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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 18/05/2005,
thay đổi lần 8 ngày 06/07/2017.
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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Quá trình hình thành và phát triển

Ngày 21/05/2001, Hội đồng
quản trị Tập đoàn Điện lực
Việt Nam đã ban hành Quyết
định số 154 EVN/TCCP.ĐT
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.

Ngày 03/04/2017, Trung tâm
Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Đại hội đồng cổ đông thường

thông báo về việc cấp Giấy

Thủ tướng Chính phủ quyết

niên năm 2014 biểu quyết thông

chứng nhận đăng ký chứng

định cổ phần hóa Nhà máy

qua điều chỉnh vốn điều lệ của

khoán

thủy điện Đa Nhim - Hàm

Công ty thành 4.224.000.000.000

VSD và cấp mã chứng khoán

Thuận - Đa Mi theo Quyết

đồng theo Nghị quyết số 46/

cho Công ty cổ phần Thủy điện

định số 384/QĐ - TTG ngày

NQ - TĐĐHĐ - ĐHĐCĐ ngày

Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

03/04/2007.

27/06/2014.

là DNH.

1964

2005

2011

72/2017/GCNCP-

03/04
2017

2014

2007

2001

số

20/03
2017

12/06
2017

Tiền thân Công ty là Nhà

Chuyển NMTĐ Đa Nhim - Hàm

Ngày 07/10/2011, Công

Ngày 20/03/2017, Công ty

Ngày 12/06/2017, Sở Giao dịch

máy thủy điện (NMTĐ)

Thuận - Đa Mi, đơn vị hạch toán

ty chính thức hoạt động

chính thức trở thành Công

Chứng khoán Hà Nội ra quyết

Đa Nhim, đưa vào vận

phụ thuộc thành Công ty Thủy

theo mô hình Công ty cổ

ty đạị chúng.

định số

hành từ năm 1964 với

điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa

phần, với số vốn điều lệ là

nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu

Mi, đơn vị hạch toán độc lập thuộc

4.248.000.000.000 đồng.

của Công ty CP Thủy điện Đa

công suất 160 MW.

Tổng Công ty Điện lực Việt Nam
(nay là Tập đoàn Điện lực Việt
Nam) theo Quyết định số 18/2005/
QĐ-BCN ngày 30/03/2005 của
Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công
thương).

Trong đó, Tập đoàn Điện
lực Việt Nam nắm giữ
99,93% vốn điều lệ.

427/QĐ-SGDHN chấp

Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.
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Các thành tích trong
quá trình hoạt động

Năm

Thành tích đạt được
Bằng khen Bộ Công thương

Năm

Thành tích đạt được

1979

Huân chương Độc lập hạng Ba

1985

Huân chương Lao động hạng Hai

1997

2000

2001

Huân chương lao động hạng 1

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
Huân chương Độc lập hạng nhì

Bằng khen Bộ Công thương

Bằng khen Bộ Công thương

Bằng khen Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2010

Bằng khen UBND tỉnh Lâm Đồng

Bằng khen Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Bằng khen UBND tỉnh Ninh Thuận

Bằng khen Bộ Công thương

Bằng khen Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bằng khen Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

2011

Bằng khen Bộ Công thương
Bằng khen UBND tỉnh Ninh Thuận

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

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

2003

Bằng khen Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Huân chương Độc lập hạng Ba

Bằng khen Bộ Y tế

2002

2008

2012

Bằng khen Bộ Công thương

2013

Bằng khen Bộ Công thương

Bằng khen UBND tỉnh Bình Thuận
Huân chương Độc lập hạng nhì

Huân chương Độc lập hạng Ba

2004

Cờ thi đua xuất sắc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2014

Bằng khen Bộ Y tế

Bằng khen Bộ Công thương

Anh hùng lao động năm 2006
Bằng khen UBND tỉnh Bình Thuận;
Bằng khen Bộ Công thương

2007

2015

Bằng khen Bộ Công thương
Bằng khen UBND tỉnh Bình Thuận

Bằng khen Bộ Y tế
Bằng khen UBND tỉnh Ninh Thuận

2006

Bằng khen Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Bằng khen UBND tỉnh Ninh Thuận

Cờ thi đua xuất sắc củaTập đoàn Điện lực Việt Nam

2005

Cờ UBND tỉnh Lâm Đồng

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 khi đua Bộ Công thương (đang đề nghị)

Bằng khen Bộ Công thương
Cờ thi đua Bộ Công thương
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Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh

Địa bàn kinh doanh

Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh điện năng.

Lâm Đồng

Ninh Thuận
Bình Thuận
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Sơ đồ tổ chức

Mô hình quản trị
Hoạt động theo mô hình Công 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.

Công ty mẹ: Tổng Công ty Phát điện 1
--

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

--

Điện thoại: (024) 6694 1234

--

Mã số thuế: 5701662152

--

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

--

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

Công ty con: Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha
--

Địa chỉ : Thôn Lâm Bình, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

--

Điện thoại : (0268) 39 52 178 -

--

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.

Fax

: (0268) 39 52 179

Công ty liên kết: Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình
--

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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Chiến lược trong trung và dài hạn

Định hướng phát triển

--

Hoàn thành toàn bộ Dự án mở rộng Nhà
máy thủy điện Đa Nhim.

--

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

Mục tiêu chiến lược

--

Nghiên cứu, đầu tư mở rộng Nhà máy điện
mặt trời Đa Mi.

Đảm bảo hệ thống công trình, thiết bị và các tổ máy phát điện vận hành
an toàn, ổn định, hiệu quả;

Hoàn thành kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận, tỉ lệ cổ tức, chỉ tiêu
kinh tế kỹ thuật, tài chính, năng suất lao động;

Vận hành khai thác tối ưu các hồ chứa và đảm bảo cấp nước hạ du;

Mục tiêu phát triển bền vững
--

Hoàn thành toàn bộ Dự án mở rộng Nhà máy
thủy điện Đa Nhim.

--

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

Đảm bảo tiến độ thi công đối với các hạng mục còn lại của Dự án
mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim;

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và đảm bảo thu nhập cho
người lao động.

--

Nghiên cứu, đầu tư mở rộng Nhà máy điện mặt
trời Đa Mi.
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Rủi ro

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

Rủi ro về đặc thù ngành

bị thiết bị dự phòng nhằm đảm bảo công việc diễn ra liên tục, không bị gián đoạn.

Rủi ro lãi suất
Đặc thù ngành điện là ngành cần sử dụng nguồn vốn vay dài hạn để đầu tư cho các dự án thủy điện cũng như cho các hoạt
động sửa chữa, đại tu, vận hành hệ thống điện. 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.

Rủi ro tỷ giá
Các dự án của Công ty đều sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản. Vì vậy, 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 đến kết quả
hoạt động kinh doanh của Công ty nếu tỷ giá JPY/VND khi đến kỳ thanh toán.
Tại thời điểm 31/12/2019, tỷ giá JPY/VND đã tăng khoảng 1,39% 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. Tuy nhiên, Công ty phải dự tính rủi ro tỷ giá vào kế hoạch tài
chính hàng năm để chủ động trong việc đối phó với rủi ro tỷ giá.

Rủi ro thời tiết
Đối với các nhà máy hoạt động trong lĩnh vực thuỷ điện,
sản lượng điện sản xuất phụ thuộc chủ yếu vào lượng
nước về các hồ chứa. Bối cảnh biến đổi khí hậu toàn
cầu hiện đang diễn ra rất phức tạp, không theo quy
luật, khó dự báo và mang tính cực đoan. Trong những
năm gần đây, nước ta thường xuyên phải đối mặt với
hiện tượng El Nino, khiến lượng nước mưa giảm và
các nhà máy thủy điện phải đối mặt với thiếu nước ng-

Mực nước các hồ do Công ty quản lý tại thời điểm
31/12/2019 đều thấp hơn mực nước dâng bình thường.
Trong đó, hồ Đa Nhim là 1039,29m, thấp hơn 2,7m và hồ
Hàm Thuận là 603,21m thấp hơn 1,79m. Điều này đã ảnh
hưởng đến kế hoạch phát điện và cấp nước hạ du cũng
như làm ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty.
Để hạn chế ảnh hưởng của thời tiết, Công ty cần nâng cao
tính chủ động, làm tốt công tác “phòng” trước khi “chống”,
bám sát các dự báo gần của thời tiết để có những giải pháp

hiêm trọng. Bên cạnh đó, thời tiết mưa lớn, lũ quét khi

ứng phó linh hoạt. Đối mặt với hiện tượng thời tiết cực

xảy ra cũng có thể sẽ gây thiệt hại cho các công trình

đoan, nhà máy phải sử dụng nguồn nước một cách hợp lý,

đập của nhà máy, cũng như gây ra sự cố trong việc

hoặc là trong thời điểm mưa nhiều, phải huy động hết các

cung ứng điện.

tổ máy phát điện, chuẩn bị sẵn sàng đón các trận lũ về để
phát huy hết năng lực của thủy điện.

Rủi ro về an toàn lao động
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.
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Rủi ro (tiếp theo)

Rủi ro về pháp lý
Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần, hoạt động trong lĩnh vực thủy điện, nên Công ty phải chịu sự
điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp và các luật Chuyên ngành như: Luật Điện lực, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Chứng
khoán, các quy định về môi trường và các văn bản liên quan khác. Trong quá trình sửa đổi và hoàn thiện, sự thay đổi về mặt
chính sách, pháp luật sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty. Để hạn chế những rủi ro này,

Rủi ro về kinh tế

Công ty luôn chú trọng cập nhật những thay đổi pháp luật hiện hành, cũng như các ưu đãi về thuế và tiền thuê đất cho ngành
thủy điện để đưa ra các chiến lược quản trị và kinh doanh phù hợp.

Ngành điện là ngành không chỉ tạo ra nhiều lợi ích kinh tế - xã hội cho địa phương như gia tăng giá trị công nghiệp, tạo việc
làm, an sinh xã hội, nguồn thu ngân sách, tạo môi trường thu hút đầu tư, mà còn góp phần thúc đẩy các ngành sản xuất
khác từ công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp đến thương mại, dịch vụ.
Trong năm 2019, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng vững chắc trên nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định. Tốc
độ tăng trưởng kinh tế GDP của Việt Nam năm đạt mức 7,02%. Lạm phát bình quân năm 2019 chỉ tăng 2,79%, thấp nhất
trong vòng ba năm, giữ vững mục tiêu tăng trưởng GDP của Chính phủ đề ra. Điều này cho thấy năm 2020 sẽ tiếp tục là
một năm thuận lợi đối với ngành điện vì sự tăng trưởng kinh tế sẽ góp phần thúc đẩy nhu cầu sử dụng điện từ người dân
và các doanh nghiệp.
Tuy nhiên, mức ảnh hưởng ngành điện nói chung và ngành thuỷ điện nói riêng trong biến động tăng trưởng kinh tế sẽ thấp
hơn so với các ngành khác do đây vẫn là ngành thuộc về nhu cầu thiết yếu của nền kinh tế, cũng như nhu cầu tiêu thụ đang
tiếp tục tăng mạnh qua các thời kỳ trong khi nguồn cung điện vẫn chưa đáp ứng đủ.

Rủi ro khác
Các yếu tố bất khả kháng như cháy nổ, thiên tai… với xác suất xảy ra rất nhỏ, nhưng ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của
Công ty. Để giảm thiểu tác động của rủi ro này, Công ty có các phương án phù hợp cho từng trường hợp cụ thể và diễn tập
định kỳ đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và tác động đến môi trường xung quanh. Ngoài ra Công ty cũng
thực hiện mua bảo hiểm cháy nổ và mọi rủi ro khác với tất cả tài sản của Công ty nhằm hạn chế tổn thất khi xảy ra sự cố.
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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
Trách nhiệm với môi trường và cộng đồng
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Cơ cấu doanh thu thuần

Tình hình hoạt động
sản xuất kinh doanh

Doanh thu bán điện
Doanh thu cung cấp dịch vụ

Trong năm 2019, việc sản xuất của các nhà máy thủy điện bị ảnh hưởng rất lớn bởi lưu lượng nước về hồ thấp. Lượng mưa ít dẫn

0,56%

0,83%

đến nước tại các đập thủy điện thấp, từ đó làm cho sản lượng điện của các nhà máy thủy điện sụt giảm. Những năm gần đây, biến
đổi khí hậu càng trở nên nghiêm trọng hơn, hạn hán cũng xảy ra thường xuyên hơn là nguyên nhân chính làm cho sản lượng điện
của các nhà máy thủy điện không đảm bảo.

Cơ cấu doanh thu thuần
Năm 2018
Khoản mục

Giá trị
(triệu đồng)

Doanh thu bán điện

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Tổng doanh thu

Tỷ trọng (%)

Thực hiện

Giá trị

Tỷ trọng

(triệu đồng)

(%)

99,44

2.177.106

99,17

91,28

13.481

0,56

18.137

0,83

134,54

2.398.561

100,00

2.195.243

100,00

91,52

nhân chính làm cho doanh thu thuần năm
2019 giảm so với năm 2018. Tổng sản lượng
điện giảm mặc dù trong năm Công ty đã đưa
vào vận hành thương mại giai đoạn 1 của dự
án mở rộng nhà máy Thủy điện Đa Nhim và
đưa vào hoạt động dự án nhà máy Điện Mặt
trời Đa Mi.
Tuy vậy, Công ty vẫn xuất sắc vượt kế hoạch
sản lượng điện khai thác được đề ra, góp
phần đảm bảo nguồn cung cấp điện cho cả
nước. Về tỷ trọng trong cơ cấu doanh thu
năm 2019, doanh thu bán điện vẫn chiếm tỷ
trọng lớn 99,17% với giá trị đạt trên 2.177 tỷ
đồng. Các hoạt động cung cấp dịch vụ cũng
mang về cho Công ty hơn 18 tỷ đồng, chiếm
0,83% trong cơ cấu doanh thu và tăng trưởng

2018

2019

2019/2018

2.385.080

Tình hình thủy văn không thuận lợi là nguyên

34,54% so với cùng kỳ năm 2018.

Năm 2019

99,44%

99,17%
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Tổ chức và nhân sự

Danh sách Ban điều hành:
STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Lê Văn Quang

Tổng Giám đốc

2

Ông Nguyễn Đình Chiến

Phó Tổng Giám đốc

3

Ông Đỗ Minh Lộc

Phó Tổng Giám đốc

4

Bà Phạm Thị Hồng Hà

Kế toán trưởng

Sơ yếu lý lịch thành viên Ban điều hành
Ông Lê Văn Quang - Tổng Giám đốc
Năm sinh

1968

Quốc tịch

Việt Nam

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
•

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

•

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

•

Từ 04/1996 đến 07/1997: Tổ trưởng tổ Thí nghiệm điện - Phân xưởng sửa chữa,

Ông Nguyễn Đình Chiến - Phó Tổng Giám đốc
Năm sinh

1974

Quốc tịch

Việt Nam

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ Năng lượng nước
•

Thuận - Đa Mi

NMTĐ Đa Nhim

Quá trình công tác

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Từ 10/2011 đến 06/2017: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy

•

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

•

Từ 07/2007 đến 05/2008: Phó Quản đốc Phân xưởng sửa chữa 2 Công ty Thuỷ điện
Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

•

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

Quá trình công tác

•

Từ 03/2010 đến 01/2011: Trưởng phòng Tư vấn và Thiết kế - Trung tâm dịch vụ kỹ
thuật - Công ty Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

•

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

điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
•

Từ 11/1997 đến 08/2005: Kỹ sư điện Phân xưởng sửa chữa 2 NMTĐ Đa Nhim - Hàm

•

Từ 07/2017 đến nay: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Đa

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

Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

•

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

Chức vụ hiện nay tại Công ty

Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Chức vụ tại tổ chức khác hiện nay

Chức vụ hiện nay tại Công ty

Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Không

Chức vụ tại tổ chức khác hiện nay

Không

SLCP đại diện của EVNGENCO1

147.736.085 cổ phiếu, chiếm 35% vốn điều lệ

SLCP đại diện

0 cổ phiếu

SLCP cá nhân sở hữu

7.600 cổ phiếu

SLCP cá nhân sở hữu

1.000 cổ phiếu
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Sơ yếu lý lịch thành viên Ban điều hành (tt)
Ông Đỗ Minh Lộc - Phó Tổng Giám đốc

Bà Phạm Thị Hồng Hà - Kế toán trưởng

Năm sinh

1975

Năm sinh

1977

Quốc tịch

Việt Nam

Quốc tịch

Việt Nam

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ Điện

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

•

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

•

Từ 07/2001 đến 12/2002: Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành 2, NMTĐ Đa

•

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

•

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

Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
•

Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
Quá trình công tác

•

- Đa Mi

Từ 01/2003 đến 04/2008: Quản đốc Phân xưởng vận hành 2, Công ty Thủy điện

•
Quá trình công tác

Từ 05/2008 đến 12/2011: Quản đốc Phân xưởng sản xuất Đa Nhim - Sông Pha,

Thuận - Đa Mi
•

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

Chức vụ hiện nay tại Công ty

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

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

•

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

Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm

Chức vụ hiện nay tại Công ty

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

Chức vụ tại tổ chức khác hiện nay

Không

SLCP đại diện

0 cổ phiếu

SLCP cá nhân sở hữu

9.800 cổ phiếu

Thuận - Đa Mi

Chức vụ tại tổ chức khác hiện nay

Không

SLCP đại diện của EVNGENCO1

84.420.620 cổ phiếu, chiếm 20% vốn điều lệ

SLCP cá nhân sở hữu

7.100 cổ phiếu

Danh sách thay đổi ban điều hành: không

30

31 | Báo cáo thường niên 2019

"Chúng tôi chọn năng lượng xanh" |

Số lượng cán bộ công nhân viên
STT

Chính sách đối với người lao động

Tính chất phân loại

I

Theo trình độ lao động

1

Trình độ đại học,trên đại học

2

Số lượng (người)

Tỷ lệ
254

100,00%

7

2,76%

Trình độ cao đẳng

118

46,46%

3

Trình độ trung cấp

67

26,38%

4

Công nhân kỹ thuật

53

20,87%

5

Lao động phổ thông

9

3,54%

II

Theo loại hợp đồng lao động

254

100,00%

1

Hợp đồng không thời hạn

242

95,28%

2

Hợp đồng xác định từ 1-3 năm

12

4,72%

III

Theo giới tính

254

100,00%

1

Nam

232

91,34%

2

Nữ

22

8,66%

Về tuyển dụng

Để đảm bảo nguồn nhân lực cho hoạt động sản
xuất, kinh doanh của Công ty được an toàn, liên
tục. Căn cứ nhu cầu lao động hàng năm công ty
xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự bổ sung
cho các vị trí còn khuyết của Công ty. Mục tiêu
tuyển dụng nhân sự có năng lực chuyên môn để
đáp ứng mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của Công
ty, bố trí công việc phù hợp, tạo cơ hội phát triển
trong tương lai.

Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, huấn luyện về

Nhân sự tuyển dụng được chi trả mức lương phù

Đảm bảo một chức danh công việc có ít nhất hai

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.

người làm được và một người làm được ít nhất

Về chính sách lương, thưởng, phúc lợi

Thu nhập bình quân
--

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Công ty áp dụng mô hình quản lý hiện đại, phân công
và đánh giá công việc công bằng, minh bạch tuyển

Năm 2019

dụng, đào tạo và bố trí nhân sự theo đúng chức năng.

Tổng số lượng người
lao động (người)
Thu nhập bình quân
(đồng/người/tháng)

274

273

269

259

254

--

Phát triển nhân lực, nâng cao hơn nữa năng lực của
đội ngũ cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng trình độ nghiệp

25.127.000

22.990.000

24.757.000

25.182.000

Về đào tạo

vụ cho các nhân viên nhằm nâng cao hoạt động và

23.871.000

tạo thế đứng vững chắc cho quá trình hoạt động của
công ty trong tương lai.
--

Thực hiện chính sách hỗ trợ, khen thưởng kịp thời
những người lao động giỏi, có nhiều cống hiến; xem
xét bổ nhiệm, đào tạo nâng cao…tạo sự gắn bó, làm
việc hết mình.

--

Tạo ra một môi trường làm việc tốt, công bằng, minh
bạch, xây dựng văn hóa công ty, có cơ hội thăng tiến
cho người lao động tạo niềm tin và động lực làm việc
cho người lao động.

chuyên ngành, kỹ thuật, nghiệp vụ, quản lý cho
cán bộ, công nhân toàn Công ty bằng nhiều hình
thức khác nhau kể cả bên trong lẫn bên ngoài,
trong nước và nước ngoài. Tập trung đào tạo
bồi dưỡng nhân lực vận hành đáp ứng yêu cầu
vận hành an toàn, tin cậy Nhà máy thủy điện Đa
Nhim mở rộng và Nhà máy điện mặt trời Đa Mi.

hai việc; xây dựng phương án thay thế nhân sự
khi có người ốm, bệnh tật, thai sản…
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Tình hình tài chính

Tình hình đầu tư thực hiện dự án

Kế hoạch đầu tư xây dựng và đầu tư phát triển là 1.065,02 tỷ đồng, thực hiện là 961,78 tỷ đồng, đạt 90,31%. Cụ thể:

% Thực hiện
STT

Dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện
Đa Nhim được phê duyệt đầu tư xây dựng theo

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Năm 2018

Năm 2019

2019/ Thực hiện
2018

1

Tổng tài sản

tỷ đồng

9.061.226

9.231.703

101,88

2

Doanh thu thuần

tỷ đồng

2.398.561

2.195.242

91,52

3

Lợi nhuận từ HĐKD

tỷ đồng

1.601.921

1.280.796

79,95

4

Lợi nhuận khác

tỷ đồng

(951)

(5.962)

-

5

Lợi nhuận trước thuế

tỷ đồng

1.600.969

1.274.833

79,63

6

Lợi nhuận sau thuế

tỷ đồng

1.285.177

1.047.516

81,51

Quyết định số 6934/QĐ-BCT ngày 24/09/2013 của Bộ
Công thương. Mục tiêu của dự án nhằm mở rộng thêm
1 tổ máy 80MW Nhà máy Thủy điện Đa Nhim hiện hữu,
nâng tổng công suất nhà máy từ 160 MW lên 240 MW.
Tổng mức đầu tư dự kiến là 1.952.591.601.000 VND.
Về dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim Giai đoạn 1, hiện
tại nhà máy đã hoàn thành và đi vào vận hành thương
mại từ tháng 04/2019. Kế hoạch giải ngân là 992.803
triệu đồng, thực hiện giải ngân là 900.118 triệu đồng,
đạt 90,66%.
Về dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim giai đoạn 2: Kế
hoạch giải ngân là 2.271 triệu đồng. Trong năm 2019
không thực hiện giải ngân liên quan đến Dự án. Công
ty đang phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng
Điện 2 (PECC2) giải trình UBND tỉnh Ninh Thuận và các
sở ngành về các tác động, ảnh hưởng của Dự án đến

Tổng tài sản

9.231,7

tỷ đồng

Doanh thu thuần

2.195,2

tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế

1.047,5

tỷ đồng

sản xuất, sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh Ninh

Nhìn chung, tình hình thủy văn năm 2019

Thuận trước khi được thỏa thuận quy hoạch địa điểm

không được thuận lợi và lưu lượng nước

xây dựng dự án và phê duyệt chủ trương đầu tư.

về các hồ chứa thấp. Điều này đã làm ảnh
hưởng đến kế hoạch phát điện và cấp nước

Dự án Nhà máy Điện
Mặt trời Đa Mi đã hoàn
thành toàn bộ công tác thi công xây
dựng, cung cấp, lắp đặt, thử nghiệm
và phát điện lên lưới 110kV với
công suất lắp đặt 47,5MWp. Dự án
đã đưa vào vận hành thương mại từ
ngày 01/06/2019. Mục tiêu của dự
án nhằm bổ sung vào hệ thống điện
quốc gia nguồn năng lượng sạch,
với công suất 47,5 MWp. Kế hoạch
giải ngân là 721.311 triệu đồng, thực
hiện giải ngân 700.575 triệu đồng,
đạt 97,13% trong năm 2019.

hạ du của Công ty. Mặc khác, việc phân
bổ sản lượng hợp đồng cao cũng làm ảnh
hưởng đến doanh thu của Công ty. Cụ thể,
doanh thu thuần năm 2019 đạt 2.195,2 tỷ
đồng, ứng với 91.52% so với cùng kỳ năm
trước. Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế đạt
giá trị 1.047,75 tỷ đồng, đạt 81,25% so với
năm 2018 và 188,68% kế hoạch năm. Ngoài
nhiệm vụ phát điện, Công ty còn đảm bảo lưu
lượng cấp nước phục vụ sinh hoạt và canh
tác nông nghiệp cho đồng bằng tỉnh Ninh
Thuận và Bình Thuận. Việc hoàn thành kế
hoạch sản lượng năm 2019 vào những ngày
cuối năm như một món quà cho toàn thể
Lãnh đạo và CB-CNV Công ty để tạo động
lực đón chào năm mới.
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Khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Hệ số thanh toán ngắn hạn tăng từ 1,86 lần lên

Hệ số thanh toán nhanh
Chỉ tiêu

Năm 2018

lần lên 2,47 lần phản ánh tình hình tài chính được
lần

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn
Hệ số thanh toán nhanh

2,59 lần và hệ số thanh toán nhanh tăng từ 1,83

Năm 2019

cải thiện của Công ty. Mặc dù tài sản ngắn hạn
tại thời điểm cuối năm 2019 đã giảm hơn 20% so

Lần
Lần

1,86
1,83

2,59
2,47

3,0
2,5
2,0

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

với năm 2018 nhưng nợ ngắn hạn cũng có sự sụt
2,59

giảm, thậm chí lớn hơn khi giảm gần một nừa so

2,47

với thời điểm cuối năm 2018. Nguyên nhân do các
1,86

dự án đã đưa vào vận hành, Công ty đã thanh toán

1,83

khối lượng cho nhà thầu nên khoản phải trả cho

1,5

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

%

35,52

32,95

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

%

55,09

49,14

nhà thầu giảm. Một yếu tố nữa làm cho nợ ngắn
hạn giảm là đến từ việc giảm các khoản nộp ngân

1,0

sách trong năm 2019.

0,5

Năm

2018

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

2019

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

%

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
Vòng quay hàng tồn kho

Vòng

20,49

12,94

Vòng quay tổng tài sản

Vòng

0,29

0,24

Cơ cấu nguồn vốn
Bộ chỉ số về tình hình cơ cấu vốn của Công ty có sự thay
đổi tích cực tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2019 so

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, trong khi tổng nợ phải trả

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)

tài sản và vốn chủ sở hữu của Công ty có mức tăng nhẹ.

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

cuối năm 2019 giảm đi 5,50% so với năm 2018 thì tổng
%

53,58

47,72

Thay đổi này làm cho hệ số nợ/tổng tài sản và hệ số nợ/
%

22,49

17,41

vốn chủ sở hữu được cải thiện nhẹ. Nhìn chung, Công ty
sử dụng cả vốn tự có và đòn bẩy tài chính để tài trợ cho

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

%

15,36

11,45

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

%

66,79

58,34

các dự án đầu tư với tỷ lệ được đánh giá là an toàn so

60

55,09

50
40

49,14

35,52
32,95

30
20
10

với các doanh nghiệp cùng ngành.

0

2018

2019

Năm
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Vòng quay hàng tồn kho

vòng

Vòng quay tổng tài sản

Năng lực hoạt động
Trong năm 2019, trong khi giá vốn hàng bán có sự tăng
trưởng nhẹ khoảng 7% so với năm 2018 thì hàng tồn kho
tính đến thời điểm cuối năm 2019 đạt hơn 89 tỷ đồng, tăng
hơn gấp đôi so với năm 2018. Nguyên nhân của việc tăng
này là do trong năm Công ty nhập kho vật tư dự phòng từ các
dự án hoàn thành trong năm. Sự chênh lệch máy móc, thiết
bị trong mức tăng của giá vốn hàng bán và hàng tồn kho làm
cho vòng quay hàng tồn kho của Công ty giảm từ 20,49 vòng
xuống còn 12,94 vòng. Mặt khác do doanh thu thuần trong
năm 2019 giảm làm cho vòng quay tổng tài sản giảm từ 0,29
vòng xuống còn 0,24 vòng.

24
20,49

20
16

12,94

12
8
4
0

0,24

0,29

2018

2019

Năm

Khả năng sinh lời
Do ảnh hưởng bất lợi của tình hình thủy văn nên cả doanh và lợi nhuận sau thuế đều giảm so với năm 2018. Do đó, các chỉ tiêu
về khả năng sinh lợi trong năm đều bị giảm so với năm trước. Cụ thể, ROE và ROA lần lượt giảm 5,08% và 3,91%, biên lợi nhuận
thuần từ hoạt động kinh doanh giảm từ 66,79% xuống còn 58,34% và biên lợi nhuận sau thuế giảm từ 53,58% xuống còn 47,72%.
Tuy vậy, bộ chỉ số khả năng sinh lợi của Công ty vẫn đạt ở mức cao so với các doanh nghiệp cùng ngành.

%
Năm 2018
Năm 2019

70

66,79

60

58,34

53,58
50

47,72

40
30
22,49
20

17,41

11,45

10
0

15,36

Hệ số LNST/DTT

Hệ số LNST/VCSH
bình quân

Hệ số LNST/
TTS bình quân

Hệ số LN từ hoạt
động SXKD/ DTT

Chỉ tiêu
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Trách nhiệm với môi trường và cộng đồng

Cơ cấu cổ đông

Tổng số cổ phiếu đã phát hành:

STT

--

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 422.400.000 cổ phiếu

--

Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Quản lý nguồn nguyên vật liệu

Tiêu thụ năng lượng

Đặc thù của Nhà máy thủy điện là sử dụng chiều cao cột

Các trang thiết bị điện trong các phòng ban khi không có người

nước (thế năng) để sản xuất điện năng nên nguyên vật liệu

làm việc ở trong phòng đều phải tắt hết điện; điều hoà nhiệt độ chỉ

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

được sử dụng vào mùa hè và đặt ở chế độ nhiệt độ 25 - 27; máy

nguồn nước được trả về lại với tự nhiên.

photocopy, máy in chỉ được sử dụng cho công việc của cơ quan,

Loại cổ phần: cổ phiếu phổ thông

Ngoài ra, trong quá trình vận hành Công ty có phát sinh

không được dùng cho việc riêng cá nhân; không dùng tủ lạnh

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

nguồn vật tư thiết bị phục vụ công tác duy tu, sửa chữa.

trong cơ quan; khi cải tạo hoặc trang bị mới phải sử dụng phương

Việc sử dụng vật tư thiết bị được Công ty quản lý sử dụng

tiện, thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao theo quy định hoặc

Tỷ lệ sở hữu/

một cách tiết kiệm hiệu quả trong sản xuất kinh doanh nhằm

thiết bị sử dụng điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng…

VĐL

mang lại lợi nhuận cao nhất.

Loại cổ đông

I

Cổ đông trong nước

1

Cổ đông nhà nước

Số lượng cổ đông

Số cổ phiếu

Giá trị (đồng)

119

422.398.700

4.223.987.000.000

100,00%

1

422.103.100

4.221.031.000.000

99,93%

Tiêu thụ nước
Trong năm qua, Công ty sử dụng nguồn nước từ thượng nguồn
sông Đồng Nai và Sông La Ngà, để sản xuất được 3.048 triệu
kWh. Với hệ thống nhóm nhà máy thủy điện bậc thang, NMTĐ
Sông Pha và Đa Mi là bậc thang dưới nên tận dụng thủy năng

2

Cổ đông tổ chức

1

9

90.000

của nguồn nước xả sau khi chạy máy NMTĐ Đa Nhim và NMTĐ

0,00%

Hàm Thuận với tỷ lệ tái sử dụng nước là 100%. Đồng thời, vì hạ
3

Cổ đông cá nhân

117

295.591

2.955.910.000

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

0,07%

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

II

Cổ đông nước ngoài

4

1.300

13.000.000

0,00%

1

Cá nhân

3

800

8.000.000

0,00%

2

Tổ chức

1

500

5.000.000

0,00%

III

Cổ phiếu quỹ

-

-

-

0,00%

Xử lý rác thải, chất thải trong quá trình sản xuất

thường xuyên nhắc nhở CB - NV sử dụng nước đúng mục đích và

của Công ty trong năm

nêu cao ý thức tiết kiệm trong toàn Công ty.

Tháng 10/2019, Công ty đã ký Hợp đồng chuyển giao số

Các năm sắp tới, Công ty tiếp tục sắp xếp kế hoạch sử dụng khoa

lượng CTNH đang lưu giữ tại 02 khu vực Nhà máy thủy

học để giảm tiêu hao nước; tăng năng suất hoạt động từ đó giảm

điện Đa Nhim - Sông Pha và Hàm Thuận - Đa Mi cho Công

tiêu hao nước. Đồng thời thiết kế hệ thống cấp nước hoàn chỉnh,

ty cổ phần Môi trường Việt Úc tại Hợp đồng số 194/2019/

hệ thống xử lí nước đạt chuẩn và tái sử dụng nguồn nước một

HĐ-TĐĐHĐ-VU ngày 08/08/2019.

cách hiệu quả.

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

Tổng cộng

123

422.400.000

4.224.000.000.000

100,00%

pháp luật về công tác bảo vệ môi trường, thực đúng và đầy
đủ các cam kết bảo vệ môi trường. Trong năm, Công ty
không bị xử phạt về vi phạm do không tuân thủ luật pháp về
các quy định về môi trường. Đồng thời, Công ty cũng luôn

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không
Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không

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.
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Chính sách tuyển dụng
--

Nguồn nhân lực là yếu tố dặc biệt quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Nhận thức được điều này, Công ty cổ phần Thủy
điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi xác định mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút nhân tài, ưu tiên người lao động có
kinh nghiệm, năng lực, đáp ứng được yêu cầu công việc và góp phần vào chiến lược phát triển lâu dài của Công ty. Việc tuyển
dụng được dựa trên nhu cầu lao động. Công ty tiến hành thi tuyển với những tiêu chuẩn nhất định mà Công ty đã dặt ra. Tiêu
chí tuyển dụng dựa trên tố chất, tiềm năng và thiện chí của mỗi ứng viên.

Chính sách đánh giá, thăng tiến và phát triển
Chính sách đánh giá
--

Mọi nhân viên phải tham gia đánh giá mức độ hoàn thành công việc của mình trong năm theo quy trình do phòng Tổ chức Lao
động hướng dẫn.

--

Kết quả đánh giá là yếu tố quan trọng để xem xét việc tăng lương, thưởng, khả năng thăng tiến cũng như hạ cấp hoặc thôi việc
của nhân viên.

--

Việc đánh giá mức độ hoàn thành công việc được thực hiện tối thiểu mỗi năm một lần vào tháng 12.

Chính sách thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
--

Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp công bằng cho mọi đối tượng được xác lập bằng kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực.

--

Những nhân viên có khả năng làm việc tốt, có khả năng thích ứng và đầy đủ các tố chất và tiêu chuẩn phù hợp với nhu cầu hoạt
động thực tế của Công ty đều có cơ hội thăng tiến theo cấp bậc nghề nghiệp hoặc cấp bậc quản lý của Công ty.

Chính sách lương thưởng và phúc lợi cho người lao động
--

Công ty luôn có những chính sách lương phù hợp với khả năng làm việc và trách nhiệm của người lao động.

--

Chính sách khen thưởng.

--

Công ty luôn xem xét, đánh giá mức độ hiệu quả của từng nhân sự sau đó phân loại, sắp xếp. Mục đích đánh giá là để
khen thưởng cho khả năng làm việc người lao động.

--

Các nhân sự trong Công ty được hưởng đủ quyền lợi liên quan đến bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế được pháp luật
quy định bắt buộc.

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương
Quan tâm và có trách nhiệm với xã hội, môi trường hướng tới phát triển bền vững là một trong những tiêu chí quan trọng trong
quá trình hoạt động của Công ty trong năm 2019. Công ty đã góp phần đáng kể trong việc phát triển kinh tế - xã hội của các
địa phương trên địa bàn, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Trong những năm gần đây, bình
quân hàng năm, Công ty đã nộp nghĩa vụ nhà nước vào ngân sách địa phương khoảng 500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cùng với
2 địa phương Ninh Thuận và Bình Thuận, Công ty đã phối hợp chặt chẽ trong việc chạy máy phát điện và cấp nước cho các
vùng hạ du, góp phần phát triển nông nghiệp cho các địa phương. Đồng thời trong năm, Công ty cũng phối hợp với Hội chữ
thập đỏ thành phố Bảo Lộc và Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng tổ chức cho CBCNV của Công ty thực hiện hiến máu tình
nguyện hưởng ứng “Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp tết và Lễ hội Xuân hồng năm 2019”
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PHẦN III
BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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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Năm 2019, tình hình kinh tế Việt Nam có nhiều biến chuyển tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, lạm phát được kiểm
soát, tình hình kinh tế - xã hội ổn định, là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tăng cường mở rộng hoạt động sản

Phân tích SWOT

xuất kinh doanh, trong đó có DNH. Mặt khác, các yếu tố bất lợi từ thời tiết lại có tác động tiêu cực đến hoạt động khai
thác điện của Công ty. Trước tình hình đó, Ban Tổng Giám đốc đã đưa ra các phân tích, nhận định như sau:

--

Là nhà máy thủy điện lớn đầu tiên ở Việt Nam được
xây dựng và đưa vào vận hành từ năm 1964, nhà máy

--

có công nghệ hiện đại và đội ngũ chất lượng cao, là

nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia thị trường

cái nôi đào tạo nhiều cán bộ chủ chốt của ngành điện

bán buôn điện cạnh tranh.

phía Nam.
--

--

Ban Lãnh đạo và đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm về

--

thị trường điện;

Sản lượng phát điện ổn định qua các năm tạo thế mạnh
cho Công ty thu hút được nguồn vốn đầu tư trong và

Hoạt động kinh doanh của công ty tận dụng được ưu

ngoài nước.

thế từ việc xác định thời điểm bắt đầu tham gia thị

--

trường điện phù hợp, có đội ngũ chào giá chuyên ng-

Sự phát triển của khoa học công nghệ, nguồn nhân lực
chất lượng cao, trình độ giỏi giúp cho các hoạt động vận

hiệp, được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm.
--

Vị trí địa lý tốt, sản lượng điện nhà máy cao và luôn ổn
định.

kỹ thuật và vận hành nhà máy thủy điện theo cơ chế
--

Chính sách nhà nước mở cửa thị trường ngành điện,tạo

hành, khai thác và sản xuất điện một cách hiệu quả.

Công ty sở hữu nguồn lực tài chính mạnh, kết quả kinh

--

doanh các năm qua đạt hiệu quả cao tạo điều kiện

Các chế tài ưu đãi của Chính phủ cho các dự án phát triển
nguồn năng lượng xanh, giúp các doanh nghiệp thuận lợi

thuận lợi sẵn sàng cho các dự án chiến lược trong

S

trung và dài hạn.

W
--

Địa bàn sản xuất của Công ty trải dài trên ba tỉnh

hơn trong công tác nghiên cứu, đầu tư vào lĩnh vực này.

O

T
--

hành trong năm nay, điều này làm cho thị trường điện

Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận nên gặp nhiều

bán buôn sẽ có sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn không

khó khăn cho việc tập trung, sắp xếp thời gian đào

chỉ bởi các nhà đầu tư trong nước mà còn có các

tạo cho cán bộ nhân viên.
--

--

Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác vận

Công ty nước ngoài có tiềm lực tài chính.
--

Sản lượng phát điện phụ thuộc nhiều vào điều kiện

hành và quản lý là mục tiêu chiến lược nhưng hiệu

thời tiết, khí hậu. Vào các năm xảy ra hiện tương El

quả chưa cao.

Nino, lượng mưa ít dẫn đến sản lượng điện của các

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.

--

Thị trường bán buôn cạnh tranh đã được đưa vào vận

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.

nhà máy thủy điện sụt giảm mạnh. Những năm gần
đây, biến đổi khí hậu càng trở nên nghiêm trọng hơn,
nhiệt độ Trái Đất tăng cao, hạn hạn xảy ra thường
xuyên cũng tác động đến việc sản xuất điện của các
nhà máy thủy điện.

46

47 | Báo cáo thường niên 2019

"Chúng tôi chọn năng lượng xanh" |

Năm 2019, tình hình kinh tế Việt Nam có nhiều biến chuyển tích cực, tốc độ tăng trưởng đạt 7,02%; lạm phát, tỷ giá và lãi suất được
kiểm soát tương đối ổn định, tạo ra nhiều cơ hội tiếp cận nguồn vốn cho các doanh nghiệp chủ động mở rộng phát triển sản xuất,
trong đó có DNH. Tuy nhiên, đi kèm với những lợi ích đến từ tăng trưởng kinh tế và chính sách quản lý vĩ mô thì vẫn còn khá nhiều

Đánh giá tình hình hoạt động trong năm 2019

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 đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đạt được nhiều kết quả
đáng ghi nhận. Cụ thể:

STT

Chỉ tiêu

Đvt: triệu đồng

Thực hiện

Kế hoạch

Thực hiện

2018

2019

2019

Đvt: triệu đồng

% Thực hiện

% Thực hiện

2019/ Kế hoạch

2019/ Thực hiện

2019

2018

2.500.000

Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2019
2.195.242

1

Doanh thu thuần

2.398.561

1.717.990

2.195.242

127,78

91,52

2

Lợi nhuận từ HĐKD

1.601.921

672.170

1.280.796

190,55

79,95

3

Lợi nhuận khác

(951)

820

(5.962)

-

-

4

Lợi nhuận trước thuế

1.600.969

693.930

1.274.833

183,71

79,63

5

Lợi nhuận sau thuế

1.285.177

555.144

1.047.516

188,69

81,51

6

Tỉ lệ cổ tức

10,00%

12,00%

24% (*)

-

-

(*) Mức cổ tức này được chi trả theo kết quả phân phối lợi nhuận được ĐHĐCĐ Công ty thông qua cho năm 2019 và dự kiến kế
hoạch cho năm 2020.

2.000.000
1.717.990

1.500.000
1.274.833
1.047.516

1.000.000

Về sản lượng điện

693.930
555.144

Hồ Đa Nhim: Năm 2019, tình hình thủy văn không thuận lợi, trong tháng 01/2019 phải xả điều tiết với tổng lượng nước là 35,64 triệu
m3 nhưng từ giữa tháng 11 đến cuối năm trên lưu vực hồ chứa không mưa, lưu lượng nước về hồ giảm, tần suất nước về trong năm

500.000

giảm so với trung bình nhiều năm.
Hồ Hàm Thuận: Lưu lượng bình quân nước về hồ xấp xỉ trung bình nhiều năm nên sản lượng điện sản xuất thấp hơn kế hoạch và
thiết kế.
Các tổ máy phát điện vận hành ổn định, sản lượng điện sản xuất là 2.669,8 triệu kWh đạt 100,20% kế hoạch năm, sản lượng điện

0

thương phẩm là 2.651 triệu kWh đạt 100,42% kế hoạch năm; tỷ lệ điện tổn thất và tự dùng là 0,8%. Trong đó, Nhà máy điện mặt trời
Đa Mi sản xuất được 40,2 triệu kWh đạt 129% so với kế hoạch nhờ hoàn thành vượt tiến độ 1 tháng và hiệu suất PR cao hơn thiết kế.

Về Doanh thu

Về Chi phí

--

--

Doanh thu sản xuất điện là 2.108,83

giảm 2,19 tỷ đồng, đạt 99,77% so với kế hoạch năm.

tỷ đồng, đạt 133,26% so với kế hoạch
năm. Trong đó, doanh thu của Nhà máy

--

điện mặt trời Đa Mi trong 7 tháng là

•

đạt 101,15%.

thành điện

Thuế tài nguyên tăng 12,88 tỷ đồng do giá điện để tính thuế tài nguyên
nước tăng từ tháng 3/2019.

Doanh thu lãi tiền gửi là 106,21 tỷ đồng,

Về các khoản làm tăng/giảm giá

Các khoản mục chi phí tăng như:
•

86,84 tỷ đồng.
--

Tổng chi phí thực hiện (không bao gồm lỗ chênh lệch tỷ giá) là 929,01 tỷ đồng,

Chi phí khấu hao tăng 8,43 tỷ đồng do Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi
đưa vào sử dụng sớm 1 tháng so với kế hoạch.

--

Các khoản mục chi phí giảm: Chi phí lãi vay giảm 44,1 tỷ đồng do việc giải ngân

--

Lỗ chênh lệch tỉ giá là 78,55 tỷ đồng.

của Dự án điện mặt trời Đa Mi chậm hơn so với kế hoạch. Chi phí SCL giảm

--

Trong năm 2019, hoạt động sản xuất

10,11 tỷ đồng, chi phí vật liệu phụ, chi phí bằng tiền khác giảm do Công ty thực

điện có lãi nên Công ty phân bổ toàn

hiện tốt kế hoạch tối ưu hóa chi phí.

bộ khoản lỗ chênh lệch tỉ giá trong giai
đoạn đầu tư của Dự án mở rộng NMTĐ
Đa Nhim là 74,8 tỷ đồng vào chi phí tài
chính trong năm.

--

Chi phí tiền lương năm 2019 chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết
toán nên Công ty đã tạm ghi nhận theo số tiền lương kế hoạch đã được ĐHĐCĐ
thường niên năm 2019 thông qua, phần chi phí tiền lương tăng (nếu có) sau
quyết toán sẽ được hạch toán vào chi phí năm 2020.

Doanh thu thuần năm
2019
Kế hoạch doanh thu
thuần năm 2019

Lợi nhuận trước thuế
năm 2019

Lợi nhuận sau thuế năm
2019

Kế hoạch lợi nhuận
trước thuế năm 2019

Kế hoạch lợi nhuận sau
thuế năm 2019
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Đơn vị:triệu đồng

Tài sản cố định hữu hình

Tình hình tài chính

Tình hình tài sản

Giá trị còn lại tại ngày

Nguyên giá

Giá trị còn lại/ Nguyên giá

31/12/2019

Nhà cửa, vật kiến trúc

8.752.779

3.988.076

45,56%

Máy móc thiết bị

5.904.397

1.747.008

29,59%

Phương tiện vận tải

73.289

22.919

31,27%

Thiết bị văn phòng

49.969

5.345

10,70%

TSCĐ khác

254

0

0,00%

Tổng cộng

14.780.688

5.763.348

38,99%

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu

31/12/2018

Tài sản ngắn hạn

Tỷ trọng

2.596.281

Tài sản dài hạn

6.464.945

28,65%

71,35%

31/12/2019
1.960.440

7.271.263

Tỷ trọng
21,24%

78,76%

Thay đổi
(24,49)%

12,47%

Tài sản cố định vô hình
Tổng tài sản

9.061.226

100,00%

9.231.703

100,00%

Giá trị còn lại tại ngày

Nguyên giá

1,88%
Phần mềm máy vi tính

Xét tổng thể, cuối năm 2019 tổng tài sản đạt giá trị gần 9.232 tỷ đồng, tăng trưởng 1,88% so với cùng kỳ năm 2018, Trong đó tài sản
dài hạn chiếm 78,76% trong cơ cấu tài sản, còn lại là tài sản ngắn hạn. Cụ thể tài sản dài hạn đạt hơn 7.271 tỷ đồng tăng trưởng

Giá trị còn lại/ Nguyên giá

31/12/2019
1.529

836

54,68%

Tình hình nợ phải trả
Đơn vị: triệu đồng

12,47% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do tăng máy móc thiết bị khi hoàn thành các khoản mục xây dựng cơ bản dở dang. Trong
khi đó tài sản ngắn hạn lại có bước giảm gần 25% so với năm 2018, ứng với giá trị hơn 1.960 tỷ đồng. Nguyên nhân giảm đến từ

Chỉ tiêu

Năm 2018

hoạt động giảm số tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn và cơ cấu lại các khoản phải thu ngắn hạn.

Tỷ trọng năm

Năm 2019

2018

Tỷ trọng năm
2019

% tăng, giảm

Nợ ngắn hạn

1.393.535

43,29%

756.961

24,89%

(45,68)%

Nợ dài hạn

1.825.293

56,71%

2.284.773

75,11%

25,17%

Tổng nợ phải trả

3.218.828

100,00%

3.041.734

100,00%

(5,50)%

Tài sản ngắn hạn
Tài sản dài hạn
21,24%

Nợ ngắn hạn
Chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu nợ vay
trong năm 2019 của Công ty là nợ dài

28,65%

24,89%

Nợ dài hạn

hạn với tỷ trọng hơn 75% trong cơ cấu
nợ. Đây là yếu tố đặc thù ngành do cần

71,35%

cho các dự án, đặc biệt là nguồn vốn
vay ODA nước ngoài. Cụ thể, trong năm

78,76%

43,29%

vốn lớn trong thời gian dài để tài trợ

75,11%

56,71%

2019 tổng nợ phải trả cuối năm 2019
của Công ty ở mức gần 3.042 tỷ đồng,

Cơ cấu tổng tài sản
Vòng trong: Tổng tài sản tại ngày 31/12/2018
Vòng ngoài: Tổng tài sản tại ngày 31/12/2019

giảm 5,50% so với năm 2018, nguyên
nhân do Công ty đã hoàn tất một số
hạng mục dự án nên đã giảm các khoản
phải trả cho đối tác.

Cơ cấu nợ phải trả

Vòng trong: Tổng nợ phải trả tại ngày 31/12/2018
Vòng ngoài: Tổng nợ phải trả tại ngày 31/12/2019
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Kế hoạch phát triển trong tương lai

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

Xây dựng kế hoạch đào tạo ngắn hạn và dài hạn nhằm nâng cao tay nghề và chuyên môn nghiệp vụ cho
CBCNV;

Mục tiêu tổng quát

Nhiệm vụ

Đảm bảo hệ thống công trình,

Cập nhật, hiệu chỉnh và bổ sung các quy trình, quy định, hướng dẫn

thiết bị và các tổ máy phát điện
vận hành an toàn, ổn định, hiệu
quả;

Xây dựng Thỏa ước lao động tập thể phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước và Tổng Công ty;

Hoàn thành kế hoạch doanh

công việc đối công tác quản lý vận hành, sửa chữa bảo dưỡng và kỹ
thuật, an toàn;
Tiếp tục củng cố và nâng cao kỷ luật vận hành, sửa chữa đảm bảo các
thiết bị, tổ máy vận hành ổn định, an toàn, tin cậy và hiệu quả;
Xây dựng kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, tổ máy hợp lý để

thu, chi phí, lợi nhuận, tỉ lệ cổ

thuận lợi trong việc chào giá nhằm tăng doanh thu đồng thời đảm bảo

tức, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, tài

tiến độ sửa chữa để thiết bị vận hành an toàn, ổn định;

Xây dựng quy trình điều tiết hồ chứa kết hợp với lịch sửa chữa thiết bị, nhằm khai thác tối đa năng lực hồ

chính, năng suất lao động;

Hoàn thành các chỉ tiêu theo chương trình thực hành tiết kiệm và

chứa nhằm đạt sản lượng điện cao nhất;

Vận hành khai thác tối ưu các

chống lãng phí năm 2020 theo kế hoạch 5 năm (2016-2020);

hồ chứa và đảm bảo cấp nước
Tăng cường công tác kiểm tra trong vận hành, kiểm tra chấp hành quy trình, biện pháp kỹ thuật thi công, biện
pháp an toàn, nâng cao sản lượng điện.

hạ du;
Đảm bảo tiến độ thi công đối
với các hạng mục còn lại của
Dự án mở rộng nhà máy thủy

Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân lực kế
thừa, năng lực quản trị và chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo đáp
ứng nhu cầu trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty;
Bảo vệ tốt môi trường, an toàn trong lao động; không để xảy ra sự cố
cháy nổ, tai nạn trong lao động;
Hoàn thành toàn bộ Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim chậm

Hoàn thiện mô hình quản lý doanh nghiệp, hệ thống quản trị Công ty, hoàn thiện và thực thi văn hóa doanh

điện Đa Nhim;

nhất trong quý 3/2021;

nghiệp. Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược và văn hóa của Công ty.

Nâng cao đời sống vật chất,

Hoàn thiện các quy chế, quy định áp dụng trong công tác quản trị nội

tinh thần và đảm bảo thu nhập

bộ, đẩy mạnh công tác quản lý và giám sát trong quá trình hoạt động

cho người lao động.

của Công ty.
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Giải pháp thực hiện
Thực hiện tốt công tác nâng cao hiệu quả SXKD và NSLĐ, tối ưu hóa chi phí:

Tăng cường kỷ luật trong công tác quản lý vận hành, kỹ thuật, đảm bảo các tổ máy

--

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. Hoàn chỉnh các quy định, hướng dẫn để trả lương theo 3P;

phát điện sẵn sàng phát điện, hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận:
--

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 theo RCM;

--

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

--

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

chế đến mức thấp nhất các sự cố chủ quan;
--

Rà soát, cập nhật và hoàn thiện các phương án kỹ thuật đối với công tác bảo dưỡng, sửa chữa lớn, cải tạo, nâng cấp; tổ chức

--

Xây dựng định mức vật tư thiết bị dự phòng cho sản xuất điện, sử dụng hiệu quả vật tư thiết bị tồn kho;

đấu thầu mua sắm kịp thời, đảm bảo số lượng và chất lượng theo yêu cầu. Nâng cao chất lượng SCL từ giai đoạn khảo sát,

--

Kiểm soát chặt chẽ chi phí và sử dụng hiệu quả dòng tiền;

--

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý và dây chuyền sản xuất.

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…;
--

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,

Nghiên cứu, đánh giá chất lượng, kiểm định năng lượng đối với thiết bị, tổ máy đặc biệt đối với các thiết bị đã vận hành trên
10 năm để có kế hoạch cải tạo, nâng cấp phù hợp nhằm vận hành ổn định lâu dài;

--

--

Nghiên cứu kỹ các quy định về vận hành thị trường điện; hệ thống truyền tải, phân phối, trào lưu công suất, nhu cầu của phụ
tải, tình trạng các nhà máy điện…; vận dụng linh hoạt các quy định phù hợp với điều kiện thực tế để đạt doanh thu, lợi nhuận

Xây dựng lực lượng nhân lực kế thừa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và

cao nhất;

năng lực quản trị của Công ty:

Thường xuyên trao đổi và phối hợp A0 để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; nghiên cứu, xây dựng các bản chào
khoa học, tối ưu nhất về doanh thu, lợi nhuận và kết hợp các công tác khác có liên quan đến thiết bị;

--

Phối hợp chặt chẽ với A0, các địa phương trong công tác vận hành, khai thác hồ chứa, đảm bảo hiệu quả cao nhất trong công

--

tác phát điện và cấp nước hạ du, tích nước hồ chứa đạt mực nước cao nhất vào cuối năm;
--

Gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực đối với Tổ máy 5.

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 mới và
phức tạp;

--

Tổ chức đánh giá hiệu quả công việc theo hệ thống KPI đã xây dựng.

Hoàn thiện công tác quản trị nội bộ, thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động
(AT-VSLĐ), phòng chống cháy nổ (PCCN), bảo vệ môi trường (BVMT), phòng chống
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), an ninh trật tự (ANTT):
--

Cập nhật, hiệu chỉnh Quy chế quản trị và các quy định nội bộ dựa trên các quy chế của EVN, Tổng Công ty Phát điện 1.

--

Nghiên cứu, triển khai thực hiện các văn bản pháp luật mới ban hành về công tác quản lý hồ chứa, PCCN, bảo vệ môi
trường;

--

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.
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Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (đang chờ duyệt)

Kế hoạch dự án
Đvt: Triệu đồng
Stt
1

2

Hạng mục công trình

KH 2020

KH Q1/2020

Dự án mở rộng NM TĐ Đa Nhim

91.377

6.995

Vốn vay

80.809

5.746

Vốn đối ứng

10.568

1.249

Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi

17.110

1.695

-

-

17.110

1.695

108.487

8.690

Vốn vay
Vốn đối ứng
Tổng cộng

Ghi chú
Dự án nhiều năm

Dự án nhiều năm

Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim
Để đạt được mục tiêu hoàn thành toàn bộ Dự án chậm nhất vào trong quý 3/2021, Công ty cần thực hiện các giải pháp như sau:
Thủ tục pháp lý
--

Báo cáo và xin ý kiến chấp thuận của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo về việc chuyển phương án thi công;

--

Điều chỉnh, bổ sung các thủ tục gia hạn giấy phép nổ mìn, phụ lục hợp đồng để thi công trở lại;

--

Báo cáo Bộ Công thương (BCT), Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và các cơ quan quản lý vốn về việc chuyển đổi
phương án và điều chỉnh hợp đồng thi công xây dựng;

--

Báo cáo và xin bổ sung chi phí tư vấn giám sát (TVGS) từ nguồn vốn dự phòng trong Hiệp định vay vốn;

--

Gia hạn Hiệp định để đảm bảo nguồn vốn và hiệu quả của Dự án.

Các giải pháp kỹ thuật
--

Hoán đổi tiến độ thi công một số hạng mục theo điều kiện thực tế: Gia cố vỏ hầm, Phun vẩy, Tháp điều áp, Bẫy đá…;

--

Kiểm tra, cập nhật điều kiện địa chất, tình trạng đoạn hầm đã thi công để hoàn thiện các giải pháp thi công;

--

Phối hợp TVGS, Nhà thầu CC47 lập phương án thi công khoan hầm bằng biện pháp khoan nổ theo 2 hướng;

--

Yêu cầu Nhà thầu hoàn thành công tác chuẩn bị để có thể triển khai thi công ngay trong tháng 1 khi được phép của chủ
đầu tư.

Về chi phí
--

Lập dự toán và tổ chức thẩm tra, trình duyệt để làm cơ sở đàm phán với Nhà thầu;

--

Đàm phán với Nhà thầu về chi phí thi công đảm bảo đúng quy định pháp luật và không vượt giá gói thầu, không vượt tổng
mức đầu tư;

--

Thương thảo giảm chi phí TVGS sau khi chuyển phương án khoan nổ;

--

Rà soát và tiết giảm các chi phí phát sinh do chậm tiến độ.

Stt

Chỉ tiêu

KH 2020

1

Tổng doanh thu

1.845.057 triệu đồng

2

Lợi nhuận từ HĐKD

740.793 triệu đồng

3

Lợi nhuận trước thuế

740.793 triệu đồng

4

Lợi nhuận sau thuế

592.579 triệu đồng
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Kế hoạch phân phối lợi
nhuận năm 2019

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

Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường
Công ty luôn nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ môi trường, thực đúng và đầy đủ
các cam kết bảo vệ môi trường. Qua các đợt thanh kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường tại Công ty trong năm 2019,
EVNHPC DHD đã được các cơ quan quản lý về môi trường đánh giá cao về công tác bảo vệ môi trường.
Do đặc thù của ngành điện các chất thải này chủ yếu phát sinh trong hoạt động quản lý vận hành bao gồm: Dầu cách
điện thải, ắc quy chì thải, thiết bị thải có chứa amiăng, giẻ lau dầu, bóng đèn huỳnh quang thải, các loại linh kiện, thiết bị
điện, điện tử thải. Để chủ động thực hiện tốt trong việc phân loại, lưu trữ các chất thải nguy hại phát sinh ban đầu trong
quá trình vận hành, EVNHPC DHD đã xây dựng các kho chứa chất thải nguy ại để lưu giữ chất thải nguy hại, phân loại,

Thực hiện năm 2019

Phân phối lợi nhuận
Cổ tức (24%)
Trong đó: đã tạm ứng 10%

Quỹ Đầu tư phát triển

Số tiền

Tỷ lệ (%)

1.013.760.000.000

95,32

422.400.000.000

-

-

618.804.000

0,06

Quỹ Khen thưởng phúc lợi

15.478.000.000

1,46

Lợi nhuận giữ lại lại

33.731.605.380

3,17

Quỹ thưởng Ban quản lý điều
hành Công ty

sắp xếp và để đúng chỗ, phù hợp với yêu cầu lưu giữ của từng nhóm chất thải. Các thiết bị điện chứa dầu như, máy biến
điện áp, máy biến dòng điện, máy điều hòa, máy tính điện tử… được thu hồi từ sửa chữa được quản lý và bàn giao để
lưu kho của Công ty.
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Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Việc trích nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theo quy định của Nhà nước, tỷ lệ tham
gia bảo hiểm của CBCNV Công ty là 100%. Ngoài ra, Công ty thực hiện mua Bảo hiểm tai nạn 24/24 cho tất cả CB - CNV.
Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm chăm sóc đến đời sống của cán bộ công nhân viên làm việc tại Công ty như hỗ trợ
bữa ăn giữa ca; phụ cấp cho các bộ phận làm việc ở môi trường nặng nhọc, độc hại; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho
người lao động…
Thỏa ước lao động tập thể đã được Công ty xây dựng và đăng ký với cơ quan quản lý lao động theo đúng quy định của
Pháp luật là cầu nối hữu hiệu giữa người lao động và doanh nghiệp. Các chế độ BHXH, BHYT được Công ty thực hiện đầy
đủ cho người lao động thuộc diện bắt buộc đóng BHXH, chấp hành nghĩa vụ đóng BHXH đầy đủ và đúng hạn .Tỷ lệ tham
gia các buổi thương lượng thỏa ước lao động tập thể và bảo hiểm của nhân viên tại Công ty là 100%.
Tất cả chính sách lương, thưởng và phúc lợi đều được ban hành chi tiết, rõ ràng thành quy chế, thể hiện đầy đủ trong thỏa
ước lao động tập thể, phù hợp với quy định hiện hành và được phổ biến côngkhai trong toàn Công ty. Hàng năm, Công ty
tổ chức du lịch nghỉ dưỡng cho toàn thể CBCNV, thực thi chính sách chăm sóc sức khỏe định kỳ tại bệnh viện uy tín và chất
lượng, hỗ trợ thu nhập thêm cho các trường hợp thai sản, ốm đau, tặng quà vào các dịp lễ tết. Đồng thời, EVNHPC DHD
cũng có các tổ chức Công đoàn, đoàn thanh niên, tổ chức Đảng...sẵn sàng hỗ trợ người lao động khi cần thiết.
Những kiến nghị, ý kiến đóng góp của người lao động được ghi nhận và được giải đáp trong các cuộc họp bộ phận liên
quan. Tất cả nhân viên đều được đối xử bình đẳng và hưởng sự bảo vệ thích đáng của Công ty trước mọi hành vi phân
biệt đối xử trong việc làm hoặc nghề nghiệp. EVNHPC DHD cam kết tất cả nhân viên đều được ký hợp đồng lao động theo
đúng quy định của pháp luật Việt Nam, không sử dụng lao động trẻ em và cưỡng bức lao động dưới mọi hình thức. Để làm
được điều đó, cần có một môi trường làm việc nuôi dưỡng và thúc đẩy sự đoàn kết phát triển của toàn thể CBCNV, trong
đó những quy tắc đạo đức ứng xử, các chế độ đào tạo chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và các đặc trưng văn hóa của
EVNHPC DHD sẽ là nền tảng đúc kết.
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Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

Công ty luôn chú trọng đến công tác hỗ trợ cộng đồng địa phương. Công ty tham gia tích cực một số công tác
xã hội tại địa phương như vận động gây quỹ ủng hộ đồng bào bị thiên tai, đóng góp xây dựng nhà tình thương,
gây quỹ học bổng nhằm khuyến khích các em học giỏi, vượt khó. Đồng thời trong năm, Công ty cũng phối hợp
với Hội chữ thập đỏ thành phố Bảo Lộc và Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng tổ chức cho CBCNV của Công
ty thực hiện hiến máu tình hưởng ứng “Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp tết và Lễ hội Xuân hồng
năm 2019”.
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PHẦN IV
BÁO CÁO CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty
Đánh giá các mặt hoạt động của Ban Tổng Giám đốc
Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị
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Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty

--

Trong năm 2019, với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người
lao động, các bên có quyền lợi liên quan và sự phát triển của Công ty,
HĐQT đã chỉ đạo ban Tổng Giám đốc một cách sát sao và kịp thời.
Công ty đã đạt được một số thành tựu nổi bật như tổng sản lượng điện
sản xuất đạt 2.669,7 tr.Kwh, tổng doanh thu thuần đạt trên 2.195 tỷ

Đánh giá các mặt hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, Hội đồng quản trị đã

Trong năm 2019, Mặc dù Ban Tổng giám đốc đã có nhiều cố

thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Điều hành

gắng, nỗ lực hoàn thành mục tiêu được giao, nhưng do điều

trong việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT năm

kiện thời tiết khô hạn, lưu lượng nước về hồ giảm, tần suất

2019 như sau:

nước về trong năm cũng giảm so với trung bình nhiều năm dẫn

--

phương tiện thông tin liên lạc, HĐQT đã thường xuyên chỉ

đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.047,5 tỷ đồng, tất cả các chỉ tiêu đều

đạo và trao đổi với Ban Điều hành để đưa ra các giải pháp,

vượt kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra.
--

--

phương án để thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh của
năm 2019 .

Về công tác Đầu tư xây dựng - Đầu tư phát triển, Công ty hoàn thành
xuất sắc đúng tiến độ, đưa vào khai thác thương mại giai đoạn 1 dự án

--

Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động Công ty luôn tuân

mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim và nhà máy điện mặt trời Đa Mi,

thủ và bám sát Nghị quyết của HĐQT đã thông qua đúng

mang lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

phân cấp và thẩm quyền đã được quy định tại Điều lệ Công
ty, đối với các sự việc phát sinh vượt thẩm quyền của Tổng

Về công tác chi trả cổ tức, căn cứ vào phương án phân phối lợi nhuận

Giám đốc đều thực hiện họp trao đổi và xin ý kiến của HĐQT

năm 2018 và Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2019 về chi trả cổ

hoặc ĐHĐCĐ để thực hiện.

tức cho cổ đông, Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ
đông đúng theo phương án.
--

Thông qua các cuộc họp HĐQT và qua trao đổi bằng các

--

nhất nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và người lao

Về công tác cán bộ, nhân viên, Công ty tiếp tục thực hiện chính sách

động. Áp dụng các biện pháp nâng cao hoạt động và quản

chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho tập thể CBCNV, đảm bảo
thu nhập cho người lao động. Xây dựng lực lượng nhân lực kế thừa
tài năng, trình độ cao, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển chung của
Công ty.

Quản lý vận hành Công ty theo những thông lệ quản trị tốt

lý Công ty .
--

đến việc chưa đạt được sản lượng điện như kế hoạch đề ra.
Đây là thực tế khách quan và cũng là tình trạng bất khả kháng
của các nhà máy thuỷ điện trên địa bàn miền Trung trong năm
2019 vừa qua. Tuy nhiên Ban Điều hành đã điều hành Công ty
đạt được những kết quả nhất định, tiết kiệm chi phí, tuân thủ
pháp luật và được người lao động trong Công ty tín nhiệm,
quan hệ tốt với đối tác, với chính quyền nhiều địa phương.
Hội đồng quản trị đánh giá Tổng Giám đốc và Ban Điều hành
đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định
của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ
đông và Quyết định của Hội đồng quản trị một cách trung thực
và cẩn trọng. Bên cạnh Ban Tổng Giám đốc và bộ máy giúp
việc còn có các cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn phù
hợp, có năng lực và tinh thần trách nhiệm với công việc. Trong
Công ty có sự đoàn kết nội bộ và sự phối hợp hoạt động nhịp
nhàng đã tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Thực hiện công bố thông tin một cách đầy đủ chính xác và kịp

tạo tiền đề giúp Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội

thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho các cổ

đồng cổ đông đã giao.

đông và cơ quan quản lý theo đúng quy định của pháp luật.
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Kế hoạch định hướng của HĐQT

HĐQT duy trì chế độ họp định kỳ và bất thường để kịp thời chỉ đạo và giám sát các hoạt động của
Ban Điều hành Công ty, đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy
chế nội bộ của Công ty. Xây dựng các quy chế hoạt động rõ ràng, minh bạch để thuận lợi cho việc
điều hành và thực hiện. Các kế hoạch, định hưởng cụ thể của HĐQT trong năm như sau:
--

Đảm bảo tiến độ thi công đối với các hạng mục còn lại của Dự án mở rộng nhà máy thủy điện
Đa Nhim;

--

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và đảm bảo thu nhập cho người lao động, xây dựng lực
lượng nhân lực kế thừa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản trị của Công
ty;

--

Thực hiện tốt công tác nâng cao hiệu quả SXKD và NSLĐ, tối ưu hóa chi phí, tăng cường ứng
dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý và dây chuyền sản xuất;

--

Tăng cường kỷ luật trong công tác quản lý vận hành, kỹ thuật, đảm bảo các tổ máy phát điện
sẵn sàng phát điện, hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận;

--

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, an ninh tiền tệ.
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PHẦN V
QUẢN TRỊ CÔNG TY
Hội đồng quản trị
Hoạt động của Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát
Các giao dịch, thù lao và khoản lợi ích
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Ông Lê Văn Quang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Xem lý lịch tại mục Lý lịch Ban Điều hành trang 27

Hội đồng quản trị

Ông Đỗ Minh Lộc - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
Xem lý lịch tại mục Lý lịch Ban Điều hành trang 29

Danh sách Hội đồng quản trị
STT
1
2
3

Thành viên

Chức vụ

Ông Nguyễn Trọng Oánh

Số buối họp HĐQT

Chủ tịch HĐQT

Ông Lê Văn Quang

Thành viên HĐQT

Ông Đỗ Minh Lộc

Thành viên HĐQT

tham dự

Các Nghị quyết, quyết định trong năm của HĐQT:
Tỷ lệ tham dự họp

7/7
7/7
7/7

xin ý kiến bằng văn bản, cụ thể như sau:
100%

1964

Quốc tịch

Việt Nam

Trình độ chuyên môn

Kỹ sư thiết bị nhà máy điện

STT

100%
100%

Ông Nguyễn Trọng Oánh - Chủ tịch HĐQT
Năm sinh

Trong năm 2019, EVNHPC DHD đã ra tổng cộng 72 NQ/QĐ trong đó có 7 NQ/QĐ được thông qua tại cuộc họp, sô còn lại được

Số Nghị quyết/
Quyết định

Ngày

1

3/QĐ-TĐĐHĐ

09/01/2019

2

4/QĐ-TĐĐHĐ

09/01/2019

3

6/NQ-TĐĐHĐ

17/01/2019

Nội dung
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể thực hiện Dự án: Mở
rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Sửa chữa
lớn tài sản cố định năm 2019 - Phần thiết bị công nghệ

Nghị quyết Họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 01 năm 2019
Quyết định về việc áp dụng Quy định phân phối tiền thưởng An toàn điện trong

4

7/QĐ-TĐĐHĐ

24/01/2019

Tổng Công ty Phát điện 1 tại Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim -Hàm Thuận Đa Mi

Quá trình công tác

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Từ 11/1995 đến 01/2000: 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 08/2006: Giám đốc NMTĐ Thác Mơ

•

Từ 09/2006 đến 08/2007: Phó Trưởng ban QLDA NMTĐ Sơn la kiêm Trưởng ban

5

8/QĐ-TĐĐHĐ

30/01/2019

6

9/NQ-TĐĐHĐ

15/02/2019

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

•

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

7

10/QĐ-TĐĐHĐ

18/02/2019

Từ 07/2017 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim

8

11/QĐ-TĐĐHĐ

19/02/2019

9

12/NQ-TĐĐHĐ

22/02/2019

10

14/NQ-TĐĐHĐ

25/02/2019

11

15/NQ-TĐĐHĐ

04/03/2019

- Hàm Thuận - Đa Mi
Chức vụ hiện nay tại Công ty

Chức vụ tại tổ chức khác hiện nay

Chủ tịch Hội đồng Công ty cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
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.

SLCP đại diện

189.946.395 cổ phiếu chiếm 45% vốn điều lệ

SLCP cá nhân sở hữu

400 cổ phiếu

Nghị quyết về việc thông qua phương án thu xếp vốn trong nước cho Dự án nhà
máy điện mặt trời Đa Mi

chu kỳ “0” và chu kỳ “1” thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung đợt 3 Dự án:
Mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim

phần Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
•

máy điện mặt trời Đa Mi

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu BS04: Quan trắc chuyển dịch

CBSX NMTĐ SơnLa
•

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Chủ đầu tư Dự án nhà

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà tài trợ cung cấp khoản vayDự án
nhà máy điện mặt trời Đa Mi
Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch bổ sung chi phí Tư vấn giám sát và gia
hạn thời gian thực hiện hợp đồng cho Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim
Nghị quyết về việc thông qua giải pháp thiết kế hệ thống xả, giám sát dòng chảy
tối thiểu sau đập Hàm Thuận
Nghị quyết về việc thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên 2019
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19/NQ-TĐĐHĐ
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Ngày
05/03/2019

05/03/2019

05/03/2019
05/03/2019

Nội dung

20/QĐ-TĐĐHĐ

11/03/2019

Đa Mi

21/QĐ-TĐĐHĐ

11/03/2019

18

22/QĐ-TĐĐHĐ

11/03/2019

19

23/QĐ-TĐĐHĐ

11/03/2019

20

21

22

24/NQ-TĐĐHĐ

25/NQ-TĐĐHĐ

26/NQ-TĐĐHĐ

12/03/2019

13/03/2019

20/03/2019

Quyết định

Ngày

29

36/NQ/TĐĐHĐ

05/04/2019

30

37/QĐ/TĐĐHĐ

05/04/2019

31

39/NQ/TĐĐHĐ

11/04/2019

32

41/QĐ/TĐĐHĐ

19/04/2019

33

44/QĐ/TĐĐHĐ

24/04/2019

Đa Mi (Giai đoạn chưa đưa vào vận hành)
Nghị quyết về việc tuyển dụng lao động năm 2019

Cung cấp, lắp đặt và thử nghiệm hệ thống FR/PQ/PMU và Gói thầu DMS-26.4:
Cung cấp, lắp đặt và thử nghiệm hệ thống truyền dữ liệu SCADA về EVN SPC Dự

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Các gói thầu sửa chữa
lớn năm 2019 (Đợt 1)”
Quyết định về việc phê duyệt tiền nhân công quyết toán sửa chữa lớn tự làm năm

27/QĐ-TĐĐHĐ

22/03/2019

24

28/QĐ-TĐĐHĐ

22/03/2019

25

30/NQ-TĐĐHĐ

22/03/2019

26

32/QĐ-TĐĐHĐ

02/04/2019

27

34/NQ-TĐĐHĐ

02/04/2019

28

35/QĐ-TĐĐHĐ

05/04/2019

Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, thử nghiệm trạm vàđường dây 110kV Dự án nhà máy

Quyết định về việc phê duyệt tiền nhân công dự toán sửa chữa lớn tự làm năm
2019
Nghị quyết về việc thông qua Báo cáo xin ý kiến biểu quyết tại Đại hộiđồng cổ
đông thường niên Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha năm2019
Quyết định về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Phong
điện Thuận Bình nhiệm kỳ 2019 / 2023
Quyết định về việc phê duyệt danh mục sửa chữa lớn tài sản cố định năm2020
của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim / Hàm Thuận / Đa Mi
Nghị quyết về việc thông qua Hợp đồng Gói thầu số 02/SCL2019 “Sửa chữa công

34

46/NQ/TĐĐHĐ

24/04/2019

trình thủy công khu vực đập Đơn Dương” thuộc kế hoạch sản xuất kinh doanh
năm 2019

35

51/NQ/TĐĐHĐ

26/04/2019

36

53/NQ/TĐĐHĐ

05/06/2019

37

54/QĐ/TĐĐHĐ

06/05/2019

ty Phát điện 1

38

55/NQ/TĐĐHĐ

14/05/2019

Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2018 đợt cuối

Nghị quyết về việc thông qua Phụ lục số 02 của Hợp đồng số 115/DHD-NA-

39

56/QĐ/TĐĐHĐ

15/05/2019

Quyết định về việc khen thưởng Ban điều hành Công ty năm 2018

40

57/QĐ/TĐĐHĐ

15/05/2019

41

58/NQ/TĐĐHĐ

15/05/2019

42

59/NQ/TĐĐHĐ

29/05/2019

43

60/NQ/TĐĐHĐ

03/06/2019

44

61/QĐ/TĐĐHĐ

10/06/2019

45

62/NQ/TĐĐHĐ

11/06/2019

2018
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán tiền nhân công thực hiện các hợp đồng
cung cấp dịch vụ kỹ thuật năm 2018
Nghị quyết về việc thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018
Nghị quyết về việc thông qua chi trả trước cổ tức năm 2018 lần 2 cho Tổng Công

RIME&QIHUA ngày 29/05/2018 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

23

TĐĐHĐ/PCC1/AIT/ATS ký ngày 21/6/2018 về việc thựchiện gói thầu DMS/10:
điện mặt trời Đa Mi

lớn tài sản cố định năm 2019 - Phần công trình xây dựng
Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tiền lương CBSX cho Nhà máy điện mặt trời

Nội dung
Nghị quyết về việc thông qua Phụ lục số 02 của Hợp đồng số126/2018/EPC/

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sửa chữa

án nhà máy điện mặt trời Đa Mi

17

Số Nghị quyết/

Quyết định về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật công trình Nhà máy điện mặt trời

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu DMS-26.3:
16

STT

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Cung cấp, lắp đặt thiết
bị điều tốc tổ máy phát điện Sông Pha”
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Các gói thầu đầu tư
phát triển năm 2019 (Đợt 1)”
Nghị quyết về việc thông qua gia hạn thời hạn trả nợ gốc hợp đồng huyđộng vốn
số 01/2014/EVNGENCO1-DHD
Quyết định về việc rà soát, sửa đổi quy chế phân phối tiền lương SXKDkhác
Nghị quyết Họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 02 năm 2019
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sửa chữa
lớn tài sản cố định năm 2019 - Phần công trình xây dựng, đợt 2

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Nghị quyết về việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của người lao
động
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tiền lương SXKD điện năm 2019 của
người lao động

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Các gói thầu đầu tư
phát triển năm 2019 (Đợt 2)”
Nghị quyết về việc thông qua Hợp đồng Gói thầu “Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều
tốc tổ máy H2 Nhà máy Hàm Thuận” thuộc kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019

Nghị quyết về việc thông qua Hợp đồng Gói thầu “Cung cấp, lắp đặt thiết bị kích từ
tổ máy phát điện Sông Pha” Thuộc kế hoạch sửa chữa lớn năm 2019
Nghị quyết về việc thông qua Hợp đồng gói thầu “Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều
khiển tổ máy H2 nhà máy Hàm Thuận” thuộc kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu DMS/26.5:
Cung cấp hệ thống quản lý lệnh Điều độ Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi
Nghị quyết về việc điều chỉnh thời hạn trả nợ gốc hợp đồng cho vay lại số05/2007/
ĐN/EVN/TCKT
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Quyết định
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Ngày

Nội dung

STT

Số Nghị quyết/
Quyết định

Ngày

Nghị quyết về việc thông qua Phụ lục số 02 của Hợp đồng số 133/

Nghị quyết về việc thông qua Hợp đồng Gói thầu “Cung cấp, lắp đặt hệ
46

63/NQ-TĐĐHĐ

17/06/2019

thống kích từ tổ máy H2 Nhà máy Hàm Thuận” thuộc kế hoạch đầu tư
phát triển năm 2019

47

64/NQ-TĐĐHĐ

18/06/2019

48

70/NQ-TĐĐHĐ

09/07/2019

49

71/NQ-HĐQT

09/07/2019

60

95/QĐ-TĐĐHĐ

07/10/2019

77/NQ-TĐĐHĐ

24/07/2019

78/NQ-TĐĐHĐ

24/07/2019

số 8

Nghị quyết về việc thông qua phụ lục hợp đồng tư vấn, công tác “Khảo

Nghị quyết Họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 03 năm 2019
Thông qua giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên Ban kiểm soát và chốtdanh sách cổ đông để đại hội cổ đông bất thường

353/DHD-MC, GPIL and AHF ngày 21/11/2016 thuộc Gói thầu số 12.03

61

96/NQ-TĐĐHĐ

07/10/2019

đảm bảo an toàn công trình và thiết bị TBM”
62

99/NQ-TĐĐHĐ

29/10/2019

24/07/2019

54

55
56

57

80A/NQ-HĐQT

83/NQ-TĐĐHĐ

84/QĐ-TĐĐHĐ
85/NQ-TĐĐHĐ

87/QĐ-TĐĐHĐ

01/08/2019

09/08/2019

15/08/2019
16/08/2019

26/08/2019

Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung chi phí quản lý dự án từ năm
63

89/NQ-TĐĐHĐ

27/08/2019

100/NQ-TĐĐHĐ

30/10/2019

2019 đến 2020 Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim (trình lại
Nghị quyết thông qua Phụ lục số 06 - Công tác “Thi công xử lý sụt

64

101/NQ-TĐĐHĐ

14/11/2019

DHD-NARIME&COMA ngày 15/01/2016 thuộc Gói thầu số 12.02 -

TDDHD-NK&PECC3&NKV ngày 08/07/2015 thuộc Gói thầu số 12 -

65

102/NQ-TĐĐHĐ

14/11/2019

66

103/NQ-TĐĐHĐ

19/11/2019

67

105/NQ-TĐĐHĐ

26/11/2019

(DNE-C1): Giám sát thi công xây lắp thuộc Dự án mở rộng nhà máy

Quyết định về việc phê duyệt kết quả quy hoạch cán bộ diện Công ty quản
lý giai đoạn 2019-2020 và giai đoạn 2020-2025

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Các gói thầu

68

105.1/NQTĐĐHĐ

29/11/2019

Nghị quyết về việc phê duyệt Thư chào cung cấp dịch vụ của Ngân
hàngTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bảo Lộc
Nghị quyết về việc phê duyệt chi phí vay vốn phát sinh thuộc Dự ánnhàmáy điện mặt trời Đa Mi
Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương, thực hiện quy trình thủ tục bổ
nhiệm Phó phòng Kỹ thuật và An toàn
DHD-NARIME&QIHUA ngày 29/05/2018 thực hiện gói thầu DMS-9:
Thiết kế,cung cấp, lắp đặt và thử nghiệm hệ thống phao neo Dự án
nhà máy điệnmặt trời Đa Mi

69

108/NQ-TĐĐHĐ

03/12/2019

Nghị quyết Họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 04 năm 2019
Nghị quyết về việc thông qua chi phí và Phụ lục hợp đồng tư vấn,

đầu tư phát triển năm 2019 (Đợt 3)”
Nghị quyết về việc thông qua tuyển dụng lao động năm 2019 - Đợt 2

TBM”thuộc Hợp đồng số 368/DHD-CC47 ngày 09/12/2015 - Dự án: Mở

Nghị quyết về việc thông qua Phụ lục số 04 của Hợp đồng số 115/

Nghị quyết về việc gia hạn thời hạn trả nợ gốc hợp đồng huy động vốn số
01/2015/EVNGENCO1-DHD và 02/2015/EVNGENCO1-DHD

trượt đường hầm dẫn nước để đảm bảo an toàn công trình và thiết bị
rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim

(DNE-D2): Cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công thuộc Dự án mởrộng

70

110/NQ-TĐĐHĐ

17/12/2019

công tác “Thiết kế kỹ thuật - Bổ sung - Hiệu chỉnh đoạn hầm dẫn nước
còn lại” thuộc Hợp đồng số 326/2013/HĐTV-TĐĐHĐ-PECC2 ngày
14/03/2013.Dự án: Mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Các gói thầu

Nghị quyết về việc trình thông qua phụ lục số 07 - Công tác “Khối lượng

đầu tư phát triển năm 2019 (Đợt 4)”

(tạm tính) và thời gian dự kiến thi công khoan nổ mìn truyền thống đoạn
71

58

của Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi

nhàmáy thủy điện Đa Nhim

thủyđiện Đa Nhim
53

Nghị quyết về việc xem xét phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ nguồn vốn đầu tư

do lỗi hệ thống)

Nghị quyết về việc thông qua Phụ lục hợp đồng số 4 của Hợp đồng số222/
79/NQ-TĐĐHĐ

sát và lập phương án kỹ thuật xử lý sụt trượt đường hầm dẫn nước để

-(DNE-D3): Cung cấp và lắp đặt thiết bị cơ điện thuộc Dự án mở rộng

nhà máy thủy điện Đa Nhim

52

DMS-8:Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và thử nghiệm hệ thống thiết bị
quang điện Dựán nhà máy điện mặt trời Đa Mi

Nghị quyết về việc thông qua Phụ lục hợp đồng số 2 của Hợp đồng số12/
51

DHD-HDEC& CHINT&SINOHYDRO ngày 04/07/2018 của gói thầu

Nghị quyết về việc thông qua Hợp đồng Mua bán điện sửa đổi bổ sung

Nghị quyết về việc thông qua Phụ lục hợp đồng số 5 của Hợp đồng số
50

Nội dung

111/NQ-TĐĐHĐ

17/12/2019

hầm 929m còn lại, hạng mục đường hầm áp lực” thuộc Hợp đồng số
368/DHD-CC47 ngày 09/12/2015, Dự án mở rộng nhà máy thủy điện

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Đa Nhim.
59

93/NQ-TĐĐHĐ

23/09/2019

Nghị quyết về việc thông qua Phụ lục hợp đồng số 6 của Hợp đồng

Nghị quyết về việc phê duyệt Phương án vay vốn và chi phí vay vốn phát
sinh của Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi

72

118/NQ-TĐĐHĐ

24/12/2019

số353/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 máythủy điện Đa Nhim
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Hoạt động của Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và các bên có quyền lợi liên quan, HĐQT đã chỉ đạo Ban
điều hành Công ty một cách sát sao và kịp thời để hoàn thành tốt kế hoạch SXKD. Thường xuyên cập nhật những quy định mới của
Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và áp dụng những thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị Công ty phù hợp với điều kiện của
Công ty. HĐQT đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và đem lại hiệu quả tốt nhất có thể cho Công ty. Thực hiện
tốt các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT về quản trị, giám sát, chiến lược, quản trị rủi ro, nhân sự và lương thưởng...

Danh sách thành viên BKS
STT

Họ và tên

Chức vụ

Các hoạt động chính của HĐQT trong năm 2019 như sau:
•

Nghiên cứu chiến lược tài chính ngắn hạn và dài hạn của Công ty.

•

Thẩm tra Ngân sách hằng năm và kế hoạch dài hạn của Công ty.

•

Thẩm tra và đề xuất mức cổ tức hằng năm và xác định mức cổ tức tạm ứng.

•

Thảo luận và cũng như định hướng để triển khai quản lý các rủi ro trọng yếu cho Công ty.

•

Và các hoạt động chuyên môn khác.

1

Ông Ngô Thế Long

2

Ông Hoàng Văn Long

Kiểm soát viên

3

Bà Bùi Thị Thu Trang

Kiểm soát viên

Số buổi họp

Tỷ lệ tham

BKS tham dự

dự (%)

Lý do

Trưởng BKS

Ông Ngô Thế Long - Trưởng Ban kiểm soát
Năm sinh

1980

Quốc tịch

Việt Nam

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Kinh tế
•

Từ 04/2004 - 10/2009: Nhân viên kế toán Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận
- Đa Mi.

Quá trình công tác

•

Từ 10/2009 - 06/2016: Phó phòng TCKT Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm
Thuận - Đa Mi.

•

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

Chức vụ hiện nay tại Công ty

Trưởng Ban kiểm soát - Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Chức vụ tại tổ chức khác hiện nay

Trưởng Ban kiểm soát - Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha

SLCP đại diện

0 cổ phiếu

SLCP cá nhân sở hữu

0 cổ phiếu
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Danh sách thay đổi thành viên Ban kiểm soát

Ông Hoàng Văn Long - Kiểm soát viên
Năm sinh

1980

Quốc tịch

Việt Nam

Trình độ chuyên môn

Kỹ sư XDDDCN; Cử nhân QTKD
•

Quá trình công tác

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

•

Ngày bổ nhiệm

Ngày từ nhiệm

1

Bà Bùi Thị Thu Trang

Kiểm soát viên

27/08/2019

-

2

Bà Hoàng Thị Thanh Hương

Kiểm soát viên

-

27/08/2019

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt

Trong năm, BKS đã phân công tham gia các hoạt động kiểm kê để cùng

động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều

Ban KSNB & các phòng ban, bộ phận theo dõi quy trình, ghi chép sổ

hành và các cán bộ quản lý khác

sách. Qua kiểm tra, BKS nhận thấy:

--

Uông Bí.

--

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát, HĐQT, Ban

Sổ sách, phần mềm kế toán cập nhật đầy đủ, rõ ràng, ghi nhận đầy

Tổng Giám đốc đã duy trì sự phối hợp chặt

•

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

đủ các số liệu theo đúng qui định của Công ty và các chuẩn mực

chẽ, thường xuyên trao đổi trên nguyên tắc vì

•

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

kế toán. Các chứng từ thanh toán đầy đủ tính hợp pháp, hợp lý.

lợi ích chung của Công ty, của cổ đông nhưng

Công nợ, số dư tiền gửi, tiền vay, số liệu tồn kho nguyên vật liệu,

vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc

thành phẩm,… được theo dõi đầy đủ, chi tiết có đối chiếu và xác

thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định

nhận. Ban kiểm soát nội bộ có gửi báo cáo & phối hợp cùng Ban

tại Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

Kiểm soát viên

Chức vụ tại tổ chức khác hiện nay

Chuyên viên Ban Tổng hợp, Tổng Công ty Phát điện 1

SLCP đại diện

0 cổ phiếu

--

kiểm soát để theo dõi.
--

0 cổ phiếu

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

Chức vụ

Từ 07/2012 đến 06/2013: Kỹ thuật viên phân xưởng Cơ nhiệt, Công ty nhiệt điện

Chức vụ hiện nay tại Công ty

SLCP cá nhân sở hữu

Thành viên

Từ 03/2002 đến 04/2010: Nhân viên tiếp nhận vật tư, nhân viên kỹ thuật, kỹ thuật
thi công, Công ty Lắp máy 69-1 nay là CTCP LILAMA 69-1 (Đại Phúc - Bắc Ninh).

•

STT

•

•

--

BKS thực hiện đúng Quy chế hoạt động của

Các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2019, báo cáo tài chính

Ban và đã phân công phân nhiệm các thành

tài chính 6 tháng, báo cáo tài chính năm, soát xét các báo cáo kết

viên trong BKS tập trung vào những hoạt động

quả hoạt động SXKD được lập đúng biểu mẫu, phù hợp với các

giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực của

chuẩn mực kế toán Việt Nam và các qui định hiện hành. Số liệu

Công ty như sau:

phản ánh trên báo cáo tài chính năm 2019 đã được thể hiện đầy

--

Thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, Ban

đủ, kịp thời, rõ ràng, chính xác, trung thực và hợp lý; đã được kiểm

Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành

toán độc lập.

Công ty và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ
kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Hoạt động của BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

Từ 01/07/2012 đến ngày15/06/2013: Kiểm toán viên, Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm

điều hành và các cán bộ quản lý khác:

toán và Tư vấn UHY, Hà Nội

--

--

Tham gia các cuộc họp thường kỳ của HĐQT

HĐQT và ban điều hành luôn tuân thủ theo Điều lệ, Quy chế quản

để nắm bắt việc điều hành chỉ đạo cũng

Từ 16/06/2013 đến nay: Chuyên viên Ban Tài chính kế toán, Tổng Công ty Phát

trị và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên. Thực hiện đầy đủ việc

như việc triển khai thực hiện Nghị quyết của

điện 1

công bố thông tin theo luật định. Phối hợp với BKS thực hiện việc

ĐHĐCĐ.

Từ 27/08/2019 đến nay: Kiểm soát viên Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm

kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành SXKD theo đúng Luật

Thuận - Đa Mi

doanh nghiệp, điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Kết quả

tình hình thực hiện các Nghị quyết Đại hội

giám sát cho thấy chưa phát hiện trường hợp sai phạm.

cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị và các

BKS thống nhất với toàn bộ nội dung đánh giá kết quả hoạt động

quyết định, quy chế chỉ thị của Công ty.

Chức vụ hiện nay tại Công ty

Kiểm soát viên

Chức vụ tại tổ chức khác hiện nay

Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán - Tổng Công ty Phát điện 1

SLCP đại diện

0 cổ phiếu

SLCP cá nhân sở hữu

0 cổ phiếu

--

của HĐQT được xác định trong Báo cáo tổng kết của HĐQT về kết
--

--

Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty,

Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý của

quả hoạt động SXKD năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.

Công ty, xem xét các ảnh hưởng trong công

BĐH luôn bám sát việc chỉ đạo và điều hành các hoạt động SXKD,

tác kế toán và thẩm tra tính trung thực của

đầu tư xây dựng, tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực,…đáp

Báo cáo tài chính. Giám sát việc huy động, sử

ứng theo yêu cầu thực hiện các chương trình mục tiêu và các định

dụng và quản lý nguồn vốn của Công ty.

hướng chiến lược đã được HĐQT Công ty xác định.
--

--

--

Thực hiện kiểm tra thường kỳ hoạt động sản

BKS kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin

xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty năm

của Công ty trên Website của Công ty, Ủy ban chứng khoán Nhà

2019. Việc kiểm tra được thực hiện phù hợp

nước… theo các quy định của pháp luật.

với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
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Các giao dịch, thù lao
và khoản lợi ích
Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích
STT
1

Họ và tên

3

Thưởng

Lợi ích khác

Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Trọng Oánh

2

Lương

933.795.200

109.058.000

-

Ông Lê Văn Quang

-

-

-

Ông Đỗ Minh Lộc

-

-

-

Ông Ngô Thế Long

775.526.400

96.941.000

-

Ông Hoàng Văn Long

148.636.800

18.579.500

-

Bà Bùi Thị Thu trang

148.636.800

18.579.500

-

Ông Lê Văn Quang

895.998.600

105.019.000

-

Ông Nguyễn Đình Chiến

793.574.800

92.902.000

-

Ông Đỗ Minh Lộc

796.316.800

92.902.000

-

Bà Phạm Thị Hồng Hà

728.947.600

84.823.000

-

Ban kiểm soát

Ban Điều hành

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm

Tình hình thực hiện các quy định về quy chế quản trị Công ty năm 2019
--

Quản trị Công ty được EVNHPC DHD xác định là yếu tố cốt lõi để đảm bảo tăng trưởng hiệu quả, phát triển bền
vững trong dài hạn. Bên cạnh việc xây dựng một cơ cấu quản trị vững mạnh trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp

Không phát sinh.

luật Việt Nam kết hợp với việc vận dụng các thông lệ quốc tế về quản trị Công ty, EVNHPC DHD đã ban hành hệ

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

thống các quy chế quản lý nội bộ nhằm tạo ra một cơ chế quản trị thống nhất và xuyên suốt để kiểm soát, giám sát

Không phát sinh.

hoạt động của doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả, góp phần đảm bảo lợi ích của cổ
đông và sự hài hòa với lợi ích của các bên liên quan bao gồm khách hàng, người lao động và cộng đồng.
--

Năm 2019, 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 nhưng đảm bảo phát
huy được bản sắc riêng và các giá trị cốt lõi của EVNHPC DHD ; tối ưu hóa các công cụ quản trị nhằm nâng cao
hiệu quả hoạt động, tăng năng suất lao động, đồng thời phải gắn được lợi ích của từng cá nhân với hiệu quả hoạt
động của Công ty.

--

Ngoài ra, Công ty luôn tăng cường kiến thức quản trị cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
thông qua việc cử các cán bộ đi đào tạo theo thông báo của UBCKNN, các cơ quan liên quan và các lớp học quản
trị Công ty. Từ đó, nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn, giảm chi phí vốn cũng
như tạo dựng lòng tin đối với cổ đông, nhà đầu tư.
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PHẦN VI
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
KIỂM TOÁN NĂM2019
Ý kiến của kiểm toán viên
Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

82

83 | Báo cáo thường niên 2019

"Chúng tôi chọn năng lượng xanh" |

84

85 | Báo cáo thường niên 2019

"Chúng tôi chọn năng lượng xanh" |

86

87 | Báo cáo thường niên 2019

"Chúng tôi chọn năng lượng xanh" |

88

89 | Báo cáo thường niên 2019

"Chúng tôi chọn năng lượng xanh" |

90

91 | Báo cáo thường niên 2019

"Chúng tôi chọn năng lượng xanh" |

92

93 | Báo cáo thường niên 2019

"Chúng tôi chọn năng lượng xanh" |

94

95 | Báo cáo thường niên 2019

"Chúng tôi chọn năng lượng xanh" |

96

97 | Báo cáo thường niên 2019

"Chúng tôi chọn năng lượng xanh" |

98

99 | Báo cáo thường niên 2019

"Chúng tôi chọn năng lượng xanh" |

100

101 | Báo cáo thường niên 2019

"Chúng tôi chọn năng lượng xanh" |

102

103 | Báo cáo thường niên 2019

"Chúng tôi chọn năng lượng xanh" |

104

105 | Báo cáo thường niên 2019

"Chúng tôi chọn năng lượng xanh" |

106

107 | Báo cáo thường niên 2019

"Chúng tôi chọn năng lượng xanh" |

108

109 | Báo cáo thường niên 2019

"Chúng tôi chọn năng lượng xanh" |

110

111 | Báo cáo thường niên 2019

"Chúng tôi chọn năng lượng xanh" |

112

113 | Báo cáo thường niên 2019

"Chúng tôi chọn năng lượng xanh" |

114

115 | Báo cáo thường niên 2019

"Chúng tôi chọn năng lượng xanh" |

116

117 | Báo cáo thường niên 2019

"Chúng tôi chọn năng lượng xanh" |

118

119 | Báo cáo thường niên 2019

"Chúng tôi chọn năng lượng xanh" |

120

121 | Báo cáo thường niên 2019

"Chúng tôi chọn năng lượng xanh" |

122

123 | Báo cáo thường niên 2019

"Chúng tôi chọn năng lượng xanh" |

124

125 | Báo cáo thường niên 2019

"Chúng tôi chọn năng lượng xanh" |

126

127 | Báo cáo thường niên 2019

"Chúng tôi chọn năng lượng xanh" |

128

129 | Báo cáo thường niên 2019

Lâm Đồng, ngày 02 tháng 04 năm 2020
XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
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