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THÔNG TIN KHÁI QUÁT 
VỀ CÔNG TY

Vốn điều lệ: 937.102.000.000 đồng

Địa chỉ : P.106 Lầu 1, Tòa nhà Cit-

ilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa 

Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 3820 7795

Số fax: (028) 3820 7794

Website: http://www.shp.vn/  

Mã cổ phiếu: SHP

Sàn chứng khoán: HOSE

Giấy CNĐKDN số: 0303416670 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí 

Minh cấp lần đầu ngày 13/07/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 21/05/2018.

Năng lượng của trách nhiệm
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Năm 2004: Ngày 13/07/2004, 
Công ty Cổ phần Thủy điện miền 
Nam được Sở Kế hoạch và Đầu 
tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh số 0303416670, chính 
thức đi vào hoạt động với mức 
vốn điều lệ là 250.000.000.000 
đồng. Trụ sở chính của Công 
ty đặt tại Số 72 Hai Bà Trưng, 
Phường Bến Nghé, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2006: Công 
ty thông qua kế 
hoạch đầu tư dự án 
thủy điện Đa M’bri. 
Đồng thời, công ty 
đã tăng vốn điều lệ 
lên 687.000.000.000 
đồng.

Năm 2008: Công ty 
đã chuyển đổi trụ sở 
chính đặt tại địa chỉ: 
Số 93B Nguyễn Văn 
Thủ, Phường Đakao, 
Quận 1, Thành phố Hồ 
Chí Minh.

Năm 2009: Ngày 25/4/2009, 
Đại hội đồng cổ đông 
đã thông qua phương 
án tăng vốn điều lệ lên 
937.102.000.000 đồng để 
phục vụ cho việc đầu tư vào 
dự án thủy điện Đa M’bri.

Năm 2010: Tháng 
01/2010, Nhà máy Đa Siat 
công suất 13,5 MW đi vào 
vận hành phát điện.
Ngày 10/09/2010, Công 
ty chính thức đăng ký 
giao dịch trên sàn Upcom 
với mã chứng khoán SHP.

Năm 2012: Công 
ty đã thực hiện 
phát hành ra 
công chúng nhằm 
tăng vốn điều lệ 
937.102.000.000 
đồng.

Năm 2014: Tháng 01/2014, Nhà 
máy Đa M’bri công suất 75MW đi 
vào vận hành phát điện. Bên cạnh 
đó, Nhà máy Đa Dâng 2 được cấp 
chứng chỉ CERs. Sản lượng phát 
điện đạt mốc 1 tỷ kWh điện. 
Cổ phiếu của Công ty chuyển sang 
niêm yết trên Sở GDCK Thành 
phố Hồ Chí Minh.

Năm 2015: Nhà máy 
thủy điện Đa M’bri 
chính thức có tên 
trong danh sách các 
nhà máy điện trực tiếp 
tham gia thị trường 
phát điện cạnh tranh.

Năm 2016:  Thay đổi 
giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp lần 
thứ 8.

Năm 2018:  Thay đổi 
giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp lần 
thứ 9 do Sở Kế hoạch 
& Đầu tư Thành phố 
Hồ Chí Minh cấp ngày 
21/05/2018

Năm 2017: Ba 
nhà máy Đa Siat, 
Đa Dâng 2, Đa 
M’bri đạt kỷ lục 
về sản lượng điện 
sản xuất được. 
Tổng sản lượng 
điện sản xuất cả 
ba nhà máy đạt 
708,36 triệu kWh.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 
VÀ PHÁT TRIỂN

Tháng 10/2010: Nhà 
máy Đa Dâng 2 công 
suất 34 MW đi vào vận 
hành phát điện.
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, BỘ MÁY QUẢN LÝ

Mô hình quản trị

Vị trí: Tại thôn 3, xã Bảo Lộc, 
huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm 
đồng. 

Vị trí: Tại xã Tân Thành, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 
Đồng.

Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam 
• Địa chỉ: P.106 lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, 

Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
• Điện thoại: (028) 3820 7795 
• Fax: (028) 3820 7794
• Vốn điều lệ: 937.102.000.000 đồng

Chi nhánh Lâm Đồng 
• Địa chỉ: 51A Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường 2, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng. 
• Điện thoại: (0263) 3711 171 
• Fax: (0263) 3720 177 

Vị trí: Nằm trên địa bàn xã 
Lộc Tân – huyện Bảo Lâm, 
xã Phước Lộc – huyện Đạ 
Huoai và xã Triệu Hải – 
huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm 
Đồng. 

Nhà máy Đa Siat Nhà máy Đa Dâng 2 Nhà máy Đa M’bri

Công suất: 34 MW Công suất: 75 MWCông suất: 13,5 MW 

Cơ cấu bộ máy quản lý

Báo cáo thường niên 2019

CTCP Thủy điện Miền Nam

Chi nhánh Lâm Đồng

Nhà máy Thủy điện 
Đa Siat

Nhà máy Thủy điện 
Đa Dâng 2

Nhà máy Thủy điện 
Đa M’bri

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

P. TỔNG HỢP
P. KẾ HOẠCH -

KỸ THUẬT

P. HÀNH CHÍNH
TỔNG HỢP

PHÂN XƯỞNG
SẢN XUẤT

P.KỸ THUẬT
SỬA CHỮA

NHÀ MÁY
ĐA SIAT

NHÀ MÁY
ĐA DÂNG 2

NHÀ MÁY
ĐA M’BRI

P. TÀI CHÍNH -
KẾ TOÁN

CN LÂM ĐỒNG
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NGÀNH NGHỀ VÀ 
ĐỊA BÀN KINH DOANH
Các ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu 
của Công ty bao gồm:

• Sản xuất truyền tải và phân phối điện; 
• Kiểm định thiết bị điện; 
• Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học; 
• Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; 
• Đào tạo nghề; 
• Sửa chữa thiết bị điện; 
• Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghệ; 
• Lắp đặt hệ thống điện; 
• Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
• Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam có 3 nhà máy thủy điện đang hoạt động. Các nhà máy thủy điện 
của SHP đều đặt tại thượng nguồn sông Đồng Nai thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Do nằm trong khu vực 
chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, thời tiết tại Lâm Đồng có sự phân biệt giữa mùa mưa và 
mùa khô rõ rệt: Mùa mưa kéo dài 6 tháng (từ tháng 5 tới tháng 11 hằng năm) và mùa khô từ tháng 12 đến 
tháng 4 năm sau. Khu vực này có lượng mưa cao và tương đối ổn định. Cả 3 nhà máy đều nằm gần thượng 
nguồn các dòng sông/suối, tạo nguồn nước lớn đảm bảo cho các nhà máy hoạt động.

Tên nhà máy Đa Siat Đa Dâng 2 Đa M'bri

Địa chỉ
Thôn 3, xã Bảo Lộc, 

huyện Bảo Lâm, tỉnh 
Lâm đồng

Xã Tân thành, Huyện 
Đức Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng

Xã Lộc Tân – huyện Bảo 
Lâm, xã Phước Lộc – 
huyện Đạ Huoai và xã 
Triệu Hải – huyện Đạ 
Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

Ngày khởi công Năm 2005 Năm 2008 Năm 2008

Ngày phát điện Năm 2010 Năm 2010 Năm 2014

Tổng mức đầu tư (tỷ đồng) 339 498 2.418

Số tổ máy (tổ) 2 2 2

Tổng công suất (MW) 13,5 34 75

Sản lượng thiết kế (triệu kWh) 60 152,11 338,20

Địa bàn kinh doanh

Đa Dâng 2 là nhà máy thủy điện được xây dựng trên sông Đa 
Dâng, kênh dẫn nước đến nhà máy đặt tại bờ trái sông Đa 
Dâng, khu vực ngã 3 cửa sông Đa Dâng đổ vào sông Đồng 
Nai. Nhà máy có hồ chứa điều tiết theo ngày đêm, được khởi 
công xây dựng từ đầu năm 2008 với vốn đầu tư sau quyết toán 
là 498 tỷ đồng, công suất lắp đặt 34MW với 2 tổ máy, đấu nối 
vào lưới điện Quốc gia bằng đường dây 110KV. Tương tự 
nhà máy Đa Siat, nhà máy thủy điện Đa Dâng trong suốt 10 
năm hoạt động, sản lượng điện sản xuất thực tế đều vượt sản 
lượng thiết kế.

Đa M’bri là nhà máy thủy điện mới nhất (đi vào hoạt động năm 2014) trong ba nhà máy của SHP. Tuy 
nhiên, công suất lắp đặt của nhà máy Đa M’bri là lớn nhất 75 MW với 2 tổ máy, được xây dựng trên 
dòng chính suối Đa M’bri, thuộc địa bàn xã Lộc Tân huyện Bảo Lâm, xã Phước Lộc - huyện Đa Huoai 
và xã Triệu Hải - huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng. Suối Đa M’bri là một trong hai nhánh chính của sông 
Đa Huoai – một phụ lưu trái của sông Đồng Nai. Nhà máy thủy điện Đa M’bri có hồ chứa điều tiết theo 
năm, đấu nối vào lưới điện Quốc gia bằng đường dây mạch kép 110 KV, sản lượng thiết kế hằng năm 
338,20 triệu kWh, tổng mức vốn đầu tư sau quyết toán là 2.418 tỷ đồng.

Đa Siat là nhà máy thủy điện được xây dựng 
trên dòng chính suối Đa Siat, một nhánh bờ 
trái sông Đồng Nai. Nhà máy có hồ chứa 
điều tiết theo ngày đêm, công suất lắp đặt 
của nhà máy là 13,5 MW với 2 tổ máy, sản 
lượng điện thiết kế hằng năm 60 triệu kWh, 
tổng mức vốn đầu tư sau quyết toán là 339 tỷ 
đồng. Sau 10 năm vận hành, sản lượng điện 
sản xuất thực tế của nhà máy đều vượt sản 
lượng thiết kế.
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ĐỊNH HƯỚNG 
PHÁT TRIỂN

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU 
CỦA CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN

• Luôn hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng 
cổ đông đề ra.

• Đảm bảo vận hành hiệu quả các nhà máy Đa 
M’bri, Đa Siat và Đa Dâng 2. Tính toán khai thác 
tối ưu hồ chứa nhằm đạt sản lượng cao nhất. 

• Thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng máy 
móc, thiết bị. Hạn chế xảy ra sự cố trong mùa 
mưa và tận dụng triệt để lượng nước về để sản 
xuất điện.

• Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ 
thuật, công nhân lành nghề. Bên cạnh đó, Công 
ty nghiên cứu, đầu tư trang thiết bị chuyên dùng 
nhằm nâng cao năng lực sản xuất.

• Xây dựng và phát triển Công ty thành một nhà 
đầu tư trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh 
năng lượng tái tạo tại Việt Nam với trọng tâm 
đầu tư nguồn năng lượng thuỷ điện, gió, mặt trời 
nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ cung cấp năng 
lượng đi kèm với gìn giữ, bảo vệ môi trường.

• Phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh năng lượng tái tạo như: Năng lượng mặt trời, năng 
lượng gió,… 

• Đảm bảo các thiết bị điện vận hành an toàn liên tục, tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời duy trì 
sản lượng điện sản xuất theo kế hoạch, giảm thiểu tối đa các chi phí sản xuất, gia tăng lợi 
nhuận.

• Nghiên cứu thị trường điện bán buôn nhằm đưa ra các định hướng, chiến lược phù hợp để 
tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành khác

MỤC TIÊU ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Thực hiện đầy đủ các biện pháp 
bảo vệ môi trường như: Trồng 
rừng, tái tạo lại đất, giám sát 
chất lượng môi trường,… theo 
quy định của Chính Phủ và 
hướng dẫn của Ủy Ban nhân 
dân tỉnh Lâm Đồng.

Duy trì môi trường “Xanh – 
Sạch – Đẹp” hiện có của Công 
ty, tổ chức thu gom rác, xử lý rác 
thải và phổ biến, tuyên truyền 
đến toàn thể CBCNV Công ty 
để mọi người đều có trách ng-
hiệm bảo vệ môi trường.

Thường xuyên kết hợp 
với cơ quan ban ngành tại 
địa phương, các tổ chức 
xã hội nhằm hỗ trợ các 
gia đình khó khăn, đồng 
bào thiểu số, vùng sâu 
vùng xa,…
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Các rủi ro

Đặc trưng của các doanh nghiệp thủy 
điện là phải bỏ ra chi phí đầu tư xây dựng 
nhà máy ban đầu rất lớn. Do đó, các do-
anh nghiệp thủy điện thường vay khoản 
nợ dài hạn (chiếm tỷ trọng hơn 50% tổng 
tài sản) từ các tổ chức tín dụng để đầu 
tư cho các dự án xây dựng nhà máy thủy 
điện. Chỉ cần sự biến động nhỏ về lãi suất 
sẽ ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất 
kinh doanh của các doanh nghiệp thủy 
điện nói chung và SHP nói riêng. Vì thế, 
Công ty thường xuyên phân tích tình 
hình cạnh tranh trên thị trường để đưa ra 
các quyết định về lãi suất có lợi cho mục 
đích của Công ty nhưng đồng thời vẫn 
kiểm soát rủi ro ở mức chấp nhận được.

Rủi ro về lãi suất

Nền kinh tế thế giới trong năm 2019 tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro, không chỉ từ cuộc 
chiến thương mại Mỹ - Trung mà còn từ việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), được 
gọi là Brexit, và những căng thẳng địa chính trị.
Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam có một năm 2019 thành công khi cả 12/12 chỉ tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt mục tiêu Quốc hội đề ra. Theo số liệu của Tổng cục 
Thống kê, năm 2019 tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nước (GDP) tăng 7,02% so với năm 
2018, đây là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam đạt được mức tăng trưởng trên 7%, thể hiện 
được nền kinh tế đang tăng trưởng ổn định, doanh nghiệp sản xuất và sức mua của người 
tiêu dung ngày càng nhiều hơn. Do đó, tiêu thụ điện năng phục vụ cho sản xuất kinh do-
anh, phục vụ nhu cầu sử dụng điện của người dân được dự báo trong thời gian tới sẽ không 
đáp ứng được đầy đủ.
Theo báo cáo của Bộ Công Thương, giai đoạn 2018 – 2022 hệ thống điện có khoảng 17.000 
MW công suất không vào được mạng lưới điện Quốc gia. Do đó nhiều dự án Nhà máy điện 
sẽ được xây dựng và mở rộng để đáp ứng nhu cầu thiếu hụt. Đây là động lực mạnh mẽ để 
thúc đẩy tăng trưởng Ngành điện nói chung và SHP nói riêng.
Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam đang hoạt động và kinh doanh trong nền kinh tế 
chung, nên mọi thay đổi, biến động từ kinh tế thế giới hay kinh tế trong nước đều ảnh 
hưởng đến Công ty. Do đó, SHP luôn thường xuyên cập nhật tình hình kinh tế lẫn chính 
trị để kịp thời đưa ra các định hướng, chiến lược cho phù hợp với hoạt động kinh doanh 
của Công ty.

Rủi ro kinh tế

Rủi ro pháp luật

Công ty hoạt động dưới mô hình là công ty cổ phần, đồng 
thời đã trở thành công ty đại chúng và được niêm yết trên 
Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, nên hoạt động 
của SHP chịu tác động của hệ thống pháp luật Việt Nam và 
các chính sách liên quan bao gồm: Luật Doanh nghiệp, Luật 
Chứng khoán, Luật Thuế, Luật Tài nguyên môi trường,… 
Tuy nhiên, hiện nay văn bản pháp luật Việt Nam vẫn đang 
trong giai đoạn hoàn thiện để đảm bảo tính minh bạch và 
phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Vì thế, SHP luôn chủ động 
cập nhật và theo dõi các chính sách, chủ trương mới của 
Nhà nước, luật pháp và thông lệ quốc tế để đưa ra mục tiêu, 
kế hoạch phù hợp hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đặc thù Ngành Thủy điện là phụ thuộc vào thời tiết. Sản lượng điện sản xuất và hiệu quả hoạt 
động của các nhà máy phụ thuộc vào nguồn nước chảy vào các hồ chứa. Trong trường hợp xảy 
ra hạn hán kéo dài dẫn đến lượng mưa giảm sẽ khiến sản lượng điện sản xuất giảm dẫn đến giảm 
doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Bên cạnh đó, các thiên tai như lũ quét có thể gây thiệt hại về 
các công trình đê đập của các nhà máy, gây ra sự cố trong việc phát điện và làm tăng chi phí sửa 
chữa. Nhằm hạn chế rủi ro trên, SHP luôn chủ động theo dõi dự báo của trung tâm khí tượng 
thủy văn, dự báo thời tiết các mùa để có những kế hoạch phù hợp nâng cao sản lượng sản xuất 
điện, tăng lợi nhuận của công ty.
Ngoài ra, trong công tác vận hành nhà máy thủy điện, an toàn lao động là yếu tố đặc biệt được 
quan tâm. Để giảm thiểu các rủi ro này, Công ty đã đáp ứng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cũng như các phương tiện bảo hộ cá nhân cho người lao động 
khi làm việc. Thực hiện xây dựng và tuân thủ triệt để các quy trình, tài liệu kỹ thuật, huấn luyện 
kiểm tra sát hạch an toàn, biện pháp, kỹ thuật, tổ chức giám sát an toàn trước, trong và sau quá 
trình vận hành. Có hệ thống đảm bảo ngăn ngừa sự cố hoặc tai nạn xảy ra. Hơn thế nữa, Công 
ty cũng chuẩn bị những phương án phòng chống bão lụt, phương án bảo vệ an toàn đập, phương 
án phòng chống lũ lụt vùng hạ du nhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra đối với các công 
trình đê đập, đường dây truyền tải điện của nhà máy và thực thi có hiệu quả các biện pháp bảo 
vệ môi trường sinh thái.

Rủi ro đặc thù ngành nghề



Cũng như các doanh nghiệp ngành điện khác, 
SHP chịu sự ràng buộc của Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam (EVN). Hầu như EVN có vị thế độc 
quyền hoàn toàn trong ngành, do đó các do-
anh nghiệp vẫn còn gặp nhiều bất cập trong 
chiến lược đầu tư, phát triển.
Việc độc quyền của EVN ít nhiều gây hạn chế 
trong việc thu hút vốn đầu tư tư nhân, đầu 
tư trực tiếp nước ngoài vào ngành điện, do 
đó gây ảnh hưởng cho việc phát triển ngành 
điện, vốn yêu cầu chi phí đầu tư rất lớn.
Ngoài ra, chưa có cơ chế giá bán điện cho từng 
loại nhà máy dẫn đến việc đàm phán, ký kết 
các hợp đồng mua bán điện từ các nguồn điện 
mới ngoài EVN gặp nhiều khó khăn, thường 
kéo dài qua nhiều khâu.
Bên cạnh đó, Trung tâm điều độ A0 xếp lịch 
phát điện vào giờ cao điểm, thấp điểm hay giờ 
bình thường, quyết định giá bán điện cao hay 
thấp, ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty.

Cũng như các doanh nghiệp khác, Công ty 
cũng bị tác động bởi những rủi ro bất khả 
kháng như: động đất, hỏa hoạn, chiến tranh, 
dịch bệnh,... đều gây ảnh hưởng ít nhiều đến 
hoạt động của Công ty. Từ thực tế đó đòi hỏi 
SHP luôn chủ động phòng ngừa, có biện pháp 
xử lý kịp thời khi có vấn đề xảy ra. Để giảm 
thiểu rủi ro này, SHP tiến hành mua bảo hiểm 
cho người lao động và tài sản nhằm đảm bảo 
thiệt hại cho Công ty, cán bộ công nhân viên 
và nhà đầu tư.

Rủi ro khác

Rủi ro độc quyền
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TÌNH HÌNH CHUNG 
NGÀNH NĂNG LƯỢNG 
NĂM 2019
Ngành năng lượng đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước, khi nền kinh tế ngày càng phát 
triển thì nhu cầu về tiêu thụ năng lượng sẽ ngày càng tăng cao. 
Theo Quy hoạch phát triển ngành điện lực quốc gia giai đoạn 
2011 - 2020 có xét đến năm 2030 (QĐ 428/QĐ-TTg: Quy hoạch 
VII điều chỉnh), để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng GDP 7%/năm 
trong giai đoạn 2016 – 2030, nhu cầu tiêu thụ điện dự báo sẽ tăng 
trưởng với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) 10,6%/năm (giai đoạn 
2016 - 2020); 8,5%/năm (giai đoạn 2021-2025) và 7,5%/năm (giai 
đoạn 2026 - 2030). Cụ thể, nhu cầu điện tiêu thụ ước tính đạt 
khoảng 235 - 245 tỷ kWh vào năm 2020; khoảng 352 - 379 tỷ kWh 
vào năm 2025; khoảng 506 - 559 tỷ kWh vào năm 2030. Theo báo 
cáo tổng kết năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 
cho thấy, tổng mức tiêu thụ điện năm 2019 đạt 209,42 tỷ kWh, 
tăng 8,87% so với năm 2018 (miền Bắc tăng 8,9%, miền Trung 
tăng 9,3%, miền Nam tăng 8,3%), vẫn chưa đáp ứng được quy 
hoạch đề ra do các dự án nhà máy điện đang bị chậm tiến độ dẫn 
đến công suất không đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ như Quy hoạch 
VII điều chỉnh, cụ thể một số dự án bị chậm tiến độ như: Thủy 
điện Đa Nhim MR (80 MW) chậm tiến độ 6 tháng, Nhiệt điện 
Thái Bình II (1.200 MW) chậm tiến độ 3 năm, Nhiệt điện Long 
Phú I (1.200 MW) chậm 4 năm, Nhiệt điện Sông Hậu I (1.200 
MW) chậm 2 năm,…

Năng lượng tái tạo từ thủy điện được cho là dễ huy động và là 
nguồn năng lượng rẻ nhưng sản lượng điện sản xuất lại phụ 
thuộc lớn vào tình hình thời tiết và biến đổi khí hậu mỗi năm 
nên thường không ổn định. Do đó, xu hướng sử dụng nguồn điện 
của Việt Nam là sẽ dịch chuyển sang sử dụng nguồn điện từ nhiệt 
điện và năng lượng tái tạo khác (gió và mặt trời) nhiều hơn.

Với tình hình thời tiết bất lợi và hiện tượng El Nino kéo dài từ 
cuối năm 2018 đến nay thì năm 2019 là một năm không mấy 
thuận lợi đối với các doanh nghiệp sản xuất điện từ nguồn tài 
nguyên nước. Lượng dòng chảy trên các sông, suối giảm so với 
trung bình nhiều năm làm cho sản lượng điện năm 2019 của hầu 
hết các doanh nghiệp thủy điện nói chung và SHP nói riêng đều 
sụt giảm so với cùng kỳ.  

Công ty hiện đang sở hữu 3 nhà máy thủy điện với tổng công suất thiết kế là 122,5 MW, bao 
gồm: Nhà máy Đa Siat (13,5 MW), nhà máy Đa Dâng 2 (34 MW) và Đa M’bri (75 MW). Cả 
3 nhà máy thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng – là nơi nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của 
khí hậu nhiệt đới gió mùa nên lượng mưa cao và tương đối ổn định. Ngoài ra, vị trị các nhà 
máy đều nằm ở thượng nguồn sông Đồng Nai và gần thượng nguồn các dòng sông/suối, tạo 
nguồn nước lớn đảm bảo cho các nhà máy hoạt động ổn định mỗi năm.
Đặc thù của ngành thủy điện là sản xuất điện từ nguồn nước thiên nhiên nên phụ thuộc rất 
nhiều vào lượng mưa tại khu vực, sản lượng điện sản xuất vào các tháng mùa mưa (tháng 
5 - tháng 11) thường cao gấp đôi sản lượng vào mùa khô (tháng 12 - tháng 4). Do đó, sản 
lượng điện của SHP cũng thay đổi rõ rệt theo mùa, vào các tháng trong Quý 1 (cao điểm mùa 
khô) sản lượng thường ở mức thấp nhất, vào các tháng trong Quý 3 (cao điểm mùa mưa) sản 
lượng thường ở mức cao nhất trong năm.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019 của SHP



Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam Báo cáo thường niên 2019

21 222222

STT 2017 2018 2019 KH 2019 %TH/KH

1 Đa Siat 82,5 82,3 76,9 75,1 102,4%

2 Đa Dâng 2 166,5 162,6 159,4 154,6 103,1%

3 Đa M'bri 367,9 374,4 406,7 370,0 109,9%

Tổng doanh thu 616,9 619,3 643,0 599,7 107,2%

Tình hình hoạt động sản xuất, 
kinh doanh STT 2015 2016 2017 2018 2019 KH 2019 %TH/KH

1 Đa Siat 63,75 64,00 76,47 73,60 64,54 67,00 96,32%

2 Đa Dâng 2 169,61 154,28 225,94 196,10 177,24 186,00 95,29%

3 Đa M'bri 357,79 339,55 405,95 366,85 342,23 354,00 96,68%

Tổng cộng 591,15 557,83 708,36 636,55 584,01 607,00 96,21%

Cơ cấu sản lượng điện trong 5 năm (2015 – 2019) Đơn vị tính: Triệu kWh

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm

Năm

Bên cạnh yếu tố mùa mưa và mùa khô, 
sản lượng điện sản xuất còn phụ thuộc 
vào tình hình biến đổi thời tiết khí hậu, 
cụ thể hơn là hiện tượng ENSO (dùng 
để chỉ chung 2 hiện tượng El Nino và La 
Nina) với biểu hiện khô, nóng, ít mưa 
vào pha El Nino và ẩm, mưa nhiều vào 
pha La Nina. Năm 2015 – 2016, hiện 
tượng EI Nino kéo dài và đạt đỉnh lịch 
sử đã làm cho sản lượng của SHP sụt 
giảm nghiêm trọng. Năm 2017 - 2018, 
hiện tượng La Nina diễn ra giúp sản 
lượng sản xuất đạt mức cao kỷ lục. Từ 
nửa đầu năm 2019, tình hình khô hạn, 
thiếu nước xảy ra tại các tỉnh Trung Bộ, 
Tây Nguyên (từ tháng 4 - 6/2019) và 
hiện tượng EI Nino bắt đầu quay trở lại 
làm sản lượng của SHP nói riêng và các 
doanh nghiệp thủy điện nói chung đều 
giảm mạnh so với cùng kỳ. Do đó, chu 
kỳ thời tiết sẽ là yếu tố quan trọng chi 
phối đến hoạt động sản xuất của SHP 
trong các năm sắp tới.

Cơ cấu doanh thu năm 2019
Tương tự như sản lượng, Đa M’bri là nhà máy chủ lực với công suất lớn nhất và mang lại doanh thu cao nhất 
mỗi năm cho SHP. Năm 2019, nhà máy này đóng góp hơn 63,2% doanh thu, các nhà máy Đa Dâng 2 và Đa 
Siat đóng góp lần lượt 24,79% và 11,96% doanh thu.

Doanh thu thuần tại các nhà máy giai đoạn 2017 – 2019

Nhà máy

Mặc dù hoạt động phụ thuộc phần lớn vào yếu tố 
thời tiết và mùa vụ nhưng các nhà máy thủy điện 
của SHP đều hoạt động khá ổn định với sản lượng 
điện sản xuất mỗi năm đều vượt điện lượng thiết 
kế trung bình. Giai đoạn 2015 – 2019, sản lượng 
điện sản xuất trung bình toàn công ty đạt 615,58 
triệu kWh/năm, vượt gần 12% sản lượng thiết kế 
mỗi năm. Sản lượng điện sản xuất tại cả 3 nhà máy 
đều vượt so với thiết kế, đặc biệt vào những năm 
thời tiết thuận lợi, sản lượng càng vượt xa công suất 
thiết kế như năm 2017, sản lượng điện tại Đa Siat 
đạt đến 76,47 triệu kWh (vượt 27,4% thiết kế), Đa 
Dâng 2 đạt đến 225,94 triệu kWh (vượt 48,5% thiết  
kế) và Đa M’bri đạt đến 405,95 triệu kWh (vượt 
20% thiết kế) – đây là sản lượng điện đạt được cao 
nhất kể từ khi đi vào phát điện (năm 2014).
Cơ cấu sản lượng điện sản xuất tại các nhà máy của 
SHP tương đối ổn định qua các năm. Trong đó, nhà 
máy Đa M’bri có công suất lớn nhất - chiếm hơn 
61% tổng công suất của Công ty nên đem lại sản 
lượng cao nhất, với đóng góp 59% sản lượng điện; 
tiếp đến là Đa Dâng 2 với đóng góp 30% sản lượng 
và Đa Siat đóng góp 11% sản lượng năm 2019. 

CƠ CẤU
SẢN 

LƯỢNG 

11%
58%

Cơ cấu sản 
lượng điện 
năm 2019

Đa Siat Đa Dâng 2Đa M’bri

Cơ cấu sản 
lượng điện 
năm 2018

59%

31%
30%

11%

Cơ cấu sản lượng điện tại các nhà máy
Doanh thu và giá bán điện bình quân giai đoạn 2017 – 2019
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Giai đoạn 2018 – 2019, sản lượng của SHP 
liên tục sụt giảm do tình hình thời tiết không 
thuận lợi. Nhưng nhờ giá bán điện trên thị 
trường điện cạnh tranh tăng nên giá điện 
bình quân của SHP liên tục tăng qua các 
năm, làm cho doanh thu của SHP vẫn tăng 
trong giai đoạn này.
Cơ chế giá điện của các nhà máy
Đối với nhà máy Đa Dâng 2 và nhà máy Đa 
M’bri: Khoảng 80% sản lượng điện sản xuất 
hằng năm được bán theo hợp đồng mua bán 
điện ký kết với Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN), còn lại được bán trên thị trường phát 
điện cạnh tranh với mức giá dựa trên cung và 
cầu thị trường điện. Trong bối cảnh nhu cầu 
tiêu thụ điện đang tăng mạnh và nguồn cung 
không đủ đáp ứng như hiện nay, việc tham 
gia trên thị trường điện cạnh tranh giúp SHP 
có được mức giá bán bình quân cao hơn và 
liên tục tăng qua các năm.  

Đối với Nhà máy Đa Siat thuộc nhóm thủy điện 
nhỏ (công suất lắp đặt dưới 30 MW) nên toàn 
bộ điện năng được bán theo “Biểu giá chi phí 
tránh được” của Bộ Công thương công bố hàng 
năm. Nhờ mức giá căn cứ trên biểu giá chi phí 
tránh được nên giá bán điện bình quân của nhà 
máy này cao hơn đáng kể so với giá bán bình 
quân của 2 nhà máy còn lại.
Kết quả năm 2019, doanh thu tại 2 nhà máy Đa 
Siat và Đa Dâng 2 giảm lần lượt 6,6% và 2% so 
với năm 2018, nguyên nhân do sản lượng giảm 
mạnh hơn (giảm lần lượt 12,3% và 9,6%) mặc 
dù giá bán bình quân vẫn tăng. Doanh thu tại 
nhà máy Đa M’bri ghi nhận sự tăng trưởng 8,6% 
so với cùng kỳ năm trước nhờ giá bán điện bình 
quân tăng đến 16,4%. Đa M’bri là nhà máy chủ 
lực của SHP nên doanh thu cả năm của Công ty 
ghi nhận 643 tỷ đồng, vẫn tăng 3,8% so với cùng 
kỳ và hoàn thành 107,2% kế hoạch Đại hội đồng 
cổ đông đề ra. 

STT Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Tăng/giảm

1 Chi phí khấu hao tài sản cố định               184,80               186,18 0,74%

2 Chi phí nhân công                44,14                44,84 1,59%

3 Chi phí thuế tài nguyên                54,76                54,04 -1,31%

4 Phí cấp quyền khai thác tài nguyên nước  -                  6,59 -

5 Phí dịch vụ môi trường rừng                22,92                21,02 -8,25%

6 Chi phí vật liệu, công cụ                  2,45                  3,31 35,07%

7 Chi phí khác                24,12                25,48 5,64%

Tổng cộng               333,19               341,46 2,48%

Do thủy điện là ngành có yêu cầu 
cao về vốn đầu tư thiết bị sản xuất 
và nhà máy ban đầu nên khấu hao 
tài sản cố định là chi phí chiếm tỷ 
trọng lớn nhất của SHP nói riêng 
và các doanh nghiệp thủy điện nói 
chung. Chi phí này chiếm tỷ trọng 
bình quân 55 - 60% tổng chi phí 
sản xuất hàng năm của SHP, cụ 
thể 2 năm 2018 và 2019, tỷ trọng 
này duy trì ở mức lần lượt là 55,5% 
và 54,5% tổng chi phí. Hiện nay 
các tài sản cố định của SHP đều 
được khấu hao theo phương pháp 
đường thẳng nên tổng chi phí 
khấu hao hằng năm khá ổn định 
và ít biến động.

Chi phí thuế tài nguyên nước và phí bảo vệ môi 
trường chiếm tỷ trọng cao thứ 2 trong tổng chi 
phí, và phụ thuộc vào chính sách quy định của 
nhà nước. Mức thuế suất đối với tài nguyên 
nước thiên nhiên dùng cho sản xuất điện là 
5%/giá bán điện thương phẩm bình quân do 
Bộ Công thương công bố và phí dịch vụ môi 
trường rừng áp dụng từ ngày 01/01/2019 đối 
với cơ sở sản xuất thủy điện là 36 đồng/kWh 
điện thương phẩm. Khi chính sách có thay đổi, 
mức thuế tài nguyên nước và phí dịch vụ môi 
trường rừng tăng sẽ làm cho tăng chi phí này 
trong giá vốn của SHP. Tuy nhiên, đây là khoản 
chi phí danh nghĩa sẽ được bên mua điện (EVN) 
có trách nhiệm thanh toán lại cho bên bán điện 
thông qua giá bán điện thương phẩm của nhà 
máy thủy điện.

Đơn vị tính: Tỷ đồngCơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố
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Tổ chức và nhân sự
Sơ yếu lí lịch Ban điều hành
Những thay đổi về Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019
Số lượng cán bộ, nhân viên
Thu nhập bình quân của người lao động
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Danh sách Ban điều hành

STT Thành viên Chức vụ Ghi chú

1 Ông Thang Thanh Hà Tổng Giám đốc

2 Ông Nguyễn Vĩnh Châu Phó Tổng Giám đốc

3 Ông Huỳnh Minh Hải Phó Tổng Giám đốc

Bổ nhiệm ngày 09/09/2019 
theo QĐ số 41/QĐ-SHP-
HĐQT ngày 09/09/2019. 
Hiệu lực từ ngày 16/09/2019

4 Bà Nguyễn Thành Tú Anh Kế toán trưởng

Sơ yếu lý lịch Ban điều hành
Ông Thang Thanh Hà - Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Vĩnh Châu - Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh 25/02/1962

Trình độ chuyên môn Kỹ sư Điện

Quá trình công tác

Từ 01/1987 - 11/1993
Kỹ sư khảo sát và giám sát xây dựng công trình tại Trung tâm 
Năng lượng Công ty Điện lực 2 (nay là Công ty Tư vấn xây dựng 
điện 3).

Từ 12/1993 - 05/1997 Nhân viên phòng Thanh tra bảo vệ - Công ty Điện lực 2 (nay là 
Tổng Công ty Điện lực miền Nam).

Từ 06/1997 - 12/1997 Phó phòng Thanh tra Bảo vệ - Công ty Điện lực 2.

Từ 12/1997 - 02/2001 Phụ trách phòng Thanh tra Bảo vệ - Công ty Điện lực 2.

Từ 02/2001 - 06/2018 Trưởng phòng Thanh tra Bảo vệ - Tổng Công ty Điện lực miền 
Nam.

Từ 05/2004 – 07/2014 Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.

Từ 07/2014 – 04/2016 Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.

Từ 07/2018 - nay Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 7.600 cổ phiếu tương ứng 0,008% vốn điều lệ

Năm sinh 10/08/1961

Trình độ chuyên môn Kỹ sư Thuỷ lợi

Quá trình công tác

Từ 2005 - 2007 Trưởng phòng Thẩm định chế độ dự toán Ban Quản lý Đầu tư 
xây dựng Thủy lợi 10.

Từ 2007 - nay Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 93.250 cổ phiếu tương ứng 0,1% vốn điều lệ

Ông Huỳnh Minh Hải - Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh 01/01/1962

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác

Từ 12/1987 - 09/1989 Tổ trưởng tổ lắp đặt điện của Ban Quản lý Công trình xây dựng 
nhà máy xay xát xuất khẩu Hậu Giang.

Từ 10/1989 - 02/1991 Trưởng phòng kỹ thuật nhà máy xay xát xuất khẩu Hậu Giang

Từ 03/1991 - 09/1991 Tổ trưởng bộ phận xay xát nhà máy xay xát xuất khẩu Hậu 
Giang

Từ 10/1991 - 05/1992 Tổ trưởng bộ phận kỹ thuật nhà máy xay xát xuất khẩu Hậu 
Giang

Từ 06/1992 - 09/1994 Cán bộ kỹ thuật phòng Kế hoạch Kỹ thuật vật tư Sở Điện Lực 
Sóc Trăng

Từ 09/1994 - 12/1996 Phó phòng Kế hoạch Kỹ thuật vật tư Sở Điện Lực Sóc Trăng

Từ 16/12/1996 - 31/5/2008 Phó Giám đốc Điện Lực Sóc Trăng

Từ 1998- 2003 Bí thư Chi bộ Cơ sở Điện lực Sóc Trăng

Từ 2003 - 2019 Bí thư Đảng Ủy Điện lực Sóc Trăng

Từ 2004 - 2021 Đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng các khoá 7, 8 và 9 (Nhiệm kỳ 
2004 - 2011; 2011 - 2016; 2016 - 2021)

Từ 01/06/2008 - 16/09/2019 Giám đốc Công ty Điện lực Sóc Trăng

Từ 16/09/2019 - nay Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 0 cổ phiếu

Bà Nguyễn Thành Tú Anh - Kế toán trưởng

Năm sinh 11/05/1977

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác

Từ 2002 - 2004 Công tác tại Phòng Kế toán Tài chính Công ty điện lực 2.

Từ 2004 - nay Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 0 cổ phiếu
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Số lượng cán bộ, nhân viên

STT Chỉ tiêu Số lượng (người) Tỷ trọng (%)

A Theo giới tính 119 100,00

1 Nam 104 87,39

2 Nữ 15 12,61

B Phân loại theo trình độ 119 100,00

1 Trình độ đại học, cao đẳng 81 68,07

2 Trình độ trung cấp 29 24,37

3 Trình độ lao động phổ thông 9 7,56

C Theo tính chất hợp đồng lao động 119 100,00

1 Trực tiếp sản xuất 51 42,86

2 Không trực tiếp sản xuất 68 57,14

Thu nhập bình quân của người lao động qua các năm

STT Năm Đơn vị tính Mức lương bình quân

1 2016 Triệu đồng/tháng/người 16,89

2 2017 Triệu đồng/tháng/người 19,98

3 2018 Triệu đồng/tháng/người 20,48

4 2019 Triệu đồng/tháng/người 21,81

19,98
20,48

20,81

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

(Triệu đồng/Người/Tháng)

16,89

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Những thay đổi trong HĐQT, BKS và Ban Điều hành trong năm 2019

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

1 Lê Xuân Hải Thành viên HĐQT Miễn nhiệm ngày 23/05/2019

2 Trần Thế Du Thành viên độc lập HĐQT Bổ nhiệm ngày 23/05/2019

3 Hoàng Minh Dũng Kiểm soát viên Miễn nhiệm ngày 23/05/2019

4 Nguyễn Thị Thu Huệ Kiểm soát viên Bổ nhiệm ngày 23/05/2019

5 Huỳnh Minh Hải Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm từ ngày 16/09/2019

Thu nhập bình quân
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Tình hình tài chính
Doanh thu và biên lợi nhuận gộp giai đoạn 2015 – 2019

Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2015 – 2019

Chỉ tiêu Đơn vị 
tính

Năm 
2018

Năm 
2019

Khả năng thanh toán nhanh

Khả năng thanh toán ngắn hạn Lần 0,86 0,82

Khả năng thanh toán nhanh Lần 0,85 0,80

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản % 46,60 39,90

Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu % 87,30 66,40

Hệ số nợ vay/Nguồn vốn % 44,50 37,40

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 214,02 114,03

Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,26 0,29

Vòng quay khoản phải thu Vòng 6,00 6,07

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần % 31,90 35,40

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS) % 30,30 33,70

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) % 15,30 17,40

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA) % 7,80 9,80

Doanh thu của SHP hoàn toàn đến từ bán điện thương phẩm. Năm 2019, mặc dù 
sản lượng giảm mạnh do yếu tố thời tiết nhưng doanh thu của Công ty vẫn có sự 
tăng trưởng nhờ giá bán điện bình quân tăng so với cùng kỳ. Về chi phí, giá vốn 
hàng bán tăng nhưng không nhiều đã làm cho biên lợi nhuận gộp của SHP tương 
đối ổn định qua các năm, duy trì ở mức trên 50% trong 2 năm 2018 và 2019.

Lợi nhuận sau thuế của SHP qua các năm cũng có xu hướng tương tự như doanh 
thu. Năm 2019, Ban điều hành đã dự đoán trước tình hình khó khăn về thời tiết 
và sửa chữa lớn trong năm nên đã có kế hoạch tiết giảm chi phí hợp lý, do đó 
doanh thu tăng nhẹ 3,83% và lợi nhuận sau thuế tăng 15,42% so với cùng kỳ năm 
2018. Hơn thế nữa, trong năm SHP đã thực hiện thanh toán bớt các khoản nợ 
vay dài hạn với ngân hàng nên giảm bớt áp lực trả lãi vay, chi phí lãi vay theo đó 
giảm mạnh từ mức 89,8 tỷ đồng năm 2018 xuống còn 77,2 tỷ đồng năm 2019; chi 
phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm nhẹ so với cùng kỳ là 2 yếu tố chính giúp lợi 
nhuận sau thuế tăng mạnh so với mức tăng của doanh thu.

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

Doanh thu thuần Tỷ đồng 594,69 512,97 619,95 619,29 643,03

Lợi nhuận gộp Tỷ đồng 337,17 238,7 314,83 310,01 324,67

Biên lợi nhuận gộp Tỷ đồng 56,7% 46,5% 50,8% 50,1% 50,5%

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 169,48 102,15 191,66 197,45 227,88

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 164,56 98,06 185,25 187,52 216,43

Thuế suất thuế TNDN Tỷ đồng 2,9% 4,0% 3,3% 5,0% 5,0%
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Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn và hệ số 
thanh toán nhanh của Công ty đều suy giảm 
đáng kể từ năm 2018 và ở mức dưới 1. Hệ số 
thanh toán ngắn hạn giảm từ 0,86 lần (năm 
2018) xuống còn 0,82 lần năm 2019 và hệ số 
thanh toán nhanh cũng giảm tương ứng, từ 
0,85 lần xuống còn 0,8 lần là do lượng tiền mặt 
và tiền gửi tại ngân hàng giảm mạnh. Trong 
năm 2019, ngoài việc thanh toán các khoản nợ 
vay ngắn hạn và thực hiện các hoạt động bảo trì 
bảo dưỡng nhà máy theo định kỳ thì SHP còn 
dùng tiền để chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 
20% tiền mặt (mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu 
sẽ được nhận 2.000 đồng), mức cổ tức này cao 
hơn các năm trong quá khứ. Điều này đã làm 
giảm mạnh khoản mục tiền và tiền gửi ngân 
hàng nhiều hơn so với khoản nợ vay ngắn hạn.

Chỉ tiêu khả năng 
thanh toán

Chỉ tiêu 
cơ cấu vốn

Chỉ tiêu năng lực 
hoạt động

Chỉ tiêu khả năng 
sinh lời

Nhìn chung các chỉ tiêu về cơ cấu vốn của Công ty có 
sự cải thiện rõ rệt và giảm mạnh so với năm 2018 nhờ 
SHP đang đẩy mạnh công tác trả nợ để giảm áp lực trả 
lãi vay cho các năm tới. Trong giai đoạn 2010 - 2013, 
SHP phải tăng cường huy động vốn để đầu tư cho nhà 
máy Đa M’bri bằng các khoản nợ vay dài hạn nên làm 
tăng đáng kể gánh nặng lãi vay với Công ty. Tuy nhiên, 
khi nhà máy Đa M’bri hoàn thành (năm 2014) và 2 
nhà máy còn lại đã hoạt động ổn định thì nợ vay có xu 
hướng giảm dần, tỷ lệ nợ vay/Tổng nguồn vốn và nợ 
phải trả/Tổng tài sản đều có xu hướng giảm dần qua 
các năm.
Tính đến ngày 31/12/2019, tổng nợ vay trả lãi của 
SHP chỉ còn 779,5 tỷ đồng, giảm 24,3% so với cuối 
năm 2018; điều này giúp Công ty giảm bớt gánh nặng 
về lãi vay và tình hình tài chính ngày càng được cải 
thiện, thể hiện qua hệ số thanh toán lãi vay liên tục 
tăng trong giai đoạn 2015 – 2019; nợ phải trả chỉ còn 
chiếm 39,9% tổng tài sản năm 2019, giảm mạnh so với 
năm 2015 (tỷ lệ này chiếm đến 53%).

Công ty là đơn vị sản xuất kinh doanh điện 
năng nên lượng hàng tồn kho chủ yếu là các 
vật tư thiết bị dự phòng phục vụ công tác 
sửa chữa thường xuyên của nhà máy thủy 
điện, do đó vòng quay hàng tồn kho đối với 
doanh nghiệp thủy điện nói chung và SHP 
nói riêng đều rất lớn. Chỉ số vòng quay tổng 
tài sản tăng qua các năm, thể hiện năng lực 
hoạt động các nhà máy của SHP ngày càng 
hiệu quả, một đồng tài sản của Công ty đã 
tạo ra giá trị doanh thu tăng đáng kể, cụ thể 
vòng quay này đã tăng từ 0,18 năm 2016 lên 
0,29 lần năm 2019. Khi 3 nhà máy của SHP 
đi vào hoạt động ổn định và hiệu quả thì 
năng lực hoạt động của Công ty sẽ liên tục 
gia tăng trong tương lai. 

Giai đoạn 2016 – 2019, khi các nhà máy 
dần đi vào hoạt động ổn định và hiệu 
quả thì các chỉ số về khả năng sinh lời 
của SHP liên tục tăng qua các năm. Mặc 
dù biên lợi nhuận gộp tương đối ổn định 
nhưng nhờ công tác quản lý tốt chi phí 
và kế hoạch trả nợ hợp lý giúp làm giảm 
áp lực về chi phí lãi vay của Công ty mỗi 
năm, đã làm cho chỉ tiêu về LNST tăng 
liên tục ở mức cao. Tỷ suất sinh lợi trên 
vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) đã tăng 
từ 15,3% (năm 2018) lên mức 17,5% năm 
2019; hệ số này trong năm 2016 chỉ đạt 
8,1% cho thấy mức tăng trưởng vượt bậc 
sau 4 năm hoạt động của SHP.
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• Vốn điều lệ công ty: 937.102.000.000 đồng
• Tổng cổ phiếu phát hành: 93.710.200 cổ phiếu
• Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
• Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
• Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Cơ cấu cổ đông, thay đổi 
vốn đầu tư chủ sở hữu

Thông tin cổ phần tại thời điểm 31/12/2019

Cơ cấu cổ đông ngày 31/12/2019

STT Đối tượng Số lượng cổ đông Số lượng cp nắm giữ Tỷ lệ năm giữ (%)

1 Cổ đông trong nước  3.255  89.025.396 95,00%

- Tổ chức  23  71.396.566 76,19%

Cổ đông lớn 2 56.173.848 59,94%

Cổ đông khác 21 15.222.718 16,25%

- Cá nhân 3.232 17.628.830 18,81%

2 Cổ đông nước ngoài  23  4.684.804 5,00%

- Tổ chức 3 4.580.764 4,89%

- Cá nhân 20 104.040 0,11%

Tổng cộng  3.278  93.710.200 100,00%

Tình hình thay đổi vốn điều lệ: Trong năm 2019, Công ty không thay đổi vốn điều lệ.

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Trong năm 2019, Công ty không giao dịch cổ phiếu quỹ.

Các chứng khoán khác: Không có.



Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam Báo cáo thường niên 2019

37 383838

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

STT Tổng năng lượng phân loại theo từng nguồn Năm 2019

I Tổng năng lượng tiêu thụ (kWh)  
1 Điện dùng trong quản lý văn phòng (kWh) 31.092
- Văn phòng Hồ Chí Minh (kWh) 16.591
- Chi nhánh (kWh) 14.501
2 Điện dùng trong sản xuất (kWh) 2.640.883
- Điện tự dùng sản xuất (kWh) 2.030.199
- Điện mua dùng cho sản xuất (kWh) 610.684
II Tổng năng lượng tiêu thụ (lít)
1 Xăng, dầu,… trong sản xuất (lít) 490
2 Xăng, dầu,… trong quản lý văn phòng (lít) 31.332
- Dầu DO (lít) 22.022
- Xăng 92 (lít) 9.310
3 Tổng năng lượng tiêu thụ (40 lít khí oxy/bình)

Gas, khí đốt,… trong sản xuất (40 lít khí oxy/bình)
20 bình oxy, 5 bình khí nitơ, 2 

bình agron, 3 khí gas

Lượng nước thu về

Các nguồn nước Đơn vị tính Tổng lượng nước thu về/ đạt được

Suối Đasiat: Nhà máy Đa Siat Lít  229.498.128 
Suối Đa Dâng 2: Nhà máy Đa Dâng 2  Lít  1.139.031.088 
Suối Đa M’bri: Nhà máy Đa M’bri  Lít  539.978.400 
Tổng cộng: Lít 2.082.724.629.600

Lượng nước sử dụng trong năm của Công ty

Loại hoạt động Đơn vị tính Tổng lượng nước sử dụng
Sử dụng phát điện Lít  1.313.217.792 
Nhà máy Đa Siat Lít  115.039.008 
Nhà máy Đa Dâng 2  Lít  844.037.280 
Nhà máy Đa M’bri Lít  354.141.504 

Để vận hành máy móc, thiết bị tại các nhà máy cũng như phục vụ cho công tác quản lý tại các 
văn phòng, công ty sử dụng nguồn năng lượng chủ yếu từ điện năng. Bên cạnh đó, trong quá 
trình hoạt động SHP còn sử dụng một số năng lượng thiết yếu khác như xăng, dầu,...
Công ty đầu tư các máy móc tiết kiệm năng lượng, thường xuyên kiểm tra việc sử dụng năng 
lượng và thực hiện các giải pháp để tiết kiệm năng lượng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng 
nguồn năng lượng.
Xây dựng thói quen tiết kiệm năng lượng trong ý thức của CBCNV thông qua việc tắt bớt các 
thiết bị điện không cần thiết và sau sử khi sử dụng.

Tiêu thụ nước

Tiêu thụ năng lượng
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Là công ty thủy điện SHP sử dụng nước là nguồn đầu vào để sản xuất 
điện. Việc xây dựng Công trình thủy điện có thể làm thay đổi dòng chảy 
tự nhiên gây tác động một phần môi trường tự nhiên cũng như môi 
trường kinh tế - xã hội trong khu vực dự án. Vì vậy, Công ty luôn chú 
trọng hòa hợp giữa hoạt động kinh doanh và bảo vệ môi trường xung 
quanh khu vực các nhà máy thủy điện.

Nguyên liệu sản xuất

Chính sách đào tạo

Trong năm, SHP triển khai các nội dung 
cấp thiết để đảm bảo chất lượng nguồn 
lao động, tăng năng suất lao động, đảm 
bảo hiệu quả trong quá trình sản xuất 
kinh doanh của Công ty. Cụ thể, Công 
ty đã tổ chức và hỗ trợ chi phí đào tạo: 
đào tạo ngoại ngữ, đào tạo về rơ le bảo 
vệ, đào tạo về đấu thầu, về quan trắc khí 
tượng thủy văn, về quản trị nhân sự, 
hướng dẫn tập sự cho nhân viên, hỗ trợ 
chi phí đào tạo cho một số vị trí Trưởng 
ca các nhà máy đã tự học tập nâng cao, 
thay đổi bằng cấp chuyên môn để đáp 
ứng điều kiện, tiêu chuẩn trưởng ca vận 
hành nhà máy thủy điện. 
Ngoài ra, Công ty căn cứ nhu cầu công 
việc của các phòng, ban, phân xưởng 
để cử cán bộ đi đào tạo các lớp ngắn 
hạn theo yêu cầu công việc để nâng cao 
trình độ quản lý. Luôn chú trọng đến 
công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 
chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng 
vận hành nhà máy, phục vụ nhiệm vụ 
sản xuất của Công ty.

Trách nhiệm với xã hội, cộng đồng
Trong năm 2019, Công ty tích cực tham gia 
các phong trào hỗ trợ, phát triển cộng đồng 
trên các mặt kinh tế - xã hội kể cả việc hỗ trợ 
tài chính nhằm phục vụ cộng đồng như: 
• Tặng 100 suất quà cho học sinh nghèo xã 

Phước Lộc nhân dịp khai giảng với giá trị 
49.320.000 đồng.

• Hỗ trở Báo Lao Động Lâm Đồng trao 
quà cho học sinh nghèo vùng lũ nhân dịp 
năm học mới với số tiền 10.000.000 đồng.

• Ủng hộ xã Phước Lộc tổ chức Trung Thu 
năm 2019 với giá trị 10.000.000 đồng.

Phát triển nguồn nhân lực
Chế độ lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ
Số lao động bình quân năm 2019 là 119 
người. Mức lương bình quân năm 2019 là 
21,81 triệu đồng/người/tháng.  
Chính sách lương của Công ty được xây 
dựng phù hợp với ngành nghề hoạt động. 
Nguyên tắc phân phối tiền lương cho người 
lao động là đảm bảo quyền lợi của người 
lao động được hưởng đầy đủ theo quy định 
của Nhà nước và trả lương theo hiệu quả 
công việc, trách nhiệm công việc, tính chất 
công việc, trình độ chuyên môn kỹ thuật, 
thâm niên công tác và sự đóng góp cho việc 
hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của Công 
ty. Lương được trả theo kết quả, hiệu quả 
công việc đã thực hiện và vị trí công tác, 
chức danh đảm nhận. Gắn việc phân phối 
tiền lương với quản lý và sử dụng lao động 
hợp lý của các bộ phận trên cơ sở quản trị 
nguồn nhân lực hiện có để tổ chức sản xuất 
kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

Hàng năm tùy theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh mà Công ty đưa ra mức thưởng phù 
hợp, đảm bảo duy trì các quyền lợi chính đáng cho người lao động. Thực hiện đầy đủ các nghĩa 
vụ của Công ty đối với người lao động theo quy định của Luật Lao động, trích nộp đầy đủ các 
khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,… Hơn thế nữa, Công ty tổ chức cho CBCNV tham quan, 
du lịch, thực hiện các chế độ thưởng trong các dịp Lễ, Tết.
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Môi trường làm việc đảm bảo an toàn cho người lao động
Tạo lập một môi trường làm việc thân thiện, thoải mái và chuyên nghiệp để mọi cá nhân có thể 
phát huy hết khả năng của mình phục vụ cho mục tiêu chung của Công ty.
Cán bộ công nhân viên SHP đều được hưởng các gói trợ cấp bao gồm: Kiểm tra sức khoẻ hàng 
năm, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế. Chương trình chăm sóc sức khoẻ của Công ty luôn được 
tăng cường qua các năm, bên cạnh chính sách bảo hiểm y tế theo quy định của Luật lao động, 
Quy chế lao động của SHP còn đảm bảo tất cả nhân viên được kiểm tra sức khoẻ định kỳ hàng 
năm tại các bệnh viện uy tín,…

Thường xuyên kiểm tra định kỳ công tác an 
toàn vệ sinh lao động và chấn chỉnh việc thực 
hiện quy định an toàn an động, chế độ cấp 
phiếu công tác, phiếu thao tác, lệnh công tác tại 
các nhà máy. 
Tổ chức kiểm tra kiến thức an toàn điện định kỳ 
cho toàn bộ nhân sự thuộc phòng kỹ thuật sửa 
chữa và phân xưởng sản xuất của chi nhánh và 
tổ chức phổ biến, rút kinh nghiệm qua các tai 
nạn lao động trong ngành điện.

Trang bị đầy đủ các trang thiết bị, thực hiện 
đầy đủ các quy định về thiết bị có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn. 
Quan trắc môi trường lao động tại 3 nhà máy 
định kỳ và khắc phục các điểm chưa phù hợp. 
Tổ chức phổ biến, rút kinh nghiệm từ các sự 
cố cũng như đề ra các giải pháp phòng ngừa 
trong vận hành, không để sự cố lặp lại.
Tổ chức diễn tập xử lý sự cố định kỳ hằng quý 
để kịp thời phát hiện, khắc phục các sơ hở, 
yếu kém cũng như để người lao động hiểu rõ 
chức năng, nhiệm vụ, thao tác của mình khi 
xử lý tình huống, đảm bảo mọi sự cố xảy ra 
đều được xử lý kịp thời và đúng quy trình.

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường
Trong năm 2019, Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam không có trường hợp nào vi phạm về 
phát luật bảo vệ môi trường. Hằng năm, Công ty tham gia bảo vệ rừng đầu nguồn, tái tạo môi 
trường tại các khu vực nhà máy thủy điện của Công ty, thực hiện nộp thuế tài nguyên và phí 
dịch vụ bảo vệ rừng theo đúng quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc

Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra người lao 
động cách kiểm tra và sử dụng các dụng cụ an 
toàn điện như sào thao tác, găng tay, ủng cách 
điện, bút thử điện, dây đai an toàn.
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Báo cáo kết quả
hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tình hình tài chính 

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

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Giải trình của Ban Giám 
đốc đối với ý kiến kiểm toán 
(nếu có)
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Năm 2019 là một năm có thời tiết không thuận lợi cho việc sản xuất điện của các nhà máy thủy 
điện nói chung và SHP nói riêng, trong các tháng đầu năm lưu lượng nước về các nhà máy của 
Công ty đều thấp hơn thiết kế. 
Bên cạnh đó, từ tháng 03 mực nước hồ Đa M’bri đã về mực nước chết và kéo dài đến tháng 07. 
Tình hình thủy văn không thuận lợi đã làm ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất do 
Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua ở mức cao và vượt sản lượng thiết kế của các nhà máy.
Kết thúc năm 2019, cả 3 nhà máy đều không hoàn thành kế hoạch sản lượng nên SHP chỉ hoàn 
thành 96,2% kế hoạch sản lượng toàn công ty. Trong đó, nhà máy Đa Siat hoàn thành 96,3%; nhà 
máy Đa Dâng 2 hoàn thành 95,3% và nhà máy Đa M’bri hoàn thành 96,7% kế hoạch về sản lượng 
đề ra của Đại hội đồng Cổ đông.

Mặc dù sản lượng phát điện không 
đạt kế hoạch đề ra, nhưng với sự 
nỗ lực rất lớn của tập thể người lao 
động, cùng với sự hỗ trợ, quan tâm 
chỉ đạo của Hội đồng quản trị, mỗi 
người lao động trong công ty Công 
ty đều đã thực hiện tốt nhất nhiệm 
vụ được giao, có nhiều sáng kiến cải 
tiến, thực hiện tốt công tác sản xuất, 
khắc phục nhanh nhất các sự cố, đảm 
bảo vận hành an toàn, liên tục các tổ 
máy, đồng thời đã làm tốt công tác 
thị trường điện, khai thác hiệu quả 
nguồn nước về qua đó đã giúp Công 
ty thực hiện hoàn thành vượt mức kế 
hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2019 
do Đại hội đồng Cổ đông giao. Doanh 
thu thuần năm 2019 đạt 643 tỷ đồng, 
tăng 4% so với cùng kỳ; hoàn thành 
107,2% kế hoạch doanh thu.
Hơn thế nữa, khoảng 20% sản lượng 
điện của nhà máy Đa M’bri và Đa 
Dâng 2 được bán trên thị trường điện 
cạnh tranh nên trong năm 2019, giá 
bán điện bình quân trên thị trường 
điện cao hơn năm 2018, dẫn đến do-
anh thu tăng thêm từ hoạt động bán 
điện trên thị trường điện cạnh tra-
nh với giá hợp đồng năm 2019 tăng 
mạnh hơn so với cùng kỳ.

Báo cáo kết quả
hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tình hình tài chính

Chỉ tiêu 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019

Tải sản ngắn hạn      303,96      198,63      240,63      255,40      215,80 

Tiền và các khoản 
tương đương tiền

     157,84        48,23      130,63      139,66        92,63 

Các khoản phải thu 
ngắn hạn

     119,00      127,30      102,10      104,46      107,47 

Hàng tồn kho          3,35        13,64          1,21          1,68          3,91 

Tài sản ngắn hạn 
khác

       19,95          5,63          6,69          9,60        11,79 

Tài sản dài hạn 2.609,02 2.447,07 2.232,45 2.056,87 1.869,38

Tài sản cố định    2.606,39    2.445,71    2.214,75    2.049,62    1.865,59 

Tổng tài sản 2.912,98 2.645,70 2.473,07 2.312,28 2.085,17

Đơn vị: Tỷ đồngCơ cấu tài sản

Đặc trưng của các doanh nghiệp thủy điện là phải bỏ ra chi phí đầu tư xây dựng nhà máy ban 
đầu rất lớn nên tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng cao trong Tổng tài sản. Tại thời điểm 31/12/2019, 
tài sản ngắn hạn chiếm 10,3% tổng tài sản của SHP, giảm hơn 15,5% so với thời điểm cuối năm 
2018. Mức giảm này đến từ khoản mục Tiền và các khoản tương đương tiền, do trong năm 2019 
Công ty sử dụng nguồn tiền để trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tỷ lệ này 
cao hơn các năm trước và thanh toán một phần khoản nợ vay ngân hàng. Ngoài ra trong năm 
HĐQT đã thống nhất trang bị thêm 01 bánh xe công tác cho nhà máy Đa Siat. 
Năm 2019, Công ty đã thực hiện mua sắm công cụ dụng cụ để triển khai công tác đại tu nên 
hàng tồn kho tăng mạnh so với năm 2018 nhưng chiếm tỷ trọng không đáng kể trong cơ cấu tài 
sản ngắn hạn. Tài sản dài hạn chiếm 89,7% tổng tài sản và giảm hơn 9%, chủ yếu do trích khấu 
hao các tài sản cố định làm cho giá trị còn lại của các tài sản này giảm.
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Chỉ tiêu 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019

Nợ phải trả    1.676,01    1.468,42    1.256,01    1.078,03      831,82 

Nợ chiếm dụng      132,03      108,59        46,34        48,52        52,46 

Nợ vay chịu lãi    1.543,98    1.359,83    1.209,67    1.029,52      779,36 

Vốn chủ sở hữu    1.236,97    1.177,28    1.217,06    1.234,25    1.253,35 

Vốn góp chủ sở hữu      937,10      937,10      937,10      937,10      937,10 

LNST chưa phân 
phối và các quỹ

     299,87      240,18      279,96      297,15      316,25 

Tổng nguồn vốn    2.912,98    2.645,70    2.473,07    2.312,29    2.085,17 

Cơ cấu nguồn vốn trong 5 năm (2015 – 2019)

Cơ cấu nguồn vốn của SHP đang được cải thiện qua các năm khi tỷ trọng của nợ phải trả/
nguồn vốn giảm dần và tỷ trọng vốn chủ sở hữu/nguồn vốn đang tăng lên. 
Nợ phải trả của SHP phần lớn đến từ nợ vay ngân hàng dùng để tài trợ cho các dự án xây dựng 
nhà máy thủy điện Đa Dâng 2 và Đa M’bri, các khoản nợ phải trả khác chiếm tỷ trọng không 
đáng kể. Giá trị nợ vay ngân hàng giảm dần qua các năm chủ yếu do Công ty đã đảm bảo được 
dòng tiền để trả các khoản lãi và gốc vay. Tính đến hết ngày 31/12/2019, nợ vay ngân hàng của 
SHP chỉ còn 779,36 tỷ đồng, giảm 24,3% so với cùng kỳ 2018 và giảm mạnh so với 1.544 tỷ đồng 
của năm 2015. Bao gồm 4 khoản vay: 
• Vay dài hạn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam theo hợp đồng tín dụng số 0028/

ĐTDA/14CD ngày 12 tháng 11 năm 2014 để cho vay tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp 
theo dự án đầu tư thủy điện Đa M’bri, số nợ gốc còn phải trả đến 31/12/2019 là 420 tỷ đồng. 

• Vay dài hạn Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lâm Đồng theo hợp 
đồng tín dụng số 02/2008/HĐTDĐT-NHPT ngày 17 tháng 4 năm 2008. Số nợ gốc còn phải 
trả đến 31/12/2019 là 154 tỷ đồng.

• 2 khoản vay Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam được đảm bảo bằng TSCĐ là 2 nhà 
máy Đa Siat và Đa Dâng 2, số dư nợ gốc còn phải trả đến ngày 31/12/2019 là 205 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu có xu hướng tăng nhẹ qua các năm và đang ở mức 1.253 tỷ đồng năm 2019, 
chiếm tỷ trọng hơn 60% tổng nguồn vốn (năm 2015, tỷ trọng này chỉ là 42,5%). Những năm 
gần đây, SHP không thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà thực hiện trả bằng tiền mặt cho 
cổ đông nên vốn góp chủ sở hữu vẫn không đổi trong giai đoạn 2015 – 2019. Phần vốn chủ sở 
hữu tăng thêm đến từ nguồn LNST chưa phân phối và các quỹ mỗi năm nhờ hoạt động kinh 
doanh liên tục cải thiện, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng so với cùng kỳ.

Những cải tiến và kế hoạch tương lai 
Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
Trong năm 2019, Công ty đã cùng với Công ty TNHH TÜV RHEINLAND Việt Nam (TUV) 
thực hiện đánh giá giám sát định kỳ lần 1 hệ thống quản lý chất lượng của Công ty (sau đánh 
giá cấp chứng nhận năm 2018). Kết quả, TUV tiếp tục duy trì hiệu lực của chứng nhận hệ thống 
quản lý chất lượng của Công ty phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2020

1 Tổng sản lượng Triệu kWh 606,0

2 Tổng doanh thu Tỷ đồng 601,4

3 Tổng chi phí Tỷ đồng 404,2

4 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 197,2

5 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 187,3

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (*)

Kế hoạch sản lượng, doanh thu các nhà máy năm 2020

Chỉ tiêu
Nhà máy

Tổng cộng
Đa Siat Đa Dâng 2 Đa M’bri

Sản lượng (Triệu kWh) 67,0 184,0 355,0 606,0

Doanh thu (Tỷ đồng) 78,2 146,4 376,8 601,4

Nhà máy Đa Siat
• Sản lượng điện: 67,0 triệu 

kWh (tương đương 120% 
sản lượng thiết kế, bằng 
bình quân sản lượng từ 
năm 2011 - 2019).

• Doanh thu: 78,2 tỷ đồng.

Nhà máy Đa Dâng 2:
• Sản lượng điện: 184,0 triệu 

kWh (tương đương 122% 
sản lượng thiết kế, bằng 
bình quân sản lượng từ 
năm 2011 - 2019).

• Doanh thu: 146,4 tỷ đồng.

Nhà máy Đa M’bri
• Sản lượng điện: 355,0 triệu 

kWh (tương đương 106% 
sản lượng thiết kế, bằng 
bình quân sản lượng từ 
năm 2014 - 2019).

• Doanh thu: 376,8 tỷ đồng.

Báo cáo thường niên 2019Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam

(*) Kế hoạch dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Đơn vị: Tỷ đồng
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Kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng một số máy móc, thiết bị và 
nâng cấp các hạng mục xây dựng của 03 nhà máy:

• Trung tu tổ máy H2 nhà máy Đa Siat.
• Đại tu tổ máy H2 nhà máy Đa Dâng 2, bao gồm sửa 

chữa và thay thế ống nước kỹ thuật.
• Trung tu tổ máy H1 nhà máy Đa M’bri.
• Kiểm tra, sơn đường ống áp lực nhà máy Đa Dâng 2 

sau 10 năm vận hành.
• Xử lý thấm kênh dẫn nước Đa Dâng 2.
• Di dời hệ thống mốc thủy công về khu vực đập.
• Sửa mặt đường giao thông khu đầu mối nhà máy Đa 

M’bri.
• Sơn sửa tường ngoài tòa nhà năng lượng nhà máy Đa 

M’bri.
• Nạo vét xử lý bồi lắng khu vực Cửa nhận nước nhà 

máy Đa M’bri.
• Lắp đặt hệ thống giám sát khai thác sử dụng tài nguyên 

nước cho 3 nhà máy.
• Lập phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, bản đồ 

ngập lụt nhà máy Đa M’bri.
• Nâng cấp đường giao thông vận hành từ nhà máy lên 

ngã ba Tháp điều áp, đường lên Giếng đứng 2 nhà máy 
Đa M’bri.

• Kiểm tra, đề xuất giải pháp cải tạo rò rỉ nước cánh 
hướng, van cầu Đa Siat.

• Lập phương án cải tạo, nâng cấp đường dây 22kV Đa 
Siat.

• Nghiên cứu, lập phương án cải tạo hệ thống điều kh-
iển, giám sát nhà máy Đa Dâng 2.

• Rà soát, chuẩn hóa thiết bị 3 nhà máy.
• Quan trắc chuyển vị và có phương án xử lý chuyển 

dịch kênh dẫn nước Đa Dâng 2.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, đơn vị kiểm 
toán độc lập là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã đưa 
ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần đối với báo cáo 
tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền 
Nam, vì vậy Ban Tổng Giám đốc không có ý kiến giải trình 
thêm.

Giải trình của Ban Giám đốc 
đối với ý kiến kiểm toán 
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Đánh giá của Hội đồng quản trị về các 
mặt hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2019, do điều kiện thời tiết, thủy 
văn không thuận lợi nên sản lượng điện chỉ đạt 
96,21% kế hoạch. Tuy nhiên, giá thị trường điện 
bình quân năm 2019 cao hơn năm 2018, nhờ đó 
doanh thu bán điện tăng thêm của nhà máy Đa 
Dâng 2 và Đa M’bri 67,3 tỷ đồng so với giá hợp 
đồng.
Ngoài ra, với sự nỗ lực phấn đấu trong quản lý, 
điều hành, phương thức vận hành hợp lý nên 
doanh thu và lợi nhuận đạt được của năm 2019 
đều vượt kế hoạch, chi tiết như sau:

Đánh giá về công tác sửa chữa, bảo dưỡng, 
vận hành các nhà máy
Công tác trung đại tu các tổ máy, kiểm tra 
bảo dưỡng thiết bị và đường dây thực hiện 
hoàn tất trong những tháng mùa khô đầu 
năm, tập thể người lao động Công ty đã nổ 
lực duy trì vận hành ổn định 3 nhà máy, tận 
dụng tối đa nước về, khai thác tối đa vào giờ 
cao điểm, số giờ chạy máy bình quân 3 nhà 
máy vượt nhiều so với thiết kế:
• Đa M’bri: 4.732 h/theo thiết kế 4.509h.
• Đa Dâng 2: 5.538 h/theo thiết kế 4.474h.
• Đa Siat: 5.108 h/theo thiết kế 4.396h.

Đánh giá về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 
2019

Chỉ tiêu Đơn vị TH 2019 KH 2019 %TH/KH

Tổng sản lượng Triệu kWh  584,0  607,0 96,21%

Tổng doanh thu Tỷ đồng  646,5  601,4 107,50%

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng  216,4  165,7 130,60%

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty trong 
việc giám sát hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:
Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết/quyết định 
của Hội đồng quản trị, tuân thủ Điều lệ Công ty để thực hiện theo đúng phân cấp và nhiệm vụ 
được giao.
Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết, Tổng Giám đốc đã xin ý kiến của 
Hội đồng quản trị kịp thời để tổ chức thực hiện.
Nhìn chung, Ban Tổng Giám đốc đã rất nỗ lực trong công tác điều hành, đảm bảo mọi hoạt 
động của Công ty diễn ra hiệu quả, tiết kiệm, tuân thủ pháp luật, bảo đảm quyền lợi cho cổ đông 
cũng như toàn thể nhân viên Công ty, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Với 
kết quả năm 2019 đạt mức lợi nhuận sau thuế 216,4 tỷ đồng (vượt 30,6% kế hoạch lợi nhuận 
năm 2019), Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
sản xuất kinh doanh trong năm 2019.

Đánh giá của Hội đồng quản trị 
về các mặt hoạt động của Công ty
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Kế hoạch và định hướng của 
Hội đồng quản trị

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh
Trong bối cảnh tình hình biến đổi khí hậu, các 
hiện tượng thời tiết cực đoan vẫn diễn biến 
phức tạp, Hội đồng quản trị đánh giá năm 2020 
vẫn sẽ là một năm đầy thách thức đối với Công 
ty. SHP sẽ thực hiện:
• Củng cố công tác vận hành phát điện tại 03 

nhà máy; 
• Tiến hành bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết 

bị, đôn đốc thực hiện để nhanh chóng đưa 
các tổ máy đi vào sản xuất trở lại; 

• Thực hiện phương thức chào giá hợp lý, tận 
dụng tối đa lượng nước để phát điện nhằm 
ổn định và cải thiện doanh thu, tiết kiệm 
chi phí.

Về công tác quản lý, điều hành
Công ty quyết tâm thực hiện việc quản lý, điều 
hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt chất 
lượng và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu mong đợi 
của cổ đông và các bên liên quan. 
Công ty đã được Công ty TNHH TÜV RHEIN-
LAND Việt Nam (TUV) cấp Chứng chỉ chứng 
nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn ISO 9001:2015. Công ty sẽ tiếp tục duy 
trì và nỗ lực thực hiện việc cải tiến liên tục hệ 
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.
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Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Các giao dịch, thù lao và các khoản 
lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban 
Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát
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Hội đồng quản trị

Stt Họ và tên Chức vụ
Ngày bắt đầu 

thành viên HĐQT
Ngày không còn là 
thành viên HĐQT

01 Ông Đoàn Đức Hưng Chủ tịch HĐQT 22/06/2017

02 Ông Lê Tuấn Hải Thành viên độc lập HĐQT 22/06/2017

03 Ông Trần Thế Du Thành viên độc lập HĐQT 23/05/2019

04 Ông Nguyễn Văn Thịnh Thành viên HĐQT 12/04/2012

05 Ông Nguyễn Văn Danh Thành viên HĐQT 22/06/2017

06 Ông Lê Xuân Hải Thành viên HĐQT 22/06/2017 23/05/2019

Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị

Sơ yếu lý lịch của các Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Đoàn Đức Hưng - Chủ tịch HĐQT

Năm sinh 15/03/1968

Trình độ chuyên môn Kỹ sư Điện, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác

Từ 1991 - 1994 Cán bộ kỹ thuật chi nhánh Điện Bến Lức, Sở điện lực Long An.

Từ 1995 - 1997 Trưởng phòng HC-TC-LĐ Điện lực tỉnh Long An.

Từ 1998 - 2013 Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty Điện lực tỉnh Long An.

Từ 2014 - 2017 Phó Giám đốc kinh doanh Công ty Điện lực tỉnh Long An.

Từ 2018 – 2019 Trưởng Ban Kinh doanh - Tổng công ty Điện lực Miền Nam.

Từ 01/01/2020 Phó Tổng Giám đốc – Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.

Tháng 06/2017- nay Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Miền 
Nam.

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 1.342 cổ phiếu tương ứng 0,001% vốn điều lệ

Ông Lê Tuấn Hải - Thành viên độc lập HĐQT

Năm sinh 08/04/1970

Trình độ chuyên môn Kỹ sư hệ thống điện

Quá trình công tác

Từ 01/2008 - 12/2008 Giám đốc Công ty Thủy điện Thác Mơ – Uỷ viên Hội đồng 
quản trị đại diện 30% phần vốn Nhà nước (vốn của EVN).

Từ 01/2009 - 03/2011 Tổng Giám đốc CTCP Thủy điện Thác Mơ – Uỷ viên Hội đồng 
quản trị đại diện 30% phần vốn Nhà nước (vốn của EVN).

Từ 11/2013 - 09/2015 Phó Tổng Giám đốc CTCP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận 
– Đa Mi.

Từ 03/2006 - nay Giám đốc Kỹ thuật ngành điện – CTCP Cơ Điện lạnh (REE).

Từ 06/2017 - nay Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện 
Miền Nam.

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 0 cổ phiếu

Ông Trần Thế Du - Thành viên độc lập HĐQT

Năm sinh 08/06/1983

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác

Từ 06/2010 – 06/2012 Công tác tại Phòng Kỹ thuật – Công ty Điện lực Bình Phú 
(Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh).

Từ 07/2012 – 10/2014 Công tác tại Ban Quan hệ Quốc tế (Tổng công ty Điện lực TP. 
Hồ Chí Minh).

Từ 11/2014 – 02/2019 Công tác tại Ban Quản lý Đầu tư (Tổng Công ty Điện lực Miền 
Nam).

Từ 03/2019 - nay Chuyên viên Ban Tổng hợp – Thư ký Chủ tịch Tổng Công ty 
Điện lực Miền Nam.

Từ 05/2019 - nay Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện 
Miền Nam Thủy điện Miền Nam.

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 0 cổ phiếu
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Ông Nguyễn Văn Thịnh - Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Văn Danh - Thành viên HĐQT

Năm sinh 18/01/1955

Trình độ chuyên môn Kỹ sư Điện

Quá trình công tác

Từ 1976 - 1981 Công tác tại Sở Công thương Sông Bé.

Từ 1981 - 1998 Công tác tại Công ty Điện lực Đồng Nai.

Từ 1998 - 2007 Trưởng phòng Quản lý xây dựng Tổng Công ty Điện lực Miền 
Nam.

Từ 2007 –  30/06/2018 Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.

Từ 04/2012 – nay Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Miền 
Nam.

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 410.000 cổ phiếu tương ứng 0,44% vốn điều lệ

Năm sinh 06/01/1976

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kế toán kiểm toán và Quản trị kinh doanh Quốc tế

Quá trình công tác

Từ 2001 - 2006 Thành viên BKS – CTCP Xây lắp Điện.

Từ 2003 - 2010 Cán bộ Tổ Kiểm toán nội bộ, TCKT - Công ty Điện lực 2 (Tổng 
công ty Điện lực Miền Nam).

Từ 2011 - 2013 Cán bộ Văn phòng kiểm soát viên - Tổng công ty Điện lực 
Miền Nam.

Từ 2014 - 05/2017 Cán bộ, Phó Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ - Tổng công ty Điện 
lực Miền Nam.

Từ 06/2017 - nay

Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát Tài chính - 
Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện 
Miền Nam.

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 2.480 cổ phiếu tương ứng 0,003% vốn điều lệ

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT, chỉ phân công từng thành viên HĐQT 
theo dõi từng lĩnh vực chuyên môn. 

Hoạt động của Hội đồng quản trị

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Stt Họ và tên Chức vụ
Số buổi 

họp
Tỷ lệ Lý do không tham dự họp

01 Ông Đoàn Đức Hưng Chủ tịch HĐQT 7/7 100%

02 Ông Lê Tuấn Hải
Thành viên độc lập 

HĐQT
6/7 86% Bận công tác

03 Ông Trần Thế Du
Thành viên độc lập 

HĐQT
3/3 100%

Được ĐHĐCĐ thường niên 
2019 bầu ngày 23/05/2019

04 Ông Nguyễn Văn Thịnh Thành viên HĐQT 7/7 100%

05 Ông Nguyễn Văn Danh Thành viên HĐQT 7/7 100%

06 Ông Lê Xuân Hải Thành viên HĐQT 3/4 75% Bận công tác
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Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT Số Nghị quyết Thời gian Nội dung

1 05/QĐ-SHP- HĐQT 07/03/2019

TThống nhất thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2019 dự kiến vào ngày 23/05/2019.
Giao Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục gia hạn thời gian 
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 với Sở Kế 
hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.

2 06/NQ-SHP- HĐQT 07/03/2019

Về việc bầu bổ Thống nhất phương án tính toán sản lượng 
và doanh thu kế hoạch 2019.
Giao Ban Điều hành báo cáo bổ sung và thực hiện một số 
yêu cầu về: kế hoạch chi phí 2019, thưởng an toàn, thực 
hiện chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, tuyển dụng lao động.
Thông qua kế hoạch quỹ lương Công ty năm 2019.
Thống nhất trang bị thêm 01 bánh xe công tác cho nhà máy 
Đa Siat.
Thống nhất một số nội dung liên quan tài liệu phục vụ Đại 
hội đồng cổ đông thường niên 2019: không tiếp tục trích 
lập Quỹ đầu tư phát triển; không sửa điều lệ Công ty về số 
lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị; mức thưởng 
HĐQT, BKS không quá 500 triệu đồng; trình chọn kiểm 
toán.

3 07/QĐ-SHP- HĐQT 07/03/2019 Phê duyệt quỹ lương Công ty năm 2019.

4 10/NQ-SHP- HĐQT 03/04/2019

Thống nhất số liệu kế hoạch sản lượng, doanh thu 2019 
theo đề nghị của Tổng Giám đốc. 
Về kế hoạch chi phí 2019: Giao Ban Điều hành cùng với 
thành viên HĐQT phụ trách tài chính rà soát để thống nhất 
số liệu trình HĐQT phê duyệt.
Thông qua các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2019 để làm 
mục tiêu phấn đấu, cơ sở đánh giá mức độ hiệu quả trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Giao trách nhiệm cho Ban Điều hành trong việc thực hiện 
chế độ thưởng an toàn và một số công tác khác trong quản 
lý và điều hành.
Thông qua chủ trương hợp tác thực hiện chứng chỉ năng 
lượng tái tạo theo đề nghị của Tổng Giám đốc.
Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp 
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (25/04/2019) và 
ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 
(23/05/2019).

STT
Số nghị quyết/

Quyết định
Ngày Nội dung

5 11/QĐ-SHP- HĐQT 03/04/2019

Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 25/04/2019
Thống nhất ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2019: 23/05/2019

6 13/NQ-SHP- HĐQT 06/05/2019

Nghị quyết thông qua nội dung lấy ý kiến thành viên 
HĐQT bằng văn bản:
Thông qua kế hoạch chi phí hoạt động năm 2019.
- Thông qua nội dung dự thảo các tài liệu phục vụ họp Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

7 14/QĐ-SHP- HĐQT 06/05/2019
Phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động năm 2019 của Công 
ty.

8 23/NQ-SHP- HĐQT 20/05/2019

Thông qua danh sách ứng viên được đề cử từ cổ đông để 
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 bầu thành 
viên độc lập Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên gồm:
Ứng viên được Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đề cử bầu 
thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Trần Thế Du.
Ứng viên được Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đề cử bầu 
Kiểm soát viên: Nguyễn Thị Thu Huệ

9 29/QĐ-SHP- HĐQT 20/06/2019

Quyết định thông qua nội dung lấy ý kiến thành viên 
HĐQT bằng văn bản: Phê duyệt đơn vị kiểm toán soát xét 
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán Báo 
cáo tài chính năm 2019.

10 31/QĐ-SHP-HĐQT 01/07/2019
Quyết định thông qua nội dung lấy ý kiến thành viên 
HĐQT bằng văn bản: Bổ nhiệm lại ông Thang Thanh Hà 
giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

11 37/NQ-SHP-HĐQT 23/08/2019

Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng 
đầu năm 2019.
Chốt ngày đăng ký cuối cùng và thời gian chi trả cổ tức của 
năm 2018.
Phân công nhiệm vụ cho ông Trần Thế Du – Thành viên 
độc lập HĐQT thay ông Lê Xuân Hải – Thành viên HĐQT 
đã miễn nhiệm.
Kiến nghị Ban kiểm soát phối hợp và thực hiện thẩm tra 
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm 
tra giám sát Ban điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết 
định của HĐQT đã ban hành trong năm 2019.
- Giao Ban điều hành thực hiện một số công tác trong quản 
lý và điều hành
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STT
Số nghị quyết/

Quyết định
Ngày Nội dung

12 38/QĐ-SHP-HĐQT 23/08/2019
Thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng và thời gian chi trả 
cổ tức năm 2018.

13 41/QĐ-SHP-HĐQT 09/09/2019
Bổ nhiệm ông Huỳnh Minh Hải giữ chức vụ Phó Tổng 
Giám đốc Công ty kể từ ngày 16/09/2019.

14 43/QĐ-SHP-HĐQT 02/10/2019

Quyết định thông qua nội dung lấy ý kiến thành viên 
HĐQT bằng văn bản: Điều chỉnh dự toán mua sắm một số 
thiết bị thuộc nhà máy Đa Dâng 2, Đa M’bri và hoãn triển 
khai một số hạng mục trong kế hoạch chi phí năm 2019.

15 46/NQ-SHP-HĐQT 27/12/2019

Thống nhất với số liệu ước kết quả thực hiện sản lượng, do-
anh thu và lợi nhuận năm 2019 theo như báo cáo của Ban 
điều hành Công ty.
Phê duyệt quyết toán quỹ lương 2019 của người lao động 
trong Công ty.
Thống nhất phương pháp tính sản lượng và giá bán điện kế 
hoạch 2020 để Ban điều hành Công ty lập lại kế hoạch của 
năm 2020, đồng thời giao Ban điều hành rà soát, xem xét 
lại kế hoạch chi phí 2020, xây dựng và đề xuất chỉ tiêu kinh 
tế kỹ thuật của năm 2020 trình HĐQT xem xét, phê duyệt.
Thông qua nội dung chính sách chất lượng của Công ty 
theo đề nghị của Tổng Giám đốc và khuyến nghị của đánh 
giá nội bộ ISO 9001:2015 tại Công ty.
- Giao Ban điều hành nghiên cứu và trình phương án chi 
trả cổ tức của năm 2019.

Đào tạo về quản trị Công ty
Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Ban Điều hành, 
các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:
Danh sách các thành viên tham gia khóa đào tạo về quản trị được Ủy ban Chứng khoán Nhà 
Nước công nhận:

STT Họ và tên Chức vụ

01 Ông Nguyễn Văn Thịnh Thành viên Hội đồng quản trị

02 Ông Nguyễn Văn Danh Thành viên Hội đồng quản trị

03 Ông Thang Thanh Hà Tổng Giám đốc

04 Ông Nguyễn Vĩnh Châu Phó Tổng giám đốc

05 Ông Lê Thanh Hải Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 
Tổng Giám đốc điều hành
Trong năm 2019, HĐQT Công ty Cổ 
phần Thuỷ điện Miền Nam đã tiến hành 
các hoạt động giám sát đối với Tổng Giám 
Đốc như sau:
• Hoàn thành nộp và công bố thông 

tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính 
năm 2018 đã được kiểm toán, Báo cáo 
thường niên năm 2018, Báo cáo tài 
chính các quý của năm 2019 và Báo 
cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 
2019;

• Chỉ đạo triển khai thực hiện theo các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong các hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty;

• Chỉ đạo triển khai chi trả cổ tức của năm 2018;
• HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức hoạt động, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động 

kinh doanh và công tác quản lý Công ty.

• Tổng kết tình hình hoạt động năm 2018 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2019; 
• Chỉ đạo việc chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 

2019 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 23/05/2019;
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Ban kiểm soát

Stt Họ và tên Chức vụ
Ngày bắt đầu Kiểm 

soát viên
Ngày không còn là 

Kiểm soát viên

01 Ông Võ Thái Trưởng BKS 22/06/2017

02 Bà Đỗ Thị Hải Âu Kiểm soát viên 28/04/2016

03 Bà Nguyễn Thị Thu Huệ Kiểm soát viên 23/05/2019

04 Ông Hoàng Minh Dũng Kiểm soát viên 22/06/2017 23/05/2019

Danh sách Kiểm soát viên

Sơ yếu lý lịch Kiểm soát viên

Ông Võ Thái - Trưởng Ban kiểm soát

Năm sinh 20/02/1972

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kế toán

Quá trình công tác

Từ 2008 - 2011 Kế toán trưởng CTCP Khoáng sản Bằng Hữu.

Từ 2012 - 2013 Kế toán trưởng CTCP Năng lượng tái tạo DVA.

Từ 2014 - nay Kế toán trưởng CTCP Đầu tư Việt Liên Á – Phú Hưng Gia.

Từ tháng 06/2017 - nay Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 0 cổ phiếu

Bà Đỗ Thị Hải Âu - Kiểm soát viên

Năm sinh 08/05/1966

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kế toán

Quá trình công tác

Từ 1992 - 02/2002 Cán bộ kế toán Trung Tâm Thí nghiệm điện, Công ty Điện lực 
2 (nay là Tổng công ty Điện lực Miền Nam).

Từ 01/03/2002 - 10/04/2007 Phó phòng TCKT Trung tâm thí nghiệm điện miền Nam, Công 
ty Điện lực 2 (nay là Tổng công ty Điện lực miền Nam).

Từ 11/04/2007 - nay Chuyên viên Ban TCKT, Công ty Điện lực 2 (nay là Tổng Công 
ty Điện lực Miền Nam).

Từ 01/01/2008 - 04/2010 Thành viên BKS CTCP Đầu tư thương mại dịch vụ Điện lực.

Từ 27/4/2011 - 28/02/2014 Kiểm soát viên không chuyên trách, Tổng công ty Điện lực 
Miền Nam

Tháng 04/2016 - nay Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 0 cổ phiếu

Bà Nguyễn Thị Thu Huệ - Kiểm soát viên

Năm sinh 07/09/1968

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kế toán

Quá trình công tác

Từ 01/10/1990 – 30/11/1997 Kế toán công nợ Xí nghiệp Vật tư vận tải thuộc Công ty Điện 
lực 2.

Từ 01/12/1997 - 15/08/2007 Kế toán Đầu tư XDCB – Cơ quan Công ty Điện lực 2.

Từ 16/08/2007 - 15/09/2015 Kế toán trưởng CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện 
lực.

Từ 16/09/2015 - 28/02/2016 Kế toán tổng hợp tại Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của 
EVN SPC.

Từ 01/03/2016 - nay Chuyên viên Ban kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính của 
EVN SPC.

Kiểm soát viên CTCP Thiết 
bị điện VINASINO. Kiểm soát viên CTCP Thủy điện Miền Nam.

Từ 05/2019 - nay Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân 0 cổ phiếu



Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam Báo cáo thường niên 2019

69 707070

Hoạt động của Ban kiểm soát
Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt Họ tên Chức vụ Số buổi họp Tỷ lệ Lý do không tham dự họp

01 Ông Võ Thái Trưởng BKS 4/4 100%

02 Bà Đỗ Thị Hải Âu Kiểm soát viên 4/4 100%

03 Bà Nguyễn Thị Thu Huệ Kiểm soát viên 2/2 100%
Được ĐHĐCĐ thường 

niên 2019 bầu ngày 
23/05/2019

04 Ông Hoàng Minh Dũng Kiểm soát viên 1/2 50% Bận công tác

Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý 
và điều hành công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ, nghị quyết của 
Đại hội đồng cổ đông, các quy định, quy chế quản trị của công ty.
Trong năm 2019, Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 
về việc triển khai, thực hiện các công việc sau:
• Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
• Các giải pháp để hoàn thành kế hoạch, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; 
• Thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông.

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với 
Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát 
đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị, 
Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác 
Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát 
và Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, cán 
bộ quản lý khác tuân thủ Quy chế nội bộ 
về quản trị của Công ty. 
Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã tham 
dự đầy đủ và tham gia đóng góp ý kiến 
tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị về 
các công tác như: Tổng kết hoạt động sản 
xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 
2019; chuẩn bị nội dung họp Đại hội đồng 
cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 
23/05/2019; xem xét tình hình thực hiện 
sản xuất kinh doanh năm 2019. Các nghị 
quyết của Hội đồng quản trị, các báo cáo 
của Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị 
đều được gởi đến Ban kiểm soát.

Hoạt động khác của 
Ban kiểm soát
Xem xét Báo cáo tài chính năm 2018 và 
thực hiện báo cáo của Ban kiểm soát năm 
2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường 
niên tổ chức vào ngày 23/05/2019.
Xem xét báo cáo tài chính quý I, II, III, 
báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 
2019 và số liệu ước tính kết quả sản xuất 
kinh doanh năm 2019.



Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam Báo cáo thường niên 2019

71 727272

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội 
đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban kiểm soát

STT Họ và tên Chức vụ
Thù lao tháng 

(sau thuế 
TNCN)

Thưởng

I. Hội đồng quản trị

1 Ông Đoàn Đức Hưng Chủ tịch HĐQT 200.000.004 126.811.000

2 Ông Lê Tuấn Hải
Thành viên độc lập 

HĐQT
120.000.000 76.087.000

3 Ông Trần Thế Du
Thành viên độc lập 

HĐQT
70.000.000 -

4 Ông Nguyễn Văn Thịnh Thành viên HĐQT 120.000.000 76.087.000

5 Ông Nguyễn Văn Danh Thành viên HĐQT 120.000.000 76.087.000

6 Ông Lê Xuân Hải Thành viên HĐQT 50.000.000 76.087.000

II. Ban kiểm soát

1 Ông Võ Thái Trưởng BKS 120.000.000 32.609.000

2 Bà Đỗ Thị Hải Âu Kiểm soát viên 66.666.672 18.116.000

3 Bà Nguyễn Thị Thu Huệ Kiểm soát viên 38.888.892 -

4 Ông Hoàng Minh Dũng Kiểm soát viên 27.777.780 18.116.000

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Người giao dịch Chức vụ Bán/Mua
Số lượng cổ 

phiếu
(cổ phiếu)

Số lượng cổ 
phiếu sau 
giao dịch

(cổ phiếu)

Tỷ lệ 

Ông Nguyễn Văn Thịnh Thành viên HĐQT Mua 135.000 410.000 0,44

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có
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73 747474

PHẦN VI:
Báo cáo tài chính



Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam Báo cáo thường niên 2019

75 767676



Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam Báo cáo thường niên 2019

77 787878



Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam Báo cáo thường niên 2019

79 808080



Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam Báo cáo thường niên 2019

81 828282



Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam Báo cáo thường niên 2019

83 848484



Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam Báo cáo thường niên 2019

85 868686



Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam Báo cáo thường niên 2019

87 888888



Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam Báo cáo thường niên 2019

89 909090



Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam Báo cáo thường niên 2019

91 929292



Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam Báo cáo thường niên 2019

93 949494



Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam Báo cáo thường niên 2019

95 969696

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2020
XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Theo giấy ủy quyền số 32/UQ-SHP-HĐQT
ngày 01/07/2019




