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THÔNG TIN CHUNG
Thông tin khái quát về công ty 

Quá trình hình thành và phát triển

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Sơ đồ tổ chức

Định hướng phát triển 

Các rủi ro



THÔNG TIN KHÁI QUÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN NÔNG THÔN TRÀ VINH

Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp số

số 2100110200 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp thay 
đổi lần 4 ngày 01/08/2017, cấp lần đầu vào ngày 13/07/2006.

Vốn điều lệ 52.800.000.000 đồng 

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

Số điện thoại (0294) 6520 688 

Số fax (0294) 3850 017

Website www.diennongthontv.com

Mã chứng khoán DTV
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

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.

TIỀN THÂN

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

10/1996
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.

07/2006

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

09/2010
Thay đổi giấy chứng 
nhận đăng ký kinh do-
anh lần 4.

08/2017
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CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU

Năm Hình thức khen thưởng Quyết định

2013

Huân chương LĐ hạng ba giai đoạn 2009-2013 

(đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 

2009 – 2013 góp phần vào sự nghiệp xây dựng 

Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ tổ quốc).

Quyết định số 2665/QĐ-CTN, ngày 17 tháng 10 

năm 2014 của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN 

Việt Nam. 

2013 

Bằng khen của Bộ Y tế “đã có thành tích trong 

công tác phòng chống bệnh nghề nghiệp và 

chăm sóc sức khỏe người lao động năm 2013”.

Quyết định số: 885/QĐ-BYT ngày 13/3/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế 

2014 Cờ thi đua Tỉnh QĐ số 695/QĐ-UBND, ngày 08/5/2015

2015

Bằng khen UBND tỉnh “Đã có thành tích đóng góp 

cho phong trào thi đua yêu nước tỉnh Trà Vinh 05 

năm (2010-2015)”

QĐ số 1430/QĐ-UBND, ngày 01/9/2015

2016 Cờ thi đua Tỉnh QĐ số 929/QĐ-UBND, ngày 06/5/2016

2018
Bằng khen UBND tỉnh “Đã hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm 2018”.

• QĐ số 1652/QĐ-UBND, ngày 27/8/2019

• QĐ số 368/QĐ-UBND, ngày 06/3/2019

2019

Bằng khen của Bộ Công Thương “Có thành tích 

xuất sắc trong thực hiện chương trình mục tiêu 

quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Bộ 

Công Thương, giai đoạn 2010 – 2020”

QĐ số 2854/QĐ-BCT, ngày 19/9/2019 do Thứ 

Trưởng Bộ Công Thương: Cao Quốc Hưng ký.

Năm Hình thức khen thưởng Quyết định

2009 Cờ thi đua cấp Tỉnh
Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 10tháng 3 năm 

2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.

2010 Cờ thi đua cấp Tỉnh
Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 18tháng 4 năm 

2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.

2011

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai 

đoạn 2009 – 2011 (đã có thành tích xuất 

sắc trong công tác từ năm 2009 – 2011 góp 

phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã 

hội và Bảo vệ tổ quốc).

Số 1308/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Thủ 

tướng Chính phủ.

2012
Bằng khen của UBND tỉnh giai đoạn 2011-

2012

Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 22tháng 4 năm 

2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2012

Bằng khen của UBND tỉnh năm 2012 (thay 

Cờ) (đã có thành tích xuất sắc trong thực 

hiện nhiện vụ chính trị năm 2012)

Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 02tháng 5 năm 

2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2013

Bằng khen của UBND tỉnh 2013 (thay Cờ) 

(đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện 

nhiện vụ chính trị năm 2013)

Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 29tháng 4 năm 

2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.
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- 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.

Ngành nghề kinh doanh

Địa bàn hoạt động
Công ty hoạt động và kinh doanh trên 7 huyện, thị xã và một phần thành phố Trà Vinh

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Công ty con, Công ty liên kết: Công ty hiện không có công ty con, công ty liên kết.
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty
• 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 mục 
tiêu tối đa hóa lợi nhuận

Chiến lược 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 
phát triển bền vững

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.

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.

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.
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Các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường đều phải đối 

mặt với những rủi ro đến từ nền kinh tế như tăng trưởng 

kinh tế, lãi suất, tỷ giá… Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng 

phải đối mặt với những rủi ro đặc thù của ngành đang 

hoạt động. Sự biến động của những nhân tố này theo 

hướng tích cực hay tiêu cực đều dẫn đến những rủi ro 

tiềm tàng nhất định, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh. Vì vậy, DTV luôn nắm bắt những biến động 

này nhằm đề ra biện pháp ứng phó phù hợp với tình hình 

hiện tại.

Rủi ro kinh tế

Nhìn chung, tình hình kinh tế của nước ta trong năm 2019 

tiếp tục khởi sắc với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,02%, 

là năm thứ hai liên tiếp tăng trên 7% kể từ năm 2008 trở 

lại đây. Kinh tế vĩ mô tương đối ổn định, lạm phát được 

kiểm soát ở mức dưới 4%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch 

theo hướng tích cực, v.v…. Mặc dù vậy, kinh tế nước ta 

đang phải đối mặt với bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều 

biến động như chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã 

ảnh hưởng chung đến thương mại toàn cầu. Ngoài ra, 

diễn biến phức tạp của dịch bệnh đã tác động đến giá cả 

hàng hóa, làm ảnh hưởng tương đối lên các chính sách 

hoạt động của các doanh nghiệp trong và ngoài nước nói 

chung, cũng như hoạt động của DTV nói riêng.

Trong giai đoạn từ năm 2010 trở lại đây,theo Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhu cầu năng lượng 

của Việt Nam tăng nhanh với mức tăng trưởng bình 

quân ước đạt trên 10 %/năm và được dự báo tiếp 

tục tăng mạnh trong thời gian tới. Đứng trước những 

thuận lợi và thách thức trong năm 2020, DTV tiếp 

tục xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp, kết hợp 

với việc theo dõi, cập nhật diễn biến của thị trường 

nhằm phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp kịp 

thời cho những vấn đề xảy ra, biến thách thức của thị 

trường trở thành cơ hội hoạt động của Công ty.

Rủi ro pháp luật

Hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Phát 

triển Điện Nông thôn Trà Vinh chịu sự chi phối 

của hệ thống pháp luật Việt Nam như Luật Do-

anh nghiệp, Luật Thuế, Luật Đầu tư và các văn 

bản pháp lý liên quan. Ngoài ra, cổ phiếu của 

Công ty được giao dịch trên sàn Upcom nên còn 

chịu sự tác động của Luật Chứng khoán, các 

nghị định, thông tư có liên quan, v.v…. Trong 

thời gian sắp tới, để thích nghi và xử lí kịp thời 

các vấn đề phát sinh do sự thay đổi các Luật và 

văn bản dưới Luật trong tương lai, Công ty luôn 

chủ động phân bổ nhân sự để theo sát, cập nhật 

kịp thời và tuân thủ nghiêm chỉnh theo những 

quy định mới để tránh các rủi ro về mặt pháp lý, 

đảm bảo cho hoạt động của Công ty được ổn 

định, liên tục.

CÁC RỦI RO
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Rủi ro đặc thù ngành

Rủi ro nguyên liệu đầu vào

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), năm 2019, 

sản lượng điện chủ yếu của Việt Nam là đến từ ba 

nguồn chính, cụ thể cơ cấu điện từ nhiệt điện (than và 

dầu) chiếm khoảng 39%, thủy điện chiếm hơn 41 %, 

khí thiên nhiên chiếm 18,88%, còn lại là nhập khẩu. Bởi 

tình trạng biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đang 

ngày càng diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đáng kể 

đến hoạt động của các nhà máy nhiệt điện cũng như các 

đập thủy điện từ đó ảnh hưởng đến nguồn cung điện 

đến các trạm biến áp, trong khi đó nhu cầu về điện vẫn 

không ngừng gia tăng làm cho ngành điện nói chung và 

DTV nói riêng đối mặt với thực trạng cung không đủ cầu. 

Bên cạnh đó, điện là mặt hàng kinh doanh chịu sự quản 

lý của nhà nước. Cụ thể giá điện đầu vào thành phẩm 

phụ thuộc hoàn toàn vào EVN, trong khi đó giá bán 

được quy định chặt chẽ bởi Chính Phủ. Điều này cũng 

làm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty, 

tuy nhiên đây là đặc thù chung của toàn ngành, DTV chỉ 

có thể hạn chế thấp nhất tác động thông qua các chính 

sách vận hành, đồng thời kết hợp với chính quyền địa 

phương tuyên truyền người dân chung tay sử dụng điện 

hiệu quả.

Rủi ro cháy nổ/an toàn lao động:

Với đặc thù là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cung cấp điện, Công ty phải đối mặt với những rủi ro đặc 

thù ngành như chập, cháy, nổ từ những sự cố bất ngờ ở các trạm biến áp. Từ đó, gây hậu quả nghiêm trọng đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh của các công ty trong vùng. Để phòng ngừa và hạn chế những rủi ro trên, Công ty đã chủ 

động áp dụng các biện pháp quản lý kỹ thuật như lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị định kỳ thường xuyên, 

chuẩn bị hệ thống dự phòng nhằm đảm bảo công việc diễn ra liên tục, không bị gián đoạn để nâng cao hiệu quả trong 

công việc cũng như vận hành của doanh nghiệp, giảm thiểu sai sót và thiệt hại trong công tác vận hành.

Rủi ro khác
Ngoài những rủi ro nêu trên trong quá trình hoạt động thì Công ty còn chịu tác động mang tính khách quan như thiên 

tai, những biến đổi khắc nghiệt của khí hậu, dịch bệnh, v.v… có thể gây thiệt hại về con người và tài sản. Do vậy, Công 

ty đã chủ động xây dựng biện pháp phòng ngừa nếu có thiệt hại xảy ra từ những nguyên nhân trên.

CÁC RỦI RO
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổ chức và nhân sự

Tình hình đầu tư

Tình hình tài chính

Cơ cấu cổ đông

thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Báo cáo phát triển bền vững
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Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2019, các yếu tố như tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục đà tăng trên 7%, lạm phát được kiểm soát, các dự 

án phát triển hạ tầng quan trọng ở đồng bằng sông Cửu Long được đưa vào hoạt động, đã góp phần tạo nên nhiều 

cơ hội và thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty.Cụ thể, doanh thu thuần trong năm 2019 của DTV đạt gần 

493 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 12% so với năm 2018 và vượt kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế cũng đạt trên 26 

tỷ đồng, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đơn vị: Triệu đồng

Khoản mục

Năm 2018 Năm 2019
% Năm 

2019/2018
Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%)

Doanh thu bán điện thành phẩm 426.485 97,28% 480.991 97,60% 112,78%

Doanh thu bán thiết bị điện 11.921 2,72% 11.811 2,40% 99,08%

Doanh thu thuần 438.406 100,00% 492.802 100,00% 112,41%

Doanh thu thuần năm 2019 đạt 492,8 tỷ đồng đến từ hai 

mảng hoạt động kinh doanh truyền thống của Công ty. 

Trong đó, riêng doanh thu đến từ bán điện thành phẩm 

đã chiếm đến hơn 97% trong cơ cấu doanh thu đạt gần 

481 tỷ đồng, và tiếp tục tăng trưởng khá cao (gần 13%) 

so với năm 2018.Kết quả này xuất phát từ nguyên nhân 

là do Bộ Công Thương ban hành Quyết định 648/QĐ-

BCT điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2019 

là 1.864,44 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT), tăng 

8,36% so với mức giá bán lẻ điện bình quân hiện hành 

kể từ ngày 20/03/2019 và một phần sản lượng tăng.

Mặt khác, doanh thu bán thiết bị điện lại ghi nhận mức 

giảm nhẹ so với năm trước và chỉ chiếm chưa đến 3% 

trong tổng doanh thu thuần. Nhìn chung cơ cấu doanh 

thu trong năm 2019, không có nhiều thay đổi so với các 

năm trước khi nguồn thu chủ đạo vẫn đến từ mặt hàng 

điện thành phẩm và định hướng sẽ được duy trì ổn định 

trong tương lai.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Cơ cấu doanh thu thuần

Cơ cấu doanh thu thuần

Doanh thu bán điện thành phẩm

Doanh thu bán thiết bị điện

2018 2019

97,28%

2,72%

97,28%

2,40%
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Khoản mục

Năm 2018 Năm 2019
% Năm 

2019/2018
Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%)

Giá vốn điện thương phẩm 355.564 95,04% 403.674 96,21% 113,53%

Giá vốn của thiết bị điện 6.749 1,80% 5.519 1,32% 81,78%

Chi phí khấu hao 5.879 1,57% 4.295 1,02% 73,06%

Chi phí phân bổ 4.333 1,16% 4.270 1,02% 98,55%

Chi phi khác 1.575 0,42% 1.828 0,44% 116,06%

Giá vốn hàng bán 374.101 100,00% 419.586 100,00% 112,16%

Cơ cấu giá vốn hàng bán 
Đơn vị: Triệu đồng

2018 2019

Giá vốn của thiết bị điện

Giá vốn điện thương phẩm

Chi phí khác

Chi phí phân bổ

Chi phí khấu hao

Cơ cấu giá vốn hàng bán 

95,04%

0,42%
1,16%

1,57%
1,80%

96,21%

1,32%
1,02% 1,02%

0,44%

Trong năm 2019, mặc dù doanh thu thuần tăng trưởng 

khá tốt tuy nhiên do giá vốn hàng bán năm 2019 tăng 

hơn 12% so với năm 2018, dẫn đến lợi nhuận trước 

thuế năm 2019 chỉ đạt 26.006 triệu đồng (tương ứng 

91.89% kế hoạch Đại hội đặt ra là 28.301 triệu đồng). 

Nguyên nhân làm tăng giá vốn này do tỷ lệ tổn thất điện 

năng cao hơn dự kiến và các giải pháp chống tổn thất 

điện năng ở một số đơn vị thực hiện chưa hiệu quả; 

một phần bị ảnh hưởng bởi tiến độ cải tạo xây dựng các 

công trình còn chậm do phụ thuộc lịch cắt điện của các 

đơn vị điện lực; mưa bão kéo dài phát sinh nhiều sự số 

gây mất điện trên diện rộng; sản lượng điện tiêu thụ tại 

các khu vực nuôi thủy sản và trồng hoa màu trong năm 

2019 giảm mạnh. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh mức giá 

bán điện bình quân tăng thêm 8,36% từ 20/03/2019 của 

Bộ công thương cũng là yếu tố dẫn đến giá vốn hàng bán 

tăng, đặc biệt là giá vốn điện thương phẩm.
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Thành viên ban điều hành

Thành viên Chức vụ
Số lượng cổ phần 

nắm giữ (31/12/2019)

Tỷ lệ sở hữu/ 

Vốn điều lệ

Ông Lý Ngọc Tuấn Tổng Giám đốc 3.800 0,07%

Bà Trương Thị Thùy Linh Phó Tổng Giám đốc 32.900 0,62%

Bà Lê Thị Ngọc Hằng Kế toán trưởng 4.300 0,08%
Những thay đổi trong ban điều hành: không có

Số lượng cán bộ công nhân viên

Tính đến 31/12/2019, tổng số lao động của Công ty là 182 người với cơ cấu cụ thể như sau:

STT Tiêu chí Số lượng (người) Tỷ trọng (%)

I Theo trình độ lao động 182 100,00%

1 Trình độ đại học,trên đại học 57 31,32%

2 Trình độ cao đẳng 28 15,38%

4 Trình độ trung cấp 46 25,27%

5 Công nhân kỹ thuật 50 27,47%

6 Lao động phổ thông 1 0,55%

II Theo loại hợp đồng lao động  182 100,00%

1 Hợp đồng không thời hạn 142 78,02%

2 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) 2 1,10%

3 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 38 20,88%

III Theo giới tính 182 100,00%

1 Nam 160 87,91%

2 Nữ 22 12,09%

Quốc tịch:

Trình độ chuyên môn:

Chức vụ hiện nay tại Công ty:

Số cổ phần nắm giữ tại thời 

điểm 31/12/2019:

Tỷ lệ sở hữu:

Việt Nam

Kỹ sư Điện – Điện tử (Điện năng)

Thành viên HĐQT kiêm Tổng 

giám đốc

3.800 cổ phiếu

0,07%

Ông Lý Ngọc Tuấn

Quốc tịch:

Trình độ chuyên môn:

Chức vụ hiện nay tại Công ty:

Số cổ phần nắm giữ tại thời 

điểm 31/12/2019:

Tỷ lệ sở hữu:

Việt Nam

Cử nhân Quản trị kinh doanh

Phó Tổng giám đốc

32.900 cổ phiếu

0,62% Vốn điều lệ

Bà Trương Thị Thùy Linh

Quốc tịch:

Trình độ chuyên môn:

Chức vụ hiện nay tại Công ty:

Số cổ phần nắm giữ tại thời 

điểm 31/12/2019:

Tỷ lệ sở hữu:

Việt Nam

Cử nhân kinh tế

Kế toán trưởng

4.300 cổ phiếu

0,08%

Bà Lê Thị Ngọc Hằng

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
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Công ty xây dựng chính sách lương thưởng phù hợp với 

đặc trưng ngành nghề hoạt động và bảo đảm cho người 

lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định 

của Nhà nước, phù hợp với trình độ, năng lực và công 

việc chuyên môn của từng người. Xây dựng quỹ tiền 

lương theo đúng quy định của Nhà nước (theo năng suất 

lao động).

Nhằm khuyến khích, động viên cán bộ công nhân viên 

trong Công ty gia tăng năng suất lao động và hiệu quả 

đóng góp, Công ty có chính sách thưởng định kỳ và khen 

thưởng đột xuất cho cá nhân, tập thể có những đóng góp 

thiết thực vào kết quả hoạt động chung.

Công ty trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo 

đúng quy định của pháp luật. Công ty 

luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để Công 

đoàn và Đoàn thanh niên Công ty hoạt 

động hiệu quả. Hằng năm, cán bộ công 

nhân viên Công ty đều được hưởng chế 

độ vào các dịp lễ, tết.

Các chính sách đối với người lao động Chính sách tuyển dụng nhân sự
Chất lượng nguồn lao động luôn đóng vai trò 
cực kỳ quan trọng trong việc duy trì ổn định 
hoạt động sản xuất cũng như nâng cao chất 
lượng sản phẩm, do đó khâu tuyển dụng nhân 
sự luôn được Công ty chú trọng. Căn cứ Quy 
định về tuyển dụng và sử dụng lao động, hằng 
năm Công ty đều xây dựng kế hoạch đổi mới 
công tác tuyển dụng lao động để trình Hội 
đồng quản trị phê duyệt.

Thu nhập bình quân

Con người là yếu tố cốt lõi trong mọi hoạt động của các loại hình doanh nghiệp, là chìa khóa quyết định sự thành công 

của doanh nghiệp. Do vậy, trong các năm qua, Công ty luôn quan tâm đến điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh 

thần của người lao động. Mức lương bình quân của CBCNV năm sau đều cao hơn năm trước, cụ thể:

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

Tổng số lượng người lao động (người) 196 190 182

Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)  12.160.000  12.348.877  12.813.620 

Chính sách khen thưởng

Chính sách phúc lợi

Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án

Các khoản đầu tư mới : không có

Các công ty con, công ty liên kết: không có

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (tiếp theo)
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Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu Thực hiện 2018 Thực hiện 2019
% Thực hiện 2019/ 

Thực hiện 2018

Doanh thu thuần 438.406 492.802 112,41%

Lợi nhuận từ HĐKD 21.985 27.490 125,04%

Lợi nhuận khác 23 (1.483) -

Lợi nhuận trước thuế 22.008 26.006 118,17%

Lợi nhuận sau thuế 17.373 20.447 117,69%

Lợi nhuận sau thuế 326.059 415.145 27,32%

Tình hình tài chính

Nhìn chung, năm 2019 Công ty cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh 

ghi nhận một năm sản xuất – kinh doanh khả quan, có nhiều điểm sáng 

tích cực. Các chỉ số tài chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn năm 

2018, với mức tăng hàng chục phần trăm ở hầu hết các chỉ số.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
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Chỉ tiêu khả năng thanh toán
Chỉ tiêu khả năng thanh toán đánh giá năng lực tài 

chính và khả năng thanh toán các khoản nợ của 

doanh nghiệp. Hệ số thanh toán ngắn hạn cuối năm 

2019 giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước từ 7,43 lần 

xuống 6,99 lần. Tuy nhiên các chỉ số này vẫn đảm 

bảo an toàn khi tài sản ngắn hạn vẫn lớn hơn nhiều 

nợ ngắn hạn và DTV không phát sinh bất kỳ khoản 

vay tài chính ngắn hạn nào.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Chỉ tiêu cơ cấu vốn phản ánh mối quan hệ của chỉ số nợ 

đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Trong năm 2019, 

Công ty tiếp tục chỉ duy trì nợ ngắn hạn trong cơ cấu nợ 

phải trả. Do đó, trong năm khi tăng các khoản phải trả ngắn 

hạn làm cho các chỉ tiêu về cơ cấu vốn có xu hướng tăng 

nhẹ lên. Cụ thể, hệ số nợ/ tổng tài sản tăng lên 8,76% từ 

mức 7,51%cuối năm 2018 và hệ số nợ/vốn chủ sở hữu tăng 

từ 8,12% lên 9,60%. Một điểm tích cực là trong cơ cấu nợ 

của Công ty đã không xuất hiện nợ vay trong 2 năm qua, 

điều này cho thấy DTV luôn có sẵn nguồn tiền cho các hoạt 

động của Công ty.

Năm 2019, DTV ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh dù chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng vẫn tiếp tục tăng 

trưởng khả quan. Do đó các chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

của DTV đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2018. 

Cụ thể ROE và ROA đều tăng trưởng gần 3% trong khi đó 

biên lợi nhuận hoạt động kinh doanh và biên lợi nhuận sau 

thuế cũng có mức tăng nhẹ.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lờiChỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay tổng tài sản và vòng quay hàng tồn kho 

của Công ty không có biến động đáng kể do không 

có nhiều thay đổi trong hoạt động của DTV. Các chỉ 

số vòng quay hàng tồn kho 44,60 vòng và vòng quay 

tổng tài sản là 4,75 vòng phản ảnh đặc thù chung 

ngành phân phối điện thương mại và cho thấy hoạt 

động của DTV trong năm vẫn đạt được hiệu quả 

cao.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2018 Năm 2019

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 7,43 6,99

Hệ số thanh toán nhanh Lần 5,99 6,14

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 7,51% 8,76%

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 8,12% 9,60%

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 44,71 44,60

Hiệu suất sử dụng tài sản Vòng 4,36 4,75

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu  thuần % 3,96% 4,15%

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) % 18,90% 21,45%

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) % 17,28% 19,70%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần % 5,01% 5,58%
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Cổ phần

Số lượng cổ phần: 5.280.000 cổ phần.

Mệnh giá cổ phiếu:  10.000 đồng.

Số cổ phiếu ưu đãi: không có.

Số cổ phiếu phổ thông: 5.280.000 cổ phần.

Số lượng cổ phiếu quỹ: 16.000 cổ phần

Số cổ phiếu đang lưu hành: 5.264.000 cổ phần.

Cơ cấu cổ đông

Tính đến 31/12/2019, danh sách các cổ đông của Công ty có cơ cấu cụ thể như sau:

STT Loại cổ đông
Số lượng 

cổ đông

Số lượng 

cổ phiếu
Giá trị (đồng)

Tỷ lệ sở hữu 

(%)

I Cổ đông trong nước 111 5.245.000 52.450.000.000 99,34%

1 Cổ đông nhà nước - - - -

2 Cổ đông tổ chức 4 4.942.800 49.428.000.000 93,61%

3 Cổ đông cá nhân 107 302.200 3.022.000.000 5,72%

II Cổ đông nước ngoài  4  19.000  190.000.000 0,36%

1 Cá nhân 1 1.500 15.000.000 0,03%

2 Tổ chức 3 17.500 175.000.000 0,33%

III Cổ phiếu quỹ 1 16.000 160.000.000 0,30%

Tổng cộng 116 5.280.000 5.280.000.000 100,00%

Danh sách cổ đông lớn

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

Giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm: Không có

Các chứng khoán khác: Không có

Tên tổ chức/ cá nhân Số lượng cổ phần Tỷ lệ/VĐL

Công ty CP Cơ Điện Lạnh 3.489.272 66,08%

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA 1.075.258 20,36%

Công ty CP Galax 375.270 7,11%
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Tiêu thụ năng lượng

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG

Công ty cổ phần Phát triển Điện Nông thôn 

Trà Vinh hoạt động tiêu thụ năng lượng chủ 

yếu để phục vụ hoạt động của trụ sở và các 

đơn vị. Bên cạnh đó, Công ty cũng dùng 

các nguyên liệu hóa thạch như xăng, dầu,... 

để vận hành máy móc, thiết bị trong công 

việc. Tiết kiệm năng lượng luôn là vấn đề 

được quan tâm tại không chỉ DTV mà tất cả 

các doanh nghiệp cả nước. Sử dụng năng 

Tiêu thụ nước

Do đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty là đơn vị tư vấn, kinh doanh 

và phân phối điện năng nên các hoạt động 

sử dụng nguồn nước chủ yếu phục vụ cho 

nhu cầu sinh hoạt của trụ sở làm việc và 

các đơn vị liên quan. Công ty nổ lực nâng 

cao ý thức của tập thể CB – NV trong việc 

tiết kiệm nước trong sinh hoạt và hoạt động 

thường nhật.

Chính sách liên quan đến người lao động

Con người là vốn quý giá nhất của mỗi doanh nghiệp – hơn lúc nào hết, câu nói này càng có giá trị và ý nghĩa khi 

nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng hội nhập toàn cầu một cách mạnh mẽ, tính chất cạnh tranh của nền kinh tế thị 

trường ngày càng tăng cao, thì yếu tố con người ngày càng là nền tảng và trọng yếu nhất trong mỗi tổ chức, đặc biệt 

là mỗi doanh nghiệp. Điều đó, đòi hỏi ban lãnh đạo Công ty phải có cách tiếp cận mới về việc tuyển dụng và sử dụng 

lao động mà cốt lõi là tuyển dụng nhân tài hàng năm.

Chính sách tuyển dụng nhân sự

Chất lượng nguồn lao động luôn đóng vai trò cực kỳ quan 

trọng trong việc duy trì ổn định hoạt động sản xuất cũng 

như nâng cao chất lượng sản phẩm, do đó khâu tuyển 

dụng nhân sự luôn được Công ty đầu tư, chú trọng. DTV 

luôn ưu tiên các ứng viên có năng lực, tâm huyết và trình 

độ tay nghề trong lĩnh vực điện.

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

Với mục tiêu tạo sự thoải mái và công bằng cho người 

lao động khi gắn bó với Công ty, DTV luôn quan tâm đến 

việc xây dựng quy chế trả lương hợp lý cho CB-NV. Năm 

2019, Công ty đã áp dụng hệ thống thang, bảng lương 

và chế độ phụ cấp lương phù hợp với quy định của nhà 

nước. Công ty còn quan tâm động viên người lao động 

bằng nhiều hoạt động thiết thực khác như chi tiền làm 

thêm giờ, tặng quà cho CB – NV nhân dịp lễ, Tết. Ngoài 

ra Công ty cũng trích từ nguồn quỹ phúc lợi để tổ chức 

những buổi tham quan du lịch cho CBNV.

Chính sách khác
Hằng năm, Công ty đều tổ chức cho CB-NV kiểm tra sức khỏe định kỳ ít nhất 01 lần/năm. Công ty còn quan tâm hỗ trợ 

những gia đình CB-NV có hoàn cảnh khó khăn, vận động hỗ trợ các gia đình lao động nghèo; tổ chức mua bảo hiểm 

tai nạn cho tất cả nhân viên.

Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện các 

nội dung nhằm thực hiện tốt các quy định về 

công tác bảo vệ môi trường, cụ thể:

• Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Môi trường Thế giới và các sự kiện liên 

quan;

• Tổ chức thu gom chất thải thiết bị điện 

nguy hại tại địa bàn tỉnh;

• Công tyluôn tìm hiểu và tuân thủ nghiêm 

túc luật pháp và các quy định về môi 

trường, do đó trong năm Công ty không 

bị bất kỳ khoản phạt nào liên quan đến 

pháp luật về bảo vệ môi trường.

lượng hợp lý không những tiết kiệm được chi phí sản xuất mà còn 

góp phần bảo vệ môi trường.Công ty luôn thiết lập chặt chẽ quy 

trình hoạt động, cử cán bộ vận hành theo dõi không để lãng phí 

nguồn năng lượng. Bên cạnh đó, Công ty cũng nổ lực cắt giảm 

tiêu thụ năng lượng bằng cách triển khai các biện pháp kỹ thuật 

khác nhau.
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Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.

DTV tham gia nhiều hoạt động xã hội và từ thiện tại địa phương, các vùng lân cận như tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 

gia đình thương binh liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, tổ chức tặng quà cho những học sinh nghèo vượt khó, ủng hộ đồng 

bào bị lũ lụt, thiên tai. Cụ thể trong năm 2019 Công ty đã:

• Ủng hộ quỹ học sinh nghèo hiếu học xã Kim Sơn huyện Trà Cú số tiền: 80.000.000 đồng.

• Ủng hộ quỹ học sinh nghèo hiếu học UBND Phường 2, TX Duyên Hải số tiền: 20.000.000 đồng.

• Ủng hộ học sinh nghèo hiếu học thông qua Uỷ Ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh số tiền: 20.000.000 

đồng.

• Ủng hộ UBND xã Lưu Nghiệp Anh huyện Trà Cú 04 căn nhà Đại đoàn kết với số tiền: 120.000.000 đồng.

Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục triển khai những hoạt động này, đồng thời nhân rộng những mô hình thiện nguyện 

khác một cách hiệu quả nhằm nâng cao ý thức cho CB-NV về trách nhiệm với cộng đồng cũng như xây dựng hình ảnh 

thân thiện cho Công ty.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 40 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh41

BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Tình hình tài chính 

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán
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Đánh giá chung

Năm 2019, tình hình kinh tế vĩ mô thuận lợi, môi trường kinh doanh được cải thiện, hoạt động 

sản xuất – tiêu dùng được thúc đẩy tạo điều kiện cho các doanh nghiệp gia tăng đầu tư, mở rộng 

hoạt động sản xuất kinh doanh.

DTV nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND, các Sở, Ban ngành, các cấp 

chính quyền địa phương hỗ trợ Công ty trong việc điều hành quản lý và đầu tư phát triển mở 

rộng mạng lưới điện.

Sự chỉ đạo, điều hành sáng suốt của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc tâm huyết và quyết 

tâm phấn đấu hoàn thành công việc của toàn thể CB – NV trong Công ty.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư khang trang nhằm đáp ứng các nhu cầu vận hành lưới 

điện hiệu quả. Bộ máy quản lý được chia đều khắp 7 huyện, giúp cho hoạt động xử lý các sự cố 

điện diễn ra nhanh chóng, thuận tiện.

Tình trạng biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là hiện tượng xâm nhập mặn ở các 

tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, từ 

đó ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng điện của các hộ, cơ sở kinh doanh ở địa phương. Mặt khác tình hình mưa 

bão kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động truyền tải điện, gây tốn kém cho hoạt động sửa chữa, khắc phục tình hình.

Địa bàn kinh doanh của Công ty trãi dài qua tất cả các huyện của tỉnh Trà Vinh, trong đó có các vùng sâu, vùng 

xa, giao thông đi lại khó khăn, công tác bảo dưỡng, lắp đặt và quản lý lưới điện gặp nhiều thách thức.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Trước bối cảnh những khó khăn, thuận lợi đan xen đó, các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch 2019 và kết quả SXKD trong 

năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu Thực hiện 2018
2019

% thực hiện 

2019/2018

% Thực hiện 

2019 / kế 

hoạchKế hoạch Thực hiện

Doanh thu thuần 438.406 479.452 492.802 102,78% 112,41%

Lợi nhuận từ HĐKD 21.985 - 27.490 - 125,04%

Lợi nhuận khác 23 - (1.483) - -

Lợi nhuận trước thuế 22.008 28.301 26.006 91,89% 118,17%

Lợi nhuận sau thuế 17.373 - 20.447 - 117,69%

Tỉ lệ cổ tức 27% 20% 30% 150% 111%

Cụ thể, trước những điều kiện thuận lợi và khó khăn được Ban Tổng Giám đốc nhìn nhận, DTV đã đạt được các 

kết quả kinh doanh đáng tự hào. Doanh thu thuần đạt trên 492 tỷ đồng, tăng trưởng 12,41% so với cùng kỳ năm 

ngoái và vượt kế hoạch ĐHCĐ đề ra. Thành công đó đến từ nổ lực của tập thể người lao động và hiệu quả trong 

công tác quản lý, tận dụng nguồn lực tối đa. 

Tuy nhiên bên cạnh các yếu tố khách quan do thời tiết, tỷ lệ tổn thất điện năng cao đã làm cho lợi nhuận trước 

thuế không đạt kết quả như mong đợi. Mặc dù vậy với mức tăng trưởng 18,17% so với năm 2018, đây cũng là 

một kết quả hết sức đáng khen ngợi cho tập thể DTV.

Thuận lợi

Khó khăn
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Tình hình tài sản

Chỉ tiêu 31/12/2018 Tỷ trọng 31/12/2019 Tỷ trọng % tăng giảm

Tài sản ngắn hạn 55.827 55,85% 65.919 61,25% 18,08%

Tài sản dài hạn 44.134 44,15% 41.698 38,75% (5,52%)

Tổng tài sản 99.961 100,00% 107.616 100% 7,66%

Kết thúc năm 2019, tổng tài sản của DTV tăng 7,66% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt trên 107 tỷ đồng. Trong đó, tài 

sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn hơn so với tài sản dài hạn, cụ thể tài sản ngắn hạn chiếm 61,25% trong cơ cấu tài 

sản. Trong các năm gần đây, Công ty có xu hướng tăng dần tỷ trọng tài sản ngắn hạn, giảm dần tài sản dài hạn. Năm 

qua, Công ty có các hoạt động liên quan đến tài sản đáng chú ý như tăng tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng tại các ngân 

hàng thương mại. Đây là số tiền sẵn sàng cho các hoạt động đầu tư xây dựng lưới điện, hoạt động kinh doanh khác 

trong tương lai.

Khoản mục Nguyên giá
Giá trị còn lại tại 

31/12/2019
Giá trị còn lại/nguyên giá

Tài sản cố định hữu hình 93.117 30.483 32,74%

Nhà cửa, vật kiến trúc 4.426 1.780 40,22%

Máy móc thiết bị 106 0 0%

Phương tiện vận tải, truyền dẫn 88.403 28.703 32,47%

Thiết bị văn phòng 182 0 0%

Tài sản vô hình 40 0 0%

Tình hình tài chính

Tỷ trọng tài sản

2018 2018

Đvt: triệu đồng

Đvt: triệu đồng

2018 2019

61,25%

44,15%

55,85%

38,75%

Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu 31/122018 Tỷ trọng 31/12/2019 Tỷ trọng % 2019/2018

Nợ ngắn hạn 7.509 100,00% 9.431 100,00% 125,58%

Nợ dài hạn 0 0,00% 0 0,00% -

Tổng nợ phải trả 7.509 100% 9.431 100% 125,58%

Công ty duy trì chính sách hướng đến cơ cấu tài chính lành mạnh khi tiếp tục không sử dụng nợ vay cho các hoạt động 

trong năm 2019. Do hiện tại Công ty đang có sẵn nguồn lực để tài trợ cho các hoạt động nên không gặp khó khăn về 

vốn. Trong năm 2019 tình hình nợ phải trả của Công ty có sự tăng nhẹ, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 100% tỷ trọng và 

đạt gần 9,5 tỷ đồng bao gồm các khoản phải trả ngắn hạn cho người lao động, quỹ khen thưởng, phúc lợi,....

Đvt: triệu đồng
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Để thực hiện đạt các chỉ tiêu năm 2020 DTV có những giải pháp sau

Đầu tư cải tạo, xây dựng mới lưới điện hạ áp, trung áp và trạm biến áp kịp thời ngay từ đầu năm.

Tập trung công tác chống tổn thất điện năng cụ thể như việc điều tiết phụ tải hợp lý tránh sụt áp và quá 

tải cục bộ. 

Tiếp tục các phương án giảm bán kính cấp điện, xử lý an toàn hạn chế thấp nhất các sự cố trên trục chính, 

nhánh rẽ trước và sau thiết bị đo đếm, xử lý tiếp xúc tốt trên đường dây.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các thông số vận hành trên lưới điện, có các biện pháp xử lý kịp 

thời và chú trọng công tác phát triển khách hàng mới.
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch năm 2020

1 Doanh thu thuần triệu đồng 524.224 

2 Lợi nhuận trước thuế triệu đồng 32.895 

 3 Lợi nhuận sau thuế triệu đồng 26.316 

4 Tỉ lệ cổ tức % 20

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

 Bộ máy điều hành và lãnh đạo được tiếp tục điều chỉnh tinh gọn, trực tiếp. Dưới Ban Tổng Giám đốc có các phòng, ban 

với chức năng và nhiệm vụ công việc cụ thể với sự giám sát và điều hành sát sao của các trưởng bộ phận. 

Các chính sách nhân sự được Công ty quan tâm nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó các chính 

sách lương thưởng hợp lý theo năng lực làm việc và chế độ đãi ngộ tốt đã giúp DTV tuyển dụng được những nhân sự 

có năng lực, tâm huyết với công ty.

Các cải tiến về chính sách của Công ty luôn đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

NHỮNG CẢI TIẾN VÀ KẾ HOẠCH TRONG TƯƠNG LAI

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Căn cứ vào tình hình kinh tế vĩ mô, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh cũng như năng lực sản 

xuất, thi công, vận hành của Công ty, Ban lãnh đạo đề ra các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2020 như sau:

GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Không có.
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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 

Toàn thể công ty nổ lực biến nhận thức về bảo vệ môi trường thành ý thức tự giác và hành động cụ thể ở từng vị trí sản 

xuất. 

Trong bảo vệ môi trường, phải lấy phòng ngừa ô nhiễm làm phương châm hành động, khắc phục và loại bỏ tư tưởng 

chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà coi nhẹ việc duy trì, bảo vệ và tái tạo môi trường.

Phải huy động tối đa và đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường, đẩy mạnh xã hội hóa công 

tác bảo vệ môi trường, phát huy tính sáng tạo của người lao động trong việc hợp lý hóa sản xuất nhằm cải thiện môi 

trường.

Vì những lý do trên, để góp phần vào bảo vệ môi trường bền vững, thiết thực hưởng ứng ngày môi trường thế giới, 

Ban lãnh đạo DTV đã tuyên truyền, phổ biến các nội dung về bảo vệ môi trường đối với toàn thể CBCNV trong Công 

ty như sau:

Tiết kiệm điện, nước ở cơ quan cũng như ở nhà, tiết kiệm mọi lúc, mọi nơi thông qua các hành động thiết thực như: sử 

dụng những bóng đèn tiết kiệm năng lượng, tắt điện vào giờ trái đất, tắt điện, quạt khi rời khỏi cơ quan, tránh để nước 

rò rỉ…

Đối với rác thải

• Hạn chế sử dụng túi nilon tiết kiệm giấy, đọc kỹ văn bản trước khi in, tận dụng giấy một mặt… 

• Ở những nơi công cộng, không nên vứt rác bừa bãi ra ngoài đường, vứt đúng nơi quy định.

• Tránh vứt rác xuống dòng sông, lòng đường, hè phố.

Đối với cây xanh

• Trồng và chăm sóc cây xanh cơ quan và các đơn vị.

• Lên án, phê phán những trường hợp không biết giữ gìn và bảo vệ cây xanh nơi công cộng.

Lên kế hoạch tổ chức thi đua giữa các phòng ban thông qua qua các tiêu chí

• Thường xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh vị trí làm việc, loại bỏ những vật dụng không cần thiết.

Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Được xem là nghề lao động nặng nhọc, ngành điện 
tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm. Do đó, hàng năm Công ty 
đều tổ chức cho CBCNV kiểm tra sức khỏe định kỳ, tổ 
chức thêm các đợt nghỉ dưỡng phục hồi sức khỏe cho 
người lao động. Bên cạnh đó, công ty chú ý đến việc 
cải thiện điều kiện làm việc. Nhằm đảm bảo an toàn vệ 
sinh lao động, công nhân được cấp đầy đủ đồ bảo hộ 
lao động và các vật dụng cần thiết đảm bảo chất lượng.

Thời gian làm việc được đảm bảo tuân thủ theo đúng 

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

Các hoạt động xã hội, từ thiện, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương luôn được Công ty quan tâm thực 
hiện các năm qua, cụ thể:

• Hằng năm tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên 
địa bàn tỉnh.

• Ủng hộ các trung tâm, các cơ sở từ thiện, hội người cao tuổi, học sinh nghèo hiếu học,...

• Vận động CB – NV đóng góp quỹ tương trợ xã hội

• Thăm hỏi, hỗ trợ người lao động bị tai nạn lao động, ốm đau,....

pháp luật và các quy định của công ty. Người lao động 
được nghỉ vào các ngày Lễ, Tết, Quốc khánh, Quốc tế lao 
động và các ngày lễ khác theo quy định.

Công ty còn quan tâm hỗ trợ những gia đình CBCNV có 
hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh... Công ty và các đơn vị. 
Ban hành và áp dụng một số các chính sách có lợi cho 
người lao động như: Quy định thưởng về đảm bảo hiệu 
quả công tác quản lý, kinh doanh điện năng...
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BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
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Năm 2019, DTV đã hoàn thành tương đối 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 môi trường và cộng đồng xã hội như: 

đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho những gia đình chính sách, gia đình nghèo, công tác đền ơn 

đáp nghĩa,....

Trong năm 2019, 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.

ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

CÁC KẾ HOẠCH, 
ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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. 

• 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 2020.

• 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.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 54 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh55

QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng 

quản trị và Ban kiểm soát
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Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

STT Họ và tên Chức vụ Số lượng CP nắm giữ Tỷ lệ sở hữu/VĐL

1 Bà Lê Thị Khê Chủ tịch HĐQT - -

2 Ông Lê Tuấn Hải Thành viên HĐQT - -

3 Ông Lý Ngọc Tuấn Thành viên HĐQT - -

4 Ông Nguyễn Trọng Hiền Thành viên HĐQT - -

5 Ông Nguyễn Tống Sơn Thành viên HĐQT 115.180 0,199%

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hiện tại, HĐQT chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức các lần họp trực tiếp. Cụ thể:

Thành viên HĐQT Chức vụ
Số buổi họp HĐQT tham 

dự

Tỷ lệ tham dự 

họp

Bà Lê Thị Khê Chủ tịch HĐQT 4/4 100%

Ông Lê Tuấn Hải Thành viên HĐQT 4/4 100%

Ông Lý Ngọc Tuấn Thành viên HĐQT 4/4 100%

Ông Nguyễn Trọng Hiền Thành viên HĐQT 4/4 100%

Ông Nguyễn Tống Sơn Thành viên HĐQT 4/4 100%

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Các Nghị Quyết trong năm của Công ty

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

1 03/NQ – HĐQT 15/01/2019
Nghị quyết về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2019 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018.

2 05/NQ – HĐQT 02/4/2019

• Về phê chuẩn chương trình đầu tư nâng cấp, cải tạo và phát 
triển mới lưới điện hạ áp, nhánh rẽ khách hàng năm 2019.

• Về phê chuẩn chương trình mua sắm vật tư thiết bị cho công tác 
lắp đặt nhánh rẽ khách hàng năm 2019.

3 06/NQ – HĐQT 16/4/2019

• Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu các gói thầu DTV19-01; 
DTV19-02; DTV19-04 và DTV19-07 thuộc chương trình đầu tư 
nâng cấp, cải tạo và phát triển lưới điện hạ áp, nhánh rẽ khách 
hàng năm 2019.

• Phê duyệt hồ sơ mời thầu các gói thầu DTV19-03 và DTV19-08 
thuộc chương trình đầu tư nâng cấp, cải tạo và phát triển lưới 
điện hạ áp nhánh rẽ khách hàng và mua sắm vật tư thiết bị cho 
công tác lắp nhánh rẽ khách hàng năm 2019.

• Phê duyệt chi phí trả tiền chuyển nhượng đất cho người mua.

4 07/NQ – HĐQT 14/5/2019
Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả xét thầu các gói thầu mua 
sắm vật tư thiết bị năm 2019 của DTV

5 13/NQ – HĐQT 19/6/2019
Nghị quyết về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 
2019 của DTV

6 14/NQ – HĐQT 25/6/2019
Nghị quyết về việc phê chuẩn Tờ trình số 263 về đấu giá thanh lý 
phế liệu của DTV

7 15/NQ – HĐQT 24/07/2019

Nghị quyết về việc phê chuẩn Tờ trình số 306 về phê duyệt hạng 
mục phát sinh các đường dây hạ áp trên địa bàn ấp Giồng Bàn, xã 
Long Vĩnh, huyện Duyên Hải và Báo cáo số 307 về việc báo cáo 
kết quả thương thảo giá điện kế cơ các loại

8 16/NQ – HĐQT 22/08/2019 Nghị quyết phiên họp thứ II của Hội đồng Quản trị

9 17/NQ – HĐQT 28/08/2019
Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi tên 
Công ty Cổ phần phát triển Điện nông thôn Trà Vinh

10 18/NQ – HĐQT 04/09/2019
Nghị quyết về việc thu hồi Nghị quyết số 17 về việc lấy ý kiến cổ 
đông bằng văn bản về việc thay đổi tên Công ty

11 19/NQ – HĐQT 25/12/2019
Về việc trích thưởng lương tháng 13 năm 2019 và phê duyệt quỹ 
lương năm 2020
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STT Số Quyết định Ngày Nội dung

1 01/QĐ - HĐQT 03/01/2019 Quyết định về việc điều động cán bộ quản lý “Nguyễn Văn Cầu”

2 02/QĐ - HĐQT 03/01/2019 Quyết định về việc điều động cán bộ quản lý “Thượng Trung Tâm”

3 07a/QĐ - HĐQT 14/5/2019
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 
(DTV19-01) cung cấp điện kế cơ các loại.

4 08/QĐ - HĐQT 14/5/2019
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 
(DTV19-02) cung cấp hộp phân phối, hộp điện kế các loại.

5 09/QĐ - HĐQT 14/5/2019
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 
(DTV19-03) cung cấp thiết bị phụ kiện các loại.

6 10/QĐ - HĐQT 14/5/2019
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04 
(DTV19-04) cung cấp cáp điện hạ áp các loại.

7 11/QĐ - HĐQT 14/5/2019
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07 
(DTV19-07) cung cấp cáp điện hạ áp các loại (sau điện kế).

8 12/QĐ - HĐQT 14/5/2019
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08 
(DTV19-08) cung cấp thiết bị đóng cắt hạ áp và phụ kiện các loại (sau điện 
kế)

Trong năm HĐQT đã triển khai các hoạt động giám sát và hỗ trợ đối với Ban Tổng Giám đốc gồm:

• Theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

• Đánh giá và góp ý các hoạt động trong công tác điều hành về các mặt: đầu tư, tài chính, thị trường, bán hàng, 

nguồn nhân lực, sản xuất, chất lượng.

• Xây dựng chiến lược phát triển nhằm tối đa hóa nguồn lực doanh nghiệp; nâng cao khả năng quản trị; nâng cao 

chất lượng sản phẩm.

• Tư vấn cho ban lãnh đạo xây dựng các chính sách phát triển thị trường

• Lấy ý kiến cổ đông liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ; tham mưu cho ban lãnh đạo lựa chọn 

đơn vị tư vấn phù hợp và chịu trách nhiệm về những vấn đề pháp lý liên quan.

• Tư vấn, đề xuất HĐQT về chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao.

Các Quyết định trong năm của Công ty
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Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

STT Họ và tên Chức vụ
Số lượng CP 

 sở hữu

Tỷ lệ  

sở hữu

1 Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương Trưởng BKS - -

2 Bà Lương Thu Hằng Thành viên BKS - -

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ 

quản lý khác

Trong năm 2019, BKS đã thực hiện việc giám sát, kiểm soát các hoạt động của DTV theo đúng Điều lệ của Công ty. 

BKS thực hiện đúng Quy chế hoạt động của Ban và đã phân công phân nhiệm các thành viên trong BKS tập trung vào 

những hoạt động giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực của Công ty như sau:

• Thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và giám sát 

việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

• Tham gia các cuộc họp thường kỳ của HĐQT để nắm bắt việc điều hành chỉ đạo cũng như việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

• Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết Hội đồng 

quản trị và các quyết định, quy chế chỉ thị của Công ty.

• Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý của Công ty, xem xét các ảnh hưởng trong công tác kế toán và thẩm tra tính 

trung thực của Báo cáo tài chính. Giám sát việc huy động, sử dụng và quản lý nguồn vốn của Công ty.

• Thực hiện kiểm tra thường kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty năm 2019. Việc kiểm tra được 

thực hiện phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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

Trong năm, BKS đã cùng các phòng ban theo dõi quy 

trình, ghi chép sổ sách. Qua kiểm tra, BKS nhận thấy:

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

ghi nhận đầy đủ các số liệu theo đúng qui định của 

Công ty và các chuẩn mực kế toán. Các chứng từ 

thanh toán đầy đủ tính hợp pháp, hợp lý.

• Công nợ, số dư tiền gửi, tiền vay, số liệu tài chính 

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

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

hợp cùng Ban kiểm soát để theo dõi.

• Các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2019 được 

lập đúng biểu mẫu, phù hợp với các chuẩn mực kế 

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

phản ánh trên báo cáo tài chính năm 2019 đã được 

thể hiện đầy đủ, kịp thời, rõ ràng, chính xác, trung 

thực và hợp lý; đã được kiểm toán độc lập.

Hoạt động của BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban 

Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

• HĐQT và ban điều hành luôn tuân thủ theo Điều lệ, 

Quy chế quản trị và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường 

niên. Thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin theo 

luật định. Phối hợp với BKS thực hiện việc kiểm tra, 

giám sát các hoạt động điều hành SXKD theo đúng 

Luật doanh nghiệp, điều lệ và nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông. Kết quả giám sát cho thấy chưa phát 

hiện trường hợp sai phạm.

• BKS thống nhất với toàn bộ nội dung đánh giá kết 

quả hoạt động của HĐQT được xác định trong Báo 

cáo tổng kết của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD 

năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.

• BĐH luôn bám sát việc chỉ đạo và điều hành các 

hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng, tổ chức bộ máy, 

phát triển nguồn nhân lực,…đáp ứng theo yêu cầu 

thực hiện các chương trình mục tiêu và các định 

hướng chiến lược đã được HĐQT Công ty xác định.

BAN KIỂM SOÁT
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Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích 

STT Họ tên Thù lao

Hội đồng quản trị

1 Bà Lê Thị Khê 75.000.000 

2 Ông Nguyễn Trọng Hiền 42.000.000 

3 Ông Lê Tuấn Hải 42.000.000 

4 Ông Nguyễn Tống Sơn 42.000.000 

5 Ông Lý Ngọc Tuấn 42.000.000 

Ban kiểm soát

1 Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương 60.000.000

2 Bà Lương Thu Hằng 36.000.000 

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm: Không có

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

VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Quản trị Công ty CP Điện Nông thôn Trà Vinh 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 luật 

Việt Nam kết hợp với việc vận dụng các thông lệ quốc tế về quản trị Công ty, DTV đã ban hành hệ 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 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, DTV 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 Công ty; 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 củaCông ty.

Ngoài ra, Công ty luôn tăng cường kiến thức quản trị cho các thành viên Hội đồng quản trị và BanTổng 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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BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ý kiến của Kiểm toán viên
Báo cáo tài chính
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Ký ngày: 4/3/2020 13:16:56

Signature valid
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Trà Vinh, ngày 26 tháng 3 năm 2020

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
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