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Tên Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN TRÀ VINH

Tên Tiếng Anh TRA VINH ELECTRIC DEVELOPMENT JOINT STOCK CORPORATION

Mã cổ phiếu DTV

Vốn điều lệ 52.800.000.000 đồng

Trụ sở chính Số 68, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 1, Phương 9, TP. Trà Vinh

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Điện thoại (0294) 3850 017

Fax (0294) 3850 017

Email diennongthontv2006@yahoo.com.vn

Website www.diennongthontv.com

Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp

số 2100110200 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp thay đổi 
lần 5 ngày 31/03/2020, cấp lần đầu vào ngày 13/07/2006.
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

Công ty Phát triển Điện Nông thôn 
Trà Vinh, tiền thân là Ban Quản 
lý Điện nông thôn Trà Vinh, được 
thành lập, đi vào hoạt động với 
nguồn vốn gần 500 triệu đồng.

1996

2010

2006
Sở Kế hoạch & Đầu Tư Tỉnh Trà 
Vinh đã cấp giấy chứng nhận kinh 
doanh đăng ký số 5803000028 
cho Công ty Cổ phần Phát triển 
Điện Nông thôn Trà Vinh với số 
vốn điều lệ 52.800.000.000 VND.

• Ngày 31/03/2020, Công ty thay 
đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh lần 5, chính thức đổi tên từ 
Công ty Cổ phần Phần Phát triển 
Điện nông thôn Trà Vinh thành 
Công ty Cổ phần Phát triển Điện 
Trà Vinh.

• Ngày 29/10/2020, Công ty thay 
đổi giấy chứng nhận đăng ký 
chứng khoán lần 1. 

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

Công ty thay đổi giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh 
lần 4.

2017
2020
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CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU

Năm Hình thức khen thưởng Quyết định

2012

Bằng khen của UBND tỉnh năm 2012 (thay Cờ) 

(đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiện 

vụ chính trị năm 2012)

Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 02 tháng 05 năm 

2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2013

Bằng khen của UBND tỉnh 2013 (thay Cờ) (đã 

có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiện vụ 

chính trị năm 2013)

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

2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2013

Huân chương LĐ hạng ba giai đoạn 2009-2013 

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

2009 – 2013 góp phần vào sự nghiệp xây dựng 

Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ tổ quốc).

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

2014 của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. 

2013

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

công tác phòng chống bệnh nghề nghiệp và chăm 

sóc sức khỏe người lao động năm 2013”.

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

trưởng Bộ Y tế 

2014 Cờ thi đua Tỉnh 
Số 1308/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Thủ 

tướng Chính phủ.

2015

Bằng khen UBND tỉnh “Đã có thành tích đóng 

góp cho phong trào thi đua yêu nước tỉnh Trà 

Vinh 05 năm (2010-2015)”

QĐ số 1430/QĐ-UBND, ngày 01/9/2015

2016 Cờ thi đua Tỉnh 
Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 

2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2018
Bằng khen UBND tỉnh “Đã hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm 2018”.

2019

Bằng khen của Bộ Công Thương “Có thành tích 

xuất sắc trong thực hiện chương trình mục tiêu 

quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Bộ Công 

Thương, giai đoạn 2010 – 2020”

QĐ số 2854/QĐ-BCT, ngày 19/9/2019

2020

Bằng khen UBND tỉnh “Đã hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm 2019”

Bằng khen UBND tỉnh “Đã hoàn thành tốt chính 

sách, pháp luật thuế  2019”.

Giấy khen của BHXH tỉnh trà vinh: thực hiện tốt 

chính sách BHXH, BHYT, BHTT, BHTNLĐ, BNN 

năm 2020

QĐ số 2471/QĐ-UBND, ngày 23/6/2020 

Chủ tịch Đồng Văn Lâm ký

QĐ số 1829/QĐ-UBND, ngày 20/3/2020 

Chủ tịch Đồng Văn Lâm ký

QĐ số 319/QĐ-BHXH, ngày 02/12/2020 

Giám đốc: Bùi Quang Huy ký
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

 » Kinh doanh mua bán điện, vật tư chuyên ngành điện.

 » Đầu tư xây dựng phát triển các công trình điện.

 » Thi công lắp đặt đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35KV

 » Tư vấn, thiết kế, giám sát các công trình điện đến cấp điện áp 35KV.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH & ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

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

Công ty hoạt động với mô hình cô ty cổ phần mô hình quản trị của Công ty tổ chức theo Luật Doanh nghiệp 

và Điều lệ Công ty:

Đại hội đồng cổ đông: Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty

Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan 

đến mục đích, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ban Tổng Giám đốc:  Là cơ quan điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng 

Quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Ban kiểm soát: Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị 

và điều hành của công ty

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

Các mục tiêu chủ yếu

 » Mở rộng mạng lưới khách hàng và gia tăng sản lượng điện cung cấp. Hoàn 

thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được đề ra tại Đại hội đồng cổ đông và 

đảm bảo lợi nhuận mục tiêu cho năm 2021. 

 » Tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư mới các công trình đường dây hạ thế, cải 

tạo và sửa chữa các đường dây đã xuống cấp.

 » Xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên giỏi về chuyên môn, năng động, sáng tạo, 

nhạy bén, thích ứng và có năng lực quản lý để đưa Công ty phát triển ngày 

một vững mạnh hơn.

 » Xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả, duy trì tốc độ tăng trưởng cao và 

ổn định để đạt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận.

 » Sắp xếp và tinh giản bộ máy tổ chức, điều chỉnh nhân sự một số phòng 

ban nhằm đạt được hiệu quả cao trong công tác quản lý và sử dụng hiệu 

quả chi phí Công ty. 

 » Áp dụng công nghệ thông tin vào hệ thống điều hành và quản lý Công ty. 

Tập trung phát triển các hoạt động chăm sóc khách hàng, nhằm theo sát 

nhu cầu thực tế và cải thiện chất lượng dịch vụ. 

 » Tìm kiếm, tuyển dụng kỹ sư chuyên ngành để từng bước nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của 

Công ty.

 » Đảm bảo đời sống và việc làm của người lao động, góp phần hỗ trợ sự 

phát triển của dân cư trong vùng phục vụ của Công ty.

 » Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động thiện nguyện, góp phần 

vào công cuộc xây dựng Nông thôn mới ở Trà Vinh.
Chiến lược phát triển trung và dài hạn

 » Nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các hoạt động xây 

dựng, quản lý, vận hành các công trình điện, đảm bảo an toàn điện cho các 

hộ dân trên địa bàn.

 » Đảm bảo đời sống và việc làm của người lao động, góp phần hỗ trợ sự phát 

triển của dân cư trong vùng phục vụ của Công ty.

 » Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động thiện nguyện, góp phần 

vào công cuộc xây dựng Nông thôn mới ở Trà Vinh.

Các mục tiêu phát triển bền vững
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Yếu tố rủi ro

YẾU TỐ RỦI RO

Ngành điện là mắt xích quan trọng trong ngành sản xuất năng lượng tại Việt Nam và ít chịu rủi ro so với các hoạt động sản 

xuất kinh doạnh khác. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong 10 tháng đầu năm 2020, tổng sản lượng điện sản xuất 

và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 205,6 tỷ kWh, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Bất chấp dịch Covid-19 xảy ra đầu năm 

2020, tổng mức tiêu thụ điện của Việt Nam vẫn tăng trưởng 7,5% so với cùng kỳ. Như vây, có thể thấy nhu tiêu dùng điện của 

nước ta tăng dần, có độ ổn định cao, và ít biến động theo sự thay đổi của chu kì kinh tế.

Trên phương diện kinh tế vĩ mô, thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã và đang bị tác động nặng nề bởi đại dịch 

Covid-19. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước, Việt Nam là một trong các quốc gia phòng chống đại dịch hiệu 

quả nhất khi có những biện pháp giãn cách xã hội sớm để hạn chế lây lan của dịch bệnh. Ngành dịch vụ sản xuất gặp nhiều 

khó khăn, nhưng các hoạt động kinh doanh vừa và nhỏ đang có những động thái phục hồi mang tính thận trọng. Trong năm 

2020, GDP của Việt Nam tăng trưởng nhẹ 2,91%. Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp chạm mức 4% và tỉ lệ lạm phát tăng lên 3,85% 

so với cùng kỳ. Các chỉ số trên dự báo một năm kinh tế tăng trưởng chậm, nhưng vẫn mang lại tín hiệu tích cực cho thị trường 

hoạt động sản xuất kinh doanh khi nền kinh tế quốc gia đang có những bước chuyển biến khả quan. Do đó, động lực tăng 

Rủi ro kinh tế

trưởng từ nền kinh tế đang được hồi phục trong thời gian sắp tới sẽ thúc đẩy sự phát triển và nhu cầu tiêu thụ điện một cách 

mạnh mẽ trong năm 2021. (Số liệu theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý trong nước tháng 12 và năm 2020 của Tổng cục 

Thống kê Việt Nam công bố)

Với nhu cầu cung-ứng về điện vẫn tăng trưởng đều đặn qua từng năm, ngành điện được kì vọng sẽ là bàn đạp thúc đẩy cho 

sự hồi phục kinh tế Việt Nam sau dịch Covid-19. Ban lãnh đạo DTV chủ động nắm bắt tình hình kinh tế để duy trì doanh thu 

và đạt được các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.
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Rủi ro pháp luật

DTV luôn coi việc tuân thủ pháp luật là mục tiêu quan 

trọng trong công tác vận hành và phát triển kinh doanh 

của Công ty. Là một doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam, 

các công việc sản xuất kinh doanh của Công ty luôn chịu 

sự giám sát và chi phối bởi hệ thống pháp luật Việt Nam, 

bao gồm Luật Doanh Nghiệp, Luật Thuế, Luật Chứng 

khoán và các thông tư, nghị định có liên quan. Ngoài ra, 

Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng 

khoán số 54/2019/QH14 cùng có hiệu lực thi hành bắt 

đầu từ 01/01/2021. Những quy định được sửa đổi và bổ 

sung mới sẽ là thách thức không nhỏ và ảnh hưởng ít 

nhiều đến hoạt động quản trị, kinh doanh của DTV trong 

thời gian tới. Để thích nghi và xử lí kịp thời những vấn đề 

mang yếu tố pháp lý, Công ty chủ động theo dõi, cập nhật 

để để phòng các rủi ro về mặt pháp chế, đảm bảo tính ổn 

định và duy trì công việc sản xuất kinh doanh.

Rủi ro an toàn lao động

Trong công tác xây dựng các công trình phát điện và 

máy biến áp, an toàn lao động là yếu tố đặc biệt được 

quan tâm, bởi đây chính là điều kiện để bảo vệ sức 

khỏe, tính mạng của người lao động là tài sản của Công 

ty. Với đặc thù là một công ty chuyên quản lý, phân 

phối, kinh doanh điện năng, xây dựng phát triển lưới 

điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nên hoạt động kinh do-

anh chứa đựng nhiều rủi ro cho người lao động. Để 

hạn chế 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 và các phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao 

động khi làm việc, cũng như 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.

Rủi ro về giá, chính sách

Đặc thù của ngành điện tại Việt Nam là giá mua và giá 

bán điện chịu sự quản lý độc quyền của Nhà nước. Các 

chính sách điều chỉnh giá bởi Nhà nước sẽ có tác động 

không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của Công ty. Điển 

hình là năm 2020 do dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng 

nề tới hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống sinh 

hoạt của người dân, Bộ Công Thương đã ra Công văn 

số 2698/BCT-ĐTĐL về việc giảm giá điện, giảm tiền 

điện giúp người dân giảm bớt khó khăn về tài chính. 

Điều này đã tác động trực tiếp tới doanh thu của DTV, 

làm cho chỉ tiêu về doanh thu thuần không đạt được 

như kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã đề ra.

Để thích nghi kịp với những thay đổi về chính sách của 

Nhà nước, ban lãnh đạo DTV sẽ luôn chủ động đưa ra 

định hướng giải quyết thông qua các giải pháp được đề 

xuất trong các cuộc họp ĐHĐCĐ hằng năm nhằm hạn 

chế rủi ro xuống mức thấp nhất.

Rủi ro khác

Các yếu tố thiên tai như đại dịch, cháy rừng, hay lũ lụt 

xảy ra trong những năm gần đây ảnh hưởng rất lớn 

tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, làm trì 

trệ khả năng sản xuất và chất lượng sản phẩm, dịch 

vụ. Để giảm thiểu rủi ro do những tác động không thể 

dự báo trước, doanh nghiệp đề ra các phương án cụ 

thể, thành lập các đội ứng phó khẩn cấp, và tổ chức 

diễn tập. 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Trong năm 2020, tình hình kinh tế vĩ mô trong nước phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức. Dịch Covid-19 diễn 

biến phức tạp, khó lường làm cho sự phát triển ở hầu hết các lĩnh vực, ngành chậm lại. Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam 

năm 2020 ghi nhận 2,91%, là mức tăng thấp nhất trong một thập kỷ đổ lại. Mặc dù gặp nhiều trở ngại như bao doanh nghiệp 

khác nhưng ban lãnh đạo DTV vẫn nỗ lực trong việc vận hành Công ty giữa tâm dịch và duy trì sản xuất kinh doanh hoạt động 

hiệu quả bên cạnh công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Cụ thể, Công ty đã đạt được kết quả hoạt động kinh doanh khả quan. Doanh thu thuần đạt 519,32 tỷ đồng, tăng trưởng 5,38% 

so với năm 2019. Trong đó, doanh thu bán điện thương phẩm vẫn là nguồn thu chủ yếu của DTV khi mảng hoạt động kinh 

doanh này tăng 6,06%, đạt 510,16 tỷ đồng, chiếm 98,24% trong cơ cấu doanh thu của DTV. Nguyên nhân chủ yếu do sản 

lượng điện bán ra cho người dân tại khu vực trồng hoa màu và nuôi trồng thủy sản tăng cùng với các dự án công trình lưới 

điện hoàn thành giúp tăng công suất sử dụng điện tại các khu vực nông thôn và vùng đồng bào thiểu số. Doanh thu bán thiết 

bị điện, ngược lại, ghi nhận giảm 22,44%, đạt 9,16 tỷ đồng, chỉ chiếm 1,76% trong tổng doanh thu. Do chiếm phần nhỏ trong 

cơ cấu doanh thu hợp nhất nên doanh thu bán thiết bị điện sụt giảm không ảnh hưởng nhiều tới kết quả sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp. Nhìn chung, Công ty vẫn vận hành hiệu quả và Ban Tổng Giám đốc đang tập trung mọi nguồn lực để phát 

triển hoạt động kinh doanh chính nhằm tối ưu hóa lợi nhuận. 

Trong năm 2020, doanh thu thuần tăng ổn định nên giá vốn bán hàng của DTV cũng tăng theo tương đương, ghi nhận 445,56 

tỷ đồng, đạt 106,19% so với năm 2019.  Giá vốn thiết bị điện, chi phí khấu hao, chi phí phân bổ và các chi phí khác có biến 

động nhưng không ảnh hưởng đáng kể tới tổng giá trị danh mục do chỉ chiếm dưới 4% trong cơ cấu giá vốn bán hàng. Tổng 

thể, cơ cấu giá vốn bán hàng của DTV năm 2020 không có nhiều sự thay đổi so với các năm trước khi chi phí hoạt động chính 

của Công ty vẫn đến từ giá vốn điện thương phẩm, chiếm tỷ trọng 96,33%.

Cơ cấu doanh thu Cơ cấu giá vốn bán hàng

Doanh thu thuần
Năm 2019 Năm 2020 % Năm 2020/ 

Năm2019Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%)

Doanh thu bán điện 
thành phẩm 480,99 97,60% 510,16 98,24% 106,06%

Doanh thu bán thiết 
bị điện 11,81 2,40% 9,16 1,76% 77,56%

Doanh thu thuần 492,8 100,00% 519,32 100,00% 105,38%

Khoản mục
Năm 2019 Năm 2020 % Năm 2020/ 

Năm2019Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%)

Giá vốn điện thương phẩm 403,67 96,21% 429,23 96,33% 106,33%

Giá vốn của thiết bị điện 5,52 1,32% 4,77 1,07% 86,41%

Chi phí khấu hao 4,29 1,02% 4,07 0,91% 94,87%

Chi phí phân bổ 4,27 1,02% 4,88 1,10% 114,29%

Chi phi khác 1,83 0,44% 2,61 0,59% 142,62%

Giá vốn hàng bán 419,58 100,00% 445,56 100%

480,99

11,81

Năm 2019

Doanh thu bán điện thành phẩm Doanh thu bán thiết bị điện

510,16

9,16

Năm 2020

Doanh thu bán điện thành phẩm Doanh thu bán thiết bị điện

Năm 2019

Giá vốn điện thương phẩm Giá vốn của thiết bị điện

Chi phí khấu hao Chi phí phân bổ

Chi phi khác

Năm 2020

Giá vốn điện thương phẩm Giá vốn của thiết bị điện

Chi phí khấu hao Chi phí phân bổ

Chi phi khác

ĐVT: tỷ đồng ĐVT: tỷ đồng
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Danh sách thành viên Ban Điều hành

Quốc tịch
Việt nam
Trình độ văn hóa
12/12
Trình độ chuyên môn
Kỹ sư Điện – Điện tử (Điện năng)
Chức vụ hiện nay tại Công ty
Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu 
(*) Tỷ lệ sở hữu

1 Lý Ngọc Tuấn Tổng Giám đốc 3.800 CP 0,07%

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

3 Lê Thị Ngọc Hằng Kế toán trưởng 4.300 CP 0,08%

Quốc tịch
Việt nam
Trình độ văn hóa
12/12
Trình độ chuyên môn
Cử nhân Kinh tế
Chức vụ hiện nay tại Công ty
Kế toán trưởng

Quốc tịch
Việt nam
Trình độ văn hóa
12/12
Trình độ chuyên môn
Cử nhân Quản trị kinh doanh
Chức vụ hiện nay tại Công ty
Phó Tổng Giám đốc

Ông 
LÝ NGỌC TUẤN

Bà 
LÊ THỊ NGỌC HẰNG

Bà
TRƯƠNG THỊ 

THÙY LINH
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Danh sách thay đổi thành viên HĐQT, BKS, BTGĐ trong năm 2020 Số lượng cán bộ công nhân viên (tính đến ngày 31/12/2020)

Thu nhập bình quân:

STT Thành viên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

1 Nguyễn Tống Sơn Thành viên HĐQT 19/04/2018 27/03/2020

2 Nguyễn Trọng Hiền Thành viên HĐQT 29/06/2016 27/03/2020

3 Lương Thu Hằng Thành viên HĐQT 27/03/2020 -

4 Lương Thu Hằng Kiểm soát viên 29/06/2016 27/03/2020

5 Nguyễn Ngọc Thiện Kiểm soát viên 27/03/2020 -

STT Tính chất phân loại
Số lượng

Tỷ lệ
(người)

I Theo trình độ lao động 181 100,00%

1 Trình độ đại học, trên đại học 55 30,39%

2 Trình độ cao đẳng 30 16,57%

3 Trình độ trung cấp 45 24,86%

4 Công nhân kỹ thuật 50 27,63%

5 Lao động phổ thông 1 0,55%

II Theo loại hợp đồng lao động 181 100,00%

1 Hợp đồng không thời hạn 157 86,74%

2 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) 7 3,87%

3 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 17 9,39%

III Theo giới tính 181 100,00%

1 Nam 162 89,50%

2 Nữ 19 10,50%

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

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

Thu nhập bình quân 
(đồng/người/tháng) 12.160.000 12.348.877 12.813.620 14.625.758
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Chính sách với người lao động Tình hình đầu tư, thực hiện dự án:

Các khoản đầu tư mới: không có

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

Về đào tạo

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi trong công việc của người lao động, Công ty 

thường tổ chức các lớp học để bổ sung kiến thức và đáp ứng nhu cầu phát triển bản thân của công nhân viên. Đối với cấp quản 

lý, Công ty tài trợ việc học cho các thành viên thuộc bộ phận cấp cao các khóa nghiệp vụ chuyên môn phù hợp.

Về tuyển dụng

Tuyển dụng con người phù hợp góp phần tạo nên tính hiệu quả trong quá trình vận hành, quản lý, là cở sở cho sự phát triển 

bền vững cho DTV sau này. Vì thế, DTV luôn coi trọng việc tuyển dụng nhân sự trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt 

là các nhân sự ở cấp độ quản lý. Xây dựng những tiêu chuẩn tuyển dụng cho từng vị trí, bộ phận trong Công ty.

Về lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ

Công ty luôn quan tâm đến chế độ lương, thưởng, phúc lợi cho người lao động nhằm đảm bảo đời sống cho người lao động, 

tạo động lực cho sự phát triển của mỗi cá nhân, phấn đấu góp phần vào sự phát triển của công ty. Công ty thường xuyên kiểm 

tra việc thực hiện các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho các cán bộ 

công nhân viên, nâng bậc lương theo niên hạn cho cán bộ công nhân viên. Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động và 

nhắc nhở nhân viên sử dụng cũng như chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn lao động. Công ty có chính sách khen 

thưởng xứng đáng với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, có đóng góp cho sự phát triển của công ty như về cải thiện 

quy trình quản lý, cải tiến công cụ dụng cụ và có những sáng kiến trong hoạt động lắp đặt đường điện, nâng cao hiệu quả hoạt 

động, đồng thời áp dụng các biện pháp, quy định xử phạt đối với các công nhân viên có hành vi gây ảnh hưởng xấu đến hoạt 

động, hình ảnh của Công ty.



31       BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN TRÀ VINH      32

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

KHẢ NĂNG THANH TOÁN

CHỈ SỐ ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH

ĐVT: %

ĐVT: lần

STT Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 % 2020/2019

1 Doanh thu thuần 492,80 519,32 105,38%

2 Lợi nhuận từ HĐKD 27,49 28,47 103,56%

3 Lợi nhuận khác -1,48 0,24 -

4 Lợi nhuận trước thuế 26,01 28,50 109,57%

5 Lợi nhuận sau thuế 20,45 22,67 110,86%

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 Năm 2020

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 6,99 8,16

Hệ số thanh toán nhanh Lần 6,14 7,33

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 8,76 7,82

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 9,60 8,48

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 44,6 58,39

Vòng quay tổng tài sản Vòng 4,75 4,71

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 
thuần (biên lợi nhuận ròng) % 4,15 4,36

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở 
hữu bình quân (ROE) % 21,45 22,41

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 
bình quân (ROA) % 19,70 20,56

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất 
kinh doanh/ Doanh thu thuần % 5,58 5,48

Chỉ tiêu khả năng thanh toán đánh giá sức khỏe 

tài chính của doanh nghiệp. Các hệ số trong năm 

2020 đều tăng so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể, hệ 

số thanh toán ngắn hạn từ 6,99 lần lên 8,16 lần. Hệ 

số thanh toán nhanh từ 6,14 lần tăng lên 7,33 lần. Để 

đạt được những con số trên, trong năm qua DTV đã có 

những chính sách phù hợp làm giảm 6,47% nợ ngắn 

hạn so với năm 2019 bên cạnh việc gia tăng các khoản 

tiền gửi ngắn hạn tại ngân hàng để bổ sung vốn lưu 

động cho Công ty.

Tính đến cuối năm 2020, trong cơ cấu nợ phải 

trả của Công ty hoàn toàn nợ ngắn hạn, dẫn 

đến các chỉ tiêu về cơ cấu vốn trong năm 2020 

đều có sự sụt giảm. Hệ số nợ/tổng tài sản giảm từ 

8,76% năm 2019 xuống còn 7,82% năm 2020. Hệ 

số nợ/Vốn chủ sở hữu giảm từ 9,60% năm 2019 

xuống 8,48% năm 2020. Trong cơ cấu nợ của Công 

ty không có sự xuất hiện của nợ vay tài chính (nợ 

phải trả lãi), điều này làm giảm áp lực chi phí lãi 

vay trong quá trình hoạt động của DTV, thể hiện 

tình hình tài chính của Công ty lành mạnh và được 

duy trì ổn định qua nhiều năm.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Nhìn chung, năm 2020 Công ty cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh ghi nhận một năm sản xuất – kinh doanh khả 
quan, có nhiều điểm sáng tích cực trong thời điểm dịch Covid-19 hoành hành. Các chỉ số tài chính đều ghi nhận 
mức tăng trưởng cao hơn năm 2019. 

ĐVT: tỷ đồng
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Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

KHẢ NĂNG SINH LỜI

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

 » Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 5.280.000

 » Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.264.000

 » Số lượng cổ phiếu quỹ: 16.000 cổ phiếu

 » Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phiếu

Thông tin cổ phiếu

Cơ cấu cổ đông tại ngày 31/12/2020

Danh sách cổ đông lớn

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

Các chứng khoán khác: Không

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không 

Các chỉ tiêu sinh lời của DTV đều được duy trì ổn định qua hằng năm, được xem là khá cao so 

với các doanh nghiệp cùng ngành. Cụ thể, trong năm 2020 chỉ số ROE đạt 22,41%; chỉ số ROA 

đạt 20,56%; biên lợi nhuận ròng đạt 4,36%. Nguyên nhân chủ yếu là do sản lượng điện bán ra cho 

người dân tại khu vực trồng hoa màu và nuôi trồng thủy sản tăng dẫn đến doanh thu thuần của 

Công ty có tăng trưởng so với năm trước. Trong năm qua, tỉnh Trà Vinh đã tích cực đẩy mạnh công 

tác đầu tư cho cở sở hạ tầng, phát triển mạng lưới điện đến các vùng nông thôn nhằm cải thiện và 

nâng cao đời sống của người dân, góp phần vào việc tăng trưởng GDP của tỉnh nhà. Điều này tạo 

nên động lực phát triển cho các hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhà, từ đó làm tăng nguồn 

khách hàng và sản lượng điện bán ra của DTV.

Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động của Công ty được 

duy trì ổn định, thể hiện hoạt động hiệu quả của 

DTV trong việc sử dụng tài sản qua nhiều năm. Vòng 

quay tổng tài sản thay đổi nhưng không đáng kể khi 

giảm từ 4,75 vòng xuống 4,71 năm 2020.  

Hàng tồn kho của Công ty chủ yếu là nguyên liệu, vật 

liệu phục vụ cho công tác xây dựng, và sửa chữa đường 

điện. Trong năm 2020, Công ty sử dụng nguyên vật 

liệu để xây dựng mới lưới hạ áp và đầu tư cải tạo nâng 

tiết diện dây dẫn trước công tơ đối với những hộ lẻ sử 

dụng phụ tải lớn nên hàng tồn kho bình quân trong 

năm giảm trong khi giá vốn bán hàng tăng. Kết quả, 

vòng quay hàng tồn kho năm 2020 ghi nhận ở mức 

58,39 vòng, tăng so với 44,60 vòng năm 2019.

STT Loại cổ đông Số lượng cổ đồng Số cổ phần Giá trị (triệu 
đồng) Tỷ lệ sở hữu

I Cổ đông trong nước 108 5.245.000 52.450.000.000 99,34%

1 Cổ đông Nhà nước - - - -

2 Cá nhân 105 305.200 3.052.000.000 5,82%

3 Tổ chức 3 4.939.800 49.398.000.000 94.18%

III Cổ đông nước ngoài 5 19.000 190.000.000 0,36%

1 Cá nhân 1 1.500 15.000.000 7,89%

2 Tổ chức 4 17.500 175,000,000 92,11%

IV Cổ phiếu quỹ 1 16.000 160.000.000 0,30%

Tổng cộng 114 5.280.000 52.800.000.000 100,00%

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

Công ty TNHH Năng lượng REE 3.498.272 66,26%

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

Công ty CP Galax 375.270 7,12%

ĐVT: vòng

ĐVT: %

4,15%

21,45%
19,70%

5,58%
4,36%

22,41%
20,56%

5,48%

Lợi nhuận sau thuế/Doanh 
thu thuần 

Lợi nhuận sau thuế/Vốn 
chủ sở hữu bình quân 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng 
tài sản bình quân

Lợi nhuận từ hoạt động 
sản xuất kinh doanh/ 

Doanh thu thuần

Năm 2019

Năm 2020
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TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG & MÔI TRƯỜNG

Tiêu thụ năng lượng

Do đặc thù ngành hoạt động, nguồn năng lượng công ty đang sử dụng cũng chính là hàng hóa mà Công ty kinh doanh. Tiêu thụ 

năng lượng điện của Công ty chủ yếu dùng cho các hoạt động tại văn phòng làm việc. Bên cạnh đó, Công ty còn sử dụng các 

nguồn nguyên liệu hóa thạch như: xăng, dầu, nhớt để vận hành các phương tiện, máy móc phục vụ cho việc lắp đặt các công 

trình điện. DTV luôn chú ý để có thể sử dụng nguồn điện điều độ và hợp lý, góp phần vào việc sử dụng có hiệu quả tài nguyên 

quốc gia và giảm thiểu chi phí hoạt động của doanh nghiệp.

Tiêu thụ nước

Nước được sử dụng chủ yếu cho nhu cầu sinh hoạt tại văn phòng Công ty và vệ sinh công cụ, phương tiện sản xuất. Năm 2020, 

các tỉnh Đồng Bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng nặng nề từ hạn hán, tình trạng xâm nhập mặn ngày càng diễn biến phức 

tạp, tạo nên áp lực không nhỏ cho việc cung cấp nước sạch của các Công ty cấp nước. Ý thức được tầm quan trọng này, công 

ty luôn chú tâm đến công tác tiết kiệm trong việc sử dụng nguồn nước sinh hoạt, tránh lãng phí nguồn nước.

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Trong năm, Công ty đã tuân thủ tốt các quy định về môi trường, tổ chức thu gom chất thải thiết bị điện. Không có hoạt động 

nào của DTV bị các cơ quan ban ngành xử phạt về vấn đề môi trường.

Chính sách liên quan đến người lao động

Công ty đã và đang tạo được việc làm ổn định cho CB.CNV của mình, tuân thủ thực hiện đầy đủ các quy định dành cho người 

lao động, duy trì các chính sách phúc lợi đều đặn hàng năm. Kết quả là thu nhập bình quân của CB.CNV trong những năm gần 

đây được cải thiện tích cực, người lao động có được công việc ổn định, tinh thần gắn bó với doanh nghiệp được nâng cao.

Chính sách tuyển dụng nhân sự

Để đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng, quá trình tuyển dụng đóng vai trò tiên quyết, giúp Công ty có được nguồn nhân lực 

có chuyên môn phù hợp với định hướng phát triển của Công ty trong tương lai. Để việc tuyển dụng phát huy hiệu quả, Công 

ty tiến hành xây dựng những bản mô tả công việc chi tiết với nhiệm vụ và những yêu cầu cần có. Ngoài ra, Công ty còn thực 

hiện chuẩn hóa quy trình tuyển dụng cho từng phòng ban. Nội dung của từng bước trong quy trình tuyển dụng thường xuyên 

được chú trọng, cập nhật sao cho phù hợp với thực tế công việc.

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

Lương là nguồn thu nhập chính của người lao động nhằm đảm bảo những nhu cầu thiết yếu trong đời sống xã hội. Bên cạnh 

đó mức lương góp một phần vào việc tạo động lực phát triển, ý thức phấn đấu của mỗi cá nhân. Nhận thức được điều này, 

DTV thực hiện chính sách trả lương theo khối lượng, chất lượng công việc. tính hiệu quả và tính trách nhiệm của từng người 

trên cơ sở chuyên môn, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý và vai trò đóng góp cho việc hoàn thành nhiệm vụ trong Công ty. Nhằm 

khuyến khích sự đóng góp của các cá nhân, tập thể lao động vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, DTV có chính 

sách khen thưởng với những sáng kiến, đóng góp mang lại hiệu quả trong hoạt động và đạt thành tích cao trong công việc 

được giao.Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Tất cả các dự án Công ty tham gia công tác tư vấn, đầu tư đều tham vấn cộng đồng địa phương; tìm hiểu điều kiện môi trường 

tự nhiên và kinh tế - xã hội khu vực thực hiện dự án; đánh giá, dự báo tác động môi trường của dự án; đưa ra các biện pháp 

phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố, giảm thiểu tác động tiêu cực tới đời sống sinh hoạt của người dân địa phương. 



BÁO CÁO CỦA 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh

Tình hình tài chính

Kế hoạch phát triển trong tương lai

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

BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN
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Thuận lợi

 » Được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, các Sở, Ban ngành các cấp chính quyền địa phương hỗ trợ tạo điều kiện để 

đơn vị đầu tư phát triển mở rộng lưới điện.

 » Công ty có 7 chi nhánh điện nông thôn trên địa bàn 7 huyện, với cơ sở vật chất khang trang nhằm vận hành lưới điện 

hiệu quả, kịp thời xử lý các sự cố điện.

 » Cổ đông lớn nhất của Công ty là Công ty TNHH Năng lượng REE – công ty con của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE), 

một trong những doanh nghiệp lớn và có uy tín trên thị trường. Công ty luôn nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của REE 

trong quá trình hoạt đông, đầu tư mua sắm thiết bị nhằm tăng hiệu quả hoạt động.

 » Tập thể cán bộ, nhân viên Công ty đoàn kết, gắn bó và phối hợp chặt chẽ với nhau, cùng hoàn thành nhiệm vụ được 

giao. Bên cạnh đó, cán bộ công nhân viên Công ty không ngừng phấn đấu nâng cao tay nghề, đồng thời đóng góp sáng 

kiến nâng cao hiệu suất lao động.

Khó khăn

Một số thuận lợi, khó khăn của Công ty được Ban Tổng Giám đốc nhìn nhận như sau:

 » Năm 2020 tình hình kinh tế vĩ mô gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, ảnh hưởng không chỉ DTV mà còn tới các 

hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh làm giảm sản lượng tiêu thụ điện năng.

 » Tình trạng biến đổi khí hậu diễn ra thất thường, tính nhiễm mặn ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã tác động đến 

tình hình sản xuất nông nghiệp của nhiều hộ dân trên địa bàn trong tỉnh sẽ làm nhu cầu phụ tải điện giảm.

 » Địa bàn quản lý kinh doanh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, sản lượng tiêu thụ điện thấp, giao thông đi lại 

khó khăn làm ảnh hưởng đến công tác ghi thu tiền điện và quản lý lưới điện. 
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Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 

trong năm 2020, Ban Tổng Giám đốc và tập thể người lao 

động Công ty đã cùng nhau nỗ lực, tận dụng mọi nguồn lực, 

phối hợp thực hiện và đạt được kết quả kinh doanh khả 

quan. Cụ thể, doanh thu thuần tại thời điểm cuối năm 2020 

ghi nhận 519,32 tỷ đồng, tăng 5,38% so với năm 2019 và 

hoàn thành 99,07% so với kế hoạch đề ra. Nguồn thu chủ 

yếu của Công ty tiếp tục đến từ việc bán điện thành phẩm 

khi sản phẩm này chiếm tỷ trọng hơn 95% trong tổng cơ 

cấu doanh thu. 

Ngoài ra, trong năm Bộ Công Thương có ra quyết định giảm 

giá bán điện vào 2 đợt, đợt một từ tháng 4 tới tháng 6/2020 

và đợt hai từ tháng 10 tới hết tháng 12/2020, để hỗ trợ 

người dân và doanh nghiệp giữa mùa dịch. Do nguồn thu 

chính đến từ việc bán điện thương phẩm nên doanh thu, lợi 

nhuận của DTV trực tiếp bị ảnh hưởng sau khi Quyết định 

giảm giá điện của Bộ Công Thương được thông qua. Cụ thể, 

lợi nhuận trước thuế ghi nhận 28,50 tỷ đồng, đạt 86,63% so 

với kế hoạch. Tuy không hoàn thành kế hoạch nhưng đây là 

thành quả đáng tự hào của Ban lãnh đạo DTV và người lao 

động trong thời điểm khó khăn này. Công ty sẽ tiếp tục cố 

gắng và nỗ lực hết sức để có thể đạt được các mục tiêu do 

ĐHĐCĐ đề ra trong năm 2021. 

Tính đến cuối năm 2020, tài sản ngắn hạn của Công ty đạt 71,96 tỷ đồng, tăng 9,16% so với cuối năm 2019. Trong đó, khoản 

đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng khoảng 250%, từ 4 tỷ đồng lên hơn 14 tỷ đồng do Công ty tăng các khoản tiền gửi 

ngân hàng ngắn hạn và đầu tư mua trái phiếu của Công ty CP Bất Động Sản HANO-VID. Ngược lại, tiền và các khoản tương 

đương tiền giảm gần 50%, từ 10,31 tỷ đồng năm 2019 xuống còn 5,92 tỷ đồng năm 2020. Nguyên nhân do Công ty sử dụng 

khoản tiền mặt để đầu tư, nâng cấp nhà cửa, phương tiện vận tải, và truyền dẫn. Đây là hai khoản mục có sự thay đổi lớn nhất 

trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, nhưng vì khoản tiền gửi có kỳ hạn tăng nhiều hơn so với lượng tiền mặt Công ty chi ra nên tài 

sản ngắn hạn tăng. 

Tính đến cuối năm 2020, tài sản dài hạn của Công ty đạt 40,92 tỷ đồng, giảm gần 2% so với cùng thời điểm năm 2019. Đây 

là khoản mục không có sự thay đổi đáng kể và không tác động nhiều tới cơ cấu tài sản của DTV. Nguyên nhân của sự thay đổi 

trên chủ yếu đến từ mục chi phí trả trước dài hạn giảm gần 2 tỷ đồng so với đầu năm.  

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu TH 2019 TH 2020 KH 2020 TH2020/
TH2019

TH2020/
KH2020

Doanh thu thuần 492,82 519,32 524,22 105,38% 99,07%

Lợi nhuận trước thuế 26,01 28,50 32,90 109,57% 86,63%

Lợi nhuận sau thuế 20,45 22,67 - 110,86% -

Tỉ lệ cổ tức 30% 30% 20% - -

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 TH 2020/ TH 
2019

Tỷ trọng năm 
2019

Tỷ trọng năm 
2020

Tài sản ngắn hạn 65,92 71,96 109,16% 61,25% 63,75%

Tài sản dài hạn 41,70 40,92 98,13% 38,75% 39,25%

Tổng tài sản 107,62 112,88 104.89% 100% 100%

Tình hình hoạt động & kết quả sản xuất kinh doanh Tổng tài sản

61,25%

38,75%

Năm 2019

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

63,75%

39,25%

Năm 2020

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

ĐVT: tỷ đồng ĐVT: tỷ đồng
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Nợ phải trả của Công ty tại thời điểm cuối năm 2020 giảm về mức 8,82 tỷ đồng, tương đương giảm 6,47% so với 

cùng kỳ năm 2019. Trong đó, Nợ ngắn hạn chiếm 100% trong tổng cơ cấu nợ của Công ty. Nguyên nhân của sự sụt 

giảm trên do trong năm Công ty đã trả gần 1 tỷ đồng tiền thuế và các khoản phải nộp Nhà nước. Ngoài ra, Công ty 

vẫn duy trì chính sách không sử dụng nợ vay tài chính qua nhiều năm, thể hiện nỗ lực của DTV trong việc hướng 

đến một cơ cấu vốn an toàn, lành mạnh, tránh sử dụng đòn bẩy tài chính để giảm thiểu rủi ro tài chính doanh 

nghiệp về lâu dài. 

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 TH 2020/ TH 
2019

Tỷ trọng năm 
2019

Tỷ trọng năm 
2020

Nợ ngắn hạn 9.43 8,82 93,53% 100% 100%

Nợ dài hạn 0 0 - - -

Tổng nợ phải trả 9.43 8,82 93,53% 100% 100%

Nợ phải trả

Tài sản cố dịnh

Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị còn lại Giá trị còn lại/ Nguyên giá

Nhà cửa, vật kiến trúc 5,08 2,22 43,70%

Máy móc thiết bị 0,11 0 0%

Phương tiện vận tải 94,04 29,93 31,83%

Thiết bị văn phòng 0,18 0 0%

Cộng 99,41 32,15 32,34%

ĐVT: tỷ đồng

ĐVT: tỷ đồng
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN 
TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG & 
XÃ HỘI

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

Bên cạnh các mục tiêu kinh doanh gắn liền với lợi ích của người lao động và cổ 

đông, Công ty cũng ý thức chia sẻ trách nhiệm với sự phát triển của cộng đồng. 

Công ty tích cực tham gia các phong trào tình nguyện và các chương trình từ 

thiện tại địa phương nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng dân 

cư tại địa bàn Công ty hoạt động. Bên cạnh đó, Công ty cũng chung tay với cả 

nước trong các hoạt động hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ, thiên tai, đặc biệt là 

những hộ gia đình gặp khó khăn trong trận đại dịch Covid-19 năm 2020. 

Đánh giá liên quan đến vấn đề người 
lao động

Nhân sự là yếu tố quyết định sự ổn định và phát triển 

cho Công ty trong suốt quá trình hoạt động. Nhận biết 

được điều này, Công ty luôn có những chính sách hướng 

đến người lao động nhằm tạo môi trường làm việc an 

toàn, lành mạnh và đảm bảo đời sống vật chất tinh thần 

của người lao động luôn được đáp ứng. Từ đó làm nền 

tảng cho việc thu hút nguồn lao động có chất lượng và 

giữ chân hiền tài.

DTV luôn chú ý để có thể sử dụng điều độ và hợp lý các 

nguồn năng lượng như điện nước góp phần vào việc sử 

dụng có hiệu quả tài nguyên quốc gia và giảm thiểu chi 

phí hoạt động. Tinh thần tiết kiệm, sử dụng hiệu quả 

nguồn nguyên, nhiên liệu được quán triệt sâu sắc đến 

từng cán bộ công nhân viên, góp phần vào lợi ích chung 

của cộng đồng địa phương và xã hội.

Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu 
môi trường
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Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

 » Xây dựng và củng cố bộ máy tổ chức sắp xếp nhân sự lãnh đạo chủ chốt và người lao động ở các đơn vị 

để đảm bảo hoạt động hiệu quả. Rà soát việc sử dụng lao động, bố trí lao động hợp lý, tiết kiệm chi phí, 

nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. 

 » Tiến hành xây dựng, phân rõ quyền lợi, trách nhiệm của các đơn vị nhằm minh bạch hóa trong hoạt 

động và đóng góp của các đơn vị, phòng ban vào thành quả của công ty. Có những phần thưởng nhằm 

khuyến khích những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công việc, sáng kiến nhằm cải thiện hiệu quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh và đem lại lợi nhuận tối đa cho DTV.

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

làm việc lành mạnh, an toàn là nơi để người lao động gắn bó lâu dài và phát triển bản thân.

NHỮNG CẢI TIẾN & KẾ HOẠCH TRONG TƯƠNG LAI

Để có thể hoàn thành được những mục tiêu đã đề ra cho năm 2021, DTV đã triển khai thực hiện những công việc 
chính:

 » Xây dựng các chính sách đào tạo nhân viên có trình độ chuyên môn cao, có khả năng giải quyết các vấn đề 
phát sinh trong quá trình làm việc;

 » Thực hiện tốt các quy định về an toàn sửa chữa và sử dụng điện tại Công ty;

 » Trang bị, kiểm tra và tổ chức các buổi tập huấn cho các cán bộ công nhân viên trong Công ty cũng như khách 
hàng sử dụng dịch vụ của Công ty;

 » Đưa ra các chương trình chăm sóc khách hàng cũ, phát triển các khách hàng tiềm năng và mở rộng mạng lưới 
điện đến các vùng lân cận;

 » Giải quyết và xử lý các vấn đề của khách hàng phản hồi khi sử dụng dịch vụ lắp đặt điện của Công ty;

 » Tinh gọn bộ máy quản lý, sắp xếp lực lượng lao động phù hợp với nhu cầu công việc của từng bộ phận, từng 
phòng ban;

 » Giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định của Nhà nước.

Căn cứ tốc độ phát triển của thị trường và năng lực sản xuất của Công ty cũng như dự báo về diễn biến sắp tới của nền kinh 

tế trong và ngoài nước, Ban điều hành xây dựng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2021 như sau:

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch năm 2021

1 Doanh thu thuần Tỷ đồng 562,00

2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 31,21

3 Tỉ lệ cổ tức % 20



BÁO CÁO CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty

Các kế hoạch, định hướng của HĐQT

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

BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN
2020

  CHƯƠNG

04



51       BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN TRÀ VINH      52

Đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty
Năm 2020 là một năm vô cùng khó khăn và thử thách nhưng ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã 

nỗ lực hết mình để vận hành doanh nghiệp an toàn và hiệu quả. Trong đó, Công ty đảm thường xuyên rà soát, bảo trì mạng 

lưới, đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn điện cho khách hàng. Đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ cho hoạt động lắp đặt 

đường điện, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, chuyên môn cao, chú trọng công tác khảo sát và tiếp thu ý kiến đóng góp 

của khách hàng nhằm nâng cao vị thế DTV trong ngành tại địa bàn tỉnh nhà, tạo ra nguồn doanh thu tăng trưởng bền vững 

trong những năm tiếp theo. Cán bộ quản lý Công ty có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao, có 

năng lực, đạo đức nghề nghiệp và đoàn kết nội bộ.

 » Đẩy mạnh công tác mở rộng khách hàng để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh Đại hội đồng cổ đông để 

ra, góp phần vào công cuộc xây dựng Nông thôn mới trên toàn tỉnh Trà Vinh.

 » Xây dựng quy trình chăm sóc khách hàng, hỗ trợ thông tin cho khách hàng về an toàn điện, tiết kiệm điện.

 » Khảo sát, đề xuất xây dựng mới các đường dây trung, hạ thế, cải tạo nâng cấp các đường dây hạ thế xuống cấp, 

tổn thất điện năng cao, đồng thời lên kế hoạch lắp mới, nâng công suất các TBA phục vụ việc cấp điện cho nhu 

cầu của khách hàng.

 » Nhằm tăng cường hiệu quả quản trị, Công ty đang từng bước thực hiện tái cấu trúc hệ thống quản trị và vận 

hành của Công ty theo hướng tinh gọn, tập trung và hiệu quả. Ứng dụng Hệ thống thông tin quản lý vào hoạt 

động sản xuất kinh doanh.

 » Xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực, kỹ năng giải quyết vấn để nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả 

trong việc vận hành, sửa chữa và cung cấp ổn định cho khách hàng

 » Tăng cường tham gia các hoạt động hướng đến bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên đặc 

biệt là tài nguyên điện, nước, nâng cao nhận thức của người dân về biến đổi khí hậu.

Năm 2020 là một năm đầy biến động cùng với những khó khăn và thách thức do dịch Covid-19 gây ra. Ban Tổng Giám đốc đã 

nỗ lực trong việc thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh 

thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển. Ban lãnh đạo Công ty làm đúng theo quy định của pháp luật, Điều 

lệ, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của 

HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát. 

Bên cạnh đó, HĐQT dự họp với Bộ máy điều hành của Công ty để kiểm tra kết quả thực hiện kinh doanh thường xuyên. Việc 

kiểm tra, giám sát của HĐQT đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chồng chéo đến việc điều hành của Tổng Giám đốc 

và các cấp điều hành. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT nắm bắt kịp thời tình tình hình hoạt động và có những chỉ đạo sớm giúp 

đảm bảo kế hoạch kinh doanh đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai sót, rủi ro.

Đánh giá các mặt hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Các kế hoạch, định hướng của HĐQT



QUẢN TRỊ CÔNG TY
Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của 
Hội dồng quản trị và Ban kiểm soát
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THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU HĐQT

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
Hiện tại, HĐQT chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức các lần hợp trực tiếp. Cụ thể:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị (tại ngày 31/12/2020) Các Nghị quyết ban hành trong năm

HĐQT thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc công tác quản trị doanh nghiệp, đầu tư xây dựng lưới điện, phát triển khách 

hàng, chiến lược nhân sự theo đúng phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT dựa theo quy chế Điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Công ty. 

HĐQT duy trì họp định kì mỗi quý một lần theo quy định của Luật Chứng Khoán để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm 

quyền của HĐQT với sự tham gia của Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát. Công bố thông tin một cách công bằng, minh bạch, 

đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và cho Công ty trên phương diện pháp luật hiện hành.

HĐQT hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm của từng thành viên, nâng cao vai trò tham mưu của các cấp lãnh đạo 

và các đơn vị trực thuộc. Các thành viên HĐQT hoàn thành chức trách của mình, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối 

quan hệ hài hòa vì lợi ích của Công ty và người lao động.  

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1 Bà Lê Thị Khê Chủ tịch HĐQT 59.900 1,14%

2 Ông Lê Tuấn Hải Thành viên HĐQT - -

3 Ông Lý Ngọc Tuấn Thành viên HĐQT 3.800 0,07%

4 Ông Nguyễn Phong Danh Thành viên HĐQT - -

5 Bà Lương Thu Hằng Thành viên HĐQT - -

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buối họp HĐQT 
tham dự Tỷ lệ tham dự họp

1 Bà Lê Thị Khê Chủ tịch HĐQT 3/3 100%

2 Ông Lê Tuấn Hải Thành viên HĐQT 3/3 100%

3 Ông Lý Ngọc Tuấn Thành viên HĐQT 3/3 100%

4 Ông Nguyễn Phong Danh Thành viên HĐQT 2/2 100%

5 Bà Lương Thu Hằng Thành viên HĐQT 2/2 100%

STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung

1 01/NQ-HĐQT 30/01/2020 Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và 
tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019

2 02/NQ-HĐQT 6/3/2020

Nghị quyết phiên họp thứ I của Hội đồng Quàn trị:

-  Phê duyệt tài liệu tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

-  Phê duyệt Tờ trình số 43a/TTr - DTV ngày 24/02/2020 về việc phê duyệt 
kế hoạch lựa chọn nhà thầu chương trình xây dựng mới đường dây trung 
áp và TBA, cải tạo và phát triển lưới điện hạ áp; nhánh rẽ khách hàng năm 
2020.

-  Phê chuẩn Tờ trình số 53/TTr - DTV ngày 25/02/2020 về việc phê duyệt 
giá trị xây dựng trụ sở làm việc Điện nông thôn Trà Cú.

-  Phê chuẩn các nội dung khác thuộc thẩm quvền HĐQT.

3 03/NQ-HĐQT 22/03/2020

Nghị quyết về việc phê chuẩn đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, thành 
viên BKS và đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:

-  Phê chuẩn đơn xin từ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Hiền là thành viên HĐQT.

-  Phê chuẩn đơn xin từ nhiệm Ông Nguyễn Tống Sơn là thành viên HĐQT.

-  Phê chuẩn đơn xin từ nhiệm Bà Lương Thu Hằng là thành viên BKS.

-  Đề cử Ông Nguyễn Phong Danh thay thế ông Nguyễn Trọng Hiền tham gia 
thành viên HĐQT DTV.

-  Đề cử Bà Lương Thu Hằng thay thế Ông Nguyễn Tống Sơn tham gia thành 
viên HĐQT DTV.

-  Đề cử Ông Nguyễn Ngọc Thiện tham gia Ban Kiểm soát DTV.

4 05/NQ-HĐQT 10/4/2020 Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả xét thầu mua sắm vật tư thiết bị năm 
2020 của Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh (DTV)

5 06/NQ-HĐQT 21/04/2020 Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả xét thầu mua sắm vật tư thiết bị năm 
2020 của Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh (DTV)
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STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung

6 07/NQ-HĐQT 4/5/2020 Nghi quyết về viêc phê chuẩn mẩu phiếu biểu quyết mới thay thế phiếu 
biểu quyết số 04/DTV/HĐQT

7 08/NQ-HĐQT 12/5/2020 Nghị quyết về việc phê chuẩn sửa đổi tên các Quy chế của HĐQT

8 09/NQ-HĐQT 16/06/2020

Nghị quyết về việc phê chuẩn Tờ trình số 243/TTr - ĐNT ngày 08/06/2020 
cùa Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt hạng mục phát sinh đường 
dây 22kV và trạm biến áp Khoán Tiều 9 (3x100kVA); đường dây hạ áp 
cấp điện cho khu văn phòng, trạm biến áp Dự án điện gió Vl-3.

9 10/NQ-HĐQT 14/08/2020

Nghị quyết phiên họp thứ II của Hội đồng Quản trị:

-  Phê chuẩn báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 
và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020.

-  Phê chuẩn Báo cáo số 311/BC-DTV ngày 31/7/2020 kết quả thực hiện 
công tác đấu thầu năm 2020 đến ngày 30/6/2020.

-  Phê chuẩn Tờ trình số 312/TTr-DTV ngày 31/7/2020 về việc mua điện 
mặt trời áp mái nhà của các hộ sừ dụng điện do Công ty Cổ phần phát 
triển Điện Trà Vinh quản lý.

-  Phê chuẩn Tờ trình số 310/TTr-DTV ngày 30/7/2020 về việc phê duyệt 
hạng mục phát sinh trạm biến áp, xây dựng mới và cải tạo đường dây hạ 
áp trên địa bàn huyện Trà Cú.

-  Phê chuẩn các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

10 11/NQ-HĐQT 4/9/2020
Nghị quyết về việc phê chuẩn Tờ trình số 368/TTr-ĐTV ngày 28/8/2020 
của Tổna Giám đốc Công ty về việc Đơn xin nghi việc của Ông Nguyễn Văn 
Hiền - Giám đốc Điện nông thôn Duyên Hải.

11 12/NQ-HĐQT 10/9/2020

Nghị quyết về việc phê chuẩn Tờ trình số 380/TTr-ĐTV ngày 04/9/2020 
của Tổng Giám đốc Công ty về việc xây dựng mới đường dây trung áp 
22kV và trạm biến áp 3 pha trên địa bàn thị trấn Châu Thành, huyện Châu 
Thành, tỉnh Trà Vinh.

STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung

12 13/NQ-HĐQT 15/10/2020
Nghị quyết về việc phê chuẩn Tờ trình số 425/TTr-ĐTV ngày 
07/10/2020 cùa Tổng Giám đốc Công ty về việc luân chuyển và bổ 
nhiệm nhân sự năm 2020.

13 14/NQ-HĐQT 10/11/2020

Nghị quyết phiên họp thứ III của Hội đồng Quản trị:

-  Phê chuẩn Báo cáo kết quả sản xuấtt kinh doanh 9 tháng đầu năm 
2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2020.

-  Phê chuẩn báo cáo ước thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 
2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

-  Phê chuẩn báo cáo công tác đầu tư năm 2020 và kế hoạch đầu tư năm 
2021.

-  Phê chuẩn Tờ trình lương tháng 13 năm 2020.

-  Phê chuẩn các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

14 15/NQ-HĐQT 30/11/2020
Nghị quyết về việc phê chuẩn Tờ trình số 492/TTr-DTV ngày 
12/11/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc mua bổ sung vật tư 
cho công tác lắp đặt nhánh rẽ khách hàng đến ngày 31/12/2020.

15 01/QĐ-HĐQT 9/1/2020 Quyết định về việc ban hành hệ thống thang bảng lương, Quy chế trả 
lương và khen thưởng bằng tiền.

16 02/QĐ-HĐQT 17/03/2020 Quyết định về việc phê duyệt phương án đầu tư xây dựng mới trụ sở 
làm việc Điện nông thon Trà Cú.

17 03/QĐ-HĐQT 31/03/2020 Quyết định về việc giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở 
làm việc Điện nông thôn Duyên Hải.

18 04/QĐ-HĐQT 12/5/2020 Quyết định về việc Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.

19 05/QĐ-HĐQT 12/5/2020 Quyết định về việc bna hành Quy chế cán bộ.

20 06/QĐ-HĐQT 12/5/2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế tài chính và chi tiêu nội bộ.

21 07/QĐ-HĐQT 19/06/2020 Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư. 

22 08/QĐ-HĐQT 15/10/2020 Quyết định về việc điều động cán bộ quản lý “Bùi Văn Ngôn”

23 09/QĐ-HĐQT 15/10/2020 Quyết định về việc điều động cán bộ quản lý “Phan Minh Quý”
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STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung

24 10/QĐ-HĐQT 15/10/2020 Quyết định về việc điều động cán bộ quản lý “Nguyễn Văn Triều”

25 11/QĐ-HĐQT 15/10/2020 Quyết định về việc bổ nhiện Phó Giám đốc “Trần Hoàng Quân”

26 12/QĐ-HĐQT 15/10/2020 Quyết định về việc điều động cán bộ quản lý “Trần Hoàng Quân” 

27 13/QĐ-HĐQT 15/10/2020 Quyết định về việc điều động cán bộ quản lý “Trương Minh Hạnh”

28 14/QĐ-HĐQT 15/10/2020 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách điều hành Điện 
nông thôn Trà Cú” Lữ Phước Long” 

29 15/QĐ-HĐQT 15/10/2020 Quyết định về việc cho thôi việc đối với Giám đốc Điện nông thôn Duyên 
Hải “Nguyễn Văn Hiền”

Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp với đầy đủ các thành viên tham gia để tổng kết kết quả hoạt động kinh doanh của 

Công ty đã thực hiện trong kỳ, lập kế hoạch làm việc cho kỳ tiếp theo. Cụ thể:

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch giám sát, 

xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ 

thể cho từng thành viên theo quyền hạn đã được quy định 

trong Luật và Điều lệ Công ty. Theo đó, các hoạt động giám 

sát được thực hiện cụ thể như sau: 

 » Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình 

hình thực hiện kế hoạch và kết quả kinh doanh trong 

năm 2020 của Công ty;

 » Giám sát các văn bản báo báo, tài liệu về biên bản 

ĐHĐCĐ, Nghị quyết, Quyết định cũng như Quy chế nội 

bộ về quản trị công ty;

 » Cập nhật xem xét tiến độ thi công công trình, triển khai 

các dự án trong giai đoạn thi công lắp đặt đường dây và 

trạm biến áp;

 » Giám sát Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán năm 

2020 và số liệu Ban Điều hành trình bày tại các cuộc 

họp HĐQT;

 » Đảm bảo HĐQT và Ban Điều hành thực thi đúng trách 

nhiệm và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty cũng như các 

mục tiêu đã được đề ra trong cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 

2020. 

Mặc dù Công ty bị ảnh hưởng nặng do tác động của dịch 

Covid-19, HĐQT đã cố gắng hết sức để thực hiện các chỉ tiêu 

đã đề ra trong Nghị quyết ĐHĐCĐ, duy trì Công ty hoạt động 

ổn định, cải thiện cơ sở vật chất, đảm bảo vận hành hiệu 

quả cho các cổ đông và được cổ đông tin tưởng. 

Sự phối hợp giữa HĐQT, Ban Điều hành và các cấp lãnh 

đạo thực hiện tốt, công tác quản trị Công ty ngày càng theo 

hướng minh bạch và chuyên nghiệp hơn. HĐQT chủ động 

tổ chức các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng 

phòng chức năng của Công ty để nắm bắt tình hình hoạt 

động tổ chức và kinh doanh, đồng thời có những ý kiến 

chỉ đạo trực tiếp tại các buổi họp. BKS ghi nhận nỗ lực của 

HĐQT và Ban Điều hành cùng các cấp lãnh đạo đã luôn theo 

dõi sát sao, kịp thời xu hướng kinh tế để có những hành 

động nhanh chóng giúp phát triển hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty cũng như đảm bảo lợi ích chung cho nhà 

đầu tư.   

BAN KIỂM SOÁT

STT Thành viên Chức vụ Số buổi họp tham 
dự

Tỷ lệ tham dự 
họp

Lý do không tham 
dự họp

1 Nguyễn Thị Huỳnh Phương Trưởng BKS 3/3 100% -

2 Nguyễn Ngọc Thiện Kiểm soát viên 1/2 50% Bổ nhiệm 
27/03/2020
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Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều 
hành và các cán bộ quản lý khác

Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự hỗ trợ, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội 

đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ trong Công ty để hoàn thành nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ 

tin tưởng giao phó. BKS không nhận đươc bất cứ khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động kinh doanh của Công ty cũng 

như về công tác quản trị, điều hành từ HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Nhìn chung, HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 

của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc về quy trình thực hiện Nghị quyết 

ĐHĐCĐ, cũng như các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT.

Quản trị công ty được Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (DTV) xem là một yếu tố then chốt để đẩy mạnh kết quả 

hoạt động kinh doanh của Công ty, phát triển kinh tế cũng như tăng cường lòng tin của nhà đầu tư. Trong đó, hệ thống 

quản trị công ty cần được xây dựng dựa trên khuôn khổ pháp lý, cơ chế quản lý doanh nghiệp, và tính minh bạch trong 

hoạt động. Để đạt được mục tiêu đề ra trong nguyên tắc quản trị công ty, DTV đã ban hành Quy chế nội bộ về quản trị 

Công ty năm 2020 được công bố trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và Sở GDCK Hà Nội theo số: 30/CBTT-DTV 

ngày 27/03/2020, đảm bảo nhất quán các chính sách và giúp đáp ứng được sự mong đợi của cổ đông và các bên liên 

quan. 

Năm 2020, DTV tiếp tục hướng tới việc nâng cao năng lực quản trị công ty cũng như giá trị nội tại của doanh nghiệp, 

hoàn thiện và tăng cường hoạt động của các bộ phận trong cấu trúc nội bộ để đảm bảo lợi ích chung cho cổ đông của 

DTV thực hiện quyền của mình như: quyền nhận cổ tức, quyền tiếp cận thông tin của Công ty, hay quyền được tham 

dự, biểu quyết tại các cuộc họp ĐHĐCĐ. Các hoạt động nêu trên sẽ đóng vai trò thiết yếu trong việc góp phần phát triển 

đạo đức và văn hóa nghề nghiệp, là nền móng cho doanh nghiệp vận hành tốt trong thời điểm hiện tại và tiếp diễn đến 

tương lai. 

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo DTV vẫn chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực và quản trị Công ty. Trong năm 2020, các 

thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng cùng các cấp lãnh đạo trực thuộc các phòng ban 

được tạo điều kiện tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc lĩnh vực liên quan nhằm đáp ứng được chuyên 

môn cũng như cập nhật kiến thức mới. Đây sẽ là nền tảng quan trọng, góp phần nâng cao năng lực quản trị công ty.

Dựa theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Ban kiểm soát của DTV không đảm bảo đủ số lượng thành viên 

được quy định. Vì vây, trong thời gian sắp tới Công ty sẽ kiện toàn lại thành phần Ban kiểm soát, nhằm tuân thủ Luật 

Doanh nghiệp và các quy định đối với công ty đại chúng.

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI 
ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: 

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

STT Tên cổ đông lớn Chức vụ/Liên 
quan

Số lượng CP 
trước giao dịch Giao dịch Số lượng CP 

đã giao dịch
Số lượng CP 
sau giao dịch

Thời gian 
thực hiện

1 Công ty CP cơ điện lạnh Công ty mẹ 3.489.272 BÁN 3.489.272 -
22/12/2020 

đến 
25/12/2020

2 Công ty TNHH Năng 
lượng R.E. E

Công ty cùng 
trong Tập đoàn - MUA 3.489.272 3.489.272 25/12/2020

STT Thành viên Thù lao Ghi chú

Hội đồng Quản trị

1 Bà Lê Thị Khê 75.000.000

2 Ông Lê Tuấn Hải 42.000.000

3 Ông Lý Ngọc Tuấn 42.000.000

4 Ông Nguyễn Trọng Hiền 10.500.000 Miễn nhiệm 27/3/2020

5 Ông Nguyễn Tống Sơn 10.500.000 Miễn nhiệm 27/3/2020

6 Ông Nguyễn Phong Danh 31.500.000 Bổ nhiệm 27/3/2020

7 Bà Lương Thu Hằng 31.500.000 Bổ nhiệm 27/3/2020

Ban Kiểm soát

1 Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương 60.000.000

2 Ông Nguyễn Ngọc Thiện 18.000.000 Bổ nhiệm 27/3/2020

3 Bà Lương Thu Hằng 9.000.000 Miễn nhiệm 27/3/2020
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Ý kiến của Kiểm toán viên

Báo cáo tài chính

  CHƯƠNG
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