đáp ứng được 
các nhu cầu xây dựng, sửa chữa, và nâng cấp; 
thuận lợi trong việc đầu tư các dự án chiến lược 
trung và dài hạn;

 • Năng lực sản xuất của các nhà máy thủy điện 
cao, luôn nằm trong top 10 các nhà máy có 

 • Sản phẩm chủ lực của nhà máy thủy điện đến 
từ nguồn điện năng, chiếm tỉ trọng hơn 99% tổng 
doanh thu. Nhà máy chưa có nhiều sản phẩm đa 
dạng nên phần lớn lợi nhuận phụ thuộc vào lưu 
lượng nước về các hồ chứa;

 • Văn hóa doanh nghiệp còn rất hình thức và rập 
khuôn, chưa có nhiều sự sáng tạo và mang tính 
đột phá. Công ty chưa xây dựng được những giá 
trị như đã cam kết, người lao động vẫn chưa dễ 
dàng hội nhập vào văn hóa doanh nghiệp;

 • Do hiện tượng biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết 
và thiên tai gần đây diễn biến bất thường và 
cực đoan. Khí hậu khô hạn kéo dài dẫn đến việc 
lưu lượng nước về các hồ chứa giảm mạnh, tác 
động trực tiếp tới hoạt động của ngành điện;

 • Xu thế cạnh tranh ngày càng tăng cao do Chính 
phủ đã có cơ chế mở cửa đối đối với thị trường 
điện khi nhiều doanh nghiệp tư nhân và doanh 
nghiệp nước ngoài có thể tham gia thị trường 
điện bán buôn;

 • Hiện tượng quá tải đường dây truyền tải và dư 
thừa công suất Nhà máy thủy điện Đa Nhim và  
nhà máy điện mặt trời giảm phát  làm ảnh hưởng 
đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

Những khó khăn, thuận lợi năm 2020

Đánh giá kết quả hoạt động 
sản xuất kinh doanh

Thuận lợi Khó khăn

lượng sản xuất lớn. Sản lượng điện sản xuất 
trung bình của các nhà máy gồm 13 tổ máy và 
1 nhà máy điện mặt trời hằng năm cung ứng ra 
thị trường khoảng 2,7 tỷ kWh.

 • Nền công nghiệp quốc gia đang trên đà phát 
triển, vật tự, thiết bị sản xuất trong nước ngày 
càng được cải tạo, nâng cấp, góp phần tăng 
hiệu quả trong việc sản xuất kinh doanh. Ngoài 
ra, nhu cầu sử dụng điện ngày càng nhiều, giá 
điện tăng dần, nên đây sẽ là động lực tăng 
trưởng cho ngành điện trong tương lai;

 • Công ty nằm ở vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên 
thuận lợi. Các nhà máy được xây dựng ở những 
khu vực thiếu điện nên nhu cầu sử dụng điện 
rất cao. Các hồ chứa nằm trên những lưu vực 
có mùa mưa lệch nhau, duy trì độ ổn định sản 
lượng điện sản xuất của từng nhà máy.
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Về doanh thu

Doanh thu thuần của nhà máy là 1.686,11 tỷ đồng, đạt 90,71% so với kế hoạch đề ra trong năm; lợi nhuận từ 
HĐKD ghi nhận 796,35 tỷ đồng, đạt 103,74% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt giá trị 660,34 tỷ đồng, đạt 
63,04% so với năm 2019 và 107,53% kế hoạch năm. Những thành quả trên là điểm đáng ghi nhận đối với ban 
lãnh đạo của Công ty khi lèo lái con tàu DNH vượt qua một năm vô cùng cam go và thử thách. Hoàn thành 
vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2020 chính là món quà xứng đáng dành cho các cấp lãnh đạo và tập thể CB-
CNV đã nỗ lực hết mình cùng nhau đóng góp sức xây dựng DNH ổn định và vững mạnh trong năm vừa qua. 

Về sản lượng điện

Sản lượng điện sản xuất của từng nhà máy trong năm 2020 (kWh). Tổng: 2.515.683.166 kWh, cụ thể:

+ Đa Nhim - Sông Pha - Đa Nhim MR. Tổng: 1.191.979.592 kWh

- Đa Nhim: 907.631.130 kWh;

- Sông Pha: 44.612.841 kWh;

- Đa Nhim MR: 239.735.621 kWh.

+ Hàm Thuận - Đa Mi. Tổng: 1.252.205.765 kWh.  

- Hàm Thuận: 779.692.498 kWh;

- Đa Mi: 472.513.267 kWh.

+ Điện mặt trời Đa Mi: 71.497.809 kWh.

Trong 07 tháng mùa cạn, sản lượng điện tại Nhà máy Thủy điện Đa Nhim giảm 118,82 triệu kWh do Nhà máy 
không được huy động để đưa hồ Đơn Dương về mực nước thấp nhất theo quy định. Trong các tháng mùa 
mưa, Nhà máy Thủy điện Đa Nhim giảm 75,36 triệu kWh do giảm phát trong giờ cao điểm sáng do quá tải 
đường dây truyền tải khu vực tỉnh Ninh Thuận. Bên cạnh đó, Nhà máy Điện mặt trời Đa Mi giảm phát 418.000 
kWh do hệ thống thừa công suất. Kết quả, toàn Công ty sản xuất được 2.515,7/2.571,1 triệu kWh, đạt 97,85% 
kế hoạch sản lượng điện sản xuất.

Tuy gặp khó khăn bởi các yếu tố khách quan liên quan đến quá tải lưới điện khu vực tỉnh Ninh Thuận và thừa 
công suất tại khu vực tỉnh Bình Thuận, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật như tỉ lệ điện tự dùng, hệ số khả dụng, tỉ 
lệ ngừng máy bảo dưỡng, tỉ lệ ngừng máy do sự cố… đều vượt kế hoạch. Trong đó, đáng chú ý là hệ số khả 
dụng là 98,14%, đạt 101,20% kế hoạch. Công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, nhiệm 
vụ được đề ra trong năm 2020. 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Về chi phí

- Tổng chi phí thực hiện (không bao gồm lỗ chênh lệch tỷ giá) là 1.016 tỷ đồng, đạt 94,1% so với kế hoạch.

- Các khoản mục chi phí tăng khoảng 5,497 tỷ đồng, chủ yếu là các chi phí liên quan đến Nhà máy điện mặt 

trời Đa Mi do trong năm đầu hoạt động nên kế hoạch chi phí chưa chính xác như chi phí bảo hiểm, chi phí 

thuê kênh truyền, chi phí điện tự dùng… 

-  Các khoản mục giảm chi phí như: 

-  Các khoản mục chi phí giảm khoảng 62,266 tỷ đồng: 

 • Chi phí khấu hao giảm 13,058 tỷ đồng do các hạng mục còn lại của Dự án nhà máy điện mặt trời 

Đa Mi nghiệm thu thanh quyết toán chậm so với dự kiến và các hạng mục mua sắm tài sản cố định 

(TSCĐ) hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng vào cuối năm 2020 nên trích khấu hao ít hơn kế hoạch; 

Chi phí lãi vay giảm 20,580 tỷ đồng do tỷ giá đồng JPY và USD không tăng so với dự kiến và hợp đồng 

vay Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi trả nợ trước hạn nên chi phí lãi vay giảm; 

 • Chi phí sửa chữa lớn (SCL) giảm 9,799 tỷ đồng, chi phí vật liệu phụ giảm 358 triệu đồng do tiết giảm 

chi phí; 

 • Chi phí thuế tài nguyên, phí dịch vụ môi trường rừng giảm 10,478 tỷ đồng do sản lượng điện thực hiện 

giảm so với kế hoạch; 

-  Các khoản làm tăng/giảm giá thành điện: Lỗ chênh lệch tỷ giá là 28,283 tỷ đồng, Công ty đã hạch toán 
toàn bộ vào chi phí tài chính trong kỳ.

Về các khoản làm tăng/giảm giá thành điện

-   Các khoản làm tăng/giảm giá thành điện: Lỗ chênh lệch tỷ giá là 28,283 tỷ đồng, Công ty đã hạch toán 
toàn bộ vào chi phí tài chính trong kỳ.

-  Trong năm 2020, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 và Văn bản số 
8764/ BCT-ĐTĐL ngày 18/12/2020 hướng dẫn triển khai thực hiện giảm giá bán điện, giảm tiền điện cho các 
khách hàng sử dụng điện trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19. Điều này khiến giá thành điện giảm, 
làm giảm doanh thu của Công ty trong thời gian Công văn có hiệu lực (quý II và quý IV/2020).
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Tình hình tài chính

Tình hình tài sản
Tình hình nợ phải trả

Tài sản dài hạn của Công ty chiếm hơn 80% trong Tổng tài sản, phản ảnh đúng đặc thù của doanh nghiệp 
thủy điện khi phần lớn tài sản của Công ty nằm trong các tài sản cố định như công trình, máy móc, thiết bị. 
So với năm 2019, tài sản dài hạn năm 2020 đạt giá trị 6.857,51 tỷ đồng, giảm 5,69% so với cùng kỳ. Nguyên 
nhân cho sự thay đổi trên chủ yếu đến từ việc trích khấu hao tài sản cố định hơn 250 tỷ đồng năm 2020. 

Tính đến cuối năm 2020, tài sản ngắn hạn của Công ty đạt 1.494,46 tỷ đồng, giảm hơn 23,77% so với năm 
2019. Nguyên nhân bởi vì phần lớn tiền và các khoản tương đương tiền giảm gần 600 tỷ đồng do Công ty 
giảm số tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn tại Ngân hàng để trả cổ tức và các khoản nợ vay dài hạn đến hạn trả.

Cơ cấu nợ vay của Công ty trong năm 
2020 có sự thay đổi đáng kể khi tỷ trọng 
nợ dài hạn tăng hơn 8% so với năm 2019, 
chiếm 83,78% tổng nợ phải trả. Đây là đặc 
thù của ngành điện nói chung và thủy điện 
nói riêng do phần lớn nợ vay được dùng 
cho công tác xây dựng, mua sắm tài sản 
như vật tư thiết bị, dịch vụ tư vấn và giám 
sát xây dựng cần thiết cho việc xây dựng, 
nâng cấp nhà máy điện và hệ thống điện 
lưới. Công ty hầu như sử chỉ dụng vốn vay 
ODA để tài trợ cho các dự án trên trong 
quá trình vận hành và sản xuất. Trong năm 
2020, nợ dài hạn của Công ty là 2.138,10 tỷ 
đồng, giảm 6,42% so với năm 2019, nguyên 
nhân do Công ty đã hoàn tất chi trả các 
khoản nợ vay đến hạn trả.

Tại thời điểm cuối năm, Công ty ghi nhận khoảng 165 tỷ đồng từ nợ vay dài hạn do hạn trả dưới 1 năm 
đồng thời thực hiện hoàn trả khoản vay giá trị hơn 500 tỷ đồng bao gồm thanh toán các khoản vay ODA, 
các khoản vay từ hệ thống ngân hàng, dẫn tới nợ ngắn hạn của Công ty giảm 45,33% so với năm 2019, đạt 
413,83 tỷ đồng năm 2020. 

Nhìn chung, tình hình nợ phải trả trong năm 2020 của Công ty có xu hướng giảm so với năm trước. Điều này 
sẽ giúp Công ty giảm chi phí lãi vay cũng như kiểm soát nguồn vốn một cách hiệu quả, đảm bảo an toàn 
tài chính.

Chỉ tiêu Năm 2019 Tỷ trọng Năm 2020 Tỷ trọng %Thay đổi

Tài sản ngắn hạn 1.960,44 21,24% 1.494,46 17,89% -23,77%

Tài sản dài hạn 7.271,26 78,76% 6.857,51 82,11% -5,69%

Tổng tài sản 9.231,70 100 8.351,97 100,00% -9,53%

Chỉ tiêu Năm 2019 Tỷ trọng Năm 2020 Tỷ trọng %Thay đổi

Nợ ngắn hạn 756,96 24,89% 413,83 16,20% -45,33%

Nợ dài hạn 2.284,77 75,11% 2.138,10 83,78% -6,42%

Tổng nợ phải trả 3.041,73 100,00% 2.551,93 100,00% -16,10%

ĐVT: tỷ đồng ĐVT: tỷ đồng
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Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, 
chính sách - quản lý

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại các công ty thủy điện.

Hưởng ứng phong trào tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng.

Xây dựng quy định vận hành quản lý các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, tăng năng 

suất hoạt động và sản lượng điện sản xuất.

Hoàn thiện mô hình quản lý doanh nghiệp, hệ thống quản trị Công ty, hoàn thiện 

và thực thi văn hóa doanh nghiệp.

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược và 

văn hóa của Công ty.

Mục tiêu tổng quát:

Cải tạo, nâng cấp hệ thống thiết bị các nhà máy 

Đa Mi, Đa Nhim và Sông Pha;

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 tác quản lý vật tư;

Thi công hoàn thành các hạng mục còn lại của 

Dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim và 

phát điện tổ máy H5 với công suất 80MW trong 

quý III/2021; quyết toán Dự án nhà máy điện mặt 

trời Đa Mi trong năm 2020.

Nhiệm vụ

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác bảo trì, 

bảo dưỡng thiết bị và các tổ máy phát điện, đảm 

bảo sẵn sàng cung cấp điện theo yêu cầu vận 

hành của thị trường;

Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

sản xuất, tiết kiệm chi phí trong sản xuất, kinh do-

anh và đầu tư;

Nghiên cứu, phát triển và áp dụng công nghệ tiên 

tiến trong quản lý và sản xuất kinh doanh, tăng 

năng suất lao động, đảm bảo kinh doanh có hiệu 

quả, bảo toàn và phát triển vốn;

Phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng 

công tác đào tạo và đào tạo lại, thực hiện chính 

sách thu hút nhân tài;

Hoàn thành các mục tiêu được đề ra trong năm 

2021.
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Giải pháp thực hiện

Biện pháp triển khai:
 • Nghiên cứu, sửa chữa hệ thống thiết bị, công trình.

 • Tăng cường hoạt động đào tạo nội bộ tại đơn vị; thảo luận xây dựng kế hoạch, giải 
pháp.

 • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh; phát 
huy tinh thần sáng tạo trong đổi mới khoa học, công nghệ, ứng dụng CNTT trong điều 
hành, quản trị tại tất cả các phòng ban trong Công ty.

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:

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

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021

STT Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2021

1 Doanh thu thuần 1.702

2 Lợi nhuận từ HĐKD 669

3 Lợi nhuận trước thuế 669

4 Lợi nhuận sau thuế 535

ĐVT: tỷ đồng

 • Phân công, theo dõi chặt chẽ tình trạng hệ thống thiết bị, công trình; có biện pháp 

ngăn ngừa hiệu quả các nguy cơ xảy ra sự cố; chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng và 

các phương án xử lý sự cố; xử lý nhanh chóng, chính xác các sự cố khách quan, hạn 

chế đến mức thấp nhất các sự cố chủ quan.

 • Nâng cao chất lượng sửa chữa lớn, nâng cấp, thay thế thiết bị từ giai đoạn khảo sát, 

lập PAKT, lập kế hoạch đến giai đoạn nghiệm thu vận hành; thực hiện tốt lịch kiểm tra, 

bảo dưỡng, sửa chữa, hệ thống thiết bị, công trình.

 • Tích cực tham gia thị trường điện, thực hiện chào giá hiệu quả nhằm tăng thêm doanh 

thu từ thị trường điện.

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

chứa, sẵn sàng phát điện và cấp nước các vùng hạ du trong mùa khô 2021.

 • Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo và tuyển 

dụng nhằm đáp ứng nhu cầu trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

 • Tổ chức đào tạo chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau, có năng lực giải quyết 

công việc ở nhiều lĩnh vực khó và mới.

 • Đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ trong các lĩnh vực 

hoạt động của Công ty.

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 và Phòng 
chống thiên tai & Tìm kiếm cứu người (PCTT&TKCN); bảo đảm trật tự, 
an ninh khu vực

 • Tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống thiết bị, công trình; phối hợp chặt 

chẽ với các BCH PCTT&TKCN tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận thực hiện tốt kế hoạch 

công tác PCTT&TKCN hàng năm.

 • Phối hợp với cơ quan công an, quân sự địa phương tổ chức thực hiện tốt kế hoạch 

bảo vệ, đảm bảo an ninh, trật tự trong khu vực và an toàn cho công trình.

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

trình, hướng dẫn công việc theo yêu cầu nhiệm vụ và đúng quy định của ngành và 

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

ty và quy định của pháp luật.

Thực hiện tốt công tác 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

 • Quản lý chặt chẽ lực lượng lao động; bố trí, phân bổ lực lượng lao động hợp lý, 

phù hợp với công việc để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả trong sản xuất 

kinh doanh.

 • Tổ chức triển khai thực hiện đề án nâng cao độ tin cậy và hiệu quả vận hành các 

tổ máy phát điện nhằm tăng hiệu quả vận hành tối đa của thiết bị và giảm chi phí 

trong bảo dưỡng sửa chữa.

 • Thực hiện tiết kiệm chi phí trong sản xuất; tổ chức mua sắm tập trung; tổ chức đấu 

thầu/chào hàng rộng rãi 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 (VTTB). 

 • Sử dụng hiệu quả VTTB tồn kho.
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Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường 

Trách nhiệm đối với cộng đồng là một chính sách 

nhất quán thể hiện mối quan hệ tương thân tương ái 

giữa doanh nghiệp và địa phương. Công ty cổ phần 

Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi luôn chú 

trọng công tác chăm lo tết cho các hộ nghèo, cận 

nghèo trên tại địa phương. Những món quà, suất hỗ 

trợ được Công ty gửi tặng luôn là niềm động viên, 

giúp các hộ dân đang còn khó khăn đón tết thêm 

đầm ấm, an vui. 

Vào những ngày cuối năm Kỷ Hợi, đoàn công tác 

của Công ty do ông Diệp Chí Hiếu - Chủ tịch Công 

đoàn và Đoàn Cơ sở đã đến thăm và trao quà Tết 

cho các gia đình, hộ nghèo trên địa bàn các tỉnh 

Bình Thuận, Lâm Đồng và Ninh Thuận. Trong chuyến 

công tác này, đoàn công tác đã trao tổng cộng 655 

phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn. 

Tại Bình Thuận, đoàn công tác đã trao 204 phần quà 

tại hai huyện Hàm Thuận Bắc và huyện Tánh Linh. 

Trong đó, 199 hộ gia đình tại xã Đa Mi và xã La Dạ, 

huyện Hàm Thuận Bắc và 5 hộ gia định tại xã La 

Ngâu, huyện Tánh Linh nhận được quà Tết của Công 

ty.

Tại Ninh Thuận, đoàn công tác đã trao 210 phần quà 

cho các hộ gia đình và trẻ em nghèo thuộc xã Lâm 

Sơn, huyện Ninh Sơn.

Tại Lâm Đồng, đoàn công tác đã trao tặng 241 phần 

quà cho các hộ gia đình thuộc thị trấn D’Ran, huyện 

Đơn Dương và phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc.

Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm 
về môi trường và xã hội của Công ty

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

Bảo vệ môi trường luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Công ty trong mọi phương hướng kế hoạch 

hoạt động hằng năm. Công ty luôn hướng đến các hoạt động sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thân 

thiện với môi trường thông qua việc phổ biến, tuyên truyền với các cấp lãnh đao, CB-CNV, và người dân 

địa phương. Tổ chức các buổi hội thảo, qua đó thảo luận, đề xuất các biện pháp cải thiện công tác bảo 

vệ môi trường và xử lý chất thải ngày càng tốt hơn. Công ty tổ chức phân loại chất thải không chỉ trong khu 

vực sản xuất kinh doanh mà còn tại các khu nhà trực vận hành để từng CB/CNV và người thân nâng cao ý 

thức bảo vệ môi trường, đảm bảo mỹ quan tại nơi làm việc và nơi ở. Đối với các tồn tại, khiếm khuyết trong 

quá trình xây dựng ảnh hưởng đến môi trường, Phòng Kỹ thuật và An toàn ghi nhận, lập kế hoạch để triển 

khai trong thời gian sớm nhất có thể.
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Công ty coi con người là yếu tố trung tâm trong việc 

xây dựng và hình thành doanh nghiệp. Vì vây, Công 

ty luôn đồng hành cùng Ban Tổng Giám đốc, phối 

hợp với Công đoàn để thực hiện tốt chức năng đại 

diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng 

cho người lao động. Chăm lo đời sống tinh thần lẫn 

vật chất của người lao động cũng như tích cực tham 

gia quản lý, xây dựng mối quan hệ bền vững, hài 

hòa trong Công ty. Công ty luôn cung cấp đầy đủ 

các chế độ ưu đãi và thực hiện tốt việc chi trả lương, 

thưởng, cấp phát bảo hộ lao động theo đúng quy 

định, tham gia mua bảo hiểm tai nạn 24/24 cho tất 

cả CB-NV, và tổ chức khám sức khỏe định kỳ. Ngoài 

ra, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về công 

tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; kiểm tra, 

giám sát, chủ động áp dụng các biện pháp phòng 

ngừa rủi ro, nguy cơ gây tai nạn lao động và bệnh 

nghề nghiệp.

Trước diễn biến phức tạp dịch bệnh Covid-19, Công 

ty đã trang bị bổ sung cho người lao động các vật 

liệu y tế cần thiết như: Khẩu trang, nước diệt khuẩn; 

đồng thời tuyên truyền hướng dẫn người lao động sử 

dụng khẩu trang, cồn rửa tay đúng cách, cập nhật 

tin tức của Bộ Y tế về tình hình dịch bệnh Covid-19 

để phòng, tránh. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Công 

ty tiến hành cách ly tập trung toàn bộ lực lượng vận 

hành và hơn 1/2 lực lượng nhân viên sửa chữa tại 

các nhà máy, nhà trực vận hành sửa chữa từ 13h00 

ngày 30/3/2020; toàn bộ lực lượng này được chia 

nhỏ để hạn chế tiếp xúc và đảm bảo hỗ trợ lẫn nhau 

trong quá trình vận hành, xử lý sự cố và những trường 

hợp cần thiết. Đối với CB.CNV có thể thực hiện công 

việc từ xa mà vẫn đảm bảo chất lượng công việc, 

lãnh đạo đơn vị cho nhân viên thực hiện công việc 

tại nhà với yêu cầu báo cáo trưởng đơn vị công việc 

hàng ngày.

Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động



 

Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty

Đánh giá các mặt hoạt động của  
Ban Tổng Giám đốc

Kế hoạch của Hội đồng quản trị

PHẦN IV
BÁO CÁO CỦA

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Đánh giá của HĐQT về các mặt  
hoạt động của Công ty

Hoạt động Sản xuất Kinh doanh: 

Trong năm 2020 tình hình thủy văn không thuận lợi cùng diễn biến dịch Covid-19 diễn ra 
phức tạp dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt như kế hoạch đã đề ra.  
Tuy nhiên, dưới sự giám sát chỉ đạo của Ban lãnh đạo, DNH đã chủ động thực hiện điều 
tiết hồ chứa, khai thác triệt để lượng nước hồ để sản xuất điện, nhờ vậy kết quả hoạt 
động kinh doanh vẫn duy trì theo hướng tích cực trong giai đoạn khó khăn này. Đây là 
điều đáng khích lệ với Ban điều hành cùng các cấp quản lý đã nỗ lực trong việc giúp 
Công ty vận hành tốt thời gian qua. 

“

Công tác đầu tư xây dựng - Đầu tư phát triển: 

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ bổ sung quy hoạch Dự án mở rộng Nhà máy Thủy 
điện Đa Nhim. Thi công hoàn thành các hạng mục còn lại của Dự án mở rộng Nhà máy 
Thủy điện Đa Nhim và phát điện tổ máy H5 với công suất 80MW trong quý III/2021. Đối 
với Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi, kế hoạch giải ngân là 17.110 triệu đồng chủ yếu 
là thực hiện công tác bảo hành các gói thầu chính của Dự án và đánh giá hiệu suất 
nhà máy sau 1 năm vận hành; hoàn tất hồ sơ quyết toán các hạng mục còn lại và thực 
hiện quyết toán Dự án năm 2020.  

Công tác chi trả cổ tức: 

Là một Công ty cổ phần có cổ phiếu đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom, 
việc duy trì ổn định và ngày càng phát triển các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, đáp 
ứng tỷ lệ chia cổ tức theo kỳ vọng cổ đông luôn là nhiệm hàng đầu. Theo đó, Công ty 
đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 đợt 1 bằng tiền với tỉ lệ thực hiện 14% (01 cổ phiếu 
được nhận 1.400 đồng) vào ngày thanh toán 22/02/2021.  Ngoài ra, Công ty cũng đã 
thực hiện tạm ứng và chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông hiện hữu theo chỉ đạo 
của HĐQT thông qua 3 đợt chi trả được thực hiện trong năm 2020. Tổng tỉ lệ cổ tức chia 
cho cổ đông là 24%. 

Công tác cán bộ, nhân viên: 

Cán bộ, công nhân viên được hưởng lương, phụ cấp, các chế độ đãi ngộ khác và có 
các nhiệm vụ, quyền hạn khác được quy định trong Công ty. Được làm việc trong môi 
trường hòa đồng, thân thiện, và mang lại giá trị cho từng cá thể. Được đào tạo nghiệp 
vụ bài bản, có các chương trình xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 
đảm bảo tính công bằng cho mọi đoàn thể cán bộ công nhân viên.
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Đánh giá của 
HĐQT về hoạt 
động của Ban 

Tổng Giám 
đốc Công ty

Trong năm 2020, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai thực hiện 

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

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

tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, tiến độ dự án đầu tư và các hoạt động khác của đơn 

vị để Hội đồng quản trị có ý kiến chỉ đạo kịp thời. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám 

đốc Công ty được thể hiện như sau:

Ban Tổng Giám đốc đã chủ động nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ và chỉ tiêu mà 

ĐHĐCĐ đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm 

cao, vượt qua thử thách 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 ổn định và hiệu quả;

Chấp hành nghiêm túc về việc thực hiện quy định pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của 
HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết để tháo gỡ khó khăn trong công tác 
quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của phía Ban Kiểm soát;

Tình hình tài chính về cơ bản đã được kiểm soát tương đối tốt, đặc biệt trong hoàn cảnh 

dịch Covid-19 bùng phát đầu năm 2020;

Giám sát việc sử dụng và quản lý, đầu tư tài sản; giám sát triển khai việc thực hiện các 

Nghị quyết, Quyết định từ HĐQT;

Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đều đúng thẩm quyền, không gây ắc tách, cản trở, 

ảnh hưởng đến công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành của 

Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt 

động, kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, và có những chỉ đạo kịp thời 

đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai sót, rủi ro.

Bên cạnh Ban điều hành và bộ máy giúp việc còn có các cán bộ, nhân viên quản lý có trình độ 

chuyên môn phù hợp, có năng lực và tinh thần trách nhiệm với công việc. Trong Công ty có sự đoàn 

kết nội bộ và sự phối hợp hoạt động nhịp nhàng đã tạo ra môi trường lành mạnh, chuyên nghiệp, thân 

thiện là tiền đề để giúp Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.
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Các kế hoạch, định hướng của 
Hội đồng quản trị
Phương hướng hoạt động năm 2021

Tình hình chính trị, kinh tế xã hội năm 2020 có những thuận lợi cũng như nhiều thử thách, đặc biệt là tình 

hình dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn, ảnh hưởng chung tới nền kinh tế toàn cầu. 

Năm 2021, Công ty sẽ tiếp tục giữ vững các hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước mở rộng sản xuất, 

tiếp tục duy trì cải tiến hệ thống để tăng khả năng cạnh tranh và mở rộng thị phần nội địa. Hội đồng quản 

trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty như sau:

 • Duy trì họp HĐQT định kỳ và bất thường để giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, đảm 

bảo Công ty hoạt động dựa trên tinh thần thượng tôn pháp luật, tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị 

nội bộ Công ty. Xây dựng hình ảnh Công ty minh bạch, rõ ràng, thuận lợi trong công tác điều hành 

cũng như tăng sự tín nhiệm từ cổ đông. 

 • Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu 

kế hoạch đã được đề ra trong Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.

 • Không ngừng cải tiến hệ thống quản trị theo hướng hiện đại, tiên tiến, điều chỉnh linh hoạt chiến 

lược kinh doanh của Công ty nhằm nâng cao chất lượng điều hành cũng như giới hạn tối đa các chi 

phí phát sinh.

 • Đầu tư cho công tác quản lý nhân sự, đào tạo; nâng cao cao đời sống vật chất, tinh thần cho 

cán bộ công nhân viên, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lao động để góp phần thúc đẩy Công 

ty phát triển lâu dài và bền vững.

CHÚNG TÔI CHỌN NĂNG LƯỢNG XANH
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Hội đồng quản trị

Hoạt động của Hội đồng quản trị

Ban Kiểm soát

Các giao dịch, thù lao và lợi ích

PHẦN V
QUẢN TRỊ CÔNG TY
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Danh sách Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Trọng Oánh - Chủ tịch HĐQT

Năm sinh   : 1964

Quốc tịch   : Việt Nam  

Trình độ văn hóa  : 12/12

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

Quá trình công tác

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

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

- 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 - Hàm Thuận - Đa Mi

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

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Ủy viên Hội đồng quản trị các Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Hạ 
Sông Pha, Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình, Công ty cổ phần Thủy điện A Vương.

Số cổ phần đại diện: 189.946.395 cổ phiếu chiếm 45% vốn điều lệ

Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu: 400 cổ phiếu

Danh sách Nghị quyết của HĐQT đã ban hành 2020

Hội đồng quản trị

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

1 Ông Nguyễn Trọng Oánh Chủ tịch HĐQT 4/4 100%

2 Ông Lê Văn Quang Thành viên HĐQT 4/4 100%

3 Ông Đỗ Minh Lộc Thành viên HĐQT 4/4 100%

STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung

1 01/NQ-TĐĐHĐ 3/1/2020
Về việc áp dụng biện pháp thi công khoan nổ trong Thiết kế 
kỹ thuật cho đoạn hầm còn lại từ lý trình Km0+077,10 đến 
Km1+006,15 Công trình mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim

2 02/NQ-TĐĐHĐ 6/1/2020 Về việc chi trả cổ tức năm 2019 đợt 1

3 03/QĐ-TĐĐHĐ 7/1/2020
Về việc áp dụng biện pháp thi công khoan nổ trong Thiết kế 
kỹ thuật cho đoạn hầm còn lại từ lý trình Km0+077,10 đến 
Km1+006,15 Công trình mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim

4 11/QĐ-TĐĐHĐ 4/2/2020 Về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật

5 14/NQ-TĐĐHĐ 11/2/2020
Về việc thông qua Phụ lục E của hợp đồng số 53/2016/HĐTV-
TĐĐHĐ-TVĐ2 Gói thầu: Mô tả địa chất hố móng Dự án mở rộng 
Nhà máy Thủy điện Đa Nhim

6 15/QĐ-TĐĐHĐ 11/2/2020
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thẩm 
tra Thiết kế kỹ thuật bổ sung cập nhật

7 20/QĐ-TĐĐHĐ 18/02/2020
Về việc phê duyệt tiền nhân công quyết toán sửa chữa lớn tự 
làm năm 2019

8 21/NQ-TĐĐHĐ 18/02/2020 Về việc chi trả cổ tức năm 2019 đợt 2

9 22/QĐ-TĐĐHĐ 20/02/2020
Về việc phê duyệt quyết toán tiền nhân công thực hiện các hợp 
đồng cung cấp dịch vụ kỹ thuật năm 2019

10 23/QĐ-TĐĐHĐ 25/02/2020
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Dự toán “Các 
gói thầu sửa chữa lớn tài sản cố định và đầu tư phát triển năm 
2020” - Đợt 1

11 27/NQ-TĐĐHĐ 5/3/2020
Về việc thế chấp hợp đồng tiền gửi để vay ngắn hạn chi trả cổ 
tức năm 2019 đợt 2 cho Tổng công ty Phát điện 1

12 28/NQ-TĐĐHĐ 6/3/2020
Về việc thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức 
ĐHĐCĐ thường niên 2020

 Ông Lê Văn Quang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 Xem lý lịch tại mục Lý lịch Ban điều hành trang….

 Ông Đỗ Minh Lộc - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
 Xem lý lịch tại mục Lý lịch Ban điều hành trang…
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STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung

13 33/QĐ-TĐĐHĐ 10/3/2020

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ Thiết kế kỹ thuật bổ 
sung cập nhật và Dự toán chi phí thi công khoan nổ Hạng mục: 
Đoạn hầm dẫn nước còn lại (929m hầm chuyển từ đào bằng 
TBM sang thực hiện bằng khoan nổ) Dự án mở rộng Nhà máy 
Thủy điện Đa Nhim

14 35/QĐ-HĐQT 20/3/2020
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung 
cấp xe ô tô các loại” thuộc các gói thầu đầu tư phát triển năm 
2020

15 36/QĐ-TĐĐHĐ 26/3/2020

Về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật (bổ sung cập nhật) và Dự 
toán chi phí thi công khoan nổ Hạng mục: Đoạn hầm dẫn nước 
còn lại (929m hầm chuyển từ đào bằng TBM sang thực hiện bằng 
khoan nổ) Dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim

16 39/NQ-TĐĐHĐ 31/3/2020
Về việc cho Tổng công ty Phát điện vay ngắn hạn để khắc phục 
tình trạng khó khăn trong việc cân đối dòng tiền, đảm bảo vốn 
SXKD điện 6 tháng mùa khô năm 2020

17 40/NQ-TĐĐHĐ 31/3/2020 Về việc tạm ứng cổ tức năm 2019 đợt 3

18 41/NQ-TĐĐHĐ 31/3/2020

Về việc thông qua dự thảo Hợp đồng huy động vốn với Tổng 
công ty Phát điện 1 để khắc phục tình trạng khó khăn trong việc 
cân đối dòng tiền, đảm bảo vốn SXKD điện 6 tháng mùa khô 
năm 2020.

19 47/NQ-HĐQT 13/4/2020
Về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2020

20 50/NQ-HĐQT 15/4/2020
Về việc thông qua Báo cáo quyết toán Dự án công trình thủy 
điện Hạ Sông Pha 1&2

21 54/QĐ-TĐĐHĐ 17/4/2020
Về việc thành lập Tổ Thẩm tra quyết toán Dự án nhà máy điện 
mặt trời Đa Mi

22 55/NQ-TĐĐHĐ 23/4/2020
Về việc thế chấp Hợp đồng tiền gửi để vay ngắn hạn chi trả cổ 
tức năm 2019 đợt 3 cho Tổng công ty Phát điện 1

23 66/NQ-HĐQT 18/5/2020
Về việc thông qua Hợp đồng Mua bán điện sửa đổi bổ sung số 
01 và Hợp đồng Mua bán điện sửa đổi bổ sung số 10

24 67/NQ-HĐQT 18/5/2020
Về việc thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Trưởng, Phó các đơn 
vị trong Công ty

STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung

25 69/NQ-HĐQT 21/5/2020
Về việc thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2020

26 78/NQ-TĐĐHĐ 26/5/2020
Về việc thông qua các nội dung biểu quyết Đại hội cổ đông 
thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

27 79/NQ-HĐQT 26/5/2020 Về việc chi trả cổ tức năm 2019 đợt cuối

28 81/NQ-HĐQT 27/5/2020
Về việc thông qua Quỹ tiền lương quyết toán thực hiện năm 
2019 của Người lao động

29 85/NQ-HĐQT 3/6/2020

Về việc thông qua Phụ lục số 08 công tác thay đổi biện pháp 
và chi phí thi công đoạn hầm dẫn nước 929,05m còn lại 
(chuyển từ đào bằng TBM sang thực hiện bằng khoan nổ) của 
Hợp đồng số 368/DHD-CC47 ngày 09/12/2015 Dự án mở rộng 
Nhà máy Thủy điện Đa Nhim

30 87/NQ-HĐQT 17/6/2020
Về việc thông qua Báo cáo xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội 
đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thủy điện Hạ 
Sông Pha năm 2020

31 93/NQ-HĐQT 21/6/2020
Về việc thông qua các nội dung biểu quyết Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2020 - Công ty cổ phần Thủy điện A 
Vương

32 96/NQ-HĐQT 3/7/2020 Về việc thông qua Quy chế phân phối lương sản xuất điện

33 98/QĐ-HĐQT 6/7/2020 Về việc ban hành Quy chế phân phối lương sản xuất điện

34 110/NQ-HĐQT 30/7/2020
Về việc bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ, giao phụ trách các 
đơn vị trong Công ty

Danh sách Nghị quyết của HĐQT đã ban hành 2020
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STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung

35 111/NQ-HĐQT 30/7/2020
Về việc thông qua định mức sửa chữa thiết bị phụ không theo 
khối Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

36 112/QĐ-TĐĐHĐ 31/7/2020
Về việc ban hành định mức sửa chữa thiết bị phụ không theo 
khối Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

37 122/QĐ-HĐQT 14/8/2020 Về việc ban hành Quy chế công bố thông tin

38 125/NQ-HĐQT 24/8/2020
Về việc thông qua các nội dung biểu quyết Đại hội đồng cổ 
đông bất thường năm 2020 - Công ty cổ phần Phong điện 
Thuận Bình

39 127/NQ-HĐQT 28/8/2020 Về việc bổ nhiệm lại cán bộ trong Công ty

40 130/NQ-HĐQT 10/9/2020 Về việc thông qua Quy chế sử dụng quỹ phúc lợi

41 135/QĐ-HĐQT 7/10/2020
Về việc ban hành lần 3 Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen 
thưởng

42 138/NQ-TĐĐHĐ 13/10/2020
Về việc thông qua kết quả thương thảo trước khi ký kết hợp 
đồng Gói thầu “Nâng cấp hệ thống điều khiển trạm GIS Hàm 
Thuận”.

43 139/NQ-HĐQT 16/10/2020

Về việc ký Phụ lục số 3 của Hợp đồng số 12/DHD-NARIME&CO-
MA ngày 15/01/2016 của gói thầu số 12.02 - (DNE-D2): Cung 
cấp, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công thuộc Dự án mở rộng Nhà 
máy Thủy điện Đa Nhim

44 140/NQ-HĐQT 19/10/2020 Về việc bổ nhiệm cán bộ trong Công ty

45 141/NQ-HĐQT 20/10/2020

Về việc thông qua Phụ lục số 05 của Hợp đồng số 115/ 
DHD-ARIME&QIHUA ngày 29/5/2018 về việc thực hiện gói thầu 
DMS-9: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và thử nghiệm hệ thống 
phao neo Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi

46 143/NQ-HĐQT 21/10/2020

Về việc thông qua Phụ lục hợp đồng số 7 của Hợp đồng số 
353/DHD-MC, GPIL and AHF ngày 21/11/2016 thuộc Gói thầu số 
12.03 - (DNE-D3): Cung cấp và lắp đặt thiết bị cơ điện Dự án mở 
rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim

STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung

47 144/QĐ-HĐQT 29/10/2020

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự toán xây dựng 
công trình các khối lượng bổ sung của Hợp đồng số 368/
DHD-CC47 ký ngày 09/12/2015 để thực hiện gói thầu số 
12.01-(DNE-D1): Công tác xây dựng và kiến trúc công trình 
chính thuộc Dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim

48 145/QĐ-HĐQT 2/11/2020

Về việc phê duyệt dự toán xây dựng công trình các khối 
lượng bổ sung - lần 1 chưa có đơn giá trong Hợp đồng số 
368/DHD-CC47 ký ngày 09/12/2015 để thực hiện gói thầu số 
12.01-(DNE-D1): Công tác xây dựng và kiến trúc công trình 
chính thuộc Dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim

49 146/NQ-HĐQT 4/11/2020

Về việc thông qua Phụ lục số 9 của Hợp đồng số 368/
DHD-CC47 ký ngày 09/12/2015 để thực hiện gói thầu số 
12.01-(DNE-D1): Công tác xây dựng và kiến trúc công trình 
chính, Dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim.

50 151/QĐ-HĐQT 15/11/2020
Về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu Tổng mức đầu tư xây 
dựng công trình Nhà máy Điện mặt trời Đa Mi

51 155/QĐ-HĐQT 19/11/2020 Về việc ban hành lần 3 Quy chế nâng lương

52 157/NQ-HĐQT 27/11/2020

Về việc thông qua Phụ lục số 03 của Hợp đồng số 126/2018/
EPC/TĐĐHĐ-PCC1+AIT+ATS ngày 21/6/2018 để thực hiện gói 
thầu DMS-10: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, thử nghiệm trạm 
và đường dây 110kV Nhà máy Điện mặt trời Đa Mi

53 161/QĐ-HĐQT 21/12/2020
Về việc phê duyệt danh mục và nguồn vốn mua sắm tài sản 
cố định năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim 
- Hàm Thuận - Đa Mi

54 164/NQ-HĐQT 29/12/2020

Về việc phê duyệt khối lượng, dự toán bổ sung và điều chỉnh 
giá Hợp đồng số 126/2018 /EPC/ TĐĐHĐ-PCC1+AIT+ATS ngày 
21/6/2018 để thực hiện gói thầu DMS-10: Thiết kế, cung cấp, 
lắp đặt, thử nghiệm trạm và đường dây 110kV, Dự án nhà 
máy điện mặt trời Đa Mi

Danh sách Nghị quyết của HĐQT đã ban hành 2020 
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HĐQT CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 

tại thời điểm 31/12/2020 gồm có 03 thành viên bao 

gồm Chủ tịch HĐQT, 2 Thành viên HĐQT trong đó 1 

thành viên kiêm chức vụ Tổng Giám đốc, 1 thành 

viên kiêm chức vụ Phó Tổng Giám đốc. Trong năm 

2020, HĐQT DNH đã tiến hành các hoạt động giám 

sát đối với Ban Tổng Giám đốc như sau:

 • Về quy trình vận hành, HĐQT tiến hành xây dựng 

hệ thống văn bản quản lý và vận hành căn cứ 

trên Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công 

ty; áp dụng thống nhất và rà soát, tiếp tục hoàn 

thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ. 

 • Trong năm 2020, HĐQT đã tuân thủ luật pháp, quy 

định và thực hiện đúng trách nhiệm trong công 

tác chỉ đạo Ban điều hành Công ty hoàn thành 

mục tiêu trên cơ sở chiến lược được Đại hội đồng 

cổ đông thông qua. 

 • Cập nhật những quy định mới thường xuyên, như 

Luật Chứng khoán 2019 hay Luật Doanh nghiệp 

2020, để đảm bảo Công ty vận hành ổn định, 

phù hợp với môi trường pháp ly hiện hành. 

 • Bên cạnh đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của 

Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh 

công tác An toàn vệ sinh lao động, Phòng chống 

cháy nổ, và Bảo vệ môi trường tại các nhà máy 

điện, văn phòng làm việc và nhà trực vận hành 

tại khu vực Đa Nhim - Sông Pha, Hàm Thuận - Đa 

Mi.  

Ông Ngô Thế Long - Trưởng ban Kiểm soát

Năm sinh    : 1980

Quốc tịch    : Việt Nam  

Trình độ chuyên môn   : Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác   

 - Từ 4/2004 - 10/2009: Nhân viên kế toán Nhà máy Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

 - Từ 10/2009 - 6/2016: Phó phòng TCKT Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

 - Từ 06/2016 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Chức vụ hiện nay tại Công ty : Trưởng ban Kiểm soát  Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim -   
     Hàm Thuận - Đa Mi  

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác :Thành viên ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha

Thành viên ban kiểm soát

Hoạt động của Hội đồng quản trị Ban kiểm soát

STT Thành viên Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ tham dự

1 Ngô Thế Long Trưởng BKS 2/2 100%

2 Hoàng Văn Long Kiểm soát viên 2/2 100%

3 Bùi Thị Thu Trang Kiểm soát viên 2/2 100%
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Ông Hoàng Văn Long - Kiểm soát viên

Năm sinh    : 1980

Quốc tịch    : Việt Nam  

Trình độ chuyên môn   : Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác

- Từ 3/2002 đến 4/2010: Nhân viên tiếp nhận vật tư, nhân viên kỹ thuật, kỹ thuật thi công, Công ty   
 Lắp máy 69-1 nay là CTCP LILAMA 69-1 (Đại Phúc - Bắc Ninh)

- Từ 5/2010 đến 6/2012: Công nhân kỹ thuật - Phân xưởng Cơ nhiệt - Công ty Nhiệt điện Uông Bí.

- Từ 7/2012 đến 6/2013: Kỹ thuật viên - Phân xưởng Cơ nhiệt - Công ty Nhiệt điện Uông Bí

- Từ 7/2013 đến 12/2020:  Chuyên viên Ban Tổng hợp - Tổng công ty Phát điện 1.

-  Từ 01/2021 đến nay: Phó Ban Tổng hợp - Tổng Công ty Phát điện 1

- Từ 6/2018 đến nay: Kiểm soát viên Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Chức vụ hiện nay tại Công ty Kiểm soát viên tại CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

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

Bà Bùi Thị Thu Trang - Kiểm soát viên

Năm sinh    :1990

Quốc tịch    :Việt Nam  

Trình độ chuyên môn   :Thạc sĩ Kế toán

Quá trình công tác

- Từ 01/7/2012 đến ngày 15/6/2013: Kiểm toán viên - Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY,  
 Hà Nội

- Từ 16/6/2013 đến nay: Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán - Tổng công ty Phát điện 1.

- Từ 27/8/2019 đến nay: Kiểm soát viên Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Chức vụ hiện nay tại Công ty Kiểm soát viên tại CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác Chuyên viên ban Tài chính Kế toán - Tổng công ty Phát điện 1

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban 
Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của ban Kiểm 

soát theo quy định tại điều 165 Luật Doanh nghiệp 

số 68/2014/QH13 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 

Công ty, ban Kiểm soát đã thực hiện triển khai các nội 

dung công việc chủ yếu như sau:

 • Ban kiểm soát trong năm đã thực hiện đúng vai trò 

của mình trong việc giám sát và quản lý, thường 

xuyên theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh của 

Công ty.

 • Hoàn thành chương trình, nhiệm vụ kiểm soát 

hằng năm: Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính 

6 tháng và cả năm của Công ty; thực hiện kiểm 

soát định kỳ 6 tháng/lần đối với các hoạt động 

của Công ty.

 • Tuân thủ các chuẩn mực kế toán và chế độ tài 

chính hiện hành, cập nhật số liệu của Báo cáo 

tài chính định kỳ hàng quý, bán niên, và năm của 

Công ty mẹ và Công ty con; xem xét tính hợp lý 

của các quy định và quy trình luân chuyển chứng 

từ kế toán.

 • Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của 

Công ty; tham gia ý kiến sửa đổi điều lệ Công ty, 

rà soát các quy định, quy chế nội bộ của Công ty; 

đưa ra các khuyến nghị sửa đổi bổ sung phù hợp 

với tình hình thực tế trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh.

 • Giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành 

trong việc thực hiện các mục tiêu được vạch ra 

trong năm, tuân thủ điều lệ Công ty, Quy chế nội 

bộ, đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh được 

triển khai theo đúng chiến lược đã đề ra trong các 

kỳ Đại hội và các cuộc họp HĐQT.

 • Xem xét tính minh bạch trong quá trình công bố 

thông tin và chấp hành giao dịch cổ phiếu nội 

bộ và giữa những người liên quan đến các thành 

viên thuộc HĐQT, Ban điều hành, và Ban giám sát 

nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho nhà đầu tư.

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 đã phối hợp tích cực với HĐQT, 

Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý 

khác, trao đổi, thảo luận về các biện pháp 

mang tính xây dựng giúp nâng cao khả 

năng quản lý doanh nghiệp.

 • Các hoạt động của Ban Kiểm soát, HĐQT và 

Ban điều hành được phối hợp cởi mở, đoàn 

kết dựa trên tinh thần tuân thủ các quy định 

hiện hành của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ 

Công ty, và Quy chế nội bộ, đảm bảo điều 

kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ đã 

được giao trong các cuộc họp HĐQT. 

 • HĐQT và Ban điều hành đã hỗ trợ, tạo điều 

kiện để Ban Kiểm soát thực hiện chức năng 

của mình, các cuộc họp đều có sự tham 

gia của Ban Kiểm soát, các ý kiến của Ban 

Kiểm soát luôn được HĐQT và Ban điều hành 

phản hồi đầy đủ và nhanh chóng
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Lương, thưởng, thù lao, và các khoản lợi íchHợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ:

Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ: 
Không phát sinh

Các giao dịch, thù lao và lợi ích

STT Họ và tên Lương Thưởng Lợi ích khác

1 Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Trọng Oánh 787.599.376 72.701.500 -

Ông Lê Văn Quang - - -

Ông Đỗ Minh Lộc - - -

2 Ban kiểm soát - -

Ông Ngô Thế Long 646.248.000 64.625.000 -

Ông Hoàng Văn Long 129.249.600 15.483.000 -

Bà Bùi Thị Thu Trang 129.249.600 15.483.000 -

3 Ban điều hành

Ông Lê Văn Quang 755.025.747 87.511.500 -

Ông Nguyễn Đình Chiến 668.860.532 77.415.000 -

Ông Đỗ Minh Lộc 671.338.574 77.415.000 -

Bà Phạm Thị Hồng Hà 615.004.532 70.683.000 -

STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ 
liên quan với 

Công ty

Thời điểm 
giao dịch Nội dung giao dịch Giá trị (VND)

1 Tập đoàn Điện lực  
Việt Nam

Công ty mẹ cấp 
cao nhất Năm 2020

- Mua điện 3.500.856.770
- Chi phí lãi vay 10.543.875.442
- Trả nợ gốc vay 433.698.824.858

2 Tổng công ty Phát điện 1 Công ty mẹ Năm 2020 - Chia cổ tức 1.013.760.000.000
- Chi hộ 222.432.861

3
Công ty Mua bán điên 
- Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam

Cùng trực thuộc 
Công ty mẹ cấp 
cao nhất

Năm 2020 - Bán điện 1.606.097.833.456

4 Tổng công ty Điện lực 
miền Nam

Cùng trực thuộc 
Công ty mẹ cấp 
cao nhất

Năm 2020 - Bán điện 69.166.881.191

5 Công ty Cổ phần Thủy 
điện A Vương

Cùng trực thuộc 
Công ty mẹ cấp 
cao nhất

Năm 2020 - Cổ tức được chia 2.579.069.000

6 Công ty cổ phần Thủy 
điện Sông Ba Hạ

Cùng trực thuộc 
Công ty mẹ cấp 
cao nhất

Năm 2020 - Cổ tức được chia 640.000.000

7 Công ty Cổ phần Tư vấn 
xây dựng Điện 1

Cùng trực thuộc 
Công ty mẹ cấp 
cao nhất

Năm 2020 - Mua dịch vụ 226.316.429

8 Công ty cổ phần Tư vấn 
xây dựng Điện 2

Cùng trực thuộc 
Công ty mẹ cấp 
cao nhất

Năm 2020 - Mua dịch vụ 2.545.534.865

9 Công ty cổ phần Tư vấn 
xây dựng Điện 3

Cùng trực thuộc 
Công ty mẹ cấp 
cao nhất

Năm 2020

- Cung cấp dịch 
vụ 270.767.526

- Mua dịch vụ 5.484.457.991

10 Công ty Cổ phần Xây lắp 
Điện 1

Cùng trực thuộc 
Công ty mẹ cấp 
cao nhất

Năm 2020 - Mua dịch vụ 4.960.786.136

11
Chi nhánh Tổng công ty 
Phát điện 1- Công ty Thủy 
điện Đại Ninh

Cùng trực thuộc 
Công ty mẹ cấp 
cao nhất

Năm 2020 - Cung cấp dịch 
vụ 9.350.000

12 Trung tâm Viễn thông và 
Công nghệ thông tin

Cùng trực thuộc 
Công ty mẹ cấp 
cao nhất

Năm 2020 - Mua dịch vụ 819.763.992
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Việc quản trị Công ty luôn được đảm bảo theo đúng pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ nhằm đảm bảo 

Công ty được vận hành suôn sẻ; theo đuổi các mục tiêu vì lợi ích chung của Công ty nói chung và của các 

cổ đông nói riêng; tạo mọi điều kiện cho việc giám sát hoạt động của Công ty một cách hiệu quả. 

Năm 2020, Công ty đã tiếp tục rà soát và nâng cao năng lực của hệ thống quản trị, hướng tới các mục tiêu 

chính là: Hoàn thiện toàn bộ hệ thống quản trị hướng tới các thông lệ quản trị tốt nhất trên thị trường; tối ưu 

hóa các công cụ quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng năng suất lao động. Theo đó, Công ty 

có thể tận dụng được tối đa các nguồn lực trong Công ty.

QUẢN TRỊ CÔNG TY 2020

Bên cạnh đó, Công ty cũng chú ý đến việc nâng cao năng lực quản trị của đội ngũ lãnh đạo thông qua 

việc cử đi tham dự các khóa đào tạo phát triển nguồn nhân lực do Tổng Công ty phát điện 1 đề xuất. Trong 

năm 2020, Công ty đã cử 8 thành viên tham gia gồm cán bộ đào tạo, các trưởng/ phó đơn vị và đại diện 

lãnh đạo Công ty.

Ngoài ra, Công ty cũng hỗ trợ Ban lãnh đạo tham gia các buổi giao lưu, các lớp học về quản trị Công ty 

nhằm tiếp cận những hướng quản trị mới, hiệu quả hơn. Nhờ đó mà Ban lãnh đạo Công ty có thể cập nhật 

đầy đủ, chính xác các văn bản hướng dẫn Luật mới của UBCKNN và Sở Giao dịch chứng khoán, cũng như 

nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn tiềm năng của thị trường, tối ưu hóa việc sử dụng nguồn vốn, tạo 

dựng niềm tin của nhà đầu tư đối với DNH.



 

Ý kiến của kiểm toán viên

Báo cáo tài chinh năm 2020 đã kiểm toán

PHẦN VI
BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2020



| BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 202085 86BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2020 | 



| BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 202087 88BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2020 | 



| BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 202089 90BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2020 | 



| BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 202091 92BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2020 | 



| BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 202093 94BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2020 | 



| BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 202095 96BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2020 | 



| BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 202097 98BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2020 | 



| BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 202099 100BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2020 | 



| BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020101 102BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2020 | 



| BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020103 104BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2020 | 



| BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020105 106BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2020 | 



| BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020107 108BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2020 | 



| BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020109 110BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2020 | 



| BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020111 112BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2020 | 



| BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020113 114BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2020 | 



| BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020115 116BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2020 | 



| BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020117 118BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2020 | 



| BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020119 120BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2020 | 



| BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020121 122BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2020 | 



| BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020123 124BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2020 | 



| BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020125 126BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2020 | 



| BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020127 128BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2020 | 



| BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020129 130BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2020 | 



| BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020131 132BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2020 | 

BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN  2020

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


