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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

CTCP Thủy điện - Điện lực 3 được thành lập theo giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203000163 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu 

ngày 20/11/2003 với số vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 

95 tỷ đồng. 

20/11/2003 

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt Nam 

(Nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam) có Quyết định số 

418/QĐ-EVN-HĐQT, về việc chuyển giao công trình 

thủy điện Đrây H’Linh 2 sang cho Công ty Cổ phần 

Thủy điện - Điện lực 3. 

16/12/2003 

Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 làm chủ 

đầu tư công trình Nhà máy Thủy điện Đrây 

H’Linh 2 theo văn bản số 411/CV-NLDK của Bộ 

Công nghiệp. 

 

03/02/2004 

Tổ máy số 1 nhà máy Thủy điện Đrây H’Linh 2 chính 

thức vận hành phát điện thương mại hòa vào lưới 

điện quốc gia 01/2007 Nhà máy Thủy điện Đrây 

H’linh 2 chính thức vận hành phát điện thương mại 

với 2 tổ máy có tổng công suất là 16 MW. 

11/2006 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
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Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp số 0400456277 thay đổi lần 

thứ 04 vào ngày17/12/2014do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông cấp. 

 

Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm 

soát nhiệm kỳ 2013-2018. 

 

Cổ phiếu của công ty chính thức được 

giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán 

TP Hồ Chí Minh với mã cổ phiếu là DRL. 

Hoàn thành việc di chuyển và đăng ký trụ sở 

chính của Công ty đến địa điểm mới tại xã Ea 

Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông, và được Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đăk Nông cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 

3 số 6303000078, với số vốn điều lệ vẫn là 95 

tỷ đồng. 

17/12/2014 

17/04/2013 

11/04/2012 

07/07/2008 
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 
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Ngành nghề 

Hiện nay Công ty cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 đang hoạt động trong các 

lĩnh vực chính như sau: 

 Sản xuất và kinh doanh điện năng; 

 Xây dựng các công trình đường dây, trạm biến thế điện; 

 Đầu tư xây dựng các dự án điện; 

 Xây dựng các công trình thủy lợi, công trình dân dụng, công 

nghiệp; 

 Đầu tư xây dựng các dự án thủy điện; 

 Tư vấn các công trình điện. 

Địa bàn kinh doanh 
Khu vực tỉnh Đắk Nông và tỉnh Đắk Lắk. 
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN GIÁM ĐỐC 

BAN KIỂM SOÁT 

PHÒNG NGHIỆP VỤ 

PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH THỦY 

ĐIỆN ĐRÂY H’LINH 2 

BỘ PHẬN TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾ TOÁN 

Công ty con, công ty liên kết: Không có 

Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo mô hình công ty cổ phần. Công ty được tổ chức gọn nhẹ 

để giảm thiểu và triệt tiêu những lãng phí không cần thiết hướng đến hiệu quả cao nhất cho cổ đông. 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 
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Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính của 

Công ty hiện nay là tập trung vào công 

tác vận hành kinh doanh nhà máy thủy 

điện Đrây H’Linh 2 một cách an toàn và 

hiệu quả, phấn đấu hoàn thành vượt 

mức kế hoạch sản lượng điện thương 

phẩm theo kế hoạch hàng năm đề ra. 

 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội 

và cộng đồng của Công ty 

Thời gian qua Công ty đã thực hiện tốt 

công tác bảo vệ môi trường thể hiện qua 

đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã 

được Bộ Tài Nguyên và Môi trường phê 

duyệt tại Quyết định số 175/QĐ- BTNMT 

ngày 07/03/2013. Công ty luôn thực 

hiện nghiêm túc chương trình giám sát 

và quản lý môi trường; thu gom, vận 

chuyển và xử lý toàn bộ chất thải nguy 

hại; xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố và 

chuẩn bị các điều kiện cần thiết để kịp 

thời triển khai nhằm giảm thiểu thiệt hại 

đến đời sống cộng đồng và môi trường 

tự nhiên. 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn  

Hiện tại, công ty chưa triển khai đầu tư cho nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ mới ngoài 

sản xuất kinh doanh điện năng. Tuy nhiên trong tương lai gần, để khai thác tốt các tiềm năng vật 

chất, tài chính và nhân sự của Công ty, HĐQT đã giao cho Giám đốc tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh 

doanh có hiệu quả theo các ngành nghề kinh doanh đã đăng ký, nhưng trước mắt và chủ yếu là 

tập trung phát triển ngành nghề cốt lõi: Đầu tư và xây dựng, sản xuất kinh doanh điện năng thủy 

điện, cụ thể là tìm kiếm các dự án thủy điện hiệu quả trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên để đầu tư 

nhằm mục đích mở rộng phát triển Công ty. Đặc biệt nghiên cứu để triển khai các dự án năng 

lượng ặt tròi trong thời gian đến 
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Rủi ro kinh tế 

Theo Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước GDP đạt 6,81% trong năm 2017, vượt chỉ 

tiêu kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng CPI 3,53%, chỉ số lạm phát ổn định. Đó là những tín hiệu 

đáng mừng và mang lại hi vọng cho các doanh nghiệp về một nền kinh tế tươi sáng. Cũng như các ngành 

nghề khác, ngành điện chịu sự ảnh hưởng từ sự điều chỉnh của nền kinh tế vì điện là đầu vào của hầu hết 

các ngành nghề. Sự phát triển hay suy thoái của nền kinh tế ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu sử dụng điện 

năng. Kết hợp những chuyển biến tốt từ nền kinh tế của Việt Nam như hiện tại và những dự báo về một giai 

đoạn tiếp tục phát triển trong tương lai, có thể thấy nhu cầu về nguồn điện đã, đang và sẽ vượt xa mức cung 

ứng, mang lại những tiềm năng phát triển mạnh mẽ cho các doanh nghiệp sản xuất điện. Hơn nữa, điện là 

sản phẩm thiết yếu nên luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của Nhà nước, vì vậy so với các ngành nghề 

khác, sức ảnh hưởng từ những rủi ro của nền kinh tế lên các doanh nghiệp sản xuất điện được giảm thiểu. 

 

Rủi ro đặc thù ngành 

Hoạt động trong ngành thủy điện, công ty phải chú trọng đầu tư vào nhà máy và các công trình sản xuất điện 

với đặc điểm là các công trình lớn chiếm rất nhiều diện tích. Thêm vào đó là sự đòi hỏi về một số vốn đầu tư 

không nhỏ nên doanh nghiệp sẽ gặp rủi ro nếu việc tiến độ thi công chậm chạp, thời gian đi vào hoạt động 

kéo dài sẽ gây khó khăn cho công ty trong việc thu hồi vốn đầu tư. Do đó, công ty cần có những giải pháp dự 

báo tương đối chính xác về tiến độ xây dựng các công trình đồng thời kiểm tra, đôn đốc thi công để hoàn 

thành đúng hạn với kế hoạch đã được đề ra. Một rủi ro nữa đối với việc kinh doanh của công ty trong ngành 

này đó là vấn đề kỹ thuật. Các nhà máy điện đòi hỏi sự an toàn rất cao do đó kỹ thuật xây dựng rất quan 

trọng, việc xây dựng không đúng kỹ thuật cũng như việc vận hành sẽ gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng khi 

xảy ra sự cố, dẫn đến những thiệt hại đáng kể về tài sản và con người đồng thời doanh thu và lợi nhuận của 

công ty. Vì vậy, Công ty cần phải cập nhật, trau dồi và bồi dưỡng cho lao động những tiến bộ mới nhất trong 

xây dựng cũng như quản lý, vận hành các công trình, nhà máy và các thiết bị khác. 

 

CÁC RỦI RO 
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Rủi ro thời tiết 

Việt Nam có lượng mưa hàng năm lớn do vị trí địa lý 

nằm ở khu vực nhiệt đới ẩm gió mùa. Đó là yếu tố thuận 

lợi để phát triển thủy điện, tuy nhiên không thể không 

đề cập đến những khó khăn trong việc dự báo thời tiết 

do những bất ổn không theo quy luật của tình hình mưa 

bão và hạn hán như hiện nay dẫn đến một rủi ro trong 

ngành này đó là việc đánh giá sai nguồn nước của các 

hồ thủy điện. Khi mùa khô kéo dài, các hồ trong tình 

trạng mực nước xuống thấp thậm chí cạn kiệt, nhưng 

lúc xảy ra mưa lũ mực nước lại dâng cao nhanh chóng 

vượt quá sức chịu đựng của các đập thủy điện dẫn đến 

việc phải tiến hành xả lũ, việc này lại ảnh hưởng đến đời 

sống sinh hoạt của người dân, gây ra các thiệt hại kinh 

tế nghiêm trọng. Nếu xảy ra kiện tụng, có thể các công 

ty thủy điện sẽ phải tiến hành đền bù cho người dân, số 

tiền đền bù sẽ rất lớn, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động 

của các công ty. Đối với các doanh nghiệp trong ngành 

sản xuất điện, đặc biệt là thủy điện thì điều kiện thời 

tiết luôn là rủi ro phải đối mặt hàng đầu.  

Do tính chất của nhà máy thủy điện phụ thuộc vào 

lượng nước tích trữ trong hồ chứa nên sự bất ổn về thời 

tiết như sự tăng giảm lượng mưa, hạn hán kéo dài cũng 

ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng điện năng và chi phí 

sửa chữa các công trình của công ty. Trước hiện tượng 

El Nino diễn biến phức tạp, phá vỡ mọi quy luật tự 

nhiên, công ty gặp phải những khó khăn không nhỏ 

trong việc thực hiện các mục tiêu về sản lượng và lợi 

nhuận trong năm 2017. Để đối mặt với những biến đổi 

liên tục của tình hình thời tiết, công ty luôn cố gắng theo 

sát những dự báo khí hậu và thủy văn để có những 

phương án dự phòng vận hành lòng hồ, điều độ máy 

móc, nhân lực để vận hành nhà máy đạt công suất cao 

nhất có thể và đảm bảo mức tiêu hao nước trên 1kWh 

là thấp nhất. Ngoài ra, Công ty cũng chuẩn bị những 

phương án phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiệt hại do 

thiên tai gây ra đối với các công trình đê đập, đường 

dây truyền tải điện của nhà máy và thực thi các biện 

pháp bảo vệ môi trường sinh thái 

 

 

Rủi ro về biến động giá bán điện  

Với đặc thù của ngành sản xuất điện năng, việc đơn 

phương chủ động đặt ra giá bán điện của công ty bị 

hạn chế bởi mức giá bán điện sẽ do cơ quan Nhà nước 

quản lý và phê duyệt. Dưới sự quản lý gắt gao của Nhà 

nước nhưng bù lại với những hợp đồng dài hạn, đầu 

ra của sản phẩm và doanh thu của công ty được ổn 

định. Bên cạnh đó, Công ty vẫn có khả năng đàm phán 

điều chỉnh giá bán điện trong trường hợp các khoản 

chi phí đầu vào của Công ty tăng lên ảnh hưởng đến 

giá thành sản phẩm và lợi nhuận của công ty. Từ khi áp 

dụng biểu giá chi phí tránh được do Cục Điều tiết ban 

hành đến nay thì giá bán điện trung bình hàng năm của 

Công ty được điều chỉnh tăng từ 5 - 15%. Thêm vào đó, 

từ ngày 1/12/2017, Bộ Công Thương và Thủ tướng 

Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý về việc điều chỉnh với giá 

bán lẻ điện mới là 1.720,65 đồng/kWh (chưa bao gồm 

thuế VAT). Mức giá này tăng 6,08% so với mức bình 

quân hiện hành (1.622,01 đồng/kWh). Việc tăng giá 

bán điện sẽ góp phần cho lợi nhuận của Công ty tiếp 

tục tăng trưởng đáng kể. 
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THÔNG TIN CHUNG 

 

Rủi ro luật pháp 

Chịu sự ảnh hưởng của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 

khoán, và các văn bản luật có liên quan, hoạt động sản 

xuất và quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện- Điện 

lực 3 cũng gặp phải những khó khăn, tuy không phải là 

những rủi ro quá to lớn như các ngành nghề khác. Bất 

kỳ sự thay đổi hay ban hành mới về các quy định liên 

quan và quy định đặc thù ngành đều tác động trực tiếp 

đến hoạt động quản trị và kinh doanh của công ty. Trong 

năm 2017, với việc ban hành nghị định 71/2017/NĐ-CP 

hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại 

chúng có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017 đòi hỏi 

mức độ quản trị của công ty cao hơn. Do đó, công ty cần 

phải có sự nghiên cứu, tìm tòi cũng như cập nhật kịp 

thời những thay đổi Pháp luật mới nhất được ban hành.  

 

CÁC RỦI RO 

Rủi ro khác 

Cũng như tất cả các doanh nghiệp khác, Công ty Cổ 

phần Thủy điện- Điện lực 3 vẫn phải đối mặt với 

những rủi ro thiên tai, chiến tranh, hỏa hoạn, dịch 

bệnh… Những sự kiện trên tuy hiếm xảy ra nhưng 

ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động và sự ổn 

định Công ty. Với tình hình hạn hán, bão lũ, áp thấp 

nhiệt đới dày đặt do hiện tượng EI Nino, La Nina, đặc 

biệt không thể không nhắc đến sức ảnh hưởng lớn 

của cơn bão số 12 trong năm 2017, công ty gặp phải 

những khó khăn đáng kể trong hoạt động sửa chữa 

bảo trì công trình và sản xuất điện năng. Có thể thấy 

những rủi ro trên là bất khả kháng, không thể loại 

trừ, gây tổn hại rất lớn đến tính mạng, sức khỏe của 

con người và tổn thất đến tài sản, tình hình hoạt 

động, kinh doanh của Công ty. Tuy không thể loại bỏ 

những rủi ro trên nhưng có thể đề phòng và giảm 

thiểu tổn thất bằng cách thường xuyên cập nhật tin 

tức chính trị, thời tiết, xã hội,… Đồng thời tuân thủ 

nghiêm ngặt các quy định, biện pháp phòng cháy 

chữa cháy và an toàn lao động. 
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Stt Chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 Năm 2017 
% Năm 2017/ 

Năm 2016 

1 Sản lượng điện thương phẩm kWh 59.489.707 96.367.366 161,99% 

2 Tổng doanh thu Đồng 66.354.211.366 103.783.319.656 156,41% 

3 Tổng chi phí Đồng 29.850.942.694 36.043.382.655 120,74% 

4 Lợi nhuận trước thuế Đồng 36.548.268.672 67.741.262.001 185,34% 

5 Lợi nhuận sau thuế Đồng 34.344.187.900 63.806.462.873 185,79% 

6 
Lợi nhuận cơ bản trên cổ phiếu 
(EPS) 

Đồng/ CP 3.402 6.266 184,19% 

Năm 2017 được xem là sự bừng tỉnh của nền kinh tế sau một giấc ngủ dài, đặc biệt là đối với ngành 

thủy điện. Sau một năm khó khăn với công tác khắc phục nứt trục chính tổ máy số 1 nhà máy thủy điện 

Đrây H’linh 2 và thời tiết khô hạn kéo dài, câu chuyện năm 2017 đã dễ thở hơn rất nhiều cho Công ty 

Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 với các cơn mưa xuất hiện với tuần suất dày hơn và nhu cầu tiêu thụ 

điện năng tăng cao đáp ứng quá trình sản xuất của các doanh nghiệp để theo kịp đà phát triển của nền 

kinh tế.  

Sản lượng điện thương phẩm năm 2017 là 96,37 triệu kWh tăng 61,99% so với năm trước. Tổng doanh 

thu tăng 56,41 %, lãi sau thuế của công ty lên đến 63,81 tỷ đồng, tăng gần 86% so với năm 2016 và 

vượt 57% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Đây cũng là số lãi kỷ lục công ty từng đạt được từ trước đến nay. 

 

 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 
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Ông Nguyễn Sơn - Thành viên HĐQT 

Năm sinh: 1960 

Nguyên quán: Thừa Thiên - Huế 

Trình độ văn hóa: Đại học 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí 

Quá trình công tác: 

- Từ 1985 - 1988: Kỹ sư giám sát tại Ban quản lý công trình thủy điện Đrây H’linh. 

- Từ 1989 - 1990: Phó phòng Kế họach Vật tư - Ban quản lý công trình thủy điện Đrây 
H’linh. 

- Từ 1991 - 2003: Trưởng phòng Vật tư Vận tải – Điện lực Đắk Lắk. 

- Từ 2003 - 2005: Quản đốc phân xưởng thủy điện – Điện lực Đắk Lắk. 

- Từ 2005 - 2007: Phó Giám đốc Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3. 

- Từ tháng 10/2007 đến nay: Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 
 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Ông Lê Kim Hùng - Chủ tịch HĐQT  

Năm sinh: 1956 

Nguyên quán: TP. Đà Nẵng  

Trình độ văn hóa: Đại học  

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện 

Quá trình công tác: 

- Từ 1975-1980: Bộ đội Viện quân y 17 Quân Khu 5  

- Từ 1980-1981: Học văn hóa Trường văn hóa Quân khu 5  

- Từ 1981-1986: Học trường Đại học bách khoa Đà Nẵng  

- Từ 1986-1990: Công tác tại Xí nghiệp chế biến gỗ Hòa Vang, Đà Nẵng  

- Từ 1990 đến 8/2016: làm Chuyên viên, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Giám đốc, 
Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung  

- 8/2016 đến nay: nghỉ hưu 
 

TỔ CHỨC NHÂN SỰ 
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Ông Nguyễn Minh Tiến - Thành viên HĐQT 

Năm sinh: 1950 

Nguyên quán: Quảng Trị 

Trình độ văn hóa: Đại học 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí 

Quá trình công tác: 

- Từ 1972-1975: Tham gia Quân đội 

- Từ 1975-1978: Học Đại học Bách khoa 

- Từ 1978-2010: Công tác tại Công ty Điện lực 3, Chức vụ: Phó Giám đốc 

- Từ 2010 đến nay: Nghỉ hưu 

 

Ông Nguyễn Văn Đức - Thành viên HĐQT 

Năm sinh: 1963 

Nguyên quán: Quảng Bình 

Trình độ văn hóa: Đại học 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện 

Quá trình công tác: 

- Từ 1986 - 1990: Công tác tại Ban QLDA thủy điện Đrây Hlinh, chuyên viên Phòng Kỹ thuật. 

- Từ 1990 - 1993: Công tác tại Nhà máy thủy điện Đrây Hlinh, CV Phòng Kỹ thuật 

- Từ 1994 - 2003: Công tác tại Điện lực Đăk Lăk, CV Phòng Kỹ thuật 

- Từ 4/2003 - 12/2006: Công tác tại Ban QLDA Năng lượng nông thôn khu vực miền Trung, Phó 
phòng Kỹ thuật 

- Từ 2007 - 2010: Công tác tại Công ty Điện lực 3, Phó phòng Kỹ thuật 

- Từ 2010 - nay: Công tác tại Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Trưởng Ban Kỹ thuật 

 

Ông Nguyễn Đức Trọng - Thành viên HĐQT 

Năm sinh: 1952 

Nguyên quán: Phú Thọ 

Trình độ văn hóa: Đại học 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện 

Quá trình công tác: 

- Từ 1969 - 1970 Học đại học Cơ điện Bắc Thái 

- Từ 1970 - 1975 Đi bộ đội (Hạ sỹ quan) 

- Từ 1975 - 1980 Học đại học Kỹ thuật Công nghiệp Việt Bắc 

- Từ 1981 - 1987 Kỹ sư làm việc tại Đài Hoa Sen 1 Tổng cục Bưu điện 

- Từ 1987 - 2012 Làm việc tại Công ty Điện lực Đắk Lắk, Chức vụ: Giám đốc 

- Từ tháng 6/2012 đến nay Nghỉ hưu 

 Ông Nguyễn Minh Tiến - Thành viên HĐQT 

Năm sinh: 1950 

Nguyên quán: Quảng Trị 

Trình độ văn hóa: Đại học 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí 

Quá trình công tác: 

- Từ 1972-1975: Tham gia Quân đội 

- Từ 1975-1978: Học Đại học Bách khoa 

- Từ 1978-2010: Công tác tại Công ty Điện lực 3, Chức vụ: Phó Giám đốc 

- Từ 2010 đến nay: Nghỉ hưu Từ tháng 6/2012 đến nay Nghỉ hưu 
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 Ông Nguyễn Sơn – Giám đốc 

  ( Xem lí lịch tại Danh sách thành viên HĐQT) 

 Ông Võ Đình Thanh Tuấn - Phó Giám 

đốc 

 

  Năm sinh: 1978 

  Nguyên quán: Quảng Ngãi 

  Trình độ văn hóa: Đại học 

  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện 

  Quá trình công tác: 

 

 

-  Từ năm 1995 - 2000: Sinh viên trường Đại học SPKT TP Hồ Chí Minh 

- Từ năm 2000 - 2005: Công tác tại PX Thủy điện - Điện lực Đắk Lăk 

- Từ năm 2005 - 2008: Chuyên viên phòng KHKT Công ty Cp Thủy điện - Điện lực 3 

- Từ năm 2008 đến nay: Quản đốc Phân xưởng vận hành, Công ty Cp Thủy điện - Điện 

lực 3 

- Từ Ngày 01/02/2015: bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công ty Cp Thủy điện - Điện lực 3 
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Ông Phạm Đức Hùng  

 Kế Toán trưởng 

Năm sinh: 1965 

Nguyên quán: Hưng Yên  

Trình độ văn hóa: Đại học 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác: 

- Từ 1983 - 2004 Công tác tại Điện lực Đăk Lăk, Phó TP Kế toán 

- Từ 2004 - 2008 Công tác tại Điện lực Đăk Nông, Trưỏng phòng  

- Kế toán 

- Từ 2008 - 2011 Công tác tại Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3,  

- Trưởng phòng Nghiệp vụ 

- Từ 2011 đến nay Công tác tại Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3, 

- Kế Toán trưởng kiêm Trưởng phòng Nghiệp vụ 
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Ông Hồ Thăng Thu - Kiểm soát viên 

Năm sinh: 1968 

Nguyên quán: Đà Nẵng 

Trình độ văn hóa: Đại học 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác: 

- Từ 1990 - tháng 3/2014: Công tác tại Ban Tài chính kế toán – Tổng Công ty Điện lực Miền Trung 

- Từ tháng 4/2014 đến nay: Kế toán trưởng Tổng Công ty điện lực Miền Trung. 

 

Bà Hoàng Thị Thu Trang - Kiểm soát viên 

Năm sinh: 1980 

Nguyên quán: Hải Hậu – Nam Định 

Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Kế toán – kiểm toán 

Quá trình công tác: 

- Từ 1998 đến 2002: Sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Chuyên ngành: Kế toán-Kiểm 

toán. 

- Từ 2002 đến 2006: Kiểm toán viên thuộc Phòng Kiểm toán Doanh nghiệp 3_Công ty Kiểm toán & Dịch 

vụ tin học (AISC); Địa chỉ: số 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. 

- Từ 2007 đến nay : Chuyên viên thuộc Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Điện lực Đắk Lắk; Địa chỉ: số 

02 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. 

 



 
 

27 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 

  

STT Tính chất phân loại 
Số lượng 

(người) 
Tỷ lệ 

A Theo trình độ 33 100,00 % 

1 Trên đại học 00 0,0 % 

2 Đại học 08 24,24 % 

3 Cao đẳng, Trung cấp và CNKT 19 57,58 % 

4 Khác 06 18,18 % 

B Theo tính chất hợp đồng lao động 33 100,00 % 

1 Hợp đồng có xác định thời hạn 00 0,0 % 

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 33 100,00 % 

3 Hợp đồng theo thời vụ 00 0,0 % 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 

Tổng số lượng người 
lao động (người) 

32 32 33 33 

Thu nhập bình quân 

(đồng/người/tháng) 
12.940.000 13.445.000 16.280.000 24.450.000 

Thu nhập bình quân 

SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG 
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Về tuyển dụng  

Công ty luôn đề cao năng lực của mỗi nhân viên và chào đón 

các ứng viên muốn gắn bó lâu dài với Công ty, có phong cách 

làm việc chuyên nghiệp và năng động. Do đó, để thu hút nhân 

tài và tạo nên sự gắn kết lâu dài của cán bộ công nhân viên, 

giữ chân người lao động có chuyên môn cao phục vụ lâu dài 

cho Công ty, Ban điều hành đã đề ra các chính sách lương, 

thưởng rõ ràng, công khai và đặc biệt đối với các nhân viên 

xuất sắc, nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực mà họ đang phụ 

trách.  

Môi trường công việc  

Công ty luôn cố gắng tạo một môi trường làm việc hiện đại, 

năng động, thân thiện và cân bằng cho cán bộ công nhân viên. 

Tất các nhân viên làm việc tại Công ty cổ phần Thủy điện – 

Điện lưc 3 đều được tạo cơ hội để phát huy tối đa khả năng 

của bản thân đồng thời phát triển, mở rộng vốn kiến thức 

hiểu biết. Những đóng góp, chia sẻ và cống hiến về sức lực và 

trí tuệ luôn được ghi nhận và đánh giá kịp thời.  

Về lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ  

Công ty áp dụng cơ chế trả lương tương xứng với mức độ 

cống hiến và năng lực cạnh tranh của cá nhân. Bên cạnh đó, 

Công ty còn chú trọng xây dựng các chế độ đãi ngộ, phúc lợi 

linh hoạt, phù hợp với từng giai đoạn, đảm bảo sự công bằng 

và hài lòng cho nhân viên. Các chế độ, chính sách đối với 

người lao động được quy định trong Thỏa ước lao động tập 

thể như các chế độ BHXH, BHYT,bảo hiểm tai nạn, chế độ nghỉ 

dưỡng, phụ cấp thâm niên, trang bị đồng phục, hỗ trợ nghỉ 

việc, hưu trí,… đều thực hiện đầy đủ cho người lao động.  

Về đào tạo  

Công ty rất coi trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ 

chuyên môn của cán bộ công nhân viên, thường xuyên tổ 

chức cho cán bộ, nhân viên các bộ phận tham gia các lớp tập 

huấn nghiệp vụ… Bên cạnh đó, chất lượng của đội ngũ quản lý 

được chú trọng nâng cao bằng nhiều chương trình đào tạo cơ 

bản và thực tế bằng nhiều hình thức. 

 

 

  Chính sách nhân sự 
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STT Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 
% 

2017/2016 

1 Tổng giá trị tài sản 135.612 153.272 113,02% 

2 
Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp 
dịch vụ 

63.973 100.519 157,13% 

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 36.548 67.740 185,34% 

4 Lợi nhuận khác - - - 

5 Lợi nhuận trước thuế 36.548 67.741 185,34% 

6 Lợi nhuận sau thuế 34.344 63.806 185,78% 

7 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3.402 6.266 183,21% 

Các khoản đầu tư lớn trong năm: Không có  

Các dự án lớn trong năm: Không có  

Công ty con, Công ty liên kết: Không có 

 

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ 
 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
 

ĐVT: Triệu đồng 
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Chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 Năm 2017 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 14,16 8,44 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 14,02 8,37 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 4,34 8,13 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 4,53 8,85 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 31,77 36,55 

Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,47 0,70 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 53,69 63,48 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 26,47 45,32 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 25,32 41,63 

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

% 57,13 67,39 
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Thông tin cổ phiếu  

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 9.500.000 cổ phần 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.500.000 cổ phần 

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu 

Loại cổ phần: cổ phiếu phổ thông 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần 

 

  

Cơ cấu cổ đông  

(tính đến ngày 31/12/2017) 

STT Loại cổ đông 
Số lượng cổ 

đông 
Số cổ phần 

Giá trị 

(triệu đồng) 

Tỷ lệ sở hữu 

(%) 

I Cổ đông trong nước 1.913 9.429.000       94.290.000.000  99,25% 

1 Cổ đông Nhà nước 1 2.890.000       28.900.000.000  30,42% 

2 Cổ đông tổ chức 2 2.891.058             28.910.580.000  30,43% 

3 Cổ đông cá nhân 1.911 6.537.942       65.379.420.000  68,82% 

II Cổ đông nước ngoài 20 71.000            710.000.000  0,75% 

1 Cổ đông tổ chức 6 48.970            489.700.000  0,52% 

2 Cổ đông cá nhân 14 22.030            220.300.000  0,23% 

III Cổ phiếu quỹ - -                        -                          -    

Tổng cộng 1.933 9.500.000 95.000.000.000 100% 

Danh sách cổ đông lớn 

STT Tên cổ đông Địa chỉ 
Số lượng  
(cổ phần) 

Giá trị 
(đồng) 

Tỷ lệ 
(%) 

1 
Tổng Công ty Điện lực 
Miền Trung 

78A Duy Tân,  
TP Đà Nẵng 

2.890.000 28.900.000.000 30,42% 

(Đến ngày 31/12/2017) 

 

 

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 
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  Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu Không có.  

Giao dịch cổ phiếu quỹ Trong năm Công ty không có giao dịch cổ phiếu quỹ. 

Các chứng khoán khác Không có. 

Sở hữu của cổ đông nội bộ và người có liên quan 

(Tính đến ngày 31/12/2017) 

Đối tượng Họ và tên – Chức vụ 

Số lượng  

cổ phiếu 

 

Tỷ lệ  

sở hữu 

(%) 

Ghi 
chú 

HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ 

Ông Lê Kim Hùng - Chủ tịch 10.000 0,11  

Ông Nguyễn Sơn - Thành viên 10.000 0,11  

Tổng Công ty Điện lực Miền Trung 578.000 6,08 
Đại 

diện 
CSH 

Ông Nguyễn Minh Tiến - Thành viên 31.051 0,33  

Bà Phạm Thị Bích Nhung  44.090 0,46 Vợ 

Ông Nguyễn Văn Đức - Thành viên 5.000 0,05  

Bà Nguyễn Thị Tú Oanh 1.000 0,01 Vợ 

Tổng Công ty Điện lực Miền Trung 2.312.000 24,34 
Đại 

diện 
CSH 

Ông Nguyễn Đức Trọng - Thành 
viên 

40.000 0,42  

BAN KIỂM 
SOÁT 

Ông Trần Thanh Hà – Trưởng ban 1.000 0,01  

Ông Hồ Thăng Thu - Thành viên 20.000 0,21  

Bà Hoàng Thị Thu Trang - Thành 
viên 

10.000 0,11  

BAN ĐIỀU 
HÀNH 

Ông Nguyễn Sơn - Giám đốc - - 
Phần 

HĐQT 

Ông Võ Đình Thanh Tuấn - Phó 
Giám đốc 

4.550 0,05  

Ông Phạm Đức Hùng  - Kế toán 
trưởng 

12.600 0,13  
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C  

Văn hóa doanh nghiệp  

Công ty không ngừng chú trọng đến việc xây dựng văn 

hóa doanh nghiệp và xem đây là một tài sản lớn vô hình, 

vô giá của Công ty trong quá trình xây dựng và phát triển 

bền vững.  

Công ty duy trì và thực hiện tốt phong trào thi đua lao 

động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến 

kỹ thuật,… Công ty luôn duy trì và phát huy các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong doanh 

nghiệp thông qua các hoạt động phong trào trong Công 

ty và phong trào “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” để giữ được 

môi trường làm việc lành mạnh, nhằm từng bước nâng 

cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động. Các 

hoạt động nhằm gắn kết người lao động trong toàn đơn 

vị, khích lệ và động viên người lao động phát huy năng 

khiếu và tạo nên sân chơi sôi nổi, là động lực để mọi 

người cùng đoàn kết, hăng hái, cùng nhau quyết tâm 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

Đối với người lao động  

Chính sách lương 

Công ty thực hiện phân phối lương theo tính chất công 

việc và trách nhiệm của người lao động. Quỹ tiền lương 

được phân phối trực tiếp cho người lao động, không sử 

dụng vào mục đích khác. Trường hợp người lao động 

làm thêm giờ hoặc làm đêm, Công ty thực hiện chi trả 

lương làm thêm giờ hoặc phụ cấp làm đêm theo quy 

định của Bộ luật Lao động. 

Chính sách khen thưởng 

Hàng tháng, người lao động được đánh giá, phân loại để 

làm cơ sở cho việc trả lương và khen thưởng cho người 

lao dộng vào cuối năm. Cuối năm, công ty đạt hoặc vượt 

kế hoạch đã đề ra thì người lao động được thưởng từ 

quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty. 

 

 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
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Đối với kinh tế  

Công ty luôn xác định mục tiêu hoạt động của mình là tối đa hóa lợi nhuận đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh 

trong phạm vi pháp luật cho phép; tạo công ăn việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động; tạo lợi ích 

bền vững cho cổ đông góp phần tăng thu ngân sách tạo điều kiện phát triển kinh tế cho tỉnh Đắk Nông và cả nước. 

Với những mục tiêu đó, Ban lãnh đạo các cấp cùng toàn thể công nhân viên DRL luôn cố gắng hoàn thành hoàn thành 

các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao phó. Năm qua, Công ty đã tạo ra được những giá trị 

kinh tế rất đáng ghi nhận khi đã luôn đồng hành, đảm bảo được công việc và thu nhập ổn định cho người lao động hoạt 

động sản xuất kinh doanh ổn định và nghiêm chỉnh tuân thủ các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. 

Đối với môi trường  

Công ty luôn ý thức trách nhiệm đối với môi trường thông qua việc liên tục kiểm soát, đánh giá tác động của hoạt động 

kinh doanh đến môi trường xung quanh để có những biện pháp xử lý, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên tại khu vực 

hoạt động kinh doanh. 

Khi xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh, Công ty luôn chú ý đến những tác động trong quá trình hoạt động kinh 

doanh để có thể đề ra những chính sách hợp lí để tránh gây ảnh hưởng đến môi trường và tiết kiệm được chi phí. Công 

ty chưa từng bị xử phạt do không tuân thủ các quy định về môi trường. 
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Kết quả hoạt động  

Tình hình tài chính  

Các cải tiến trong năm 

Kế hoạch phát triển  
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Stt Nội dung ĐVT KH2017 TH2017 TH2017/KH2017 

1 
Tổng sản lượng điện 
thương phẩm 

kWh 70.000.000 96.367.366 137,77% 

2 

Tổng doanh thu Đồng 75.851.094.000 103.783.319.656 136,83% 

Doanh thu tiền điện Đồng 66.474.059.000 90.629.689.006 136,34% 

Doanh thu tài chính 
(Lãi tiền gửi) 

Đồng 2.300.000.000 3.264.741.853 141,95% 

Doanh thu từ thuế tài 
nguyên 

Đồng 5.677.035.000 7.815.441.566 137,67% 

Doanh thu từ phí dịch 
vụ môi trường 

Đồng 1.400.000.000 2.073.447.231 148,10% 

3 Tổng chi phí Đồng 32.663.615.000 36.042.057.655 110,34% 

4 Lợi nhuận trước thuế Đồng 43.187.479.000 67.741.262.001 156,85% 

5 Thuế TNDN Đồng 2.504.374.000 3.934.799.128 157,12% 

6 
Lợi nhuận sau thuế 
TNDN 

Đồng 40.638.105.000 63.806.462.873 157,01% 

7 
Lãi cơ bản trên cổ 
phiếu 

Đồng/cp 4.282 6.266 146,33% 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
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Năm 2017, tuy phải đối mặt với những khó 

khăn do thiên tai với số lượng cơn bão có ảnh 

hưởng đến nước ta đạt mức kỷ lục trong vòng 

20 năm qua (16 cơn bão) nhưng có thể thấy, 

ngành Thủy điện Việt Nam nói chung và Công ty 

Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nói riêng đã có 

những khởi sắc với những kết quả khả quan đạt 

được. Từ quý III/2017 đã là giai đoạn thăng hoa 

của Công ty với điều kiện thủy văn thuận lợi 

khiến làm cho sản lượng và lợi nhuận đã cán 

mức kế hoạch năm. Điều kiện thời tiết thuận lợi, 

lượng mưa nhiều khiến cho giá vốn sản xuất của 

công ty giảm mạnh cũng là nguyên nhân đem 

đến thành công cho Công ty trong năm qua. 

Hiện tượng thời tiết La Nina gây mưa nhiều trái 

ngược hẳn với El Nino gây khô hạn hồi năm 

ngoái khiến cho sự chênh lệch kết quả kinh 

doanh giữa năm nay và cùng kỳ năm 2016 càng 

được thể hiện rõ. Sản lượng điện thương phẩm 

đạt 96,37 triệu kWh vượt 137,67% so với kế 

hoạch đã đề ra. Từ đó, giúp cho tổng doanh thu 

đạt vượt 136,83% so  với Nghị quyết. 

Nhìn chung, so với mục tiêu đã đặt ra cho năm 2017, mặc dù đã có những bất lợi về mặt khách quan lẫn 

chủ quan trong công tác sản xuất kinh doanh nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2, nhưng công ty đã hoàn 

thành tốt và vượt xa các mức chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, đặc biệt là cổ tức 

đạt 155,51% so với kế hoạch đã đề ra. 

Để tránh tình trạng dừng máy do sự cố, Ban Giám đốc đã chủ động thực hiện một số hạng mục sửa chữa, 

bảo dưỡng thiết bị phụ trợ của nhà máy; Duy tu bảo dưỡng tổ máy số 2. Đặc biệt là việc cân chỉ tổ máy 

số 1 sau khi hàn trục, đã phát huy hiệu quả tích cực trong công tác vận hành khai thác; Công tác thí 

nghiệm định kỳ nhà máy cũng như việc bảo dưỡng, thí nghiệm chẩn đoán các hư hỏng có thể xảy ra đối 

với trạm biến áp, đường dây được quan tâm thực hiện một cách có chất lượng để đảm bảo công tác vận 

hành được an toàn, liên tục. Có thể kể đến việc mua sắm phần trục mới, mayơ và các vật tư thiết bị đi 

kèm với tổng giá trị gói thầu 140.000,00 USD của tập đoàn Điện lực Dong Fang (DEC) chuẩn bị cho việc 

thay thế trục chính của tổ máy số 1 bị sự cố năm 2016. Chủ động trong việc kiểm tra thường xuyên công 

tác vận hành an toàn máy móc thiết bị của nhà máy. 
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Hoàn thành việc lập và kiểm toán các báo cáo tài chính quý đúng thời gian và công bố thông tin đúng theo 

quy định hiện hành của nhà nước. 

- Thường xuyên thực hiện công tác kiểm soát chi phí của công ty năm 2017. 

- Lập và hoàn thiện kế hoạch tài chính - sản xuất kinh doanh năm 2018 để HĐQT Công ty trình Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2018 phê duyệt. 

- Chi trả 04 đợt cổ tức:  

 Đợt 1/2017 với tỷ lệ là: 20,00%/cổ phiếu (Phần cổ tức của năm 2016) 

 Đợt 2/2017 với tỷ lệ là: 11,00%/cổ phiếu (Phần cổ tức còn lại của năm 2016) 

 Đợt 3/2017 với tỷ lệ là: 20,00%/cổ phiếu (Tạm ứng phần lợi nhuận năm 2017) 

 Đợt 4/2017 với tỷ lệ là: 20,00%/cổ phiếu (Tạm ứng phần lợi nhuận năm 2017, thực hiện chi trả vào 

ngày 24/01/2018)  

- Việc thực hiện chế độ lương, thưởng cho Người lao động trong công ty luôn được chú trọng kịp thời, 

đúng theo các quy định của nhà nước, của ngành và các quy chế của công ty. 

CÔNG TÁC TÀI CHÍNH 
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- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. 

- Cùng với Công đoàn công ty tổ chức 02 đoàn CBCNV tham quan, học tập kinh nghiệm tại Quảng Nam, Đà 

Nẵng; Thừa Thiên Huế và 02 đoàn tại Malaysia - Singapo. 

- Tổ chức bồi dưỡng nghề và sát hạch nâng bậc nghề cho công nhân vận hành nhà máy thủy điện. 

- Thường xuyên tôn tạo, chăm sóc và trồng thêm cây xanh vào khuôn viên hiện có của công ty. 

- Công tác xã hội: Công ty đã hỗ trợ cho Hội nạn nhân chất độc màu da cam, hộ nghèo, gia đình chính sách 

huyện Cư Jút và của tỉnh Đăk Nông; hỗ trợ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới hiện Cư Jút với 

số tiền trên 150 triệu đồng.  

- Hoạt động thi đua khen thưởng trong năm qua vẫn tiếp tục được giữ vững và nâng cao hiệu quả. Thường 

xuyên động viên công nhân vận hành bảo quản thiết bị, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Phong trào văn 

hoá văn nghệ, thể dục thể thao được cán bộ công nhân viên trong công ty hưởng ứng và tham gia sôi nỗi, 

tạo được sự gắn bó giữa Người lao động với nhà máy, với công ty. 

 

 

  

CÔNG TÁC QUẢN LÝ KỸ THUẬT, AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG, 

PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ, PHÒNG CHỐNG BÃO LỤT 

 

- Công tác quản lý thiết bị vẫn được duy trì theo nề nếp, vật tư thiết bị dự phòng luôn được chuẩn bị 

đầy đủ để thay thế kịp thời những hư hỏng đảm bảo cho vận hành được liên tục.  

- Công tác an toàn trong vận hành hệ thống luôn được chú trọng, tuân thủ nghiêm chế độ phiếu thao 

tác, phiếu công tác. 

- Đặc biệt chú trọng đến công tác kiểm định và tổ chức huấn luyện; kiểm tra sát hạch định kỳ cho công 

nhân về vận hành các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 

- Công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt luôn được quan tâm và gắn liền với công tác vận 

hành an toàn nhà máy. Vì thế, trong thời gian qua công ty đã chủ động tổ chức huấn luyện và diễn tập 

phương án PCCN, phòng chống bão lụt cho toàn thể CBCNV công ty. 

- Công tác An toàn - Vệ sinh lao động được công ty quan tâm thực hiện chu đáo. Các chế độ phụ cấp ca 

3, phụ cấp làm thêm giờ, cấp trang bị bảo vệ cá nhân, trang cụ an toàn … được thực hiện đầy đủ theo 

quy định của pháp luật. 

CÔNG TÁC KHÁC 
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Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 TH2017/TH2016 
Tỷ trọng 

2016 
Tỷ trọng 

2017 

Tài sản ngắn hạn 83.276 105.164 126,28% 61,41% 68,61% 

Tài sản dài hạn 52.336 48.107 91,92% 38,59% 31,39% 

Tổng tài sản 135.612 153.271 113,02% 100% 100% 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Tổng tài sản năm 2017 tăng 13,02% so với năm 2016, trong đó tuy tài sản ngắn hạn tăng 26,28% 

nhưng tài sản dài hạn lại giảm 8,08% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do trong 

năm 2017, Công ty không đầu tư mua thêm tài sản cố định hữu hình, các khoản khấu hao trong năm 

dẫn đến giá trị tài sản dài hạn tại thời điểm 31/12/2017 giảm so với năm 2016. Bên cạnh đó, các 

khoản tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng góp phần làm tăng tài sản ngắn hạn của Công ty 

ĐVT: Triệu đồng 

 

ĐVT: Triệu đồng 

 

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

Nguyên giá 

Nhà cửa, vật kiến trúc 60.895  18.610  42.285 69,44% 

Máy móc thiết bị 86.754  83.828  2.926 3,37% 

Phương tiện vận tải truyền dẫn 1.527  905  621 40,70% 

Thiết bị, dụng cụ quản lý 1.277  406  871 68,21% 

TSCĐ khác 1.467  1.303  164 11,21% 

Cộng 151.919 105.052 46.867 30,85% 
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Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 TH2017/TH2016 
Tỷ trọng 

2016 
Tỷ trọng 

2017 

Nợ phải trả 5.882 12.467 211,89% 4,34% 8,13% 

Vốn chủ sở hữu 129.730 140.804 108,54% 95,66% 91,87% 

Tổng nguồn vốn 135.612 153.271 113,02% 100% 100% 

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 TH2017/TH2016 
Tỷ trọng 

2016 
Tỷ trọng 

2017 

Nợ ngắn hạn 5.882 12.467 211,89% 100% 100% 

Nợ dài hạn - - - 0% 0% 

Tổng nợ phải trả 5.882 12.463 211,89% 100% 100% 

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN 

Cơ cấu sử dụng vốn 
(tính đến ngày 31/12/2017) 

Cơ cấu sử dụng nợ 
(tính đến ngày 31/12/2017) 

ĐVT: Triệu đồng 

 

ĐVT: Triệu đồng 
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  NHỮNG CẢI TIẾN TRONG NĂM 

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức 

 Bộ máy quản lý gọn nhẹ mà hiệu quả, đội ngũ CBCNV trẻ, khoẻ, có trình độ chuyên môn vững 

vàng, được đào tạo bài bản, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc và có tinh thần đoàn kết 

tập thể rất cao. 

 

Kiểm soát chi phí 

Trong năm công ty đã xây dựng các kế hoạch tài chính, kế hoạch chi phí vàcùng với Ban Kiểm 

soát công ty thực hiện tốt việc kiểm soát các loại chi phí một cách hợp lý hợp lệ, cắt giảm các 

chi phí không cần thiết, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, đảm bảo tỷ lệ chi trả 

cổ tức cho cổ đông vượt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao. 
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Tình hình thời tiết năm 2018 tại Tây Nguyên rất khó dự đoán; chế độ vận hành thì phục thuộc hoàn toàn 

vào thủy điện bậc trên. Mặc khác, trong năm dự kiến sẽ thực hiện thay trục tổ máy số 1 trong khoảng thời 

gian 2,5 tháng. Đó là các yếu tố bất lợi cho công tác sản xuất điện của Công ty trong năm 2018. 

Các chỉ tiêu chính của kế hoạch tài chính năm 2018 

1. Kế hoạch sản lượng điện  : 72,00 triệu kWh 

2. Cổ tức dự kiến   : đạt từ 45,00%/cổ phiếu trở lên 

 Tổ chức thực hiện 

- Tiếp tục vận hành và khai thác một cách có hiệu quả cao nhất Nhà máy thuỷ điện Đrây H’Linh 2, 

phấn đấu vượt kế hoạch sản lượng và doanh thu đã đề ra. 

- Đẩy mạnh công tác quản lý kỹ thuật, kiểm tra thường xuyên các thiết bị tại nhà máy, sớm phát 

hiện và khắc phục các sự cố có thể xảy ra, để luôn đảm bảo việc huy động hết công suất của các 

tổ máy khi có nguồn nước, đặc biệt là vào giờ cao điểm. 

- Theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực; chế độ vận hành của các nhà máy thủy điện bậc trên 

và tình hình thiết bị tại nhà máy để điều chỉnh kế hoạch Tài chính - SXKD năm 2018 sát với thực 

tế hơn nữa.  

- Thực hiện tiết kiệm chi phí, phục vụ hiệu quả cho sản xuất vận hành TĐ Đrây H’Linh 2. 

- Tập trung và tổ chức thực hiện kịp thời, có chất lượng công tác thay trục tổ máy H1; bảo dưỡng 

nhà máy và thí nghiệm định kỳ thiết bị trong thời gian thích hợp. 

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra thường xuyên và sửa chữa thiết bị của nhà máy để hạn chế đến 

mức thấp nhất các sự cố có thể xảy ra. 

- Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho công nhân, nhằm chủ động trong việc vận hành thiết 

bị và xử lý sự cố, sửa chữa thiết bị. 

- Phối hợp tốt với đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ, trình các cơ quan chức năng và Đại hội đồng 

cổ đông Công ty để triển khai dự án: Mở rộng công suất nhà máy thủy điện Đrây H’Liinh 2. 

Một số công tác khác 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội đối với địa bàn huyện Cư Jút để tăng cường sự gắn bó giữa 

doanh nghiệp và địa phương. 

- Thực hiện tốt chương trình Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp, tiếp tục chăm sóc khuôn viên cây xanh của 

Công ty. 

- Tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể trong Công ty hoạt động để góp phần thúc đẩy Người lao 

động thi đua lao động sản xuất an toàn hiệu quả, mang lại lợi ích kinh tế, cải thiện đời sống và bảo 

vệ lợi ích người lao động. Phấn đấu đạt mức thu nhập bình quân cho người lao động năm 2018 

không thấp hơn 20 triệu đồng/người/tháng. 

 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 
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Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty 

Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc  

Kế hoạch và định hướng của HĐQT 
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ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 
 

Sau giai đoạn trầm lắng đầy khó khăn của các doanh 

nghiệp ngành thủy điện Việt Nam năm 2015-2016 với 

chu kỳ El Nino mạnh và kéo dài nhất trong lịch sử 

khiến sản lượng của các doanh nghiệp ngành điện nói 

chung và Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 sụt 

giảm nghiêm trọng, tình hình năm 2017 đã trở nên sôi 

nổi hơn với những chuyển biến tích cực từ nền kinh tế 

và điều kiện khí tượng thủy văn, mang lại cho Công ty 

những thành quả rất đáng ghi nhận. Trong năm 2017, 

chu kỳ hạn hán ở khu vực miền Trung – Tây nguyên 

kết thúc trùng với hiện tượng La Nina diễn ra vào mùa 

khô 2017 khiến một loạt doanh nghiệp thủy điện 

trong đó có Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 có 

sự tăng trưởng tích cực về kết quả kinh doanh. Thuận 

lợi về điều kiện thời tiết với lượng mưa nhiều và tổng 

lượng dòng chảy đến các hồ thủy điện cao mang về 

lượng nước phục vụ công tác sản xuất điện luôn dồi 

dào, tạo nên sự bứt phá mạnh mẽ về mặt sản lượng 

và doanh thu. 

Cùng với những biến chuyển tích cực 

về mặt khí tượng thủy văn là sự điều 

hành quyết liệt của Hội đồng quản trị, 

theo sát những kế hoạch mà Đại hội 

đồng cổ đông đề ra, Công ty Cổ phần 

Thủy điện – Điện lực 3 đã hoàn thành 

vượt mức tất cả các chỉ tiêu mà kế 

hoạch đã đề ra: Sản lượng đạt: 96,37 

triệu kWh; Tổng doanh thu đạt 103,78 

tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế:  63,81 tỷ 

đồng, đạt 156,84% kế hoạch năm và 

mức cổ tức đạt 62,66%/cp. Đó chính là 

những thành quả của một năm đầy 

quyết tâm và cố gắng trong công tác 

sản xuất kinh doanh và điều hành với 

những giải pháp đồng bộ của Hội đồng 

quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể cán 

bộ công nhân viên Công ty Cổ phần 

Thủy điện – Điện lực 3. 
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Kết quả là đã hoàn thành vượt mức tất cả 

các chỉ tiêu kinh tế và các nội dung đã đề ra 

trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

thường niên. Bên cạnh đó, Công ty đã không 

ngừng đổi mới công tác quản lý và xây dựng 

văn hóa doanh nghiệp. Trong năm vừa qua, 

các hoạt động điều hành Công ty của Ban 

Giám đốc và các cán bộ quản lý không xảy ra 

điều gì bất thường. 

 

Nhìn lại một năm hoạt động, dưới sự 

giám sát sát sao của Hội đồng quản trị, 

Ban Giám đốc đã thực hiện tốt chức 

năng, nhiệm vụ trong điều hành sản 

xuất kinh doanh, chuẩn bị các nội 

dung báo cáo và trình Hội đồng quản 

trị xem xét trong năm 2017. Sau 

những khó khăn từ những hệ quả của 

thiên tai, bão lũ, Ban Giám đốc và toàn 

thể toàn thể cán bộ công nhân viên đã 

chủ động đối mặt với khó khăn, nỗ lực 

hoàn thành những mục tiêu trong 

năm mới theo đúng các định hướng 

chỉ đạo của HĐQT.  

 

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC 
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KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG 

Khó khăn và thách thức 

Tình hình thời tiết năm 2018 tại Tây Nguyên rất khó dự đoán; chế độ vận hành thì phụ thuộc hoàn toàn 

vào thủy điện bậc trên. Mặc khác, trong năm sẽ thực hiện thay trục kết hợp đại tu tổ máy số 1 trong 

khoảng thời gian 2,5 tháng. Đó là các yếu tố bất lợi cho công tác sản xuất điện của Công ty trong năm 

2018. 

Kế hoạch đầu tư 

Triển khai các thủ tục xin quy hoạch bổ sung dự án mở rộng công suất nhà máy thủy điện Đrây H’linh 2 

thêm 12MW. 

Biện pháp thực hiện 

Để thực hiện các chỉ tiêu nêu trên, sau khi được Đại hội đồng cổ đông quyết định. Hội đồng quản trị tập 

trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp sau đây: 

- Chỉ đạo Ban Giám đốc bám sát và thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2018, Nghị quyết và các chỉ đạo của HĐQT. 

- Chỉ đạo Giám đốc công ty phối hợp theo dõi công tác vận hành của các nhà máy thủy điện bậc 

trên để vận hành nhà máy thủy điện Đrây Hlinh 2, đảm bảo vận hành theo lượng nước về. Tiếp 

tục phối hợp với các chủ đầu tư của các nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 1 và 3 để đề nghị sửa đổi 

bổ sung Quy trình vận hành hồ chứa Đrây H’Linh cho phù hợp với tình hình thực tế nguồn nước 

vận hành trong thời gian qua, đảm bảo trên tinh thần không lãng phí nguồn nước. 

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị vật tư, thiết bị và nhân lực để thực hiện một số công việc: Thay trục 

kết hợp đại tu tổ máy số 1; Sửa chữa bảo dưỡng định kỳ nhà máy theo kế hoạch và sẵn sàng vận 

hành khi có nước. Tăng cường kỷ luật vận hành, giảm thiểu sự cố (không có sự cố chủ quan) để 

đạt sản lượng phát điện trong năm. 

- Nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí để mang lại hiệu quả và lợi nhuận cao nhất cho cổ 

đông. 

- Tập trung cho công tác đào tạo cán bộ, tạo thế mạnh về nguồn nhân lực cho Công ty, hoàn thiện 

hệ thống lương, thưởng, đánh giá và quy hoạch cán bộ quản lý. 

- Tổ chức các phiên họp định kỳ và các cuộc họp mở rộng đột xuất để giám sát hoạt động và đảm 

bảo việc tuân thủ đúng các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đối với Ban Giám đốc. 



 

50 
 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

72 triệu 

kWh 
Sản lượng điện thương phẩm 

85,01 tỷ đồng 
Tổng Doanh thu 

46,07 tỷ đồng 
Lợi nhuận sau thuế 

4.846 đồng/CP 
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

45,53 %/CP 
Tỷ lệ chi trả cổ tức 
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V 

QUẢN TRỊ  

CÔNG TY 
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Hội đồng quản trị 

Ban kiểm soát 

Giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích khác của 

HĐQT, BKS và Ban điều hành 
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STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số lượng cổ 

phiếu sở hữu 
Tỷ lệ 

1 Ông Lê Kim Hùng Chủ tịch 10.000 0,11 

2 Ông Nguyễn Sơn Thành viên 10.000 0,11 

3 Ông Nguyễn Minh Tiến Thành viên 31.050 0,33 

4 Ông Nguyễn Văn Đức Thành viên 5.000 0,05 

5 Ông Nguyễn Đức Trọng Thành viên 61.300 0,65 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Ngày bắt đầu 
là TV HĐQT 

Số buổi 
họp HĐQT 
tham dự 

Tỷ lệ 
tham 

dự họp 

1 Ông Lê Kim Hùng Chủ tịch 17/04/2013 6/6 100% 

2 Ông Nguyễn Sơn Thành viên 17/04/2013 6/6 100% 

3 Ông Nguyễn Minh Tiến Thành viên 17/04/2013 6/6 100% 

4 Ông Nguyễn Văn Đức Thành viên 17/04/2013 6/6 100% 

5 Ông Nguyễn Đức Trọng Thành viên 17/04/2013 6/6 100% 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT 
 

CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐQT 
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STT Số nghị quyết Ngày Nội dung 

1 04-NQ/PC3HP.Co-HĐQT 17/01/2017 
Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2017 

2 05-NQ/PC3HP.Co-HĐQT 14/02/2017 
Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 

3 06-NQ/PC3HP.Co-HĐQT 14/03/2017 

Họp HĐQT định kỳ Quý I/2017 để thông qua 
một số nội dung về công tác SXKD và triển 
khai các công việc chuẩn bị cho ĐHĐCĐ TN 
năm 2017 

4 09-NQ/PC3HP.Co-HĐQT 15/03/2017 
Thông qua việc chi trả 11% phần cổ tức còn lại 
của năm 2016 

5 11-NQ/PC3HP.Co-HĐQT 27/03/2017 
Họp HĐQT để triển khai một số nội dung của 
Nghị quyết số 08-NQ/PC3HP.Co-ĐHCĐ ngày 
15/03/2017 

6 12-NQ/PC3HP.Co-HĐQT 31/05/2017 
Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 
năm 2017 

7 15-NQ/PC3HP.Co-HĐQT 07/08/2017 
Một số nội dung của phiên họp HĐQT định kỳ 
Quý II năm 2017 

8 16-NQ/PC3HP.Co-HĐQT 07/08/2017 
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 với tỷ lệ 
20%/CP 

9 18-NQ/PC3HP.Co-HĐQT 12/10/2017 
Một số nội dung của phiên họp HĐQT định kỳ 
Quý III năm 2017 

10 21-NQ/PC3HP.Co-HĐQT 23/11/2017 
Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 với tỷ lệ 
20%/CP 

11 24-NQ/PC3HP.Co-HĐQT 30/12/2017 
Một số nội dung của phiên họp HĐQT định kỳ 
Quý IV năm 2017 

12 20-QĐ/PC3HP.Co-NV 12/10/2017 
Quyết định về việc bổ nhiệm Người quản trị 
công ty 

 

 

Trong năm, HĐQT đã đưa ra các quyết định, nghị quyết: 
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Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc 

Căn cứ các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 đã được các cổ đông Công 

ty thông qua.  

Trong năm qua, HĐQT đã chỉ đạo sát sao và quyết liệt Ban Giám đốc điều hành và toàn thể Người lao động 

trong Công ty tập trung công tác sản xuất kinh doanh để hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh 

doanh và tất cả các nội dung đề ra trong Nghị quyết.  

Đối với nội dung số 9 của Nghị quyết là “Mua và thay thế trục tổ máy số 1”: HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc 

Công ty đã thực hiện xong việc mua trục với đối tác là nhà thầu: Tập đoàn Điện lực Dong Fang (DEC). Việc thay 

trục tổ máy số 1 sẽ cân nhắc lựa chọn và thời điểm thích hợp nhất để ảnh hướng ít nhất đế vấn đề khai thác 

vận hành nhà máy, nên Công ty đề thực hiện trong năm 2018. 

Riêng nội dung số 10 của Nghị quyết là “Nghiên cứu đầu tư dự án năng lượng mặt trời và mua cổ phiếu của 

Công ty Cổ phần điện Tam Long”: HĐQT chỉ đạo không thực hiện và sẽ có báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 

2018, vì lý do: 

- Đối với dự án năng lượng mặt trời: Cần theo dõi một số dự án đang triển khai trong khu vực để có dữ liệu 

chi tiết đánh giá tính hiệu quả và khả thi của dự án. 

- Đối với việc đề nghị mua cổ phiếu của Công ty CP điện Tam Long: Do Công ty CP điện Tam Long không 

phát hành bán cổ phiếu ra ngoài. 

Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh 

Năm qua, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc  trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được kết 

quả với tỷ lệ đạt cao so với Nghị quyết ĐHCĐ năm 2017 như sau: 

- Sản lượng điện thương phẩm :   96,36 triệu kWh đạt 137,67% 

- Tổng doanh thu   : 103,78 tỷ đồng đạt 136,83% 

- Tổng chi phí   :   36,04tỷ đồng vượt 10,34% 

-  Lợi nhuận trước thuế TNDN :   67,74 tỷ đồng đạt 156,85% 

- Thuế TNDN   :     3,93 tỷ đồng vượt 57,07% 

- Lợi nhuận sau thuế TNDN :   63,81 tỷ đồng đạt 156,84% 

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu  :   6.266 đồng/cổ phiếu 

- + Cổ tức dự kiến đạt  :  62,66 %/CP đạt 155,51% so với kế hoạch  
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 Chỉ đạo các công tác khác 

- Tổ chức thành công Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. 

- Thực hiện chi trả cổ tức phần còn lại của năm 2016 với tỷ lệ là 11,00%/cổ phiếu cho các cổ đông của 

Công ty. 

- Thực hiện chi trả 02 đợt cổ tức năm 2017 với tỷ lệ là 40,00%/cổ phiếu cho các cổ đông của Công ty. 

- Thông qua một số công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo quyền 

hạn và chức năng của Hội đồng quản trị.  

 

Các biên bản cuộc họp HĐQT 

- Biên bản cuộc họp định kỳ Quý IV năm 2016 ngày 16/01/2017 với nội dung: Báo cáo tình hình thực 

hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV và cả năm 2016; Triển khai công tác Quý I năm 2017; triển 

khai công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.  

- Biên bản cuộc họp định kỳ Quý I năm 2017 ngày 14/03/2017 với nội dung: Báo cáo công tác SXKD Quý 

I và triển khai công tác Quý II năm 2017. Bàn về một số nội dung liên quan đến công tác ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2017. 

- Biên bản cuộc họp bất thường ngày 27/03/2017 để báo cáo về công tác đặt mua trục chính cho tổ 

máy số 1 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. 

- Biên bản cuộc họp định kỳ Quý II năm 2017 ngày 07/08/2017 với nội dung: Báo cáo công tác SXKD 

Quý II và triển khai công tác Quý III năm 2017. 

- Biên bản cuộc họp định kỳ Quý III năm 2017 ngày 12/10/2017 với nội dung: Báo cáo công tác SXKD 

Quý III và triển khai công tác Quý IV năm 2017.  

- Biên bản cuộc họp định kỳ Quý IV năm 2017 ngày 29/12/2017 với nội dung: Báo cáo công tác SXKD 

Quý IV và triển khai một số nội dung công tác trong thời gian đến. 

 

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Không có 

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có 
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STT Thành viên BKS Chức vụ 
Ngày bắt 
đầu là TV 

BKS 

Số buổi 
họp BKS 
tham dự 

Tỷ lệ 
tham dự 

họp 

Lý do 
không 

tham 
dự 

1 Ông Trần Thanh Hà Trưởng ban 20/05/2016 2/2 100% - 

2 Ông Hồ Thăng Thu Thành viên 17/04/2013 2/2 100% - 

3 Bà Hoàng Thị Thu Trang Thành viên 20/05/2016 2/2 100% - 

BAN KIỂM SOÁT  

 

Danh sách thành viên Ban kiểm soát 
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Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông 

Ban Kiểm soát thực hiện đầy đủ vai trò giám sát theo đúng quy định tại Điều lệ công ty gồm 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của công ty để kịp 

thời có những kiến nghị phù hợp. 

- Kiểm tra giám sát việc quản lý điều hành Công ty thông qua việc giám sát hoạt động của HĐQT và 

Ban Giám đốc. Đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Ban Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông 

thông qua. 

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản 

lý công ty phù hợp với quy trình triển khai thực hiện kế hoạch. 

- Kiểm tra báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng; Báo cáo tài chính Quý, Bán 

niên và Báo cáo tài chính kiểm toán năm trước khi đệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

 

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý 

khác 

- Tăng cường sự phối hợp, trao đổi và thảo luận giữa Ban Kiếm soát và HĐQT, Ban Giám đốc và các 

cán bộ quản lý khác thông qua các cuộc họp mở rộng của HĐQT. 

- Toàn bộ các tài liệu, Biên bản họp HĐQT đều được gửi cho BKS nghiên cứu để đưa ra các ý kiến đóng 

góp kịp thời. 

 

Hoạt động khác của BKS: Không có 
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STT Họ và tên Chức vụ Lương Thưởng 
Thù lao – Lợi 

ích khác 

1 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  - 205.000.000 488.400.000 

Ông Lê Kim Hùng Chủ tịch - 41.000.000 126.000.000 

Ông Nguyễn Sơn Thành viên - 41.000.000 96.000.000 

Ông Nguyễn Minh Tiến Thành viên - 41.000.000 88.800.000 

Ông Nguyễn Văn Đức Thành viên - 41.000.000 88.800.000 

Ông Nguyễn Đức Trọng Thành viên - 41.000.000 88.800.000 

2 

BAN KIỂM SOÁT  256.723.795 83.000.000 134.400.000 

Ông Trần Thanh Hà Trưởng ban 256.723.795 31.000.000 4.800.000 

Ông Hồ Thăng Thu Thành viên - 31.000.000 64.800.000 

Bà: Hoàng Thị Thu Trang Thành viên - 21.000.000 64.800.000 

3 

BAN ĐIỀU HÀNH  1.394.497.630 32.000.000  

Ông Nguyễn Sơn Giám đốc 512.821.740 12.000.000 - 

Ông Võ Đình Thanh Tuấn Phó Giám đốc 429.605.694 10.000.000 - 

Ông Phạm Đức Hùng 
Kế toán 
trưởng 

452.070.196 10.000.000 - 

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích trong năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 

Ban Điều hành 

 

GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH  
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Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 

 

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

Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty 

Trong năm 2017, với việc ban hành nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với 

công ty đại chúng của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017, Công ty đã có những thay đổi 

trong điều lệ cũng như các chính sách, tổ chức nguồn nhân lực nhằm đảm bảo việc quản trị Công ty luôn 

được theo đúng Pháp luật Ngoài ra, Công ty luôn tăng cường kiến thức quản trị cho các thành viên Hội đồng 

quản trị và Ban giám đốc thông qua việc cử các cán bộ đi đào tạo theo thông báo của UBCKNN, các cơ quan 

liên quan và các lớp học quản trị công ty. Từ đó, nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao khả năng tiếp cận 

nguồn vốn, giảm chi phí vốn cũng như tạo dựng lòng tin đối với cổ đông, nhà đầu tư.  

 

STT 
Người thực hiện 

giao dịch 

Quan hệ 
với người 

nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ 

Lý do tăng, 
giảm (mua, 
bán, chuyển 

đổi, 
thưởng…) 

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 
Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 

1 Nguyễn Thị Tú Oanh 
Vợ ông 
Nguyễn 
Văn Đức 

11.000 0,12% 1.000 0,01% Bán 

2 Nguyễn Minh Tiến TV HĐQT 21.260 0,22% 31.050 0,33% 
Mua tăng tỷ 

lệ sử hữu 

3 Trần Thanh Hà 
TB Kiểm 

soát 
4.650 0,04 3.650 0,03% Bán 
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BÁO CÁO  

TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 

NĂM 2017 
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Ý kiến của Cơ quan kiểm toán  

Báo cáo tài chính kiểm toán 2017 
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BAN KIỂM SOÁT  
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Đắk Nông, ngày 17 tháng 04 năm 2018 

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 


	DRL-VB de nghi CBTT dinh ky 17042018
	20180417 - DRL - BCTN Nam 2017
	Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Không có
	Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có


