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THÔNG TIN CHUNG
• Thông tin khái quát

• Quá trình hình thành và phát triển
• Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
• Mô hình quản trị và bộ máy quản lý
• Định hướng phát triển
• Các rủi ro



Tên giao dịch

Tên tiếng anh

Vốn điều lệ

Vốn đầu tư của chủ sỡ hữu

Giấy chứng nhận ĐKKD

Địa chỉ

Điện thoại

Fax

Mã cổ phiếu

Website

Logo Công ty

Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh

Tra Vinh Rural Electric Development Joint Stock Company

52.800.000.000 đồng

52.800.000.000 đồng

Số 2100110200 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tỉnh Trà Vinh cấp thay đổi lần 4 ngày 1 tháng 8 năm 2017

Số 68, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 1, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, 
Tỉnh Trà Vinh

(0294) 3850017

(0294) 3850017

DTV

www.diennongthontv.com

THÔNG TIN KHÁI QUÁT
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh lần 4.Tháng 8/2017

Tháng 9/2010

Tháng 7/2006

Tháng 10/1996

Tiền 
thân

Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nông thôn 
Trà Vinh chính thức được giao dịch trên sàn 
giao dịch Upcom với mã cổ phiếu là DTV.

Công ty Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh chính thức 
đi vào hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần với 
mức vốn điều lệ 52.800.000.000 đồng.

Công ty Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh chính thức đi vào hoạt 
động với nguồn vốn gần 500 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh là Ban Quản Lý Điện 
Nông thôn Trà Vinh trực thuộc UBND tỉnh Trà Vinh.
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

* Ngành nghề kinh doanh:
• Kinh doanh mua bán điện, vật tư chuyên ngành điện.
• Đầu tư xây dựng phát triển các công trình điện.
• Thi công lắp đặt đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35KV.
• Tư vấn, thiết kế, giám sát các công trình điện đến cấp điện áp 35KV.

* Địa bàn kinh doanh:
Công ty hoạt động và kinh doanh trên 7 huyện, 1 thị xã và một phần thành phố Trà Vinh.
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Các mục tiêu chủ yếu:
• Mở rộng mạng lưới khách hàng và gia tăng sản lượng 
điện cung cấp. Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 
được đề ra tại Đại hội đồng cổ đông và đảm bảo lợi nhuận 
mục tiêu cho năm 2019.
• Tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư mới các công trình 
đường dây hạ thế, cải tạo và sửa chữa các đường dây đã 
xuống cấp.
• Xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên giỏi về chuyên môn, 
năng động, sáng tạo, nhạy bén, thích ứng và có năng lực 
quản lý để đưa Công ty phát triển ngày một vững mạnh 
hơn.
• Xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả, duy trì tốc độ 
tăng trưởng cao và ổn định để đạt mực tiêu tối đa hóa lợi 
nhuận.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
• Sắp xếp và tinh giản bộ máy tổ chức, điều 
chỉnh nhân sự một số phòng ban nhằm đạt 
được hiệu quả cao trong công tác quản lý và 
sử dụng hiệu quả chi phí Công ty.
• Áp dụng công nghệ thông tin vào hệ thống 
điều hành và quản lý Công ty. Tập trung phát 
triển các hoạt động chăm sóc khách hàng, 
nhằm theo sát nhu cầu thực tế và cải thiện 
chất lượng dịch vụ.
• Tìm kiếm, tuyển dụng kỹ sư chuyên ngành 
để từng bước nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng 
phát triển của Công ty.

Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội:
• Nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các hoạt động xây dựng, quản lý, vận hành các 
công trình điện, đảm bảo an toàn điện cho các hộ dân trên địa bàn.
• Đảm bảo đời sống và việc làm của người lao động, góp phần hỗ trợ sự phát triển của dân cư trong vùng 
phục vụ của Công ty.
• Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động thiện nguyện, góp phần vào công cuộc xây dựng Nông 
thôn mới ở Trà Vinh.
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MÔ HÌNH BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY

Các công ty con, công ty liên kết: Không
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CÁC RỦI RO 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tốc độ 
tăng trưởng GDP năm 2018 đạt 7,08%, tăng 
và là mức tăng cao nhất từ năm 2008 trở lại 
đây. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh 
tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 
3,76%, đóng góp 8,7% vào mức tăng trưởng 
chung. Đó là những tín hiệu đáng mừng và 
mang lại hy vọng cho các doanh nghiệp về một 
nền kinh tế tăng trưởng bền vững. Điều này 
cho thấy, nhờ những chính sách và giải pháp 
của Chính phủ trong những tháng cuối năm đã 
ảnh hưởng tích cực đến nền kinh tế, đưa kinh 
tế Việt Nam có những chuyển biến tích cực và 
hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trước đó.

Cũng như các ngành nghề khác, ngành điện chịu sự 
ảnh hưởng từ sự điều chỉnh của nền kinh tế vì điện là 
đầu vào của hầu hết các ngành sản xuất kinh doanh. Sự 
phát triển hay suy thoái của nền kinh tế ảnh hưởng trực 
tiếp đến nhu cầu sử dụng điện năng. Kết hợp những 
chuyển biến tốt từ nền kinh tế của Việt Nam như hiện 
tại và những dự báo về một giai đoạn tiếp tục phát triển 
trong tương lai, có thể thấy nhu cầu về nguồn điện đã, 
đang và sẽ vượt xa mức cung ứng, mang lại những tiềm 
năng phát triển mạnh mẽ cho các doanh nghiệp cung 
cấp điện. Hơn nữa, điện là sản phẩm thiết yếu nên luôn 
nhận được sự quan tâm sâu sát của Nhà nước, vì vậy 
so với các ngành nghề khác, sức ảnh hưởng từ những 
rủi ro của nền kinh tế lên các doanh nghiệp như DTV là 
không quá lớn.

Rủi ro kinh tế

Rủi ro lạm phát
Lạm phát là một trong những yếu tố kinh tế vĩ mô quan trọng, có mối quan hệ mật thiết với sự ổn định và 
phát triển của nền kinh tế. Năm 2018, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2018 là 3,54%. Tăng 0,01% so với năm 
2017, tuy nhiên vẫn dưới mức mà Nhà nước đã đặt ra. Lạm phát cơ bản (CPI sau khi loại trừ lương thực, 
thực phẩm tươi sống; năng lượng và mặt hàng do Nhà nước quản lý bao gồm dịch vụ y tế và dịch vụ giáo 
dục) là 1,48% tăng so với năm 2017 là 1,41%. Nếu lạm phát được kiểm soát tốt sẽ hỗ trợ Công ty trong công 
tác kiểm soát chi phí, mang lại dòng tiền ổn định cho công ty trong những năm tới.
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Rủi ro đặc thù
Đặc thù của ngành kinh doanh điện là giá mua và bán điện phụ thuộc vào sự điều chỉnh giá của Nhà nước. 
Biến động về giá bán điện sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty điện. 
Trong khi đó, giá thành sản xuất điện không ngừng tăng lên do chi phí đầu vào tăng và sẽ tăng với tốc độ 
cao hơn nhiều lần mức độ tăng giá bán điện.
Bên cạnh đó, rủi ro về rò rỉ và an toàn điện luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu trong ngành cung 
cấp, phân phối điện. Do đó, Công ty thường xuyên thực hiện kiểm tra an toàn mạng lưới, chú trọng công tác 
đào tạo, chính sách bảo hiểm cho người lao động của Công ty.

Rủi ro pháp luật
Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 
chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, Luật 
Đầu tư, Luật chứng khoán… và các văn bản pháp 
luật chuyên ngành có liên quan, đặc biệt là các 
quy định liên quan đến việc kinh doanh điện năng. 
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. 
Điều này đòi hỏi Công ty cần linh hoạt điều chỉnh 
sao cho đáp ứng được những sự thay đổi này.

Rủi ro khác
Ngoài những rủi ro trên, còn có rủi ro chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn,… Đây là những rủi ro bất khả kháng, 
mặc dù rất hiếm khi có nhưng nếu xảy sẽ gây thiệt hại lớn về tài sản, con người và tình hình hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp. Các rủi ro này không thể loại trừ nhưng có thể phòng ngừa.
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRONG NĂM
• Tổ chức và nhân sự
• Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
• Tình hình đầu tư
• Tình hình tài chính
• Cơ cấu cổ đông



TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Danh sách thành viên Ban điều hành

STT Họ và tên Chức vụ

1 Lý Ngọc Tuấn Tổng giám đốc

2 Trương Thị Thùy Linh Phó tổng giám đốc

3 Lê Thị Ngọc Hằng Kế toán trưởng

Sơ yếu lý lịch Ban điều hành

Ông Lý Ngọc Tuấn - Tổng giám đốc

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ chuyên môn Kỹ sư Điện - Điện tử (Điện năng)

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 3.800 cổ phần

Tỷ lệ 0,07% vốn điều lệ

Đại diện phần vốn: 0 cổ phần - tỷ lệ 0% vốn điều lệ

Bà Trương Thị Thùy Linh - Phó tổng giám đốc

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ chuyên môn Cử nhân Quản trị kinh doanh

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 32.900 cổ phần

Tỷ lệ 0,62% vốn điều lệ

Đại diện phần vốn: 0 cổ phần - tỷ lệ 0% vốn điều lệ

Bà Lê Thị Ngọc Hằng - Kế toán trưởng

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 4.300  cổ phần

Tỷ lệ 0,08% vốn điều lệ

Đại diện phần vốn: 0 cổ phần - tỷ lệ 0% vốn điều lệ
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Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

STT Họ và tên Chức vụ

1 Lê Thị Khê Chủ tịch HĐQT

2 Lê Tuấn Hải Thành viên HĐQT

3 Nguyễn Trọng Hiền Thành viên HĐQT

4 Nguyễn Tống Sơn Thành viên HĐQT

5 Lý Ngọc Tuấn Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của Hội đồng quản trị

Bà Lê Thị Khê - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân 59.900 cổ phần

Tỷ lệ 1,13% vốn điều lệ

Đại diện phần vốn: 0 cổ phiếu - chiếm 0% vốn điều lệ

Ông Lê Tuấn Hải - Thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân 0 cổ phần

Tỷ lệ 0% vốn điều lệ

Đại diện phần vốn: 0 cổ phiếu - chiếm 0% vốn điều lệ

Ông Nguyễn Trọng Hiền - Thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân 0 cổ phần

Tỷ lệ 0% vốn điều lệ

Đại diện phần vốn: 0 cổ phiếu - chiếm 0% vốn điều lệ

Ông Lý Ngọc Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân 3.800 cổ phần

Tỷ lệ 0,07% vốn điều lệ

Đại diện phần vốn: 0 cổ phiếu - chiếm 0% vốn điều lệ

Ông Nguyễn Tống Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân 0 cổ phần

Tỷ lệ 0% vốn điều lệ

Đại diện phần vốn: 0 cổ phiếu - chiếm 0% vốn điều lệ
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Danh sách thành viên Ban kiểm soát

STT Họ và tên Chức vụ

1 Nguyễn Thị Huỳnh Phương Trưởng ban kiểm soát

2 Lương Thu Hằng Thành viên ban kiểm soát

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

1 Nguyễn Tống Sơn Thành viên HĐQT 19/04/2018

2 Lý Ngọc Tuấn Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc 19/04/2018

3 Võ Phùng Thuận Thành viên HĐQT 19/04/2018

4 Vũ Hiền Thành viên HĐQT 19/04/2018

Thay đổi trong cơ cấu Hội đồng quản trị

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương - Trưởng ban kiểm soát

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân 0 cổ phần

Tỷ lệ 0% vốn điều lệ

Đại diện phần vốn: 0 cổ phiếu - chiếm 0% vốn điều lệ

Bà Lương Thu Hằng - Thành viên Ban kiểm soát

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân 0 cổ phần

Tỷ lệ 0% vốn điều lệ

Đại diện phần vốn: 0 cổ phiếu - chiếm 0% vốn điều lệ
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
Tình hình nhân sự và chính sách đối với người lao động 

Tổng số lao động năm 2018 là 190 người

Trong đó:

STT Tính chất phân loại Năm 2018 Tỷ trọng năm 2018

A Theo trình độ lao động 190 100%

1 Trình độ đại học, trên đại học 56 29,47%

2 Trình độ cao đẳng 29 15,26%

3 Trình độ trung cấp 50 26,32%

4 Công nhân chuyên nghiệp, lao động phổ thông 55 28,95%

B Theo loại hợp đồng lao động 190 100%

1 Không giới hạn 151 79,47%

2 Có thời hạn 39 20,53%

C Theo giới tính 190 100%

1 Nam 169 88,95%

2 Nữ 21 11,05%
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Tình hình nhân sự và chính sách đối với người lao động 

Thu nhập bình quân của người lao động qua các năm

STT Năm
Mức thu nhập bình quân

(Đồng/Người/Tháng)

1 2016 13.110.000

2 2017 12.160.000

3 2018 12.348.877

Chính sách lương, thưởng và phúc lợi
Căn cứ vào trình độ chuyên môn của từng người mà Công ty có những mức lương, thưởng khác nhau dựa 
theo quy chế nội bộ và phù hợp với quy định của Nhà nước. Ngoài ra, hàng năm Công ty còn tổ chức khám 
sức khỏe định kỳ cho toàn thể nhân viên Công ty nhằm giúp nhân viên bảo đảm về sức khỏe. Cán bộ nhân 
viên của DTV sẽ được hưởng các chính sách và chế bộ bảo hiểm như: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo 
hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn theo quy định Luật Lao Động của Nhà nước.

Chính sách đào tạo
DTV luôn chú trọng về đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty vì đó là nhân tố quan trọng cho sự tồn tại và phát 
triển của một doanh nghiệp. 
Công ty luôn tổ chức những buổi đào tạo chuyên nghiệp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, 
các kỹ năng, kiến thức về pháp luật phục vụ cho công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh. Có 
chính sách thưởng phù hợp nhằm khuyến khích, động viên cho những nhân viên có ý thức chủ động trong 
việc nâng cao tay nghề làm việc.

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Khoản mục
Năm 2017 Năm 2018

Giá trị
(Triệu đồng)

Tỷ trọng
(%)

Giá trị
(Triệu đồng)

Tỷ trọng
(%)

Doanh thu bán điện thương phẩm 365.551 96,46% 426.485 97,28%

Doanh thu bán thiết bị điện 13.397 3,54% 11.921 2,72%

Tổng cộng 378.948 100% 438.406 100%

Doanh thu hợp nhất của Công ty đến từ hai mảng hoạt động kinh doanh chính bao gồm: kinh doanh điện 
thương phẩm và kinh doanh thiết bị điện. Doanh thu bán điện thương phẩm vẫn là nguồn thu chủ yếu của 
DTV. Mảng hoạt động kinh doanh này tăng trưởng 16,67%, đạt 426,485 tỷ đồng, chiếm 97,28% trong cơ cấu 
doanh thu của DTV. Trong khi đó, doanh thu bán thiết bị điện lại ghi nhận giảm 11,02%, đạt 11,92 tỷ đồng, 
chỉ chiếm 2,72% trong cơ cấu doanh thu. 

Cơ cấu giá vốn hàng bán

Cơ cấu doanh thu thuần

Khoản mục

Năm 2017 Năm 2018

Giá trị
(Triệu đồng)

Tỷ trọng
(%)

Giá trị
(Triệu đồng)

Tỷ trọng
(%)

Giá vốn bán điện thương phẩm 311.363 98,25% 366.402 97,94%

Giá vốn bán thiết bị điện 8.016 2,53% 7.699 2,06%

Hoàn nhập dự phòng cải tạo (2.468) - - -

Tổng cộng 316.911 - 374.101 100%

Năm 2018, DTV hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện nên kinh tế trong nước có những điều 
kiện thuận lợi. Điều này góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản 
của bà con vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng. Qua đó, thu nhập 
và mức sống của bà con được nâng cao, nhu cầu điện dành cho sinh hoạt và sản xuất cũng gia tăng. 
Cụ thể, Công ty đã đạt được kết quả hoạt động kinh doanh vô cùng tích cực. Doanh thu thuần đạt 
hơn 438,406 tỷ đồng, tăng trưởng 15,69% so với năm 2017, vượt 6,03% kế hoạch đã được Đại hội 
đồng cổ đông đề ra. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận đạt 22,008 tỷ đồng, vượt 1,52% so với kế hoạch.
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN DỰ ÁN

Tên hạng mục
Số lượng 
công trình

Chiều dài (Km)
Dung lượng lắp 
mới TBA (kVA)

Tổng kinh phí 
(Triệu đồng)

Cải tạo lưới hạ áp 18 19 - 373

Xây dựng mới lưới hạ áp 28 10,96 - 1.404

Xây dựng mới đường dây trung áp 
và Trạm biến áp

51 0,72 3.575 4.573

Kiểm định thiết bị đo đếm (15.594 
điện kế và 15 MBA)

- - - 769

Đầu tư toàn bộ hệ thống đo đếm 
điện kể cả các thiết bị, phụ kiện 
kèm theo (5.250 hộ)

- - - 3.341

Sửa chữa thường xuyên - - - 1.657

Tổng cộng 97 30,68 3.575 12.117

Đầu tư cơ sở vật chất
Trong năm 2018, Công ty đã tiến hành cải tạo 18 công trình lưới hạ áp, xây dựng mới 28 công 
trình lưới hạ áp, thực hiện xây dựng mới 51 công trình đường dây trung áp và trạm biến áp. 
Bên cạnh đó, DTV cũng đã cho kiểm định 15.594 điện kế và 15 MBA, đầu tư toàn bộ hệ thống 
đo đếm điện cho 5.250 hộ dân. Ngoài ra, DTV còn tổ chức sửa chữa điện thường xuyên với 
chi phí hơn 1,6 tỷ đồng. Những công trình này góp phần mở rộng mạng lưới cấp điện về vùng 
nông thôn, nâng cao chất lượng dịch vụ và mang lại kết quả hoạt động kinh doanh tích cực hơn 
cho DTV.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu ĐVT TH 2017 TH 2018 KH 2018
TH 2018/
TH 2017

TH/KH 
2018

Doanh thu thuần Tr. đồng 378.948 438.406 413.489 115,69% 106,03%

Giá vốn hàng bán Tr. đồng 316.911 374.101 349.025 118,05% 107,18%

Lợi nhuận từ hoạt 
động kinh doanh

Tr. đồng 24.651 21.985 21.678 89,19% 101,42%

Lợi nhuận trước thuế Tr. đồng 24.812 22.008 21.678 88,70% 101,52%

Lợi nhuận sau thuế Tr. đồng 19.728 17.373 17.342 88,06% 100,18%

EPS Đồng 3.653 3.300 3.294 90,34% 100,18%

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 5,75 7,43

Hệ số thanh toán nhanh Lần 5,14 5,99

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số nợ/Tổng tài sản % 9,62 7,51

Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu % 10,65 8,12

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 48,09 44,7

Doanh thu thuần/Tổng tài sản Vòng 3,67 4,36

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 5,19 3,96

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 22,78 18,90

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 19,07 17,28

Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần % 6,49 5,01
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Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Chỉ tiêu khả năng thanh toán đánh giá năng lực khả 
năng tài chính của doanh nghiệp. Các hệ số trong 
năm 2018 đều tăng so với cùng kỳ năm 2017. Cụ 
thể, hệ số thanh toán ngắn hạn từ 5,75 lần lên 7,43 
lần. Hệ số thanh toán nhanh từ 5,14 lần tăng lên 
5,99 lần. Để đạt được những con số này, trong năm 
qua DTV đã có những chính sách phù hợp làm giảm 
22,44% nợ ngắn hạn so với năm 2017.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Tính đến cuối năm 2018, trong cơ cấu nợ phải trả 
của Công ty chỉ còn là nợ ngắn hạn. Dẫn đến các 
chỉ tiêu về cơ cấu vốn trong năm 2018 đều có sự 
sụt giảm. Hệ số nợ/tổng tài sản giảm từ 9,62% năm 
2017 xuống còn 7,51% năm 2018. Trong cơ cấu nợ 
của Công ty không có sự xuất hiện của nợ vay, điều 
này làm giảm áp lực về tài chính trong quá trình hoạt 
động của DTV.

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Vòng quay tổng tài sản của Công ty tăng từ 3,67 vòng năm 2017 lên thành 4,36 vòng năm 2018 nguyên nhân 
chính do doanh thu thuần trong năm tăng 6,03 % đạt 438,406 tỷ đồng. Trong khi đó, vòng quay hàng tồn kho 
giảm nhẹ, từ 48,09 vòng xuống còn 44,7 vòng.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của DTV đều có sự sụt giảm nhẹ trong năm 2018. Cụ thể ROE đạt 18,90%, 
ROA đạt 17,28%. Biên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm từ 6,49% trong năm 2017 xuống còn 5,01% 
trong năm 2018. Biên lợi nhuận sau thuế giảm chỉ còn 3,96%.
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

CỔ PHẦN CÔNG TY
Vốn điều lệ: 52.800.000.000 đồng
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thường: 5.280.000 cổ phần
Cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.264.000 cổ phần
Số lượng cổ phiếu quỹ: 16.000 cổ phiếu

STT Đối tượng Số lượng cổ đông
Số cổ phiếu sở 

hữu
Tỷ lệ nắm giữ

1 Cổ đông trong nước 113 5.247.300 99,38%

Tổ chức 4 4.942.800 94,2%

Cá nhân 109 304.500 5,18%

2 Cổ đông nước ngoài 3  16.700 0,32%

Tổ chức 2 15.200 0,29%

Cá nhân 1 1.500 0,03%

3 Cổ phiếu quỹ  16.000 0,30%

Tổng cộng 116 5.280.000 100%

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

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không

Các chứng khoán khác: Không

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN

Tên cổ đông lớn
Số CMND/

ĐKKD
Địa chỉ

Số lượng cổ phần 
đang nắm giữ

Tỷ lệ

Công ty Cổ phần Cơ 
điện lạnh

030074143
364, Cộng Hòa, phường 13, quận 
Tân Bình, Tp. HCM

3.489.272 66,08%

Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Đầu tư

103021608
59, phố Lý Thái Tổ, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

1.075.258 20,36%

Công ty Cổ phần 
Galax

101503257
Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, quận 
Hai Bà Trưng, Hà Nội

375.270 7,11%
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA
BAN GIÁM ĐỐC

• Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
• Tình hình tài chính
• Những cải tiến trong năm
• Kế hoạch phát triển trong tương lai
• Giải trình của ban Giám đốc với ý kiến kiểm toán



ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Thuận lợi
Năm 2018 tình hình kinh tế vĩ mô thuận lợi tạo điều 

kiện để các doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh mở 

rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND, các 

Sở, Ban ngành, các cấp chính quyền địa phương hỗ 

trợ Công ty trong việc quản lý đầu tư phát triển mở 

rộng lưới điện.

Được sự chỉ đạo, điều hành đúng đắn của Hội đồng 

quản trị, Ban Tổng Giám đốc và quyết tâm phấn đấu 

của toàn thể cán bộ, nhân viên trong Công ty.

Công ty có 7 chi nhánh điện nông thôn trên địa bàn 

7 huyện, với cơ sở vật chất khang trang nhằm vận 

hành lưới điện hiệu quả, kịp thời xử lý các sự cố 

điện.

Khó khăn
Tình trạng biến đổi khí hậu diễn ra thất thường, 

tính nhiễm mặn ở khu vực Đồng bằng sông 

Cửu Long đã ảnh hưởng đến tình hình sản 

xuất nông nghiệp của nhiều hộ dân trên địa 

bàn trong tỉnh sẽ làm giảm sản lượng điện 

năng tiêu thụ.

Địa bàn quản lý kinh doanh vùng sâu, vùng 

xa, vùng đồng bào dân tộc, sản lượng tiêu thụ 

điện thấp, giao thông đi lại khó khăn làm ảnh 

hưởng đến công tác ghi thu tiền điện và quản 

lý lưới điện.

Đánh giá tình hình chung

Chỉ tiêu ĐVT KH 2018 TH 2018
% tăng/giảm so 

với kế hoạch

Tổng doanh thu Triệu đồng 413.489 438.406 6,03%

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 21.678 22.008 1,52%

Đánh giá tình hoạt động kinh doanh
Trước những điều kiện thuận lợi và khó khăn trên, Ban Tổng giám đốc và tập thể người lao động 

Công ty đã nỗ lực, tận dụng mọi nguồn lực, phối hợp thực hiện và đạt được kết quả kinh doanh đáng 

tự hào. Doanh thu đạt 438,406 tỷ đồng, tăng trưởng 15,69% so với năm 2017. Hơn thế nữa, Công ty 

đã tích cực thực hiện kiểm soát chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, để đạt 22,008 tỷ 

đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 1,52% so với kế hoạch năm 2018.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2017 Năm 2018 Tỷ lệ tăng/giảm

Tài sản Triệu đồng 101.097 99.961 (1,12%)

Tài sản ngắn hạn Triệu đồng 55.647 55.827 0,32%

Tài sản dài hạn Triệu đồng 45.450 44.134 (2,90%)

Nợ phải trả Triệu đồng 9.727 7.509 (22,80%)

Nợ ngắn hạn Triệu đồng 9.682 7.509 (22,44%)

Nợ dài hạn Triệu đồng 44,14 0 0

Tài sản
Kết thúc năm 2018, tài sản của Công ty giảm nhẹ 1,12% so với năm 2017 đạt 99,96 tỷ đồng 
Trong cơ cấu tài sản của DTV, chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là tài sản ngắn hạn với 55,85% trong 
cơ cấu tổng tài sản. Năm 2018, tài sản ngắn hạn tăng nhẹ 0,32% so với cùng kỳ năm trước,  tài 
sản dài hạn cũng giảm nhẹ từ 45 tỷ xuống còn 44 tỷ. 

Nợ phải trả
Nợ phải trả của Công ty tại thời điểm cuối năm 2018 giảm mạnh về mức 7,509 tỷ đồng, tương  
đương giảm 22,80% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, Nợ ngắn hạn giảm 22,44% còn 7,509 
tỷ đồng và chiếm 100% trong cơ cấu nợ của Công ty. Ngoài ra, Công ty vẫn duy trì chính sách 
không sử dụng nợ vay, điều này thể hiện nỗ lực của DTV trong việc hướng đến một cơ cấu tài 

chính lành mạnh.
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NHỮNG CẢI CÁCH VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, 
CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ

> Có những phần thưởng nhằm khuyến khích những cá nhân có thành tích xuất sắc, sáng kiến 

trong công việc nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

> Thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Đảm bảo môi 

trường làm việc lành mạnh, an toàn.

> Cập nhật kịp thời quy định mới về quản trị công ty, công bố thông tin, đảm bảo tính công khai và 

minh bạch trong hoạt động của công ty, tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

> Thực hiện tốt quy chế tiết kiệm trong sử dụng điện, quy chế thi đua khen thưởng và tiêu chuẩn 

chấm điểm thi đua.
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Căn cứ tốc độ phát triển của thị trường và năng lực sản xuất của Công ty cũng như dự báo về diễn biến sắp 
tới của nền kinh tế trong và ngoài nước, Ban điều hành xây dựng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 

2019 như sau:

Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện 2018 Kế hoạch 2019 Tỷ lệ 2019/2018

Tổng doanh thu Triệu đồng 438.406 479.452 109,36%

Sản lượng điện Triệu Kwh 249,70 274,49 110%

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 22.008 28.301 128,59%

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 17.373 22.641 130,32%

Các biện pháp thực hiện cụ thể:
Để có thể hoàn thành được những mục tiêu đã đề ra cho năm 2019, DTV đã triển khai thực hiện 
những công việc chính:
* Công tác tổ chức:
Tiếp tục xây dựng bộ máy tổ chức quản lý hoạt động có hiệu quả, đảm bảo các quyết định, chủ trương 
của cấp quản lý được triển khai một cách rõ ràng và sáng suốt đến từng bộ phận.
Xây dựng các chính sách đào tạo nhân viên có trình độ chuyên môn cao, có khả năng giải quyết các 
vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc.
* Công tác an toàn:
Thực hiện tốt các quy định về an toàn sửa chữa và sử dụng điện tại Công ty.
Trang bị, kiểm tra và tổ chức các buổi tập huấn cho các cán bộ công nhân viên trong Công ty cũng 
như khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty.
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* Công tác kinh doanh:
Đưa ra các chương trình chăm sóc khách hàng 
cũ, phát triển các khách hàng tiềm năng và mở 
rộng mạng lưới điện đến các vùng lân cận. 
Giải quyết và xử lý các vấn đề của khách hàng 
phản hồi khi sử dụng dịch vụ lắp đặt điện của 
Công ty.

* Công tác khác:
Tinh gọn bộ máy quản lý, sắp xếp lực lượng lao 
động phù hợp với nhu cầu công việc của từng 
bộ phận, từng phòng ban.
Giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính 
sách cho người lao động theo quy định của Nhà 
nước.

Giải trình của ban Giám đốc về ý kiến kiểm toán: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của DTV 
được  Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán và đã có ý kiến chấp nhận toàn phần. Cho nên, DTV 
không tiến hành giải trình ở phần này.



BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

• Về các mặt hoạt động của Công ty
• Về hoạt động của Ban Giám đốc
• Các kế hoạch. định hướng của Hội đồng quản trị
• Báo cáo phát triển bền vững





ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Năm 2018, DTV đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông đề ra. Đảm bảo 
tốt công tác an toàn mạng lưới, không để xảy ra tình trạng rò rỉ điện gây ảnh hưởng đến những hộ 
dân lân cận. Đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ cho hoạt động lắp đặt đường điện, đào tạo nguồn 
nhân lực có trình độ, chuyên môn cao, chú trọng công tác khảo sát và tiếp thu ý kiến đóng góp của 
khách hàng nhằm nâng cao vị thế DTV trong ngành tại địa bàn tỉnh nhà, tạo ra nguồn doanh thu 
tăng trưởng bền vững trong những năm tiếp theo. Cán bộ quản lý Công ty có trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao, có năng lực, đạo đức nghề nghiệp và đoàn kết nội bộ.
Bên cạnh đó, Công ty cũng có chính sách chia sẻ một phần lợi nhuận vào các hoạt động vì cộng 
đồng xã hội như: đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa cho những gia đình chính sách, quỹ vì người 
nghèo và tàn tật, công tác đền ơn đáp nghĩa,....

ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Trong năm 2018, Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm 
vụ trong điều hành sản xuất kinh doanh, chuẩn bị các nội dung báo cáo và trình Hội đồng quản trị 
xem xét. Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 
một cách cẩn trọng có hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty. Thông qua các cuộc họp với 
Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đề xuất 
những giải pháp và xin ý kiến của Hội đồng quản trị để giải quyết kịp thời những khó khăn vướng 
mắc của Công ty. Công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động ngày càng được phát huy hiệu quả, nâng 
cao năng suất công việc, tiết kiệm chi phí hoạt động.
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Nhằm khắc phục những tồn tại và thực hiện 
tốt nhiệm vụ đặt ra, Công ty tập trung thực 
hiện các biện pháp:
• Tiếp tục thực hiện đề án phát triển khách 
hàng và giảm tổn thất điện năng.
• Kiện toàn bộ máy tổ chức Công ty nhằm 
đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn 
mới.
• Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, giám sát tổ 
chức đấu thầu mua sắm vật tư và các thiết 
bị thi công và thiết bị văn phòng phục vụ 
năm 2019 đúng theo quy định.

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

• Tăng cường công tác quản trị, giám sát chặt chẽ 
và chỉ đạo sâu sắc, kịp thời hoạt động kinh doanh 
của Ban điều hành và cán bộ quản lý để thực hiện 
đạt và vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội 
đồng cổ đông thường niên 2019.
• Tổ chức đầy đủ các phiên họp định kỳ của Hội 
đồng quản trị để thảo luận tình hình thực hiện 
kết quả sản xuất kinh doanh và đề ra kế hoạch 
theo từng thời điểm phù hợp với thực tế của địa 
phương và đơn vị.
• HĐQT sẽ tổ chức các phiên họp bất thường để 
xử lý những vấn đề phát sinh (nếu có) thuộc thẩm 
quyền của Hội đồng quản trị.
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BÁO CÁO
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Công ty luôn duy trì công tác quản lý, tuân thủ 
tuyệt đối các quy định của Pháp luật về công tác 
bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức của người 
lao động trong vấn đề bảo vệ môi trường. Điều 
kiện vệ sinh môi trường lao động hàng năm được 
Công ty kiểm tra, đánh giá và khắc phục kịp thời. 
Công ty luôn ý thức được trách nhiệm của mình 
đối với cộng đồng và xã hội trong công tác tư 
vấn cũng như hoạt động đầu tư. Tất cả các dự 
án Công ty tham gia công tác tư vấn, đầu tư đều 
tham vấn cộng đồng địa phương; tìm hiểu điều 
kiện môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội khu 
vực thực hiện dự án; đánh giá, dự báo tác động 
môi trường của dự án…; đưa ra các biện pháp 
phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực, ứng 
phó rủi ro, sự cố của dự án…

Do đặc thù ngành hoạt động, nguồn năng lượng công ty đang sử dụng cũng chính là hàng hóa mà Công ty 
kinh doanh. Tiêu thụ năng lượng điện của Công ty chủ yếu dùng cho các hoạt động tại văn phòng làm việc. 
Bên cạnh đó, Công ty còn sử dụng các nguồn nguyên liệu hóa thạch như: xăng, dầu, nhớt để vận hành các 
phương tiện, máy móc phục vụ cho việc lắp đặt các công trình điện.
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Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh:
Lĩnh vực hoạt động của Công ty nhằm phục vụ cho sự phát triển của xã hội. Việc đầu tư mở rộng mạng lưới 
hoạt động của DTV cũng không nằm ngoài mục tiêu này.
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QUẢN TRỊ CÔNG TY
• Hội đồng quản trị
• Ban kiểm soát
• Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
Công ty không có tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

STT Họ và tên Chức danh
Số buổi họp 

tham dự
Tỷ lệ

Lý do không 
tham dự

1 Lê Thị Khê Chủ tịch 4 100%

2 Nguyễn Trọng Hiền Thành viên 4 100%

4 Lê Tuấn Hải Thành viên 4 100%

5 Nguyễn Tống Sơn Thành viên 4 100%

6 Lý Ngọc Tuấn Thành viên 4 100%

Đánh giá tình hình chung

Quyết định HĐQT

Các nghị quyết và quyết định trong năm 2018 của HĐQT

STT Số quyết định Ngày ban hành Nội dung

1 14/QĐ-HĐQT 30/1/2018
Quyết định tặng giấy khen tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 
2017

2 15/QĐ-HĐQT 30/1/2018
Quyết định tặng giấy khen cho cá nhân hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ năm 2017

3 29/QĐ-HĐQT 7/5/2018
Quyết định về việc ban hành hệ thống thang, bảng lương, Quy 
chế trả lương và khen thưởng bằng tiền năm 2018

4 34/QĐ-HĐQT 14/6/2018 Quyết định ban hành Quy chế tài chính và chi tiêu nội bộ

5 35/QĐ-HĐQT 14/6/2018 Quyết định ban hành Quy chế cán bộ

6 37/QĐ-HĐQT 1/8/2018
Quyết định miễn nhiệm chức vụ phó Giám đốc Điện nông thôn 
Càng Long

7 38/QĐ-HĐQT 1/8/2018 Quyết định bổ nhiệm Thư ký HĐQT

8 39/QĐ-HĐQT 10/8/2018
Quyết định về việc kiêm nhiệm phó Giám đốc Điện nông thôn 
Châu Thành

9 40/QĐ-HĐQT 10/8/2018 Quyết định về việc điều động cán bộ
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STT Số nghị quyết Ngày ban hành Nội dung

1 17/NQ-HĐQT 12/02/2018
NQ về việc bổ sung vốn đầu tư xây dựng lưới điện phục vụ nuôi 
thủy sản khu vực xã Hòa Minh - huyện Châu Thành

2 18/NQ-HĐQT 01/03/2018
NQ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chương trình 
nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện trung, hạ áp, khách hàng 
và mua sắm năm 2018

3 19/NQ-HĐQT 02/03/2018
NQ về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

4 20/NQ-HĐQT 05/03/2018
NQ về việc chấp thuận đơn xin thôi chức vụ Trưởng phòng Tổ 
chức-Hành chính (TC-HC) và đề bạc chức vụ phó phòng TC-HC

5 21/NQ-HĐQT 28/3/2018 NQ về việc phê chuẩn tài liệu Đại hội đồng Cổ đông năm 2018

6 22/NQ-HĐQT 03/4/2018
NQ về việc phê duyệt kết quả xét thầu cung cấp máy biến áp 
(MBA) và điện kế

7 23/NQ-HĐQT 03/4/2018
NQ về việc phê duyệt kết quả xét thầu cung cấp điện, cung cấp 
phụ kiện đường dây, MBA, phụ kiện nhánh rẽ khách hàng

8 24/NQ-HĐQT 19/04/2018 NQ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

9 26/NQ-HĐQT 02/05/2018
NQ về việc cho đăng tải thông tin mời thầu mua sắm vật tư thiết 
bị trên cổng thông tin điện tử của Công ty

10 27/NQ-HĐQT 02/05/2018
NQ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật 
tư thiết bị cho công tác lắp đặt nhánh rẽ khách hàng

11 28/NQ-HĐQT 02/05/2018
NQ về việc phê chuẩn kết quả sản xuất kinh doanh quí 01 và kế 
hoạch quí 2 năm 2018

12 30/NQ-HĐQT 17/5/2018
NQ về việc phê chuẩn kết quả xét thầu gói thầu cung cấp cáp 
điện hạ áp (gói 9) và cung cấp thiết bị đóng cắt, tụ bù (gói 10)

13 31/NQ-HĐQT 24/5/2018
NQ về việc thu hồi Nghị quyết số 25 về việc chốt danh sách trả 
cổ tức lần 2 năm 2017

14 32/NQ-HĐQT 24/5/2018 NQ về việc chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2 năm 2017

15 33/NQ-HĐQT 13/6/2018 NQ về việc ban hành các Quy chế

16 36/NQ-HĐQT 31/7/2018 NQ phiên họp thứ 2 của HĐQT

17 37/NQ-HĐQT 9/8/2018
NQ về việc thông qua nội dung văn bản lấy ý kiến Ủy viên 
HĐQT

18 41/NQ-HĐQT 8/11/2018 NQ phiên họp thứ 3 của HĐQT

19 44/NQ-HĐQT 12/12/2018
NQ về việc thông qua nội dung văn bản lấy ý kiến Ủy viên 
HĐQT

Nghị quyết HĐQT
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

Thù lao, lương, thưởng và các khoản lợi ích

STT Họ và tên Chức vụ Thù lao Ghi chú

I Hội đồng quản trị

1 Lê Thị Khê Chủ tịch HĐQT 75.000.000

2 Lý Ngọc Tuấn Thành viên 28.000.000 Bổ nhiệm tháng 
4/2018

3 Nguyễn Trọng Hiền Thành viên 42.000.000

4 Võ Phùng Thuận Thành viên 14.000.000 Miễn nhiệm 
tháng 4/2018

5 Lê Tuấn Hải Thành viên 42.000.000

6 Vũ Hiển Thành viên 14.000.000 Miễn nhiệm 
tháng 4/2018

7 Nguyễn Tống Sơn Thành viên 28.000.000
Bổ nhiệm tháng 

4/2018

II Ban kiểm soát

1 Nguyễn Thị Huỳnh Phương Trưởng BKS 60.000.000

2 Lương Thu Hằng Thành viên 36.000.000

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 39



• Ý kiến kiểm toán
• Báo cáo tài chính đã kiểm toán

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐIỆN NÔNG THÔN TRÀ VINH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

Trà Vinh, ngày 25 tháng 3 năm 2019

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Công ty Cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh

Địa chỉ: Khóm 1, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Website: www.diennongthontv.com
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