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1. Tóm lược về Công ty, mục tiêu và chiến lược phát triển 
1.1. Tổng quan những sự kiện quan trọng 

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 (PECC1) được hình thành và phát triển 
liên tục trên 50 năm lịch sử: 
- Viện thiết kế Tổng hợp thành lập năm 1960, đến năm 1967 được đổi tên là Viện 
Quy hoạch và thiết kế điện, đến năm 1980 là Viện thiết kế điện. 
- Ngày 01/07/1982 Công ty Khảo sát và thiết kế điện được thành lập trên cơ sở 
hợp nhất Viện thiết kế điện, Trung tâm nghiên cứu và thiết kế thuỷ điện và Công ty 
khảo sát địa chất thuỷ lợi. Năm 1988 Công ty được đổi tên thành Công ty khảo sát 
thiết kế điện 1. Năm 1999 được đổi tên thành Công ty Tư vấn xây dựng điện 1. 
- Ngày 02/01/2008 Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. 
Vốn điều lệ ban đầu của Công ty là 100 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
nắm giữ chi phối 54,34%, các cổ đông khác là 45,66%. Cổ phiếu của Công ty - Mã 
TV1 được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 
23/09/2010. 
1.2. Quá trình phát triển 
- Ngành nghề kinh doanh 

Hoạt động chính của Công ty là tư vấn các dịch vụ kỹ thuật và xây dựng các 
công trình điện, thuỷ lợi, công trình công nghiệp dân dụng, xây lắp và đầu tư nguồn 
điện. 
- Tình hình hoạt động 

Tổ chức bộ máy của Công ty đến 31/12/2011 gồm: Công ty mẹ có 24 đơn vị 
quản lý, tư vấn khảo sát - thiết kế và 4 Công ty TNHH MTV do Công ty sở hữu 100% 
vốn điều lệ. Công ty có trên 1.375 nhân viên, trong đó số nhân viên có trình độ đại học 
và trên đại học chiếm 70,25%.  

Công ty là doanh nghiệp tư vấn hàng đầu của Ngành điện Việt Nam, đã và đang 
thực hiện toàn bộ công tác tư vấn thiết kế, khảo sát, thí nghiệm... và là tư vấn chính 
cho nhiều dự án công trình điện quan trọng, quy mô lớn, phức tạp của Việt Nam cũng 
như ở CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia, điển hình:  
+ Dự án thủy điện: Sơn La công suất 2400 MW, đập bê tông đầm lăn cao 138m; 
Bản Vẽ công suất 320MW, đập bê tông đầm lăn cao 137m; Tuyên Quang công suất 
342MW, đập đá đổ bản mặt bê tông, cao 92m; Lai Châu công suất 1200MW, đập bê 
tông đầm lăn cao 137m; Luangprabang trên dòng chính sông MeKông (Lào), công 
suất 1100MW; Hạ Sê San 2 (Campuchia), công suất 400MW. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công tác lắp đặt tổ máy 5 Thuỷ điện Sơn La Trạm GIS-2400MW thuỷ điện Sơn La
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+ Dự án nhiệt điện: Uông Bí MR1,2 tổng công suất 600MW; Quảng Ninh 1,2 tổng 
công suất 1200MW; Thái Bình 1 công suất 600MW; Thái Bình 2 tổng công suất 
1200MW. 
+ Dự án lưới điện: Đường dây và trạm đồng bộ 500kV Bắc Nam mạch 1, 2 và 
nhiều đường dây và trạm 220kV, 110kV. 

Đội ngũ chuyên gia và kỹ sư của Công ty có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh 
nghiệm, được thử thách từ thực tế các dự án trong nước, quốc tế và có nhiều thời gian 
làm việc với chuyên gia kỹ thuật chuyên sâu của các công ty tư vấn nổi tiếng quốc tế. 

Công ty luôn đi đầu ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến của thế giới, ứng dụng 
các phần mềm tính toán hiện đại, đổi mới các thiết bị thí nghiệm vào công tác tư vấn 
thiết kế các công trình, đặc biệt là công trình ở vùng có động đất mạnh, địa chất phức 
tạp, hồ chứa có dung tích nước lớn, nhà máy điện ngầm và hở với công suất lớn, tiêu 
biểu là: 
- Thiết kế đập đá đổ bản mặt bê tông là công nghệ mới mà Công ty đưa vào áp 
dụng đầu tiên tại Việt Nam và đã thành công tại dự án Thuỷ điện Tuyên Quang, đã đưa 
hồ chứa vào vận hành sớm 2 năm và giảm chi phí hàng trăm tỉ đồng. Với việc lựa chọn 
công nghệ bê tông đầm lăn (RCC) cho đập Thuỷ điện Sơn La cho phép đưa tổ máy số 
1 vào vận hành sớm 2 năm và hoàn thành công trình sớm 3 năm so với kế hoạch được 
duyệt... Công nghệ RCC đã và đang được thực hiện cho đập thuỷ điện Plei krông, Bản 
Vẽ, Bản Chát, Lai Châu và một số thuỷ điện khác; 
- Tính toán lựa chọn tối ưu các công nghệ lò hơi phù hợp với đặc thù chất lượng 
than Việt Nam và thế giới, đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường; 
- Tính toán phân tích hệ thống, lựa chọn thiết bị 
đồng bộ cho thiết kế đường dây, trạm biến áp, nhà 
máy điện có điện áp đến 500kV. Thiết kế trạm GIS 
điện áp đến 500kV; 
- Các thiết bị khảo sát địa hình, địa chất, địa vật 
lý hiện đại có độ chính xác cao. Khảo sát địa chất 
theo phương pháp đo địa chấn khúc xạ để xác định 
điều kiện địa chất nền, các thông số sóng dọc, sóng 
ngang, mô đun khối, mô đun đàn hồi động, mô đun 
trượt động... cho tính toán động đất và thiết kế công 
trình, thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của nền 
và vật liệu để phục vụ thiết kế công trình; 
- Công tác nghiên cứu, thí nghiệm vật liệu bê tông đã có bước đột phá, đã áp dụng 
kinh nghiệm và các tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trong việc lựa chọn cấp phối liên 
tục, cho phép khắc phục những khó khăn về kỹ thuật để đổ bê tông khối lớn với tốc độ 
nhanh, đáp ứng yêu cầu an toàn, kinh tế và giảm thời gian xây dựng; 
 Năm 2011 đã ghi nhận thêm một bước phát triển mới, Công ty đã thực hiện lập 
DAĐT của dự án điện Tích Năng với quy mô 1200MW, tham gia khảo sát dự án điện 
hạt nhân Ninh Thuận 1, tích cực tìm kiếm và phát triển việc làm từ các dự án chống 
biến đổi khí hậu. 

Các dự án do Công ty thực hiện luôn đáp ứng tiến độ, đảm bảo chất lượng, góp 
phần kịp thời cung cấp nguồn điện năng phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất 
nước. Công ty đã được Nhà nước trao tặng Danh hiệu anh hùng lao động, Huân 
chương độc lập hạng nhì, nhiều Huân chương lao động và nhiều bằng khen, cờ thi đua 
của Chính phủ, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Khảo sát thuỷ điện nhỏ 2011 
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Để phát triển bền vững, Công ty đã đầu tư xây dựng Dự án Thủy điện Sông Bung 
5 với hình thức đầu tư là Xây dựng - Sở hữu – Kinh doanh. Dự án với công suất 
57MW, điện lượng bình quân năm 230,34 triệu kWh, tổng mức đầu tư 1372 tỷ đồng, 
tiến độ phát điện tổ máy số 1 vào tháng 7/2012; tổ máy số 2 vào tháng 9/2012, hoạt 
động kinh doanh quý 4/2012. 

Cùng với sự phát triển 
của đất nước, Công ty tiếp tục 
tập trung phát triển nguồn 
nhân lực chất lượng cao, đổi 
mới trang thiết bị công nghệ, 
đầu tư nguồn lực để thực hiện 
các dự án điện năng lượng tái 
tạo, dự án điện hạt nhân nhằm 
cung cấp dịch vụ kỹ thuật tốt 
nhất cho khách hàng, đồng 
thời với việc đầu tư xây dựng 
dự án Thuỷ điện Sông Bung 5 
hiệu quả sẽ góp phần nâng cao 
thương hiệu mạnh PECC, 
nâng cao giá trị công ty, xây dựng Công ty phát triển bền vững. 
1.3. Định hướng phát triển 

Đầu tư phát triển bền vững theo định hướng chuyên nghiệp hóa, đa dạng hóa, 
hiện đại hóa các dịch vụ tư vấn xây dựng điện lực và các dịch vụ kinh tế kỹ thuật tiềm 
năng khác vì lợi ích đất nước, lợi ích khách hàng, lợi ích cổ đông và người lao động 
trong Công ty. 

Năm 2012 và năm tiếp theo tập trung vào các mục tiêu chính sau: 
- Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế quản trị công ty trong năm 2012, chỉ 
đạo thực hiện. 
- Kinh doanh hiệu quả các sản phẩm dịch vụ tư vấn xây dựng điện và điện năng. 
- Đầu tư hiệu quả Dự án thuỷ điện Sông Bung 5. Nghiên cứu, lựa chọn các dự án 
để đầu tư tiếp theo.  
- Tìm kiếm, phát triển công việc. Xác định các khách hàng tiềm năng, khách hàng 
mục tiêu phù hợp với năng lực của Công ty.  
- Xây dựng và triển khai văn hoá Công ty, nâng cao vị thế cạnh tranh và uy tín của 
Công ty. Nâng cao đời sống người lao động và lợi ích của cổ đông. 
 Để hoàn thành tốt các mục tiêu trên, lấy năm 2012 là năm quản trị Công ty.  
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị 
2.1. Kết quả hoạt động của Công ty 
Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện các cuộc họp định kỳ, đột xuất kịp thời xem 
xét và thông qua các quyết định, giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc phân cấp, 
uỷ quyền cho Tổng giám đốc giải quyết một số vấn đề theo đúng chủ trương đã được 
thống nhất. Kịp thời chỉ đạo, giám sát, người đại diện theo ủy quyền của Công ty để 
giải quyết các vấn đề phát sinh, tạo điều kiện để các Công ty TNHH MTV hoạt động. 
Các thành viên Hội đồng quản trị có tinh thần trách nhiệm vì công việc và sự phát triển 
của Công ty, phối hợp hiệu quả với Ban Kiểm soát để đảm bảo các hoạt động của 
Công ty minh bạch. 
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a. Công tác tổ chức 
 Công ty đã hoàn thành việc chuyển đổi Chi nhánh - Xí nghiệp Tư vấn xây dựng 
điện 3 thành Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng điện 3 – Đà Nẵng. 
  Công ty đã bổ nhiệm quyền chủ tịch kiêm quyền giám đốc Công ty TNHH một 
thành viên Khảo sát xây dựng điện 2. 
 Cuối năm 2011, nhân sự cao cấp của Công ty được điều động bổ nhiệm lên cơ 
quan cấp trên, Hội đồng quản trị đã kịp thời chỉ định người điều hành thay thế để đảm 
bảo công tác điều hành Công ty. 
b. Công tác sản xuất kinh doanh 
 Hội đồng quản trị thực hiện đúng Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên 2011, đã tập trung chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc Công ty và người 
đại diện vốn tại các công ty thành viên để thực hiện kế hoạch SXKD và các hoạt động 
của Công ty. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2011 đã vượt chỉ tiêu theo 
Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011.  
 
  Tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh từ 2007 – 2011 

 
c. Vốn điều lệ và niêm yết cổ phiếu 

Đã hoàn thành tăng thêm vốn điều lệ trong năm 2011 là 26.097.650.000 đồng, 
tương ứng với 2.609.765 cổ phần (mã cổ phiếu TV1) và đã được niêm yết trên Sở 
Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh ngày 20/10/2011. 

Vốn điều lệ của Công ty đến nay là 200.097.650.000 đồng. 
d. Công tác đầu tư 
1. Đầu tư Dự án thủy điện Sông Bung 5 
- Năm 2011, dự án cơ bản đáp ứng được tiến độ được duyệt, đảm bảo chất lượng. 
Một số khối lượng công việc chậm cần được tập trung thi công vào đầu năm 2012. 
- Đến 31/12/2011, theo số liệu báo cáo đầu tư được kiểm toán, tổng số vốn đã ứng 
cho các hợp đồng và thanh toán cho các khối lượng đã nghiệm thu là 403.915.816.793 
đồng. Trong đó: (i) Vốn vay thương mại là 278.412.685.570 đồng (chiếm 69,0%), (ii) 
Vốn của Công ty là 125.503.131.223 đồng (chiếm 31,0%). 
- Vốn điều lệ 26.097.650.000 đồng được tăng thêm trong năm 2011 đã được sử 
dụng ngay để đầu tư thuỷ điện Sông Bung 5.  
2. Các dự án khác 
Năm 2008, Hội đồng quản trị đã có quyết định góp vốn để tham gia đầu tư Dự án thủy 
điện Thành Sơn, Thanh Hóa. Dự án chưa có giấy phép đầu tư, chưa góp vốn.  
3. Đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp khác 

Công ty đến nay chưa góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác.  
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e. Phân phối lợi nhuận năm 2011 
 Lợi nhuận sau thuế là 34.438.884.213 đồng, Hội đồng quản trị trình Đại hội 
đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên 2012 về phương án phân phối như sau: 
- Trả cổ tức năm 2011  : 30.014.650.000 đồng (87,15% lợi nhuận) 
 với mức cổ tức 15% bằng cổ phiếu để đầu tư Sông Bung 5 
- Quỹ dự phòng tài chính :      478.499.671 đồng (1,39% lợi nhuận) 
- Quỹ đầu tư phát triển :      875.749.513 đồng (2,55% lợi nhuận) 
- Quỹ khen thưởng phúc lợi :   3.069.985.029 đồng ( 8,91% lợi nhuận) 
f. Đánh giá các hoạt động của Ban điều hành Công ty và người đại diện tại các 
Công ty TNHH một thành viên. 

Ban điều hành đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo Luật doanh 
nghiệp, Điều lệ Công ty và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Ban điều 
hành đã có nhiều cố gắng để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện 
đầu tư Dự án thủy điện Sông Bung 5, công tác phát triển thị trường đã được tập trung 
vào công việc có điều kiện thanh toán nhanh, tìm kiếm công việc từ các dự án chống 
biến đổi khí hậu, điện hạt nhân. Công tác thu hồi vốn còn rất hạn chế. 

Người đại diện tại các Công ty TNHH một thành viên đã điều hành công ty theo 
điều lệ và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty. 

Các thành viên của Ban điều hành Công ty và các người đại diện có tinh thần 
trách nhiệm cao trong công việc, hành động vì lợi ích chung của Công ty. 
2.2. Rủi ro 

Những khó khăn trong 2011 là rất lớn. Các chủ đầu tư thiếu vốn, trả tiền cho 
Công ty rất chậm, Công ty phải vay ngân hàng với lãi suất cao để đảm bảo sản xuất 
kinh doanh, trả lương người lao động. Tuy nhiên đa số khách hàng nợ Công ty là các 
doanh nghiệp Nhà nước nên rủi ro không thu hồi được vốn là thấp,  thu hồi vốn chậm 
làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh, Công ty phải tập trung để thu hồi vốn 
hiệu quả. 
2.3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của Hội đồng quản trị năm 2012 
 Chỉ đạo thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ: 
- Chỉ đạo sửa đổi bổ sung và hoàn thiện quy chế quản trị Công ty. 
- Kiện toàn nhân sự Ban điều hành Công ty và người đại diện tại Công ty TNHH 
một thành viên Khảo sát xây dựng điện 2. 
- Thành lập Chi nhánh nhà máy thuỷ điện Sông Bung 5 - Quảng Nam trong quý 
2/2012 để quản lý vận hành nhà máy. 
- Phát triển thị trường. Chú trọng các dự án nhiệt điện, lưới điện, dự án chống biến 
đổi khí hậu, điện hạt nhân. 
- Phát triển các dự án đầu tư. Liên doanh với các nhà thầu mạnh để thực hiện các 
dự án EPC. 
- Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chính sau: 
+ Doanh thu : 500,00 tỷ đồng (có 40,00 tỷ từ bán điện Sông Bung 5) 
+ Lợi nhuận trước thuế : ≥ 43,00 tỷ đồng 
+ Cổ tức dự kiến : 27,60 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ 12%/vốn điều lệ 230,10 tỷ) 
- Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí. 
- Thực hiện đầu tư Dự án thuỷ điện Sông Bung 5 đúng tiến độ. 
 Thu xếp đủ và kịp thời vốn kế hoạch năm 2012 là 365.859.393.000 đồng. Trong 
đó: (i) Vốn vay thương mại (70%) là 256.101.575.000 đồng, Ngân hàng đảm bảo cấp 
vốn theo yêu cầu (ii) Vốn đối ứng (30%) là 109.757.818.000 đồng được lấy từ nguồn 
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vốn khấu hao, quỹ đầu tư phát triển, dự phòng tài chính và phát hành tăng thêm vốn 
điều lệ năm 2012 bằng việc trả cổ tức 2011 bằng cổ phiếu. 
- Xây dựng và triển khai thực hiện văn hoá Công ty. 
 Thực hiện các nhóm giải pháp chính sau 
1. Công tác tổ chức, quản lý 
- Tập trung chỉ đạo công tác quản trị Công ty: Sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các 
quy chế; thực hiện phân công và phân cấp. Quy định trách nhiệm cụ thể; tổ chức công 
tác giám sát, kiểm tra, phân tích và đánh giá. 
- Tổ chức hoạt động hiệu quả của mỗi thành viên và của Hội đồng quản trị. 
- Chỉ đạo Người đại diện vốn tại các Công ty TNHH MTV tổ chức tăng cường 
công tác phát triển thị trường và hoàn thành tốt Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012. 
- Phát triển nguồn nhân lực về chuyên ngành nhiệt điện, lưới điện. 
2. Chỉ đạo công tác điều hành sản xuất kinh doanh 
- Tập trung phát triển thị trường trong nước và thị trường các nước trong khu vực. 
- Tìm kiếm, phát triển việc làm tại các dự án nguồn, lưới điện trong Tổng sơ đồ 
VII, các dự án chống biến đổi khí hậu, điện hạt nhân. 
- Nâng cao chất lượng lập hồ sơ thầu, đấu thầu các dự án. 
- Cải thiện thu nhập người lao động và nâng cao lợi ích của cổ đông. 
3. Công tác thu hồi vốn, xử lý nợ đọng 
- Tập trung và bám sát các chủ đầu tư để thu hồi vốn. 
- Chỉ đạo đơn vị quản lý và đơn vị sản xuất, phân công trách nhiệm cụ thể của lãnh 
đạo trong công tác chỉ đạo điều hành thu hồi vốn. 
- Phân loại và xử lý công nợ tồn đọng. 
4. Công tác đầu tư 
- Kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến đầu tư thủy điện Sông Bung 5. 
- Thu xếp đủ vốn cho dự án 
3. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc 
3.1. Tình hình tài chính 
3.1.1. Bảng tổng hợp các chỉ tiêu 

STT Chỉ tiêu Đơn 
vị Năm 2010 Năm 2011

1 Tổng tài sản  triệu 
đồng 864.822,00 1.241.019 

2 Cơ cấu tài sản 
- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản 
- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản 

 
% 
% 

 
15,3 
84,7 

 
33.79 
66,21 

3 Cơ cấu nguồn vốn 
- Nợ phải trả  / Tổng nguồn vốn 
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn 

 
% 
% 

74,3 
25,7 

79,59 
20,41 

4 Khả năng thanh toán                       
- Khả năng thanh toán hiện hành 

 
Lần 

 
1,3 

 
1,17 

5 Tỷ suất lợi nhuận 
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản 
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần 
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn CSH 

 
% 
% 
% 

 
4,03 
7,11 
15,7 

 
2,78 
6,9 

13,61 
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3.1.2. Đánh giá 
Qua các chỉ số phản ánh trên Bảng tổng hợp các chỉ tiêu cho thấy: 

- Năm 2011 tổng nguồn vốn của Công ty tăng thêm 376.197.352.729 đồng (tương 
đương 143,5%) là do Công ty đã thành công trong việc tăng thêm vốn điều lệ 
26.097.650.000 đồng, tăng vốn vay dài hạn thêm 204.729.087.048 đồng. Hai nguồn 
vốn này phục vụ cho việc đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Sông Bung 5. Các 
nguồn vốn chủ sở  hữu khác cũng tăng lên: Quỹ đầu tư phát triển tăng thêm 
3.682.082.869 đồng, Quỹ dự phòng tài chính tăng thêm 1.222.020.967 đồng, Quỹ dự 
phòng tăng vốn điều lệ tăng 500.000.000 đồng. 
- Các hệ số nhìn chung cho thấy khả năng thanh toán của Công ty vẫn đảm bảo. 
- Năm 2011 Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 174.000.000.000 đồng lên 
200.097.650.000 đồng. Vốn chủ sở hữu tăng 31.137.758.535 đồng, vì vậy khả năng 
sinh lời của vốn chủ sở hữu có giảm đi từ 15,7% (năm 2010) xuống 13,61% (năm 
2011). Tuy nhiên việc tăng vốn để đầu tư sẽ mang lại hiệu quả trong những năm sau. 

Tóm lại: tình hình tài chính năm 2011 cho thấy trong điều kiện khó khăn chung 
của nền kinh tế, Công ty đã cố gắng để huy động được vốn cho đầu tư (thành công 
tăng vốn điều lệ và vay đầu tư). Việc huy động vốn cho đầu tư sẽ mang lại hiệu quả 
trong tương lai. 
3.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 
3.2.1. Khó khăn 
- Khủng hoảng tài chính thế giới tiếp tục ảnh hưởng đến Việt Nam. Với ưu tiên là 
kiềm chế lạm phát và nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp để kiểm soát giá cả, điều 
tiết cung cầu, bình ổn thị trường, Chính phủ đã điều hành chính sách tài khóa thắt chặt, 
tập trung vốn cho các công trình quan trọng, cấp bách, sắp hoàn thành. Do vậy, nhiều 
dự án của các Chủ đầu tư ngoài EVN bị cắt giảm hoặc đình trệ. Bản thân EVN, năm 
2011 vốn cho đầu tư cũng bị giảm 16% so với kế hoạch. 
- Thị trường tài chính trong nước khó khăn, lãi suất cho vay cao, các Chủ đầu tư  
thiếu vốn để triển khai dự án, nợ đọng tiếp tục diễn ra, hiệu quả hoạt động SXKD 
giảm. 
3.2.2. Thuận lợi 
- Số lượng, giá trị lớn của các hợp đồng tư vấn đã ký với Khách hàng trong năm 
2010 đã góp phần mang lại kết quả khả quan về doanh thu. 
- Sự nỗ lực lãnh đạo của HĐQT, Ban TGĐ Công ty và sự phối hợp chặt chẽ của 
các đơn vị đã tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động nghiệm thu, thanh toán và 
thu vốn. 
3.2.3. Kết quả thực hiện 
- Năm 2011, Công ty đã thực hiện công tác lập Qui hoạch địa điểm, DAĐT, 
TKKT-TDT, BVTC, HSMT và tư vấn giám sát khoảng 114 công trình, gồm: 43 công 
trình thuỷ điện, 21 công trình nhiệt điện, 15 công trình đường dây và 35 công trình 
trạm biến áp. 
- Các đơn vị khảo sát, thiết kế của Công ty đã phối hợp với chủ đầu tư và các đơn 
vị liên quan hoàn thành công tác tư vấn, khảo sát, thiết kế, giám sát góp phần đưa vào 
vận hành các tổ máy, gồm TM2, TM3, TM4 thuỷ điện Sơn La, TM2 thuỷ điện Sông 
Tranh 2, TM1, TM2 thuỷ điện An Khê, nhiệt điện Uông Bí MR2 (330MW); phục vụ 
khởi công nhiệt điện Mông Dương 1, phục vụ nghiệm thu đóng điện đường dây 220kV 
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Thường Tín – Mai Động, 220kV Nho Quế 3 - Cao Bằng, trạm 500kV Thường Tín mở 
rộng máy 2, 500kV Nho Quan mở rộng máy 2, 500kV Hiệp Hoà… 
- Một số chỉ tiêu kinh tế đã đạt được 

Kết quả thực hiện 

CHỈ TIÊU 

Kế hoạch 
được ĐHĐCĐ 

ngày 
27/04/2011 
thông qua 

Giá trị 
(tỷ đồng)

So với 
kế hoạch 

So  với 
năm 2010

Doanh thu 
Trong đó: 

480,00 501,06
 

104,39% 101,98%

- Doanh thu từ hoạt động SXKD 499,05  
- Doanh thu từ hoạt động tài chính 0,94  
- Doanh thu khác 1,07  
Lợi nhuận trước thuế   ≥ 40,00 46,49  
Cổ tức 22,00 30,01 136,41% 114,98%

3.3. Kế hoạch năm 2012 và giải pháp thực hiện 
3.3.1. Thực trạng, đánh giá và dự báo 
- Lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo và trực 
tiếp tham gia công tác phát triển thị 
trường cùng với các đơn vị, cá nhân. Tuy 
nhiên, do tình hình tài chính khó khăn, 
đầu tư giảm, thị trường tư vấn cạnh tranh 
khốc liệt nên số lượng và tổng giá trị các 
hợp đồng đã ký được với  các chủ đầu tư 
giảm đáng kể so với năm 2009 và năm 
2010. Số hợp đồng Công ty đã ký kết với 
Khách hàng trong năm 2011 là 73 hợp 
đồng, giá trị 246,90 tỷ đồng tương đương 
38,32% so với năm 2010, chưa tương xứng so với năng lực thực hiện của Công ty. 
- Với việc tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ và linh hoạt để ưu tiên 
kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức phù hợp 
.v.v… của Chính phủ, việc huy động vốn cho các dự án sẽ vẫn còn khó khăn, tình 
trạng nợ đọng vẫn khó được cải thiện, hiệu quả hoạt động SXKD sẽ bị ảnh hưởng. 
3.3.2. Các chỉ tiêu kinh tế 
- Tổng doanh thu:     500,00 tỷ đồng.  

Trong đó:  
+ Doanh thu từ hoạt động SXKD:  460,00 tỷ đồng 
+ Doanh thu từ bán điện Sông Bung 5: 40,00 tỷ đồng 
+ Lợi nhuận trước thuế:   ≥ 43,00 tỷ đồng 
+ Cổ tức:      27,60 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ 12%/vốn điều lệ 230,10 tỷ) 

3.3.3. Các giải pháp thực hiện chính 
- Tăng cường quản lý chất lượng, đáp ứng tiến độ các công trình, chú trọng một số 
công trình trọng điểm, công trình khởi công, công trình phát điện năm 2012 của EVN 
và các chủ đầu tư khác. 
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- Huy động mọi nguồn lực để phát triển thị trường nhằm đạt mục tiêu giữ vững, 
phát triển lĩnh vực thuộc ngành nghề truyền thống và mở rộng hoạt động sang lĩnh vực 
tư vấn mới: 

+ Bám sát các dự án thuộc Tổng sơ đồ VII, tiếp cận các chủ đầu tư để dành được 
công tác tư vấn của các dự án điện, chú trọng các dự án nhiệt điện và lưới điện, điện 
hạt nhân và năng lượng tái tạo. 

+ Tiếp tục bám sát các dự án thuộc Chương trình Quốc gia về chống biến đổi khí 
hậu và nước biển dâng để mở rộng lĩnh vực hoạt động và phát huy thế mạnh của lực 
lượng tư vấn thiết kế thuỷ điện. 

+ Tìm hiểu, nắm bắt thông tin, tiếp cận các nhà đầu tư trong và ngoài nước để 
mở rộng lĩnh vực tư vấn, đầu tư thuộc lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty. 
- Đẩy mạnh công tác nghiệm thu thanh toán, thu vốn công trình và quản lý tài 
chính, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD: 

+ Lãnh đạo Công ty tập trung chỉ đạo và trực tiếp tham gia công tác nghiệm thu 
thanh toán và thu vốn công trình. 

+ Ban hành các quy định liên quan đến công tác nghiệm thu, tạm ứng chi phí, 
tiền lương nhằm khuyến khích các đơn vị chủ động, tích cực hơn nghiệm thu thanh 
toán, thu vốn từ chủ đầu tư. 

+ Tiếp tục theo dõi, quản lý, tiết kiệm chi phí góp phần nâng cao hiệu sản xuất 
kinh doanh của đơn vị và của Công ty. 
3.4. Công tác phục vụ sản xuất 
3.4.1. Kết quả thực hiện năm 2011 
- Hoàn thành dự thảo, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để ban hành áp dụng một 
số quy định gồm: Qui chế quản lý vốn và người đại diện của Công ty cổ phần Tư vấn 
xây dựng điện 1 tại công ty con, công ty liên kết; Quy định chức năng, nhiệm vụ các 
đơn vị trực thuộc Công ty; Quy định công tác nghiệm thu, thu vốn công trình, kế 
hoạch tài chính, nghiệm thu tạm ứng sản lượng và chi phí sản xuất. 
- Hoàn thành Báo cáo tài chính năm 2011, đã được kiểm toán bởi kiểm toán UHY; 
hoàn thành việc tăng vốn điều lệ, thực hiện phát hành, đăng ký, niêm yết bổ sung cổ 
phiếu theo sự chấp nhận của Sở GDCK Tp. HCM, Trung tâm lưu lý chứng khoán Việt 
Nam, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước. 
3.4.2. Nhiệm vụ năm 2012 và giải pháp thực hiện 
- Rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ; 
hiệu chỉnh, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý phục vụ công tác chỉ đạo, 
điều hành doanh nghiệp. 
- Xem xét phương án cơ cấu lại mô hình tổ chức sản xuất phù hợp hơn với tình 
hình thực tế. 
3.5. Thực hiện đầu tư Dự án Thuỷ điện Sông Bung 5 
3.5.1. Kết quả thực hiện năm 2011 

Đầu tư xây dựng dự án thuỷ điện Sông Bung 5 tiếp tục được thực hiện cơ bản 
theo tiến độ, đảm bảo chất lượng. Cụ thể là: 
- Ngăn sông đợt 1: Đã hoàn thành ngày 22/02/2011. 
- Thiết kế BVTC phần xây dựng, thiết kế chế tạo, thiết kế lắp đặt thiết bị đáp ứng 
yêu cầu thi công trên công trường. 
- Hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu cung cấp hệ thống xi lanh thuỷ lực (gói 
TB-03); lựa chọn nhà thầu cung cấp cột thép (gói COT-01), nhà thầu cung cấp dây 
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dẫn, dây chống sét, cáp quang và phụ kiện…(gói DAY-01), nhà thầu xây lắp (gói 
XLĐ-01) Đường dây 110kV thuỷ điện Sông Bung 5 & 6 đến Trạm 220/110kV Thạnh 
Mỹ.  
- Triển khai thực hiện huy động vốn đối ứng đầu tư Dự án; thực hiện nghiệm thu 
thanh toán, giải ngân kịp thời cho các Nhà thầu theo khối lượng thực hiện và qui định 
của hợp đồng. 
- Tổng hợp khối lượng đã thực hiện đến 31/12/2011 như sau: 

+ Đào đất, đá các loại : 574.297,0 m3 
+ Đắp đất, đá các loại : 103.400,0 m3 
+ Công tác bê tông : 118.200,0 m3 
+ Lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công : 250,0 tấn 
+ Lắp đặt thiết bị cơ điện : 200,0 tấn 

- Hoàn thành công tác đền bù GPMB khu vực lòng hồ huyện Nam Giang; hoàn 
thành công tác đền bù, cấp đất, bàn giao để thi công tuyến đường dây 110kV. 
- Hoàn thành công tác tuyển dụng, đào tạo kỹ sư vận hành, công nhân vận hành, 
sửa chữa. 
- Thực hiện nghiệm thu thanh toán, giải ngân kịp thời cho các Nhà thầu theo khối 
lượng thực hiện và qui định của hợp đồng.  

Tính đến ngày 31/12/2011, tổng giá trị đã giải ngân là 403.915.816.793 đồng. 
Trong đó:  + Vốn vay thương mại: 278.412.685.570 đồng (chiếm 69,0%) 

  + Vốn của Công ty:     125.503.131.223 đồng (chiếm 31,0%) 
3.5.2. Mục tiêu, tiến độ năm 2012 và nhiệm vụ 
1. Mục tiêu, tiến độ 2012 
- Nút cống dẫn dòng: Quý II/2012. 
- Phát điện Tổ máy 1 vào tháng 07/2012, Tổ máy 2 vào tháng 09/2012. 
2. Nhiệm vụ 
- Tập trung công tác thiết kế BVTC phần xây dựng, phần thiết bị và lắp đặt; Triển 
khai giám sát thi công phần xây dựng, phần lắp đặt thiết bị và thí nghiệm hiệu chỉnh. 
- Triển khai thực hiện huy động vốn đối ứng đầu tư Dự án; thực hiện nghiệm thu 
thanh toán, giải ngân cho các Nhà thầu theo khối lượng thực hiện và qui định của hợp 
đồng. Dự kiến vốn giải ngân trong năm 2012 khoảng 365,8 tỷ đồng, trong đó: Vốn vay 
thương mại: 256,1 tỷ đồng, vốn đối ứng: 109,7 tỷ đồng. 
- Hoàn thành công tác tổ chức bộ phận chuẩn bị sản xuất, hoàn thành quy trình vận 
hành, kiện toàn bộ máy quản lý, thành lập Chi nhánh trong quý II/2012 để sẵn sàng 
tiếp nhận, vận hành, sửa chữa Nhà máy thuỷ điện Sông Bung 5. 
- Kế hoạch khối lượng thực hiện năm 2012  

+ Bê tông:  68.092,0 m3 
+ Thiết bị cơ khí thuỷ công: 1.890,0 tấn 
+ Thiết bị cơ điện: Thiết bị TM1, TM2 và thiết bị nâng hạ. 
+ Hoàn thành xây dựng khu nhà ở và làm việc của Ban QLDA NMTĐ Sông 
Bung 5. 
+ Hoàn thành xây dựng Đường dây 110kV thuỷ điện Sông Bung 5 & 6 - Trạm 
220/110kV Thạnh Mỹ trước ngày 31/05/2012, đồng bộ tiến độ xây dựng NMTĐ 
Sông Bung 5 và mở rộng ngăn lộ 110kV TBA 220/110kV Thạnh Mỹ. 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 5 
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Kiểm tra thiết bị tại nhà máy sản xuất 

4. Báo cáo tài chính 
Báo cáo tài chính năm 2011 đã được lập và phản ánh một cách trung thực và hợp 

lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển 
tiền tệ của Công ty trong năm.Trong việc lập Báo cáo tài chính, Công ty đã tuân thủ 
các qui định về chế độ kế toán, đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách 
phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất cứ thời 
điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt 
Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các qui định hiện hành khác về kế toán tại Việt 
Nam. 

Báo cáo tài chính Công ty mẹ, các công ty thành viên và báo cáo tài chính hợp 
nhất của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY tiến 
hành kiểm toán và đưa ra ý kiến trong báo cáo kiểm toán số 112/2012/UHY-BCKT 
ngày 21/03/2012.  
4.1. Giải trình báo cáo tài chính 
4.1.1. Kiểm toán độc lập: 

Thông tin về đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2011 
Tên: Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY 
Trụ sở chính : Tầng 6, 136 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam. 
Phone : 844.37557446    Fax : 844.37557448 
www.uhyvietnam.com.vn. 
Thành viên hãng UHY Quốc Tế. 
* Kiểm toán viên chính thực hiện kiểm toán cho Công ty : 
Ông Phạm Gia Đạt  - Phó Tổng Giám đốc, Chứng chỉ Kiểm toán viên số 
0798/KTV. Thay mặt và đại diện cho Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và 
Tư vấn UHY. 
Ông Hà Minh Long – Kiểm toán viên, Chứng chỉ Kiểm toán viên số 
1221/KTV. 
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Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY đã thực hiện kiểm toán báo 
cáo tài chính của Công ty các năm 2007, 2008, 2009, 2010 và 2011.  

Trong Báo cáo kiểm toán năm 2011, không có các vấn đề kiểm toán viên lưu ý, 
hạn chế, loại trừ hoặc các nhận xét đặc biệt. 
4.1.2. Ý kiến của Ban Kiểm soát 

Ý kiến đánh giá của Ban Kiểm soát xem mục 7. 
5. Các công ty con 
- Các Công ty con được hợp nhất báo cáo: 

TT Công ty Địa chỉ 

Tỷ lệ 
lợi ích 

Công ty 
mẹ 

Quyền biểu 
quyết của 

Công ty mẹ 

1 Công ty TNHH một 
thành viên Khảo sát 
thiết kế xây dựng điện 1

Km 2 Đường Phùng Hưng, 
Quận Hà Đông, Hà Nội. 

100% 100% 

2 Công ty TNHH một 
thành viên Khảo sát xây 
dựng điện 2 

Số 8/2, Đường Phan Đình 
Phùng, TP PleiKu, tỉnh Gia 
Lai 

100% 100% 

3 Công ty TNHH một 
thành Tư vấn dựng điện 
3 Đà Nẵng 

số 503 đường Núi Thành, 
phường Hòa Cường Nam, 
quận Hải Châu, TP Đà 
Nẵng. 

100% 100% 

4 Công ty TNHH một 
thành viên Khảo sát 
thiết kế xây dựng điện 4

Số 599 Đường Nguyễn Trãi, 
Phường Thanh Xuân Nam, 
Quận Thanh Xuân, Hà Nội. 

100% 100% 

- Tình hình đầu tư và hiệu quả của đầu tư vốn vào các Công ty con: 

Lợi nhuận sau thuế 2011

TT Đầu tư vào công ty con Vốn góp 
(đồng) 

Tỷ lệ/ 
vốn 
(%) Giá trị 

(đồng) 

Tỷ lệ 
/vốn điều 

lệ 
(%) 

1 Công ty TNHH một 
thành viên Khảo sát thiết 
kế xây dựng điện 1 

17.102.000.000 100% 3.803.862.761 22,24

2 Công ty TNHH một 
thành viên Khảo sát xây 
dựng điện 2 

4.870.000.000 100% 1.147.086.811 23,55

3 Công ty TNHH một 
thành Tư vấn dựng điện 
3 – Đà Nẵng 

6.517.000.000 100% 1.741.636.353 26,72

4 Công ty TNHH một 
thành viên Khảo sát thiết 
kế xây dựng điện 4 

6.060.000.000 100% 1.493.587.894 24,65

Qua số liệu trên cho thấy, các khoản vốn đầu tư vào các Công ty con năm 2011 
có hiệu quả. 
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6. Báo cáo của Ban Kiểm soát 
6.1. Các  hoạt động chính của Ban kiểm soát : 
Năm 2011, Ban kiểm soát đã thực hiện một  số công việc chính sau đây nhằm đảm bảo 
quyền lợi của các cổ đông. 
- Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật Doanh 
nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 
- Tham dự các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Hội đồng quản trị (HĐQT) và 
đóng góp các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình. 
- Chủ động đề xuất với HĐQT một số vấn đề liên quan về kế hoạch sản xuất 
kinh doanh, quy định nội lệ, kiểm toán độc lập, thu hồi công nợ . 
- Tham gia công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên , đảm bảo công 
tác này được thực hiện nghiêm túc và đúng Luật pháp. 
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính năm 2011. 
- Tham gia giám sát công tác thực hiện đầu tư xây dựng dự án thuỷ điện Sông 
Bung 5. 
- Tiến hành các phiên họp Ban kiểm soát định kỳ với sự tham gia đầy đủ của 
các thành viên, thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm 
vụ của thành viên Ban kiểm soát . 
6.2. Kết quả giám sát hoạt động quản lý, điều hành của thành viên Hội đồng quản 
trị và thành viên Ban Tổng Giám đốc 

Các hoạt động của Công ty trong năm 2011 tuân thủ theo các quy định pháp luật, 
Điều lệ của Công ty và nằm trong phạm vi ngành nghề đã đăng ký kinh doanh. 

Năm 2011 Ban kiểm soát ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động 
của các thành viên HĐQT và thành viên Ban Tổng Giám đốc . 

Các Nghị quyết của HĐQT đúng định hướng và tuân thủ các nghị quyết của Đại 
hội đồng cổ đông của Công ty. Các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, 
gắn bó với lợi ích của Công ty . 

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ đúng chức năng và thẩm quyền . Tuy 
trong năm 2011 số lượng thành viên Ban Tổng Giám đốc thay đổi nhiều (từ 4 người 
đầu năm chỉ còn 2 người vào cuối năm) nhưng đã rất cố gắng điều hành công ty hoàn 
thành vượt mức kế hoạch kinh doanh. 

 Trong năm 2011, Công ty đã hoàn thành trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu tỷ lệ 
15%, tăng vốn điều lệ từ 174 tỷ đồng lên 200.097.650.000 đồng và niêm yết bổ sung 
cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. 
6.3. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và đầu tư của 
Công ty 
6.3.1.  Kết quả hoạt động kinh doanh : 

Ban kiểm soát nhất trí với đánh giá của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về kết quả 
hoạt động kinh doanh năm 2011.  

Tổng doanh thu  :    501.056.838.345  đồng 
Lợi nhuận ròng     34.438.884.213  đồng 

6.3.2.  Tình hình tài chính : 
Ban kiểm soát đã thẩm định Báo cáo tài chính năm 2011. Ban kiểm soát xác nhận 

Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán 
UHY  đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài 
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chính của Công ty tại ngày 31/12/2011, phù hợp với các chuẩn mực Kế toán Việt 
Nam, chế độ kế toán Việt Nam.  

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2011 : 
-  Khả năng thanh toán hiện hành :  1.17   
-  Khả năng thanh toán nhanh :     0.83   
-  Khả năng thanh toán lãi vay : 2.09 
-  Vòng quay hàng tồn kho  :  1.72  
-  Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) :  2.78 % 
-  Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) : 13.61 % 

Nhận xét, đánh giá : 
- Kết quả kinh doanh năm 2011 vượt kế hoạch đề ra . So với năm 2010, doanh 
thu tăng 1.98% nhưng lợi nhuận ròng giảm 1.08% do chi phí lãi vay quá lớn 
(42.760.889.143 đồng ). 
- Chỉ số tài chính của Công ty ở mức an toàn. 
- Số dư nợ phải thu khách hàng lớn (438.766.642.798 đồng). 
- Khoản nợ lương và vay lương người lao động lớn và tăng hơn các năm trước 
(148.656.672.308 đồng + 103.165.999.017 đồng) 
6.3.3. Tình hình đầu tư xây dựng dự án thuỷ điện Sông Bung 5 : 

Năm 2011, Công ty đã chỉ đạo cụ thể, đồng bộ các công tác thi công xây lắp, 
chuẩn bị quản lý vận hành; đã thu xếp đủ vốn,  sử dụng vốn đúng mục đích và thanh 
toán kịp thời. Tuy nhiên, công tác thi công bê tông bị chậm hơn so với tiến độ được 
duyệt và có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ phát điện của dự án . 
6.4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, 
Ban Tổng Giám đốc  

Năm 2011, Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ thông tin về các quyết định của 
HĐQT; Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và đã có đóng góp nhiều ý kiến với 
HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản trị Công ty. 
6.5. Chi phí của Ban kiểm soát năm 2011  

Năm 2011, Ban kiểm soát đã chi phí là :  116.668.000  đồng 
Trong đó : - Thù lao cho 3 thành viên  108.000.000  đồng 
   - Công tác phí của 01 thành viên     8.668.000  đồng 

6.6. Kiến nghị  
Với mục tiêu phát triển Công ty ổn định và bền vững, Ban kiểm soát có một số 

kiến nghị chính như sau : 
- Hoàn chỉnh hệ thống văn bản quản trị Công ty nhằm quản lý chặt chẽ, chủ động 
thực hiện và công khai giám sát đánh giá hiệu quả . 
- Hoàn thiện bộ máy điều hành, bổ sung vị trí Phó tổng giám đốc phụ trách lĩnh 
vực tài chính. 
- Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, cụ thể công tác thu hồi nợ nhằm mang 
lại hiệu quả cao hơn cho Công ty.  
- Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác xây lắp và thu xếp đủ vốn cho dự án thuỷ 
điện Sông Bung 5, đảm bảo mục tiêu phát điện và kế hoạch kinh doanh bán điện năm 
2012 . 
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7. Tổ chức và nhân sự 
7.1. Cơ cấu tổ chức Công ty 
 Cơ cấu tổ chức của Công ty, theo sơ đồ, gồm : 

 Các phòng chức năng  
 Văn phòng Công ty 
 Phòng Kinh tế - Kế hoạch 
 Phòng Tổ chức cán bộ lao động 
 Phòng Tài chính - Kế toán 
 Phòng Thị trường 
 Phòng Kỹ thuật  
 Phòng hợp tác quốc tế 

 Các đơn vị sản xuất thuộc Công ty 
o Các đơn vị kỹ thuật, khảo sát, thí nghiệm 
 Phòng Kỹ thuật địa hình 
 Phòng Kỹ thuật địa chất 
 Đoàn Khảo sát địa vật lý 
 Đoàn Khảo sát công trình điện 
 Trung tâm thí nghiệm 
o Các đơn vị thiết kế đường dây, trạm và viễn thông 
 Phòng Thiết kế đường dây 
 Phòng Tư vấn phát triển điện địa phương 
 Phòng Thiết kế trạm và viễn thông 
o Các đơn vị thiết kế nhiệt điện và điện nguyên tử 
 Phòng Thiết kế nhiệt điện 
 Phòng Tư vấn thiết kế nhiệt điện và điện nguyên tử 
o Các đơn vị thiết kế thủy điện 
 Phòng Năng lượng và môi trường 
 Đoàn Thiết kế thủy điện 1 
 Đoàn Thiết kế thủy điện 2 
 Đoàn Thiết kế thuỷ điện Sơn La 
 Phòng Thiết bị công nghệ nhà máy thủy điện 
 Đoàn Sơn La 

 Ban Quản lý Dự án Thủy điện Sông Bung 5 
 Công ty TNHH MTV của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1  

o Công ty TNHH MTV Khảo sát thiết kế xây dựng điện 1 (Hà Đông - Hà Nội) 
o Công ty TNHH MTV Khảo sát xây dựng điện 2 (TP Pleiku – Gia Lai) 
o Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng điện 3 - Đà Nẵng (TP Đà Nẵng) 
o Công ty TNHHMTV Khảo sát thiết kế xây dựng điện 4(Thanh Xuân - Hà Nội) 

7.2. Số lượng cán bộ, công nhân viên và chính sách đối với người lao động 
- Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty đến nay là 1.375 người với cơ cấu 
sau: 
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7.3. Chính sách đối với người lao động 
Công ty luôn xác định người lao động là nguồn lực quan trọng nhất với sự phát 

triển bền vững của Công ty. 
Bằng Quy chế đào tạo phát triển nguồn nhân lực, Công ty luôn khuyến khích và 

cử các kỹ sư có năng lực đi đào tạo sau đại học trong và ngoài nước. Năm 2011, có 11 
kỹ sư theo học chương trình thạc sỹ các chuyên ngành, 01 nghiên cứu sinh và hàng 
trăm lượt kỹ sư được đào tạo ngắn hạn về chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ bằng nguồn 
kinh phí của Công ty. Cán bộ được cử đi học vẫn được hưởng chế độ như khi đi làm 
nên kết quả đạt chất lượng cao. 

Trong năm 2011, mặc dù kinh tế khó khăn, Công ty đã phê duyệt kế hoạch đào 
tạo ngắn hạn tại nước ngoài để nâng cao năng lực của kỹ sư trong lĩnh vực thiết kế nhà 
máy thuỷ điện Tích năng, phối hợp chuyên gia nước ngoài đào tạo trong nước về đánh 
giá an toàn đập. 

Chế độ tiền lương, tiền thưởng được xây dựng trên các tiêu chí gắn vào hiệu quả 
thực hiện công việc của người lao động và vị trí công việc. Phần thu nhập đưa vào 
thâm niên công tác chỉ chiếm tới 25% tổng thu nhập của người lao động, nhờ đó đã kịp 
thời động viên những người có trình độ, năng lực và làm việc với tinh thần trách 
nhiệm cao. 

Ngoài ra Công ty luôn chú trọng xây dựng và phát triển các phong trào văn hóa, 
văn nghệ, thể dục thể thao. Hàng năm đều tổ chức hội thao tạo điều kiện để người lao 
động giao lưu, gắn bó với nhau trên tinh thần hợp tác, chia sẻ. 

Công đoàn Công ty tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cho cán bộ công nhân viên đi 
tham quan, du lịch.  
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Sơ đồ tổ chức Công ty 
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7.4. Thông tin về tổ chức và các nhân sự chủ chốt 
 Lý lịch tóm tắt của Ban Tổng giám đốc 
7.4.1. Ông Lê Văn Lực - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc đến 25/11/2011 
- Số chứng minh thư nhân dân: 011259371 
- Năm sinh: 02/10/1959                                     Nơi sinh: Hoa Lư – Ninh Bình 
- Quốc tịch: Việt Nam                                       Dân tộc: Kinh 
- Địa chỉ thường trú: Nhà số 34, Ngõ 133 phố Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội 
- Số điện thoại liên lạc: 0913226975 
- Trình độ văn hoá: 10/10 
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 
- Quá trình công tác: 

+ 1976–1978 Sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội 
+ 1978–1982 Đi bộ đội 
+ 1982–1986 Sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội 
+ 1986–1993 Kỹ sư thiết kế, CNĐA Phòng thiết kế trạm 

Công ty khảo sát thiết kế điện 1 
+ 1993–1996 Kỹ sư, CNĐA, Phó phòng thiết kế trạm 

Công ty khảo sát thiết kế Điện 1 
+ 1996–1999 
 
+ 1999–2007 
+ 1/2008 -25/11/2011 

Kỹ sư, CNĐA, Trưởng phòng thiết kế trạm 
Công ty khảo sát thiết kế Điện 1 
Phó Giám đốc Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1 
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 

+ 25/11/2011 - nay Chuyển công tác theo Quyết định điều động, bổ nhiệm số 
6066/QĐ-BCT ngày 21/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Công 
thương 

- Số lượng chứng khoán sở hữu và đại diện sở hữu: 
+ Tổng số 3.478.879 cổ phần tương đương 17.38% vốn điều lệ, trong đó: 
• Sở hữu chứng khoán cá nhân: 217.059 cổ phần 
• Số lượng chứng khoán đại diện 30% vốn  EVN tương ứng là 3.261.820 cổ 
phần.  
• Thôi đại diện 30% vốn của EVN tại Công ty theo Quyết định số 684/QĐ-EVN 
ngày 24/11/2011. 
+ Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan (Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ 
nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột): Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

Từ 25/11/2011, thôi Uỷ viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty để nhận 
nhiệm vụ Vụ trưởng vụ Nhiệt điện và Điện hạt nhân, Tổng cục Năng lượng theo Quyết 
định số 6066/QĐ-BCT về việc điều động, bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 
7.4.2. Ông Nguyễn Tài Sơn – Phó Tổng giám đốc đến 25/11/2011. Phó Tổng giám 
đốc điều hành Công ty từ 25/11/2011. 
- Số chứng minh thư nhân dân: 010388352 
- Năm sinh: 1958                                                        Nơi sinh: Thanh Hoá 
- Quốc tịch: Việt Nam                                                 Dân tộc: Kinh 
- Địa chỉ thường trú: Tổ 3, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 
- Số điện thoại liên lạc: 0913237867 
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- Trình độ văn hoá: 10/10 
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thuỷ công thuỷ điện 
- Quá trình công tác: 
+ 1982 - 1985 Kỹ sư, Công ty khảo sát thiết kế điện 1 
+ 1985 - 1987 Trợ lý kỹ thuật, Viện kỹ thuật cơ giới quân sự 
+ 1987 - 2007 Trưởng đoàn thiết kế - Công ty Tư vấn xây dựng điện 1, Phó 

Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng điện 1 
+ 1/2008 - 5/11/2011 Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 
+ 25/11/2011-   

27/03/2012 
Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Tư vấn xây 
dựng điện 1 

+ 27/03/2012-nay Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây 
dựng điện 1.  

- Số lượng chứng khoán sở hữu: 
+ Sở hữu chứng khoán cá nhân: 40.296 cổ phần  
+ Sở hữu chứng khoán của những người liên quan (Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, 
vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột): Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không 
7.4.3. Ông Phùng Văn Hoài – Phó Tổng giám đốc 
- Số chứng minh thư nhân dân: 110060677 
- Năm sinh: 1955 Nơi sinh: Quốc Oai, Thành phố Hà Nội 
- Quốc tịch: Việt Nam  Dân tộc: Kinh 
- Địa chỉ thường trú: Phòng 2706 chung cư 101 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 
- Số điện thoại liên lạc: 0903438010 
- Trình độ văn hoá: 10/10 
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất công trình 
- Quá trình công tác: 

+ 9/1976 – 4/1994 Kỹ sư ĐCCT, Đoàn khảo sát Sông Đà (sau là Công ty khảo 
sát địa chất Sông Đà) 

+ 4/1994 – 12/2007 Trưởng phòng Kỹ thuật Địa chất - Công ty Tư vấn xây 
dựng điện 1 

+ 1/2008 – 4/2009 Trưởng phòng Kỹ thuật Địa chất - Công ty cổ phần Tư vấn 
xây dựng điện 1 

+ 4/2009 - nay Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng 
điện 1 

- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1  
- Số lượng chứng khoán sở hữu: 4.002 cổ phần tương đương với: 0.02% vốn điều 
lệ 
Trong đó: 

+ Sở hữu chứng khoán cá nhân: 4.002 cổ phần tương đương với: 0.02% vốn điều 
lệ 
+ Sở hữu chứng khoán của những người liên quan (Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, 
vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột):  

 Con Phùng Thu Hương 
 Số CMND: 012206106, Ngày cấp: 27/03/1999, Nơi cấp: Hà Nội 
 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán cá nhân: 4.416 cổ phần tương đương với: 

0.022%vốn điều lệ 
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- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không 
7.4.4. Ông Nguyễn Đức Thành – Phó Tổng giám đốc 
- Số chứng minh thư nhân dân: 011041088 
- Năm sinh: 03/02/1951                                                     Nơi sinh: Nghệ An 
- Quốc tịch: Việt Nam                                                        Dân tộc: Kinh 
- Địa chỉ thường trú: Nhà 10 lô2 Ngõ 217 Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội 
- Số điện thoại liên lạc: 0913217901 
- Trình độ văn hoá: 10/10 
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện 
- Quá trình công tác: 

+  1977 – 2002 Kỹ sư thiết kế, Phó trưởng phòng, Trưởng phòng 
Thiết kế đường dây Công ty Tư vấn xây dựng điện 1 

+ 2002 – 2007 Phó Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng điện 1 
+ 1/2008 – 01/03/2011 
 
+ 01/3/2011 đến nay  

Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây 
dựng điện 1 
Nghỉ hưu 

- Chức vụ hiện tại: Không 
- Số lượng chứng khoán sở hữu: 7.728 cổ phần tương đương 0.039% vốn điều lệ. 
 Trong đó: 

+ Sở hữu chứng khoán cá nhân: 7.728 cổ phần tương đương với: 0.039% vốn 
điều lệ 
+ Sở hữu chứng khoán của những người liên quan (Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, 
vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột):  

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không 
7.5. Thông tin về cổ đông và Quản trị Công ty 
7.5.1. Thông tin liên quan đến Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 

 Tóm tắt lý lịch cá nhân của thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát 
• Hội đồng quản trị  

Hội đồng quản trị của Công ty gồm 05 thành viên. 
1. Ông Nguyễn Quyết Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị 
- Số chứng minh thư nhân dân: 011309216 
- Năm sinh: 01/10/1953   Nơi sinh: Hà Nội 
- Quốc tịch: Việt Nam   Dân tộc: Kinh 
- Địa chỉ thường trú: Số 4, hẻm 72/73/40, phố Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội 
- Số điện thoại liên lạc: 0913238267 
- Trình độ văn hoá: 10/10 
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. 
- Quá trình công tác: 

+ 2/1976 – 5/1998 Kỹ sư thiết kế tại các đơn vị thiết kế 
+ 6/1998 – 12/2005 Phó Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng điện 1 
+ 1/2006 – 7/2006 Phó Giám đốc phụ trách Công ty Tư vấn xây dựng điện 1 
+ 8/2006 - 12/2007 Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng điện 1 
+ 1/2008 – nay Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 
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- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 
- Số lượng chứng khoán sở hữu và đại diện:  

+ Tổng số 4.395.600 cổ phần tương đương 21.97% vốn điều lệ, trong đó: 
• Sở hữu chứng khoán cá nhân: 46.506 cổ phần 
• Số lượng chứng khoán đại diện cho 40% vốn của EVN tương ứng là 4.349.094 
cổ phần, đến ngày 24/11/2011. 
+ Tổng số 7.757.420 cổ phần tương đương 38.77% vốn điều lệ, trong đó: 
• Sở hữu chứng khoán cá nhân: 46.506 cổ phần 
• Số lượng chứng khoán đại diện cho EVN là 7.710.914 cổ phần (Đại diện 40% 
vốn của EVN tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 và tạm thời đại diện 
thêm 30% vốn của EVN tại Công ty theo Quyết định số 685/QĐ-EVN ngày 
24/11/2011 của Tập đoàn điện lực Việt Nam). 
+ Sở hữu chứng khoán của những người liên quan (Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, 
vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột): Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không 
2. Ông Lê Văn Lực – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Xem trang 
trên) 
3. Ông Lê Minh Hà - Thành viên Hội đồng quản trị 
- Số chứng minh thư nhân dân: 012469723 
- Năm sinh: 25/12/1958   Nơi sinh: Đô Lương - Nghệ An 
- Quốc tịch: Việt Nam   Dân tộc: Kinh 
- Địa chỉ thường trú: 73 Long Biên 1, p. Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội 
- Số điện thoại liên lạc: 0903406521 
- Trình độ văn hoá: 10/10 
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán 
- Quá trình công tác: 

+ 1977–1985 Đi bộ đội đến năm 1981 ra quân về học Đại học Tài chính Kế 
toán 

+ 1986–6/2002 Công tác tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Tư vấn xây dựng 
điện 1 

+ 7/2002–2007 Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Kế toán trưởng Công ty Tư 
vấn xây dựng điện 1 

+ 1/2008 – nay Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Kế toán trưởng Công ty cổ 
phần Tư vấn xây dựng điện 1 

- Chức vụ hiện tại: Uỷ viên HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 - Kế 
toán trưởng Công ty 
- Số lượng chứng khoán sở hữu: 1.444.481 cổ phần, chiếm 7,22% vốn điều lệ 
Trong đó: 

+  Sở hữu chứng khoán cá nhân: 1.444.481 cổ phần tương đương với: 7,22% 
vốn điều lệ. 
+  Sở hữu chứng khoán của những người liên quan (Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, 
vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột): Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không 
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4. Ông Nguyễn Minh Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị 
- Số chứng minh thư nhân dân: 011739923 
- Năm sinh: 12/03/1968   Nơi sinh: Hà Nội 
- Quốc tịch: Việt Nam    Dân tộc: Kinh 
- Địa chỉ thường trú: P11 H1 Tập thể Viện Năng Lượng, số 6 Tôn Thất Tùng, 
phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP Hà Nội 
- Số điện thoại liên lạc: 0962120368 
- Trình độ văn hoá: 10/10 
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện, Thạc sỹ hệ thống điện 
- Quá trình công tác: 
+ 1985–1991 Sinh viên Đại học Năng lượng Mátxcơva 
+ 9/1993–12/1996 Nghiên cứu viên phòng phát triển hệ thống điện, Viện Năng lượng
+ 1/1997–8/1998 Học thạc sỹ tại Học viện công nghệ Châu Á Thái Lan 
+ 9/1998–5/1999 Nghiên cứu viên phòng phát triển hệ thống điện, Viện Năng lượng
+ 6/1999–1/2002 Chuyên viên Ban Kế hoạch, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam 
+ 10/2003-12/2006 Phó chánh Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Việt Nam 
+ 1/2007-4/2009 Phó Ban Tổng hợp thuộc HĐQT Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
+ 5/2009-nay Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1, 

Trưởng Ban Tổng hợp HĐQT Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
- Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban Tổng hợp HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam - 
Uỷ viên HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1  
- Số lượng chứng khoán sở hữu: 3.261.820 cổ phần, chiếm16.30% vốn điều lệ. 
Trong đó: 

+ Sở hữu chứng khoán cá nhân: 0 cổ phần 
+ Sở hữu chứng khoán đại diện cho 30% vốn của EVN, tương ứng là 3.261.820 
cổ phần tương đương với:16.30% vốn điều lệ 
+ Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan (Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ 
nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột): Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không 
5. Ông Nguyễn Văn An - Thành viên Hội đồng quản trị  
- Số chứng minh thư nhân dân: 011740464 
- Năm sinh: 06/12/1959   Nơi sinh: Yên Bái 
- Quốc tịch: Việt Nam   Dân tộc: Kinh 
- Địa chỉ thường trú: 413 E3B, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 
- Số điện thoại liên lạc: 0913217914 
- Trình độ văn hoá: 10/10 
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện  
- Quá trình công tác: 

+ 1985–1995 Kỹ sư thiết kế, Phòng thiết kế Trạm 
+ 1995–1996 Tổ trưởng tổ trạm, Phòng thiết kế Trạm 
+ 1996–1999 Phó trưởng Phòng thiết kế Trạm, Công ty Tư vấn xây dựng điện 1 
+ 1999–nay Trưởng Phòng thiết kế Trạm và Viễn thông, Công ty cổ phần Tư 

vấn xây dựng điện 1 
- Chức vụ hiện tại: Uỷ viên HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 - 
Trưởng Phòng thiết kế Trạm và Viễn thông. 
-  Số lượng chứng khoán sở hữu: 105.800 cổ phần, chiếm 0.53% vốn điều lệ 
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Trong đó: 
+ Sở hữu chứng khoán cá nhân: 105.800 cổ phần. 
+ Sở hữu chứng khoán của những người liên quan (Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, 
vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột): Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không 

• Ban Kiểm soát Công ty 
1. Ông Trần Quang Dũng - Trưởng Ban Kiểm soát, Phó phòng Kinh tế kế hoạch  
- Số chứng minh thư nhân dân: 011258315 
- Năm sinh: 1960      Nơi sinh: Quảng Bình 
- Quốc tịch: Việt Nam  Dân tộc: Kinh 
- Địa chỉ thường trú: Tập thể Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện, Km9+200 
đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 
- Số điện thoại liên lạc: 0912398591 
- Trình độ văn hoá: Trên Đại học 
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế năng lượng, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 
- Quá trình công tác: 

+ 1983 - 2007 Cán bộ, Phó phòng Kinh tế kế hoạch - Công ty Tư vấn xây 
dựng điện 1 

+ 1/2008 - nay Phó phòng Kinh tế kế hoạch - Công ty cổ phần Tư vấn xây 
dựng điện 1 

- Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban kiểm soát, Phó phòng Kinh tế kế hoạch Công ty cổ 
phần Tư vấn xây dựng điện 1  
- Số lượng chứng khoán sở hữu: 35.406 cổ phần, chiếm 0.177% vốn điều lệ 
Trong đó: 

+ Sở hữu chứng khoán cá nhân: 35.406 cổ phần tương đương với: 0.177% vốn 
điều lệ  
+ Sở hữu chứng khoán của những người liên quan (Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, 
vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột): Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không 
2. Bà Vương Thị Dung – Thành viên Ban Kiểm soát 
- Số chứng minh thư nhân dân: 011309196 
- Năm sinh: 1958   Nơi sinh: huyện Thạch Thất, TP Hà Nội 
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh 
- Địa chỉ thường trú: Số 5/Ngõ 599, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 
- Số điện thoại liên lạc: 0902186036 
- Trình độ văn hoá: 10/10 
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán 
- Quá trình công tác: 

+ 1977 - 1981 Học Đại học Tài chính Kế toán 
+ 1982 - nay Là nhân viên Kế toán Công tác tại Công ty Khảo sát Thiết 

kế Điện 1 nay là Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng 
điện 1  
- Số lượng chứng khoán sở hữu: 3.174 cổ phần, chiếm 0.016% vốn điều lệ 
Trong đó: 
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+ Sở hữu chứng khoán cá nhân: 3.174 cổ phần tương đương với: 0.016% vốn 
điều lệ 
+ Sở hữu chứng khoán của những người liên quan (Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, 
vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột): Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không 
3. Ông Mai Hữu Thung – Thành viên Ban Kiểm soát 
- Số chứng minh thư nhân dân: 022674701 
- Năm sinh: 02/9/1959  Nơi sinh: Thanh Hoá 
- Quốc tịch: Việt Nam   Dân tộc: Kinh 
- Địa chỉ thường trú: 67/O5 (Lô O) Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh,  
TP Hồ Chí Minh 
- Số điện thoại liên lạc: 0913913239 
- Trình độ văn hoá: 10/10 
- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế toán 
- Quá trình công tác: 

+  1978 – 1984 Đi bộ đội 
+ 1984-1986 Liên hiệp chế biến Lâm sản II 
+ 1986-1990 Học Đại học Tài chính Kế toán TP HCM 
+ 1991 - nay Trưởng phòng, Công ty Bảo hiểm Sài Gòn 

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng 
điện 1  
- Số lượng chứng khoán sở hữu: 154.100 cổ phần tương đương với: 0.77% vốn 
điều lệ. 
Trong đó: 

+ Sở hữu chứng khoán cá nhân: 154.100 cổ phần tương đương với: 0.77% vốn 
điều lệ 
+ Sở hữu chứng khoán của những người liên quan (Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, 
vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột):  

 Vợ Nguyễn Thị Lượt 
 Số CMND: 023505709, Ngày cấp: 20/6/1997, Nơi cấp: TP Hồ Chí Minh 
 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán cá nhân: 294.336 cổ phần tương đương với: 

1.471%vốn điều lệ 
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không 
7.5.2. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm 
soát năm 2011 
- Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, tiền lương 
của Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện  bằng 1,2 lương Tổng giám đốc. Tổng số tiền 
lương năm 2011 là 312.466.000 đồng. 
- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 
 

TT Họ và tên - Chức vụ 
Mức thù lao 

(đồng 
/tháng) 

Tổng số  
(đồng) Ghi chú 

1 Ông Nguyễn Quyết Thắng - Chủ tịch HĐQT 6.000.000 72.000.000  
2 Ông Lê Văn Lực - Thành viên HĐQT - TGĐ 6.000.000 66.000.000 Đến 
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11/2011 
3 Ông Lê Minh Hà - Thành viên HĐQT 6.000.000 72.000.000  
5 Ông Nguyễn Văn An - Thành viên HĐQT 6.000.000 72.000.000  
6 Ông Nguyễn Minh Thắng - Thành viên HĐQT 6.000.000 72.000.000  
7 Ông Trần Quang Dũng - Trưởng BKS 3.000.000 36.000.000  
8 Ông Mai Hữu Thung - Thành viên BKS 3.000.000 36.000.000  
9 Bà Vương Thị Dung - Thành viên BKS 3.000.000 36.000.000  

 Cộng 462.000.000  
 Công tác phí của Ông Mai Hữu Thung (ra Hà 

Nội họp BKS) 
8.668.000   

 Tổng  470.668.000  

7.5.3. Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của 
thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 
và những người liên quan. 

Số cổ phiếu sở 
hữu đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ 

Lý do tăng (trả cổ 
tức năm 2010 

bằng cổ phiếu và 
mua thêm) TT 

Người 
thực hiện 
giao dịch 

Quan hệ với 
cổ đông nội 
bộ/cổ đông 

lớn Số cổ 
phiếu 

Tỷ 
lệ 

(%) 

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 
(%) 

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 
(%) 

Ghi chú 

1. 
Nguyễn 
Quyết 
Thắng 

Chủ tịch 
HĐQT 40.440 0,232 46.506 0,232 6.066 0,0  

2. Lê Văn 
Lực 

Thành viên 
HĐQT – 

TGĐ  
188.748 1,085 217.059 1,085 28.311 0,0 

Chuyển 
công tác từ 

ngày 
25/11/2011

3. Lê Minh 
Hà 

Thành viên 
HĐQT - 

KTT 
666.097 3,828 1.444.481 7,22 778.384 3,39 Đến ngày 

16/01/2012

4. Nguyễn 
Văn An 

Thành viên 
HĐQT 92.000 0,529 105.800 0,529 13.800 0,0  

5. 
Nguyễn 

Minh 
Thắng 

Thành viên 
HĐQT 0 0,0 0 0,0 0 0,0  

6. Nguyễn 
Tài Sơn Phó TGĐ 35.040 0,201 40.296 0,201 5.256 0,0 

Phó TGĐ 
điều hành 

từ 
25/11/2011

7. Phùng 
Văn Hoài Phó TGĐ 3.480 0,020 4.002 0,020 522 0,0  

8. 
Nguyễn 
Đức 

Thành 
Phó TGĐ  6.720 0,039 7.728 0,039 1.008 0,0 

Nghỉ hưu 
từ ngày 

01/03/2011 

9. 
Trần 

Quang 
Dũng 

Trưởng 
BKS 30.788 0,177 35.406 0,177 4.618 0,0   
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Số cổ phiếu sở 
hữu đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ 

Lý do tăng (trả cổ 
tức năm 2010 

bằng cổ phiếu và 
mua thêm) TT 

Người 
thực hiện 
giao dịch 

Quan hệ với 
cổ đông nội 
bộ/cổ đông 

lớn Số cổ 
phiếu 

Tỷ 
lệ 

(%) 

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 
(%) 

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 
(%) 

Ghi chú 

10. Mai Hữu 
Thung 

Thành viên 
BKS 134.000 0,770 154.100 0,770 20.100 0,0   

11. Vương 
Thị Dung 

Thành viên 
BKS 2.760 0,016 3.174 0,016 414 0,0   

12. 
Trịnh 
Quốc 
Trung 

Thư ký 
Công ty 7.497 0,043 8.621 0,043 1.124 0,0   

13. Nguyễn 
Thị Lượt 

Vợ Ông 
Mai Hữu 

Thung 
255.945 1,471 294.336 1,471 38.391 0,0   

14. 
Phùng 
Thu 

Hương 

Con Ông 
Phùng Văn 

Hoài 
3.840 0,022 4.416 0,022 576 0,0   

Tổng 
cộng  1.467.35

5 8,44 2.365.925 11,83 898.570 3,39   

Số liệu ngày 21/3/2012 để chốt danh sách tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2012. 

7.5.4. Các dữ liệu thống kê cổ đông 
 Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông (trong nước, nước ngoài, Nhà nước, cổ đông 

sáng lập, tổ chức, cá nhân, các cổ đông là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp …) 
Cơ cấu cổ đông 

Stt Danh mục Số lượng 
cổ phiếu Tỷ lệ 

Số 
lượng 

cổ 
đông 

Tổ 
chức 

Cá 
nhân 

1 Cổ đông trong nước, nước 
ngoài  20.009.765 100%  1.691    

10   1.681 

  Trong nước  19.979.070 99,85% 1687 10 1677

  Nước ngoài  30.695 0,15% 4 0 4

2 Cổ đông nhà nước  10.872.734 54,337% 1 1 0

  Tập đoàn Điện lực Việt Nam  10.872.734 54,337% 1 1 0

3 
Cổ đông là nhà đầu tư 
chứng khoán chuyên 
nghiệp 

 209.095 1%  8  8  0

  
Công ty Cổ phần Chứng 
khoán Bảo Việt 6  1    

1  0

  
Công ty Cổ phần Chứng 
khoán FPT  2  1    

1  0

  

Công ty cổ phần Chứng 
khoán Ngân hàng Công 
Thương Việt Nam 

2  1       1  0

  
Công ty Cổ phần Chứng 
khoán Ngân hàng TMCP 140.070 0,70% 1           1  0
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Cơ cấu cổ đông 
Stt Danh mục Số lượng 

cổ phiếu Tỷ lệ 

Số 
lượng 

cổ 
đông 

Tổ 
chức 

Cá 
nhân 

Nhà Hà nội 

  
Công ty Cổ phần Chứng 
khoán Sài Gòn 4  1    

1  0

  
Công ty Tài chính TNHH 
Một Thành Viên Bưu Điện 69.000 0,34% 1    

1  0

  
CTCP Chứng khoán Châu á - 
Thái Bình Dương 5  1    

1  0

  
CTY TNHH Tư Vấn Tài 
Chính thuế Đồng Sự 6  1           1  0

Số liệu ngày 21/3/2012 để chốt danh sách tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2012. 

7.5.5. Thông tin về cổ đông lớn 
Hiện tại, Tập đoàn Điện lực Việt Nam là cổ đông lớn đồng thời là cổ đông Nhà 

nước. Thống kê cổ đông lớn của Công ty như sau: 
 

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở  
hữu cuối kỳ 

Lý do tăng (trả 
cổ tức năm 2010 
bằng cổ phiếu và 

mua thêm) TT Họ tên Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ  
(%) 

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ  
(%) 

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ  
(%) 

Ghi chú 

1 

Tập 
đoàn 
Điện 
lực Việt 
Nam 

18 Trần 
Nguyên 

Hãn, quận 
Hoàn 

Kiếm, Hà 
Nội 

9.454.552 54,337 10.872.734 54,337 1.418.182 0,0 0,0 

2 
Lê 
Minh 
Hà 

Số nhà 73, 
phố Long 

Biên I, 
phường 
Ngọc 

Lâm, quận 
Long 

Biên, Hà 
Nội 

666.097 3,83 1.444.481 7,22 778.384 3,39 Đến ngày 
16/01/2012

  Cộng  10.120.649 58,167 12.317.215 61,557 2.196.566 3,39  

Số liệu ngày 21/3/2012 để chốt danh sách tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2012. 

7.5.6. Thông tin về người đại diện phần vốn của Tập đoàn điện lực Việt Nam tại 
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 
 Tập đoàn Điện lực Việt Nam nắm giữ 10.872.734 cổ phần. Năm 2011, Tập đoàn 
đã cử người đại diện phần vốn tại Công ty như sau:  
1. Ông Nguyễn Quyết Thắng, Chủ tịch HĐQT: 
+ Tổng số 4.395.600 cổ phần tương đương 21.97% vốn điều lệ, trong đó: 
• Sở hữu chứng khoán cá nhân: 46.506 cổ phần 
• Số lượng chứng khoán đại diện cho 40% vốn của EVN tương ứng là 4.349.094 
cổ phần, đến ngày 24/11/2011. 
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+ Tổng số 7.757.420 cổ phần tương đương 38.77% vốn điều lệ, trong đó: 
• Sở hữu chứng khoán cá nhân: 46.506 cổ phần 
• Số lượng chứng khoán đại diện cho EVN là 7.710.914 cổ phần (Đại diện 40% 
vốn của EVN tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 và tạm thời đại diện thêm 
30% vốn của EVN tại Công ty theo Quyết định số 685/QĐ-EVN ngày 24/11/2011 của 
Tập đoàn điện lực Việt Nam). 
2. Ông Lê Văn Lực, Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc: 
• Số lượng chứng khoán đại diện 30% vốn  EVN tương ứng là 3.261.820 cổ phần.  
• Thôi đại diện 30% vốn của EVN tại Công ty theo Quyết định số 684/QĐ-EVN 
ngày 24/11/2011. 
3. Ông Nguyễn Minh Thắng, thành viên HĐQT đại diện 30% vốn góp của Tập 
đoàn, tương ứng 3.261.820 cổ phần, chiếm 16,3% vốn điều lệ. 
 
8. Các thông tin khác 

Một số hình ảnh hoạt động thể thao của Công ty trong năm 2011. 
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CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Quyết Thắng 














































































































