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Được Tập đoàn Điện lực thông qua Phương án thành lập Công ty 

Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực tại Quyết định số 

782/QĐ-EVN-TCCB&ĐT ngày 16 tháng 04 năm 2007 với cổ đông 

sáng lập là Công ty Điện lực 2 và CB.CNV thuộc Công ty Điện lực 2.

Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực, được 

thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 

4103007426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu 

ngày 30/07/2007 với vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp là 835.000.000.000 đồng. Số vốn điều lệ thực góp 

lúc thành lập là 275.131.250.000 đồng.

Hoạt động kinh doanh đa dạng trong các lĩnh vực như: nhà hàng 

- khách sạn, dịch vụ lữ hành, kinh doanh bất động sản, các hoạt 

động đầu tư liên quan đến điện, ....

Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện 

hữu, nâng vốn điều lệ thực góp từ 275.131.250.000 đồng lên 

304.071.610.000 đồng.

Công ty đẩy mạnh hoạt động tài chính, hợp tác với Công ty Cổ phần Giải 

pháp thanh toán Điện lực để thực hiện thu hộ tiền điện. Đây là hoạt động 

mang tính chiến lược và mang lại doanh thu bền vững cho Công ty. 

Công ty thực hiện tăng vốn bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng 

lẻ, theo đó vốn điều lệ thực góp tăng lên từ 304.071.610.000 đồng lên 

454.071.610.000 đồng.

Hiện tại Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

số 0305128163 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần 

đầu 30/07/2007, thay đổi lần thứ 8 ngày 16/07/2020 với số vốn điều lệ là 

841.000.000.000 đồng.

Công ty đang tập trung đầu tư hoạt động kinh doanh bất động sản và 

đã tiến hành triển khai các dự án Cao ốc văn phòng, khách sạn cao cấp 

(tiêu chuẩn 4-5 sao), khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại một số địa 

phương có tiềm năng du lịch lớn: Cần Thơ, Phú Quốc, Ninh Thuận, Nha 

Trang. Dựa trên tình hình phát triển của thị trường, Công ty sẽ tiếp tục 

đẩy mạnh đầu tư ở lĩnh vực này để bắt kịp những nhu cầu của xã hội theo 

từng giai đoạn.

Công ty luôn chú trọng phát triển lĩnh vực kinh doanh liên quan đến 

ngành điện, vốn là thế mạnh của Công ty như: thu hộ tiền điện ứng 

trước, tư vấn thiết kế các công trình điện, nhà máy điện năng lượng mặt 

trời, ... 

Song song đó, nắm bắt được xu hướng thời đại và nhu cầu tất yếu trong 

cuộc sống, Công ty cũng xác định mục tiêu lâu dài là chú trọng khai 

thác tiềm năng của lĩnh vực lữ hành - khách sạn - nhà hàng.

NĂM 2007

NĂM 2009

NĂM 2018

NĂM 2020

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn;

Hoạt động kinh doanh bất động sản;

Hoạt động thương mại xuất nhập khẩu và dịch vụ điện; Thu hộ tiền điện ứng 

trước; Hoạt động dịch vụ lữ hành, bán vé máy bay

Thi công lắp đặt điện công trình dân dụng, công nghiệp và xây dựng công trình 

kỹ thuật dân dụng khác;

Khảo sát địa chất công trình xây dựng; Thiết kế điện công trình đường dây và 

trạm; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng-công 

nghiệp; Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý dự án; thẩm tra thiết kế 

điện công trình đường dây và trạm điện.

ĐỊA BÀN KINH DOANH

Công ty chủ yếu hoạt động ở Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHÍNH

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Khách sạn Du lịch Điện Lực

Tọa lạc tại vị trí đắc địa của Thành phố Hồ Chí Minh, cách nhà hát Thành phố chỉ 500m, gần các điểm 

du lịch nổi tiếng như Dinh Thống Nhất, Chợ Bến Thành, Nhà Thờ Đức Bà,… Khách sạn du lịch Điện lực 

với sức chứa 50 phòng đầy đủ tiện nghi, 10 phòng cao cấp cung cấp đầy đủ các dịch vụ thiết yếu cho 

du khách lưu trú như nhà hàng, thuê xe du lịch,… sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của các đoàn khách 

hoặc khách lẻ.

Khách sạn Du lịch Điện Lực Vũng Tàu

Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu được đi vào hoạt động từ khá sớm, từ năm 1992. Qua hơn 29 

năm hình thành và phát triển, Khách sạn đã không ngừng đổi mới trang thiết bị cũng như phong cách 

phục vụ, cùng với hệ thống trang bị hiện đại và phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Khách sạn Du 

lịch Điện lực Vũng Tàu đạt tiêu chuẩn 2 sao, có tổng số 80 phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi và 

dịch vụ. Tất cả các phòng ngủ đều được thiết kế trang nhã không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn đem 

đến sự ấm cúng và thoải mái, nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi và thư giãn  của khách du lịch cả trong 

nước và ngoài nước. Phòng ngủ có diện tích rộng, được bố trí các loại giường đôi, giường đơn, phòng 

gia định, phòng tập thể… Khách sạn nằm cạnh bãi tắm Thùy Vân, dưới chân núi Nghinh Phong, nơi có 

tượng chúa Giesu – một thắng cảnh tuyệt vời và nổi tiếng của Thành phố biển Vũng Tàu.
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
(tiếp theo)

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHÍNH

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Dự án Chung cư cao tầng An Dương Vương – Điện lực (Peridot building)

Địa điểm, vị trí: 226/51 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, TP HCM

Quy mô, diện tích: 1.801,8 m2

Tình trạng: Dự án được phê duyệt theo Nghị quyết số 106/NQ-PIST-HĐQT ngày 

27/12/2013 của Hội đồng quản trị với tổng mức đầu tư là 153,505 tỷ VNĐ. 

Tại thời điểm 31/12/2021 tồn kho 06 căn hộ và 03 sàn thương mại.

Dự án Khu khách sạn du lịch nghỉ dưỡng Điện lực tại Ninh Thuận

Địa điểm, vị trí: Khu quy hoạch du lịch bãi biển Bình Sơn – Ninh Chữ (Khu C), xã Mỹ Hải, 

Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Quy mô, diện tích: 3 ha

Tình trạng: Hồ sơ thiết kế hiện có từ năm 2011, trong khi địa phương đã thay đổi quy 

hoạch (đường nối từ Yên Ninh ra Biển Đông) đã làm ảnh hưởng lớn đến 

Công trình. Trong năm 2019 – 2020 Công ty đã làm việc với đơn vị tư vấn 

nghiên cứu, đánh giá thị trường để thiết kế lại toàn bộ công trình đảm 

bảo tính kinh tế, phù hợp nhất với thị trường và quy hoạch địa phương. Do 

tình hình dịch bệnh COVID - 19 diễn biến phức tạp và kéo dài trong năm 

2021, Công ty sẽ thực hiện các bước triển khai xây dựng khi tình hình dịch 

bệnh được kiểm soát và được sự cho phép của các cơ quan ban ngành.

Dự án Khu nhà vườn Cồn Khương

Địa điểm, vị trí: Khu đất quy hoạch là một phần của quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

khu nhà vườn Cồn Khương, Khu đất thuộc phường An Thới (Nay là 

phường Bùi Hữu Nghĩa), quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

Quy mô, diện tích: 140.499 m2

Tình trạng: Hiện tại công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đang ngưng từ năm 

2012 đến nay. 

Đây là dự án mà Công ty đã hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH 

Nam Long. Công ty TNHH Nam Long là chủ đầu tư của dự án. Năm 

2018, Công ty TNHH Nam Long đã nộp hồ sơ khởi kiện lên Trung tâm 

trọng tài thương mại Cần Thơ đề nghị chấm dứt hợp đồng hợp tác 

kinh doanh giữa 2 bên. Ngày 12/02/2019, Trung tâm trọng tài Thương 

mại Cần Thơ đã ra phán quyết Trọng tài vụ tranh chấp số 01/2018 xử 

đồng ý chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa 02 bên và yêu 

cầu Công ty bồi thường và vi phạm hợp đồng. Công ty không đồng 

ý với phán quyết trên và đã nộp đơn lên Tòa án nhân dân Thành phố 

Cần Thơ để yêu cầu hủy phán quyết của Trung tâm trọng tài Thương 

mại Cần Thơ. Tháng 06/2019, TAND Tp. Cần Thơ đã ra phán quyết 

tuyên hủy hiệu lực của Trung tâm trọng tài Thương mại Cần Thơ.

Dự án Khu nghỉ dưỡng Điện lực tại Khu du lịch Bãi Thơm - Phú Quốc

Địa điểm, vị trí: Khu du lịch Bãi Thơm, xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc

Quy mô, diện tích: Khoảng 27 ha

Tình trạng: Dự án đã được Ban Quản lý kinh tế Phú Quốc chấp nhận chủ Trương 

đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư. Công ty đang tiến hành các 

thủ tục đầu tư như đánh giá tác động môi trường và xin điều chỉnh 

kế hoạch sử dụng đất.
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
(tiếp theo)

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHÍNH

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LỮ HÀNH, BÁN VÉ MÁY BAY

Cùng với tiến trình hội nhập Tổ chức thương 

mại thế giới – WTO và xu hướng toàn cầu 

hóa hiện nay, Vietlife Travel đã ra đời để đáp 

ứng nhu cầu du lịch đang ngày càng phát 

triển mạng. Với một đội ngũ nhân viên yêu 

nghề, năng động, sáng tạo, có thâm niên 

và kinh nghiệm trong nghành hơn 15 năm 

và một bộ máy tổ chức có phong cách làm 

việc chuyên nghiệp, hiện đại, Vietlife Travel 

đã tổ chức thành công nhiều tour du lịch 

trong và ngoài nước cho các đơn vị khách 

hàng như: Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, 

Công ty cổ phần nhựa Bình Minh,… 

Chương trình du lịch trong nước phong phú và đa 

dạng với các điểm đến như Nha Trang, Đà Lạt, Phan 

Thiết, Vũng Tàu,… Bên cạnh đó là chương trình du lịch 

nước ngoài thường xuyên như: Thái Lan, Singapore, 

Malaysia, Trung Quốc, Hong Kong, Campuchia,… 

Trong năm 2020, Công ty TNHH MTV dịch vụ lữ hành 

Cuộc Sống Việt (Vietlife Travel) đã tiến hành tăng vốn 

và chuyển đổi mô hình sang Công ty Cổ phần nhằm 

kêu gọi nguồn lực và các nhà đầu tư chiến lược để thực 

hiện kế hoạch chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu khách 

hàng đầu tư vào công nghệ trực tuyến, kết hợp cùng 

đối tác chiến lược, triển khai bán hàng thông qua các 

giao dịch viên trên hệ thống mạng lưới EClife cả nước.

Bằng kinh nghiệm, sự tận tâm và những nỗ lực hoàn thiện không ngừng 

của tập thể CBNV, Vietlife Travel tự tin trở thành nhà tổ chức chuyên 

nghiệp các loại hình du lịch: từ du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, 

du lịch kết hợp khảo sát hay hội nghị cho nhiều đối tượng khách hàng 

khác nhau. Với tiêu chí chăm sóc khách hàng: tậm tâm đến từng cá 

nhân, chu đáo với mỗi gia đình, đồng hành cùng các cơ quan, đơn vị, 

các tổ chức, đoàn thể,… thương hiệu Vietlife Travel ngày càng vững 

mạnh trên thị trường du lịch, mang lại những dịch vụ cao, giá cả phải 

chăng phục vụ quý khách hàng gần xa.

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN

Từ năm 2015 Công ty bắt đầu triển khai hoạt động thương mại xuất nhập khẩu như mua bán sắt thép, 

phân bón. Trong năm 2020, doanh thu hoạt động thương mại xuất nhập khẩu đạt hơn 61 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty cũng đã triển khai các hoạt động liên quan đến dịch vụ phục vụ cho ngành điện 

khác như: dịch vụ thu hộ tiền điện phối hợp với Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Điện Lực và 

Viễn thông để làm đại lý thu hộ tiền điện tại các công ty Điện lực.
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ĐẠI HỘI ĐỒNG 
CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT

TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ/BỘ 
PHẬN CHUYÊN MÔN

THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC 
KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các 

quy định pháp luật liên quan

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi 

vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Là cơ quan quản lý Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông bầu ra, đại 

diện cho các cổ đông, 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.

Hội đồng quản trị của Công ty hiện nay gồm 05 thành viên:

Ông LÃ QUANG BÌNH  Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông PHÙNG HOÀI NGỌC Thành viên Hội đồng quản trị

Ông NGUYỄN DUY TÂN  Thành viên Hội đồng quản trị

Ông HOÀNG HUY HÙNG Thành viên Hội đồng quản trị

Ông TRẦN NGỌC THẮNG Thành viên Hội đồng quản trị

BAN KIỂM SOÁT

Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban Kiểm soát có 

nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính 

của Công ty. Ban Kiểm soát Công ty hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. 

Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về những công việc thực 

hiện của mình.

Ban Kiểm soát của Công ty hiện nay gồm 03 thành viên:

Bà HÀ THÙY NGÂN Trưởng Ban Kiểm soát

Bà ĐỖ THỊ KIM DUNG Kiểm soát viên

Bà PHAN THỊ HOÀNG YẾN Kiểm soát viên
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THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC 
KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ (tiếp theo)

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc chuyên trách, có trách nhiệm lãnh 

đạo hoạt động toàn Công ty. Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trực 

thuộc sự quản lý của Hội đồng quản trị. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh đúng 

quy trình quy định.

Ban Tổng Giám đốc của Công ty hiện nay gồm 03 thành viên:

Ông PHÙNG HOÀI NGỌC Tổng Giám đốc 

Ông TRẦN NGỌC THẮNG Giám đốc chi nhánh Hà Nội

Bà HOÀNG THỊ THU LÀI  Phó Tổng Giám đốc đầu tư

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Là người trực tiếp giúp Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống 

kê tài chính của Công ty.

• Hạch toán, kế toán, thanh toán cho các đối tượng; 

• Quản lý, sử dụng hóa đơn GTGT; 

• Tổng hợp kê khai nộp thuế, hoàn thuế; 

• Báo cáo thống kê, quyết toán tài chính, thuế theo định kỳ của Nhà nước; 

• Xử lý công nợ; Thông báo kịp thời về hàng tồn kho với Trung tâm kinh doanh của Công ty để 

có kế hoạch tiêu thụ; 

• Mọi công việc điều hành và quản lý phải tuân thủ tuyệt đối hệ thống chuẩn mực Kế toán; pháp 

luật về thuế và những quy định quản lý tài chính – kế toán khác của Công ty và Nhà nước;

Kế toán trưởng công ty:

Bà LÃ THỊ VƯƠNG QUÝ Kế toán trưởng

CÁC ĐƠN VỊ/BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN

Có chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban Tổng giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức 

năng chuyên môn và chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc

CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

STT Tên Công ty con Địa chỉ Lĩnh vực SXKD chính
Tỷ lệ sở hữu 

của Công ty

1

Công ty Cổ phần TMDV Xuất 

nhập khẩu và Du lịch Cuộc 

sống Việt

Số 4, Nguyễn Siêu, 

Phường Bến Nghé, Quận 

1, TP. HCM

Du lịch lữ hành trong và ngoài 

nước
70%Đại lý bán vé máy bay

Dịch vụ vận chuyển

2

Công ty TNHH Một thành 

viên Đầu tư và Thương mại, 

Dịch vụ Điện lực Hà Nội (*)

Số 284A, Ngõ 230, Ngách 

21/21, Mễ Trì Thượng, 

phường Mễ Trì, quận Nam 

Từ Liêm, Hà Nội

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp 

đặt khác trong xây dựng
100%

Công ty không có Công ty liên kết

(*) Đến thời điểm hiện tại, Công ty đã thực hiện chuyển nhượng.

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC KHÔNG CÓ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN 
HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC

STT Tên Địa chỉ

1 Văn phòng Công ty Số 4, Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM

2 Khách sạn Du lịch Điện lực
Số 5/11, Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1, TP. 

HCM

3 Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu Số 147 Phan Chu Trinh, phường 12, TP Vũng Tàu

4

Chi nhánh Công ty Cổ Phần Đầu tư 

Thương mại Dịch vụ Điện Lực - Sàn Giao 

dịch BĐS Ngôi nhà Tương Lai

Số 25 - 25A Tăng Bạt Hổ, quận Bình Thạnh, TP. HCM

5
Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Dịch 

vụ Điện Lực - Chi nhánh Hà Nội
Số 89 Giang Văn Minh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội



21 22

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY

Với hoạt động chính là lĩnh vực đầu tư, để thực hiện được những dự án đang có và tiếp tục tìm 

kiếm những dự án mới đem lại hiệu quả đầu tư cao, Ban Điều hành Công ty đặt mục tiêu trở 

thành một Doanh nghiệp nhận được nhiều sự tín nhiệm của khách hàng, nhà đầu tư và đối tác 

với các nội dung chính như sau:

• Khẳng định vị thế của Công ty trên thị trường trong 

các lĩnh vực kinh doanh trọng tâm: dịch vụ lữ hành nội 

địa và quốc tế, dịch vụ lưu trú, các dịch vụ ngành điện.

• Phấn đấu đạt mục tiêu trở thành doanh nghiệp da 

ngành nghề, đa chức năng có uy tín trên thị trường 

trong và ngoài nước. 

• Đảm bảo phát triển bền vững thông qua chính sách 

đầu tư có trọng điểm vào ngành nghề kinh doanh chính 

tạo ra lợi thế cạnh tranh và xây dựng thương hiệu.

• Đẩy mạnh công tác đào 

tạo nhằm phát triển nguồn 

nhân lực có chất lượng cao, 

góp phần nâng cao năng 

suất lao động, tối ưu chi phí 

và tạo lợi thế cạnh tranh.

• Xây dựng văn hóa doanh 

nghiệp, Xây dựng chiến 

lược phát triển thương hiệu

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN

• Đối với hoạt động đầu tư: Hợp tác phát 

triển dự án với các đối tác chiến lược toàn 

diện, tìm kiếm những cơ hội đầu tư, tái 

cơ cấu các dự án kém hiệu quả, chuyển 

nhượng các dự án, vốn đã đầu tư vào dự 

án không hiệu quả để đem lại quyền lợi 

cao nhất cho cổ đông của Công ty.

• Hoạt động quản trị: Phát huy cơ cấu tổ 

chức tập trung, tiết giảm chi phí và tăng 

năng suất lao động.

• Đối với hoạt động kinh doanh du lịch, 

nhà hàng, khách sạn: Đầu tư nâng cấp 

Khách sạn Điện lực Vũng Tàu để nâng 

cao chất lượng dịch vụ, hình thành 

chuỗi giá trị nhà hàng, khách sạn với 

tiêu chuẩn cao cấp. Song song đó tiến 

hành xây dựng Khu nghỉ dưỡng Điện 

lực Ninh Thuận để bổ sung thêm chuỗi 

cung cấp dịch vụ của công ty.

CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH 
CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN NGẮN HẠN VÀ TRUNG HẠN CỦA 
CÔNG TY

Công ty phấn đấu vừa đảm bảo doanh 

thu và lợi nhuận của Công ty, vừa đạt 

được các mục tiêu bảo vệ môi trường, 

giảm phát thải khí nhà kính. Công ty 

đặt mục tiêu phát triển cộng đồng bền 

vững như tạo cơ hội phát triển cho các 

thành phần kinh tế ở địa phương theo 

hướng công bằng, bình đẳng, góp phần 

ổn định an ninh xã hội.
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CÁC RỦI RO

RỦI RO KINH TẾ

Hoạt động sản xuất của một doanh nghiệp 

không chỉ chịu sự tác động từ những yếu 

tố bên trong mà còn chịu sự ảnh hưởng từ 

những yếu tố vĩ mô của nền kinh tế. Rủi ro 

về kinh tế được xác định là loại rủi ro có hệ 

thống, trong đó các yếu tố vĩ mô cơ bản tác 

động đến hoạt động kinh doanh bao gồm 

tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất, 

v.v. Sự biến động của các yếu tố này sẽ 

tác động một cách hệ thống tới đa số các 

ngành nghề kinh doanh trong nền kinh tế. 

Theo Tổng cục thống kê Việt Nam, tăng 

trưởng GDP năm 2021 đạt 2,58% (quý I 

tăng 4,72%; quý II tăng 6,73%; quý III giảm 

6,02%; quý IV tăng 5,22%) so với năm trước 

do dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng 

tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt là 

trong quý III/2021 nhiều địa phương kinh tể 

trọng điểm phải thực hiện giãn cách xã hội 

kéo dài để phòng chống dịch bệnh. 

Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, do ảnh hưởng 

của đợt dịch thứ tư, lượng du khách nội địa Việt 

Nam giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Do 

nhiều quốc gia phải thực hiện các biện pháp 

phong tỏa, hạn chế đi lại, tăng cường kiểm dịch 

dẫn đến các hoạt động di chuyển lưu trú, các 

loại hình dịch vụ trong và ngoài nước giảm mạnh. 

Sự sụt giảm về lượng khách đi lại khiến cho các 

khách sạn hầu như vắng khách, công suất tiêu 

thụ phòng của các khách sạn giảm mạnh. Bên 

cạnh đó, hoạt động kinh doanh bất động sản du 

lịch – nghỉ dưỡng của Công ty cũng giảm nhịp bởi 

đại dịch làm suy yếu lực cầu thị trường, kém hiệu 

quả trong thu hút đầu tư.

Nhờ chủ trương về Nghị quyết số 128/NQ-CP 

của Chính phủ quy định tạm thời về thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 

và việc triển khai vắc-xin ngừa Covid-19 được đẩy 

nhanh tốc độ đã mở ra cơ hội mới để các doanh 

nghiệp hoạt động ổn định trở lại.

RỦI RO PHÁP LUẬT

Mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đều phải chịu sự chi phối của pháp luật. Pháp luật 

tạo ra hệ thống, cơ sở để thị trường thương mại, kinh doanh hoạt động một cách công bằng, 

hợp lý và có nguyên tắc. Mọi thay đổi trong chính sách của chính phủ đều có tác động tới quá 

trình hoạt động của các doanh ngiệp nói chung và Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch 

vụ Điện lực nói riêng. 

Hiện nay, Công ty đang hoạt động dưới loại hình Công ty cổ phần do đó công ty chịu sự quản lý 

từ các quy định pháp luật bao gồm: Luật doanh nghiệp, các luật Luật thuế, Luật chứng khoán, 

các quy định riêng tại Sở giao dịch chứng khoán và các quy định khác có liên quan. 

Ngoài ra, kinh doanh dịch vụ lưu trú, bất động sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên 

Công ty cũng chịu ràng buộc của các chính sách và các quy định của pháp luật điển hình như 

Luật Du lịch, Luật Kinh doanh Bất động sản, các thủ tục pháp lý về đất đai, môi trường,... Chính 

vì sự ràng buộc này đã dẫn đến nhiều khó khăn cho Công ty mỗi khi Luật lại áp dụng các quy 

địnhkhác nhau. Đồng thời, Hệ thống pháp luật Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Sự thay đổi của Luật và các văn bản dưới Luật sẽ có ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động vận hành 

doanh nghiệp. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành vào 26/11/2019 và Luật Doanh 

nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành vào 17/06/2020 cùng có hiệu lực từ 01/01/2021. Do đó, 

Công ty luôn tập trung cập nhật những thay đổi này để kịp thời nắm bắt quy định, xây dựng một 

hệ thống quản trị, kinh doanh hiệu quả và khoa học, phù hợp hành lang pháp lý ngày càng chặt 

chẽ và phát triển tại Việt Nam và quốc tế
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CÁC RỦI RO (tiếp theo)

RỦI RO CẠNH TRANH

Cùng với sự phát triển của du lịch Việt Nam, hệ thống cơ sở lưu trú ngày càng được đầu tư, 

đổi mới theo hướng hiện đại, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hệ thống 

cơ sở lưu trú du lịch trong nước ngày càng được mở rộng để đáp ứng nhu cầu đa dạng của du 

khách. Mức độ cạnh tranh ngành tương đối cao và đang có xu hướng tăng lên trước tình hình 

ngành du lịch và kinh doanh dịch vụ lưu trú ở Việt Nam đang ngày càng phát triển. 

RỦI RO MÔI TRƯỜNG

Biến đổi khí hậu là một vấn đề thời sự và đang có sức 

tác động mạnh mẽ hơn so với dự báo. Du lịch Việt 

Nam với thế mạnh tập trung vào biển đảo sẽ đứng 

trước thách thức vô cùng lớn và khó lường trước ảnh 

hưởng của triều cường, mực nước biển dâng, bão, 

lũ lụt, lở đất,... Thời tiết khắc nghiệt đã tác động 

trực tiếp gây khó khăn, trở ngại tới ngành du lịch nói 

chung và ngành dịch vụ lưu trú, bất động sản du lịch 

– nghỉ dưỡng nói riêng. Ngoài ra ô nhiễm môi trường 

cục bộ đang trở thành mối đe dọa đối với điểm đến 

du lịch nếu chậm có giải pháp kiểm soát thích đáng, 

nhất là du lịch sinh thái, du lịch xanh đang trở thành 

một xu hướng phổ biến hiện nay.

Chính vì vậy, yếu tố môi trường luôn được Công ty 

quan tâm hàng đầu. Bằng kinh nghiệp hơn 10 năm, 

Công ty luôn chú trọng đến phát triển du lịch bền 

vững, bảo vệ môi trường, bảo vệ tự nhiên, bảo tồn 

các giá trị văn hóa,… Khi triển khai dự án, Công ty luôn 

phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án 

đầu tư để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường.

RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC

Tính chất của ngành dịch vụ lưu trú là luôn cần một lực lượng lao 

động chuyên nghiệp. Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực của 

Công ty vẫn còn nhiều bất cập, ảnh hưởng đến chất lượng phục 

vụ, hiệu quả của công tác quản lý điều hành, công tác xúc tiến 

quảng bá thu hút khách hàng. Đặc biệt, sự biến động về nguồn 

nhân lực luôn diễn ra ở mức độ cao, lực lượng lao động giỏi, người 

có khả năng điều hành còn thiếu so với nhu cầu thực tế.  

RỦI RO KHÁC

Ngoài các rủi ro kể trên, một số rủi ro mang tính bất khả kháng tuy ít khả năng xảy ra, nhưng 

nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty. Các 

rủi ro khác có thể kể đến đó là: thiên tai, lũ lụt, cháy nổ, chiến tranh, dịch bệnh… Để giảm thiểu 

các thiệt hại khi xảy ra rủi ro bất khả kháng Công ty đã có những phương án dự phòng như: 

lắp đặt các hệ thống báo cháy, chống cháy, lên các phương án dự phòng đối phó với các tình 

huống bất ngờ…

Hiện nay, có hàng nghìn doanh nghiệp đang 

kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn tại Việt 

Nam. Ngoài các tập đoàn lớn trên thế giới 

chuyên quản lý và điều hành khách sạn còn 

có sự tham gia lâu đời từ các công ty trong 

nước. Các Công ty này với tiềm lực tài chính 

dồi dào, bề dày kinh nghiệm đã chiếm lĩnh thị 

trường, gia tăng sức ép cạnh tranh đối với 

Công ty. Bên cạnh đó, chất lượng dịch vụ của 

các cơ sở lưu trú đều được tiêu chuẩn hóa 

bằng những quy định cụ thể nên các khách 

sạn cạnh tranh với nhau bằng giá phòng và 

chất lượng dịch vụ. Cạnh tranh khiến giá dịch 

vụ thấp trong bối cảnh giá thành ngày càng 

cao, làm hiệu quả kinh doanh của Công ty 

thấp, thời gian thu hồi vốn lâu.

Các chiến lược, chính sách nâng cao năng 

lực cạnh tranh luôn được Công ty chú trọng 

nhằm đảm bảo thị phần Công ty. Cụ thể, 

Công ty triển khai các ứng dụng công nghệ 

hiện đại để việc quản lý phòng, check-in, 

check-out nhanh chóng, gia tăng sự hài lòng 

cho khách hàng. Đồng thời, Công ty không 

ngừng đầu tư, phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ 

tầng hướng đến thu hút nhiều khách du lịch.

Chính vì vậy, Công ty luôn chuẩn bị sẵn sàng để giảm thiểu rủi ro này bằng cách chăm sóc tốt điều 

kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động, thường xuyên chăm lo đào tạo nâng cao trình độ tay 

nghề của đội ngũ nhân viên. Tuyển dụng, phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo các cấp quản lý trung 

gian. Bên cạnh đó, các cán bộ quản lý cấp cao của Công ty thường xuyên được đào tạo bồi dưỡng 

nghiệp vụ nâng cao năng lực quản lý.
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TÌNH HÌNH 
SẢN XUẤT 
KINH DOANH

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổ chức nhân sự

Tình hình đầu tư, thực hiện dự án

Tình hình tài chính

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của 

chủ sở hữu

Báo cáo tác động liên quan đến môi 

trường và xã hội của công ty
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
KINH DOANH

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM CƠ CẤU DOANH THU

STT Chỉ tiêu TH năm 2020 TH năm 2021 KH năm 2021
%Tăng/giảm so 

với năm trước

% TH 2021/

KH năm 2021

1 Tổng doanh thu 181.082.852 69.775.224 1.000.000.000 38,53% 6,98%

2 Lợi nhuận trước thuế 31.025.482 1.772.650 100.000.000 -1750,23% -29252,83%

3 Cổ tức 0 - 5% - -

STT Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021

1 Doanh thu dịch vụ nhà hàng khách sạn 10.963.300.206 -

2 Doanh thu  kinh doanh bất động sản 245.454.546 -

3 Doanh thu bán hàng hóa 61.128.000.000 -

4 Doanh thu cung cấp dịch vụ 37.556.204.911 9.395.724.202

Đơn vị tính: Triệu đồng Đơn vị tính: Đồng

Trong năm 2021, tổng doanh thu của Công ty đạt 

69,775 tỷ đồng, giảm 111,307 tỷ đồng, tương ứng 

giảm 61,47% so với năm 2020. Nguyên nhân chủ yếu 

là do làn sóng dịch bệnh Covid – 19 lần thứ tư bùng 

phát và lây lan nhanh chóng tại các tỉnh thành miền 

Nam, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh – địa bàn 

hoạt động chính của doanh nghiệp khiến hoạt động 

kinh doanh của Công ty bị giới hạn. 

Hoạt động của nhóm ngành cung cấp dịch vụ du 

lịch, lữ hành, bất động sản và thương mại điện lực 

chịu tác động nghiêm trọng do lệnh giãn cách xã hội 

theo chỉ thị 15 và 16 của Chính phủ. Các hoạt động 

bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty hầu như 

đã bị đóng băng hoàn toàn trong khoảng thời gian 

ba quý đầu năm 2021. 

Đến quý 4 năm 2021, tốc độ bao phủ vaccine được 

đẩy nhanh và các lệnh gỡ bỏ giãn cách xã hội được 

ban hành đã giúp hoạt động của công ty thông suốt 

trở lại. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế của Công 

ty năm 2021 đạt 1,772 tỷ đồng, giảm 29,25 tỷ đồng 

tương ứng 1.750,23%. 

Do các khoản doanh thu bị ảnh hưởng tiêu cực và 

chi phí tài chính tăng lên đã khiến lợi nhuận gộp về 

bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm giảm 14,314 

tỷ đồng so với năm 2020. Nhìn chung, tuy tình hình 

hoạt động trong năm 2021 không khả quan so với 

năm 2020 nhưng việc Việt Nam mở cửa toàn bộ hoạt 

động du lịch sẽ là chìa khóa cho triển vọng phát 

triển hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, nhà hàng 

khách sạn của công ty trong năm 2022.

Doanh t hu dịch vụ nhà 
hàng khách sạn

Doanh t hu  kinh doanh bất  
động sản Doanh t hu bán hàng hóa

Doanh t hu cung cấp dịch 
vụ

2020 10.963.300.206 245.454.546 61.128.000.000 37.556.204.911

2021 0 0 0 9.395.724.202
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH

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

1 Ông Phùng Hoài Ngọc
Thành viên HĐQT kiêm 

Tổng Giám đốc
0 0%

2 Ông Trần Ngọc Thắng Giám đốc Chi nhánh Hà Nội 0 0%

3 Bà Hoàng Thị Thu Lài Phó Tổng Giám đốc Đầu tư 0 0%

4 Bà Lã Thị Vương Quý Kế toán trưởng 0 0%

LÝ LỊCH BAN ĐIỀU HÀNH

Ông PHÙNG HOÀI NGỌC
 Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Ngày sinh: 11/08/1985

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ

Chức vụ hiện nay tại tổ 

chức khác:

 ɯ Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần Giải pháp 

Thanh toán Điện lực & Viễn thông (ECPay); 

 ɯ Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Giải pháp Đầu 

tư Thái Sơn 

 ɯ Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư công nghệ 

thương mại dịch vụ Hòa Bình;

 ɯ Giám đốc công ty TNHH thương mại xăng dầu 

Hòa Bình

 ɯ Giám đốc chi nhánh công ty TNHH Đầu tư nông 

nghiệp Thuận Phát

 ɯ Chủ tịch HĐQT Công ty CP công nghệ và thiết bị 

điện Hà Nội

Số cổ phần nắm giữ tại 

thời điểm hiện nay:

0 CP, chiếm 0% VĐL

• Đại diện: 0 CP, chiếm 0% VĐL

• Cá nhân sở hữu: 0 CP, chiếm 0% VĐL

Số cổ phần nắm giữ tại thời 

điểm hiện nay của những 

người có liên quan:

Không có

2007 – 2010 Làm việc tại CTCP Phần mềm Kim Long

2010 – nay

Làm việc tại CTCP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn 

thông; CTCP Giải pháp Đầu tư Thái Sơn; công ty TNHH Đầu 

tư công nghệ TMDV Hòa Bình; Công ty TNHH TM xăng dầu 

Hòa Bình; chi nhánh công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp Thuận 

Phát; CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực

Quá trình công tác
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Ông TRẦN NGỌC THẮNG
Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc chi nhánh Hà Nội

Ngày sinh: 28/01/1983

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Chức vụ hiện nay tại tổ 

chức khác:

 ɯ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần giải pháp 

thanh toán Điện lực và Viễn thông;

 ɯ Tổng Giám đốc công ty cổ phần Khách sạn Bến 

Du Thuyền.

Số cổ phần nắm giữ tại 

thời điểm hiện nay:

0 CP, chiếm 0% VĐL

• Đại diện: 0 CP, chiếm 0% VĐL

• Cá nhân sở hữu: 0 CP, chiếm 0% VĐL

Số cổ phần nắm giữ tại thời 

điểm hiện nay của những 

người có liên quan:

Không có

2011 - 2012 Trợ lý TGĐCTCP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông

2013 - 3/2015 Giám đốc công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Thuận Phát

3/2015 - nay

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần giải pháp thanh toán 

Điện lực và Viễn thông; Tổng Giám đốc công ty cổ phần Khách 

sạn Bến Du Thuyền.

Quá trình công tác

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (tiếp theo)
Bà HOÀNG THỊ THU LÀI

Phó Tổng Giám đốc đầu tư

Ngày sinh: 17/10/1978

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Chức vụ hiện nay tại tổ 

chức khác:

Tổng Giám đốc công ty cổ phần công nghệ và thiết bị 

điện Hà Nội

Số cổ phần nắm giữ tại 

thời điểm hiện nay:

0 CP, chiếm 0% VĐL

• Đại diện: 0 CP, chiếm 0% VĐL

• Cá nhân sở hữu: 0 CP, chiếm 0% VĐL

Số cổ phần nắm giữ tại thời 

điểm hiện nay của những 

người có liên quan:

Không có

2001-2004
Cán bộ phòng Kế hoạch - Kinh doanh Công ty CP đầu tư phát 

triển đô thị Sông Đà

2005-2007
Cán bộ lập dự án xí nghiệp tư vấn thiết kế- công ty CP đầu tư 

Sông Đà

2008-2009 Cán bộ phòng giao dịch Công ty CP chứng khoán Artex

2010-2012 Giám đốc kinh doanh công ty CP đầu tư Châu Á Thái Bình Dương

2013-2015 Trưởng phòng dịch vụ khách hàng công ty CP vinhomes

2015-2017 Giám đốc kinh doanh công ty MB Land

2018-2020 Phó Tổng Giám đốc công ty Bến Du Thuyền

2020 – nay

Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch 

vụ Điện lực; Tổng Giám đốc công ty cổ phần công nghệ và thiết 

bị điện Hà Nội.

Quá trình công tác



35 36

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (tiếp theo)

Bà LÃ THỊ VƯƠNG QUÝ 
Kế toán trưởng

Ngày sinh: 01/05/1986

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán kiểm toán

Chức vụ hiện nay tại tổ 

chức khác:

Không có

Số cổ phần nắm giữ tại 

thời điểm hiện nay:

0 CP, chiếm 0% VĐL

• Đại diện: 0 CP, chiếm 0% VĐL

• Cá nhân sở hữu: 0 CP, chiếm 0% VĐL

Số cổ phần nắm giữ tại thời 

điểm hiện nay của những 

người có liên quan:

Không có

2014 - 2017 Kế toán tổng hợp tại CTCP công nghệ di động Thuận Phát

2017 - 2020 Kế toán tổng hợp tại CTCP Giải pháp Đầu tư Thái Sơn

2020 - nay Kế toán trưởng CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực

Quá trình công tác

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2021: KHÔNG CÓ

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Số lượng CP sở hữu

A Theo trình độ lao động 124 100%

1 Trình độ trên đại học 1 0,8%

2 Trình độ đại học, cao đẳng 67 54%

3 Trình độ trung cấp, trung cấp nghề 30 24,2%

4 Công nhân kỹ thuật 16 12,9%

5 Lao động phổ thông 10 8,1%

B Theo tính chất hợp đồng lao động 124 100%

1 Hợp đồng không thời hạn 12 9,7%

2 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 112 90,3%

C Theo giới tính 124 100%

1 Nam 69 55,7%

2 Nữ 55 44,3%

THU NHẬP BÌNH QUÂN

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021

Tổng số lượng người lao động
(người) 295 234 307 217

Thu nhập bình quân
(đồng/người/tháng) 13.016.184 15.262.680 16.322.630 11.658.995
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (tiếp theo)

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Công ty chú trọng quan tâm đến công tác phát triển nguồn nhân lực thông qua chính 

sách đào tạo kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên. Các chương trình đào tạo 

như: kỹ năng giao tiếp, đào tạo về an toàn, vệ sinh lao động, an toàn phòng cháy chữa 

cháy, tiếng Anh giao tiếp, dịch vụ khách hàng, bảo hiểm, thuế, quản lý bất động sản…

Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút người lao động có năng lực vào làm việc cho 

Công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Tùy theo từng vị trí 

cụ thể mà Công ty đề ra những tiêu chuẩn bắt buộc riêng, song tất cả các chức danh 

đều phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản như: có trình độ chuyên môn cơ bản, có ý thức 

phát triển nghề nghiệp và có tính kỷ luật cao;

Công ty bố trí văn phòng làm việc cho CBCNV khang trang, thoáng mát. Đối với lực 

lượng lao động trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ 

sinh lao động. Các nguyên tắc an toàn lao động luôn được tuân thủ nghiêm ngặt trong 

toàn Công ty.

Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày (Riêng thứ 7 chỉ làm việc ca 

sáng), 6 ngày/tuần, nghỉ trưa 1h. Khi có yêu cầu về tiến độ công việc kinh doanh, 

Công ty có thể yêu cầu CBCNV làm thêm giờ và thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng 

cho người lao động ngoài việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định 

của nhà nước.

CBCNV được nghỉ Lễ và Tết theo quy định của Luật Lao động. Những CBCNV có 

thời gian làm việc tại Công ty từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép 12 ngày mỗi năm, 

những CBCNV có thời gian làm việc tại Công ty chưa đủ 12 tháng thì số ngày được 

nghỉ phép trong năm được tính theo tỷ lệ thời gian làm việc. Ngoài ra, cứ 5 năm làm 

việc tại Công ty, CBCNV được cộng thêm 1 ngày phép.

CBCNV Công ty khi nghỉ ốm sẽ được hưởng trợ cấp ốm đau do quỹ Bảo hiểm xã 

hội chi trả theo Luật Lao động. Trong thời gian nghỉ thai sản (6 tháng) người lao 

động được nhận trợ cấp thai sản do quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định.

Đào tạo

Tuyển dụng

Môi trường 
công việc 

Thời gian 
làm việc

Nghỉ phép, 
nghỉ Lễ, Tết

Nghỉ ốm đau, 
thai sản
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 
CÁC DỰ ÁN

CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN

STT Dự án Chủ đầu tư Tổng vốn đầu tư Chi phí xây dở dang

1 Dự án Cồn Khương ECINVEST 213.000 31.182

2 Dự án Bãi Thơm - Phú Quốc ECINVEST 1.084.000 1.349

3 Dự án KSĐL Đà Lạt - Lâm Đồng ECINVEST 330.000 184

4 Dự án làng vườn và du lịch sinh thái 
huyện Củ Chi ECINVEST 137.500 5.640

5 Dự án làng nghề hoa - cây cảnh - cá 
kiểng huyện Củ Chi (36 ha) ECINVEST 179.000 2.988

6 Dự án khách sạn Điện lực Phan Rang - 
Ninh Thuận ECINVEST 70.000 22.908

7 Nhà máy điện mặt trời xã Cam Phước 
Tây - Nha Trang ECINVEST 1.200.000 376

8 Nhà máy điện mặt trời xã Phước Hữu - 
tỉnh Ninh Thuận ECINVEST 1.500.000 20

9 Dự án Thiên Đường nước Cần Thơ ECINVEST 1.200.000 3.850

10 Cải tạo nâng cấp Khách sạn Vũng Tàu ECINVEST 113.226 68.558

Tổng 3.426.726 137.055

Đơn vị tính: Triệu đồng

Năm 2021, do tình hình dịch bệnh COVID – 19 diễn biến phức tạp, Công ty không triển khai thực hiện 

bất kỳ dự án đầu tư mới nào; chỉ soát xét, bổ sung điều chỉnh, phê duyệt các phương án triển khai thực 

hiện các dự án trọng điểm. Cụ thể như sau:

Trong năm qua, Công ty đã tiến hành san lấp để triển khai các hạng mục chính. Móng tường rào đã hoàn thành 

toàn bộ dự án.

Thiết kế lại theo quy hoạch mới: Hồ sơ thiết kế hiện có từ năm 2011, trong khi địa phương đã thay đổi quy hoạch 

(đường nối từ Yên Ninh ra Biển Đông) nên ảnh hưởng rất lớn đến công trình (các hạng mục công trình chính). 

Vì vậy, trong năm 2019-2020, Công ty đã làm việc với đơn vị tư vấn nghiên cứu, đánh giá thị trường để thiết kế 

lại toàn bộ công trình đảm bảo tính kinh tế, phù hợp nhất với thị trường và quy hoạch địa phương.

Do tình hình dịch bệnh COVID - 19 kéo dài và diễn ra trên diện rộng ảnh hưởng cực lớn đến tình hình kinh doanh 

du lịch và nghỉ dưỡng Việt Nam nói chung và của Ninh Thuận nói riêng dẫn đến công tác thu xếp vốn (từ vốn 

vay ngân hàng) triển khai đầu tư xây dựng dự án gặp nhiều khó khăn. Dự kiến trong tương lai gần sẽ bắt đầu 

các bước triển khai xây dựng đầu tiên.

DỰ ÁN KHU KHÁCH SẠN DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG ĐIỆN LỰC TẠI NINH THUẬN

DỰ ÁN KHU NHÀ VƯỜN CỒN KHƯƠNG

Năm 2018, đối tác – Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Nam Long đã nộp đơn khởi kiện lên Trung tâm 

trọng tài thương mại Cần Thơ đề nghị chấm dứt 

Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa hai bên và yêu 

cầu Công ty bồi thường tổn thất.

Trung tâm Trọng tài Thương mại Cần Thơ đã thụ 

lý hồ sơ với số hiệu 01/2018/TTTTTMCT về quan 

hệ pháp luật:”Tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh 

doanh” và đến ngày 12/02/2019, Trung tâm trọng 

tài Thương mại Cần Thơ đã ra phán quyết Trọng 

tài vụ tranh chấp số 01/2018 xử lý chấm dứt Hợp 

đồng hợp tác kinh doanh giữu hai bên và yêu cầu 

Công ty bồi thường và vi phạm Hợp đồng với tổng tiền 

28.507.680.000 đồng.

Công ty không đồng ý với phán quyết của Trung tâm 

Trọng tài Thương mại Cần Thơ do quá bất hợp lý. Công 

ty đã nộp đơn lên Tòa án nhân dân TP. Cần Thơ để yêu 

cầu hủy phán quyết của Trung tâm Trọng tài Thương 

mại Cần Thơ và đến tháng 06/2019, Tòa án nhân dân 

TP. Cần Thơ đã ra phán quyết tuyên hủy hiệu lực của 

Trung tâm Trọng tài Thương mại TP. Cần Thơ.

Hiện Công ty Nam Long đang nộp đơn lên Tòa án nhân 

dân để giải quyết vụ việc, song song đó, Công ty sẽ 

quyết tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.
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KHU NGHỈ DƯỠNG ĐIỆN LỰC TẠI KHU DU LỊCH BÃI THƠM, XÃ BÃI THƠM, 
HUYỆN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 
CÁC DỰ ÁN (tiếp theo)

Do địa phương đang điều chỉnh quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 nên đồ án quy hoạch 1/500 

của dự án chưa được xem xét phê duyệt. Hiện Công ty đang tiến hành các thủ tục đầu tư khác như 

đánh giá tác động môi trường và xin điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất.

Ngày 30/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành quyết định về việc phê duyệt Đồ án điều 

chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch và dân cư xã Bãi Thơm tại xã Bãi Thơm, huyện Phú 

Quốc (nay là Thành phố Phú Quốc). Ngày 20/01/2021, Ban quản lý Kinh tế đề nghị Công ty sớm nộp hồ 

sơ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 của dự án. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo một đồ án quy hoạch 1/500 

của dự án thực sự là tạo nên một điểm nhấn về kiến trúc quy hoạch cho Thành phố Phú Quốc trong 

tương lai, là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong nước và quốc tế, góp phần tạo nên một Thành phố 

Phú Quốc hiện đại và đáng sống, Công ty đã xin gia hạn thêm thời gian và được Ban quản lý Khu kinh 

tế đồng ý cho gia hạn đến hết tháng 04/2021 hoàn thành lập, trình phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500 của dự án.

DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÁCH SẠN DU LỊCH ĐIỆN LỰC VŨNG TÀU

Hiện tại Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu đang tiến hành sửa chữa nâng cấp. Quy mô sau sửa 

chữa: Nâng cấp toàn bộ công trình lên chuẩn 4 sao, gia cố và nâng thêm 01 tầng với tổng quy mô 

10.634 m2 sàn xây dựng, chia thành 122 phòng.

Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 150 tỷ đồng.

CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC ĐẦU TƯ TẠI HUYỆN CỦ CHI

Đối với 02 dự án hợp tác với Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản Hà Quang tại huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí 

Minh, Công  ty đã đạt được thỏa thuận với đối tác theo hướng hoán chuyển các chi phí ECINVEST 

đã đầu tư để đổi thành 01 khu dự án mới có quy mô khoảng 8,5 ha liền thửa để Công ty có thể triển 

khai dự án hoặc chuyển nhượng lại thu hồi vốn đầu tư.

Từ năm 2018 đến nay, chỉ hoán chuyển được 4,7 ha sang người đại diện của Công ty do Hợp tác xã 

Hà Quang liên tục không hợp tác. Hiện tại Công ty đang thực hiện kế hoạch chuyển tên toàn bộ 

đất nhận bàn giao từ Hợp tác xã Hà Quang sang người đại diện của Công ty để bảo toàn vốn của 

Công ty.

Địa điểm: 5/11 Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Khách sạn đã hoàn thành trong tháng 10/2019 và bắt đầu đưa vào khai thác từ tháng 11/2019. Dự 

kiến Công ty sẽ có nguồn thu ổn định từ việc hợp tác kinh doanh này sau khi kết thúc dịch bệnh 

Covid-19.

KHÁCH SẠN DU LỊCH ĐIỆN LỰC

CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

Công ty Cổ phần TMDV Xuất nhập khẩu và Du lịch Cuộc sống Việt có đội ngũ nhân viên yêu nghề, 

năng động, sáng tạo, có thâm niên và kinh nghiệm trong ngành trên dưới 10 năm kết hợp với một 

bộ máy tổ chức có phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, VIETLIFE TRAVEL đã tổ chức thành 

công nhiều tour du lịch trong và ngoài nước cho nhiều đơn vị khách hàng. Các chương trình du lịch 

trong và ngoài nước phòng phú, đa dạng đã và đang thu hút sự quan tâm của du khách như: Ngắm 

hoa anh đào trên đất Phù Tang Nhật Bản; vòng quanh Châu Âu với Hà Lan – Đưc – Bỉ – Pháp – Áo – 

Ý, huyền thoại xứ Vân Nam (Côn Minh – Đại Lý – Lệ Giang); Thiên đường hạ giới (Nga My Sơn – Cửu 

Trại Câu); Cửu đô – Kinh đô của chín triều đại với Phủ Khai Phong cổ kính; Xứ sở dầu mỏ: Brunei 

Darussalam; Khám phá sông nước Cửu Long, Con đường di sản Miền Trung; Đường Trường Sơn 

huyền thoại; Ngàn năm Thăng Long Đông Đô… Cùng những chương trình giao lưu văn hóa mang 

đậm bản sắc dân tộc: Lễ Hội Ook – Bon – bok (Kh’mer), Lễ Hội Cồng Chiêng Tây Nguyên, Festival 

Huế…
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

STT Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 % 2021/2020

1 Tổng giá trị tài sản 1.709.331 1.545.634 90,42%

2 Doanh thu thuần 109.893 9.015 8,20%

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 31.162 1.809 -94,19%

4 Lợi nhuận khác -137 -36 -73,40%

5 Lợi nhuận trước thuế 31.025 1.773 -94,29%

6 Lợi nhuận sau thuế 24.987 957 -96,17%

7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 0% - -

Đơn vị tính: Triệu đồng

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2020 Năm 2021

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn:

(Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)
Lần 1,23 1,27

Hệ số thanh toán nhanh:

(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)
Lần 1,19 1,22

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản Vòng 71,22 68,12

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Vòng 247,52 213,63

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho

(Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)
Vòng  2,54  0,23 

Vòng quay tổng tài sản

(Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân)
Vòng  0,09  0,01 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 22,74 10,61

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 6,18 0,19

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 1,96 0,06

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ 

Doanh thu thuần
% 28,36 20,07
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CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

Hệ số thanh toán ngắn hạn và Hệ số thanh toán nhanh năm 2021 của Công ty là 1,27 và 1,22 lần, tăng 

nhẹ so với năm 2020 lần lượt là 1,23 và 1,19 lần. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 1.237,483 tỷ đồng, giảm 

161,930 tỷ tương ứng giảm 11,54% so với năm 2020. Nguyên nhân vì trong năm 2021, Công ty đã giảm 

các khoản đầu tư tài chính để thanh toán các khoản trả trước cho người bán và các các chi phí như 

chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố. Bên cạnh đó, nợ 

ngắn hạn đạt 977,084 tỷ đồng, giảm 160,447 tỷ đồng tương ứng giảm 14,10% so với năm 2020. Nguyên 

nhân chủ yếu là do các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn trong năm 2021 giảm 318,503 tỷ đồng, 

tương ứng giảm 53,76% so với năm 2020.. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của Công ty đều ở mức 

an toàn cho thấy được Công ty có đủ khả năng để chi trả cho toàn bộ khoản nợ vay ngắn hạn của mình.

CHỈ TIÊU NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

Trong năm 2021, vòng quay hàng tồn kho và vòng quay tổng tài sản đều giảm so với năm 2020. Cụ 

thể, vòng quay hàng tồn kho ghi nhận 0,23 vòng, giảm 230,92% so với 2,54 vòng so với năm 2020. 

Nguyên nhân chủ yếu là do giá vốn hàng bá của Công ty giảm mạnh 86,565 tỷ đồng, tương ứng 

giảm 88,61% so với năm 2020 do trong năm Công ty không thực hiện các hoạt động kinh doanh 

bất động sản và các hoạt động nhà hàng khách sạn cũng như cung cấp dịch vụ điện lực bị ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh covid -19. Bên cạnh đó, vòng quay tổng tài sản năm 2021 đạt 0,01 vòng, giảm 

8,05% so với mức 0,09 vòng năm 2020. Nguyên nhân là do doanh thu thuần giảm  100,878  tỷ đồng, 

tương ứng giảm 91,80% so với năm 2020 chủ yếu do hoạt động kinh doanh không thuận lợi

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty trong năm 2021 đều giảm so với năm 2020. Hệ số ROS 

và ROE lần lượt đạt 10,61% và 0,19%, giảm so với mức 22,74% và 6,18% năm 2020. Tình hình hoạt 

động kinh doanh không ổn định trong năm 2021 đã khiến lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 957 

triệu đồng, giảm 24,030 tỷ đồng, tương ứng giảm 96,17% so với năm 2020. Hệ số ROA và Hệ số Lợi 

nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ Doanh thu thuần năm 2021 lần lượt đạt mức 0,06% và 

20,07%, giảm so với mức 1,96% và 28,36% năm 2020. Những ảnh hưởng của dịch bệnh, các yếu tố 

kinh doanh trong năm không thuận lợi cùng chi phí phát sinh đột biến đã ảnh hưởng lên các chỉ số 

về khả năng sinh lời của Công ty.

Sự an toàn trong nguồn vốn hoạt động luôn được Ban lãnh đạo chú trọng. Cơ cấu vốn của CTCP 

Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ điện lực được tài trợ chủ yếu bằng nợ phải trả với tỷ trọng 71,22% 

tổng nguồn vốn. Hệ số nợ/ tổng tài sản và hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu năm 2021 giảm nhẹ so với năm 

2020, lần lượt duy trì ở mức 68,12% và 213,63%. Công ty duy trì cấu trúc vốn hợp lý để phù hợp 

với định hướng hoạt động kinh doanh thương mại điện lực và các hoạt động kinh doanh nhà hàng 

khách sạn và bất động sản.

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

CỔ PHẦN

Tổng số cổ phiếu 
đã phát hành

45.407.161
cổ phiếu

45.407.161
cổ phiếu

Số lượng cổ 
phiếu đang 

lưu hành

Số lượng
cổ phiếu quỹ

0
cổ phiếu

Cổ phần
phổ thông

Loại cổ phần

10.000 đồng/
cổ phần

Mệnh giá 
cổ phần

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

STT Loại cổ đông Số cổ phần
Giá trị

 (triệu đồng)
Tỷ lệ sở hữu

I Cổ đông trong nước 45,391,441 453,914,410,000 99.96%

1 Tổ chức 24,396,680 243,966,800,000 53.73%

2 cá nhân 20,994,761 209,947,610,000 46.24%

II Cổ đông nước ngoài 15,720 157,200,000 0.03%

1 Cá nhân 0 0 0%

2 Tổ chức 15,720 157,200,000 0.03%

III Cổ phiếu quỹ 0 0 0%

Tổng cộng (I+II) 45,407,161 454,071,610,000 100%

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: 0%
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DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TỪ TRÊN 5% 
VỐN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY

STT Tên cổ đông Địa chỉ Số giấy CN 
ĐKDN

Ngành nghề 

Kinh doanh

Số cổ phần 

nắm giữ 

(cổ phần)

Tỷ lệ/VĐL 

(%)

1

Công ty Cổ 

Phần Công 

nghệ và Thiết 

bị điện Hà Nội 

Tầng 8, tòa nhà VIT, 

Số 519 đường Kim Mã, 

Phường Ngọc Khánh, 

Quận Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

0105295960

Sản xuất thiết 

bị đo lường, 

kiểm tra, định 

hướng và điều 

khiển…

15.000.000 33,03%

2

Công ty Cổ 

phần Giải pháp 

Đầu tư Thái Sơn

25-25A Tăng Bạt Hổ, 

Phường 11, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

1101356741

Hoạt động của 

các câu lạc bộ 

thể thao…

9.212.064 20,29%

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Từ thời điểm thành lập đến nay, Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực đã trải 

qua 3 đợt tăng vốn sau:

Thời 

điểm
Giá trị tăng thêm

Vốn điều lệ 

thực góp

Hình thức tăng/
giảm vốn Ghi chú

07/2007 Thành lập công ty 275.131.250.000
Góp vốn bằng tiền 

mặt và tài sản

Giấy CNĐKKD lần đầu số 4103007426 

do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp 

ngày 30/07/2007.

2009 28.940.360.000 304.071.610.000
Phát hành cho cổ 

đông hiện hữu

NQ số 06/NQ-ĐHĐCĐ-PIST ngày 

14/05/2009;

Công ty phát hành khi chưa nhận được 

giấy phép của UBCKNN, đã nộp phạt và 

điều chỉnh số vốn đã phát hành theo 

đúng yêu cầu của UBCKNN.

2020 150.000.000.000 454.071.610.000
Phát hành riêng lẻ 

cho nhà đầu tư

NQ số 15/NQ-EIN-ĐHĐCĐ ngày 

24/07/2019.

Công văn số 3565/UBCK-QLCB  ngày 

28/05/2020 Vv báo cáo kết quả chào 

bán cổ phiếu riêng lẻ.

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có Các chứng khoán khác: Không có

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ 
CỦA CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo)
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI 
TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

TÁC ĐỘNG LÊN MÔI TRƯỜNG

TỔNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH (GHG) TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP

Theo Báo cáo về khí hậu do Tổ chức Khí tượng 

Thế giới của Liên Hợp Quốc công bố ngày 

25/10/2021, có 3 loại khí gây hiệu ứng nhà kính 

chính là CO2, metan và N2O. Nồng độ của 3 loại 

khí này đều tăng qua từng năm, trong đó khí 

CO2 là tác nhân chính, chiếm tới 66% tác động 

khiến Trái Đất nóng lên. Tổ chức Khí tượng Thế 

giới cảnh báo, với việc phát khí thải tiếp tục tăng 

cùng với nhiệt độ cao, con người sẽ phải hứng 

chịu thêm nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan. 

Dưới tác động của biến đổi khí hậu, quá trình diễn 

ra từ từ như nhiệt độ tăng và nước biển dâng, 

quá trình xảy ra nhanh là sự gia tăng của hiện 

tượng thời tiết cực đoan. Phát thải khí nhà kính 

ngày càng tăng là nguyên nhân chủ yếu của xu 

thế ấm lên toàn cầu, tầng ozon bị phá huỷ dẫn 

đến sự tăng cường độ bức xạ tử ngoại trên 

mặt đất, là nguyên nhân gây bệnh ung thư 

da và các bệnh về mắt.

Tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia 

Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến 

đổi khí hậu (COP26); các quốc gia tham 

dự trong đó có Việt Nam đã thể hiện quyết 

tâm và đạt được nhiều thỏa thuận để ứng 

phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Ngày 

11/02/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị 

quyết số 55-NQ/TW về định hướng Chiến 

lược phát triển năng lượng quốc gia của 

Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045, trong đó ưu tiên khai thác, sử dụng 

các nguồn năng lượng sạch; ưu tiên phát 

triển điện khí.

Hiểu rõ được ảnh hưởng nghiêm trọng của vấn đề này, Công ty đặc biệt chú ý Khuyến khích sáng 

kiến, sáng tạo về tiết kiệm năng lượng, xây dựng những kế hoạch nhằm giảm thiểu lượng khí nhà 

kính thải ra môi trường. Công ty nghiên cứu xây dựng hệ thống xử lý chất thải thân thiện với môi 

trường với kỹ thuật mới nhằm giảm thiểu khí nhà kính trong quá trình hoạt động và duy trì truyền 

thông về vấn đề bảo vệ môi trường nhằm nâng cao ý thức của từng CBCNV trong Công ty.

TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

Công ty định kì yêu cầu các văn phòng, nhà máy của 

mình báo cáo tình hình sử dụng năng lượng nhằm 

theo dõi mức sử dụng năng lượng của công ty. Hoạt 

động tiêu thụ năng lượng của nhà máy phải tuân thủ 

quy định và định mức năng lượng nhằm tối đa hóa 

hiệu quả của hệ thống vận hành kết hợp với tiết kiệm 

năng lượng. Nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường 

của cán bộ công nhân viên, việc truyền thông nội bộ 

được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc. Toàn 

thể nhân viên công ty luôn ý thức trong việc thực 

hành tiết kiệm năng lượng vì mục tiêu phát triển bền 

vững của công ty.

TIÊU THỤ NƯỚC

Các nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng 

đang phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến 

nguồn nước. Ở nhiều nơi đã và đang xảy ra tình trạng 

lượng nước cung cấp bị suy giảm nghiêm trọng đi đôi 

với hiện tượng lũ lụt, nước biển dâng, triều cường, xâm 

nhập mặn, … Các hiện tượng này ảnh hưởng tiêu cực 

đến đời sống của người dân và ảnh hưởng đến nguồn 

cung nước của công ty. Hiểu được vấn đề này, công ty 

chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro 

ô nhiễm nguồn nước bằng việc nâng cấp hệ thống xử 

lý nước thải trước khi thải ra môi trường, bảo vệ môi 

trường sống, khuyến khích cán bộ công nhân viên sử 

dụng tiết kiệm nước.
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI 
TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY (tiếp theo)

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Kể từ khi chính thức hoạt động cho đến nay, Công ty luôn tuân thủ pháp luật và các quy định về 

bảo vệ môi trường, do đó chưa bị xử phạt về việc vi phạm liên quan đến môi trường.

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chế độ làm việc của Công ty luôn đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của Bộ Luật lao động và 

thực hiện các chế độ đãi ngộ phù hợp cho người lao động đảm bảo theo quy định của pháp luật về 

sử dụng lao động. Công ty luôn khuyến khích người lao động nghỉ phép và nghỉ lễ, tết theo đúng 

quy định.

Về phúc lợi Căn cứ vào hiệu quả kinh doanh, định kỳ hàng năm Công ty sẽ tổ chức cho CBNV 

tham quan nghỉ mát hoặc trích một khoản tiền cho người lao động tự tổ chức đi 

du lịch cùng người thân nhằm tái tạo sức lao động. Công ty luôn thanh toán đầy 

đủ, đúng hạn các loại bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cũng 

như tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Ngoài ra Công ty cũng 

luôn chú trọng đến dịp các lễ, tết và lương tháng 13 cho người lao động nhằm 

khuyến khích, động viên CBNV gắn bó lâu dài cùng với Doanh nghiệp.

Về đào tạo Các buổi huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động được tổ chức định kỳ hàng 

năm. Công ty đã mời Phòng Cảnh sát PCCC địa phương về huấn luyện công tác 

phòng cháy chữa cháy tại Công ty. 

Ngoài ra, Công ty còn tổ chức huấn luyện nghiệp vụ nâng cao cho khối văn 

phòng nhằm cải thiện chất lượng công việc, nâng cao khả năng quản trị doanh 

nghiệp, nâng cao nghiệp vụ chuyên sâu.

Bên cạnh đó, công ty còn tổ chức thêm các chương trình phát triển kỹ năng và 

học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự 

nghiệp. Công ty tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các cán bộ công nhân viên tự 

học tập để phát triển kỹ năng và phát triển sự nghiệp

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG 
ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Công ty luôn thực hiện tốt trách nhiệm của mình đối 

với cộng đồng địa phương tại địa bàn kinh doanh. 

Công ty luôn cam kết đóng góp vào sự phát triển 

kinh tế bền vững, cải thiện chất lượng cuộc sống 

của cộng đồng địa phương.

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN 
HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VỐN 
XANH THEO HƯỚNG DẪN CỦA 
UBCKNN

Hoạt động thị trường vốn xanh là một trong những 

hoạt động mới được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 

thúc đẩy phát triển thời gian gần đây. Đây là hoạt 

động phát hành những loại giấy tờ có giá với mục 

đích huy động vốn cho các chính sách, kế hoạch 

sản xuất xanh và hoạt động liên quan đến môi 

trường của từng doanh nghiệp. 

Công ty luôn cập nhật và theo dõi các tin tức mà Uỷ 

ban Chứng khoán công bố, từ đó có những chỉnh 

sửa chính sách quản trị nội bộ cho phù hợp, đảm 

bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Uỷ ban 

Chứng khoán Nhà nước. Công ty cũng luôn cải tiến 

các chính sách hoạt động của Công ty theo hướng 

“sản xuất xanh”, hướng đến mục tiêu phát triển bền 

vững trong tương lai.



BÁO CÁO CỦA 
BAN TỔNG 
GIÁM ĐỐC

Đánh giá 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 tương lai

Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với 

ý kiến kiểm toán
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY SO VỚI KẾ HOẠCH VÀ CÁC KẾT 
QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRƯỚC ĐÂY

• Công ty đã tiến hành tái cấu trúc công ty, bộ máy lãnh 

đạo, với những thành viên có năng lực và kinh nghiệm 

chuyên môn cao. Công ty đã từng bước khắc phục 

các tồn tại, kiện toàn bộ máy tạo động lực để thúc đẩy 

hoạt động sản xuất và quản lý có hiệu quả các nguồn 

lực của Công ty.

• Các cán bộ công nhân viên Công ty tiếp tục gắn bó 

lâu dài; nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản 

xuất kinh doanh, tin tưởng vào định hướng phát triển 

lâu dài của Ban điều hành.

• Tình hình kinh tế thế giới trong năm 2020 gặp nhiều khó khăn, GDP thế giới ghi nhận tăng 

trưởng âm. Nhiều doanh nghiệp lớn tuyên bố phá sản, hàng nghìn người lao động trở thành 

thất nghiệp, dẫn đến các doanh nghiệp của Việt Nam gặp nhiều khó khăn; trong đó có EIN.

• Tình hình dịch bệnh COVID - 19 tiếp tục diễn ra trong những tháng đầu năm 2021 là một biến 

động lớn có thể ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của Công ty.

Trong năm 2021,

• Về năng lực tài chính Công 

ty có thể chủ động nguồn 

vốn để triển khai thực hiện 

các dự án. Ngoài ra, Công ty 

còn có khả năng huy động 

vốn bằng hình thức vay ngân 

hàng, liên doanh cùng với 

các doanh nghiệp, nhà đầu 

tư và phát hành cổ phiếu 

trên thị trường chứng khoán.

Thuận lợi:

Khó khăn:

NHỮNG TIẾN BỘ CÔNG TY ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

• Sắp xếp lại bộ máy nhân sự tại các bộ phận kinh doanh nhằm tiết kiệm tối đa các khoản chi phí 

không hợp lý, thúc đẩy bộ phận kinh doanh tìm kiếm khai thác khách hàng mới và duy trì ổn định 

khách hàng tiềm năng của công ty.  

• Nắm bắt hiệu quả các thay đổi của thị trường để tối đa hóa lợi nhuận thông qua việc điều chỉnh 

chính sách bán hàng kịp thời nên giữ được quy mô thị trường và khách hàng tiềm năng.

• Thực hiện tốt chính sách nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, bổ sung và luân chuyển cán bộ quản lý 

trung- cao cấp; Bảo đảm việc chi trả tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng phù hợp, và thu nhập cho 

người lao động ổn định.

• Áp dụng và cải tiến công nghệ thông tin trong kinh doanh, quan hệ cổ đông và quan hệ khách hàng.

• Công bố thông tin định kỳ và thông tin bất thường khác đầy đủ theo quy định hiện hành của 

UBCKNN và Sở GDCK Hà Nội.

• Xây dựng tốt văn hoá công ty trên cơ sở tất cả CBCNV đồng thuận, tôn trọng và tuân thủ; liên kết 

hoạt động và chia sẻ những giá trị tinh thần, vật chất giữa cá nhân với công ty, đối tác, khách hàng.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH TÀI SẢN TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021
%Tăng/giảm so 

với năm trước
Tỷ trọng 

năm 2020
Tỷ trọng 

năm 2021

Tài sản ngắn hạn 1.398.874 1.237.483 -11,54% 81,84% 80,06%

Tài sản dài hạn 310.458 308.151 -0,74% 18,16% 19,94%

Tổng tài sản 1.709.331 1.545.634 -9,58% 100,00% 100,00%

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021
%Tăng/giảm so 

với năm trước
Tỷ trọng 

năm 2020
Tỷ trọng 

năm 2021

Nợ ngắn hạn 1.137.530 977.084 -14,10% 93,43% 92,81%

Nợ dài hạn 79.935 75.728 -5,26% 7,03% 7,75%

Tổng nợ phải trả 1.217.465 1.052.811 -13,52% 100,00% 100,00%

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của ECINVEST 

đạt 1.545,634 tỷ đồng, giảm 163,697 tỷ đồng 

tương ứng giảm -9,58% so với năm 2020. Tài sản 

ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn với 80,06% trong 

cơ cấu tổng tài sản, trong khi đó tài sản dài hạn 

chiếm 19,94%. 

Tài sản ngắn hạn đạt 1.237,483 tỷ đồng, giảm 

11,54% so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân 

chủ yếu do công ty giảm các khoản đầu tư nắm 

giữ đến ngày đáo hạn ở các ngân hàng thương 

mại, cụ thể giảm 232,220 tỷ đồng, tương ứng giảm 

19,39% so với năm 2020 khi Công ty thực hiện các 

chính sách tín dụng thương mại nhằm gia hạn thời 

Tổng nợ phải trả của ECINVEST cuối năm 2021 ghi 

nhận 1.052,811 tỷ đồng, giảm 164,654 tỷ đồng, 

tương ứng giảm 13,52% so với năm 2020.

 Nợ ngắn hạn năm 2021 đạt 977,084 tỷ đồng, giảm 

14,10% so với năm 2020. Trong năm, Công ty có các 

khoản phải trả ngắn hạn khác và vay và nợ thuê tài 

chính ngắn hạn lần lượt chiếm 66,47% và28,04% 

tổng khoản mục nợ ngắn hạn. 

gian thanh toán cho khách hàng, hỗ trợ khách 

hàng trong khoảng thời gian khó khăn của dịch 

bệnh COVID - 19. Trong đó, các khoản đầu tư 

tài chính dài hạn đạt 965,290 tỷ đồng, chiếm 

tỷ trọng lớn 78,00% trong cơ cấu tài sản ngắn 

hạn. 

Tài sản dài hạn đạt 308,151 tỷ đồng, giảm nhẹ 

0,74% so với cùng kỳ năm 2020. Hầu hết các 

khoản mục trong tài sản dài hạn đều thay đổi 

không đáng kể. Tài sản dở dang dài hạn chiếm 

tỷ trọng lớn, cụ thể là 44,48% trong tài sản dài 

hạn của Công ty, đạt 137,055 tỷ đồng vào cuối 

năm 2021.

81,84%

18,16%

Tỷ trọng năm 2020

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

80,06%

19,94%

Tỷ trọng năm 2021

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

Các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 

ghi nhận giảm 318,503 tỷ đồng tương ứng giảm 

53,76% so với năm 2020. Tổng Vay nợ ngắn hạn 

tính đến 31/12/2021 là 273,929 tỷ đồng. Ngoài ra, 

khoản phải trả ngắn hạn khác tăng 36,83%% so 

với năm 2020 là do tăng 174,762 tỷ đồng khoản 

phải trả cho Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp 

Thuận Phát.

93,43%

7,03%

Tỷ trọng năm 2020

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn

92,81%

7,75%

Tỷ trọng năm 2021

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ 
CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG 
TƯƠNG LAI

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

Về cơ cấu tổ chức Trong năm, công ty đã sắp xếp lại bộ máy tổ chức và nhân sự của các phòng ban 

cho phù hợp với thực tiễn hoạt động của công ty

Về chính sách

Về quản lý

Nhờ thực hiện chính sách bán hàng, phân phối hợp lý và linh hoạt, công ty vẫn 

giữ vững được thị phần của mình và có mối quan hệ tốt đẹp với những khách 

hàng thân thiết

Luôn thực hiện tốt chính sách nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, bổ sung và luân 

chuyển cán bộ quản lý; Trong năm, Công ty bảo đảm việc chi trả đầy đủ tiền 

lương, phụ cấp, tiền thưởng đúng hạn và phù hợp cho người lao động

Ban điều hành Công ty luôn tìm ra những chính sách và giải pháp quản lý mới 

phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong hoạt động kinh doanh.

Trong tương lai, hoạt động chiến lược trọng tâm của Công ty là khai thác hiệu quả lĩnh 

vực dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế, dịch vụ lưu trú, các dịch vụ ngành điện.

Song song với đầu tư vào dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế, dịch vụ lưu trú, các dịch 

vụ ngành điện, Công ty cũng lên kế hoạch duy trì hoạt động kinh doanh bất động sản 

và các dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu khác nhau, đảm bảo hoạt động sản xuất 

kinh doanh thông suốt, đảm bảo duy trì việc làm ổn định cho người lao động, phát huy 

thương hiệu của mình, không ngừng tăng trưởng doanh số và lợi nhuận.

Không có

Công ty nhanh chóng áp dụng các cải tiến công nghệ thông tin trong quản trị 

kinh doanh, quan hệ cổ đông và quan hệ khách hàng.

Công ty đảm bảo công bố thông tin định kỳ và thông tin bất thường đầy đủ và 

tuân thủ đúng theo quy định hiện hành của UBCKNN và Sở GDCK Hà Nội. Công 

ty luôn xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các Nhà đầu tư trong và 

ngoài nước.

Công ty xây dựng văn hoá, môi trường làm việc dựa trên cơ sở tất cả CBCNV 

đồng thuận và tôn trọng lẫn nhau; Các buổi họp cũng được tổ chức nhằm chia 

sẻ những giá trị tinh thần - vật chất, những khó khăn của cán bộ công nhân viên 

trong quá trình làm việc để Ban điều hành nắm tình hình và đưa ra giải pháp.



ĐÁNH GIÁ CỦA 
HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ

Đánh giá của Hội đồng quản trị về 

các mặt hoạt động của Công ty

Đánh giá của Hội đồng quản trị về 

hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

công ty

Các kế hoạch, định hướng của Hội 

đồng quản trị
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN 
TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA 
CÔNG TY

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

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

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2021 có thể được xem như một năm khó khăn 

của Công ty khi các khó khăn thách thức từ dịch 

bệnh COVID - 19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Do 

tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID – 19 đã 

khiến các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận của 

Công ty trong năm 2021 chưa đạt được kế hoạch 

do ĐHĐCĐ thường niên thông qua. 

• Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc, giám 

sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị, kế hoạch 

kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị thông qua.

• Trong quá trình thực hiện quyền hạn và trách nhiệm, Hội đồng quản trị luôn tuân thủ Điều 

lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, xem xét, khuyến nghị, chỉ đạo để Ban 

Tổng giám đốc điều hành một cách tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và 

Cổ đông. 

• Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động của Công ty theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, 

thường xuyên báo cáo, trao đổi với Hội đồng Quản trị và có những điều chỉnh kịp thời đảm 

bảo đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra

• Tiến hành thủ tục tăng vốn điều lệ công ty (dự kiến 1.500 tỷ VND), đồng thời tìm kiếm các nhà 

đầu tư có tiềm năng dễ kêu gọi thêm vốn đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm của công ty. 

• Tiếp tục củng cố thương hiệu; duy trì hoạt động ổn định, ngày càng phát triển;

• Tìm kiếm đối tác chiến lược để triển khai Hợp tác đầu tư, kinh doanh các dự án nghỉ dưỡng 

của Công ty theo hướng xây dựng chuỗi giá trị và địa bàn hoạt động trải rộng. Có thể phát 

hành cổ phần hoặc mua cổ phần của đối tác để gắn kết chặt chế trong chuỗi giá trị.

• Xây dựng các bộ giải pháp quản trị doanh nghiệp nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu 

quả;

• Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức Công ty theo hướng tỉnh gọn, hiệu quả, tập trung tối da 

vào đội ngũ kinh doanh;

• Triển khai các dự án hiện tại của Công ty, sửa chữa nâng cấp Khách sạn Điện lực Vũng Tàu để 

tăng khả năng cạnh tranh đối với các đơn vị cùng ngành; 

• Triển khai mở rộng kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu, với các đối tác lớn, có tiềm năng.

Thực hiện tốt trách nhiệm về môi trường và xã hội luôn là định hướng chiến lược cốt lõi của Hội đồng 

quản trị ECINVEST. Các chính sách về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước và giảm phát thải nhà 

kính luôn được công ty áp dụng linh hoạt. Công ty ủng hộ các chiến dịch phòng chống dịch bệnh 

COVID – 19 trên địa bàn hoạt động của mình. Ngoài ra, Công ty còn sử dụng nguồn quỹ để giúp đỡ 

các hoàn cảnh khó khăn, chung tay bảo vệ môi trường.

Hội đồng quản trị đã có những cố gắng về 

việc đưa ra chính sách, phương hướng, 

chiến lược phát triển cho công ty. Bên 

cạnh đó còn có sự đóng góp của Ban điều 

hành và toàn thể cán bộ người lao động ở 

công ty đã đồng lòng chung sức với HĐQT 

để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất này.



QUẢN TRỊ 
CÔNG TY

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Các giao dịch, thù lao và các khoản 

lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban 

Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH PHẦN VÀ CƠ CẤU CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH PHẦN VÀ CƠ CẤU HĐQT

Tính tại ngày 31/12/2021

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

1 Ông Lã Quang Bình Chủ tịch HĐQT 0 0%

2 Ông Phùng Hoài Ngọc
Thành viên HĐQT kiêm Tổng 

Giám đốc
0 0%

3 Ông Nguyễn Duy Tân Thành viên HĐQT 9.212.064 20,3%

4 Ông Hoàng Huy Hùng Thành viên HĐQT 0 0%

5 Ông Trần Ngọc Thắng
Thành viên HĐQT kiêm Giám 

đốc chi nhánh Hà Nội
0 0%

Ông LÃ QUANG BÌNH
 Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 16/04/1979

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Chức vụ hiện nay tại tổ 

chức khác:

 ɯ Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Giải pháp Thanh 

toán Điện lực & Viễn thông (ECPay); 

 ɯ Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Khách sạn Bến 

Du Thuyền.

Số cổ phần nắm giữ tại 

thời điểm hiện nay:

0 CP, chiếm 0% VĐL

• Đại diện: 0 CP, chiếm 0% VĐL

• Cá nhân sở hữu: 0 CP, chiếm 0% VĐL

Số cổ phần nắm giữ tại thời 

điểm hiện nay của những 

người có liên quan:

Không có

2001 - 2005 Làm việc tại Cục Tin học và Thống kê Tài chính - Bộ Tài Chính

2005 – 2007 Làm việc tại CTCP DSC Việt Nam

2007 – 2010 Làm việc tại CTCP Phần mềm Kim Long

2010 – nay

Làm việc tại CTCP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn 

thông; CTCP Giải pháp Đầu tư Thái Sơn; CTCP Truyền hình 

trực tuyến Việt Nam (VTVLive) – Tổng Công ty Truyền hình 

cáp Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam; CTCP Thể thao 24; 

CTCP Khách sạn Bến Du Thuyền

Quá trình công tác

Ông PHÙNG HOÀI NGỌC
 Thành viên Hội đồng quản trị

Ông TRẦN NGỌC THẮNG
 Thành viên Hội đồng quản trị

Xem thông tin tại Chương II mục 2 - Tổ chức và nhân sự

Xem thông tin tại Chương II mục 2 - Tổ chức và nhân sự
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Ông NGUYỄN DUY TÂN
 Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 01/11/1981

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Chức vụ hiện nay tại tổ 

chức khác:

 ɯ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giải pháp Đầu 

tư Thái Sơn; 

 ɯ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần giải pháp 

thanh toán Điện lực và Viễn thông;

 ɯ Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư công nghệ 

thương mại dịch vụ Hòa Bình.

Số cổ phần nắm giữ tại 

thời điểm hiện nay:

9.212.064 CP, chiếm 20,3% VĐL

• Đại diện: 9.212.064 CP, chiếm 20,3% VĐL

• Cá nhân sở hữu: 0 CP, chiếm 0% VĐL

Số cổ phần nắm giữ tại thời 

điểm hiện nay của những 

người có liên quan:

CTCP Giải pháp Đầu tư Thái Sơn nơi ông Nguyễn 

Duy Tân làm TGĐ nắm giữ 9.212.064 CP tương ứng 

20.3% VĐL

Năm 2014 TGĐ CTCP Giải pháp Đầu tư Thái Sơn

Năm 2015

TGĐCTCP Giải pháp Đầu tư Thái Sơn; Giám đốc kinh doanh 

chi nhánh HCM – CTCP Giải pháp Thanh toán Điện lực và 

viễn thông.

Năm 2016 Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn;

Hiện nay
Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần giải pháp thanh toán 

Điện lực và Viễn thông.

Quá trình công tác

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)
Ông HOÀNG HUY HÙNG

 Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 26/12/1985

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Chức vụ hiện nay tại tổ 

chức khác:

 ɯ Phó Tổng Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần 

giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông;

 ɯ Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp 

Thuận Phát.

Số cổ phần nắm giữ tại 

thời điểm hiện nay:

0 CP, chiếm 0% VĐL

• Đại diện: 0 CP, chiếm 0% VĐL

• Cá nhân sở hữu: 0 CP, chiếm 0% VĐL

Số cổ phần nắm giữ tại thời 

điểm hiện nay của những 

người có liên quan:

Không có

2007 - 2008 Nhân viên kinh doanh CTCP Hoang Hảo

2008 - 2011 Quản lý kinh doanh CTCPmạng thanh toán Vina

2011 - nay

Phó Tổng Giám đốc kinh doanh CTCPgiải pháp thanh toán 

Điện lực và Viễn thông; Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư nông 

nghiệp Thuận Phát.

Quá trình công tác

DANH SÁCH THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT TRONG NĂM

Không có thay đổi trong danh sách thành viên Hội đồng quản trị năm 2021
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN 
TRỊ ĐỘC LẬP

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CÓ CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Không có

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CỦA CÁC CUỘC HỌP

CÁC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Không có

Không có

Năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã bám sát triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội 

đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua. Hội đồng quản trị với tình thần trách nhiệm cao, tập 

trung giải quyết khó khăn, chỉ đạo kịp thời, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong mọi 

lĩnh vực. HĐQT đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị 

Công ty và tình hình thực tế của Công ty.

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

1 Ông Lã Quang Bình Chủ tịch HĐQT 16 100%

2 Ông Phùng Hoài Ngọc
Thành viên HĐQT kiêm 

Tổng Giám đốc
16 100%

3 Ông Nguyễn Duy Tân Thành viên HĐQT 16 100%

4 Ông Hoàng Huy Hùng Thành viên HĐQT 16 100%

5 Ông Trần Ngọc Thắng
Thành viên HĐQT kiêm 

Giám đốc chi nhánh Hà Nội
16 100%

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

1 13/NQ-EIN-HĐQT 19/04/2021 Đề nghị công ty Tài chính cổ phần Điện lực cấp tín dụng 200 tỷ đồng

2 15/2021/NQ-ĐHCĐ| 20/04/2021
Nghị quyết đại hội đồng cổ động thường niên năm 2021 của Công ty cổ 

phần Đầu tư- Thương mại – Dịch vụ Điện lực

3 22/NQ-EIN-HĐQT 16/06/2021

Chuyển nhượng lại 3 quyền sử dụng đất tại xã Trung An, huyện Củ Chi, 

TP HCM cho ông Phùng Hoài Ngọc – Tổng Giám đốc Ecinvest là người 

đại diện pháp hợp pháp của Công ty, đến khi dự án khu nghỉ dưỡng được 

hoàn công và đưa vào khai thác và biểu quyết đồng ý ủy quyền cho ông 

Phùng Hoài Ngọc là người đại diện hợp pháp của Công ty đứng tên tất cả 

các quyền sử dụng đất sau này có liên quan đến các dự án tại huyện Củ 

Chi,  TPHCM

4 24/NQ-EIN-HĐQT 21/06/2021

Bổ nhiệm lại bà Lã Thị Vương Quý giữ chức Kế toán trưởng công ty Cổ 

phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lục kể từ ngày 01/07/2021, thời 

hạn bổ nhiệm 01 năm.

5 25/NQ-EIN-HĐQT 22/06/2021 Nghị quyết thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

6 26/NQ-EIN-HĐQT 22/06/2021.Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu năm 2021.

7 27/NQ-EIN-HĐQT 22/06/2021
Nghị quyết thông qua nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu riêng 

lẻ; Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

8 |28/NQ-EIN-HĐQT 22/06/2021

Nghị quyết thông qua tiêu chuẩn và Danh sách nhà đầu tư được tham gia 

mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược, Việc không thực 

hiện tách phiếu của cổ đông có lợi ích có liên quan

9 32/NQ-EIN-HĐQT 12/07/2021

Nghị quyết thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế 

toán và Kiểm toán phía Nam (AACs) là đơn vị soát xét BCTC 6 tháng và 

kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại - Dịch vụ 

Điện lục

10 40/NQ-EIN-HĐQT 14/09/2021
Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc và là người đại 

diện theo pháp luật Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực

11 43/NQ-EIN-HĐQT 30/10/202

Nghị quyết bổ nhiệm lại ông Phùng Hoài Ngọc giữ chức vụ Giám đốc Chi 

nhánh Công ty CP Đầu tư – Thương mại - Dịch  vụ điện lực – Khách sạn Du 

lịch Điện lực kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Đầu tư – Thương mại - 

Dịch vụ điện lực - Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu
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BAN KIỂM SOÁT

THÀNH PHẦN VÀ CƠ CẤU CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tính tại ngày 31/12/2021

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

1 Bà Hà Thùy Ngân Trưởng Ban Kiểm soát 0 0%

2 Bà Đỗ Thị Kim Dung Kiểm soát viên 0 0%

3 Bà Phan Thị Hoàng Yến Kiểm soát viên 0 0%

THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA 
BAN KIỂM SOÁT

Bà HÀ THÙY NGÂN
 Trưởng Ban Kiểm soát

Ngày sinh: 27/08/1982

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Chức vụ hiện nay tại tổ 

chức khác:

 ɯ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần giải pháp thanh 

toán Điện lực và Viễn thông.

Số cổ phần nắm giữ tại 

thời điểm hiện nay:

0 CP, chiếm 0% VĐL

• Đại diện: 0 CP, chiếm 0% VĐL

• Cá nhân sở hữu: 0 CP, chiếm 0% VĐL

Số cổ phần nắm giữ tại thời 

điểm hiện nay của những 

người có liên quan:

Ông Lê Thanh Tùng là chồng của bà Hà Thùy Ngân 

nắm giữ 14 CP chiếm 0,00003% VĐL

2004 - 2008 Kế toán tổng hợp Công ty TNHH TM DV XD Đan Hạ

2008 - 2011 Kế toán tổng hợp CTCP Phần mềm Kim Long

2011 - 2016
Trưởng phòng KTTC CTCP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn 

thông

2016 - nay Kế toán trưởng CTCP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông; 

2016 - 2021 Chuyên viên nhân sự CTCP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực

Quá trình công tác

Bà ĐỖ THỊ KIM DUNG
 Kiểm soát viên

Ngày sinh: 15/11/1984

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Chức vụ hiện nay tại tổ 

chức khác:

Không có

Số cổ phần nắm giữ tại 

thời điểm hiện nay:

0 CP, chiếm 0% VĐL

• Đại diện: 0 CP, chiếm 0% VĐL

• Cá nhân sở hữu: 0 CP, chiếm 0% VĐL

Số cổ phần nắm giữ tại thời 

điểm hiện nay của những 

người có liên quan:

Không có

2006 - 2007 Cộng tác viên Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Areva (Pháp)

2007 - 2008
Kế toán tổng hợp văn phòng đại diện tập đoàn APCO 

WORLDWIDE tại Hà Nội

2008 - 2010
Kế toán tổng hợp CTCP Công nghệ phần mềm và nội dung 

số OSP

2010 - 2016
Trưởng phòng kế toán tổng hợp CTCP Giải pháp thanh toán 

Điện lực và Viễn thông

2016 - nay Làm việc tại CTCP Giải pháp đầu tư Thái Sơn

Quá trình công tác
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Bà PHAN THỊ HOÀNG YẾN
 Kiểm soát viên

Ngày sinh: 14/07/1988

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Chức vụ hiện nay tại tổ 

chức khác:

 ɯ Kế toán trưởng công ty cổ phần giải pháp thanh 

toán Ecpay Global.

Số cổ phần nắm giữ tại 

thời điểm hiện nay:

0 CP, chiếm 0% VĐL

• Đại diện: 0 CP, chiếm 0% VĐL

• Cá nhân sở hữu: 0 CP, chiếm 0% VĐL

Số cổ phần nắm giữ tại thời 

điểm hiện nay của những 

người có liên quan:

Không có

2011 - 2013
Kế toán Công ty cổ phần Giải pháp thanh toán Điện lực và 

Viễn thông

2013 - 2014 Kế toán Công ty TNHH Đầu Tư Nông Nghiệp Thuận Phát

2014 - 2021
Trưởng phòng Kế toán đối soát Chi Nhánh Công ty TNHH 

Đầu Tư Nông Nghiệp Thuận Phát

2021 - nay
Kế toán trưởng công ty cổ phần giải pháp thanh toán Ecpay 

Global

Quá trình công tác

QUẢN TRỊ CÔNG TY (tiếp theo)

DANH SÁCH THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BKS TRONG NĂM

Không có thay đổi trong danh sách thành viên Ban Kiểm soát năm 2021

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

• Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc. 

• Xem xét thủ tục pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và 

Ban Tổng Giám dốc trong công tác quản lý Công ty. 

•  Kiểm tra công tác xây dựng cơ bản, triển khai các dự án tại Công ty 

• HĐQT và Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Ban kiểm soát, tạo mọi điều 

kiện để Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm tra giám sát. 

• Ban Kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp HĐQT, tham gia góp ý kiến một số nội dung liên 

quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị Công ty nhằm nắm bắt kịp thời 

tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các Quyết định của HĐQT và Tổng Giám 

đốc, giúp cho công tác kiểm tra, giám sát kịp thời và thuận tiện hơn.

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM

SỐ LƯỢNG CÁC CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT

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

1 Bà Hà Thùy Ngân Trưởng Ban Kiểm soát 04 100%

2 Bà Đỗ Thị Kim Dung Kiểm soát viên 04 100%

3 Bà Phan Thị Hoàng Yến Kiểm soát viên 04 100%
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC 
KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
VÀ BAN KIỂM SOÁT

LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI NỘI BỘ

STT Họ và tên Chức danh Tiền lương, thù lao (Đồng)

1 Ông Lã Quang Bình Chủ tịch HĐQT 159.999.996

2 Ông Phùng Hoài Ngọc Thành viên HĐQT 745.488.000

3 Ông Nguyễn Duy Tân Thành viên HĐQT 120.000.000

4 Ông Trần Ngọc Thắng Thành viên HĐQT 120.000.000

5 Ông Hoàng Huy Hùng Thành viên HĐQT 120.000.000

6 Bà Hà Thùy Ngân Trưởng Ban Kiểm soát 66.666.660

7 Bà Lã Thị Vương Quý Kế toán trưởng 362.925.984

8 Bà Đỗ Thị Kim Dung Kiểm soát viên 39.999.996

9 Bà Hoàng Thị Thu Lài Phó Tổng Giám đốc Đầu tư 14.166.000

STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan 

với Công ty
Giao dịch Giá trị giao dịch 

(Đồng) 

1 Bà Lã Thị Phương Liên
Người liên quan của 

thành viên HĐQT

Nộp tiền đặt cọc mua cổ 

phần
36.450.000.000

2

Công ty Cổ phần Giải 

pháp thanh toán Điện 

lực và Viễn Thông

Công ty có cùng Chủ tịch 

HĐQT

Lợi tức ủy thác quản lý vốn 245.833.338

Lãi chiết khẩu thu hộ tiền 

điện
54.021.833.960

Chuyển tiền hợp tác đầu tư 1.337.123.435.506

Thu lại tiền hợp tác đầu tư 1.256.843.385.516

Cho thuê tài sản đảm bảo 1.543.882.192

Sử dụng dịch vụ 461.730.746

Trả tiền 451.545.533

Cung cấp dịch vụ 7.866.783.315

Thu tiền 9.375.546.280

3
Công ty Cổ phần Khách 

Sạn Bến Du Thuyền

Công ty có cùng Chủ tịch 

HĐQT

Cung cấp dịch vụ 769.709273

Thu tiền 1.203.926.000

Không có
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HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI NỘI BỘ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ 
QUẢN TRỊ CÔNG TY

STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan 

với Công ty
Giao dịch Giá trị giao dịch 

(Đồng)

4
Công ty TNHH Đầu tư 

nông nghiệp Thuận Phát

Thành viên HĐQT ECI là 

Giám đốc Thuận Phát

Sử dụng dịch vụ / Mua 

hàng hóa
354.000.000

Chuyển tiền hợp tác đầu tư 116.640.000.000

Thu lại tiền hợp tác đầu tư 209.291.160.296

Cung cấp dịch vụ 816.623.818

Thu tiền 898.286.200

5

Công ty TNHH Đầu tư 

Công nghệ TMDV Hòa 

Bình

Tổng Giám đốc ECI là 

Chủ tịch của Hòa Bình

Nộp hộ tiền thuế 2.000.000.000

Cho thuê văn phòng, tiền 

điện nước
189.632.159

Thu cho thuê văn phòng, 

tiền điện nước
189.632.15011

Nhận tiền 40.000.000.000

Cung cấp dịch vụ 52.811.818

6
Công ty CP Công nghệ và 

Thiết bị điện Hà Nội
Cổ đông lớn

Cho thuê tài sản đảm bảo 964.109.589

Thanh toán công nợ 2.000.000.000

Cung cấp dịch vụ 306.217.545

Thu tiền 336.839.300

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

• Việc quản trị Công ty luôn được Doanh nghiệp quan tâm, chú trọng hàng đầu và đã thực thi 

theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty nhằm đảm 

bảo thực hiện các hoạt động của Công ty một cách hiệu quả nhất. Vì mục tiêu, lợi ích của 

Công ty và cổ đông, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát hoạt động của Công ty 

một cách chặt chẽ, khuyến khích Công ty sử dụng các nguồn lực một cách tốt nhất.

• Công ty đã ban hành hệ thống các quy chế quản lý nội bộ một cách chặt chẽ, cẩn trọng trên 

cơ sở thực tiễn doanh nghiệp và phù hợp với qui định của pháp luật. Thông qua các các ý kiến 

đóng góp nhằm tạo ra một cơ chế quản trị thống nhất và xuyên suốt để kiểm tra, giám sát 

hoạt động của doanh nghiệp một cách minh bạch và hiệu quả, góp phần đảm bảo lợi ích hài 

hòa giữa cổ đông và Công ty.



BÁO CÁO TÀI 
CHÍNH

Ý kiến kiểm toán

Báo cáo tài chính kiểm toán



85 86

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021



87 88

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021



89 90

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021



91 92

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021



93 94

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021



95 96

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021



97 98

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021



99 100

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021



101 102

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021



103 104

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021



105 106

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021



107 108

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021



109 110

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021



111 112

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021



113 114

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021



115 116

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021



117 118

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021



119 120

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021



121 122

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021



123 124

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021



125 126

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021



127 128

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021



129 130

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021



131 132

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021



133 134

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021



135 136

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

Phùng Hoài Ngọc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC
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XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2022
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