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I. L�CH S� HO�T ��NG C�A CÔNG TY 

1.  Nh�ng s� ki�n quan tr�ng và quá trình phát tri�n 

Thu
 �i�n Thác Bà là nhà máy thu
 �i�n ��u tiên ca Vi�t Nam. Công tác 

kh�o sát thi�t k� xây d�ng Nhà máy Thu
 �i�n Thác Bà ���c ti�n hành t� n	m 

1959 ��n n	m 1961. Sau h�n 10 n	m xây d�ng, ngày 5 tháng 10 n	m 1971, Nhà 

máy �ã kh�i ��ng t� máy s� 1 và hoà l��i �i�n qu�c gia. 

Nhà máy thu
 �i�n Thác Bà ban ��u là ��n v� tr�c thu�c Công ty �i�n l�c 

���c thành l�p theo Quy�t ��nh s� 244 �T-NCQLKT-1 ngày 10 tháng 8 n	m 

1971 ca B� tr��ng B� �i�n và Than, sau �ó ���c chuy�n thành ��n v� h�ch toán 

ph� thu�c Công ty �i�n l�c I theo Quy�t ��nh s� 478 NL/TCCB-L� ngày 30 

tháng 06 n	m 1993 ca B� tr��ng B� N	ng l��ng.  

Ngày 04 tháng 03 n	m 1995, B� tr��ng b� N	ng l��ng �ã ra Quy�t ��nh s� 

100/NL/TCCB-L� chuy�n Công ty Thu
 �i�n Thác Bà v� T�ng Công ty �i�n l�c 

Vi�t Nam. 

Ngày 30 tháng 3 n	m 2005, Nhà máy Thu
 �i�n Thác Bà ���c chuy�n thành 

Công ty Thu
 �i�n Thác Bà, là công ty thành viên h�ch toán ��c l�p thu�c T�ng 

Công ty �i�n l�c Vi�t Nam theo Quy�t ��nh s� 19/2005/Q�-BCN ca B� Công 

nghi�p. 

Ngày 24/10/2005, B� Công nghi�p ra Quy�t ��nh s� 3497/Q�-BCN v� vi�c 

phê duy�t ph��ng án và chuy�n Công ty Thu
 �i�n Thác Bà thành Công ty c� 

ph�n Thu
 �i�n Thác Bà. 

Ngày 31/03/2006, Công ty c� ph�n Thy �i�n Thác Bà chính th�c �i vào ho�t 

��ng theo Gi�y ch�ng nh�n �KKD s� 1603000069 do S� K� ho�ch và ��u t� 

t�nh Yên Bái c�p.  

Ngày 29/08/2006, C� phi�u ca Công ty c� ph�n Thy �i�n Thác Bà (mã 

ch�ng khoán TBC) ���c chính th�c niêm y�t t�i Trung tâm giao d�ch ch�ng 

khoán Hà N�i (HASTC). 

Ngày 19/10/2009, C� phi�u ca Công ty �ã ���c chính th�c niêm y�t t�i S� 

giao d�ch ch�ng khoán Thành ph� H� Chí Minh (HOSE). 
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2.  Ngành ngh� kinh doanh 

Theo Gi�y ch�ng nh�n �KKD do S� K� ho�ch và ��u t� t�nh Yên Bái c�p và 

thay ��i g�n nh�t (l�n 1) ngày 07/05/2008, Công ty c� ph�n Thy �i�n Thác Bà  

ho�t ��ng trong các l�nh v�c sau: 

- S�n xu�t, kinh doanh �i�n n	ng; 

- Qu�n lý, v�n hành, s a ch!a, b�o d�"ng, ��i tu, c�i t�o các công trình thy 

công, công trình ki�n trúc, thi�t b� ca nhà máy thy �i�n và tr�m bi�n áp; 

- Thí nghi�m, hi�u ch�nh các thi�t b� �i�n; 

- Mua bán, xu�t nh�p kh#u v�t t�, thi�t b�; 

- T� v�n l�p d� án ��u t� xây d�ng, qu�n lý ��u t� xây d�ng, t� v�n giám sát 

thi công xây l�p các công trình �i�n; 

- ��u t� các công trình ngu�n và l��i �i�n; 

- B�i d�"ng, �ào t�o v� qu�n lý, v�n hành, b�o d�"ng và s a ch!a thi�t b� nhà 

máy �i�n;  

- Kinh doanh d�ch v� v�n t�i và du l�ch. 

- ��nh h��ng phát tri�n 

3.  M�c tiêu ch
 y�u c
a công ty 

- Xây d�ng và phát tri�n Công ty tr� thành công ty ho�t ��ng �a ngành; �a d�ng 

hoá l�nh v�c s�n xu�t kinh doanh trên c� s� phát huy các ngu�n l�c, th� m�nh 

ca Công ty. 

- S�n xu�t kinh doanh hi�u qu� �� b�o toàn v�n, gia t	ng l�i nhu�n và l�i t�c c� 

�ông, gia t	ng giá tr� doanh nghi�p, t�o l�i th� c�nh tranh và phát tri�n b�n 

v!ng. 

- S�n xu�t và cung c�p �i�n n	ng an toàn, �n ��nh cho cho n�n kinh t� qu�c dân 

- $n ��nh �%i s�ng và ph�n ��u nâng cao thu nh�p ca ng�%i lao ��ng. 

4.  Chi�n l��c phát tri�n trung và dài h�n trong nh�ng n�m t�i 

a.  S�n xu�t kinh doanh hi�u qu� t�i Nhà máy thu
 �i�n Thác Bà. 

b.  C�i t�o, nâng c�p và hi�n ��i hoá Nhà máy thu
 �i�n Thác Bà ��m b�o các 

công trình, thi�t b� luôn s&n sàng và �áp �ng yêu c�u v�n hành �n ��nh. Các d� án 

chính là:  

- ��i tu nâng c�p t� máy s� 3, là t� máy cu�i cùng ch�a ���c nâng c�p; 
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- Nâng c�p h� th�ng �i�u khi�n, �o l�%ng, b�o v� và giám sát nhà máy b'ng h� 

th�ng m�i, s  d�ng công ngh� hi�n ��i (DCS); 

- Thay các máy bi�n áp c(, có t�n hao l�n b'ng các máy m�i;  

- ��i tu h� th�ng công trình ki�n trúc, công trình thu
 công, h� th�ng ��p. 

c.  ��u t� vào các d� án thu
 �i�n. Trong �ó, chú tr)ng ��u t� các d� án thu
 

�i�n v�a và nh* t�i khu v�c phía B�c. 

d.  M� r�ng các ngành ngh� kinh doanh g�n v�i s�n xu�t �i�n n	ng �� phát huy 

n	ng l�c v� lao ��ng, trang thi�t b� k+ thu�t ca công ty nh�: d�ch v� qu�n lý, v�n 

hành các nhà máy thu
 �i�n trong khu v�c. Tr��c m�t, t� 2010 ��n 2011, thành 

l�p Trung tâm d�ch v� s a ch!a, v�n hành nhà máy �i�n. Trung tâm này v�i n�n 

t�ng là ��n v� s a ch!a hi�n t�i, là m�t b� ph�n ca Công ty. 

e.  Kinh doanh du l�ch, s  d�ng �u th� H� Thác Bà là m�t c�nh quan �,p, h�p d-n 

du khách.  
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II. BÁO CÁO C�A H�I � NG QU!N TR� 

N	m 2009, H�i ��ng qu�n tr� Công ty c� ph�n Thy �i�n Thác Bà �ã ti�p t�c 

cng c�, t	ng c�%ng công tác ch� ��o, giám sát ho�t ��ng ca Ban T�ng Giám 

��c, ho�t ��ng ca Công ty, ��a Công ty hoàn thành xu�t s�c nhi�m v� k� ho�ch 

SXKD. C� th� nh� sau: 

1. Công tác t� ch"c 

T� ch�c s�n xu�t �n ��nh v�i 5 phòng ban và 2 phân x��ng v�i t�ng lao ��ng 

bình quân trong n	m là 160 ng�%i.  

Cng c� công tác cán b�, th�c hi�n t�t công tác quy ho�ch cán b�. B� nhi�m 

và luân chuy�n cán b� các phòng T� ch�c lao ��ng, K+ thu�t, Phân x��ng V�n 

hành, Phân x��ng S a ch!a; �i�u chuy�n các k+ s�, chuyên viên các ��n v� phù 

h�p v�i tình hình qu�n lý m�i.  

�ã ti�n hành các th t�c thành l�p trung tâm d�ch v� k+ thu�t (s a ch!a, �ào 

t�o, t� v�n, giám sát, v�n hành các nhà máy thy �i�n). 

Trong n	m �ã và �ang tri�n khai th�c hi�n xây d�ng h� th�ng qu�n lý ch�t 

l��ng theo tiêu chu#n ISO 9001: 2008 và xây d�ng h� th�ng qu�n lý môi tr�%ng 

theo tiêu chu#n ISO 14000. 

Hoàn thành các th t�c chuy�n niêm y�t c� phi�u t� S� giao d�ch ch�ng khoán 

Hà N�i sang S� giao d�ch ch�ng khoán Thành ph� H� Chí Minh. 

Xem xét, hi�u ch�nh và ban hành l�i h� th�ng Quy ch� qu�n lý n�i b� sau 4 

n	m ho�t ��ng d��i hình th�c công ty c� ph�n. 

Nhìn chung, t� ch�c s�n xu�t và công tác qu�n lý, �i�u hành ca Công ty �ã �i 

vào n� n�p, �n ��nh. N	m qua, Công ty �ã ph�n ��u t�t nâng cao thu nh�p và �%i 

s�ng tinh th�n ng�%i lao ��ng, ng�%i lao ��ng ph�n kh�i yên tâm làm vi�c, nâng 

cao hi�u qu� s�n xu�t kinh doanh. 

 

2. Tình hình s#n xu�t kinh doanh 

N	m 2009, Công ty �ã c� g�ng ph�n ��u th�c hi�n các ch� tiêu c� b�n trong 

ph��ng h��ng s�n xu�t kinh doanh �ã ���c thông qua t�i �H�C�. Do n	m qua 

l��ng n��c v� h� ít (ch� b'ng 70% so v�i trung bình nhi�u n	m) nên tuy hoàn 



 .

thành v��t m�c các ch� tiêu kinh t� k+ thu�t nh�ng l�i �nh h��ng ��n k� ho�ch 

SXKD n	m 2010 do m�c n��c ��u n	m 2010 r�t th�p. 

Các ch� tiêu chính ��t ���c n	m 2009: 

TT Ch$ tiêu chính �VT K� ho�ch Th�c hi�n T% l� 

1 S�n l��ng �i�n 
th��ng ph#m 

Tri�u KWh 359,5 393,8 109.5% 

2 T�ng doanh thu T
 ��ng 190,5 208,9 109,7% 

3 L�i nhu�n tr��c 
thu� 

T
 ��ng 108,9 141,5 130% 

4 Thu nh�p trên c� 
phi�u (EPS) 

��ng 1.371 2.043 149 

M�t s� ch� tiêu kinh t� ���c �ánh giá nh� sau: 

 + H� s� l�i nhu�n dòng:      0,62 

 + H� s� thu nh�p trên v�n c� ph�n (ROE):  0,204 

 + H� s� thu nhâp trên ��u t� (ROI):   0,15 

 + H� s� giá trên thu nh�p th%i �i�m báo cáo(P/E): 9,25 

.  

3. Công tác �	u t� xây d�ng và �	u t� tài chính: 

D� án ��i tu ph�c h�i nâng c�p t� máy s� 03 �ã hoàn thành t�t ph�n chu#n b�, 

k�t thúc d� án M3 s. k�t thúc vi�c ��i tu nâng c�p toàn di�n nhà máy Thy �i�n 

Thác Bà, khi �ó Công ty s. có nhi�u �i�u ki�n �� ��u t� m� r�ng phát tri�n 

SXKD. 

B��c ��u, Công ty c(ng �ã m�nh d�n ��u t� góp v�n vào d� án �i�n. Thu 

nh�p t� ho�t ��ng tài chính ch y�u v-n là lãi g i ti�n nhàn r/i (t	ng thu nh�p 

kho�ng 3% v�n �i�u l�).  

Quá trình g i và u
 thác qu�n lý v�n t�i các t� ch�c tín d�ng, công ty tài chính 

v�a ��m b�o nâng cao hi�u qu� s  d�ng, qu�n lý v�n v�a gia t	ng l�i nhu�n, h�n 

ch� t�i �a l��ng v�n nhàn r/i. 

�ây là m�t ch tr��ng h�t s�c �úng ��n ca H�QT. Doanh thu t� ho�t ��ng 

tài chính n	m 2010 ��t g�n  18 t
 ��ng. 
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4. Công tác giám sát, ch$ ��o 

H�QT Công ty th�%ng xuyên giám sát ch0t ch., �ôn ��c và ��nh h��ng cho 

T�ng Giám ��c th�c hi�n �úng ngh� quy�t và quy�t ��nh ca H�QT. 

�ôn ��c, ch� ��o T�ng Giám ��c th�c hi�n các bi�n pháp c�t gi�m chi phí, h� 

giá thành, t	ng l�i nhu�n.  

5. K�t qu# giám sát �&i v�i T�ng Giám �&c. 

Trong n	m 2009, nhìn chung, T�ng Giám ��c �ã tri�n khai và th�c hi�n t�t các 

n�i dung theo ngh� quy�t và quy�t ��nh ca H�QT. 

Vi�c �i�u hành các cán b� qu�n lý �ôi lúc còn ch�a c��ng quy�t, c�n t	ng 

c�%ng h�n n!a trong vi�c ki�m tra, �ôn ��c th�c hi�n n�i quy lao ��ng và quy ch� 

qu�n lý n�i b� ca Công ty. 

6. K�t qu# giám sát �&i v�i các cán b' qu#n lý 

Nhìn chung ��i ng( cán b� �ã có nhi�u c� g�ng ph�n ��u hoàn thành t�t nhi�m 

v� ���c giao, có ph#m ch�t ��o ��c t�t và thu�n th�c công vi�c. Tuy nhiên v-n 

còn m�t s� cán b� ch�a n	ng ��ng, ch�a sâu sát công vi�c nên ti�n �� công vi�c 

còn ch�m, hi�u qu� ch�a cao. 

7. Các k� ho�ch d� ki�n 

N	m 2010, H�QT th�c hi�n các n�i dung ho�t ��ng chính nh� sau: 

- Ch� ��o T�ng Giám ��c th�c hi�n các Ngh� quy�t ca �H�C�, H�QT và các 

k� ho�ch ca n	m 2010, k� ho�ch dài h�n   

- Qu�n lý, giám sát các ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh ca Công ty. 

- Hoàn thi�n h� th�ng Quy ch� qu�n lý n�i b� ca Công ty; ��a h� th�ng qu�n 

lý ch�t l��ng IS0 9001 và h� th�ng qu�n lý môi tr��ng ISO 14000 vào áp 

d�ng. 
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III. BÁO CÁO C�A BAN T�NG GIÁM �(C 

1. Báo cáo tình hình tài chính n�m 2009 

- Kh� n	ng sinh l%i: 

 + T
 su�t L�i nhu�n sau thu�/Doanh thu thu�n (%): 67,72 

 + T
 su�t L�i nhu�n sau thu�/V�n ch s� h!u (%):  16,52 

 + T
 su�t L�i nhu�n sau thu�/T�ng tài s�n (%):   15,02 

 + T
 su�t L�i nhu�n t� H�KD/Doanh thu thu�n (%): 64,48 

- Kh� n	ng thanh toán: 

 + T
 su�t kh� n	ng thanh toán ��n h�n (l�n):   6,43 

T
 su�t này cho th�y kh� n	ng �áp �ng các kho�n n� ng�n h�n ca công ty là 

r�t t�t; c(ng qua �ó ch�ng th�c ���c r'ng tình hình tài chính ca công ty có tính 

thanh kho�n cao. 

 + T
 su�t kh� n	ng thanh toán t�c th%i (l�n):  4,67                                                     

T
 su�t này cho th�y kh� n	ng thanh toán t�c th%i ca công ty t�t, và tình hình 

tài chính ca công ty �n ��nh, s  d�ng v�n có hi�u qu� cao. 

- Phân tích bi�n ��ng, nh!ng thay ��i l�n so v�i d� ki�n và nguyên nhân d-n 

��n bi�n ��ng: Không. 

- Giá tr� s� sách t�i th%i �i�m 31/12/2009:  

V�n ch s� h!u: 785 179 471 060 ��ng 

- Nh!ng thay ��i v� v�n c� �ông: Không 

- T�ng s� c� phi�u theo t�ng lo�i:  

 + C� phi�u thông th�%ng:  63 500 000 c� phi�u 

 + C� phi�u �u �ãi:   Không 

- T�ng s� c� phi�u �ang l�u hành theo t�ng lo�i: 

 + C� phi�u thông th�%ng: 63 500 000 c� phi�u 

 + C� phi�u �u �ãi: Không 

- S� l��ng c� phi�u d� tr!, c� phi�u qu� theo t�ng lo�i: Không 

- C� t�c: N	m 2009, Công ty �ã tr� c� t�c l�n 1 ngày 28/12/2009 v�i t
 l� là 

7%, d� ki�n c� t�c ��t 2 là 6%. T
 l� c� 2 l�n tr� c� t�c là 13%, t��ng ���ng 

1.300�/c� phi�u.  
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2. Báo cáo k�t qu# ho�t �'ng s#n xu�t kinh doanh     

Th�c hi�n K� ho�ch s�n xu�t kinh doanh �ã ���c ��i h�i ��ng c� �ông 

th�%ng niên thông qua ngày 28/4/2009 và các Ngh� quy�t ca H�QT, Lãnh ��o 

cùng t�p th� CBCNV trong Công ty �ã n/ l�c hoàn thành các nhi�m v� s�n xu�t 

kinh doanh. K�t qu� ��t ���c nh� sau: 

2.1. M't s& ch$ tiêu chính so v�i k� ho�ch và so v�i th�c hi�n n�m 2008 

TT Ch$ tiêu �VT 
Th�c hi�n 
n�m 2008 

K� ho�ch 
n�m 2009 

Th�c hi�n 
n�m 2009 

T% l� 
KH/TH  

(%) 

1 S�n l��ng �i�n 
s�n xu�t 

Tri�u kWh 475.8 372 408.4 109.8 

2 S�n l��ng �i�n 
th��ng ph#m 

Tri�u kWh 461.4 359.5 393.8 109.5 

3 T
 l� �i�n t� 
dùng và t�n th�t 
MBA 

% 2.86 3.4 3.6 105.8 

4 T�ng doanh thu  Tri�u ��ng 263.123 202.555 226.889 112 

- Thu nh�p t� ho�t 
��ng KD 

nt 244.628 190.555 208.995 109.7 

- Thu nh�p khác nt 18.495 12.000 17.894 149 

5 L�i nhu�n tr��c 
thu� 

nt 178.189 108.901 141.531 130 

6 L�i nhu�n sau 
thu� 

nt 162.323 87.121 129.732 149 

 

2.2. Ho�t �'ng s#n xu�t và kinh doanh �i�n 

L��ng n��c v� h� ch�a trong n	m th�p, ch� ��t 4,261 t
 m3 (trung bình nhi�u 

n	m là 5,9 t
 m3), l�u l��ng n��c v� bình quân là 135,2 m3/s. M�c n��c h� ch�a 

t�i th%i �i�m 31/12/2009 là 51,00m th�p h�n 6,9m so v�i cùng k1 n	m tr��c 

(31/12/2008 là 57,9m). 

Các thông s� chính v� thu
 v	n:  

 

 



 .

- M�c n��c h� ��u n	m (01/01/ 2009): 57,90m 

- M�c n��c h� cu�i n	m (31/12/2009): 51,00m 

- M�c n��c h� th�p nh�t (24/6/2009): 48,68m 

- M�c n��c h� cao nh�t (01/01/2009): 57,90m 

S�n l��ng �i�n phát trong n	m v��t k� ho�ch là do l��ng n��c h� ��u n	m 

cao và Công ty ��m b�o duy trì ho�t ��ng t�t ca c� 3 t� máy trong c� n	m. 

Công ty �ã duy trì các t� máy v�n hành an toàn, �n ��nh và �úng ph��ng th�c, 

không có s� c� l�n v� thi�t b�, không có cháy n� và tai n�n ��i v�i con ng�%i. 

Công ty �ã l�p �0t hoàn thành máy phát �i�n Diedel cho h� th�ng kh�i ��ng �en, 

��m b�o an toàn c�p c�u t� dùng khi m�t �i�n l��i. 

Công tác ��i tu s a ch!a công trình, thi�t b� �ã th�c hi�n ��m b�o ch�t l��ng 

và ti�n ��, góp ph�n duy trì nhà máy v�n hành �n ��nh, an toàn và hi�u qu�, h�n 

ch� ���c các h� h*ng phát sinh trong v�n hành. �0c bi�t là công trình ��i tu ��p 

chính �ã góp ph�n c�i t�o làm t	ng �� b�n v!ng và c�nh quan cho t�ng th� công 

trình Nhà máy Thy �i�n Thác Bà sau 39 n	m v�n hành. 

Công tác s a ch!a th�%ng xuyên, ��t xu�t, b�o d�"ng thi�t b� theo l�ch ��nh k1 

���c ti�n hành ��u �0n, ��m b�o ch�t l��ng và ti�n �� 

Các công trình thu
 công ���c ki�m tra theo qui trình, các k� ho�ch phòng 

ch�ng l�t bão ���c xây d�ng �úng th%i gian và th�c hi�n theo �úng qui trình �i�u 

ti�t h� ch�a ���c B� công th��ng phê duy�t. 

 Th�c hi�n các h�p ��ng d�ch v� �ào t�o v�n hành v�i các tr�%ng d�y ngh�, 

Thy �i�n Thái An (90MW).   

2.4. Công tác �	u t� xây d�ng 

�ã hoàn thành các th t�c ch� ��nh t�ng th�u trong n��c và �ã ký h�p ��ng ��i 

tu ph�c h�i s� 3 v�i t�ng th�u là Công ty c� ph�n Lilama 10 (h�p ��ng có hi�u l�c 

t� ngày 16/9/2009). Các nhà th�u ph� g�m các nhà máy ch� t�o thi�t b� gi�ng nh� 

��i tu 2 t� máy tr��c �ây (Nga, Ucraina, Áo, Th�y s+). D� ��nh s. tháo d" t� máy 

vào tháng 4/2010. 

D� án Nâng c�p và hi�n ��i hoá h� th�ng �i�u khi�n, b�o v�, �o l�%ng và giám 

sát nhà máy: Công ty �ang ti�p t�c �àm phán v�i nhà th�u ph�n phát sinh chi phí 

do ph�n vi�c ca t� máy M3 b� kéo dài.  
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2.5. Công tác tài chính, �	u t� 

Th�c hi�n ��u t� góp v�n vào Nhi�t �i�n H�i Phòng v�i m�c ��u t� là 

5.000.000CP (chi�m 1% v�n �i�u l� ca Công ty CP N�HP, chi�m 8,56% v�n 

�i�u l� ca Công ty CP Thy �i�n Thác Bà). Hi�n nay �ã góp � s� ti�n 54, 365 t
 

��ng. 

��u t� tài chính ng�n h�n (u
 thác ��u t�) và g i ngân hàng có k1 h�n trong 

n	m �ã thu ���c g�n 18 t
 ��ng. 

Công ty �ã ký h�p ��ng tín d�ng trung h�n v�i EVNFC vay v�n cho d� án ��u 

t� ��i tu ph�c h�i t� máy s� 03. 

3. K� ho�ch s#n xu�t kinh doanh n�m 2010 

3.1. Ho�t �'ng s#n xu�t �i�n 

N	m 2010, Công ty ph�n ��u ��t s�n l��ng �i�n s�n xu�t là 310 tri�u kWh 

�i�n, s�n l��ng �i�n xu�t tuy�n ��t 298,9 tri�u kWh, doanh thu bán �i�n: 170,4 t
 

��ng (D� ki�n giá bán �i�n là 570�/kWh), giá thành ��n v�: 338,8�/kWh.  

Hoàn thành vi�c �àm phán H� mua bán �i�n v�i EVN v�i giá h�p lý ��m b�o 

cho k�t qu� SXKD 4 n	m t�i ca Công ty.  

Th�c hi�n hoàn thành K� ho�ch s a ch!a l�n và s a ch!a th�%ng xuyên, ��m 

b�o ch�t l��ng và hi�u qu�. 

Các ch� tiêu k� ho�ch c� b�n n	m 2010 nh� sau: 

 

 

TT 
Ch$ tiêu �)n v 

K� ho�ch 

n�m 2010 
Ghi chú 

1 �i�n s�n xu�t  Tri�u  kWh 310.0  

2 �i�n t� dùng và t�n th�t khác % 3.57  

3 �i�n th��ng ph#m Tri�u  kWh 298.9  

4 V�t li�u ph� Tri�u  ��ng 1,769.2  

5 Ti�n l��ng và BHXH // 17,384.3  

6 Kh�u hao TSC� // 52,744.1  

7 D�ch v� mua ngoài // 3,297.0  
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TT 
Ch$ tiêu �)n v 

K� ho�ch 

n�m 2010 
Ghi chú 

8 S a ch!a l�n // 17,041.6  

9 Chi phí  b'ng ti�n khác  // 9,033.6  

10 KH giá thành s�n xu�t      

- Giá thành ��n v� �/kWh 338.8  

  T�ng chi phí // 101,269.7  

 - Chi phí SXKD �i�n // 101,269.7  

 - Chi phi khác //    

  T�ng doanh thu // 180,391.8  

 - Doanh thu bán �i�n // 170,391.8  

 - 

Doanh thu ho�t ��ng tài chính 

và doanh thu khác // 
10,000.0 

 

  L�i nhu*n tr��c thu� // 79,122.1  

  Thu� // 15,824.4  

  L�i nhu*n sau thu� // 63,297.7  

  EPS ��ng 996.8  

  C� t�c % 9.0  

 

Ghi chú: 

T�i th	i �i
m l�p báo cáo Công ty ch�a �àm phán xong vi EVN v� giá �i�n cho 

các n�m t� 2010 ��n 2013. Vì v�y các ch� tiêu Doanh thu bán �i�n, l�i nhu�n, 

EPS, c� t�c ���c l�p vi giá bán �i�n t�m tính là 570�/kwh. Khi hoàn thành �àm 

phán v� giá �i�n vi EVN các ch� tiêu trên s� ���c tính theo giá �i�n mi. 

3.2. Ho�t �'ng �	u t� xây d�ng 

Th�c hi�n các công tác ph�c v� ��i tu ph�c h�i t� máy s� 3-Nhà máy thu
 

�i�n Thác Bà nh�: công tác ki�m tra, ti�p nh�n v�t t� thi�t b�; chu#n b�, bàn giao 

m0t b'ng; công tác t� ch�c... và �0c bi�t là công tác giám sát thi công b�i công 

vi�c l�n này s. do Công ty tr�c ti�p ��m nh�n (không thuê t� v�n giám sát). 

Th�c hi�n ��u th�u �� mua s�m thi�t b� b'ng v�n �TPT theo �úng k� ho�ch �ã 

���c phê duy�t.  



 .

 

3.3. Ho�t �'ng �	u t� tài chính 

Xem xét, �� xu�t ��u t� góp v�n ho0c mua l�i các d� án thu
 �i�n nh* ho0c 

trung bình, mua l�i c� phi�u ca Công ty làm c� phi�u qu+ khi giá c� phi�u ca 

Công ty trên th� tr�%ng ch�ng khoán th�p. 

3.4. Các ho�t �'ng khác 

Chu#n b� các th t�c, nhân s� �� thành l�p phòng ��u t�, ph�c v� cho k� 

ho�ch m� r�ng s�n xu�t kinh doanh ca Công ty. 

Xúc ti�n vi�c thành l�p V	n phòng ca Công ty t�i Hà N�i �� ph�c công tác 

��u t� ca Công ty. 

Chu#n b� các th t�c �� thành l�p Trung tâm d�ch v� s a ch!a, v�n hành nhà 

máy thu
 �i�n và tìm ki�m khách hàng �� m� r�ng ho�t ��ng s a ch!a, v�n hành 

ra bên ngoài. 

Hoàn thành vi�c c�p ch�ng ch� áp d�ng tiêu chu#n ISO 9001 và ISO 14000 

trong Quý 2/2010. 

Ti�p t�c làm vi�c v�i các t� v�n liên quan �� hoàn thành các công vi�c xin 

Gi�y phép s  d�ng tài nguyên n��c và c�m m�c hành lang b�o v� h� ch�a. 

Ti�p t�c rà soát, c�p nh�t và s a ��i các quy ch� n�i b� ca Công ty cho phù 

h�p v�i các quy ��nh và tình hình m�i. 

 

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Báo cáo tài chính n	m 2009 ca Công c� ph�n Thy �i�n Thác Bà �ã ���c 

ki�m toán theo qui ��nh ca pháp lu�t v� ch� �� k� toán b�i Công ty TNHH T� 

v�n Tài chính K� toán và Ki�m toán (AASC). 

N�i dung Báo cáo tài chính n	m 2009 ���c �	ng t�i ��y � trên website ca 

Công ty: http://www.thacba.evn.com.vn 
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V. B�N GI�I TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KI�M TOÁN 

1. Ki�m toán ��c l�p 

- ��n v� ki�m toán ��c l�p:  

Công ty TNHH T� v	n Tài chính K
 toán và Ki�m toán (AASC) 

- Ý ki
n ki�m toán ��c l�p: 

 



 .

- Các nh�n xét ��c bi�t : Không. 

2. Ki�m toán n�i b� 

- Ý ki
n ki�m toán n�i b�: Không. 

- Các nh�n xét ��c bi�t: Không 
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VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 

- Công ty nm gi� trên 50% v�n c� ph�n c�a Công ty: Không 

- Công ty có trên 50% v�n c� ph�n/v�n góp do Công ty nm gi�: Không. 

- Tình hình ��u t� vào công ty có liên quan: Không. 

VII. T� CH�C VÀ NHÂN S	 
1. C
 c�u t� chc 

Công ty ���c t� ch�c ho�t ��ng d��i hình th�c mô hình công ty c� ph�n theo 

quy ��nh c�a Lu�t doanh nghi�p. 

S� �� t� ch�c c�a Công ty: 

 

 

 

 

                                                           

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.  ��i h�i ��ng C� �ông: Là c� quan có th�m quy�n cao nh	t c�a Công ty, quy
t 

��nh ��nh h��ng phát tri�n ngn, dài h�n, k
 ho�ch kinh doanh và k
 ho�ch tài 

chính hàng n�m c�a Công ty. ��i h�i ��ng c� �ông b�u ra H�i ��ng Qu�n tr� và 

Ban Ki�m soát. 

T�NG GIÁM 
��C 

��I H�I � NG 
C� �ÔNG 

BAN KI!M 
SOÁT 

H�I � NG  
QU"N TR# 

Phòng 
K
 

ho�ch 
V�t t� 

 Phòng 
Tài 

chính 
K
 toán 

Phòng 
K$ thu�t 

PX 
V�n 
hành  

PX  
S%a Ch�a  

P.T�NG G� 
KT 

P.T�NG G� 
SC 

V�n 
phòng 

Phòng 
T� ch�c 

Lao 
��ng 

P.T�NG G� 
KD 
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b.  H�i ��ng qu�n tr�: Ho�t ��ng kinh doanh và các công vi�c c�a Công ty ph�i 

ch�u s& qu�n lý ho�c ch' ��o th&c hi�n c�a H�i ��ng Qu�n tr�. H�i ��ng Qu�n tr� 

là c� quan có ��y �� quy�n h�n �� th&c hi�n t	t c� các quy�n nhân danh Công ty, 

tr( nh�ng th�m quy�n thu�c v� ��i h�i ��ng c� �ông. 

c.  Ban ki�m soát: Là t� ch�c thay m�t c� �ông �� ki�m soát tính h�p lý, h�p 

pháp trong qu�n lý, �i�u hành ho�t ��ng kinh doanh c�a Công ty. 

d.  T�ng Giám ��c: Là ng�)i �i�u hành ho�t ��ng c�a Công ty và ch�u trách 

nhi�m tr��c H�i ��ng Qu�n tr� v� vi�c th&c hi�n các quy�n và nhi�m v* ���c 

giao. Giúp vi�c cho T�ng Giám ��c là các Phó T�ng Giám ��c do H�i ��ng Qu�n 

tr� b� nhi�m và mi+n nhi�m. 

e.  Phó T�ng Giám ��c: Phó Giám ��c là ng�)i giúp cho giám ��c �i�u hành 

Công ty theo phân công và u, quy�n c�a T�ng Giám ��c, ch�u trách nhi�m tr��c 

T�ng Giám ��c v� các nhi�m v* ���c phân công và giao quy�n. Công ty hi�n có 1 

Phó T�ng Giám ��c ph* trách k$ thu�t,1 Phó T�ng Giám ��c ph* trách s%a ch�a 

và 1 Phó T�ng Giám ��c ph* trách kinh doanh. 

f.  Các phòng chc n�ng 

- V�n Phòng: Tham m�u giúp Giám ��c ch' ��o, qu�n lý công tác v�n th� l�u 

tr�, t�ng h�p, thi �ua tuyên truy�n, hành chính qu�n tr�, l+ tân ph*c v*, y t
, 

�)i s�ng. 

- Phòng T� ch�c lao ��ng: Tham m�u giúp Giám ��c t� ch�c b� máy qu�n lý 

s�n xu	t kinh doanh, t� ch�c cán b� và �ào t�o b�i d�-ng phát tri�n ngu�n 

nhân l&c. Công tác lao ��ng ti�n l��ng, ch
 �� BHXH, BHYT, B�o h� lao 

��ng. Công tác B�o v� - Thanh tra. 

- Phòng K$ thu�t: Tham m�u giúp Giám ��c trong công tác qu�n lý k$ thu�t, 

ph��ng th�c v�n hành và th� tr�)ng �i�n, �i�u hành s�n xu	t; công tác k$ 

thu�t an toàn b�o h� lao ��ng, phòng ch�ng l*t bão. 

- Phòng K
 ho�ch - V�t t�: Tham m�u giúp Giám ��c trong công tác k
 ho�ch, 

th�ng kê, t�ng h�p, công tác d& toán ��u t� xây d&ng và s%a ch�a l�n các 

công trình, thi
t b� c�a Công ty. Tr&c ti
p qu�n lý và cung �ng v�t t�, thi
t b� 

ph*c v* s�n xu	t kinh doanh; qu�n lý, �i�u hành ph��ng ti�n v�n t�i c�a Công 

ty. 
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- Phòng Tài chính K
 toán: Tham m�u giúp Giám ��c qu�n lý công tác kinh t
 

tài chính và h�ch toán k
 toán. 

- Phân x�.ng V�n hành: Là ��n v� có ch�c n�ng tr&c ti
p qu�n lý, v�n hành dây 

chuy�n s�n xu	t �i�n theo quy trình, quy ph�m, k
 ho�ch và ph��ng th�c huy 

��ng c�a �i�u �� các c	p. 

- Phân x�.ng S%a ch�a: Là ��n v� tr&c ti
p s�n xu	t, có ch�c n�ng qu�n lý k$ 

thu�t, th&c hi�n công tác ��i tu, s%a ch�a l�n và s%a ch�a th�)ng xuyên các 

máy móc, thi
t b� c�a dây truy�n s�n xu	t. Qu�n lý và b�o d�-ng, s%a ch�a h� 

th�ng các công trình thu, công, công trình ki
n trúc. 

2. Tóm t�t lý l�ch c�a các thành viên trong Ban T�ng Giám ��c 

Danh sách Ban T�ng giám ��c: 

- Ông Nguy+n Qu�c Chính  - T�ng giám ��c 

- Ông Nguy+n Quang Thng  - Phó T�ng giám ��c k$ thu�t 

- Ông Nguy+n Qu�c Chi  - Phó T�ng giám ��c s%a ch�a 

- Ông Khu	t Minh To�n  - Phó T�ng giám ��c kinh doanh 

a.  Ông Nguy�n Qu�c Chính - T�ng Giám ��c 

 Nêu trong m*c VII – 1 – b (Thông tin c� �ông và Qu�n tr� công ty). 

b.  Ông Nguy�n Quang Th�ng  - Phó T�ng giám ��c k� thu�t 

- Ch�c v* hi�n t�i:   Phó T�ng giám ��c k$ thu�t -    

     Công ty CP Thu, �i�n Thác Bà 

- Gi�i tính:    Nam  

- Qu�c t�ch:    Vi�t Nam. 

- Sinh ngày:    01/3/1965.  

- Trình �� v�n hoá:   10/10  

- Trình �� chuyên môn: KS h� th�ng �i�n. 

 

- Quá trình công tác: 

 + T(  4/1986 ÷ 3/2002:  Công nhân s%a ch�a Nhà máy Th�y �i�n Thác Bà. 

 + T( 4/2002 ÷ 3/2005:  Nhân viên v�n hành, Tr�.ng ca v�n hành - 

     PX V�n hành Nhà máy Th�y �i�n Thác Bà. 



 .

 + T( 4/2005 ÷ 9/2005:  Chuyên viên phòng K
 ho�ch K$ thu�t   

     Công  ty Th�y �i�n Thác Bà. 

 + T( 10/2005 ÷ 3/2007:  Tr�.ng phòng K$ thu�t -    

     Công ty c� ph�n Thu, �i�n Thác Bà. 

 + T( 4/2007 ÷ nay:  Phó T�ng giám ��c k$ thu�t    

     Công ty c� ph�n Thu, �i�n Thác Bà. 

- S� c� ph�n nm gi�:  2.600 c� ph�n.  

c.  Ông Nguy�n Qu�c Chi – Phó T�ng giám ��c s�a ch�a 

- Ch�c v* hi�n t�i:   Phó T�ng giám ��c s%a ch�a -    

     Công ty CP Thu, �i�n Thác Bà 

- Gi�i tính:    Nam 

- Qu�c t�ch:    Vi�t Nam. 

- Sinh ngày:    30/4/1951. 

- Trình �� v�n hoá:   10/10 

- Trình �� chuyên môn:  K$ s� c� khí ch
 t�o. 

- Quá trình công tác: 

 + T( 5/1972 ÷ 11/1975: B� ��i C2-D69-F304B. 

 + T( 12/1975 ÷ 11/1978: Sinh viên tr�)ng ��i h/c KTCN Thái Nguyên. 

 + T( 12/1978 ÷ 4/2001:  Phó qu�n ��c Phân x�.ng C� �i�n   

     Nhà máy Th�y �i�n Thác Bà. 

 + T(  5/2001 ÷ 3/2005:  Phó giám ��c Nhà máy Th�y �i�n Thác Bà. 

 + T( 4/2005 ÷ 3/2006:  Phó giám ��c Công ty Th�y �i�n Thác Bà. 

 + T( 4/2006 ÷ 4/2008:   U, viên H�QT, Giám ��c Công ty c� ph�n  

     Th�y �i�n Thác Bà. 

 + T( 5/2008 ÷ nay: Phó T�ng G� Công ty CP thu, �i�n Thác Bà. 

 

- S� c� ph�n nm gi�:  11.200 c� ph�n. 

d.  Ông Khu�t Minh To�n - Phó T�ng giám ��c kinh doanh 

- Ch�c v* hi�n t�i:   Phó T�ng giám ��c kinh doanh -   

     Công ty CP Thu, �i�n Thác Bà 
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- Gi�i tính:    Nam  

- Qu�c t�ch:    Vi�t Nam. 

- Sinh ngày:    10/12/1977. 

- Trình �� v�n hoá:   12/12 

- Trình �� chuyên môn:  K$ s� thi
t b� �i�n. 

- Quá trình công tác: 

 + T( 11/2002 ÷ 10/2004: Nhân viên Phân x�.ng V�n hành -   

     Nhà máy Th�y �i�n Thác Bà. 

 + T( 11/2004 ÷ 9/2005:  Chuyên viên Phòng KHKT -    

     Nhà máy Th�y �i�n Thác Bà. 

 + T( 10/2005 ÷ 3/2006:  Tr�.ng phòng KHVT - Công ty   

     Th�y �i�n Thác Bà. 

 + T( 4/2006 ÷ 4/2008:  U, viên H�QT, Phó Giám ��c Công ty c�  

     ph�n Th�y �i�n Thác Bà  

 + T( 5/2008 ÷ nay:  Phó T�ng Giám ��c kinh doanh Công ty c�  

     ph�n Th�y �i�n Thác Bà. 

- S� c� ph�n nm gi�:  200 c� ph�n. 

 

3. Quy�n l�i c�a Ban T�ng giám ��c 

Trong n�m 2009, Ban T�ng Giám ��c ���c h�.ng ��y �� các kho�n ti�n 

l��ng, th�.ng, ti�n �n gi�a ca theo ch
 ��, ngoài ra không có kho�n thu nh�p nào 

khác.  

4. S� l��ng cán b�, nhân viên và chính sách ��i v�i ng��i lao ��ng.   

T�i th)i �i�m 31/12/2009, t�ng s� lao ��ng có m�t t�i Công ty là 160 ng�)i 

v�i c� c	u (Phân lo�i theo trình �� h/c v	n) nh� sau:  

- Lao ��ng có trình �� ��i h/c:  51 ng�)i  

  

- Lao ��ng có trình �� trung c	p + C�: 30 ng�)i 

- Lao ��ng công nhân k$ thu�t:           73 ng�)i 

- Lao ��ng ph� thông:                               07 ng�)i 

Chính sách ��i v�i ng�)i lao ��ng. 
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a.  Ch  �� làm vi!c: Công ty th&c hi�n ��y �� các ch
 �� ��i v�i ng�)i lao ��ng 

trong Công ty theo �úng quy ��nh c�a Pháp lu�t v� lao ��ng, Tho� ��c lao ��ng t�p 

th� và các ch
 �� ��c thù ��i v�i lao ��ng làm vi�c trong ngành �i�n. 

b.  Chính sách �ào t�o: Là m�t công ty có truy�n th�ng trên 35 n�m qu�n lý v�n 

hành nhà máy th�y �i�n, Công ty luôn coi tr/ng công tác �ào t�o, b�i d�-ng và phát 

tri�n ngu�n nhân l&c. Hàng n�m, Công ty luôn th&c hi�n k
t h�p �ào t�o t�i ch� và 

c% cán b� �i h/c t�p, b�i hu	n v� trình �� chuyên môn nghi�p v* trong và ngoài 

n��c. Ngoài vi�c �ào t�o �� �áp �ng cho yêu c�u s�n xu	t kinh doanh, Công ty còn 

th&c hi�n d�ch v* b�i d�-ng, �ào t�o v� qu�n lý, v�n hành, s%a ch�a nhà máy th�y 

�i�n. 

c.  Chính sách tuy�n d"ng: Công ty có tr* s. �óng t�i ��a bàn không thu�n ti�n 

v� giao thông, cách xa các �ô th� nên công tác tuy�n d*ng lao ��ng c�a Công ty 

trong nh�ng n�m qua g�p ph�i nh�ng khó kh�n nh	t ��nh. Hi�n t�i Công ty �ang 

th&c hi�n áp d*ng nh�ng ch
 �� �u �ãi, khuy
n khích ng�)i lao ��ng có trình ��, 

kinh nghi�m công tác v� công tác lâu dài t�i Công ty. Tr��c và sau khi c� ph�n 

hoá (31/3/2006), Công ty �ã tuy�n d*ng ���c trên 20 k$ s�, c% nhân t�t nghi�p 

các tr�)ng ��i h/c b� sung cho ngu�n nhân l&c c�a Công ty. 

d.  Chính sách l�
ng, th�#ng và phúc l�i: Công ty có chính sách ti�n l��ng, ti�n 

th�.ng, phúc l�i nh0m khuy
n khích ng�)i lao ��ng nh	t là ��i v�i lao ��ng có 

kinh nghi�m, lao ��ng có chuyên môn, nghi�p v* làm vi�c lâu dài t�i Công ty. 

N�m 2009, Công ty �ã th&c hi�n chi tr� l��ng, th�.ng, thu nh�p khác… thu nh�p 

bình quân ng�)i lao ��ng ��t 8,4 tri�u ��ng/ng�)i/tháng. 

5. Thay ��i thành viên H�QT, Ban T�ng Giám ��c, BKS và k  toán tr�#ng 

T�i cu�c h/p ��i h�i ��ng c� �ông ngày 28 tháng 4 n�m 2009 �ã ti
n hành 

b�u: 02 u, viên H�QT là ông V1 Hoàng Ch��ng và ông Nguy+n Tr/ng Hi�n thay  

 

 

th
 cho các ông Nguy+n Quang Thng và ông Lê Minh Tu	n; 01 u, viên Ban 

ki�m soát là ông Nguy+n Tu	n Linh thay th
 cho ông Ph�m Anh Tráng. 
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Ngày 12/01/2010, Ban ki�m soát �ã h/p và b�u l�i tr�.ng ban nh� sau: Bà �2 

Th� Vang (thành viên) làm tr�.ng ban thay cho ông Nguy+n Hoài Linh (làm thanh 

viên).   

 

VII. THÔNG TIN C� �ÔNG VÀ QU�N TR$ CÔNG TY 

1. H�i ��ng qu�n tr� và Ban ki�m soát 

H�i ��ng qu�n tr� c�a Công ty g�m 05 thành viên, trong �ó có 03 thành viên 

��c l�p không �i�u hành 

Ban ki�m soát c�a Công ty g�m có 03 thành viên. 

1.1. Tóm t�t lý l�ch các thành viên H�QT 

a.  Ông ��i Ng%c Giang - Ch� t�ch H�i ��ng qu�n tr� 

- Ch�c v* hi�n t�i:   Ch� t�ch H�QT - Công ty CP thu, �i�n Thác Bà 

- Gi�i tính:    Nam 

- Qu�c t�ch:    Vi�t Nam 

- Sinh ngày:    29/8/1962 

- Trình �� v�n hoá:   10/10 

- Trình �� chuyên môn: K$ s� h� th�ng �i�n, Th�c s$ Qu�n tr� kinh doanh 

- Quá trình công tác: 

 + T( 12/1984 ÷ 7/1987:  Nhân viên v�n hành, PX V�n hành -   

     Nhà máy Th�y �i�n Thác Bà. 

+ T( 8/1987 ÷ 6/1989:  Tr�.ng ca v�n hành, PX V�n hành -    

     Nhà máy Th�y �i�n Thác Bà. 

+ T( 7/1989 ÷ 12/1994: Chuyên viên, K$ s� an toàn -    

     Nhà máy Th�y �i�n Thác Bà. 

+ T( 01/1995 ÷ 4/1998:  Quy�n qu�n ��c PX V�n hành -   

     Nhà máy Th�y �i�n Thác Bà. 

+ T( 5/1998 ÷ 12/2000:  Phó giám ��c Nhà máy Th�y �i�n Thác Bà. 

+ T( 01/2001 ÷ 3/2005: Giám ��c Nhà máy Th�y �i�n Thác Bà. 

+ T( 4/2005 ÷ 3/2006: Giám ��c Công ty Th�y �i�n Thác Bà. 

+ T( 4/2006 ÷ nay:  Ch� t�ch H�QT Công ty CP Th�y �i�n Thác Bà. 
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- S� c� ph�n nm gi�:  7.642.000, t��ng �ng v�i 12,03%  V�L, trong �ó: 

+ ��i di�n pháp nhân cho EVN: 7.620.000c� ph�n 

+ Cá nhân: 22.000 c� ph�n 

b.  Ông Nguy�n Qu�c Chính - U& viên H�QT  

- Ch�c v* hi�n t�i:   T�ng Giám ��c Công ty CP Thu, �i�n Thác Bà 

- Gi�i tính:    Nam 

- Qu�c t�ch:    Vi�t Nam. 

- Sinh ngày:   08/7/1963 

- Trình �� v�n hoá:  10/10 

- Trình �� chuyên môn: K$ s� thu, �i�n, Th�c s3 Qu�n tr� kinh doanh. 

- Quá trình công tác 

 + T( 1981 ÷ 1999:  Công tác t�i Công Ty �i�n L&c 3 

 + T( 2000 ÷ 04/2008: Công tác t�i Ban K$ thu�t ngu�n �i�n-        

     T�p �oàn �i�n L&c Vi�t Nam. 

+ T( 04/2008 ÷ nay: U, viên H�QT, T�ng Giám ��c Công ty  

     C� ph�n Thu, �i�n Thác Bà. 

- S� c� ph�n nm gi�:  5.715.000, t��ng �ng v�i 9,0%V�L, trong �ó: 

+ ��i di�n pháp nhân cho EVN: 5.715.000c� ph�n 

+ Cá nhân: 0 c� ph�n 

c.  Ông Nguy�n Tr%ng Hi�n - U& viên H�QT: 

- Ch�c v* hi�n t�i:  Chuyên viên Ban ��u t� 2 – T�ng công ty  

     ��u t� và kinh doanh v�n Nhà n��c (SCIC) 

- Gi�i tính:   Nam 

- Qu�c t�ch:   Vi�t Nam. 

- Sinh ngày:   10/9/1976.  

- Trình �� v�n hoá:  12/12 

- Trình �� chuyên môn: Th�c s$ QTKD. 

- Quá trình công tác: 

 + T( 2002 ÷ 2004:  Cán b� d& án – Công ty Bách khoa   

     thu�c �HBK Hà N�i. 

 + T( 2005 ÷ 2007:  Phó phòng, Tr�.ng phòng d& án – InvestPro. 
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 + T( 4/2007 ÷ nay:  Chuyên viên Ban ��u t� 2 – SCIC. 

- S� c� ph�n nm gi�:  15.240.000, t��ng �ng 24 % V�L, trong �ó: 

+ ��i di�n pháp nhân cho SCIC: 15.240.000 c� ph�n 

+ Cá nhân: 0 c� ph�n. 

d.  Ông Nguy�n Xuân Nam - U& viên H�QT 

- Ch�c v* hi�n t�i:  Phó ban Tài Chính k
 toán - T�p �oàn  

     �i�n L&c Vi�t Nam 

- Gi�i tính:    Nam 

- Qu�c t�ch:    Vi�t Nam. 

- Sinh ngày:   10/9/1964  

- Trình �� v�n hoá:  10/10 

- Trình �� chuyên môn:  Ti
n s$ kinh t
 

- Quá trình công tác: 

+ T( 1987 ÷ 1994:  Chuyên viên phòng tài chính k
 toán -  

     Công ty Xây Lp �i�n 3. 

+ T( 1994 ÷ 1998:  Phó ban tài chính k
 toán - Công Ty �i�n l&c 3. 

+ T( 1998 ÷ 2004:  Chuyên ban tài chính k
 toán - EVN 

+ T( 2004 ÷ nay:  Phó phòng Tài Chính k
 toán - EVN 

+ T( 04/2008 ÷ nay: U, viên H�QT Công ty CP Thu, �i�n Thác Bà 

- S� c� ph�n nm gi�:  5.715.000, t��ng �ng v�i 9,0% V�L, trong �ó: 

+ ��i di�n pháp nhân cho EVN: 5.715.000c� ph�n 

+ Cá nhân: 0 c� ph�n 

e.  Ông V' Hoàng Ch�
ng - U& viên H�QT 

- Ch�c v* hi�n t�i:  Tr�.ng phòng ��u t� – Công ty Tài chính  

     C� ph�n �i�n l&c (EVNFC). 

- Gi�i tính:    Nam 

 

- Qu�c t�ch:    Vi�t Nam 

- Sinh ngày:   15/12/1971. 

- Trình �� v�n hoá:   12/12 
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- Trình �� chuyên môn:  Th�c s$ Kinh t
  

- Quá trình công tác: 

 + T( 2000 ÷ 04/2007:  Tr�.ng phòng nghiên c�u kinh t
 -   

     Vi�n nghiên c�u Châu M$. 

 + T( 04/2007 ÷ 8/2008:  Chuyên viên Ban t� ch�c – T�p �oàn   

     �i�n l&c Vi�t Nam. 

 + T( 8/2008 ÷ nay:  Tr�.ng phòng ��u t� – Công ty Tài chính  

     C� ph�n �i�n l&c. 

 + T( 4/2009 ÷ nay:  4y viên H�QT Công ty CP Th�y �i�n Thác Bà. 

- S� c� ph�n nm gi�:  4.762.000, t��ng �ng 7,5 % V�L, trong �ó: 

+ ��i di�n pháp nhân cho EVNFC: 4.762.000 c� ph�n 

+ Cá nhân: 0 c� ph�n. 

1.2. Tóm t�t lý l�ch các thành viên BKS 

a.  Bà �( Th� Vang  - Tr�#ng Ban ki�m soát      

- Ch�c v* hi�n t�i:  Chuyên viên Ban TCKT - T�p �oàn �i�n l&c VN 

- Gi�i tính:    N� 

- Qu�c t�ch:    Vi�t Nam. 

- Trình �� v�n hoá:   12/12 

- Trình �� chuyên môn:  C% nhân Tài chính k
 toán. 

- Quá trình công tác: 

+ T( 10/1977 ÷ 11/1989: Chuyên viên k
 toán t�ng h�p    

     �i�n l&c H�i H�ng. 

+ T( 12/1989 ÷ 4/1990:  Phó phòng TCKT �i�n l&c H�i H�ng. 

+ T( 5/1990 ÷ 10/1997:  Tr�.ng phòng TCKT, K
 toán tr�.ng  

     �i�n l&c H�i H�ng. 

+ T( 11/1997 ÷ nay:  Chuyên viên Ban TCKT – EVN 

 

+ T( 04/2008 ÷ 01/2010: Thành viên BKS Công ty CP Th�y �i�n Thác Bà. 

+ T( 01/2010 ÷ nay:  Tr�.ng BKS Công ty CP Th�y �i�n Thác Bà. 

- S� c� ph�n nm gi�:  0 c� ph�n. 
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b.  Ông Nguy�n Hoài Linh - Thành viên BKS 

- Ch�c v* hi�n t�i:  Phó Chánh V�n phòng - Công ty CP   

     Th�y �i�n Thác Bà. 

- Gi�i tính:    Nam 

- Qu�c t�ch:   Vi�t Nam 

- Sinh ngày:   17/11/1978. 

- Trình �� v�n hoá:   12/12 

- Trình �� chuyên môn: C% nhân Lu�t. 

- Quá trình công tác: 

+ T( 6/2003 ÷ 10/2005: Chuyên viên Phòng TCL� Nhà máy   

 Th�y �i�n Thác Bà. 

+ T( 11/2005 ÷ nay:  Phó Chánh VP Công ty th�y �i�n Thác Bà. 

+ T( 4/2006 ÷ 01/2010:  Tr�.ng BKS, Công ty CP  Th�y �i�n Thác Bà. 

+ T( 01/2010 ÷ nay:  Thành viên BKS Công ty CP Th�y �i�n Thác Bà. 

- S� c� ph�n nm gi�:  10.200, t��ng �ng v�i 0,016% V�L. 

c.  Ông Nguy�n Tu�n Linh - Thành viên BKS: 

- Chúc v* hi�n t�i:   Chuyên viên Ban ��u t� 2 - SCIC 

- Gi�i tính:   Nam 

-  Qu�c t�ch:    Vi�t Nam 

- Ngày sinh:    23/10/1980. 

- Trình �� v�n hoá:   12/12 

- Trình �� chuyên môn:  C% nhân Kinh t
 tài chính. 

- Quá trình công tác: 

 + T(  2004 ÷ 2006:  Cán b� Trung tâm giao d�ch CNTT Hà  N�i, 

     S. B�u chính Vi+n thông Hà N�i.. 

 + T( 2006 ÷ 8/2008:  Chuyên viên Ban TCKT – SCIC 

 

 + T( 9/2008 ÷ nay:  Chuyên viên Ban ��u t� 2 - SCIC 

 + T( 4/2009 ÷ nay:  Thành viên BKS Công ty CP Th�y �i�n Thác Bà. 

- S� c� ph�n nm gi�:  0 c� ph�n. 
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1.3. S� l��ng thành viên H�QT, BKS, Ban giám ��c �ã có chng ch) v� �ào 

t�o qu�n tr� công ty 

- H�i ��ng qu�n tr�: 5/5 thành viên. 

- Ban giám ��c:  3/3 thành viên. 

- Ban ki�m soát:  3/3 thành viên. 

1.4. Ho�t ��ng c�a H�i ��ng qu�n tr� 

Trong n�m qua (gi�a 2 k5 ��i h�i ��ng c� �ông), H�QT công ty �ã ti
n hành 

h/p th�)ng k5 4 l�n theo quy ch
 1 quý 1 l�n, h/p b	t th�)ng 3 l�n. Ngoài ra, Ch� 

t�ch H�QT có m�t s� l�n l	y ý ki
n b0ng v�n b�n qua th�. C* th� nh� sau: 

1.4.1. Các cu�c h%p H�QT 

Trong n�m qua, H�i ��ng qu�n tr� Công ty �ã h/p và quy
t ngh� nh�ng n�i 

dung chính sau: 

a.  T�i phiên h%p l*n th XIV (19/5/2009): 

- Ti�n l��ng n�m 2009 c�a T�ng giám ��c; 

- Thông qua vi�c tr� c� t�c ��t 2 n�m 2008 (ch�t DS c� �ông 19/6/09); 

-  Phê chu�n vi�c l&a ch/n CTCP ch�ng khoán Sài gòn là ��n v� t� v	n chuy�n 

c� phi
u c�a Công ty sang niêm y
t t�i S. GDCK Thành ph� H� Chí Minh; 

- ��ng ý xây d&ng h� th�ng qu�n lý môi tr�)ng theo tiêu chu�n ISO 14000 t�i 

Công ty; 

- Giao T�ng Giám ��c kh�n tr��ng �àm phán giá �i�n v�i EVN; 

- Cho phép th&c hi�n ph��ng án ch' ��nh th�u �� x% lý v� s& c� kích t( máy 

phát �i�n; 

- Yêu c�u T�ng Giám ��c ��y nhanh vi�c kh�o sát, nghiên c�u, xây d&ng 

ph��ng án ��u t� vào các d& án th�y �i�n nh6; 

- Yêu c�u T�ng Giám ��c xem xét, ch' ��o rút kinh nghi�m trong vi�c mua sm 

v�t t� thi
t b�. 

 

 

b.  T�i cu�c h%p b�t th��ng (17/7/2009): 

- Phê duy�t D& án ��u t� “��i tu ph*c h�i t� máy s� 03 - Nhà máy Th�y �i�n 

Thác Bà”. 
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- Phê duy�t k
 ho�ch �	u th�u gói th�u “Thi
t k
, cung c	p thi
t b� và thi công 

��i tu ph*c h�i t� máy s� 03 - Nhà máy Th�y �i�n Thác Bà”. 

- Phê duy�t H� s� yêu c�u gói th�u “Thi
t k
, cung c	p thi
t b� và thi công ��i 

tu ph*c h�i t� máy s� 03 - Nhà máy Th�y �i�n Thác Bà”. 

- Thông qua ch� tr��ng ��u t� góp v�n vào CTCP nhi�t �i�n H�i Phòng. 

c.  T�i phiên h%p l*n th XV (28/7/2009): 

- Phê duy�t ph��ng án s% d*ng ngu�n v�n c�a d& án ��u t� ��i tu ph*c h�i M3 

NMT� Thác Bà. 

- B� sung ngu�n v�n SCL n�m 2009 cho công trình ��i tu ��p chính. 

- Phê duy�t danh m*c SCL n�m 2010. 

- Giao T�ng Giám ��c l�p ph��ng án thành l�p v�n phòng c�a Công ty t�i Hà 

N�i. 

d.  T�i cu�c h%p b�t th��ng (18/8/2009): 

- Phê duy�t k
t qu� xét th�u gói th�u “Thi
t k
, cung c	p thi
t b� và thi công ��i 

tu ph*c h�i t� máy s� 03 - Nhà máy Th�y �i�n Thác Bà”; 

- Phê duy�t h�p ��ng gói th�u “Thi
t k
, cung c	p thi
t b� và thi công ��i tu 

ph*c h�i t� máy s� 03 - Nhà máy Th�y �i�n Thác Bà”. 

e.  T�i phiên h%p l*n th XVI (30/10/2009): 

- Thông qua vi�c t�m �ng c� t�c ��t 1 n�m 2009 (ch�t DS c� �ông 27/11/09) 

v�i t, l� t�m �ng là 7%. 

- Giao T�ng Giám ��c hoàn thi�n ph��ng án giá bán �i�n c�a Công ty 4 n�m 

ti
p theo (2010 ÷ 3013). 

- Phê duy�t danh m*c b� sung SCL n�m 2010- Công trình “��i tu nâng c	p h� 

th�ng kích t( t� máy s� 02”. 

- 4y quy�n cho Ch� t�ch H�QT phê duy�t K
 ho�ch �	u th�u, H� s� m)i th�u 

và phê duy�t k
t qu� l&a ch/n nhà th�u gói th�u c�a d& án “��i tu nâng c	p 

kích t( t� máy s� 02”. 

 

f.  T�i cu�c h%p b�t th��ng (09/01/2010): 

- Phê duy�t k
 ho�ch SXKD n�m 2010 c�a Công ty. 

- Thông qua ch� tr��ng v� thành l�p Phòng ��u t�. 
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- Thông qua ch� tr��ng v� thành l�p Trung tâm d�ch v* k$ thu�t. 

g.  T�i phiên h%p l*n th XVII (05/02/2010):  

- Phê duy�t qu$ ti�n l��ng tháng th� 13 n�m 2010. 

- Thông qua báo cáo tài chính �ã ���c ki�m toán b.i công ty ki�m toán ASSC 

�� trình �H�C� th�)ng niên 2010. 

- Thông qua ph��ng án phân chia l�i nhu�n n�m 2009 trình �H�C�. 

- Th�ng qua vi�c l&a ch/n ��n v� ki�m toán báo cáo tài chính n�m 2010 trình 

�H�C�. 

- Th�ng nh	t v� ti�n l��ng c�a ch� t�ch H�QT, thù lao c�a các thành viên 

H�QT, BKS n�m 2010 trình �H�C�. 

- Th�ng nh	t ngày t� ch�c �H�C� th�)ng niên n�m 2010 

1.4.2. Ngh� quy t l�y ý ki n b+ng v�n b�n 

Ngoài các cu�c h/p ��nh k5, H�QT còn t� ch�c l	y ý ki
n b0ng v�n b�n các 

ngh� quy
t sau: 

- Ngh� quy
t v� ��u t� góp v�n Công ty c� ph�n Nhi�t �i�n H�i Phòng  

- Ngh� quy
t ph��ng án vay v�n cho d& án ��i tu ph*c h�i t� máy s� 03 - Nhà 

máy Th�y �i�n Thác Bà. 

1.4.3. Các quy t ��nh c�a H�QT 

a.  Các quy t ��nh v� nhân s,, t� chc ho�t ��ng: 

- Quy
t ��nh ban hành các quy ch
, quy ��nh: Quy ch
 qu�n tr� n�i b� �ã ���c 

��i h�i ��ng c� �ông thông qua ngày 28/4/2009; Quy ��nh b�o v� bí m�t Nhà 

n��c t�i CTCP Th�y �i�n Thác Bà; 

- Quy
t ��nh c% cán b� �i tham quan, h/c t�p và công tác . n��c ngoài; 

- Quy
t ��nh v� vi�c xây d&ng h� th�ng qu�n lý theo tiêu chu�n ISO 9001:2008, 

xây d�ng h� th�ng qu�n lý môi tr�)ng theo tiêu chu�n ISO 14000:2004; 

 

- Quy
t ��nh thành l�p và ki�n toàn các H�i ��ng, Ban ch' ��o, Ban chuyên 

môn: Ban ch' ��o công tác b�o v� bí m�t Nhà n��c, Ban ch' ��o tri�n khai h� 

th�ng ISO, Ban ch' ��o phòng, ch�ng tham nh1ng. 

b.  Các quy t ��nh v� ho�t ��ng SXKD: 

- Quy
t ��nh phê duy�t danh m*c SCL tài s�n c� ��nh n�m 2010. 
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- Quy
t ��nh phê duy�t k
 ho�ch SXKD n�m 2010. 

- Quy
t ��nh phê duy�t h� s� niêm y
t c� phi
u c�a Công ty trên HOSE.  

- Quy
t ��nh duy�t qu$ ti�n l��ng, ti�n th�.ng th&c hi�n n�m 2009 và phê 

duy�t ��n giá ti�n l��ng n�m 2010. 

- Quy
t ��nh l&a ch/n t� v	n xây d&ng h� th�ng qu�n lý theo tiêu chu�n ISO 

9001:2008, xây d&ng h� th�ng qu�n lý môi tr�)ng theo tiêu chu�n ISO 

14000:2004. 

- Quy
t ��nh phê duy�t d& án ��u t� ��i tu ph*c h�i t� máy s� 3; 

- Quy
t ��nh phê duy�t  h� s� yêu c�u các gói th�u: Thi
t k
, cung c	p thi
t b� 

và thi công ��i tu ph*c h�i t� máy s� 03 - Nhà máy Th�y �i�n Thác Bà; Kh�o 

sát, thi
t k
, cung c	p và lp ��t h� th�ng kích t( M2. 

- Quy
t ��nh phê duy�t k
 ho�ch �	u th�u và k
t qu� �	u th�u các gói th�u: T� 

v	n kh�o sát, thi
t k
 công trình ��i tu ��)ng n�i b� Nhà máy; Cung c	p máy 

bi
n dòng �i�n 110KV; Cung c	p v�t li�u, thi công xây lp mái h� l�u b) trái 

��p chính và kè h� l�u - Nhà máy Th�y �i�n Thác Bà; Thi
t k
, cung c	p thi
t 

b� và thi công ��i tu ph*c h�i t� máy s� 03 - Nhà máy Th�y �i�n Thác Bà... 

- Quy
t ��nh phê duy�t các h�p ��ng: Thi
t k
, cung c	p thi
t b� và thi công ��i 

tu ph*c h�i t� máy s� 03 - Nhà máy Th�y �i�n Thác Bà; B� sung s� 2 c�a h�p 

��ng DCS s� 1695/H�KT-EVN-T�TB-ABB. 

1.5. Ho�t ��ng c�a Ban ki�m soát 

- Ban Ki�m soát th�)ng xuyên bám sát nhi�m v* ��i h�i ��ng c� �ông th�)ng 

niên n�m 2009 �ã bi�u quy
t thông qua, �� giám sát vi�c �i�u hành c�a H�i 

��ng Qu�n tr�, T�ng Giám ��c thông qua Ngh� quy
t h/p H�QT th�)ng k5 

g%i t�i Ban Ki�m soát; 

- Giám sát vi�c th&c hi�n Ngh� quy
t H�QT ��i v�i Ban Giám ��c �i�u hành; 

- Trong các cu�c h/p c�a H�QT, Ban ki�m soát th�)ng c% t( 01 �
n 02 thành 

viên tham d&; 

- Ban Ki�m soát th&c hi�n xem xét báo cáo tài chính 6 tháng, 9 tháng, c� n�m 

và l�p báo cáo ki�m soát g%i H�i ��ng qu�n tr� theo quy ��nh; 

- Ngày 12/01/2010, Ban Ki�m soát t� ch�c phiên h/p n�i dung �ánh giá ho�t 

��ng c�a H�i ��ng qu�n tr�, Ban T�ng giám ��c, tình hình th&c hi�n các Ngh� 
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quy
t c�a ��i h�i ��ng c� �ông, H�i ��ng qu�n tr� n�m 2009 và b�u l�i 

Tr�.ng ban ki�m soát. 

 

1.6. Thù lao cho các thành viên H�QT, BKS 

Thu nh�p ti�n l��ng c�a Ch� t�ch H�QT, T�ng Giám ��c �i�u hành và thù lao 

thành viên không chuyên trách H�QT, Ban ki�m soát ph* thu�c vào k
t q�a 

SXKD c�a Công ty và ���c xác ��nh theo nguyên tc: L�i nhu�n th&c hi�n so v�i 

l�i nhuân k
 ho�ch t�ng thì ti�n l��ng và thu nh�p ���c �i�u ch'nh t�ng t��ng 

�ng, và ng��c l�i, l�i nhu�n th&c hi�n gi�m thì ti�n l��ng và thu nh�p  c1ng ���c 

�i�u ch'nh gi�m. 

C* th� ti�n l��ng c�a Ch� t�ch H�QT, T�ng Giám ��c �i�u hành và thù lao 

thành viên không chuyên trách H�QT, Ban ki�m soát c�a Công ty trong n�m 

2009 nh� sau: 

S 
T 
T 

H% và tên - 
Chc danh 

S� 
tháng Ti�n l�
ng Thù lao 

 H-I �.NG QU�N TR$    
1 ��i Ng/c Giang 

- Ch� t�ch H�QT 
12 446.638.100 0 

2 Nguy+n Qu�c Chính 
 -UV H�QT, T�ng Giám ��c 

12 368.640.000 46.080.000 

3 Nguy+n Xuân Nam  
- UV H�QT 

12 0 46.080.000 

4 Nguy+n Quang Thng 
-UV H�QT 

04 0 15.360.000 

5 Lê Minh Tu	n  
-UV H�QT 

04 0 15.360.000 

6 Nguy+n Tr/ng Hi�n  
-UV H�QT 

08 0 30.720.000 

7 V1 Hoàng Ch��ng   
- UV H�QT 

08 0 30.720.000 

 BAN KI�M SOÁT      
1 Nguy+n Hoài Linh  

-Tr��ng ban ki	m soát 
12 0 46.080.000 

2 �2 Th� Vang       
-UV  Ban ki	m soát 

12 0 30.720.000 

3 Nguy+n Anh Tráng   
-UV Ban ki	m soát 

04 0 10.340.800 

4 Nguy+n Tu	n  Linh  08 0 20.480000 
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S 
T 
T 

H% và tên - 
Chc danh 

S� 
tháng Ti�n l�
ng Thù lao 

-UV Ban ki	m soát 
 

1.7. Thông tin v� giao d�ch c� phi u c�a thành viên H�QT, Ban ki�m soát, 

Ban �i�u hành và các c� �ông l�n 

- Ngày 27/3/2009, T�p �oàn �i�n l&c Vi�t Nam (c� �ông l�n, c� �ông n�i b� 

c�a Công ty)  chuy�n nh��ng cho Công ty Tài chính C� ph�n �i�n l&c (EVN 

Finance) 13.335.000 c� phi
u, t��ng �ng 21% v�n �i�u l� c�a Công ty. 

- Ngày 20/10/2009, Công ty Tài chính C� ph�n �i�n l&c (c� �ông l�n, c� �ông 

n�i b� c�a Công ty) �ã bán 2.222.500 CP (3,5% V�L) cho các cá nhân. 

- Ngày 28/10/2009, Công ty Tài chính C� ph�n �i�n l&c chuy�n nh��ng cho 

Công ty c� ph�n C� �i�n L�nh mua 6.350.000 c� phi
u, t��ng �ng  10% v�n 

�i�u l� c�a Công ty. 

2. Các d� li!u th�ng kê v� c� �ông 

C� c	u c� �ông c�a Công ty c� ph�n Thu, �i�n Thác Bà theo danh sách c� 

�ông ch�t ngày 8/3/2010 nh� sau:  

2.1. C� �ông góp v�n Nhà n��c 

Có 02 c� �ông góp v�n Nhà n��c, nm gi� 34.290.000CP, t��ng �ng 54% 

V�L, �ó là: 

- T�p �oàn �i�n l&c Vi�t Nam. 

 ��a ch': S� 18 Tr�n Nguyên Hãn, Hoàn Ki
m, Hà N�i. 

 S� c� ph�n nm gi�: 19.050.000CP, t��ng �ng 30% V�L  

- T�ng công ty ��u t� và kinh doanh v�n nhà n��c. 

 

 ��a ch': S� 15A Tr�n Khánh D�, Hoàn Ki
m, Hà N�i 

 S� c� ph�n nm gi�: 15.240.000, t��ng �ng 24% V�L 

2.2. C� �ông sáng l�p 

Có 03 c� �ông sáng l�p, nm gi� 19.083.200CP (tính t�i th)i �i�m 8/3/2010), 

t��ng �ng 30,052%V�L. �ó là:  

- T�p �oàn �i�n l&c Vi�t Nam.  
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- Ông ��i Ng/c Giang 

 S� c� ph�n nm gi�: 22.000 CP, t��ng �ng 0,035% V�L 

 Th�)ng trú: Khu 8, Th� tr	n Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái 

 Ch�c v* hi�n t�i: Ch� t�ch H�QT Công ty.  

- Ông Nguy+n Qu�c Chi 

 S� c� ph�n nm gi�: 11.200, t��ng �ng 0,018% V�L 

 Th�)ng trú: Khu 8, Th� tr	n Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái 

 Ch�c v* hi�n t�i: Phó T�ng Giám ��c s%a ch�a 

2.3. C� �ông trong n��c: 
- T�ng s� c� �ông trong n��c: 3.340, nm gi�: 62.179.706 c� ph�n, chi
m 

97,92% V�L, trong �ó: 

+ Cá nhân: 3.304 c� �ông. 

+ T� ch�c: 36 c� �ông. 

- C� �ông l�n: Có 04 c� �ông l�n, nm gi� 45.402.500CP, t��ng �ng 

71,5%V�L, �ó là: 

+ T�p �oàn �i�n l&c Vi�t Nam.  

+ Công ty c� ph�n C� �i�n L�nh. 

 ��a ch': 364 C�ng Hòa, Ph�)ng 13, Qu�n Tân Bình, TP.HCM 

 S� c� ph�n nm gi�: 6.350.000 CP, t��ng �ng  10% V�L 

+ T�ng công ty ��u t� và kinh doanh v�n nhà n��c. 

+ Công ty Tài chính C� ph�n �i�n l&c. 

��a ch': T�ng 6&7, 434 Tr�n Khát Chân - Qu�n Hai Bà Tr�ng - Hà N�i 

S� c� ph�n nm gi�: 4.762.500, t��ng �ng 7,5% V�L 
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2.4. C� �ông n��c ngoài: 

T�ng s� c� ph�n nm gi�: 1.320.294 c� ph�n, chi
m 2,07% V�L, trong �ó: 

+ Cá nhân: 84 c� �ông. 

+ T� ch�c: 11c� �ông. 

+ C� �ông l�n: 0 c� �ông. 

  

N�i nh�n: 

- UBCKNN; 

- S. GDCK TPHCM; 

- Các thành viên H�QT; 

- Ban T�ng giám ��c; 

- Ban ki�m soát; 

- P2 (��ng trên Website) 

- L�u: VT, P6. 

TM. H-I �.NG QU�N TR$ 

CH/ T$CH 

 

 

 

��i Ng%c Giang 

 

 

 


