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�
DANH�MỤC�TÀI�LIỆU�HỌP�

ĐẠI�HỘI�ĐỒNG�CỔ�ĐÔNG�THƯỜNG�NIÊN�NĂM�2021�
CÔNG�TY�CỔ�PHẦN�THỦY�ĐIỆN�SÔNG�BA�HẠ�

�
�

STT� NỘI�DUNG�TÀI�LIỆU�

1� Chương�trình�họp�Đại�hội�đồng�cổ�đông�thường�niên�năm�2021.�

2�
Quy�định�thể�lệ�biểu�quyết�tại�cuộc�họp�Đại�hội�đồng�cổ�đông�thường�
niên�năm�2021�(kèm�theo�Thẻ�biểu�quyết,�Phiếu�biểu�quyết).�

3� Quy�chế�tổ�chức�họp�Đại�hội�đồng�cổ�đông�thường�niên�năm�2021.�

4�
Báo�cáo�kết�quả�hoạt�động� sản�xuất�kinh�doanh�và�đầu� tư�xây�dựng�
năm�2020;�Kế�hoạch�nhiệm�vụ�năm�2021.�

5�
Báo�cáo�hoạt�động�của�Hội�đồng�quản�trị�năm�2020;�Định�hướng�hoạt�
động�năm�2021.�

6�
Báo�cáo�về�việc�thực�hiện�nhiệm�vụ�năm�2020�của�Ban�kiểm�soát;�Kế�
hoạch�nhiệm�vụ�năm�2021.�

7�
Tờ�trình�thông�qua�Báo�cáo�tài�chính�năm�2020�đã�được�kiểm�toán�và�
Phương� án� phân� phối� lợi� nhuận�năm� 2020;� Kế� hoạch� phân� phối� lợi�
nhuận�năm�2021.�

8�
Báo�cáo�tổng�mức�thực�hiện�chi�trả�tiền�lương,�thù�lao�của�Hội�đồng�
quản�trị�và�Ban�kiểm�soát�năm�2020.�

9�
Tờ�trình�về�Kế�hoạch�tiền�lương,�thù�lao�của�Hội�đồng�quản�trị�và�Ban�
kiểm�soát�năm�2021.�

10�
Tờ� trình� về� việc� Lựa� chọn� đơn� vị� thực� hiện� kiểm� toán� Báo� cáo� tài�
chính�bán�niên�năm�2021�và�Báo�cáo�tài�chính�năm�2021�của�Công�ty.�

11�
Tờ�trình�về�việc�Đại�hội�đồng�cổ�đông�ủy�quyền�cho�Hội�đồng�quản�trị�
quyết�định�một�số�vấn�đề.�

12�
Tờ� trình� về� việc�miễn� nhiệm�và� bầu� thay� thế� Thành� viên�Hội� đồng�
quản�trị�Công�ty�nhiệm�kỳ�2018-2023.�

13�
Quy�chế�bầu�cử�thay�thế�Thành�viên�Hội�đồng�quản�trị�Công�ty�nhiệm�
kỳ�2018-2023�(kèm�theo�Phiếu�bầu�cử).�

14� Dự�thảo�Nghị�quyết�họp�Đại�hội�đồng�cổ�đông�thường�niên�năm�2021.�

�
�



CHƯƠNG�TRÌNH�HỌP�
ĐẠI�HỘI�ĐỒNG�CỔ�ĐÔNG�THƯỜNG�NIÊN�NĂM�2021�

CÔNG�TY�CỔ�PHẦN�THUỶ�ĐIỆN�SÔNG�BA�HẠ�

Thời�gian:�Lúc�08�giờ�30�phút,�thứ�Tư�ngày�14�tháng�4�năm�2021.�
Địa�điểm:�Hội�trường�Khách�sạn�Công�đoàn�-�Số�53,�Độc�Lập,�Phường�7,�Tp.�Tuy�Hòa,�Phú�Yên.�

STT� THỜI�GIAN� NỘI�DUNG� THỰC�HIỆN�

1� 08h15÷08h30�

Đón�tiếp�Đại�biểu�&�Cổ�đông.�
Ban�tổ�chức,�
Ban�phục�vụ�

Kiểm�tra�tư�cách�cổ�đông,�lập�danh�sách�Cổ�đông�tham�dự�họp.� Ban�KTTCCĐ�
Phát�Tài�liệu�họp,�Thẻ�biểu�quyết,�Phiếu�biểu�quyết�và�Phiếu�bầu�cử�thay�
thế�Thành�viên�HĐQT�Công�ty�nhiệm�kỳ�2018-2023.�

Ban�chuẩn�bị�
tài�liệu�

2� 08h30÷09h10�

Tuyên�bố�lý�do,�giới�thiệu�Đại�biểu.� Ban�tổ�chức�

Báo�cáo�KTTCCĐ�tham�dự�họp�và�Tuyên�bố�khai�mạc�họp�ĐHĐCĐ.�
Ban�KTTCCĐ,�
Ban�tổ�chức�

Thông�qua�Quy�định�thể�lệ�biểu�quyết�và�Quy�chế�tổ�chức�họp�ĐHĐCĐ.� Ban�tổ�chức�
Thông�qua�Đoàn�Chủ�tịch,�Thư�ký�Đại�hội�và�Ban�kiểm�phiếu�(Ban�bầu�cử).� Ban�tổ�chức�
Thông�qua�chương�trình�họp�ĐHĐCĐ.� Đoàn�Chủ�tịch�

3� 09h10÷10h10�

Báo� cáo� kết� quả� hoạt� động� sản� xuất� kinh� doanh,� đầu� tư� xây� dựng� năm�
2020;�Kế�hoạch�nhiệm�vụ�năm�2021.�

Tổng�Giám�
đốc�

Báo�cáo�hoạt�động�của�HĐQT�năm�2020;�Định�hướng�hoạt�động�năm�2021.�
Chủ�tịch�
HĐQT�

Báo�cáo�về�việc�thực�hiện�nhiệm�vụ�năm�2020�của�BKS;�Kế�hoạch�nhiệm�
vụ�năm�2021.�

Trưởng�BKS�

Tờ�trình�thông�qua�BCTC�năm�2020�đã�được�kiểm�toán�và�Phương�án�phân�
phối�lợi�nhuận�năm�2020;�Kế�hoạch�phân�phối�lợi�nhuận�năm�2021.�

HĐQT�

Báo�cáo�tổng�mức�thực�hiện�chi�trả�tiền�lương,�thù�lao�của�HĐQT�và�BKS�
năm�2020.�

HĐQT�

Tờ�trình�Kế�hoạch�tiền�lương,�thù�lao�của�HĐQT�và�BKS�năm�2021.� HĐQT�
Tờ� trình�về�việc�Lựa�chọn�đơn�vị�thực�hiện�kiểm�toán�Báo�cáo� tài�chính�
bán�niên�năm�2021�và�Báo�cáo�tài�chính�năm�2021�của�Công�ty.�

BKS�

Tờ� trình� về� việc�ĐHĐCĐ�ủy� quyền�cho�HĐQT�quyết�định�một� số�
vấn�đề.�

HĐQT�

Các�nội�dung�khác�thuộc�thẩm�quyền�của�ĐHĐCĐ.� ĐHĐCĐ�

4� 10h10÷10h20� ĐHĐCĐ�thảo�luận.� ĐHĐCĐ�

5� 10h20÷10h30�
Biểu� quyết� những� nội� dung� theo� các� Báo� cáo,� các� Tờ� trình� thuộc� thẩm�
quyền�ĐHĐCĐ�theo�chương�trình�họp.�

ĐHĐCĐ�

6� 10h30÷10h45�

Tờ�trình�về�việc�miễn�nhiệm�và�bầu�thay�thế�Thành�viên�HĐQT�Công�ty�
nhiệm�kỳ�2018-2023.�

HĐQT�

Thông� qua� việc� miễn� nhiệm� và� danh� sách� ứng� cử� viên� để� bầu� thay� thế�
Thành�viên�HĐQT�Công�ty�nhiệm�kỳ�2018-2023.�

Đoàn�Chủ�tịch�

Thông�qua�Quy�chế�bầu�cử�thay�thế�Thành�viên�HĐQT�Công�ty�nhiệm�kỳ�
2018-2023.�

Ban�bầu�cử�

ĐHĐCĐ� tiến� hành� bầu� thay� thế� Thành� viên� HĐQT� Công� ty� nhiệm� kỳ�
2018-2023.�

Ban�bầu�cử,�
ĐHĐCĐ�

7� 10h45÷11h00� Nghỉ�giải�lao.� ĐHĐCĐ�

8� 11h00÷11h15�

Báo�cáo�kết�quả�kiểm�phiếu�biểu�quyết�những�nội�dung�theo�các�Báo�cáo,�
các�Tờ�trình�thuộc�thẩm�quyền�ĐHĐCĐ�theo�chương�trình�họp.�

Ban�kiểm�
phiếu�

Báo�cáo�kết�quả�bầu�thay�thế�Thành�viên�HĐQT�Công�ty�nhiệm�kỳ�2018-
2023.�

Ban�bầu�cử�

Tặng�hoa�chúc�mừng,�lưu�niệm�cho�Thành�viên�HĐQT.� Ban�tổ�chức�

9� 11h15÷11h25�
Trình�bày�Biên�bản�và�dự�thảo�Nghị�quyết�họp�ĐHĐCĐ�thường�niên�năm�2021.� Thư�ký�Đại�hội�
Thông�qua�biên�bản�và�dự�thảo�Nghị�quyết�họp�ĐHĐCĐ�thường�niên�năm�2021.� Đoàn�Chủ�tịch�

10� 11h25÷11h30� Bế�mạc�Đại�hội.� Ban�tổ�chức�

�
BAN�TỔ�CHỨC�

ĐHĐCĐ�THƯỜNG�NIÊN�NĂM�2021�
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CÔNG�TY�CỔ�PHẦN��
THỦY�ĐIỆN�SÔNG�BA�HẠ�

�
�

�

CỘNG�HÒA�XÃ�HỘI�CHỦ�NGHĨA�VIỆT�NAM�
Độc�lập�-�Tự�do�-�Hạnh�phúc�

�
Phú�Yên,�ngày�14�tháng�4�năm�2021�

QUY�ĐỊNH�THỂ�LỆ�BIỂU�QUYẾT�TẠI�CUỘC�HỌP�
ĐẠI�HỘI�ĐỒNG�CỔ�ĐÔNG�THƯỜNG�NIÊN�NĂM�2021��

CÔNG�TY�CỔ�PHẦN�THỦY�ĐIỆN�SÔNG�BA�HẠ�
�

Căn� cứ� Luật�Doanh� nghiệp� số� 59/2020/QH14� ngày� 17/6/2020� của� Quốc� hội�
nước�Cộng�hòa�Xã�hội�Chủ�nghĩa�Việt�Nam;�

Căn�cứ�Điều�lệ�tổ�chức�và�hoạt�động�ban�hành�ngày�29/5/2020,�Quy�chế�nội�bộ�
về�quản�trị�ban�hành�ngày�18/4/2019�của�Công�ty�Cổ�phần�Thủy�điện�Sông�Ba�Hạ,�

Công�ty�Cổ�phần�Thủy�điện�Sông�Ba�Hạ�ban�hành�Quy�định�thể�lệ�biểu�quyết�
tại�cuộc�họp�Đại�hội�đồng�cổ�đông�thường�niên�năm�2021�như�sau:�

1.�Các�nghị�quyết,�quyết�định�thuộc�thẩm�quyền�thông�qua�của�Đại�hội�đồng�cổ�
đông�đều�phải�được�biểu�quyết�công�khai�và�trực�tiếp�tại�cuộc�họp.�

2.�Những� nội� dung� sau�đây� được�Đại� hội� đồng� cổ� đông� thông�qua�khi� có� từ�
51%�trở�lên�tổng�số�phiếu�bầu�của�các�Cổ�đông�có�quyền�biểu�quyết�có�mặt� trực�
tiếp�hoặc�thông�qua�đại�diện�Cổ�đông�được�ủy�quyền�có�mặt�tại�cuộc�họp�Đại�hội�
đồng�cổ�đông�tán�thành:�

a.�Quy�định�thể�lệ�biểu�quyết,�Quy�chế�tổ�chức�tại�cuộc�họp.�

b.�Số�lượng�và�danh�sách�Đoàn�Chủ�tịch,�Thư�ký�Đại�hội,�Ban�kiểm�phiếu�(Ban�
bầu�cử).�

c.�Chương�trình�cuộc�họp.�

d.�Những� nội� dung� theo� các�Báo� cáo,� các� Tờ� trình� của� chương� trình� họp� đã�
được�Đại�hội�đồng�cổ�thông�thông�qua.�

e.�Việc�miễn� nhiệm� Thành� viên�Hội� đồng� quản� trị� Công� ty� nhiệm� kỳ� 2018-
2023.�

f.�Danh�sách�ứng�cử�viên�để�bầu�thay�thế�Thành�viên�Hội�đồng�quản�trị�Công�ty�
nhiệm�kỳ�2018-2023.�

g.�Quy�chế� bầu�cử� thay� thế�Thành�viên�Hội�đồng�quản� trị�Công� ty�nhiệm�kỳ�
2018-2023.�

h.�Biên�bản�và�dự�thảo�Nghị�quyết�cuộc�họp.�

i.�Các�vấn�đề�khác�thuộc�thẩm�quyền�quyết�định�của�Đại�hội�đồng�cổ�đông�theo�
quy�định.�

3.�Cổ�đông�khi�làm�thủ�tục�đăng�ký�tham�dự�họp�Đại�hội�đồng�cổ�đông,�sẽ�được�
Ban�chuẩn� bị� tài� liệu�phát�Thẻ� biểu�quyết� (thẻ�màu�đỏ),�Phiếu�biểu� quyết� (phiếu�
màu�xanh)�cùng�với�các�tài�liệu�họp�khác�theo�quy�định.�

Trên�Thẻ�biểu�quyết,�Phiếu�biểu�quyết�có�đóng�dấu�treo�của�Công�ty,�họ�tên�Cổ�
đông,�mã�số�biểu�quyết,�số�đăng�ký�sở�hữu1�cùng�ngày�cấp,�số�cổ�phần�sở�hữu,�tổng�
số�cổ�phần�được�ủy�quyền,� tổng�số�cổ�phần�được�quyền�biểu�quyết,�các�nội�dung�
biểu�quyết.�

���������������������������������������� �
1Cổ�đông�tổ�chức�là�số�đăng�ký�kinh�doanh;�Cổ�đông�cá�nhân�là�CMND,�Thẻ�căn�cước,�Hộ�chiếu,�…�
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4.�Thể�lệ�biểu�quyết:�

a.�Cách�thức�biểu�quyết:�

-�Khi�Đoàn�Chủ�tịch�hoặc�Ban�tổ�chức�xin�ý�kiến�Đại�hội�đồng�cổ�đông�biểu�
quyết�những�nội�dung�theo�mục�2�(trừ�mục�2.d)�thì�Cổ�đông�“GIƠ”�Thẻ�biểu�quyết�
(thẻ�màu�đỏ)�để�biểu�quyết.�

-�Khi�Đoàn�Chủ� tịch�xin� ý�kiến�Đại� hội� đồng�cổ� đông�biểu� quyết� những�nội�
dung�theo�mục�2.d�và�mục�3�thì�Cổ�đông�sẽ�thực�hiện�quyền�biểu�quyết�của�mình�
trên�Phiếu�biểu�quyết�(phiếu�màu�xanh)�bằng�cách�lựa�chọn�đánh�dấu�“X”�(hoặc�
“√”)� vào� 01� (một)� trong� 03� (ba)� ô� “Tán� thành”� hoặc� “Không� tán� thành”� hoặc�
“Không�có�ý�kiến”.�

b.�Thẻ�biểu�quyết�hợp�lệ:�

-�Thẻ�biểu�quyết�do�Ban�tổ�chức,�Ban�chuẩn�bị�tài�liệu�phát�ra�có�dấu�của�Công�
ty,�thẻ�màu�đỏ�và�trên�thẻ�có�các�nội�dung�như�được�nêu�tại�mục�4.�

c.�Phiếu�biểu�quyết�hợp�lệ:�

-� Phiếu�biểu� quyết�do�Ban� tổ� chức,�Ban�chuẩn� bị� tài� liệu�phát� ra� có�dấu� của�
Công�ty;�

-�Nội�dung�biểu�quyết�trên�Phiếu�biểu�quyết�có�đánh�dấu�“X”�(hoặc�“√”)�vào�01�
(một)� trong� 03� (ba)� ô� “Tán� thành”� hoặc� “Không� tán� thành”� hoặc� “Không� có� ý�
kiến”;�

-�Phiếu�biểu�quyết�không�bị�rách,�tẩy�xóa,�cạo�sửa.��

d.�Phiếu�biểu�quyết�được�coi� là�không�hợp� lệ�khi� thuộc�một� trong�các� trường�
hợp�sau:�

-�Phiếu�biểu�quyết�không�do�Ban�tổ�chức,�Ban�chuẩn�bị�tài�liệu�phát�ra;�

-�Phiếu�biểu�quyết�không�có�đóng�dấu�của�Công�ty;�

-�Phiếu�biểu�quyết�bị�rách,�tẩy�xóa,�cạo�sửa;�

-�Phiếu�biểu�quyết�có�nội�dung�biểu�quyết�đánh�dấu�“X”�(hoặc�“√”)�vào�nhiều�
hơn�01�(một)�ô.�

Trong� trường� hợp�Cổ� đông� lựa�chọn� đánh�dấu� nhầm�ô� thì�khoanh� tròn� “X”�
(hoặc�“√”)�và�lựa�chọn�lại�ô�khác�phù�hợp.�

5.� Ban� kiểm� phiếu� sẽ� tiến� hành� thu�phiếu� biểu� quyết� và� kiểm� đếm� từng�nội�
dung�theo�quy�định.�

Kết�quả�kiểm�phiếu�phải�được�Ban�kiểm�phiếu�lập�thành�biên�bản�và�công�bố�
trước� khi�bế�mạc� cuộc� họp.� Ban� kiểm� phiếu� bàn� giao� lại� biên� bản� kết� quả�kiểm�
phiếu�và�tất�cả�phiểu�biểu�quyết�cho�Đoàn�Chủ�tịch.�

Trong�trường�hợp�có�ý�kiến�thắc�mắc�về�kết�quả�biểu�quyết,�Đoàn�Chủ�tịch�sẽ�
xem�xét�và�giải�quyết�ngay�tại�cuộc�họp.�

6.�Quy�định�thể�lệ�biểu�quyết�này�có�hiệu�lực�ngay�sau�khi�được�Đại�hội�đồng�
cổ�đông�thường�niên�năm�2021�của�Công�ty�Cổ�phần�Thủy�điện�Sông�Ba�Hạ�thông�
qua./.�

� BAN�TỔ�CHỨC�
ĐHĐCĐ�THƯỜNG�NIÊN�NĂM�2021�

�
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CÔNG�TY�CỔ�PHẦN��
THỦY�ĐIỆN�SÔNG�BA�HẠ�

�

�

CỘNG�HÒA�XÃ�HỘI�CHỦ�NGHĨA�VIỆT�NAM�
Độc�lập�-�Tự�do�-�Hạnh�phúc�

�
Phú�Yên,�ngày�14�tháng�4�năm�2021�

�

QUY�CHẾ�TỔ�CHỨC�HỌP�
ĐẠI�HỘI�ĐỒNG�CỔ�ĐÔNG�THƯỜNG�NIÊN�NĂM�2021�

CÔNG�TY�CỔ�PHẦN�THỦY�ĐIỆN�SÔNG�BA�HẠ�
�

Căn�cứ�Luật�Doanh�nghiệp�số�59/2020/QH14�ngày�17/6/2020�của�Quốc�hội�
nước�Cộng�hòa�Xã�hội�Chủ�nghĩa�Việt�Nam;�

Căn�cứ�Điều�lệ�tổ�chức�và�hoạt�động�ban�hành�ngày�29/5/2020,�Quy�chế�nội�
bộ�về�quản�trị�ban�hành�ngày�18/4/2019�của�Công�ty�Cổ�phần�Thủy�điện�Sông�
Ba�Hạ,�

Công�ty�Cổ�phần�Thủy�điện�Sông�Ba�Hạ�ban�hành�Quy�chế�tổ�chức�họp�Đại�
hội�đồng�cổ�đông�thường�niên�năm�2021�như�sau:�

�

CHƯƠNG�I:�
�NHỮNG�QUY�ĐỊNH�CHUNG�

�

Điều�1.�Phạm�vi�áp�dụng�

1.�Quy�chế�này�áp�dụng�cho�việc�tổ�chức�họp�Đại�hội�đồng�cổ�đông�thường�
niên�năm�2021�của�Công�ty�Cổ�phần�Thủy�điện�Sông�Ba�Hạ.�

2.�Quy�chế�này�quy�định�cụ�thể�quyền�và�nghĩa�vụ�của�các�Cổ�đông�hoặc�đại�
diện�Cổ� đông�được�ủy�quyền� (sau� đây�gọi� tắt� là�Cổ�đông)� tham� dự�họp,�điều�
kiện�và�thể�thức�tiến�hành�họp�Đại�hội�đồng�cổ�đông�thường�niên�năm�2021.�

3.�Quy� chế� này� quy� định� trách� nhiệm� và� quyền� hạn� của�Chủ� tọa�Đại� hội,�
Đoàn�Chủ�tịch,�Thư�ký�Đại�hội,�Ban�tổ�chức,�Ban�kiểm�tra�tư�cách�cổ�đông,�Ban�
kiểm�phiếu�(Ban�bầu�cử),�Ban�chuẩn�bị�tài�liệu�và�Ban�phục�vụ�tại�cuộc�họp�Đại�
hội�đồng�cổ�đông�thường�niên�năm�2021.�

Điều�2.�Đối�tượng�áp�dụng�

1.�Tất� cả�Cổ� đông� đang� sở� hữu� cổ� phần� của�Công� ty�Cổ� phần� Thủy� điện�
Sông�Ba�Hạ�theo�danh�sách�Cổ�đông�đã�được�chốt�để�tham�dự�họp�Đại�hội�đồng�
cổ�đông�thường�niên�năm�2021.�

2.�Chủ�tọa�Đại�hội,�Đoàn�Chủ�tịch,�Thư�ký�Đại�hội,�Ban�tổ�chức,�Ban�kiểm�
tra�tư�cách�cổ�đông,�Ban�kiểm�phiếu�(Ban�bầu�cử),�Ban�chuẩn�bị�tài�liệu�và�Ban�
phục�vụ�tại�cuộc�họp�Đại�hội�đồng�cổ�đông�thường�niên�năm�2021.�

Điều�3.�Trật�tự�cuộc�họp�

Cổ�đông�và�khách�mời�đến�tham�dự�họp�Đại�hội�đồng�cổ�đông�thường�niên�
năm�2021�phải�tuân�thủ�các�quy�định�sau:�
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1.�Tuân�thủ�và�chấp�hành�các�quy�định�về�phòng�chống�dịch�bệnh�Covid-19.�

2.�Trang�phục�tham�dự�họp�phải�chỉnh�tề,�nghiêm�túc.�

3.�Khi�vào�phòng�họp�phải�ngồi�đúng�vị�trí�(hoặc�khu�vực)�đã�quy�định�hoặc�
do�Ban�tổ�chức�hướng�dẫn.�

4.�Không�hút�thuốc�lá,�không�nói�chuyện�riêng,�không�sử�dụng�điện�thoại�di�
động�trong�phòng�họp�(tắt�điện�thoại�hoặc�để�điện�thoại�ở�chế�độ�im�lặng),�giữ�
gìn�trật�tự,�không�gây�ồn�ào.�

5.�Không�mang�vũ�khí,�chất�cháy,�nổ�vào�phòng�họp.�

�

CHƯƠNG�II:�
�QUYỀN�VÀ�NGHĨA�VỤ�THAM�DỰ�HỌP�

ĐẠI�HỘI�ĐỒNG�CỔ�ĐÔNG�THƯỜNG�NIÊN�NĂM�2021�
� � � � �

Điều�4.�Quyền�và�nghĩa�vụ�của�Cổ�đông�khi�tham�dự�họp�

1.�Cổ�đông�khi�tới�tham�dự�họp�Đại�hội�đồng�cổ�đông�thường�niên�năm�2021�
phải�mang� theo�Thông�báo�mời�họp,�Giấy� tờ� tùy� thân� (Chứng�minh�nhân�dân�
hoặc�Thẻ�căn�cước�hoặc�Hộ�chiếu)�và�Giấy�xác�nhận�tham�dự/Ủy�quyền� tham�
dự�họp�trình�Ban�kiểm�tra�tư�cách�cổ�đông�để�đăng�ký�dự�họp.�Ban�chuẩn�bị�tài�
liệu�sẽ�phát�Tài�liệu�họp,�Thẻ�biểu�quyết,�Phiếu�biểu�quyết�và�Phiếu�bầu�thay�thế�
Thành�viên�Hội�đồng�quản�trị�Công�ty�nhiệm�kỳ�2018-2023�cho�Cổ�đông�tham�
dự�họp.�

2.�Cổ�đông�có�quyền�tham�dự,�thảo�luận�và�biểu�quyết�tất�cả�các�vấn�đề,�nội�
dung�thuộc�thẩm�quyền�quyết�định�của�Đại�hội�đồng�cổ�đông�tại�cuộc�họp�Đại�
hội�đồng�cổ�đông�thường�niên�năm�2021�của�Công�ty�Cổ�phần�Thủy�điện�Sông�
Ba�Hạ.�

3.�Cổ�đông�có�quyền�phát�biểu�ý�kiến�của�mình�bằng�hình�thức�gửi�câu�hỏi�
cho�Đoàn�Chủ�tịch�hoặc�giơ�tay�phát�biểu�tại�cuộc�họp.�Cổ�đông�sẽ�được�phát�
biểu�ý�kiến�khi�được�sự�đồng�ý�của�Chủ�tọa�Đại�hội.�

4.�Cổ�đông�khi�phát�biểu�cần�phải�chuẩn�bị�trước�nội�dung�để�phát�biểu�ngắn�
gọn�và�tập�trung�vào�đúng�những�nội�dung�trọng�tâm�cần�thảo�luận,�phù�hợp�với�
nội�dung�chương�trình�làm�việc�đã�được�Đại�hội�đồng�cổ�đông�thường�niên�năm�
2021�thông�qua.�Cổ�đông�không�được�nhắc�lại�những�ý�kiến�đã�được�phát�biểu�
trước�đó.�Thời�gian�phát�biểu�của�mỗi�Cổ�đông�không�quá�03�phút/lần.�

5.� Cổ�đông� dự� họp� có� quyền� biểu� quyết�miễn� nhiệm,� bầu� thay� thế�Thành�
viên�Hội�đồng�quản�trị�Công�ty�nhiệm�kỳ�2018-2023.�

6.�Cổ�đông�đến�dự�họp�Đại�hội�đồng�cổ�đông�thường�niên�năm�2021�sau�khi�
cuộc� họp� đã� khai�mạc� có� quyền� thực� hiện� các� thủ� tục� đăng�ký� ngay� với�Ban�
kiểm� tra� tư�cách�cổ�đông.�Ban�chuẩn�bị� tài� liệu�sẽ�phát�Tài� liệu�họp,�Thẻ�biểu�
quyết,�Phiếu�biểu�quyết,�Phiếu�bầu�thay�thế�Thành�viên�Hội�đồng�quản�trị�Công�
ty�nhiệm�kỳ�2018-2023�và�có�quyền�tham�gia�họp�ngay�sau�khi�đăng�ký�xong.�
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Trong� trường�hợp�này,�hiệu� lực�của�những�nội�dung�đã�được�Đại�hội�đồng�cổ�
đông�biểu�quyết�thông�qua�sẽ�không�bị�ảnh�hưởng.�

6.� Cổ� đông� nghiêm� túc� chấp� hành�Quy� chế� tổ� chức� họp� Đại� hội� đồng� cổ�
đông� thường� niên� năm�2021,� tôn� trọng�kết� quả� làm�việc� của�Đại� hội� đồng� cổ�
đông�và�sự�điều�hành�của�Chủ�tọa�Đại�hội,�Đoàn�Chủ�tịch.�

Điều� 5.�Quyền� và�nghĩa�vụ�của�Ban� tổ�chức,�Ban�kiểm� tra� tư� cách�cổ�
đông,�Ban�chuẩn�bị�tài�liệu�và�Ban�phục�vụ�

1.�Ban�tổ�chức�do�Hội�đồng�quản� trị�quyết�định� thành�lập.�Ban� tổ�chức�có�
trách�nhiệm�tổ�chức�thực�hiện�cuộc�họp�Đại�hội�đồng�cổ�đông�thường�niên�năm�
2021�theo�đúng�thể�lệ,�Điều�lệ�của�Công�ty�và�quy�định�của�Luật�Doanh�nghiệp.�

2.�Ban�kiểm�tra�tư�cách�cổ�đông�do�Hội�đồng�quản�trị�quyết�định�thành�lập.�
Ban�kiểm�tra�tư�cách�cổ�đông�có�trách�nhiệm�tiếp�nhận,�kiểm�tra�tính�hợp�lệ�về�
thủ�tục� tham�dự,� số�cổ�phần�của�Cổ�đông� tham�dự�họp�Đại�hội� đồng�cổ�đông�
thường�niên�năm�2021.�

Ban�kiểm� tra�tư�cách�cổ�đông�phải� làm�việc� trung�thực,�chính�xác�và� phải�
chịu�trách�nhiệm�về�các�kết�quả�trong�công�tác�kiểm�tra,�lập�biên�bản�kiểm�tra�tư�
cách�của�các�Cổ�đông�tham�dự�họp;�báo�cáo�trước�Đại�hội�đồng�cổ�đông�về�kết�
quả�kiểm�tra�tư�cách�Cổ�đông�và� số�lượng�Cổ�đông�tham�dự�họp.�Bàn�giao�lại�
cho�Đoàn�Chủ� tịch�các� tài� liệu� liên� quan� đến� thủ� tục� đăng� ký�dự� họp�của�Cổ�
đông�và�biên�bản�kiểm�tra�tư�cách�Cổ�đông.�

3.�Ban�kiểm�tra�tư�cách�cổ�đông�có�quyền�kiến�nghị�Đoàn�Chủ�tịch�về�việc�
những�Cổ�đông�đến�tham�dự�họp�nhưng�Ban�kiểm�tra�tư�cách�cổ�đông�nhận�thấy�
không�đầy�đủ�tư�cách�tham�dự�họp�để�Đoàn�Chủ�tịch�giải�quyết.�

4.�Ban� chuẩn� bị� tài� liệu� và�Ban� phục� vụ� do�Hội�đồng�quản� trị� quyết� định�
thành�lập.�Ban�chuẩn�bị�tài�liệu�có�trách�nhiệm�chuẩn�bị�Tài�liệu�họp;�phát�Tài�
liệu�họp,�Thẻ�biểu�quyết,�Phiếu�biểu�quyết�và�Phiếu�bầu�thay�thế�Thành�viên�Hội�
đồng�quản�trị�Công�ty�nhiệm�kỳ�2018-2023�cho�Cổ�đông;�phát�Tài�liệu�họp�cho�
đại�biểu�tham�dự�họp.�Ban�phục�vụ�thực�hiện�công�tác�lễ�tân,�tiếp�đón�và�những�
công�việc�khác�theo�sự�phân�công�của�Ban�tổ�chức.�

Điều�6.�Quyền�và�nghĩa�vụ�của�Chủ�tọa�Đại�hội,�Đoàn�Chủ�tịch�

1.�Chủ� tọa�Đại�hội� điều� khiển�cuộc�họp�theo�đúng� nội�dung,�chương� trình�
nghị�sự,�các�quy�định�và�các�quy�chế�đã�được�Đại�hội�đồng�cổ�đông�thường�niên�
năm�2021�thông�qua.�

2.�Chủ�tọa�Đại�hội�chủ�trì�cuộc�họp�thảo�luận,�lấy�ý�kiến�biểu�quyết�các�vấn�
đề�nằm�trong�nội�dung,�chương�trình�nghị�sự�của�Đại�hội�đồng�cổ�đông�và�các�
vấn�đề�liên�quan�khác�trong�suốt�quá�trình�diễn�ra�cuộc�họp.�

3.�Chủ�tọa�Đại�hội�có�quyền�yêu�cầu�Cổ�đông�dừng�phát�biểu�ý�kiến�nếu�nội�
dung�phát�biểu�không�đúng�nội�dung,�chương�trình�của�cuộc�họp�hoặc�vượt�quá�
thời�gian�cho�phép.�

4.�Chủ�tọa�Đại�hội�có�quyền�thực�hiện�các�biện�pháp�cần�thiết�để�điều�khiển�
cuộc�họp�một�cách�hợp�lý,�có�trật�tự�và�đảm�bảo�cuộc�họp�phản�ảnh�được�mong�
muốn�của�đa�số�Cổ�đông.�
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5.�Chủ� tọa�Đại�hội�có�quyền�hoãn�cuộc�họp�Đại�hội�đồng�cổ�đông�thường�
niên�năm�2021�khi�đã�có�đủ�số�người�đăng� ký�dự�họp� theo�quy�định�đến�một�
thời�điểm�khác�hoặc�thay�đổi�địa�điểm�họp�trong�các�trường�hợp�sau:�

a.�Địa�điểm�họp�không�có�đủ�chỗ�ngồi�thuận�tiện�cho�tất�cả�người�dự�họp;�

b.�Có�người�dự�họp�có�hành�vi�cản�trở,�gây�rối�trật�tự,�có�nguy�cơ�làm�cho�
cuộc�họp�không�được�tiến�hành�một�cách�công�bằng�và�hợp�pháp.�

6.�Đoàn�Chủ�tịch�có�trách�nhiệm�giải�đáp�các�ý�kiến�thảo�luận�của�Cổ�đông�
hoặc�phân�công�cán�bộ�có�trách�nhiệm�trả�lời,�làm�rõ�tại�cuộc�họp.�

7.�Đoàn�Chủ�tịch�có�trách�nhiệm�giải�quyết�các�vấn�đề�phát�sinh�khác�trong�
suốt�quá�trình�diễn�ra�họp�Đại�hội�đồng�cổ�đông�thường�niên�năm�2021.�

Điều�7.�Trách�nhiệm�của�Thư�ký�Đại�hội�

1.�Thư�ký�Đại�hội�do�Đoàn�Chủ�tịch�đề�cử�và�được�Đại�hội�đồng�cổ�đông�
thông�qua.�

2.�Thư�ký�Đại�hội�thực�hiện�các�công�việc�trợ�giúp�theo�phân�công�của�Đoàn�
Chủ�tịch,�phản�ảnh�trung�thực,�chính�xác�nội�dung�của�cuộc�họp�vào�trong�Biên�
bản�và�dự�thảo�Nghị�quyết�họp�Đại�hội�đồng�cổ�đông.�

Điều�8.�Trách�nhiệm�của�Ban�kiểm�phiếu�(Ban�bầu�cử)�

1.�Ban�kiểm�phiếu�(Ban�bầu�cử)�do�Đoàn�Chủ�tịch�đề�cử�và�phải�được�Đại�
hội�đồng�cổ�đông�biểu�quyết�thông�qua.�

2.�Ban�kiểm�phiếu� (Ban� bầu�cử)� có�nhiệm�vụ�hướng�dẫn�về� công� tác�biểu�
quyết�các�nội�dung�theo�chương�trình�họp�và�công�tác�bầu�thay�thế�Thành�viên�
Hội�đồng�quản�trị�Công�ty�nhiệm�kỳ�2018-2023.�

3.�Ban�kiểm�phiếu�(Ban�bầu�cử)�có�trách�nhiệm�kiểm�tra,�giám�sát�việc�biểu�
quyết,�bỏ�phiếu�của�Cổ�đông�và�tổ�chức�kiểm�đếm�Thẻ�biểu�quyết,�Phiếu�biểu�
quyết,�Phiếu�bầu�thay�thế�Thành�viên�Hội�đồng�quản�trị�Công�ty�nhiệm�kỳ�2018-
2023�tại�cuộc�họp�Đại�hội� đồng�cổ�đông� thường�niên�năm�2021;� lập�biên�bản�
kiểm� phiếu� và� công� bố�kết� quả�kiểm�phiếu� trước� cuộc� họp;� giao� lại� biên� bản�
kiểm� phiếu� và� toàn� bộ� Thẻ� biểu� quyết,� Phiếu� biểu� quyết,� Phiếu� bầu� thay� thế�
Thành�viên�Hội�đồng�quản�trị�Công�ty�nhiệm�kỳ�2018-2023�cho�Đoàn�Chủ�tịch.�

4.��Ban�kiểm�phiếu� (Ban�bầu� cử)� làm�việc� trung� thực,� khách� quan�và� chịu�
trách�nhiệm�về�hiệu�lực�pháp�lý�của�các�kết�quả�biểu�quyết,�kết�quả�kiểm�phiếu�
tại�cuộc�họp�Đại�hội�đồng�cổ�đông�thường�niên�năm�2021.�

�

CHƯƠNG�III:�
TIẾN�HÀNH�CUỘC�HỌP�

ĐẠI�HỘI�ĐỒNG�CỔ�ĐÔNG�THƯỜNG�NIÊN�NĂM�2021�

�

Điều�9.�Điều�kiện�và�cách�thức�tiến�hành�họp�Đại�hội�đồng�cổ�đông�

1.�Cuộc�họp�Đại�hội�đồng�cổ�đông�thường�niên�năm�2021�được�tiến�hành�khi�
có�số�Cổ�đông�dự�họp�đại�diện�cho�ít�nhất�51%�tổng�số�cổ�phần�có�quyền�biểu�
quyết.�
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2.�Cổ�đông�tham�dự�họp�Đại�hội�đồng�cổ�đông�thường�niên�năm�2021�sẽ�lần�
lượt�được�nghe�những�nội�dung�về�các�Báo�cáo,�các�Tờ�trình�theo�chương�trình�
của�cuộc�họp,�thảo�luận�và�biểu�quyết�thông�qua�những�nội�dung�trên.�

3.�Việc�biểu�quyết� thông� qua�những�nội�dung� trong�chương� trình�của�cuộc�
họp�Đại�hội�đồng�cổ�đông�thường�niên�năm�2021�được�thực�hiện�theo�Quy�định�
thể�lệ�biểu�quyết.�

4.�Việc�bầu�thay�thế�Thành�viên�Hội�đồng�quản�trị�Công�ty�nhiệm�kỳ�2018-
2023�tại� cuộc�họp�Đại� hội�đồng� cổ� đông� thường�niên�năm�2021�sẽ� được� thực�
hiện�theo�Quy�chế�bầu�cử.�

Điều�10.�Biên�bản�và�dự�thảo�Nghị�quyết�họp�Đại�hội�đồng�cổ�đông�

1.�Tất�cả�nội�dung�tại�cuộc�họp�Đại�hội�đồng�cổ�đông�thường�niên�năm�2021�
phải�được�Thư�ký�Đại�hội�ghi�vào�trong�Biên�bản�của�cuộc�họp.��

2.�Biên�bản�và�dự� thảo�Nghị�quyết�họp�Đại�hội�đồng�cổ�đông� thường�niên�
năm�2021�phải�được�Thư�ký�Đại�hội�đọc�và�được�Đại�hội�đồng�cổ�đông�thông�
qua�trước�khi�bế�mạc�cuộc�họp�và�được�lưu�giữ�tại�Công�ty�theo�quy�định.�

Điều�11.�Các�điều�khoản�khác�

1.�Các�vấn�đề�khác�về�tổ�chức�họp�Đại�hội�đông�cổ�đông�thường�niên�năm�
2021,�trì�hoãn�hay�triệu�tập�lại�cuộc�họp�(nếu�có)�đều�phải�được�thực�hiện�theo�
quy�định�của�Luật�Doanh�nghiệp,�Điều�lệ�tổ�chức�và�hoạt�động�của�Công�ty.�

2.�Chi�phí�cho�việc�đi� lại,� ăn� nghỉ� của�Cổ�đông�đến� tham� dự� họp�Đại� hội�
đồng�cổ�đông�thường�niên�năm�2021�của�Công�ty�Cổ�phần�Thủy�điện�Sông�Ba�
Hạ�do�các�Cổ�đông�tự�túc.�

�

CHƯƠNG�IV:�

ĐIỀU�KHOẢN�THI�HÀNH�

�

Điều�12.�Điều�khoản�thi�hành�

1.�Quy�chế�này�bao�gồm�4�Chương,�12�Điều�và�được�Đại�hội�đồng�cổ�đông�
thường�niên�năm�2021�của�Công�ty�Cổ�phần�Thủy�điện�Sông�Ba�Hạ�thông�qua�
ngày�14�tháng�4�năm�2021.�

2.�Quy�chế�này�có�hiệu�lực�ngay�khi�được�Đại�hội�đồng�cổ�đông�thường�niên�
năm� 2021� thông� qua� để� tiến� hành� tổ� chức� cuộc� họp� Đại� hội� đồng� cổ� đông�
thường�niên� năm�2021�của�Công� ty�Cổ�phần�Thủy� điện�Sông�Ba�Hạ.�Các�nội�
dung�về�thành�lập�các�Ban�chuẩn�bị�và�tiến�hành�cuộc�họp�Đại�hội�đồng�cổ�đông�
thường�niên�năm�2021�hiệu�lực�thi�hành�theo�Quyết�định�thành�lập�của�Hội�đồng�
quản�trị./.�

� BAN�TỔ�CHỨC�
ĐHĐCĐ�THƯỜNG�NIÊN�NĂM�2021�

� ��������� �



�

��������CỔ�PHẦN CỘNG��������HỘI�CHỦ�NGHĨA�VIỆT����
THỦY�ĐIỆN���������HẠ Độc�lập���Tự������Hạnh�����

Số:������������������� ��������������������������������������������năm�����

��������
KẾT�QUẢ�HOẠT�ĐỘNG�SẢN�XUẤT�������������ĐẦU�TƯ�����DỰNG�

NĂM���������KẾ�HOẠCH�NHIỆM�VỤ�NĂM������CỦA���������
CỔ�PHẦN�THỦY�ĐIỆN���������HẠ

�����gửi:�Đại�hội�đồng�cổ�đông�thường������năm�����

Căn�cứ�Luật�������nghiệp�số�����������������������������của�Quốc�hội�
nước�Cộng��������hội�Chủ�nghĩa�Việt�����

Căn�cứ�Điều� lệ� tổ�chức����hoạt�động������������������������������chế�
nội�bộ�về�quản� trị� ������������������������ của������ ���Cổ�phần�Thủy�điện�
��������Hạ;

Căn�cứ�Nghị�quyết�Đại�hội�đồng�cổ�đông�thường������năm������

����Điều������������������kết�quả�hoạt�động�sản�xuất�������������đầu�tư�
����dựng�năm���������kế�hoạch�nhiệm�vụ�năm������của���������Cổ�phần�Thủy�
điện���������Hạ�như�����

Phần�thứ�nhất

ĐÁNH���������������THỰC�HIỆN�SẢN�XUẤT������������
���ĐẦU�TƯ�����DỰNG�NĂM�����

����� ����những�kết�quả�đã�đạt�được� ������những�năm� ����� ����� từ�đầu�
năm���������đã�cụ�thể���������mục�������triển������quyết�liệt,�đồng�bộ,����trọng�
�����trọng�điểm�����giải������nhằm�thực�hiện�tốt�����nhiệm�vụ�đề�������������
đánh� ����kết�quả� thực�hiện�mục� ������nhiệm�vụ� ��� ���� chỉ� �����kế�hoạch�năm�
����������nội������������như�����

������������������CỦA���������NĂM������

�������������sản�xuất������������điện�năm������

�� Đánh���������������sản�xuất������������của���������năm������

Với�đặc����������������Thủy�điện,�sản�lượng�điện�phụ�thuộc�����điều�kiện�
thời� tiết,� lưu� lượng�nước�về�hồ��������������của������ ���chủ�yếu� từ�sản�xuất�
điện�������������thị�trường�điện.������từ�đầu�năm,����������đạo���������đã�chỉ�
đạo�quyết�liệt,�����cầu�����đơn�vị�tăng�cường����������kiểm���������������thiết�bị�
để�hạn�chế�sự�cố�chủ�������������sự�cố�nhằm����������độ�����cậy,������sẵn������
của�����tổ����������cạnh�đó�����������������đơn�vị�đã���������������thần�chủ�
động,�đoàn�kết�nhất������������nhiệm������sự�nỗ�lực�vượt�bậc,�đáp�ứng�tốt�phương�
thức�����động�của�����������điều�độ�Hệ�thống�điện�Quốc������Kết�quả�đạt�được�
như�����



�

�� Chỉ����� ĐVT
Kế�hoạch�
năm�����

Thực�hiện�
năm�����

Tỷ�lệ��
����

��������
��� ��� �����������

� Sản�lượng�điện������ ������ ��� ������� ������

� Điện�tự����� ������ ���� ����� �����

� Tỉ�lệ�điện�tự������ � ���� ���� ����

� Sản�lượng�điện�thương�phẩm� ������ ������ ������� �����

� Hệ�số�khả�dụng � ����� ������ �����
� Tỷ�lệ�dừng��������sự�cố � ���� ��� ���
� Tỷ�lệ�dừng�����bảo�dưỡng � ���� ����� ����

�
����hiệu�������về���������������điều�
độ�����������������vận�����

� ��� ��� �����

� Tổng���������� Tr.đồng ������� ������� ������
�� Tổng�������� Tr.đồng ������� ������� ������
�� Tổng�lợi�nhuận�trước�thuế Tr.đồng ������� ������� ������

�� Cổ�tức � �� ���� ���

�����tiết�như�phụ�lục��������phụ�lục���đính�����

����hoạt�động�của�������������������thủ������định�hướng,�chỉ�đạo�của�Hội�
đồng�quản�trị,�tổ�chức�tốt����������sản�xuất�đảm�bảo����������hiệu�quả�đặc�biệt����
���������������quản����vận�������sửa�chữa����������chống�lụt�����

�������������nộp���������������nước:

������������������������tốt�nghĩa�vụ�nộp�thuế,�����������������������nước�
�����gồm:�thuế�����nhập�������nghiệp,�thuế�����nhập����������thuế�������thuế�
�����������nước,�����dịch�vụ�����trường�rừng,����đầy�đủ,�đúng�����định.�Tổng�
số�tiền�phải�nộp���������������nước�lũy�kế�cả�năm�����������������triệu�đồng,�
đạt���������với�kế�hoạch�năm�������������đó�nộp�����������Cục�thuế�Tỉnh�����
�������������triệu�đồng,�Cục�thuế�Tỉnh�����������������triệu�đồng,�Quỹ�hỗ�trợ�
rừng���������triển�Việt�������������triệu�đồng.

�����tiết�như�phụ�lục���đính�����

����������������������thị�trường�điện�

��������đã������thủ�������������������������định��������������đến����������
Thị�trường�điện�����������������������định��������������đến����������vận������
hồ�chứa.

Năm���������������đã�đưa��������chiến�lược�����������������������thường�
�����������đổi�bản���������������tới,�giờ�tới�nhằm�đáp�ứng�với�����������thời�
tiết,� thủy�văn� thực� tế.����vậy,������ ��� �����đảm�bảo�việc�cấp�nước�����hạ����
���������cầu�của�địa�phương����tăng�hiệu�quả�sản�xuất�������������������������
cụ�thể�����chỉ������������đạt�được�như�����

� ����������sản�xuất�điện:������������triệu�đồng.

������điện�������������������������đồng/kWh����������điện�����������đã�
����gồm�����loại�thuế������

��������������thực�hiện�����chỉ������kế�hoạch����tối�ưu�������������



�

�����cơ�sở�����chỉ� �����kế�hoạch�được�Đại�hội�đồng�cổ�đông�thường������
năm��������������Cổ�phần�Thủy�điện���������Hạ��������������������đã�quyết�
liệt�triển������thực�hiện����đánh�����kết�quả�đạt�được�như������

������������hiệu�quả�sản�xuất������������điện:
���Tăng����������������điện:
���������������đảm�bảo�độ�sẵn����������tổ������đáp�ứng�����cầu�����động�

của�hệ�thống�điện�đảm�bảo�kế�hoạch�sản�lượng���������năm������
�������cực����������thị�trường������điện,������cực�����việc�với�����cấp�để�

được������sản�lượng��������hợp,�đạt�được���������������nhất.�
���Giảm��������������
��Giảm� tỷ� lệ�điện� tự������������ ���cố�gắng� thực�hiện�giảm�điện� tự������

bằng� ����biện� �����giảm�sử�dụng�điều� ����� ����������những�vị� ����������cần�
thiết�đã�được�bố��������������������tiết�kiệm�cũng�như�sử�dụng�chiếu������������
��������ở�mức�thấp�nhất.�

��Tiết�kiệm����������kế�hoạch���������vật�liệu,�dịch�vụ��������������������
�����bằng�tiền����kế�hoạch�sửa�chữa�lớn�đối�với�����hạng�mục�thực�hiện:

��Tiết�kiệm���������vật�liệu:�����������đồng.

��Tiết�kiệm���������dịch�vụ����������������������đồng.

��Tiết�kiệm���������sửa�chữa�lớn:�������������đồng.

��Tiết�kiệm���������bằng�tiền�������������������đồng

���Tăng�hiệu�quả�sử�dụng�nguồn�vốn:

Thực�hiện�tiết�kiệm����������������đấu�thầu:
��Đối�với��������������đấu� thầu�sử�dụng�nguồn�vốn���������������thực�

hiện�đấu� thầu�đã�giảm� ���với�dự� �����duyệt:� ���������� triệu�đồng� ����� trị�����
duyệt���������������triệu�đồng;�����trị�hợp�đồng���������������triệu�đồng).�

��Đối�với��������������đấu�thầu�sử�dụng�nguồn�vốn�ĐTXD:���������thực�
hiện�đấu� thầu�đã�giảm� ���với�dự� �����duyệt:����� triệu�đồng� ����� trị�����duyệt�
���������triệu�đồng;�����trị�hợp�đồng��������������triệu�đồng).�

������������hiệu�quả�vận������

��������đã�thực�hiện�tốt����������quản����vận������tốt����tổ�����đảm�bảo�
��������������tục,�hiệu�quả.�Thường����������������kiểm�����thiết�bị�để������hiện�
���ngăn�ngừa� ����sự�cố�để� ���� tổ����������sản� lượng�điện� ����nhất.�Kết�quả�
thực�hiện:�

��Hệ�số�khả�dụng:�������������

��Tỷ�lệ�dừng��������sự�cố:����

��Tỷ�lệ�dừng�����bảo�dưỡng:��������

������hiệu�������về���������������điều�độ� ����������������vận�������
Đảm�bảo�tỷ�lệ�������������hiệu.

������������hiệu�quả�sản�xuất�điện:

��Tỷ�lệ�điện�tự������������sản�xuất�điện:�������

����������������������������������đồng/MW.

������������hiệu�quả�sử�dụng�����động:
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Thực�hiện����������bố���������động�hợp�����tăng�cường�quản��������động�tối�
ưu�nhất:

�� Năng� suất� ���� động� ����� sản� lượng� điện� thương� phẩm:� ������ triệu�
��������động;

��Năng�suất�����động�����������suất�lắp�đặt:�������người/MW.

������������hiệu�quả�����������

��������đã�thực�hiện�����đối������tiền�để�đảm�bảo�hoạt�động�������kết�
quả:

�Hệ�số�bảo������vốn:�����

��Khả�năng������������ngắn�hạn:����

��Tỷ�lệ�nợ������vốn�chủ�sở�hữu:�����

�������������������

����������������động;�đào�tạo;�đời�sống,�tiền�lương��������nhập:

Số�����động�����������của���������đảm�bảo������gọn�để�tăng�năng�suất�����
động,�đáp�ứng� ����cầu�nhiệm�vụ�hiện� tại.�Thực�hiện� ����cấu� ����������� ���đã�
������� chuyển�CB-NLĐ� ���� hợp� ������ độ,� năng� lực,� ������������ bố� ���� ����
động�hợp����để�đạt�hiệu�quả������tăng�năng�suất�����động,�củng�cố������thiện�bộ�
���������������đơn�vị����������������

��������thực�hiện���������������lương�����NLĐ,�tổ�chức�����giữ�bậc,������
bậc� ����NLĐ�đúng�kỳ�hạn.�Thực�hiện�đóng������������������ ����� ����
định.�Thực�hiện�tốt����������chăm�����sức�khỏe�����NLĐ�như������sức�khỏe�
định�kỳ,�huấn�luyện���������vệ����������động,...�Kịp�thời�giải�quyết�����chế�độ�
phục�hồi�sức�khỏe�����NLĐ,�nghỉ�������ốm�đau,�nghỉ������sản,�������������đảm�
bảo�quyền�lợi�����NLĐ�đúng�����định�của������luật.�

��������đặc�biệt�����trọng�������������đến�tiền�lương,�����nhập�của�NLĐ,�
đảm�bảo�quyền� lợi�của�NLĐ�cũng�như� thực�hiện�đúng�chế�độ� ������ �����của�
����nước.

��������������������bảo�hộ�����động,�����trường,������

Thực� hiện� tốt� ����� ���� bảo� hộ� ���� động,� ��� ����� vệ� ����� ���� động,� ����
trường,�������chống������nổ���������thực�hiện�đúng���������định�hiện������

����� ���đã�được� ����cơ� �����chức�năng�����nước�kiểm� ����về� ����� ����
������������ATVSLĐ,�����trường����đều�đánh���������những�kết�quả������
���đã�đạt�được.

Kết�quả� ������năm����������� ���������để�xảy� ��� ����nạn� ����động,�sự�cố�
����� nổ� ��� ������để� xảy� ��� ����� trạng�mất� ��� ������đảm� bảo� cảnh� ���������
trường�������sạch,�đẹp.�

����������������dựng�����liệu,�thể�chế����văn�����������nghiệp:

�����������������trọng�thực�hiện�đúng������nội����������liệu�văn����������
����Thực�hiện�����dựng�����trị��������nghiệp�tập�������������lĩnh�vực:�����dựng�
����người� �������nghiệp,�����dựng� �����xử� ��������việc� �������nghiệp,�����
dựng�����trường� ����việc��������nghiệp.������thể�CB-NLĐ�quyết�����������
���� ���� dựng� ������ ����� văn� ���� ������ nghiệp,�mỗi�CB-NLĐ� ���một� ������



�

truyền������về�văn�����������nghiệp,�quảng���������ảnh,�thương�hiệu�của������
����������������

��� ����� ���� ��� ����� ��� hội,� ủng� hộ� ���� chương� ������ ���� đói� giảm�
�������������chương������������

��������đặc�biệt�����trọng����������������hỗ�trợ,�����������sẻ�với�����địa�
phương������ ����định�cư�của�dự����Thủy�điện���������Hạ,�đặc�biệt� �������hộ�
thuộc�������������định�cư�của�dự��������������đến������������hội,������cực������
��������hoạt�động�từ�thiện����hội,����������ủng�hộ�tự�nguyện�đồng�����bị�������
�����lũ�lụt,�����quỹ����người��������hỗ�trợ�nạn������chất�độc����������

�������������ĐẦU�TƯ�����DỰNG

���Về�đầu�tư������triển�nguồn�điện:

����� ������������ ����� tỉnh� �������� đã� ���Tờ� ������ số� ����������
ĐTXD� ������Bộ� �����Thương� về� việc�Tổng� hợp� �����mục� ���� dự� ���Năng�
lượng�����tạo������địa�����tỉnh�để�đề�xuất���������������������hoạch�điện�������
������đó���������Cổ�phần�Thủy�điện���������Hạ��������dự����như�����

���Dự����Điện�mặt�trời�nổi������hồ�Thủy�điện���������Hạ��������

Dự������������Điện�mặt� trời�nổi� ����������hồ���������Thủy�điện������
���Hạ��������(đã�����gồm�Dự�������������điện�mặt�trời����������������
đã�được������������đề�nghị������ tỉnh� ��������bổ� �������������hoạch�
�����triển�Điện�lực�Quốc��������������tiếp�tục������lạc,�����việc�với�����cấp�để�
triển����������bước�tiếp������của�dự����

���Dự�������������điện����������������������

��������tiếp�tục� ����� lạc,�����việc�với�����cấp�để�triển����������bước�tiếp�
�����của�dự����

���Dự��������dựng�Trụ�sở���������Cổ�phần�Thủy�điện���������Hạ�tại�
����đất�đường������Vương:

Đã�triển������tổ�chức��������������dựng������������đường��������trạm�biến�
���cấp�điện�Trụ�sở���������Cổ�phần�Thủy�điện���������Hạ.

Thực�hiện�tổ�chức����������thầu����������������������dựng���������cấp�
lắp�đặt� thiết�bị�Trụ�sở������ ���Cổ�phần�Thủy�điện���������Hạ� (Hiện� ����đã�
�������������������đánh�����Hồ�sơ�đề�xuất������������Hội�đồng�quản�trị���������
đã�����duyệt�xếp�hạng�����thầu,�đã������thiện�thương�thảo������thiện�hợp�đồng,�
đang�����������cấp�����duyệt�kết�quả�lựa�chọn�����thầu).

Phần�thứ����

KẾ�HOẠCH�NHIỆM�VỤ�SẢN�XUẤT���������������ĐẦU�TƯ�
����DỰNG�NĂM�����

���Mục������tổng���������chủ�đề�của�năm:

���Mục������

���������sự�nổ�lực����đồng�thuận�của������thể�CB-NLĐ�������năm�������
bước�����năm���������������quyết�����thực�hiện�tốt�mục������tổng���������đảm�
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bảo�cấp�điện�ổn�định,�����������������tế����������cầu�của�����������điều�độ�Hệ�
thống�điện�Quốc����������� ������kế�hoạch�sản�xuất�điện��������cấp�������sản�
xuất������������������������������cứu,������triển�������dụng������học������nghệ�
����� tiến;� tăng�cường�quản� trị�������nghiệp�đảm�bảo� tăng������� �����giảm�����
����để����������hiệu�quả�hoạt�động;������thiện�cơ�chế�điều������của����������
nhằm����������hiệu�quả�hoạt�động���������triển���������bền�vững.

���Chủ�đề�của�năm�������

������năm���������������tập�������nguồn�lực�để�����dựng�kế�hoạch����đặt�
���mục������thực�hiện�chuyển�đổi�số������đoạn������������������năm�tiếp�����������
cơ�sở�để���������chuyển�đổi� ������������nghiệp�số�����năm������đáp�ứng�đúng�
�����Chủ�đề�năm������của���������������������“Chuyển�đổi�số�������Tập�
đoàn�Điện�lực�Quốc�����Việt������

����Nhiệm�vụ�chủ�yếu:

�� ����dựng�kế�hoạch�đảm�bảo�chất� lượng� ���������������vận�������sửa�
chữa�lớn,�kiểm�����bảo�dưỡng�����tổ�����cũng�như�����thiết�bị�����������để�đảm�
bảo����� tổ�����sẵn� ����������điện,�đáp�ứng�����cầu�����động�của������� ����
Điều�độ�Hệ�thống�điện�Quốc������Phấn�đấu�đạt����vượt�sản�lượng�điện����������
triệu������

�� Tăng�cường����������dự�����thủy�văn,�tập��������������cứu,������������
thị�trường�điện,������cực����������thị�trường�điện�để����chiến�lược��������������
hợp�nhằm�đạt���������������nhất.

�� Tăng�cường�đào�tạo���������triển�nguồn������lực�đáp�ứng�����cầu������
triển����hiện�đại�����của����������Tiếp�tục�đẩy�mạnh�ứng�dụng������nghệ�������
����������quản����điều������

�� ����việc�với�������quyền�địa�phương�để�sử�dụng� tiết�kiệm,�hiệu�quả�
nguồn�nước,�vừa�thực�hiện�tốt���������������điện�vừa�đảm�bảo�nhiệm�vụ�������
trị����cấp�nước������hoạt����nước�phục�vụ�chống�hạn����������nghiệp�����������
�����Thực�hiện� ������� �������� ������vận������ �����hồ�chứa� ���phối�hợp�điều�
�����chống� lũ������������������hạ����� tận�dụng� tối�đa� lượng�nước�về�để������
sản�lượng�điện�����nhất,�hạn�chế�xả�nước�����������

�� ���������năng�lực�quản�trị���������������������������tốt�����chỉ�������
kế�hoạch�sản�xuất������������������������hiệu�quả�sản�xuất������������� tăng�
năng�suất�����động�để�sản�xuất���������������lợi�nhuận,�����bằng�����������

�� Thực�hiện�tốt����������kiểm�������kiểm���������hoạt�động��������������
kiểm�����������������������������đúng�����định�

�� Thực� hiện� tốt� ����� ���� ������ chống� lụt� ����� ����� ���� ATBHLĐ,�
����������trường,������trắc,���������bảo�vệ�đập...�

�� Thường� ������ cập� nhật,� sửa� đổi� ��� ���� �����mới� ���� ���� chế,� ����
������nhằm����������hơn�nữa�hiệu�quả,�năng� lực�quản� trị� ������ tất�cả� ����mặt�
hoạt�động�của���������

�� Thực�hiện�tốt�����chế�����chủ,�������chống������nhũng,���������������
cực;�������������������chủ�của�����bộ,�người�����động����������������
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��� �����������������������hệ�cộng�đồng,������hệ�cổ�đông,������hệ������
����tốt�với�cơ������cấp�������địa�phương.�Tăng�cường������triển�mối������hệ�với�
đồng��������������� �������������� thủy�điện,������hạ�������������quyền�địa�
phương�nhằm�đảm�bảo� ��� ����� ��� ����điều�kiện� thuận� lợi� ����� ���� ����� ����
quản����vận���������������

��� ����� triển�văn� ����������nghiệp,�cải� ����������������nhằm� ���������
����nhất�����nguồn�lực�phục�vụ�����sản�xuất����������������������thương�hiệu,�
���������������đảm�bảo������triển�bền�vững.

��� �Đảm�bảo�đời�sống������thần����vật�chất,�ổn�định�việc������cải�thiện�đời�
sống����điều�kiện�����việc�đối�với�CB-NLĐ���������������

�����Kế�hoạch�sản�xuất���������������đầu�tư�����dựng�năm������

���Về�sản�xuất������������

��������đặt�mục������sản�lượng�điện�������������triệu������������đối�����
khoản�mục� ���� ����cần� thiết,�cấp� �����phải� triển� �����năm� ����������� ���đặt�
mục�����������với�����chỉ������������như�����

��Sản�lượng�điện�sản�xuất:� ����triệu����

��Điện�tự������� ����� triệu� ����� tương� ứng� ����� sản�
lượng�điện�����

��Sản�lượng�điện�thương�phẩm:� �������triệu����

��Tổng������������ �����������������������������triệu�đồng

��Tổng����������� ��������triệu�đồng

��Tổng�lợi�nhuận�trước�thuế: ��������triệu�đồng

��Cổ�tức:�� ����vốn�điều�lệ

����dựng�kế�hoạch�sản�xuất������������năm������như���������������������
�����điều�kiện�thực�tế�����Điều������sẽ������hoạt����������������điều������đem�
lại��������������lợi�nhuận�����nhất�������������

�����tiết�như�Phụ�lục���đính�����

���Về�thực�hiện�����chỉ������kế�hoạch�năm������

��������phấn�đấu�thực�hiện�����chỉ������chủ�yếu�như�����

�� Sản�lượng�điện�sản�xuất:�����triệu����

�� ����chỉ�����������tế���kỹ�thuật:

��� Chỉ����� Đơn�vị �������

� Tỷ�lệ�điện�tự����� � ����

� Hệ�số�khả�dụng � �����

� Tỷ�lệ�dừng��������sự�cố � ����

� Tỷ�lệ�dừng�����bảo�dưỡng � ����

�� Suất�sự�cố:� ����

��Năng�suất�����động:



�

��� Chỉ����� Đơn�vị �������

� NSLĐ���������điện�sản�xuất ��������� ����

� NSLĐ���������lắp�đặt Người/MW ����

���Về�đầu�tư�����dựng:

���Về�đầu�tư������triển�nguồn�điện:

���Dự����Điện�mặt�trời�nổi������hồ�Thủy�điện���������Hạ��������

��Dự������������Điện�mặt�trời�nổi�����������hồ���������Thủy�điện������
���Hạ��������(đã�����gồm�Dự�������������điện�mặt�trời����������������
đã�được������������đề�nghị������ tỉnh� ��������bổ� �������������hoạch�
�����triển�Điện�lực�Quốc��������������tiếp�tục������lạc,�����việc�với�����cấp�để�
triển����������bước�tiếp������của�dự����

������ trị�để� thực�hiện� ���� �����việc� chuẩn�bị� ���đầu� tư� ����dựng�dự� ���
������năm������������������triệu�đồng.

���Dự�������������điện����������������������

����������tiếp�tục������lạc,�����việc�với�����cấp�để�triển����������bước�tiếp�
�����của�dự����

������ trị�để� thực�hiện� ���� �����việc� chuẩn�bị� ���đầu� tư� ����dựng�dự� ���
������năm������������������triệu�đồng.

���Dự��������dựng�Trụ�sở���������Cổ�phần�Thủy�điện���������Hạ�tại�
����đất�đường������Vương:

��������������������������thiện����kết�hợp�đồng,�tổ�chức�triển����������
���������thầu���������������������dựng���������cấp�lắp�đặt�thiết�bị��Trụ�sở������
���Cổ�phần�Thủy�điện���������Hạ.

������ trị�để� thực�hiện� ���� �����việc� chuẩn�bị� ���đầu� tư� ����dựng�dự� ���
������năm�������������������triệu�đồng.

��������giải������thực�hiện:

Để�đạt�được�mục� ������nhiệm�vụ��������chỉ������������������kế�hoạch�sản�
xuất���������������đầu�tư�����dựng�năm���������������đã�đề����một�số������
giải������như�����

���Giải���������������năng�lực�quản�trị���������������

������� ����năng� lực�quản� ��� của� �����đạo� ���� ������� ���� ��� ����� ����
������độ������������nghiệp�vụ�của�người�����động.

��Tập�������nguồn�lực�để�thực�hiện�����nhiệm�vụ,�chỉ������kế�hoạch���������
���ĐTPT���năm������đoạn�����������

�� ����� thiện� hệ� thống� quản� ��� nội� bộ,� đẩy�mạnh� cải� ����� thủ� tục� �����
�������bổ�������sửa�đổi,������thiện���������chế,����������������định�����hợp�với�
hệ� thống�����chế�quản� ���của����������������������������định�mới�của�
�����luật�để����������hiệu�quả�quản�����

������������cải�tạo�điều�kiện�����việc,�tạo�����trường�����việc������thiện,�
����dựng���������������việc������nghiệp���������bộ�người�����động.



�

����������� ����� thần� tự�chủ,� ����� tạo,�năng�động,�đoàn�kết�của�CB-NLĐ;�
thực�hiện�tốt�����chế�����chủ;�����đối�thoại�������nghiệp�để�đưa��������������
����������triển����bền�vững.

��Thực�hiện�tốt�văn�����������nghiệp,�tăng�cường�quảng���������ảnh�của�
����������������������������giữ�����đoàn�kết�nội�bộ.�

���Giải������������sản�xuất���������������điện�

��Tăng�cường����������quản����kỹ�thuật,�quản����vận�������Quyết�liệt�thực�
hiện� ����� ����kiểm� ����� ���������quản� ���kỹ� thuật�nhằm������hiện�kịp� thời� ����
�����cơ��������sự�cố���������� ������� thiết�bị�đảm�bảo�vận��������� tổ��������
������ổn�định,������tục����hiệu�quả,������sản�lượng�điện�đạt�mức�����nhất.

��Tăng�cường� ����� ����quản� ���vật� tư� �� thiết�bị;�Chuẩn�bị�đầy�đủ�vật� tư,�
thiết�bị,�������������vật�liệu,�phương�tiện�để�đảm�bảo�khắc�phục�����������sự�cố.

�������cực�����việc�với�����cấp,����������������quyền�địa�phương�để������
�����hồ� chứa�hợp� ����Thực�hiện� ������� ���� ���� ������vận� ����� �����hồ� chứa,�
phối�hợp�điều���������������������������tận�dụng�tối�đa�lượng�nước�về�để������
sản�lượng�điện�����nhất,�hạn�chế�xả�nước����������

��Thường�������cập�nhật���������liệu,�����định,�������số�����������của�thị�
trường�điện;��������������diễn�biến�����������thời�tiết,�thủy�văn,�lưu�lượng�nước�
về�hồ�để��������������������điện�tối�ưu�nhất�nhằm�tăng�����������từ����������thị�
trường�điện.

��Tăng�cường�kiểm������đánh�����để�đưa����nhiều�giải������thiết�thực�nhằm�
thực�hiện�tốt�����chỉ�������nhiệm�vụ�tối�ưu�������������như:�thực�hiện�tiết�kiệm�
điện,�giảm�tổn�thất�điện�năng,�tiết�kiệm���������������hạn�chế������tồn������

��������giải�����������triển�nguồn������lực:

��Tăng�cường����������đào�tạo,�bồi�dưỡng�đội�ngũ�quản����với�����chương�
�������nội������đào�tạo�đảm�bảo�thiết�thực��������hợp�với�����kiến�thức�quản����
������nghiệp� �����diện� �����dựng�chiến� lược,�quản� trị� �����������quản� trị������
sự,�quản����đầu�tư...).

��Đẩy�mạnh����������đào�tạo�lực�lượng�quản����kỹ�thuật���vận�������đào�tạo�
lại����đào�tạo����������đối�với�lực�lượng� ����động�trực� tiếp�quản����kỹ�thuật���
vận������về�nghiệp�vụ���������������bằng�����chương�������đào�tạo�����hợp,�
thiết� thực,� hiệu� quả.�Tổ� chức� thường� ������ ���� buổi� bồi� huấn� ������� �����
nghiệp�vụ,�truyền�đạt������nghiệm�vận������thực�tiễn�����lực�lượng�quản����vận�
�����

���Giải������������đầu�tư�����dựng:�

��Tăng�cường��������������gọi�đầu�tư,�����������������kết�với���������đầu�
tư������để������thực�hiện�dự����

��Tổ� chức�học� tập� �����nghiệm,� ����� ����năng� lực�quản� ���của�bộ�phận�
quản����dự�����

��Điều������quản��������������chặt�chẽ�việc�thực�hiện�của���������thầu;�

��Kịp� thời��������cứu�đề�xuất�với�����cấp����thẩm�quyền�giải�quyết,������
gỡ�����khăn�vướng�mắc�để�đảm�bảo�chất�lượng����tiến�độ�thực�hiện.



��

��������giải������tổ�chức����������������động�sản�xuất,��������������
đua������thưởng�������������chất�lượng,�cải�thiện�cuộc�sống�CB-NLĐ:

��Kết�quả�����đua�của�����đơn�vị,�người�đứng�đầu�đơn�vị�được�đánh�����căn�
cứ�����mức�độ������������kế�hoạch,�kết�quả�thực�hiện�mục������nhiệm�vụ�của�
năm,�đặc�biệt�����chỉ������về�hiệu�quả�sản�xuất���������������tăng�năng�suất�����
động.

�������động��������������������đua�gắn�với�việc�triển����������nhiệm�vụ�kế�
hoạch�năm������của����������đăng��������đề����������kiến�cải�tiến�kỹ�thuật�hợp�
�������sản�xuất�nhằm�cải�thiện������năng,�khả�năng�hoạt�động����tăng�hệ�số����
��������� thiết�bị,�hệ� thống� thiết�bị��������������� �������Định�kỳ� tổ�chức�kiểm�
�����đôn�đốc,�sơ�kết,�tổng�kết����������������đua,���������������thưởng,�lựa�chọn�
���� tập� thể� ����������� �����biểu,�điển������ ����� tiến� ���nhiều� ������ ������đồng�
thời�����cơ�sở�����việc�����duyệt������thưởng�����đợt�tổng�kết������năm.

��Tổ�chức�����Hội�����������������văn�������văn�nghệ,�thể�dục��� thể� �����
����phần� tạo�sự�đoàn�kết,�động�������������lệ� ����� thần�hăng���������động�sản�
xuất�����CB-NLĐ.

�����������đảm�bảo�đời�sống� �����thần����vật�chất,�tăng����������nhập,�
ổn� định� việc� ����� cải� thiện� đời� sống� ���điều�kiện� ���� việc� đối� với�CB-NLĐ�
��������������

�����đây� �����������kết�quả�hoạt�động��������ĐTXD�năm���������Kế�
hoạch�nhiệm�vụ�năm������của������ ���Cổ�phần�Thủy�điện���������Hạ.�����
Điều���������������������������trước�Đại�hội�đồng�cổ�đông���������đề�nghị�Đại�
hội�������������������

�����trọng./.

Nơi�nhận:
��Như������
���������HĐQT;
�������������
��Lưu:�������������������

TỔNG������ĐỐC

Trần���



PHV LUC 1: LIJU L1XçNG NUOC yE NAM 2020 VA DIBAO NAM 2021 

STT Thôi gian 

Näm 2020 

Q (m3/s) K hoich nm 2021 
3 

Q (in Is) 
Kê hoach 

Niró'c ye 

thirc tê 
Ti lê % 

(1) (2) (3) (4)=(3)/(2) (5) 

1 Tháng 1 45,13 45,26 100,27 74,15 

2 Tháng 2 33,49 3 1,68 94,61 52,09 

3 Tháng 3 35,38 17,94 50,70 52,80 

4 Thang4 41,78 16,77 40,14 59,31 

5 Tháng5 56,68 23,79 41,98 55,48 

6 Tháng 6 119,65 88,42 73,90 73,80 

7 Tháng7 75,57 84,75 112,14 90,10 

8 Tháng8 131,98 139,12 105,41 121,60 

9 Tháng9 193,47 155,46 80,35 198,26 

10 Tháng 10 394,27 601,71 152,61 352,54 

11 Tháng 11 457,83 905,37 197,75 469,16 

12 Thãng 12 87,90 348,31 396,24 122,09 

BInh quân 139,43 204,88 146,95 143,45 

Ngtrô'i 1p 

Nguyn Hông Vit Dng Van Khoa 



Ngu*i 1p 

Ding Van Khoa 

PhôngK5'Th 

c 'A 

NguynHing Vit 

PHU LUC 2: SAN LUQNG DIN SAN XUAT NAM 2020 
VA KE HOCH NAM 2021 

STT Thôi gian 

Nám 2020 
(triu kWh) 

Ke hoach 
näm 2021 

(triêu kWh) Ké hoch Thrc hiên TI 1 % 

(1) (2) (3) (4)=(3)/(2) (5) 

1 Tháng 1 19,2 19,2 100,10 40,5 

2 Tháng2 16,2 16,2 100,02 23,17 

3 Tháng3 21 11,6 55,04 25,19 

4 Tháng4 23 6,8 29,63 24,18 

5 Tháng5 25 10,4 41,66 26,32 

6 Tháng6 45 32,3 71,84 30,73 

7 Tháng7 35 36,1 103,03 39,41 

8 Tháng 8 55 66,4 120,77 44,09 

9 Tháng 9 67 62,7 93,62 68,89 

10 Thángl0 115,6 150,7 130,33 113,79 

11 Tháng 11 105 149,4 142,27 94,38 

12 Tháng 12 30 109,6 365,3 1 43,35 

Tong cong: 557 671,39 120,54 574 



PHU LUC 3: KET QUA HOAT BONG SAN XUAT KINH DOANH NAM 2020 

STT Ni dung K ho3ch 

L.'VI. 

Thrc hin 

t(:uuung 

I  Tng doanh thu 673.622 845.716 125,55 
I  Doanh thu hoat dng SXKD chInh 655.176 804.910 122,85 
2  Doanh thu hoat dng tài chInh 18.446 40.218 2 18,02 
3  Doanh thu khác 588 
II  Tng chi phi 436.602 440.184 100,82 
1  Chi phi hoat dng SXKD chInh 428.371 432.714 101,01 
2  Chi phi hoat dng tâi chInh 8.231 7.470 90,75 
3  Chi phi khác 

111  Tng hn nhuân trir&c thu 237.020 405.532 171,10 1  Lçii nhun hoat dông SXKD cliinh 226.805 372.196 164,10 
2  LcYinhunhoatdngtaichinh 10.215 32.748 320,57 
3 Lçii nhun khac - 588 

K toán trtrô'ng 

Ta Thi Kim Hnh Boàn Thi M Bong 



PHU LUC 4 
NGAN SACIT NHA NUC PHA! NQP NAM 2020 

STT Chi tiêu S6 tin 

A'VL. ittuL4(11tg 

Ghi chñ 

1  Thud giá trj gia tang  62.052 
2  Thu thu nhp doanh nghiêp 25 .440  
3 Thuthunhpcanhan 147 
4  Thus tài nguyen mróc 62.040  
5  Thus mon bài 3 
6  Thu sü ding dt phi nông nghip 7 
7  Phi djch vii môi trithng thng 23.958 
8 Ti&n thus dt, thuê dt 102 
9  Thu khác 

10 PhI cp quyn khai khác tâi nguyen mrrc 7.247 
lông cong 180.997 

Nguài 1p K toán tnxàng 

Ta Thj Kim Hnh Doân Thj M5 Dông 



PHU LUC 5: KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2021 

STT Ni dung K hoch 

..'ri. i,içUuufj 

Chi chü 
I  Tong doanh thu 678.599 
1  Doanh thu hot dng SXKD chInh 674.263 
2  Doanh thu hot dOng  tãi chInh 4.336 
3  Doanh thu khác 
II  Tng chi phI 442.176 
1  Chi phi hoat dOng SXKD chInh 438.464 
2  Chi phi hoat dng tài chInh 3.712 
3  Chi phi khac 

III  Tng Içri nhun tnr&c thus 236.423 
I  Lçi nhun hoat dng SXKD chinh 235.799 
2  Lçii nhun hot dOng  tãi chInh 624 
3 Lçii nhun khác - 

Nguôi 1p K toán tnrâng 

Ta Thi Kim Hanh Doàn Thj M Dong 
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��������CỔ�PHẦN CỘNG��������HỘI�CHỦ�NGHĨA�VIỆT����

THỦY�ĐIỆN���������HẠ Độc�lập���Tự������Hạnh�����

Số:���������������� ����������������������������năm�����

�������
HOẠT�ĐỘNG�CỦA�HỘI�ĐỒNG�QUẢN�TRỊ 
NĂM���������ĐỊNH�HƯỚNG�NĂM�����

�����gửi:�Đại�hội�đồng�cổ�đông�thường������năm�����

Căn�cứ�Luật�������nghiệp�số�����������������������������của�Quốc�hội�
nước�Cộng��������hội�Chủ�nghĩa�Việt�����

Căn�cứ�Điều� lệ� tổ�chức����hoạt�động������������������������������chế�
nội�bộ�về�quản� trị� ������������������������ của������ ���Cổ�phần�Thủy�điện�
��������Hạ;

Căn� cứ� ����� �����hoạt�động� ������năm� �����của������ ���Cổ�phần�Thủy�
điện���������Hạ,

Hội�đồng�quản�trị����������������������Đại�hội�đồng�cổ�đông�về�����������
hoạt�động�của�Hội�đồng�quản�trị�������năm���������Định�hướng�hoạt�động�năm�
������với�những�nội������như�����

���Hoạt�động�của�Hội�đồng�quản�trị���������������năm�����

�� Tổng�kết� ���� cuộc�họp,�quyết�định� ���kết�quả�hoạt�động� của�Hội�
đồng�quản�trị�năm������

������năm�������Hội�đồng�quản�trị�đã�thực�hiện����������họp����lấy���kiến�
���������������Hội�đồng�quản�trị�bằng�văn�bản���������lần�����������������nghị�
quyết,�quyết�định.�Nội� ����� ���� ������họp� ��� lấy� ��kiến�bằng�văn�bản� thuộc�
thẩm� quyền� của�Hội� đồng� quản� trị� ����� ���� định� tại�Điều� lệ� ����� ��� ��� ủy�
quyền�của�Đại�hội�đồng�cổ�đông�thường������

���������� �����dự� ���� ������họp�của� ���������� �����Hội�đồng�quản� trị�
năm������như�����

���
����������

Hội�đồng�quản�trị
Chức�vụ

Số�������
họp�

�����dự

Tỷ�lệ�
�����
dự�họp

�������

� ����Nguyễn�Văn�Tặng Chủ�tịch ��� ����

� ����Trần��� ���������� ��� ����

� ����Nguyễn�������Quyền ���������� ��� ����

� ����Nguyễn�����Vũ ���������� ��� �����
Bổ�nhiệm�
�����

���������



�

� ����Nguyễn�Đức���� ���������� ��� �����
Miễn�nhiệm�

�����
���������

� ����Nguyễn�Trọng�Hiền
�����������
độc�lập

��� ��

Ủy�quyền�
�����Giấy�
ủy�quyền�
�����

�����������
���miễn�

nhiệm������
����������

� ����Nguyễn�Trương�Tiến�Đạt
�����������
độc�lập

��� �����
Bổ�nhiệm�
�����

���������

����������họp����lấy���kiến�bằng�văn�bản�tập�������nội����������������

� ����������chương������������liệu�������Đại�hội�đồng�cổ�đông�thường�������
chuẩn�bị����tổ�chức�Đại�hội�đồng�cổ�đông�thường������năm������

�Lựa�chọn����������������������đơn�vị�thực�hiện�kiểm��������������
����������năm������của���������

� �����thiện�hệ�thống�����văn�bản�về�quản�����quản�trị�nội�bộ�của���������

� ����duyệt� ����nội� ����� ����������đến�kế�hoạch�sản�xuất� ��������������
����� ����� năm� ����� của� ����� ��� ������ ������ �������� ������ dự� ������
�����������������

� ����duyệt�����nội����������������đến�Đầu�tư�����dựng�năm������về�Trụ�
sở�mới���������đường������Vương,�����ở�CB-NLĐ�tại��������������������
vật� tư� tại� ���� ���� ��������� Hồ� sơ� ����������� dự� ������ ��������
��������������������

� ����duyệt�quyết������tiền�lương�thực�hiện�năm���������kế�hoạch�quỹ�tiền�
lương�năm������của���������

� ����duyệt�Kế�hoạch�����trả�cổ�tức�năm������

� ����duyệt�kế�hoạch� tiền�gửi����kỳ�hạn� ������ từng�����������������������
từng�������

� ����duyệt�����hoạch�����bộ�cấp�Trưởng,���������Đơn�vị���������

�Bổ�nhiệm,�bổ�nhiệm� lại� lại�����chức������quản� ��� ����� thẩm�quyền�Hội�
đồng�quản�trị.

�Quyết�định�����vấn�đề������thuộc�thẩm�quyền�của�Hội�đồng�quản�trị.

������năm����������������������Hội�đồng�quản�trị�đã�thực�hiện�chức�năng�
���nhiệm�vụ�một������đầy�đủ,�������nhiệm�một������������thực,�cẩn�trọng,����lợi�
��������nhất�của�Cổ�đông.�Đặc�biệt� �������nội����������Tổng������đốc� ������
����duyệt�hoặc��������������������đầy�đủ�hồ�sơ����������định�Hội�đồng�quản�trị�
�����tổ�chức�lấy���kiến�biểu�quyết�bằng�văn�bản����sớm����������Nghị�quyết,�
Quyết�định�để����������Tổng������đốc�thực�hiện.

���Kết�quả����������đối�với�����Tổng������đốc��������bộ�quản����



�

���Đối�với�����Tổng������đốc:

������ năm� ������ ����Tổng� ����� đốc� đã� ��� nhiều� nỗ� lực� ������ việc� tổ�
chức�triển������thực�hiện�nhiệm�vụ������nghị�quyết/quyết�định�của�Đại�hội�đồng�
cổ�đông� ���Hội�đồng�quản� trị.������� ���� ������điều� �����hoạt�động� sản�xuất�
����������������Tổng������đốc� thường� ��������������Hội�đồng�quản� trị�về�
����������sản�xuất,�hoạt�động������������cũng�như����������������������������mặt�
hoạt�động������của���������

Hội�đồng�quản�trị�thực�hiện�tốt�nhiệm�vụ����������đầy�đủ,�chỉ�đạo�chặt�chẽ,�
kịp�thời�����hoạt�động�sản�xuất������������của��������������nghị�quyết/quyết�
định�của�Đại�hội�đồng�cổ�đông����Hội�đồng�quản�trị;�chỉ�đạo����hỗ�trợ�����Tổng�
�����đốc� ������ hoạt�động� sản�xuất,� ����� ���� hiệu�quả� sản�xuất� ����� �������
thường�����������việc�với�����Tổng������đốc.�Hội�đồng�quản�trị�cũng�đã�kiểm�
��������������việc�thực�hiện���������chế,�����định��������������quyết�định�của�
Đại�hội�đồng�cổ�đông,�Hội�đồng�quản�trị�đối�với�����Tổng������đốc�bằng������
đánh����� thường�������việc� thực�hiện�����nghị�quyết,�quyết�định,�����định����
����chế.�����nội���������������������như�����

� ���������lập�kế�hoạch����thực�hiện�����chỉ������đã�được�Đại�hội�đồng�cổ�
đông,�Hội�đồng�quản�trị�����duyệt.

� ���������quản�trị��������������������

� Triển������thực�hiện�����nghị�quyết,�quyết�định�của�Hội�đồng�quản�trị.

Hội�đồng�quản�trị�đã��������������nội���������������chương�����������việc�
tại�����������họp�Hội�đồng�quản�trị,������������������Hội�đồng�quản�trị�đã������
đổi,�thảo�luận�với�����Tổng������đốc�tại�����������họp�Hội�đồng�quản�trị������
������������������cuộc�họp���������������������cuộc�họp������trọng�của������
��������để�nắm�bắt,�������������chỉ�đạo�kịp�thời�����������hoạt�động�của����������
�����đổi�����thư�điện�tử,�điện�thoại,������gặp�gỡ.�����vấn�đề�����khăn�vướng�
mắc�đều�����định�được����������������giải�quyết�kịp�thời.

��������������hồ�sơ�lấy���kiến�biểu�quyết�của�Hội�đồng�quản�trị�bằng�văn�
bản,�Hội�đồng�quản�trị�cũng�thể�hiện�������nhiệm�������việc�������������������
���giải�quyết�những�vấn�đề�thuộc�thẩm�quyền�của�Hội�đồng�quản�trị.

Hội�đồng�quản�trị�phối�hợp�chặt�chẽ�với�����kiểm������thực�hiện����������
������������hỗ� trợ�����Tổng������đốc����������hiệu�quả�của�hệ� thống�kiểm�
������ ���������hợp� ���độ� ����cậy�của��������� ���� ������cũng�như�quản� trị�của�
���������Những���kiến�đóng�����của�����kiểm������đều�được����������������
nhắc�kỹ�����������quyết�định�của�Hội�đồng�quản�trị.

Hội� đồng� quản� trị� đã� thảo� luận� ��� ������ ���� ���� quyết� định� bằng� nghị�
quyết,������bản�����mỗi�������họp�về�����kế�hoạch�của�����tiếp�������������vấn�
đề��������������để�����Tổng������đốc�triển������thực�hiện.

���Đối�với�����bộ�quản����

����bộ�quản���������������������độ������������������nghiệm�����hợp�với�
�����việc�được� ������ ���năng� lực,�đạo�đức�nghề�nghiệp� ��� sự�mẫn� �����nhiệt�
huyết�để�thực�hiện�tốt�����nhiệm�vụ�được�������Sự�phối�hợp�hoạt�động���������
thần�đoàn�kết�nội�bộ�của�����bộ�quản����đã�tạo��������trường�����việc��������



�

nghiệp,������thiện����gắn�kết.�Tạo�tiền�đề�để������������tốt�����mục������nhiệm�
vụ�chiến�lược����Đại�hội�đồng�cổ�đông,�Hội�đồng�quản�trị���������đưa���������
���������������triển�bền�vững.

���Kết�quả�hoạt�động�của���������năm������

�������������������vượt�����chỉ������kế�hoạch�được�Đại�hội�đồng�cổ�đông�
thường������năm������������cụ�thể:

��� Nội����� ������� �������

��������

��������
���

� Sản�lượng�điện�sản�xuất��������� ������ ������ ������

� Tổng�����������(tr.đồng) ���������� ���������� ������

� Tổng���������(tr.đồng) ���������� ���������� ������

� Lợi�nhuận�trước�thuế�(tr.đồng) ���������� ���������� ������

��������Thủy�điện� ��������Hạ�được�quản� ����vận� ����� ��� ����� ���ổn�
định,����������sự�cố�xảy���������thiết�bị�được�kiểm������bảo�dưỡng����sửa�chữa�
tốt;�hệ�số�����cậy����khả�dụng��������������đã�tận�dụng�tốt�����lợi�thế�của������
����������������thị�trường�điện.

Năm� ������sản� lượng�điện� ������������ triệu� ����đạt� ��������kế�hoạch�
năm;� tổng� ������ ���� thực� hiện� �������� tỷ� đồng� đạt� �������� kế� hoạch� năm;�
tổng� ���� ���� thực� hiện� �������� tỷ� đồng� đạt� ��������� lợi� nhuận� trước� thuế�
��������tỷ�đồng�đạt���������kế�hoạch�năm.

���Tiền�lương,���������của�Hội�đồng�quản�trị,�����kiểm�����������Tổng�
�����đốc����Kế������trưởng�năm������

��� Họ���� Chức�vụ

Số�
������
����
việc

Tiền�lương,
�������

� Hội�đồng�quản�trị �����������

� ����Nguyễn�Văn�Tặng Chủ�tịch �� �����������

� ����Trần��� ���������� �� ����������

� ����Nguyễn�������Quyền ���������� �� ����������

� ����Nguyễn�Đức���� ���������� �� ����������

� ����Nguyễn�����Vũ ���������� �� ����������

� ����Nguyễn�Trọng�Hiền
����������

độc�lập
�� ����������

� ����Nguyễn�Trương�Tiến�Đạt
����������

độc�lập
�� ����������



�

� ����kiểm����� �����������

� ��������Đức�Thăng Trưởng���� �� �����������

� ���Nguyễn�Thị�Huỳnh�Phương ���������� �� ����������

� ����Đinh�Văn�Tiến ���������� �� ����������

� ��������������Nhật������ ���������� �� ����������

� ����Tổng������đốc �������������

� ����Trần���
Tổng������

đốc
�� �����������

� ����Nguyễn�Đức����
����Tổng�
�����đốc

�� �����������

� ���������Đình�Quốc
����Tổng�
�����đốc

�� �����������

� ���Đoàn�Thị�Mỹ�Đông
Kế������
trưởng

�� �����������

Tổng�cộng �������������

����Định�hướng�hoạt�động�của�Hội�động�quản�trị�năm������

Để� ����� ������ ���� chỉ� ����� kế� hoạch�năm� ������Hội� đồng�quản� trị� định�
hướng�hoạt�động�������năm�như�����

�� Tập�������chỉ�đạo�quyết�liệt�thực�hiện�����chỉ���������nhiệm�vụ�sản�xuất�
�����������������năm�������������������nhiệm�vụ�cụ�thể�����từng������������
Hội�đồng�quản�trị�để�����������chỉ�đạo������������tốt�����chỉ�������kế�hoạch�sản�
xuất������������

�� Tăng� cường� ����� ����� hỗ� trợ,� chỉ� đạo� ����Tổng������ đốc� ������điều�
����������việc�sản�xuất�������������để����������������chỉ�����������tế,�kỹ�thuật�
���sản�xuất������������

�� Tổ�chức��������������nhiệm�vụ�cụ�thể�từng������������Hội�đồng�quản�trị�
thực�hiện�tốt����������chuẩn�bị�����Đại�hội�đồng�cổ�đông�thường������năm������

�� Chỉ�đạo�thực�hiện�tốt���������������������kiểm��������������bảo�dưỡng�
���sửa�chữa�����tổ����������hệ�thống�thiết�bị,�hạng�mục������������đảm�bảo�chất�
lượng,�tiến�độ����hiệu�quả.

�� Chỉ�đạo�����dựng,�����������duyệt�Kế�hoạch�sản�xuất���������������đầu�
tư�����dựng�năm�����������đúng���������định�hiện������

�� Chỉ�đạo�thực�hiện�tốt�nhiệm�vụ�ứng�dụng������học��������nghệ�������
���� ������quản� ���điều���������sản�xuất������������ ����dụng�phần�mềm������
������������ ����� ����� cấp� ���������� ��� dụng� ����� kiến� cải� tiến� kỹ� thuật,�
�����nghệ�������sản�xuất).

�� Chỉ�đạo�����Tổng������đốc�thực�hiện�tốt�chủ�đề�năm��������ập�������
nguồn�lực�để�����dựng�kế�hoạch����đặt����mục������thực�hiện�chuyển�đổi�số������



�

đoạn� ���������� ��� ����năm� tiếp� ������ ���� cơ� sở�để� chuyển�đổi� ������ ������
nghiệp� số� ���� năm� ����� đáp�ứng� đúng� �����Chủ� đề� năm� ����� của� ���� ���
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CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 02/BC-BKS Phú Yên, ngày 24 tháng 3 năm 2021 

 
BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT  

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN SÔNG BA HẠ 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát đã được quy định tại 
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ; 

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 
năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã được kiểm toán bởi 
Công ty TNHH KPMG Việt Nam, 

Ban Kiểm soát Công ty kính báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông về tình 
hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần 
Thủy điện Sông Ba Hạ, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021 
với những nội dung như sau: 

I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020: 

1. Kết quả sản xuất kinh doanh: 

a. Công tác sản xuất:  

Năm 2020, với tình hình thủy văn đầu năm ít thuận lợi hơn so với đầu năm 
2019, nhưng đến cuối năm lưu lượng nước về hồ ở mức cao hơn so với giá trị 
trung bình nhiều năm do đó 02 tổ máy được lập lịch huy động tối ưu và hiệu quả. 
Mặt khác, tại thời điểm cuối năm 2020, mực nước hồ tích đến mực nước dâng 
bình thường. 

Vì vậy, sản lượng điện phát, doanh thu, lợi nhuận trong năm 2020 vượt kế 
hoạch được giao, cụ thể kết quả đạt được như sau: 

Kết quả kinh doanh năm 2020: 

Stt Chỉ tiêu ĐVT 
KH năm 

2020 
TH năm 

2020 
Tỷ lệ %  
(TH/KH) 

1 Sản lượng điện phát  Tr.kWh 557,00 671,39 120,54 

2 Sản lượng điện thương phẩm Tr.kWh 551,54 665,51    120,66 

3 Giá bán điện bình quân Đồng/kWh 1.187,90 1.209,46 101,81 

4 Tổng doanh thu Tr.đồng 673.622,22 845.716,31 125,55 

5 Tổng chi phí Tr.đồng 436.601,75 440.184,03 100,82 

6 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 237.020,47 405.532,28 171,09 

7 Thuế TNDN hiện hành  Tr.đồng 11.851,22 25.440,07 214,66 

8 Tổng lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 225.169,25 380.092,21 168,80 

Phân tích nguyên nhân, đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh 
doanh:  
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- Về doanh thu: Công ty đặc biệt quan tâm thực hiện các giải pháp tăng 
doanh thu như : 

+ Doanh thu từ sản xuất điện: Luôn luôn đảm bảo độ sẵn sàng của 02 tổ 
máy, đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện, tận dụng tối đa lưu lượng 
nước về để phát điện tối ưu và hiệu quả, tích cực tham gia thị trường phát điện 
cạnh tranh để đạt doanh thu cao nhất. Kết quả tổng doanh thu sản xuất điện 
trong năm 2020 là: 804.910,36 triệu đồng đạt 122,85% so với kế hoạch 2020.  

+ Doanh thu hoạt động tài chính, khác: Công ty đã cân nhắc về tiền gửi tiết 
kiệm có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại, nên có doanh thu hoạt động tài 
chính với số tiền là: 40.805,95 triệu đồng. 

Kết quả tổng doanh thu trong năm 2020 thực hiện 845.716,31 triệu đồng, 
đạt 125,55% so với kế hoạch. 

- Về chi phí: Tổng chi phí năm 2020 là 440.184,03 triệu đồng đạt 100,82% 
so với kế hoạch năm.  

- Về lợi nhuận: Công ty đã đặc biệt chú trọng đến công tác chào giá bán 
điện, thực hiện chiến lược chào giá linh hoạt, tối ưu trên thị trường điện và cân 
nhắc tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại. Vì vậy, lợi 
nhuận trước thuế năm 2020 là 405.532,28 triệu đồng, đạt 171,09% so với kế 
hoạch năm.  

- Đánh giá sản lượng điện sản xuất và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: 
Trong năm 2020, Công ty đã đạt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật như sản lượng điện 
phát, sản lượng điện thương phẩm, hệ số khả dụng, Tỷ lệ dừng máy do sự cố, … 

b. Tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước và thực hiện 
quy định của Công ty:  

- Công ty luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế, phí cho ngân sách nhà 
nước (gồm: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, GTGT, thuế tài 
nguyên nước, phí dịch vụ môi trường rừng, …) đầy đủ, đúng quy định. Tổng số 
tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước trong năm 2020 là 172,16 tỷ đồng. 

- Công ty đã thực hiện rà soát cập nhật và ban hành các quy chế, quy định 
nội bộ dùng chung và riêng phù hợp với quy định hiện hành. 

- Trong năm 2020 Công ty đã sắp xếp và bố trí lại lao động, tổng số lao 
động tại thời điểm 31/12/2020 là 115 người giảm 06 người so với tổng số lao 
động tại thời điểm 31/12/2019 là 121 người. 

- Tiền lương bình quân của CB-NLĐ năm 2020 là 24,53 triệu 
đồng/người/tháng; năm 2019 là 20,69 triệu đồng/người/tháng (cao hơn năm 
2019 là 3,84 triệu đồng/tháng). 

- Tình hình công nợ đến thời điểm 31/12/2020 tổng số dư nợ các khoản 
phải thu ngắn hạn với số tiền là 403,77 tỷ đồng; phần lớn là nợ phải thu Công ty 
mua bán điện là 380,13 tỷ đồng, trả trước cho người bán là 1,98 tỷ đồng và các 
khoản phải thu ngắn hạn khác là 21,65 tỷ đồng. 

2. Vốn điều lệ: 

- Vốn điều lệ của Công ty: 1.242.250,00 triệu đồng. 

- Cơ cấu vốn điều lệ của các cổ đông như sau: 
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      ĐVT: Triệu đồng 

STT Tên Cổ đông 
Vốn của các 

 cổ đông 
Tỷ lệ vốn/ 

vốn điều lệ (%) 

1 Tổng công ty Phát điện 2  767.409  61,78 

2 Tổng Công ty Điện lực Miền Nam  89.600 7,21 

3 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung  40.000 3,22 

4 
Công ty CP TĐ Đa Nhim - Hàm 
Thuận - Đa Mi 12.800 1,03 

5 Công ty TNHH Năng Lượng REE (*) 320.000 25,76 

6 Các cổ đông là thể nhân    12.441 1,00 

 Tổng cộng 1.242.250 100,00 

(*) Ngày 10/11/2020 Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) đã chuyển 
nhượng toàn bộ cổ phần tại SBH cho Công ty TNHH năng lượng R.E.E (Công 
ty 100% vốn của REE). 

II. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020: 

- Ban Kiểm soát Công ty có 03 thành viên, trong năm 2020 đã lập kế hoạch 
công tác, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, 
giám sát các hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều lệ của Công ty và 
Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. 

- Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, cập 
nhật thông tin kịp thời về tình hình hoạt động của Công ty, đóng góp ý kiến cho 
Hội đồng quản trị về tình hình chấp hành quy định của Công ty và thực thi pháp 
luật trong hoạt động kinh doanh của Ban Điều hành. 

- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách tham gia các cuộc họp đột xuất, giao 
ban sản xuất định kỳ, hàng tháng của Công ty và thường xuyên gặp gỡ trực tiếp, 
trao đổi bằng thư điện tử để nắm bắt tình hình công tác quản lý, điều hành sản 
xuất kinh doanh, thực trạng tài chính của Công ty nhằm tăng cường giám sát 
đảm bảo quyền lợi cho các Cổ đông. 

- Ban Kiểm soát đã tiến hành công tác kiểm tra tình hình thực hiện Nghị 
quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Nghị quyết của Hội đồng 
quản trị năm 2020; thẩm định báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên, 
năm đã được kiểm toán. 

- Ban Kiểm soát đã trực tiếp làm việc với các bộ phận, Phòng trong Công 
ty, kiểm tra hồ sơ, chứng từ kế toán, hồ sơ các công trình sửa chữa lớn, sửa chữa 
thường xuyên, XDCB, ....  

- Ban Kiểm soát họp định kỳ hàng quý cũng như thường xuyên trao đổi ý 
kiến rút kinh nghiệm các nội dung kiểm tra.  

III. Thực hiện Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:  
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Căn cứ theo Nghị quyết số 969/NQ-SBH của Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ ngày 29/5/2020, Hội 
đồng quản trị đã chỉ đạo và thực hiện các nội dung sau: 

- Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận 2019 như sau : 

+ Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt 20% trên vốn điều lệ: 248,45 tỷ đồng. 

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019:                            8,9 tỷ đồng. 

+ Trích quỹ đầu tư phát triển :                                                   25,7 tỷ đồng. 

+ LNST còn lại sau phân phối :                                             550,68 tỷ đồng. 

- Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Công ty đã thực hiện 
chi trả tiền lương và thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm 
soát 1,52 tỷ đồng. Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tiền lương, thù lao của 
Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là: 1,52 tỷ đồng. Công ty đã hạch 
toán số tiền lương, thù lao đúng quy định kế toán hiện hành. 

- Chọn Công ty kiểm toán: Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, 
Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã chọn đơn vị kiểm toán Công ty TNHH 
KPMG thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và thực hiện kiểm toán báo 
cáo tài chính năm 2020. 

IV. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các kết luận, kiến 
nghị của Ban Kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính 
của Công ty: 

1. Tổng kết các cuộc họp và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát:  

a. Tình hình thực hiện kế hoạch kiểm soát: 

Trên cơ sở kế hoạch kiểm soát năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông 
thông qua và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, Ban Kiểm soát đã thực 
hiện công việc kiểm soát trong năm 2020 đạt được các kết quả cụ thể như sau: 

- Lập báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019 trình Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2020. 

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành một cách 
độc lập khách quan. 

- Xem xét thẩm tra và kiến nghị về các báo cáo của Tổng Giám đốc trình 
Hội đồng quản trị trong năm 2020. 

- Giám sát Ban Điều hành và Cán bộ quản lý trong việc thực hiện các Nghị 
quyết, quyết định Hội đồng quản trị đã thông qua. 

- Phối hợp đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác kiểm toán giữa kỳ. 

- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách đã thường xuyên kiểm tra sổ sách, 
chứng từ kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

- Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban và các 
cuộc họp khác có liên quan đến hoạt động SXKD và có ý kiến đối với Hội đồng 
quản trị, Ban Điều hành để chỉ đạo các hoạt động đảm bảo lợi ích của Công ty 
cũng như lợi ích của Cổ đông. 

b. Tình hình khắc phục của đơn vị đối với các kiến nghị kiểm soát: 
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Căn cứ vào các ý kiến nhận xét và kiến nghị của Ban Kiểm soát, Công ty 
đã triển khai hoàn thiện và khắc phục các ý kiến của Ban Kiểm soát nhằm kiện 
toàn các hoạt động của Công ty, các nội dung quan trọng đơn vị đang triển khai 
khắc phục như sau: 

- Xử lý công nợ của các nhà thầu thi công Dự án Thủy điện Sông Ba Hạ. 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục, thi công hoàn thành dự án Xây 
dựng Trụ sở Công ty tại đường Hùng Vương. 

- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ các khoản công nợ phải thu, hạn chế tối đa phát 
sinh các khoản nợ xấu, chú trọng và đôn đốc thu hồi. 

c. Tình hình cung cấp thông tin cho Ban Kiểm soát: 

- Công ty đã gửi đầy đủ và kịp thời các báo cáo, văn bản lấy ý kiến của Hội 
đồng quản trị và các Nghị quyết, quyết định đến Ban Kiểm soát. 

- Công tác cung cấp hồ sơ, báo cáo khi được Ban Kiểm soát yêu cầu đều 
được Công ty cung cấp đầy đủ. 

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty: 

a. Tình hình tài chính của Công ty năm 2020 như sau: 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Tỷ lệ 2020/2019 

A. Tài sản    

1. Tài sản ngắn hạn 731.129 1.183.400 161,85% 

1.1. Tiền và tương đương tiền 7.840 26.016 331,83% 

1.2. Đầu tư ngắn hạn 602.456 750.000 124,49% 

Tổng tài sản 2.243.426 2.522.728 112,44% 

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Tỷ lệ 2020/2019 

B. Nguồn vốn    

1. Nợ phải trả 202.079 172.414 85,32% 

2. Vốn chủ sở hữu 2.041.347 2.350.313 115,13% 

Trong đó : vốn điều lệ 1.242.250  1.242.250  100,00% 

Tổng nguồn vốn 2.243.426 2.522.728 112,44% 

  

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu : 

                                                                                         (Đơn vị tính: triệu đồng) 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 Năm 2020 
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- Khả năng thanh toán ngắn hạn (Tài sản 

ngắn hạn/ nợ ngắn hạn) 
Lần 4,750  7,44  

-Bố trí cơ cấu nguồn vốn 

+ Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn 

+ Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn 

% 

 

9,0 

90,99 

 

6,8 

93,16 

- Tỷ suất sinh lời  

+ Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu 

+ Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA) 

% 

 

16,36 

14,89 

 

16,17 

15,06 

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu  đồng/cổ 
phần 

2.689 3.059 

c. Nâng cao hiệu quả tài chính: 

Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện cân đối dòng tiền để đảm bảo hoạt 
động SXKD, kết quả: 

- Hệ số bảo toàn vốn: 1,13 lần (chỉ tiêu giao ≥ 1); 

- Khả năng thanh toán ngắn hạn: 7,44 lần (chỉ tiêu giao > 1); 

- Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu: 0,04 lần (chỉ tiêu giao ≤ 3 lần).  

V. Đánh giá về giao dịch giữa Công ty, Công ty con, công ty khác do 
Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên với vốn điều lệ:  

Hiện nay Công ty chưa thực hiện góp vốn vào các công ty con. Chỉ có thực 
hiện gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn tại các Ngân hàng tín dụng thương mại nhà 
nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ trong năm 2020 (thu lãi hoạt động tài chính 
với số tiền là 40,21 tỷ đồng). 

VI. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, 
Ban Tổng Giám đốc và các Cổ đông: 

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc tổ chức hoạt động theo quy định 
của Điều lệ Công ty trên cơ sở tuân thủ và phù hợp với Luật Doanh nghiệp. Xây 
dựng mô hình quản trị và Quy chế hoạt động tại Công ty đáp ứng tốt yêu cầu 
quản lý điều hành; tạo lập được niềm tin đối với Chủ sở hữu, với các Cấp, Bộ, 
Ngành, chính quyền địa phương quản lý có liên quan. Công ty đã hoạt động 
ngày càng hiệu quả, phát triển, tạo được niềm tin cho toàn bộ CB-NLĐ và các 
Cổ đông. 

- Hội đồng quản trị đã sớm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại 
hội đồng cổ đông một cách cụ thể và đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhất để đạt 
hiệu quả cao. Các hoạt động của Công ty được đảm bảo và tuân thủ theo đúng 
Pháp luật; quá trình triển khai Nghị quyết, quyết định theo đúng trình tự và tuân 
thủ chặt chẽ đúng quy trình của Nhà nước và quy chế, quy định hiện hành; việc 
giám sát thực hiện các quyết sách, chủ trương và định hướng của Đại hội đồng 
cổ đông, Hội đồng quản trị đã tập trung quán triệt từ Hội đồng quản trị, Ban 
Tổng Giám đốc đến từng Phòng nghiệp vụ.  
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- Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã điều 
hành Công ty trong năm 2020 thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết Hội 
đồng quản trị giao và đã đạt kết quả SXKD đạt về chỉ tiêu sản lượng điện sản 
xuất cũng như chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế. Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng, 
sửa đổi, bổ sung một số quy định, quy chế quản lý nội bộ; bổ sung, sửa đổi Điều 
lệ Công ty theo quy định của Pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

- Ban Kiểm soát báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị 
và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà 
soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của 
Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp 
đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ 
đông trong năm. 

VII. Nhận xét, kiến nghị:  

 - Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán 
của Công ty đã ký ban hành. 

- Nhìn chung Công ty đã thực hiện tuân thủ các quy định về công tác kế 
toán tài chính theo quy định của Pháp luật và hoàn thành nghĩa vụ nộp Ngân 
sách nhà nước. 

- Ban Kiểm soát cũng tăng cường hoạt động giám sát, kiểm soát nội bộ tiếp 
tục hoàn thiện hệ thống phát hiện rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động của Công ty để 
cảnh báo và đưa ra biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa kịp thời. 

- Trong năm 2021 Ban Kiểm soát kiến nghị Công ty một số vấn đề như sau: 

+ Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trụ sở làm việc của Công ty tại khu đất 
đường Hùng Vương. 

+ Cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ các khoản công nợ phải thu, hạn chế tối đa 
phát sinh các khoản nợ xấu, chú trọng và đôn đốc thu hồi cũng như trích lập dự 
phòng các khoản công nợ phải thu khó đòi. 

+ Cân nhắc việc cân đối dòng tiền gửi có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng có 
100% vốn Nhà nước và các tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm cổ phần chi phối 
theo Quyết định số 323/QĐ-EVN ngày 10/12/2018 của EVN về việc ban hành 
Quy chế quản lý tài sản và nguồn vốn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt 
Nam. 

+ Về công tác quản trị dòng tiền thực hiện theo Văn bản chỉ đạo số 
491/EVNGENCO2-KTGS ngày 20 tháng 02 năm 2021 của Tổng công ty Phát 
điện 2 và Văn bản số 344/SBH-HĐQT ngày 25/02/2021.  

+ Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, chi tiêu đúng 
mục đích, hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý. 

VIII. Kế hoạch công tác kiểm soát năm 2021 :  

-  Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đối với Hội 
đồng quản trị, Ban Điều hành. Xem xét, kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp trong 
việc ban hành và thực hiện Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban 
Điều hành. 
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- Triển khai công tác kiểm soát định kỳ hàng quý tại Công ty, tham gia họp 
Hội đồng quản trị định kỳ, lập báo cáo định kỳ gửi cổ đông theo quy định. 

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên và năm 
2021 đã được kiểm toán; 

- Kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị;  

- Kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2021;  

- Kiểm tra tính phù hợp, nhất quán của các quy chế quản lý nội bộ, giám sát 
việc tuân thủ các quy chế, quy định quản lý nội bộ trong Công ty; 

- Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và 
trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát 
hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội 
đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, 
giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông; 

- Ngoài ra giám sát đơn vị kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính bán niên, 
năm, kiểm kê năm 2021 của Công ty, khi có yêu cầu của Chủ sở hữu; 

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện hoàn thành các hạng mục sửa chữa lớn, 
sửa chữa thường xuyên năm 2021. 

- Tham gia tập huấn nâng cao nghiệm vụ kiểm tra, kiểm soát do EVN và 
EVNGENCO 2 tổ chức. 

Trên đây là những nội dung chính Ban Kiểm soát đã thực hiện trong công 
tác kiểm soát và giám sát năm 2020 và dự kiến kế hoạch kiểm soát giám sát năm 
2021. Ban Kiểm soát kính trình đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 
biểu quyết thông qua. 

Trân trọng kính chào./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- HĐQT; 
- TGĐ; 
- Lưu: BKS. 

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN 

               
   Ngô Đức Thăng 
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jam d6c 

Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ha 
Báo cáo cüa Ban Giám dôc 

Ban Giám dc Cong ty Co phAn Thüy din Song Ba Ha ("Cong ty") trmnh bay báo cáo nay và báo cáo 
tài chinh dInh kern cUa Cong ty cho nàm kêt thUc ngày 31 thang 12 nAm 2020. 

Ban Giám d& Cong ty chju trách nhim 1p  và trInh bay trung thrc và hcip 19 báo cáo tài chInh theo 
các Chuãn m,rc Ké toán Vit Narn, Ch d K toán Doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp 19 
có lien quan dn vic lap va trInh bay báo cáo tai chInh. Theo 9 kiên cUa Ban Giám dOc COng ty: 

(a) báo cáo tài chInh duçyc trinh bay tr trang 5 dn trang 40 dA phân ánh trung thrc và hcip 19 tInh 
hInh tài chInh cüa Cong ty tai  ngày 31 tháng 12 näm 2020, kt qua hoat dng kinh doanh Va 
hru chuyên tin té cila Cong ty cho näm kOt thüc cüng ngày, phü hcip vài các Chuân rnirc Kê 
toán Vit Nam, Ché d Ké toán Doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp 19 có lien quan 
c1n vic 1p  và tInh bay báo cáo tai chinh; và 

(b) tai  ngày 1p báo cáo nay, không có 19 do gI d Ban Giám dc COng ty cho rang Cong ty Se 
không th thanh toán các khoãn nçi phái trA khi den hen. 

Ti ngày Ip báo cáo nay, Ban Giám dc Cong ty dã phê duyt phát hành báo cáo tài chInh dInh kern. 

Phi Yen, ngày 10 tháng 3 nAm 2021 

F 



KPMG Limited Branch 
10th Floor, Sun Wah Tower 
115 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward 
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 
+84 (28) 3821 9266 I kpmg.com.vn  

BAO CÁO KIEM TOAN DOC LAP 

KInh gUi các C6 dong 
Cong ty C6 phãn ThUy din Song Ba Ha 

Chüng tôi da kim toán báo cáo tài chInh dInh kern cüa Cong ty C6 phn Thüy 
din Song Ba Ha ("COng ty"), bao gOm bang can d6i k toán tai ngày 31 tháng 
12 näm 2020, báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh và báo cáo lu'u chuyn 
tiên te lien quan cho nãm kt thiic cüng ngày và các thuyt minh kern theo du'cvc 
Ban Giám dOc Cong ty phê duyt phát hành ngày 10 tháng 3 nám 2021, du'o'c 
trinh bay tCv trang 5 dn trang 40. 

Trách nhim cUa Ban Giám d6c 

Ban Giám dóc COng ty chu trách nhim 1p và trinh bay trung thçvc Va h'p I' 
báo cáo tài chInh nay theo các Chun muc K4 toán Viêt Nam, Ch d K toán 
Doanh nghip Viêt Nam va cac quy dnh pháp l cO liOn quan dn viêc lap và 
trinh bay báo cáo tài chInh, và chiu trách nhiêm ye kim soát ni bô ma Ban 
Giám dc xac thnh là cn thit d dam bâo viêc lap báo cáo tài chmnh không cO 
sai sOt trong yu do gian Ian hay nhâm ln. 

Trách nhiêm cUa kim toán viên 

Trách nhiêm cia chüng tôi là diva ra kién ye báo cáo tài chInh nay dy'a trén 
kêt qua ki4m toán cüa chüng tOi. Chüng tOi dã thy'c hiên cOng viêc kim toán 
theo các Chuán mu'c Kim toán Viét Nam. Các chun mi.vc nay yêu cu chUng 
tOi tuân thi chun my'c và cac quy dnh ye do dU'c nghe nghiep và lap ké hoach 
va thu'c hiên cuOc kim toán de dat du'o'c siv dam bão hQ'p l ye vic lieu báo 
cáo tài chInh có cOn sai sOt trong yêu hay không. 

COng vic kiém toán bao gôm viec thu'c hiên các 1hti tuc nhm thu thâp cac bang 
chCi'ng kiem loan ye các so lieu và các thuyet minh trong báo cáo tàichmnh. Các 
thi tuc du'o'c lu'a chQn diva trOn xét doán ca kim toán viOn, bao gôm dánh giá 
rüi ro cO sai sOt trong yeu trong báo cáo tài chinh do gian ln hoàc nhm In. 
Khi thi,rc hiên các c5ánh giá rüi ro nay, kim toán viOn xem xét kiem soát nôi bô 
cüa COng ty liOn quan tOi viêc lap và trinh bay báo cáo tài chInh trung thi,vc và 
ho'p l' nhm thit ke các thi tuc kim toán phü ho'p vO'i tinh hmnh thçvc t tUy 
nhiOn khOng nhám muc dIch diva ra kien ye hiêu qua cOa kiém soát nOi bô cüa 
Cong ty. Cong vic kiem toán cüng bao góm vic dánh giá tInh thIch hç'p cüa 
các chInh sách kê toán du'Q'c áp dvng  và tInh hQ'p I cüa cac u'&c tInh ké toán 
cOa Ban Giám dôc Cong ty, cüng nhu' dánh giá vic trinh bay tng the báo cáo 
tài chInh. 

Chüng tOi tin reng các bng ch0'ng ki4rn toán ma chüng tôi thu du'cvc là dy dO 
va thIch hc'p lam co' sâ cho kiOn kiem toán cOa chOng tOi. 

KPMG Limited Branch. a branch of KPMG Limited, a Vietnamese one member 
limited liability company end a member Cmi of the KPMI3 global organization of 
independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a pnvate 
English company limited by guarantee. All rights reserved. 
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h Cong ty TNHH KPMG tai Thành pho Ho ChI Minh 

toán sO: 20-01-00334-21-1 

hi Lé Hng 
Giey ChU'ng nhãn Sang k Hành nghe 
Kiem toán so: N.3782-201 7-007-1 
Phó T6ng Giám d6c 

Tru'cvng Vinh Phüc 
Giây Chü'ng nhân Sang k' Hành nghe 
Kiém toán sO: 1901-2018-007-1 

V kiên cüa kim toán viên 

Theo kin cOa chCing tôi, báo cáo tài chmnh ã phn ánh trung thu'c vâ hop l, trOn 
các khIa canh trong yu, tlnh hlnh tài chInh cOa COng ty Co phân lhOy diên Song Ba 
Ha tai ngày 31 tháng 12 nm 2020, kt qua hoat dng kinh doanh và Iu'u chuyn tin 
t cOa Cong ty CO phn ThOy din Song Ba Ha trong nãm két thüc cUng ngày, phO 
hç'p vO'i cac Chun mu'c K 4  toán Viêt Nam, Chê d Kê toán Doanh nghip Vit Nam 
và các quy dinh pháp l' có lien quan den viêc lap và frmnh bay báo cáo tài chInh. 

Thành phO HO ChI Minh, ngày 10 thang 3 nàm 2021 
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Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ha 
Bang can dôi ké toán ti ngày 31 tháng 12 nãm 2020 

MuB01 — DN 
(Ban hành theo Thông tu so 200/2014/IT-BTC 
ngày 22 tháng 12 nãm 2014 cüa Bô Tài chInh)

4 

TA! SAN 

Tài san ngän han 
(100=110+120~130+140+ 150) 

Ma 
so 

100 

Thuyet 
minh 

31/12/2020 
VND 

1.183.400.562.019 

1/1/2020 
VND 

731.129.897.487 

F 

H 

Tin và các khoãn tlro'ng throng tiên 110 5 26.016.237.365 7.839.964.474 
Tiên 111 5.316.237.365 7.839.964.474 
Các khoãn tucmg dtrcmg tiên 112 20.700.000.000 

Dâu tir tài chinh ngän hin 120 750.000.000.000 602.455.515.068 
DAu Ur nãm giü den ngày dáo han 123 6 750.000.000.000 602.455.515.068 

Các khoãn phãi thu ngin hn 130 403.771.895.393 88.164.435.164 
Phãi thu ngän hn ciia khách hang 131 7 380.133.392.430 63.557.169.384 
Trâ tnthc cho ngisn ban ngän han 132 1.984.453.000 1.310.694.569 
Phâi thu ngan han  khác 136 8 21.654.049.963 23.296.571.211 

Hang tnkho 140 9 3.597.829.133 8.534.450.963 
Hang ton kho 141 3.597.829.133 8.534.450.963 

Tài san ngän hn khác 150 14.600. 128 24.135.531.818 
Chi phI trã tn.ràc ngãn han 151 24. 135.531.818 
Thué phái thu Nhà nithc 153 14(b) 14.600.128 

Tài san dài han (200 = 220 + 240 ~ 260) 200 1.339.327.503.999 1.512.296.742.936 

Tài san cô thnh 220 1.320.524.064.000 1.493.008.935.937 
Tài san cô dinh h&u hInh 221 10 1.316.090.954.491 1.488.634.240.007 

Nguyen giá 222 4.209.559.888.581 4.189.464.418.368 
Giá tn Iwo mOn lüy kê 223 (2.893.468.934.090) (2.700.830.178.361) 

Tài san cô dinh vo hInh 227 11 4.433.109.509 4.374.695.930 
Nguyen giá 228 5.405.087.448 5.180.816.448 
Giá tn hao mOn lüy ké 229 (971.977.939) (806.120.518) 

Tài san do' dang dài han 240 2.197.656.371 1.624.340.943 
Xây dtmg c ban do dang 242 12 2.197.656.371 1.624.340.943 

Tài san dài han khác 260 16.605.783.628 17.663.466.056 
Thiêt bi, vat tu', phii tang thay the 
dài han 263 16.605.783.628 17.663.466.056 

TONG TA! SAN (270 = 100 + 200) 270 2.522.728.066.018 2.243.426.640.423 

Các thuyt minh dInh kern là bó phin hcrp thOnh cua báo cáo tài chInh nay 
5 



Ngay 10 tháng 3 näm 2021 

NguOi lap: 

Eng Thi Lanh Doàn Th M5 Dông 
Ké toán tong hqp Ké toán trtr&ng 

Cong ty Co phn Thüy din Song Ba Ha - . .. .. 
Bang can doi ke toan ti ngay 31 thang 12 nam 2020 (tiep theo) 

MuB01-DN 
(Ban hành theo Thông tu so 200/2014/17'-BTC 
ngày 22 thang 12 nàm 2014 cüa B3 Tài chInh) 

NGUON VON 

Ma 
s 

Thuyet 
minh 

31/12/2020 
VND 

1/1/2020 
VND 

NQ PHAI TRA (300 = 310 + 330) 300 172.414.288.673 202.079.689.151 

NQ'ngänhan 310 158.914.288.673 153.912.822.198 
Phãi trà ngithi ban ngãn han 311 13 30.839.320.882 19.239.823.464 
Thuê va các khoãn phâi np Nhà ni.ràc 313 14(a) 43.916.143.272 35.065.381.670 
Phãi trá ngithi lao dông 314 14.362.931.495 7.3 16.818.300 
Chi phi phâi trá ngãn han 315 1.620.953.841 
Phãi trângãn han  khác 319 15 16.598.234.139 27.236.354.373 
Vay ngän han 320 16 48.166.866.953 60.000.000.000 
Qu5' khen thizô'ng, phiic loi 322 17 5.030.791.932 3.433.490.550 

No' dài han 330 13.500.000.000 48.166.866.953 
Vay dài han 338 16 48.166.866.953 
Qu9 phát triên khoa hc và cong ngh 343 13.500.000.000 

VON CHU S€1 HfJt (400 = 410) 400 2.350.313.777.345 2.041.346.951.272 

Vn chü s hihi 410 18 2.350.313.777.345 2.041.346.951.272 
VOn cô phãn 411 19 1.242.250.000.000 1.242.250.000.000 
- Cóphiêuphó thông có quyén 

biêu quyêt 411a 1.242.250.000.000 1.242.250.000.000 
Thangchr von cô phan 412 48.000.000.000 48.000.000.000 
Qu dâu tu phát tnên 418 21 129.286.491.145 103.578.565 .0 19 
Lçn nhuân san thuê chisa phân phOi 421 930.777.286.200 647.518.386.253 
- LNSTchzraphànphOilüykê 

den cuOi nãm trzthc 421a 550.685.075.777 499.712.799.168 
- LNST chu'a phán phOi nàm nay 421b 380.092.210.423 147.805.587.085 

TONG NGUON VON (440 = 300 + 400) 440 2.522.728.066.018 2.243.426.640.423 

Các thuyt rninh dInh kèin là b5 phan  hQp thành cüa báo cáo tài chInh nay 
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Ngày 10 thang 3 näm 2021 

Dang Thj Lanh 
Ké todn tOng hqp 

Ngtr&i Ip: 

niGiám dôc 
Doàn Thj M Dông 

Ké toán trztcrng 

Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ha 
Báo cáo két qua hott dng kinh doanh cho näm kt théc ngày 31 tháng 12 näm 2020 

MuB02—DN 
(Ban hành theo Thông twso 200/2014177'-BTC 
ngày 22 tháng 12 nám 2014 cüa Bó Tài chInh) 

Ma Thuyk 2020 2019 
so minh VND VND 

Doanh thu ban hang 01 23 804.910.361.374 694.661.225.332 

Giá von hang ban 11 24 379.053.010.204 323.853.142.058 

Lçrinhuângôp(20=01-11) 20 425.857.351.170 370.808.083.274 

Doanh thu hoat dng tài chInh 21 25 40.217.618.742 31.276.292.079 
Chi phi tài chInh 22 7.470.167.516 19.303.068.738 

Trong do: Chi phi lãi vay 23 7.470.167.516 19.303.068.738 
Chi phi quán 1)1 doanh nghip 26 26 53.660.864.027 35.244.243.414 

Lw nhun thuân tir hoit dông kinh doanh 
{30=20+(21-22)-26} 30 404.943.938.369 347.537.063.201 

Thu nhp khac 31 588.339.808 445.981.454 

Loi nhuân khác (40 = 31) 40 588.339.808 445.981.454 

Loi nhuân k toán triroc thud 
(50 = 30 + 40) 50 405.532.278.177 347.983.044.655 

Chi phI thu TNDN hién hành 51 28 25.440.067.754 13.839.957.570 

Loi nhuân sau thuê TNDN 
(60=50-51) 60 380.092.210.423 334.143.087.085 

Lãi trên c phiu 

Lãi ca ban trên c phiu 70 29 3.060 2.690 

Các thuyt minh dinh kern là ho phçin hrp thành cüa báo cáo tài chinh nay 
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Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ha 
Báo cáo hru chuyên tiên t cho nàm kt thIic ngày 31 tháng 12 näm 2020 
(Phirong pháp gián tip) 

MuB03—DN 
(Ban hank theo Thông tu so 200/201411T-BTC 
ngày 22 thdng 12 nàm 2014 cüa Bó Tài chInk) 

Ma 
so 

LIIU CHUYEN TIEN TU HOAT DQNG KINH DOANH 

2020 
VND 

2019 H 
VND h 

-d 

Loi nhuân k toán trithc thud 01 405 .532.278.177 347.983.044.655 
Diêu chinh cho các khoãn 

Khãu hao và phân bo 02 192.909.025.685 192.318.787.233 
Lãi ti'r hoat dông dâu tu 05 (40.355.982.378) (31.645.007.088) 
Chi phi lãi vay 06 7.470.167.516 19.303.068.738 
Các khoán diêu chinh khác 07 13.500.000.000 

Loi nhun tir hoat dông kinh doanh trtro'c 
nhfrng thay dôi von hru dông 08 579.055.489.000 527.959.893.538 

Biên dng các khoãn phãi thu 09 (314.223.302.812) 3.809.947.320 
Biên dông hang tn kho 10 5.994.304.258 (3.518.405.971) 
Biên dng các khoân phãi trá 11 41.431.810.483 3.265.348.052 
Biên dông chi phi trá tnric 12 24.135.531.818 (24.135.531.818) 

336.393.832.747 507.381.251.121 

Tin1ãi vay dä trâ 14 (7.470.167.516) (22.183.555.256) 
Thuê thu nhâp doanh nghip dã nôp 15 (29.298.675.829) (12.524.057.048) 
Tiên chi khác cho hoat dng kinh doanh 17 (7.379.962.524) (7.278.186.663) 

Liru chuyn tién thuân tir hot dng kinh doanh 20 292.245.026.878 465.395.452.154 

LUIJ CHUYEN TIEN TJ' HOAT BONG BAU ru' 

Tin chi mua sAm, xây dmg tài san c djnh 21 (21.033.089.620) (6.484.970.770) 
Tiên thu tir thanh 1, nhtrçmg ban tài san cô dinh 22 138.363.636 382. 129.06 1 
Tiên chi cho tien gfri có k' han 23 (954.000.000.000) (676.104.734.246) 
Tiên thu tir tiên gCri có k' han 24 806.455.515.068 494.649.219.178 
Tiên thu lãi tiên gfri 27 38.818.861.197 26.083.320.504 

Liru chuyên tiên thuân tir hoit dông dâu tu 30 (129.620349.719) (161.475.036.273) 

Các thuyEt ininh dInh kern là bó phmn hçip thành cüa báo cáo tài chInk nay 
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Ngay 10 tháng 3 näm 2021 

Nguôi lip: 

Dang Thi Lanh Doàn Th M Dông
- 

Ké toán tOng hçxp Ké todn trwàng dOc 

Cong ty C phn Thüy din Song Ba Ha 
Báo cáo hru chuyên tiên t cho näm kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
(Phiro'ng pháp gián tiêp - tiêp theo) 

MuB03-DN 
(Ban hành theo Thông tw so 200/201411T-BTC 

ngày 2 2/12/2014 cüa Bô Tài chInh) 

Ma 
s 

LULJ CHUYEN TIEN TU HOAT DQNG TAI CHLNH 

2020 
VND 

1 
2019 N 
VND 

Tin trá nçi gc vay 34 (60.000.000.000) (60.000.000.000) 
Tiên trâ cô tirc 36 (84.448.404.268) (359.134.421.400) 

Liru chuyn tiên thuân tir hot dng tài chmnh 40 (144.448.404.268) (419.134.421.400) 

Luu chuyn tin thuân trong nàm 
(50 =20 +30 + 40) 

50 18.176.272.891 (115.214.005.519) 

Tin và các khoãn trong throng tiên dan näin 60 7.839.964.474 123.053.969.993 

Tiên và các khoãn tu'ollg throng tiên cui näm 
(70 = 50 ~ 60) (Thuyt minh 5) 

70 26.016.237.365 7.839.964.474 

Các thuyt minh dInh kern là b(5 phcn hçrp thành cãa bOo cáo tài chInh nay 
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Cong ty Co phn Thüy diên Song Ba Ha 
Thuyt minh báo cáo tài chInh cho näm kêt thñc ngày 31 tháng 12 nàm 2020 

MuBO9—DN 
(Ban hành thee Thông tirsó 200/2014/I7'-BTC 
ngày 22 tháng 12 náin 2014 cua Bó Tài chInh) 

Các thuyt minh nay là b phn hcip thành va cn dugc dc dng th&i vài báo cáo tài chInh dInh kern. 

1. Do'nv!báocáo 

(a) HInh thirc s& hfru vn 

Cong ty CO phAn Thüy din SOng Ba Ha ("Cong ty") là mt cOng ty cO phãn di.rqc thành 1p tai  Vit 
Nam. 

Ngày 7 tháng 6 näm 2018, c phiu cña Cong ty chInh thirc &r?c giao djch trên th tnr&ng giao djch Co 
phiêu cUa các cOng ty dai  chüng chua niêm y& (UpCOM) tai  S giao dich chfrng khoán Ha Ni theo 
thông báo ngày 31 thang 5 nãm 2018 cüa Sâ giao djch chüng khoán Ha Nôi, vOi ma chthig khoán là 
SBH. 

(b) Hot dng chInh 

Các hoat dng chInh cña Cong ty là: 

• San xut, truyn tãi và phân phi din; san xut và kinh doanh dién näng; du ttr và quân l cac dir 
an nguôn din; dich vii quãn l, van hành, lap dat, süa cha va bão duOng các cong trmnh din, nhà 
may din và tram biên áp; dich vu tix van, quan I dr an nhà may din và tram biên áp. 

• Hoat ding kin trüc và ttr vAn k5' thuât co lien quan: djch vu thI nghim dién, co, l, hóa trong các 
cong trInh din, nhà may din và tram biên áp. 

Kinh doanh du lich va dich vu kern theo. 

(c) Chu k3' san xut kinh doanh thông thuó'ng 

Chu kS'  san xuAt kinh doanh thông thLrOng cüa COng ty nm trong pham vi 12 tháng. 

(d) Cu true Cong ty 

Tai ngày 31 tháng 12 näm 2020, COng ty có 115 nhãn viên (1/1/2020: 121 nhân viên). 

2. Cor s& 1p báo cáo tài chInh 

(a) Tuyên b6 v tuân thu 

Báo cáo tài chInh chrac lap theo các Chuân rnrc K toán Viêt Narn, Chê d Kë toán Doanh nghip Vit 
Nam và các quy djnh pháp l có lien quan den vic 1p và trInh bay báo cáo tài chInh. 
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Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ha 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh cho näm kêt thIic ngày 31 tháng 12 näm 2020 (tiêp theo) 

MuBO9-DN 
(Ban hành theo Thông tir so 200/2014/TT-BTC 
ngày 22 tháng 12 nàm 2014 cüa Bó Tài chInh) 

Cong ty cOng áp ding Ch do K toán Doanh nghip cOa Tap doàn Dién Iuc Viét Nam dã di.rqc BO Tài 
chInh chap thun t?i  Van ban so 12227/BTC-CDKT ngày 3 tháng 9 nãm 2015, hithng dan chê d ké 
toán doanh nghip áp ding cho các don vj trong Tp doàn Din ltrc ViOt Nam do Tp doàn Din lirc 
VietNam ban hành theo Van bàn so 1425/EVN-TCKT ngày 22 thang 3 nãm 2019 (du?c goi chung là 
"Chê d Ké toán EVN"). 

(b) Co s?i do 1irmg 

Báo cáo tài chInh, tth bao cáo luu chuyên tiên té, dirçrc 1p trên co sâ don tIch theo nguyen täc giá gOc. 
Báo cáo luu chuyOn tiOn t diiçc Ip  theo phuang pháp gián tiêp. 

(c) K k toán näm 

KSi k toán näm cOa Cong ty tr ngày I thang 1 dn ngày 31 thang 12. 

(d) Don vj tiên t kê toán và trInh bay báo cáo tài chInh 

Dcm vi tin t k toán cOa Cong ty là Dng Vit Nam ("VND"), cOng là don vj tin t ducrc sO dung cho 
mic dich 1p và trInh bay báo cáo tài chInh. 

3. Tom tat nhfi'ng chInh sách k toán chü yu 
Sau day là nhitng chInh sách k toán chO yu duoc COng ty áp dung trong vic 1p báo cáo tài chInh nay. 

(a) Ngoi t 

Các giao djch bAng các don vl tin khác VND trong kS'  dtrcrc quy di sang VND theo t giá xAp xi vOi 
t giá thic tê ti ngày giao djch. 

Các khoán mvc  tài san va n phái trá có gc bAng don vj tin t khác VND dtrc quy di sang VND theo 
t' giá trung bInh cOa t' giá ban chuyên khoân và t' giá mua chuyên khoán cUa ngân hang thuong mai 
noi Cong ty thirOng xuyën có giao dch tai  ngày két thüc kS'  kê toán näm. 

TAt Ca CáC khoãn chOnh 1ch t giá hi doái drorc ghi nhân vào báo cáo k& qua hot dong kinh doanh. 

(b) Tiên và các khoãn tiro'ng throng tiên 

Tiên bao gOm tiên mat và tiên gcri ngân hang khong kS' han. Các khoàn ti.rclng duo'ng tiên là các khoán 
dâu tu ngãn han  có tInh thanh khoán cao, có the dé dàng chuyên dôi thành mt hrqng tiên xac djnh, 
khong Co nhiOu rOi ro ye thay dôi giá trj và di.rcic sir ding cho muc dIch dáp crng các cam két chi tiên 
ngàn han hon là cho muc  dIch dâu nx hay là các muc dIch khác. 

1' 
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Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ha 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh cho näm kêt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2020 (tip theo) 

MuBO9-DN 
(Ban hành theo Thông tusó 200/2014/7T-BTC 
ngày 22 tháng 12 nám 2014 cza Bó Tài chInh) 

(c) Dâu tir näm gifr dn ngày dáo han 

Du tu nArn gi& dn ngày dáo han  là cac khoân du tu ma Ban Giám dc Cong ty dir djnh và có khá näng 
nãm giü den ngày dáo han.  Dâu lir nãm giü den ngày dao han  bao gôm cac khoân tiên gri ngân hang có 
kS' han và thrqc ghi nhn theo giá gôc trir di dir phOng phâi thu khó dOi. 

(d) Các khoãn phãi thu 

Phãi thu khách hang và phâi thu khác duc phán ánh theo giá gc trir di dir phOng phâi thu khó dOi. 

(e) Hang tn kho 

Hang tn kho duqc phân ánh theo giá thp hcm giüa giá gc Va giá trj thun có th thijc hiên ducrc. Giá 
gôc duçic tInh theo phircmg pháp bInh quân gia quyên và bao gOm ttt Ca CáC chi phi phát sinh dê co ducrc 
hang ton kho da diem và trang thai hin tai.  Dôi vài chi phi san xuât kinh doanh d& dang, giá gôc bao 
gOrn nguyen vt lieu, chi phi nhân cong truc tiép, và các chi phi san xuât chung dlrGc phân bô. Giá tn 
thuân có the th?c hin dwc uâc tinh dra vao giá ban ciia hang ton kho trir di các khoãn chi phi tràc tInh 
clê hoan thành san phâm và các chi phi ban hang trirc tiêp. 

Cong ty ap dung  phi.rang pháp kê khai thithng xuyên d hach  toán hang tn kho. 

(f) Tài san c dmh hu'u hInh 

(i) Nguyen giá 

Tài san c dinh hüu hInh duçrc th hin theo nguyen giá trir di giá trj hao mOn luy k. Nguyen giá tài 
san cô dnh h0u hInh bao gôrn giá mua, thuê nhp khâu, các loai thuê mua hang khOng dtrqc hoàn lai  và 
chi phi lien quan trrc tiêp dé thra tài san den vj trI và trang thai hoat dng cho muc dIch sir diing dã dij 
kiên. Các chi phi phát sinh sau khi tai san cô djnh hitu hInh dã dua vao hoat dng nhir chi phi sfra chtia, 
bâo duOiig và dai  tu dirçrc ghi nhn vào báo cáo ket qua hoat dng kinh doanh trong nãm ma chi phi phát 
sinh. Trong các tnrng hçrp có the chiing minh mt cách rö rang rang cac khoán chi phi nay lam tang 
loi Ich kinh té trong tuing lai du tInh thu duorc rír vic sir dung tài san cô djnh hU'u hInh vu9t trên mIrc 
hoat dng tiêu chuân theo nhu dánh giá ban dâu, thI các chi phi nay thrçrc von hóa nhr môt khoãn nguyen 
giá tang them cüa tài san cO djnh hitu hInh. 

Xây dmg Co ban hoàn thành duqc ghi tang tài san c dinh tai  thii dim can cir theo biên bàn nghim 
thu hoàn thành di.ra vao sir diing. DOi vfri cac tai san cô dinh duoc bàn giao tir dâu Ur xay digng trong 
näm hoàn thành nhung chira du9c phe duyt quyêt toán, giá trj ghi tang nguyen giá tài san cô dnh là chi 
phi thrc hin dâu tu tInh den thi diem bàn giao nêu tp hgp dii chi phi vào giá thành cong trInh hoc 
giá theo dig toán duc duyt. Khi giá tr cong trmnh dirqc duyt, nguyen giá tài san cô dlnh  sê &rcYc diêu 
chinh theo giá tn quyêt toán. Theo quy djnh tai  COng van so 21901EVN-TCKT ngày 12 tháng 6 näm 
2013 ciia Tp doàn Din ligc Viêt Nam ye Hurng dan mt so diem chii yeu ciia Thông ftr so 45/2013/TI'-
BTC do Bô Tài chInh ban hành ngày 25 thang 4 nãm 2013 huàng dn ché do quán 1i,  sir dung  và tnich 
khãu hao tài san cO djnh, khi nhn thrqc quyet djnh phe duyt quyêt toán cong trInh hoàn thành, nguyen 
giá tài san cO djnh thay dOi, xác dnh lai mirc tnIch khau hao cUa tài san cô djnh bang giá trj quyêt toán 
ciia tài san cô djnh thrqc phe duyt trir sO dã trich khâu hao t?i  thoi diem phe duyt quyet toán chia cho 
th?ri gian sir dung cOn lai. 
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Cong ty Co phn Thüy din SOng Ba Ha 
Thuyt minh báo cáo tài ctiInh cho näm kt thuic ngày 31 tháng 12 nãm 2020 (tiêp theo) 

MuBO9-DN 
(Ban hành theo Thông twsó 200/2014,TT-BTC 
ngày 22 tháng 12 zäm 2014 cüa Bó Tài chInh) 

(ii) KhEu hao 

Khu hao duac tfnh theo phirang pháp dumg thAng dim trên thii gian h[ru dung uóc tInh cüa tài san c 
dinh hiru hInh. Thôri gian hitu ding ràc tInh nhu sau: 

• nhà cira, vat kin trüc 10 - 25 nãm 
• may móc và thiêt bj 8 - 15 näm 
• phwng tin vn chuyên 6 - 10 näm 
• thiét bj van phông 5 - 10 nAm

'F 

(g) Tài san c d!nh  vO hInh 

(i) Quytn sfr dyng dt 

Quyn sir dung dt gm: 

Quyn sir diing dAt thrcic Nhà nithc giao có thu tin sir dung dAt; 

Quyn sir dvng dAt nhân chuyn nhtrcmg hcrp pháp; va 

Quyn sir dung dAt thuê trithc ngày có hiêu lirc ci'ia Luât DAt dai nãm 2003 ma tiAn thuê dAt dã dugc 
trã tnrirc cho thai han  dài ho'n 5 näm và di.rçc ca quan có thâm quyên cap giây chimg nhn quyên sir 
dung dat. 

Quyn sir ding dAt lâu dài duqc th hin theo nguyen giá và không khAu hao. Quyn sir dung dAt có 
thi han  duc the hin theo nguyen giá ti-it gia trj hao men lily kê. Nguyen giá ban dâu cña quyên sir 
dung dat bao gôm tiên thuë dat trã truirc va các chi phi lien quan trirc tiêp tOi vic Co thrqc quyên sir 
thing dat. Quyên sir diing dat có thiti han  disqc khau hao theo phisang pháp throng thang trong vOng 50 
nãm. 

(ii) Phân mêm may vi tInh 

Giá mua cüa phAn mm may vi tInh mii ma phAn mm nay không phái là mt b phân gAn kt vOi phAn 
cing có lien quan thI thrçc von hóa va hach  man nhu tài san cô djnh vo hInh. Phân mêm may vi tInh 
thrcrc tinh khâu hao theo phirong pháp dtr&ng thang trong vOng 5 näm. 

(h) Xây dirng co bàn d dang 

Xây drng co bàn dir dang là giá trj các cong trInh dAu tir xây dmig và cong trInh sira chita iOn tài san c 
dinh dir dang tai  Cong ty dLrçlc xac djnh trên co sir chi phI thisc té phát sinh den cuôi kS'  ké toán näm dôi 
vii cac cOng tñnh tij lam hoäc theo khôi lircmg thirc té thanh toán vii bàn thi cOng trên co' sir hoá don 
cho khoi hrang hoan thanh hoàc hang muc ban giao doi vcn cac Cong trinh thuê ben ngoai thtrc hien Chi 
phi nay bao gOm cac chi phi can thiêt dê hInh thành tài san bao gOm chi phi xây lap, thiêt bi, chi phi tnrc 
tiêp khác, chi phi chung disoc phãn bô va chi phi lai vay có lien quan phii hqp vii quy djnh hin hành. 
Xây dijng co bàn di dang së thrçc chuyên sang nguyen giá tài san c djnh theo giá tam  tInh (nëu chua 
cO quyet toán di.rçrc phé duyt) khi các tai san thrçrc bàn giao thra vào sir dung. KhOng tfnh khAu hao cho 
xây du,rng ccr bàn dir dang trong qua trinh xây dimg và lap dt. 

13 



Cong ty C phn Thüy din Song Ba Ha 
Thuyt minh báo cáo tài chmnh cho Ham kt thuc ngày 31 tháng 12 näm 2020 (tip theo) 

MuBO9-DN 
(Ban hành theo Thông tztsó 200/2014/17'-BTC 
ngày 22 tháng 12 nãm 2014 cãa Bó Tài chInh) 

Theo htràng dn cüa Ché d Ké toán EVN, chi phi sra chuia 1cvn tài san c djnh ducic ghi nhãn vào giá 
von hang ban trong nãm d?a  trên k ho?ch süa chüa lan hang näm dirçrc phê duyt b&i Hi dông Quãn 
tn cUa Cong ty và thrcc dieu chinh vào cui nãm dira trên c sà chi phi thuc t phát sinh. Chi phI cüa 
cac cong trInh sCra chtta lan da phát sinh nhung chira quyt toán dircic theo dOi trên S6 dir tài khoán "Xây 
dirng ccY ban d& dang" dông thii v&i tài khoan "Chi phi phâi trá ngãn hen" trên bang can d6i k toiln. Khi 
quyêt toán các cong trInh sra chUa 1&n tai san cO djnh, giá tn quyêt toán s duçic hch toán bii tth giüa 
hai khoãn mic tren. Hirang dan cüa Ch d K6 toán EVN cO sir  khác biêt so vth hithng dan cüa Chuân 
muc KO toán Vit Nam so 18 — "Gác khoán dphông, tài san và nci tiêm tang" ("VAS 18") ma theo do 
môt khoãn dir  phông chi duçirc ghi nhn khi doanh nghip cO nghia vii  pháp l hiên t?i  hoc lien dài do H 
kêt qua cüa mt sir  kin trong qua khir cO th uàc tInh mt cách dang tin cay, và chic chin së lam giini 
silt các lçri Ich kinh té trong ttrang Iai dé thanh toán cilc khoãn nci phãi trã do nghia vii  do. 

(i) Phãi trá nguôi ban và phãi trá khac 

Phái trá ngtrOi ban va phãi trã khác ducic the hin theo giá gic. 

(j) Dir phông 

Môt khoãn dir phông dirçrc ghi nhân nu, do k6t qua cüa mt sir  kin trong qua kh(r, Cong ty cO nghia 
vii pháp l hin t?i  hoc lien dài cO the irac tInh mt cách dilng tin cay, va ch&c chän s lam giãm silt các 
lqi Ich kinh te trong uwng lai dê thanh toán các khoãn ncr phãi trã do nghia vii  dO. Khoãn dir phöng 
duçrc xilc djnh bang cách chiOt khâu döng tiên dir kien phâi trà trong tucrng lai v&i t l chi6t khâu trithc 
thué phãn anh dánh gia cüa thj trurng ô then dim hin tai  ye giá tn thri gian cüa tin và rüi ro cii  the 
cüa khoãn nq do. 

(k) Qug phát trin khoa h9c và cong nghê 

Qu9 nay dirçrc tnIch lâptir thu nhp tInh thu6 hang nAm tntràc khi tinh thu6 thu nhp doanh nghip. Qu 
duçrc sr dung  cho dâu tu nghiên c(ru và phát triên cong ngh cüa Cong ty. 

(1) Vn c phn và thäng dir vn cô phn 

c6 phiu ph6 thông duac ghi nhân theo mênh giá. Chi phi phát sinh lien quan tnlrc  ti6p dn vic phát 
hànhcô phiu, tnt di ãnh hirO'ng thu& duçrc ghi giám vào thng dir von cô phân. Phân chênh 1ch gii]a 
so tién thu dirçrc tüphát hành c6 phi6u và mnh giá cüa c6 phiOu duçrc phát hanh ducic ghi nhân vao 
thang dir v6n c8 phãn. 

(m) Quj du tir phát trin 

Qu5 du tu phát tni6n cCia Cong ty dtrctc trIch lap nt lçri nhuán sau thu chira phân ph6i theo nghj quy6t 
cüa Dal hi dng c6 dông. Qu5 nay ducrc trIch 1p nhäm mile  dIch ma r(ng kinh doanh trong ttrang lai. 
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Cong ty C phn Thüy din Song Ba Ha 
Thuyt minh bio cáo tài chInh cho näm kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 tip theo) 

MuBO9-DN 
(Ban hành theo Thông tzt so 20012014,TT-BTC 
ngày 22 tháng 12 nOm 2014 cüa Bô Tài chInh) 

(n) Phân 1oi các cong cu tM chmnh 

Nh.m rniic dIch duy nht là cung cp các thông tin thuy& minh v tm quan trQng cUa các cong ciii tài 
chInh dôi vài tInh hInh tai chInh và két qua hoat dng kinh doanh ciia Cong ty và tInh chat và müc d 
riM ro phát sinh tr các cong cp tài chInh, Cong ty phân loai các cong ciii tài chInh nhu sau: 

(i) Tài san thi chInh 

Tài san tài chInh dwçrc xác djnh theo giá tn hçrp 1)5 thông qua báo cáo idt quO hoqt d(5ng kinh doanh 

Tài san tai chinh disçc xác djnh theo gia trj hç 1)5 thông qua báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh là 
môt tài san tài chInh thôa man mt trong cac diêu kién sau: 

Tài san tai chInh duçic Ban Giam d6c phân loai vào nhOm nm gilt d kinh doanh. Tài san tài chInh 
duac phân lo?i vào nhóm nAm gilt d kinh doanh, n&i: 
- tài san duqc mua chü yEn cho muc dIch ban 1i trong then gian ngän; 

có b&ng chfrng v viéc kinh doanh Cong ci do nhm muc dIch thu lçn ngAn h.n; hoãc 

- là cong cu tài chInh phái sinh (ngoi trlr cac cong ci tài chInh phái sinh duoc xác dinh là mt hcip 
dông bão lãnh tài chInh hoàc mt cong ci phông nglra riM ro hiu qua). 

Tai thai diem ghi nhn ban thu, Cong ty xep tai san tai chinh vào nhom phan anh theo gia trl hcip ly 
thông qua báo cáo kEt qua hoat dng kinh doanh. 

Các khoOn ddu tw nm gi( dn ngày dáo hgn 

Các khoãn dAu tu nm gilt dEn ngày dáo hn là các tai san tài chInh phi phái sinh vài các khoãn thanh 
toán cô dinh hoãc cO thE xác dinh va cO kS'  dáo h?n  cO djnh ma Cong ty cO)5 djnh và có khã näng gilt 
dn ngày dáo hen,  ngoi trlr: 

• các tai san tai chInh ma tai then diEm ghi nhân ban dAu dã dtrçic Cong ty xEp vào nhOm xác dinh theo 
giá tn hcip 1)5 thông qua báo cáo kêt qua hoat dong kinh doanh; 

• các tài san tai chInh da ducrc Cong ty xEp vào nhóm sn sang dE ban; và 

• các tài san tai chInh thOa man djnh nghia v các khoãn cho vay và phâi thu. 

Các khoOn cho vay và phái thu 

Các khoãn cho vay và phâi thu là cac tài san tài chInh phi phái sinh voi các khoân thanh toán cô dnh 
hoc cO the xác djnh và không duçc niêm yet trên thj tnthng, ngoai trlr: 

• các khoãn ma Cong ty cO )i  djnh ban ngay hoc s ban trong tucmg lai gn duc phân loai là tai san nm 
gilt vI mic dIch kinh doanh, và các loi ma t?i  thai diem ghi nhmn ban dâu dtrçic Cong ty xêp vào nhóm 
xác dinh theo giá tij hcip 1)5 thông qua báo cáo kêt qua hoat dung kinh doanh; 

S - . S . - • cac khoan duçrc Cong ty xep vao nhOm san sang de ban tai thai diem gin nhan ban dau; hoac 
• các khoãn ma COng ty cO thE khOng thu hi dtrçc phãn lan gia tn du Rn ban du, khOng phãi do suy 

giãm chat 1ucmg tin diing, và duçrc phan loai vao nhOm san sang dê ban. 

N 
.1 

15 



Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ha 
Thuyt minh báo cáo tài chInh cho näm k& thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 (tiêp theo) 

MuBO9—DN 
(Ban hành theo Thông tu so 200/2014/7T-BTC 
ngày 22 tháng 12 nàrn 2014 cüa Bó Tài chInh) 

Tài san tài chInh san sang dé ban 

Tài san tài chInh sn sang d ban 1 cac tài san tài chInh phi phái sinh thrcyc xác djnh là sn sang d ban 
hotc không thrqc phân loai là: 

• các tài san tài chInh xác djnh theo gia trj hqp l thông qua báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh; 

• cac khoán du ur giü den ngày dáo han;  hoc 

• các khoãn cho vay và phãi thu. 

(ii) Nçtphái trá tài chInh 

Ncr phái trá tài chInh ditcic x4c djnh theo giá trj hçrp ! thông qua báo cáo kAt qua hogt d5ng kinh doanh 

No phâi trâ tài chInh throc xác djnh theo giá tn hcrp l thông qua báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh 
là mt khoân ncr phãi trâ tài chInh thOa man mt trong các diêu kin sau: 

Ncr phâi trá tài chInh di.rçrc Ban Giám dc phân ioai vao nhóm ntm giü d kinh doanh. Mt khoãn 
ncr phái trá tài chfnh throc phân Ioai vào nhóm nãm gict dé kinh doanh nêu: 

- khoán nq do duqc tao  ra chü yu cho miic dIch mua lai trong thri gian ngAn; 

cO bang chrng v vic kinh doanh cong ci do nhm mic dIch thu lm ngn han; hoãc 

- là cong ciii tài chfnh phái sinh (ngoai trr cac cong cu tài chInh phái sinh &rorc xác djnh là môt 
hcrp dông bâo lãnh tài chInh hoäc mt cOng cij phOng ngra i-ui ro hiu qua). 

Tai th&i dim ghi nhn ban du, Cong ty xp ncr phâi trã tài chInh vào nhóm phãn ánh theo giá tn 
hçrp I thông qua báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh 

Ncr phái trá tài chInh du-çrc xác djnh theo giá trj phân ho 

Các khoãn ncr phãi Ira tài chInh khOng dtrcrc phân Ioai là ncr phâi trA tài chInh duçrc xác djnh theo giá tn 
hçrp l thông qua báo cáo két qua hoat dông kinh doanh së ducrc phân loai là ng phái trâ tài chInh duçrc 
xác dnh theo giá trj phân bO. 

Vic phãn loai cac cong ci tài chInh k trOn chi nhm muc dIch trInh bay và thuyt minh và khong nhAm mic 
dIch mô tá phuong pháp xác djnh gia tn cOa các cong ci tài chInh. Các chInh sách ké toán ye xác djnh giá 
trj cüa các cong cu tai chInh dircrc trInh bay trong các thuyét minh lien quan khac. 

(o) Thuê 

Thu thu nhp doanh nghip tInh trên lçn nhun hoc l cüa näm bao gm thus thu nhp hin hành và 
thuë thu nhp hoãn lai.  ThuO thu nhp doanh nghiêp ducrc ghi nhân trong báo cáo két qua hoat dng 
kinh doanh ngoai tnir tnthng hçrp có cac khoãn thué thu nhp lien quan den các khoân miic duc ghi nhn 
thang vào von chü sâ hctu, thI khi dO các khoán thuê thu nhp nay cüng thrqc ghi nhn thang vào von 
chü strhthj. 

Thus thu nhap hiên hành là khoãn thus dir kin phái np dra trên thu nhâp chiu thu trong nãm, sir dung 
các mirc thuê suãt có hiéu lrc tai ngày kêt thüc k' kê toán nãm và các khoán diOu chinh thuê phai np 
lien quan den nhUng nãm tnrâc. 
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Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ha 
Thuyt minh báo cáo tài chfnh cho näm k& thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 (tip theo) 

MuBO9-DN 
(Ban hành theo Thông twsó 20012014/TI'-BTC 
ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa Bô Tài chIn/i) 

Thu thu nhãp hoAn 1i duqc tInh theo phtwng pháp bang can di k toán cho các chênh lch tm thOi 
gifta giá tn ghi so cho miic dIch báo cáo tài chinh va giá tn sir dung cho mic dIch tinh thuë cUa các 
khoãn mvc  tai san vàncr phái trâ. Giá tn cüa thuê thu nhâp hoãn lai  ducic ghi nhân dira trên cách thinc 
dir kiên thu hi hoãc thanh toán giá tn ghi so cüa các khoan mic tai san và nc phãi trà sir ding các m(rc 
thué suât cO hiu lrc hoäc co bàn có hiu lrc ti ngày két thüc kS'  kê toán nãm. 

Tài san thu thu nhp hoAn lai  chi &rccc ghi nhan trong pham vi chAc chAn cO dii lçn nhuàn tInh thu 
trong tuong lai d tai san thuê thu nhp nay có the sir dung duçrc. Tài san thué thu nhâp hoãn lai  ducc 
ghi giàm trong phm vi không con chãc chän là các lcii Ich ye thuê lien quan nay së sir dung &rqc. 

(p) Doanh thu và thu nhp khác 

(i) Doanh thu ban din 

Doanh thu ban din duqc ghi nhn trong báo cáo k& qua hoat d.ng kinh doanh dra trên san ltrcrng din 
cung cap vào h thông truyên tài din va có xác nhn ciia khách hang. Doanh thu không ducrc ghi nhn 
nêu nhu cO nhttng y&i to không chäc chän tr9ng yêu lien quan tài khã nAng thu hôi các khoãn phài thu. 

(ii) Thu nh(Ip tie tiên lãi 

Thu nhp tir tin lai dtrçrc ghi nhn trong báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh theo t l tuong rng vói 
thri gian dira trên s dir gOc và lãi suât áp diing. 

(q) Chi phI di vay 

Chi phi di vay dtrqc ghi nhn là chi phi trong báo cáo kt qua hoat dOng kinh doanh trong nãm khi chi 
phi nay phát sinh, ngoai tnirtrumg hcrp chi phi di vay lien quan den các khoãn vay cho mvc  dIch hInh 
thành tài san dii diêu kin von hóa chi phi di vay thI khi do chi phi di vay se duçrc vOn hóa và duqc ghi 
vào nguyen giá các tài san nay. 

(r) LãI trên d phiu 

Cong ty trInh bay lAi ca bàn và lAi suy giám trên c6 phiu (EPS) cho các c6 phiu ph thong. LAi ci bàn 
trên cO phiêu duçrc tInh bang cách lay iai hoc 1 thuc ye cô dông phO thông cija Cong ty (saukhi da 
trirdi khoãn phân b vao qu5 khen thurng, phüc lçi cho kS'  ke toán báo cáo) chia cho so luqng cô phiêu 
phô thông bInh quân gia quyèn luu hành tnong nãm. 

Lài suy giám trên c phi&i duçic xac djnh b&ng cách diu chinh lãi hoc l thuOc  v c6 dông ph thông 
và so luqng cô phiêu ph thông bInh quãn dang ltru hành cO tinh den cac ành hinng ciia cô phiêu phô 
thông tiêm nãng, bao gôm trái phieu có the chuyôn dOi và quyên mua cO phiêu. Cong ty không có cac 
cô phiêu cO tác dng suy giàm tiêm nãng. Do dO, yêu can tiinh bay lài suy giâm trên cô phiêu không áp 
ding. 
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Cong ty Co phn Thüy din Song Ba Ha 
Thuy& mlnh báo cáo tài chInh cho näm kt thác ngày 31 tháng 12 nàm 2020 (tip theo) 

MuBO9—DN 
(Ban hành theo Thông tztsô 20012014/IT-BTC 
ngày 22 tha'ng 12 nám 2014 cüa Bç3 Tài chInh) 

(s) Báo cáo b phân 

Mt b phân là mt hcp ph.n có th xác dnh riêng biêt cüa Cong ty tham gia vao vic cung cp các san 
phâm hoãc dch vu lien quan (b phn chia theo hoat dng kinh doanh), hoc cung cap san phm hoãc 
djch vi trong mt môi tnthng kinh t ci the (b phn chia theo vng dja lv), mi b phn nay chju rüi 
ro và thu duqc lqi Ich khác bit v&i các b phn khác. Mâu báo cáo b phn c bàn cia Cong ty là dra 
theo b phn chia theo hoat dng kinh doanh. 

(t) Các hen lien quan 

Các ben ducyc coi là ben lien quan caa Cong ty nu môt ben cO khã nAng, truc tip hoc gián tip, kim 
soát ben ida hoc gay ãnh hu&ng dang k ti ben ida trong vic ra các quy& djnh tài chInh và hoat dng, 
hoc khi Cong ty và ben kia cng chu sir kim soát chung hoc ânh hu&ng dáng kê chung. Các ben lien 
quan cO the là các Cong ty hoc các cá nhân, bao gôm cã các thành vien gia dInh than cn cüa các cá 
nhãn duqc coi là lien quan. 

(u) Thông tin so sánh 

Thông tin so sánh trong báo cáo tài chInh nay duqc trmnh bay di.râi dung dfr lieu tuang (mg. Theo phtrang 
pháp nay, các thông tin so sánh cCta nàm tnnrc duc tiInh bay nhu mt phân không the tách thi cUa báo 
cáo tai chInh nãm hin tai  và phái dtrçmc xem xt trong môi lien h vOi các s6 lieu và thu'êt minh cüa 
nAm hin tai.  Theo dO, thông tin so sánh bao gôm trong báo cáo tài chinh nay không nhäm miic dIch 
trmnh bay ye tInh hInh tai chfnh, k& qua hoat dng kinh doanh và lixu chuyen tiên t cüa Cong ty trong 
nãm trithc. 

4. Báo cáo b phn 

Hoat dông san xut kinh doanh chInh cia Cong ty là kinh doanh din và hoat &ng khác là kinh doanh 
các djch vt khác lien quan den linh vrc din. Trong näm, hoat dng san xuât kinh doanh khác chim t 
trQng rat nhO trong tong doanh thu và hot dng kinh doanh cüa Cong ty, theo do thông tin tài chInh 
trmnh bay trên bang can d6i ké toán tai ngày 31 tháng 12 nãm 2020 và ngày 1 tháng 1 nãm 2020 và toàn 
bO doanh thu, chi phi trInh bay trên báo cáo ket qua hoat dng kinh doanh cho các näm kêt thtIc ngày 31 
tháng 12 nAni 2020 và ngày 31 tháng 12 nàm 2019 chü yu lien quan dn hoat dông kinh doanh chInh 
cüa Cong ty là kinh doanh din. 

V mat dja l, Cong ty chi hoat dng trên lanh th6 Vit Nam. 
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Cong ty Co phn Thüy din Song Ba Ha 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh cho näm két thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 (tiêp theo) 

MuB09-DN 
(Ban hành theo Thông tu'sô 200/2014/TI'-BTC 
ngày 22 tháng 12 nárn 2014 cãa Bó Tài chInh) 

5. Tiên và các khoán tirong throng tiên 
3 1/12/2020 

VND 
1/1/2020 

VND 

Tin mt 588.515.930 253.589.011 
Tiên giri ngân hang 4.727.721.435 7.586.375.463 
Các khoân tucmg throng tiên (i) 20.700.000.000 

26.016.237.365 7.839.964.474 

(i) Tai ngày 31 tháng 12 näm 2020, cac khoãn tuang dirang tin phán ánh các khoân tin gfri có k' han tai 
cac ngãn hang cO k' hn gôc không qua 3 thang và hirng lãi suât nãm là 3%. 

6. Dâu tir nãm gift den ngày dáo hin 

3 1/12/2020 1/1/2020 
VND VND 

Tién giri ngân hang có k' han  gôc tfr trên ha tháng den mt 
nãm 

750.000.000.000 602.455.515.068 

  

Tai ngày 31 thang 12 näm 2020, cac khoân tin gui có kSi han nay nay hirng lãi suit näm tr 4,9% dn 
7,1% (1/1/2020: tr 5,6% den 7,4%). 

7. Phãi thu ngän hin cüa khách hang 
31/12/2020 1/1/2020 

VND VND 

Cong ty Mua ban din thuc Tp doàn Din lrc Vit Nam, 
mt ben lien quan 

380.133.392.430 63.557.169.384 

 

Khoân phâi thu thirang mai tir ben lien quan không có dam báo, không htr&ng lãi và Co th&i han  thu hôi 
trong vông 60 ngày kê tir ngày ghi trên hóa don. 
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Cong ty C phân Thüy din Song Ba Ha 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh cho näm k& thIic ngày 31 tháng 12 nàm 2020 (tiêp theo) 

MuB09-DN 
(Ban hành theo Thông tu so 200/2014/7T-BTC 
ngày 22 tiung 12 nOrn 2014 cüa Bó Tài chInh) 

8. Phãi thu ngãn hin khác 
31/12/2020 

VND 
1/1/2020 

VND 

Phãi thu lãi tin gri 16.122.019.178 14.723.261.633 
Phãi thu ti:r các nhà thâu sau khi quyêt toán cong trInh 217.500.000 2.780.568.069 
Tiên k qu dê dam bão thirc hin dr an Tr sO Cong ty 5.000.000.000 5.000.000.000 
Các khoãn phâi thu khác 314.530.785 792.741.509 

21.654.049.963 23.296.571.211 

9. Hang ton kho 
31/12/2020 1/1/2020 

Giá gc Giá gc 
VND VND 

Nguyen 4 Iiu 3.534.384.773 8.060.501.194 
Cong cv, dung cii 63.444.360 473.949.769 

3.597.829.133 8.534.450.963 

Tai ngày 31 tháng 12 närn 2020 và ngày 1 thang I nam 2020, COng ty không có hang tn kho ir dung, 
mat phâm chat, hii hông can trIch ltp du phông. 
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Cong ty C phn Thüy din Song Ba Ha 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh cho nãm kt thñc ngày 31 tháng 12 näm 2020 (tip theo) 

MuBO9—DN 
(Ban hành thea Thông tir so 200/2014/1T-BTC 
ngày 22 tháng 12 nOin 2014 cüa Bó Tài chmnh) 

10. Tài san c dinh hü'u hInh 

Nguyen giá 

Nhà cfra, 
vat kin trñc 

VND 

May móc và 
.. thiet b! 

VND 

Phtro'ng tin 
vn chuyn 

VND 

Thiet bi 
van phông 

VND 
Tong 
VND 

So dir dâu näm 2.744.720.066.878 1.431.453.201.600 7.043.057.165 6.248.092.725 4.189.464.418.368 
Tang trong nãm - 63.345.455 14.663.068.454 14.726.413.909 
Chuyên ti1 xây dung cci bàn d 
dang 5.182.725.647 326.363.636 5.509.089.283 
Thanh I (140.032.979) (140.032.979) 

s6 dir cui k' 2.749.902.792.525 1.431.516.547.055 6.903.024.186 21.237.524.815 4.209.559.888.581 

Giá trj hao mon Iuy k 
s6 thr dAu näm 1.516.962.115.687 1.178.206.232.735 2.544.074.055 3.117.755.884 2.700.830.178.361 
Khâu hao trong nãm 134.229.821.800 56.312.046.058 499.114.800 1.737.806.050 192.778.788.708 
Thanh i - (140.032.979) (140.032.979) 

S dir cu6i nAm 1.65 1. 191.937.487 1.234.518.278.793 2.903.155.876 4.855.561.934 2.893.468.934.090 

Giá tn cOn lai 
S dir du näm 1.227.757.951.191 253.246.968.865 4.498.983.110 3. 130,336.84 1 1.488.634.240.007 
So dir cuOi näm 1,098,710,855.038 196.998.268.262 3.999.868.3 10 16.381.962.881 1.316.090.954.491 

Trong tài san cé djnh hfru hInh ti ngày 31 tháng 12 näm 2020 có các tài san có nguyen giá 36 t5' VND dã khu hao ht nhung vn dang dirqc sir ding 
(1/1/2020: 34 t' VND). 

Nht.r trInh bay tai Thuyt minh 16, các tài san hInh thành tir vn vay cüa khoãn vay tü Tang Cong ty Phát din 2, Cong ty mc, dtrçrc sir dung d th chp 
cho chInh cac khoán vay nay cüa Cong ty. 

21 

11c.J - ': z 1bI 



Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ha 
Thuyt minh báo cáo tài chInh cho nam k& thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2020 (tip theo) 

MuB09—DN 
(Ban hOnh theo Thông tu sO 200/201411T-BTC 
ngày 22 tháng 12 nOm 2014 cüa Bó Tài chInh) 

11. Tài san ci dinh vô hInh 

Nguyen giá 

Quyên 
sfrd9ngdt 

VND 

Phân mém 
may vi tInh 

VND 
Tling 
VND 

S du dAu näm 4.500.000.000 680.816.448 5.180.816.448 
Tang trong näm - 224.271.000 224.271.000 

Si du cui nãm 4.500.000.000 905.087.448 5.405.087.448 

Giá tn hao man luy k 

S'dudunäm 292.500.000 513.620.518 806. 120.5 18 
Khau hao trong nãm 90.000.000 75.857.421 165.857.421 

S dir cui nãm 382.500.000 589.477.939 971.977.939 

Giá tn cèn lai 

S,dudunãm 4.207.500.000 167.195.930 4.374.695.930 
So dir cuôi nãm 4.117.500.000 315.609.509 4.433.109.509 

Trong tài san cô dinh vo hInhtai ngày 31 thang 12 näm 2020 có các tài san có nguyen giá 383 triu 
VND dã khâu hao hét nhung van dang di.roc sCr dicing (1/1/2020: 383 triu VND). 

12.  Xây dtrng co' ban d& dang 

S dir dãu nãm 
Tang trong näm 

2020 
VND 

1.624.340.943 
61.902.176.271 

2019 
VND 

1.320.816.673 
16.959.586.553 

Xâydipig ccrbOn d&dang 6.082.404.711 2 .565.258.361 
Cong trInh sira chüa 1&n tOi san cO djnh 55.819.771.560 14.394.328.192 
Chuyn sang tài san c dinh hüu hInh (5.509.089.283) (2.261.734.09 1) 
Quyét toán chi phi sira chUa kin tài san cô djnh (55.819.771.560) (14.394.328.192) 

S dir cui näm 2.197.656.371 1.624.340.943 
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Cong ty C phn Thüy din Song Ba Ha 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh cho nãm kt thiIc ngày 31 tháng 12 nAm 2020 (tiêp theo) 

Mu B 09- DN 
(Ban hành theo Thông tu' so 200/2014/TI'-BTC 
ngày 22 tháng 12 nOrn 2014 cia Bó Tài chInh) 

Các cong trmnh xây djng co bàn d dang lan nhi.r sau: 

31/12/2020 1/1/2020 
VND VND 

Xây dirng Tru s& Cong ty 0 du&ng Hung Vuang 1.698.350.607 661.973.361 
Khác 499.305.764 962.367.582 

2.197.656.371 1.624.340.943 

13. Phãi trã ngurôi ban ngàn han 

(a) Phãi trã nguroi ban chi tik theo nhà cung cap lo'n 

Giá gc và s có khã näng trã no 
31/12/2020 1/1/2020 

VND VND 

Cong ty C phn Cong ngh va giái pháp S5T Vit Nam 16. 129.221.000 5. 175.3 17.000 
Cong ty Co phân VSBCO Vit Nam 6.654.371.451 
Tong Cong ty Co din — Xây dng Nông nghip và Thüy 19i 6.077.900.656 
Cong ty Co phân Lam dãc san Phi Yen 2.058.046.138 
Các nhà cung cap khác 8.055.728.43 1 5.928.559.670 

30.839.320.882 19.239.823.464 

(b) Phãi trã ngirôi ban là các ben lien quan 

Giá gc và s có khã náng trã no' 
3 1/12/2020 1/1/2020 

VND VND 

Cong ty C phn Tif vn Xây drng Din I 241. 175.000 672.431.103 
Tong cong ty Phát din 2- Cong ty TNHH MTV 69.966.873 
Tap doàn Dién 1?c  Vit Nam 120.011.140 18.784.445 

Khoân phâi trâ thuong mi cho cac ben lien quan không có dam báo, khOng chju Iãi và phãi hoàn trâ khi 
duac yeu call. 
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Cong ty Co phn Thüy din Song Ba Ha 
Thuyt minh báo cáo tài chInh cho näm kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 (tip theo) 

MuB09—DN 
(Ban hành theo Thông tu• so 200/2014/TT-BTC 
ngày 22 tháng 12 nàm 2014 cüa Bó Tài chmnh) 

14. Thuê và các khoãn phãi np/phãi thu Nhà niroc 

(a) Thud và các khoán phãi np Nhà nuroc 

1/1/2020 
VND 

Thu 

S phát sinh 
trong 11am 

VND 

- - S So da nçp/can trir 
trong näm 

VND 

Chuyen sang thue 
phãi thu 

VND 
3 1/12/2020 

YND 

Thug giá tn gia tang 11.333.145.884 68.856.683.390 (67.546.489.469) 12.643.339.805 
Thuê thu nhp doanh nghip 10.377.551.474 25.440.067.754 (29.298.675.829) 6.518.943.399 
Thuê thu nhâp cá nhân 73.015.047 542.659.906 (630.275.081) 14.600.128 
Thug tài nguyen 3.503.718.201 62.040.319.764 (55.412.474.585) 10. 13 1.563.380 
Thuêkhác - 108.805.035 (108.805.035) 

Các khoãn phai np khác 
PhI djch vii môi trLr1ng rlrng và phi 
cap quyên khai thác tài nguyen ni.ró'c 9.777.951.064 31 .208.652.592 (26.364.306.968) 14.622.296.688 

35.065.381.670 188.197.188.441 (179.361.026.967) 14.600.128 43.916.143.272 
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Cong ty C phn Thüy din Song Ba Ha 
Thuyt minh báo cáo tài chInh cho nàm k& thiic ngày 31 tháng 12 näm 2020 (tip theo) 

MuBO9—DN 
(Ban hành theo Thông tie so 200/2014/1T-BTC 
ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa Bó Tài chinh) 

(b) Thue phai thu Nha niroc 

Chuyn tir thu 
1/1/2020 S phát sinh phãi nôp 31/12/2020 

VND VND VND VND 

Thus thu nhp cá nhân - 14.600.128 14.600.128 
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Cong ty Co phn Thüy din Song Ba Ha 
Thuyêt mmh báo cáo tài chInh cho nãm kk thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2020 (tip theo) 

MuB09-DN 
(Ban hành theo Thông tirsô 200/2OJ4iTT-BTC 
ngây 22 tháng 12 nám 2014 cza Bi3  Tài chInh) 

15. Phãi trã ngán hn khác 
3 1/12/2020 

VND 
1/1/2020 

VND 

Co t1c phãi trã 396.643.288 22.732.547.556 
Thuê giá tn gia tang dâu ra cüa doanh thu ban din tháng 12 
chi.ra xut hóa dan 16.185.928.505 4.491.563.211 
Nhn k qu5, k)i cixçYc ngän han 12.934.437 2.193.206 
Các khoán phâi trâ khác 2.727.909 10.050.400 

16.598.234.139 27.236.354.373 

16. Vay ngän han và dài han 

Giá gc và 
Sicókhanangtrançr 

2020 2019 
VND VND 

Sdudunäm 108.166.866.953 307.197.760.075 
Trã no gôc trong näm (60.000.000.000) (60.000.000.000) 
Can tth vói nçi phái thu trong nãm - (139.030.893.122) 

So du cuOi nãm 48.166.866.953 108.166.866.953 

Trong do: 

31/12/2020 1/1/2020 
VND VND 

Khoãn vay dn han  trã trong vông 12 tháng 48.166.866.953 60.000.000.000 
Khoãn vay den han  trâ sau 12 thang 48.166.866.953 
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Cong ty C phãn Thüy din Song Ba Ha 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh cho nam kêt thiic ngày 31 tháng 12 näm 2020 (tiép theo) 

MuB09—DN 
(Ban hành theo Thông tir so 200/2014/IT-BTC 
ngày 22 tháng 12 nãm 2014 cüa Bô Tài chInh) 

Diu khoân va diu kin cña cac khoán vay dài han hin cOn s dir nhu sau: 

Loai Näm 31/12/2020 1/1/2020 
tiên Lãi sut näm dáo han VND VND 

Vay lçii tie Tong Cong ty 
Phat din 2— Cong ty TNHH 
M3t Thành Viên, cong ty mc 

Lãi sut tiên 
Cong ty Co phân Nhia din g1ri 12 tháng 
Phá Lai VND bInhquan+1% 2021 48.166.866.953 108.166.866.953 

Khoãn vay tir Tng Cong ty Phát din 2 là khoán vay theo Hçrp dng cho vay 1i s 02/GENCO2-SONG 
BA HAJTCKT  ngày 12 tháng 12 näm 2016 tir nguOn von vay Cong ty CO phân Nhit din Phâ Lai  vOi 
tng s han  mcrc tin diing là 380 tS VND, thii han  vay là 96 thang ké tir ngày giái ngân dan tiên (ngay 
22 tháng 12 näm 2016), voi lãi suât là lãi suât huy dng tiên gth k' han  12 tháng trã lãi sau bInh quân 
tham chiu cüa bn ngan hang thirang mai  (Ngan hang TMCP Ngoai ThLrm1g Vit Nam, Ngân hang 
TMCP Dâu ur và Phát triên Vit Nam, Ngân hang TMCP COng thuang Vit Narn và Ngan hang Nong 
nghip va Phát triên Nong thôn Vit Narn) cong vài Iãi suât biên là 1%, kS'  diêu chinh lãi suât là 3 
tháng/lân. Mtic  dIch sir ding tiên vay là dé phic viii hoat dng san xuât kinh doanh và dâu Ut xây dirng 
cOa COng ty. Khoán ncr gOc phâi trâ trong 2 näm dau tiên là 10 t' VND/nAm và trong 6 näm tiêp theo là 
60 t' VND/nãm. Khoán vay nay disqc dam bão bang tài san cô djnh hInh thành tir vOn vay (Thuyêt minh 
10). 

17. Qu5 khen thtró'ng, phüc lçri 

Qu nay dirçirc trIch Ip  tir lçi nhnn sau thu chira phân phi theo sij phê duyt cña các c dông tai  cuc 
hop Dai  hi dOng cô dOng thi.rirng niên. Qu nay di.rcrc sir diing dé chi trâ các khoán khen thirirng và 
phñc 1cm cho cac nhân viên cüa Cong ty theo chInh sách khen thuirng và phic l cüa Cong ty. Biên 
dng cüa qu5 khen thirirng, phtic icri trong näm nhtr sau: 

Sdtrdunäm 
TrIch 1p trong nãm (Thuyét minh 18) 
Sirdiingtrongnäm 
Chi phi khâu hao dtroc phân bO trong näm 

S dir cui nãm 

2020 
VND 

2019 
VND 

3.433.490.550 3.250.696.338 
9.012.884.350 7.460.980.875 

(7.379.962.524) (7.278.186.663) 
(35.620.444) 

5.030.791.932 3.433.490.550 
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Cong ty Co phn Thüy din Song Ba Ha 
Thuyt minh báo cáo tài chInh cho näm kt thCic ngày 31 tháng 12 näm 2020 (tip theo) 

MuB09—DN 
(Ban hành thea Thông ttrsó 200/2014/TT-BTC 

ngày 2 2/12/2014 côa Bô Tài chInh) 

18. Thay di von chü sr hii'u 

Vn c phn 
VND 

Thing dir 
von cô phân 

VND 

A Quy dautir 
phát triên 

VND 

Lo'i nhuân sau thug 
chua phân phi 

VND 
Tong 
VND 

S dir ti ngày 1 tháng 1 11am 2019 1.242.250.000.000 48.000.000.000 49.433.250.349 685.544.094.713 2.025.227.345.062 

Lçi nhun thun trong näm 334.143.087.085 334.143.087.085 
TrIch 1p qu dâu ttr phát triên (Thuyêt minh 21) - 54.145.314.670 (54.145.314.670) 
TrIch 1p  qu khen thirâng, phüc Içii (Thuyêt rninh 17) (7.460.980.875) (7.460.980.875) 
Co t(rc (Thuyêt minh 20) (310.562.500.000) (310.562.500.000) 

S dir ti ngày 1 tháng 1 näm 2020 1.242.250.000.000 48.000.000.000 103.578.565.019 647.518.386.253 2.041.346.951.272 

Lqi nhun thun trong näm 380.092.210.423 380.092.210.423 
TrIch lap qu dâu tix phát trién (Thuyët minh 21) - 25.707.926.126 (25.707.926. 126) 
TrIch 1p qu khen thi.râng, phüc lçii (Thuyét minh 17) (9.012.884.350) (9.012.884.350) 
Co tirc (Thuyêt minh 20) (62.112.500.000) (62.112.500.000) 

S dir ti ngày 31 tháng 12 näm 2020 1.242.250.000.000 48.000.000.000 129.286.491.145 930.777.286.200 2.350.313.777.345 
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Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ha 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh cho näm kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 (tiêp theo) 

MuB09—DN 
(Ban hành theo Thông tu so 200/2014/IT-BTC 
ngOy 22 tháng 12 nãm 2014 cza Bó Tài chInh) 

19. Von cô phân 
Vein cô ph.n dtrçc duyt và dã phát hành cüa Cong ty là: 

Von cô phân thrqc duyt và 
dã phát hành 

31/12/2020 
Sei cô phiu VND 

1/1/2020 
Sei cei phiu VND 

Co phiêu phô thông 

Sei cei phiêu dang Jiru hành 
Co phiêu phô thông 

124.225.000 1.242.250.000.000 124.225.000 1.242.250.000.000 

124.225.000 1.242.250.000.000 124.225.000 1.242.250.000.000 

Cei phiu phei thông có mnh giá là 10.000 VND. Meii cei phiu phei thông tLrng mg vói mt phiubiu 
quyet tai  cac cuc hçp Co dông cüa Cong ty. Các cô dOng dirqc nhn cô tüc ma Cong ty cong bô vào 
tirng th&i diem. Tat cá cô phiêu phô thông dêu có tht tir uu tiên nhi.r nhau dôi vó'i tài san cOn lai  cüa 
COng ty. Các quyên Igi cOa cac cO phiêu dä dirqc Cong ty mua li dêu bj tam  ngirng cho ti khi chüng 
dtrqc phát hành lai. 

Co cAu cei dông cia Cong ty t?i  ngày báo cáo: 

Ti ngày 31 tháng 12 nám 2020 

Sei hroiig cei 
phiêu phô thông 

Von c phân Ti lê sir hüu 
(%) 

Teing Cong ty Phát din 2 — Cong ty 76.740.931 767.409.310.000 61,78% 
TNHH Môt Thành viên 
Cong ty TNHH Nang Lucing REE 32.000.000 320.000.000.000 25,76% 
Các cO dOng khác 15.484.069 154.840.690.000 12,46% 

124.225.000 1.242.250.000.000 100,00% 

Tai ngày 1 tháng 1 nàm 2020 

S hrçrng cei Von cô phân Ti l sir hthi 
phiêu phô thông (%) 

Teing Cong ty Phát din 2— Cong ty 76.740.931 767.409.310.000 61,78% 
TNHH Môt Thành viên 
Cong ty Co phân Co Diên Lanh 32.000.000 320.000.000.000 25,76% 
Các cO dOng khác 15.484.069 154.840.690.000 12,46% 

124.225.000 1.242.250.000.000 100,00% 

Cong ty mc, Tong Cong ty Phát din 2— Cong ty TNHH Mt Thành vien, thrc thành 1p tai  Vit Nam. 
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Cong ty C phân Thüy din Song Ba Ha 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh cho 11am két thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2020 (tiêp theo) 

MuB09-DN 
(Ban hành theo Thông tu sO 200/20141TT-BTC 
ngày 22 tháng 12 nãm 2014 cüa Bó Tài chInh) 

20. Côturc 
Tai cuc hçp Dai  hi dng c dông thi.r&ng niên ngày 29 tháng 5 nãm 2020, Dai hi dng c dông cOa 
Cong ty dã quyêt djnh phan phôi khoán ca tOt 248.450 triêu VND, tucmg irng 20% von diéu 1 cüa Cong 
ty, tr loi nhun sau thuê chxa phân phôi cUa nãm 2019, trong do Cong ty da tarn  ng khoãn cô tOt 
186.338 triu VND trong nàm 2019 (nãm 2019: phân phôi khoãn CO tOt cho các cô dong 310.563 triu 
VND, arcing ing 25% von diêu 1 cüa Cong ty, tlr lçn nhun sau thuê chi.ra phân phôi cüa nãm 2018, 
trong do Cong ty dã tam  (mg khoãn cô tOt 186.338 triu VND trong nãm 2018). 

21. Qu5? du tir phát trién 

Qu5 du tim phát trin cüa Cong ty dLrqc trIch 1p  tO lçri nhun sau thu chua phân phi theo nghj quyét 
cOa Dai hi dông cô dông. Qu5 nay thrçmc thành 1p nhäm miic dich mr rng kinh doanh trong arcing 
lai. Biên dng trong näm cOa qu dâu tim phát triên nhii sau: 

2020 2019 
VND VND 

103.578.565.019 49.433.250.349 
25.707.926. 126 54.145.314.670 

129.286.491.145 103.578.565.019 

S dim du näm 
TrIch 1p trong näm (Thuyêt minh 18) 

S ducu& nàm 

N 

22. Các khoãn mi.c ngoài Bang can di kê toán 

Cam kit chi tiêu v6n 

Ti ngay bao cáo, Cong ty có các cam kt vn sau dã duc duyt nhimng chua thrqc phán ánh trong bang 
can dôi kê toán: 

31/12/2020 1/1/2020 
VND VND 

Dadtrcrc duyt nhimng chirak kthcmp dEng 39.812.344.551 46.031.447.444 

23. Doanh thu ban hang 
Tng doanh thu th hin tang giá trj hang (then) dã ban, không bao gm thus giá trj gia tang. 
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2020 
VND 

2019 
VND 

11 

C 

40.217.618.742 31.262.878.027 
13.414.052 

40.2 17.618.742 31.276.292.079 

Cong ty Co phãn Thüy din Song Ba Ha 
Thuyt minh báo cáo tài chInh cho nàm kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 (tip theo) 

MuBO9—DN 
(Ban hành theo Thông tir so 200/2014/TJ'-BTC 
ngày 22 tháng 12 nám 2014 cüa Bó Tài chInh) 

24. Giávnhàngbán 

2020 
VND 

2019 
VND 

Chi phi khAu hao và phan b 192.477.101.886 191.784.356.791 
Chi phi nhân cong 18.275.372.183 15. 143.266.049 
Chi phi dch vu mua ngoài 4.137.081.286 5.505.314.202 
Chi phi sira chüa lan tài san cô djnh 55.8 19.77 1.560 14.394.328. 192 
Chi phi nguyen vt 1iu 1.288.428.838 582.061.545 
Chi phi thuê, phi và 1 phi 93.245.972.356 75.923.467.209 
Chi phi khác 13.809.282.095 20.520.348.070 

379.053.010.204 323.853.142.058 

25. Doanh thu hot dng tài chInh 

Thu nhãp läi tin gin 
Lãi chênh Ich t giá hOi doái 

26. Chi phi quãn 1 doanh nghip 

2020 
VND 

2019 
VND 

Chi phi nhân viên 20.462.552.264 18.246.231.593 
TrIch 1p qu9 phát triên khoa hoc và cong ngh 13.500.000.000 
Chi phi khâu hao và phân bô 431.923.799 534.430.442 
Chi phi djch viii mua ngoài 3.731.712.041 3.463.461.953 
Chi phi khác 15.534.675.923 13.000.119.426 

53.660.864.027 35.244.243.414 
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Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ha 
Thuyt minh báo cáo tài chInh cho näm kêt thiIc ngày 31 tháng 12 näm 2020 (tip theo) 

MuB09-DN 
(Ban hành then Thông tw so 200/2014TT-BTC 
ngày 22 tháng 12 nám 2014 cüa Bô Tài chInh) 

27. Chi phi san xuât và kinh doanh theo yu t 

2020 
VND 

2019 
VND 

Chi phi nguyen vt Iiu trong chi phi san xuât 1.897.510.000 1.581.050.000 
Chi phi nhân cong 38.737.924.447 33.389.497.642 
Chi phi khãu hao va phân bô 192.909.025.685 192.318.787.233 
Chi phI djch vu mua ngoài 7.868.793.327 8.968.776.155 
Chi phi thuê, phi và 1 phi 93.245.972.356 75.923.467.209 
Chi phi khác 98.054.648.416 46.915.807.233 

28. Thu thu nhp doanh nghip 

(a) Ghi nhn trong báo cáo kt qua hot dng kinh doanh 

Chi phi thud TNDN hién hành 
Nãm hiên hành 
Dis phOng thra trong nhihig nãm tnràc 

2020 2019 H 
VND VND HI 

25.440.067.754 19.308.725.530 

(5.468.767.960) 

25.440.067.754 13.839.957.570 

(b) IMi chiu thud suât thtrc t 

2020 
VND 

2019 
VND 

Lcyi nhuân k toán truàc thus 405.532.278.177 347.983.044.655 

Thud tInh theo thu sut cOa Cong ty 40.553.227.818 34.798.304.466 
Anh hu&ng cña mirc thuê suât khác áp dung dôi vth 
các khoán thu nhâp khác 3.333.579.103 1.241.920.480 
Chi phi khong duçc khâu trir thuê 326. 170.381 93.385.154 
Uu dãi thuê (18.772.909.548) (16.824.884.570) 
Du phông thira trong nhftng nãm tnthc (5.468.767.960) 

25.440.067.754 13.839.957.570 
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Cong ty Co phn Thüy din Song Ba Ha 
Thuyt minh bio cáo tài chInh cho näm kt thüc ngày 31 thing 12 näm 2020 (tip theo) 

MuB09—DN 
(Ban hành theo Thông tir so 200/2014/77'-BTC 
ngày 22 tháng 12 nám 2014 cila B Tài chInh) 

(c) Thud sut áp dung 

Theo các diu khoãn Lut Thu thu nhap doanh nghip, Cong ty có nghia viii np cho Nhà ntrâc thu thu 
nhp doanh nghip bang 10% tren lqi nhun tInh thuê. 

Các quy djnh hin hành v thus cho phép Cong ty dLrcic min thu thu nhptrong 4 nàin k tir nãm du 
tiên có Içii nhuân chju thu (tr nAm 2010 dn nãm 2013) và giãm 50% thuê thu nhap trong 9 nãm tip 
theo (tir Mm 2014 dn näm 2022). Lut thuê thu nhp doanh nghip ciing quy djnh rang nu Cong ty 
không phát sinh lçri nhun chju thuê trong ba näm lien tip tir Mm dâu tien COng ty có doanh thu thI then 
gian mien thuO trên se thrçvc tInh bat dAu tir nãm thcr tu dii có lqi nhuân chju thuê hay không. 

Tt Ca các rnin giãm thu tren së không áp dung vi các khoãn thu nhp khác, các khoãn thu nhip khác 
nay s chju m(rc thug suât thuê thu nhp thông thu?ing là 20%. 

29. Lãi co' ban trên ci phiu 

Vic tInh toán lãi cci bàn trên c phiu duçic d?a  tren s Içjri  nhun thuc v c6 dông ph thông và s 
hrcvng c phiêu phô thông bInh quân gia quyên trong nAm, chi tiët nhu sau: 

(a) Lçi nhuãn thun thuôc v c dông phô thông 

2020 2019 
VND VND 

Lçn nhuãn thuAn trong näm 380.092.210.423 334.143.087.085 
S6 phãn b vao qu khen thuang, phüc lçn (*) 

Lcii nhun thuân thuc v ci dông ph thông 380.092.210.423 334.143.087.085 

(*) Ti ngày 1p báo cáo tài chInh, Cong ty chtra th uUc tInh di.rcic môt cách dáng tin cy s lçri nhun cO 
th drqc phân bô vào qu khen thrnrng, phiic lqi cho các nAm kOt thüc ngay 31 thàng 12 nãm 2020 Va 
này 31 tháng 12 näni 2019. Nêu Côn ty phân bô qu khen thithng, phüc lçii, lçxi nhun thuân thuc ye 
co dong phô thông và lai cci bàn trên cô phiéu s giãm di. 

(b) S cô phiu phô thông bInh quân gia quyn 

2020 2019 
C phiu Co phiu 

,) ') Co phieu pho thong da phát hanh nam trucic mang sang 124.225.000 1..4._25.000 
Anh hi.r&ng ciia s c phiu ph thông phát hành trong nAm 

S6 ltrcrng bInh quân gia quyn cüa c phiu ph thông cho 
nAm kt thüc ngày 31 tháng 12 

 

124.225.000 124.225.000 
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Cong ty C phn Thüy din Song Ba Ha 
Thuyt minh báo cáo tài chInh cho nãm kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 (tip theo) 

MuBO9-DN 
(Ban hành theo Thông tu so 200/20141!7'-BTC 
ngày 22 tháng 12 nám 2014 cüa Bç5 Tài chInh) 

30. Các cong ciii tài chmnh 

(a) Quãn 15 rüi ro tài chInh 

(i) T6ng quan 

Các 1oi rüi ro ma Cong ty phâi dM mat do vic sü dung các cong ciii tài chInh cüa mInh bao grn: 

• rüi ro tin dtng; 

• i-ui ro thanh khoãn; và 

• rüirothjtrithng. 

Thuy& minh nay cung cp thông tin v tirng lo?.i rOi ro nêu trên ma Cong ty có th gp phãi và mô tà 
các mic tiêu, chInh sách và các quy trInh Cong ty sr ding dê do hrng và quãn l rüi ro. 

HOi dng Quàn tn ctia Cong ty chju trách nhiêm kim tra xem Ban Giám dc giám sat vic tuân thu 
chInh sách và thu tic quãn 1)1 rüi ro cüa Cong ty nhir th nào, và soát xét tinh thich hçp cüa khung quãn 
l i-ui ro lien quan den nhtng rüi ro ma Cong ty gap phâi. 

(ii) Khung quán if rüi ro 

Ban Giám dc có trách nhim chung trong vic thi& lap và giám sat khung quãn l i-ui ro cüa Cong ty. 
Ban Giám dOc cO trách nhim xây drng và giam sat các chInh sách quãn l i-ui ro cüa Cong ty. 

Các chinh sách quãn 1)1 i-ui ro cüa Cong ty duic thit 1p d phát hin và phãn tIch các riM ro ma Cong 
ty gp phãi, dua i-a các hn m(rc và bin pháp kiêm soát riM ro phü hcip, và theo döi các riM ro Va tuân thu 
theo các han mIrc. Các chinh sách va h thông quin l riM ro duçxc xem xét thung xuyOn dé phãn ánh 
cac thay dOi ye diêu kin thi tnr&ng va cac hoat &)ng cüa Cong ty. Cong ty, thông qua các chuân mirc 
và quy trmnh dào tao  và 9uàn l>,  nhAni muc dIch phát tnên mt môi truimg kiêm soát có k 1ut và cO 
tInh xây c1rng trong do tat cã các nhãn viên hiêu drçic vai trô và trách nhim cCa hg. 

(b) Rüi ro tin dyng 

RiM ro tIn ding là riM ro l tài chInh cüa Cong ty nu mt khách hang hoc ben d& tác càa cong ci tài 
chinh không clap üng thrqc các nghia vi theo hçp dOng, va phát sinh chü yu tir các khoãn tiên giM ngãn 
hang và các khoàn tuclng dwmg tién, phãi thu khách hang và phâi thu ngAn han khác và các khoãn dâu 
ttr nm giU den ngày dáo han. 
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Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ha 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh cho nàm kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 (tiêp theo) 

MâuB09-DN 
(Ban hành theo Thông flrsó 200/2014117'-BTC 
ngày 22 tháng 12 nám 2014 cüa Bó Tài chInh) 

Anh hu'ông cüa rut ro tIn dyng 

Tng giá tn ghi s ciia cac tài san tài chInh th hién mirc i-u ro tin dung ti da. Mire d ni ro tin dung 
tôi da t?i  ngày báo cáo nhu sau: 

Thuyt minh 31/12/2020 1/1/2020 
VND VND 

Tiên gin ngan hang (i) 4.727.721.435 7.586.375.463 
Các khoán tuang dung tiên (i) 20.700.000.000 - II 
Dâu tir nam gut din ngày dao han (i)  750.000.000.000 602.455.515.068 'I 
Phâi thu ngän han ciia khách hang 
Phãi thu ngãn han  khác 

(ii)  
(ii) 

380.133.392.430 
21.654.049.963 

63.557.169.384 
23.296.571.211 K 

1.177.215.163.828 696.895.631.126 

(i,) Tiên gui ngân hang, các khodn tu'ong du'ong titn và du tw nm gifr dEn ngày dáo h(ln 

Tin gin ngân hang, các khoãn thong &rong tin va du UT nm giu' dn ngày dáo han  cia Cong ty chi yêu 
duçnc gin tai  các to chirc tài chInh danh tieng. Ban Giárn doe không nhn thây có rid ro tin dicing trvng yiu 
nào tin cac khoãn tiên gin nay và khOng cho rang các tO chinc tài chInh nay có the mat khã nAng trá ncr và 
gay tOn that cho Cong ty. 

(iii) Phái thu ngn hgn cüa khách hang và phái thu ngn hqn khác 

Phái thu ng&n han  cia khách hang chi yu him quan dn các khoãn phâi thu tin các bin Jun quan trong Tp 
doàn Din lirc Vit Nam va dir thu lãi tim gin ngân hang có kS' han. Lch sin thu hoi các khoàn phái thu tin 
các bin nay näm trong khung thOi gian có the chap nhn dtrqc. Do nhftng yiu to nay, Ban Giám dOc tin 
rang rid ro tin dicing ma Cong ty phái chju lien quan din các khoàn phái thu cia khách hang là ttrang dOi 
nhO. 

Các khoân phâi thu ng.n han cia khách hang và phãi thu ng&n han  khác chi.ra qua han  hay chua b giám 
giá chi yiu là khoán phái thu tin các cOng,ty cO ljch sir trá ncr dang tin cy dOi vâi COng ty. Ban Giám 
dOe tin rang các khoán phái thu nay có chat hro'ng tin dung cao. 

KhOng có khoãn phái thu nào dã qua han tai ngày 31 tháng 12 näm 2020 (1/1/2020: KhOng). 

(c) Rüi ro thanh khoãn 

Ru ro thanh khoân là rid ro trong do Cong ty khOng th thanh toán cho các nghia vii tài chInh khi dn 
han. Phucrng thinc quàn l thanh khoãn cia COng ty là dam b ö mire cao nhât rang COng ty luOn cO di 
khâ niing thanh khoán dê thanh toán các khoán phâi tn khi din han, trong diiu kiin  bInh thu0ng cing 
nhi.r trong dim kin cãng thäng vii mat tài chInh, ma không lam phát sinh các mire tOn that khOng the 
chap nhn thrçrc hoc có nguy co gay tOn hai  din danh tieng cia Cong ty. 
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Cong ty Co phAn Thüy din Song Ba Ha 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh ctio nám k& thiIc ngày 31 tháng 12 näm 2020 (tiêp theo) 

MuB09-DN 
(Ban hành theo Thông tu so 200/2014iTf'-BTC 
ngày 22 tháng 12 nOm 2014 cOa Bó TOi chInh) 

Các khoán nçtài chInh có khoãn thanh toán ct djnh hoc có th xac djnh drçc bao gm cá khoãn thanh toán tin lãi iràc tInh có thcii gian dáo han  theo hqp dng nhir sau: 

Ngày 31 tháng 12 näm 2020 Dèng tiên Trong vbng 
Giá tn ghi s theo h9'p dông 1 nãm 1-2 nãm 2-5 nám 

VND VND VND VND VND 

Phãi trã ngi ban ngãn han 30.839.320.882 30.839.320.882 30.839.320.882 
Phái trâ ngàn han  khác 16.598.234.139 16.598.234.139 16.598.234.139 
Vay dài han 48.166.866.953 51.489.176.601 51.489.176.601 

95.604.421.974 98.926.731.622 98.926.731.622 

Ngày 1 tháng 1 näm 2020 

Phái trá ngui ban ngn han 
Chi phi phái trá ngän han 
Phãi trá ngän han  khác 
Vay dài han 

Giá tr ghi s 
VND 

19.239.823.464 
1.620.953.84 1 

22.744.791.162 
108.166.866.953 

Dèng tin 
theo hçrp dong 

VND 

19.239.823.464 
1.620.953.841 

22.744.791. 162 
120.3 16.770.506 

Trong vbng 
1 näm 
VND 

19.239.823.464 
1.620.953.841 

22.744.791.162 
68.434.632.549 

1-2 nàm 
VND 

5 1.882. 137.957 

2-5 nàm 
VND 

151.772.435.420 163.922.338.973 112.040.201.016 51.882.137.957 
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Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ha 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh cho näm kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 (tiêp theo) 

MuB09—DN 
(Ban hành theo Thông tu so 200/2014,TT-BTC 
ngày 22 tháng 12 nãrn 2014 cüa Bó TOi chInh) 

(d) Rüi ro th tr.rô'ng 

Rtii ro th tnxO'ng là rüi ro ma nhUiig bin dng v giá thi trirOng, nhi.r t' giá hi doái và lãi sut së ánh 
huàng den két qua kinh doanh cüa Cong ty hoc giá trl cCa cac cong cii tài chInh ma Cong ty nãm gi. 
Mic dIch cia vic quân 1 rCi ro thj trtr?sng là quán I và kiêm soát các rCi ro thj trithng trong giói han 
có the chap nhân ducc, trong khi van thi da hóa lçii nhun thu dLrçYc. 

(i) Rüi ro liii su& 

Tai ngày báo cao, cac cong cii tài chInh chju lài suAt cüa Cong ty nht.r sau: 

Các cong ci tà chInh có lãi suAt c djnh 

Giá tr ghi si 
31/12/2020 1/1/2020 

VND VND 

• Tiên gcri ngân hang 4.727.721.435 7.586.375.463 
• Các khoán tuang dixng tiên 20.700.000.000 
• Dâu Ur nãm giU den ngày dáo hn 750.000.000.000 602.455.515.068 

754.727.721.435 610.041.890.531 

Các cong ci tài chInh ch!u läi suit thã nii 
Vay dài han (48.166.866.953) (108.166.866.953) 

Phân tIch 43 nhiy cam cüa CáC Cong (1 tài chInh chju liii sulk thã n& 

Mi thay dôi 100 dim co bàn së lam tang hoãc giám 385 triu VND lm nhuân thuAn sau thug TNDN 
cia Cong ty (2019: 865 triêu VND). Phân tIch nay dira trên giá djnh là tat cã cac biën so khác se khong 
thay dOi, dc bit là t' giá hôi doai. 

(ii) Rüi TO tj giá h6i doai 

Cong ty có rñi ro t giá hi doái t1r cac giao djch mua, ban và di vay bang doii vj tin t khong phái là 
dn vj tién t ké toán cCa Cong ty, là VND. Dn v tiën t cUa các giao djch nay chC yêu là USD. 

RCi ro t' giá h6i doái cila Cong ty duqc quàn 1 bang cách gi müt rUi ro a mUc cO th chip nhn dirqc 
thông qua vic mua hoc ban ngoai t t' giá giao ngay khi can thiêt de xir l vic mic rüi ro t' giá hôi 
doai ngän han  vi.r9t mirc cho phdp. 

Tai ngày 31 thang 12 näm 2020 và ngày 31 tháng 12 näm 2019, COngty không chju ánh huàng dáng k 
cOa rOi ro t giá hOi doái do Cong ty không có tài san và nq phai trá bang ngoai t trpng yéu. 
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Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ha 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh cho nim kêt thüc ngày 31 tháng 12 nim 2020 (tiêp theo) 

MuB09—DN 
(Ban hành theo Thông tu so 200/2014/IT-BTC 
ngày 22 tháng 12 nàm 2014 cüa Bô Tài chInh) 

Giá tn hop 1 

Giá trj ghi sJ 

Giá tn ghi s cUa các tài san tài chfnh va nç phãi trã tài chInh duçc trInh bay tai  bang can di k toán. 
nhi.r sau: 

Tài sin tài chInh 
Ducc phOn loii là các khoán cho vay và phâi thu: 

Giá tn ghi s 
3 1/12/2020 1/1/2020 

VND VND H 
HF 

• Tiën va cac khoãn ttrcmg dining tiên 26.016.237.365 7.839.964.474 
• Dâu tu nãm giii den ngày dáo han 750.000.000.000 602.455.515.068 
• Phãi thu ngàn han  cüa khách hang 380.133.392.430 63.557.169.384 
• Phãi thu ngãn han  khác 21.654.049.963 23.296.571.211 

1.177.803.679.758 697.149.220.137 

N9' phil tn tài chInh 
Duvc phân loqi là ncrphái trâ tài chInh du'cic xác 
djnh theo gid tn phân bO: 
• Phái tn nguOi ban ngän hn (30.839.320.882) (19.239.823.464) 
• Chi phi phãi tn ngin han (1.620.953.841) 
• Phái tnâ ngän han  khác (16.598.234.139) (27.236.354.373) 
• Vay dài han (48.166.866.953) (108.166.866.953) 

(95.604.421.974) (156.263.998.631) 

('ii) Giátrjh9plj 

Cong ty chi.ra xác dnh giá trj hcp 1 ciia cac cong cii tài chinh nay d thuyt minh trong báo cáo tài chInh 
bi vi khong cO gia niêm yet trên thj tnlr&ng cho cac cong cii tài chInh nay va Chuân mirc Kê toán Vit 
Nam, Chê do Ké toán Doanh nghip Via Nam hiên không có huóng dan ye cách tInh giá trj hçrp 1>  str 
diing cac k thut dnh giá. Giá tn hcip 1 cüa cac cong cu tài chInh nay có the khác vOi giá trj ghi so. 
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Cong ty C phân Thüy din Song Ba Ha 
Thuy& minh báo cáo tài chInh cho nãm kêt thác ngày 31 tháng 12 nãm 2020 (tiêp theo) 

MuB09-DN 
(Ban hành theo Thông tu so 200/2014/7T-BTC 
ngày 22 tháng 12 nOm 2014 cüa Bó Tài chInh) 

31. Các giao d:ch  chü yu vó'i các ben lien quan 

Ngoai cac s du vi ben lien quan thrqc trInh bay tai  các thuyt minh khác cüa báo cáo tài chinh, trong 
nãm Cong ty có các giao djch chü yêu vói các ben lien quan nhi.r sau: 

Congtymcãpcaonh6f 
Tap doàn Bin inc Vit Nam 

Giá tr giao dch 
2020 2019 
VND VND 

Chi phi Iãi vay 6.640.133.085 
Mua djch vi 777.378.304 

Cong ty mc 
Tong Cong ty Phát din 2— Cong ty TNHH Môt Thành Viên 
Chia cô t1rc 38.370.465.500 191.852.327.500 
Chi phIlai vay 7.470.167.5 16 12.662.935.653 
Trâ nq gOc vay 60.000.000.000 

Các ben lien quan khác 
Cong ty Mua Ban Bin — Tap doàn Din 1irc Viêt Nam 
Doanh thu ban din 804.910.361.374 694.661.225.332 

Tong Cong ty Bin 1yc Min Nam 
Chia cô trc 17.920.000.000 22.400.000.000 

Tong COng ty Bin hrc Min Trung 
Chia cO trc 8.000.000.000 10.000.000.000 

Cong ty Co phOn Thuy din Ba Nhim — Ham Thuãn — Ba Mi 
Chiacôtirc 2.560.000.000 3.200.000.000 

Cong ty CO phOn Tir vn Xây dung Biên 1 
Mua djch v - 1.557.530.632 

Cong ty Co phãn Co Biên Lanh 
Chia cô tfrc 16.000.000.000 128.000.000.000 

Nhân sr quán lj chü chat 
Tong Giám dôc 
Tiên hang và thrning 754.171.375 749.013.000 

Thành viên khác cüa Ban Giám dc 
Tiên hang và thi.r&ng 1.724.870.000 1.560.835.000 

Thành viên Hi dông Quân tr 
Tiên Irnyng và thi lao 987.383.000 860.815.000 
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NguOi lap: NgirOi diy:41 .. 

Ngay 10 tháng 3 näm 2021 

Dng Thi Lanh 
Kê toOn tong hçrp 

Doàn Thi M Dông 
Ké wOn tru'&ng am dOc 

Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ha 
Thuyêt minh báo cáo tài chInh cho näm kêt thüc ngày 31 tháng 12 nám 2020 (tiêp theo) 

MuB09-DN 
(Ban hành theo Thông tu so 200/2014/IT-BTC 
ngày 22 thOng 12 näm 2014 cza Bô Tài chInh) 

Giá tr giao dch 
2020 2019 
VND VND 

Thành viên Ban Kiém soát 
Tiên hro'ng và thii lao 713.967.000 687.450.000 

32. Thông tin so sánh 
Thông tin so sánh tai  ngày 1 thang 1 nãm 2020 &rçic mang sang tr s 1iu trInh bay trong báo cáo tài 
chInh cüa Cong ty tai  ngày và cho näm kOt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2019. 
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��������CỔ�PHẦN�
THỦY�ĐIỆN���������HẠ

CỘNG��������HỘI�CHỦ�NGHĨA�VIỆT����
Độc�lập���Tự������Hạnh�����

Số:������������������ ���������������������������năm�����

TỜ������

Về�việc�����������kế�hoạch�tiền�lương,��������

của�Hội�đồng�quản�trị��������kiểm��������������năm�����

�����gửi:�Đại�hội�đồng�cổ�đông�thường������năm�����

Căn�cứ�Luật�������nghiệp�số�����������������������������của�Quốc�hội�
nước�Cộng��������hội�Chủ�nghĩa�Việt�����

Căn�cứ�Điều�lệ�tổ�chức����hoạt�động������������������������������chế�nội�
bộ�về�quản�trị�������������������������của���������Cổ�phần�Thủy�điện������
���Hạ;

���� ���� ���� số� ����������� ����� ������������ số� ����������� �����
��������������Tờ�������số�����������������������������của�Tổng������đốc,

Hội�đồng�quản�trị��������������������Đại�hội�đồng�cổ�đông����������������
����kế�hoạch� tiền� lương,� ��������của�Hội�đồng�quản� trị��������kiểm������năm�
������với�tổng�����trị������������������đồng��������đó�����gồm:

�Tiền�lương,���������của�Hội�đồng�quản�trị:�������������đồng.

�Tiền�lương,���������của�����kiểm������������������������đồng.

������tiết�Phụ�lục�����������

Với�những�nội������������Hội�đồng�quản�trị��������������������Đại�hội�đồng�
cổ�đông����������biểu�quyết�����������

���������trọng�cảm�ơn./.

Nơi�nhận:
� Như������������������
� �������HĐQT����������
� ��������������������
� Đăng����������������������
� Lưu:�����HĐQT.

����HỘI�ĐỒNG�QUẢN�TRỊ
CHỦ�TỊCH

Nguyễn�Văn�Tặng
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CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 03/TTr-BKS Phú Yên, ngày 24 tháng 3 năm 2021 
  

TỜ TRÌNH 

Về việc Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 

bán niên năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội 
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành ngày 29/5/2020, Quy chế nội 
bộ về quản trị ban hành ngày 18/4/2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông 
Ba Hạ, 

Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán nhà 
nước chấp nhận cho phép kiểm toán các công ty đại chúng. Vì vậy, Ban kiểm 
soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chọn Công ty TNHH KPMG thực 
hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 
2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ. 

Với nội dung trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, 
biểu quyết thông qua. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (hard-copy); 
- HĐQT (e-copy); 
- Các TV BKS (e-copy); 
- Đăng Website Cty (e-copy); 
- Lưu: VT, BKS. 

TM. BAN KIỂM SOÁT 
TRƯỞNG BAN 

         
Ngô Đức Thăng 

       



��������CỔ�PHẦN�
THỦY�ĐIỆN���������HẠ

CỘNG��������HỘI�CHỦ�NGHĨA�VIỆT����
Độc�lập���Tự������Hạnh�����

Số:����������������� ���������������������������năm�����

TỜ������

Về�việc�Đại�hội�đồng�cổ�đông�ủy�quyền

����Hội�đồng�quản�trị�quyết�định�một�số�vấn�đề

�����gửi:�Đại�hội�đồng�cổ�đông�thường������năm�����

Căn�cứ�Luật�������nghiệp�số�����������������������������của�Quốc�hội�
nước�Cộng��������hội�Chủ�nghĩa�Việt�����

Căn�cứ�Điều� lệ� tổ�chức����hoạt�động������������������������������chế�
nội�bộ�về�quản� trị� ���� ����� ����� ���������� của������ ���Cổ�phần�Thủy�điện�
��������Hạ,

Để� tạo�điều�kiện� thuận� lợi,� chủ�động� ������ ���� ������quản� ����điều� �����
giữa����kỳ�họp�Đại�hội�đồng�cổ�đông.�Hội�đồng�quản�trị������������Đại�hội�đồng�
cổ�đông�����������nội����������

“Đại�hội�đồng�cổ�đông�ủy�quyền�����Hội�đồng�quản�trị�quyết�định�����vấn�
đề,�nội� ����� ����� ����� ������ kế�hoạch� sản� xuất� ����� ������đã�được�Đại�hội�
đồng� cổ�đông� ������ ����năm� �����hoặc� ���� vấn�đề,�nội� ����� cấp� ����� cần�
triển������thực�hiện�trước�����Đại�hội�đồng�cổ�đông�thường����������������kế�
hoạch�sản�xuất������������của�năm������được�tổ�chức����phải���������Đại�hội�
đồng�cổ�đông�ở�kỳ�họp�gần�nhất,�trừ�����trường�hợp�bắt�buộc�phải�được�Đại�hội�
đồng�cổ�đông�biểu�quyết�����������tại�cuộc�họp”�

Với�nội������������Hội�đồng�quản�trị������������Đại�hội�đồng�cổ�đông�����
�����biểu�quyết�����������

���������trọng�cảm�ơn./.

Nơi�nhận:
� Như������������������
� �������HĐQT����������
� ��������������������
� Đăng����������������������
� Lưu:�����HĐQT.

����HỘI�ĐỒNG�QUẢN�TRỊ
CHỦ�TỊCH

Nguyễn�Văn�Tặng
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��������CỔ�PHẦN�
THỦY�ĐIỆN���������HẠ

CỘNG��������HỘI�CHỦ�NGHĨA�VIỆT����
Độc�lập���Tự������Hạnh�����

Số:��������������� ��������������������������năm�����

TỜ������

Về�việc�miễn�nhiệm����bầu������thế������������Hội�đồng�quản�trị�

��������nhiệm�kỳ����������

�����gửi:�Đại�hội�đồng�cổ�đông�thường������năm�����

Căn�cứ�Luật�������nghiệp�số�����������������������������của�Quốc�hội�
nước�Cộng��������hội�Chủ�nghĩa�Việt�����

Căn�cứ�Điều� lệ� tổ�chức����hoạt�động������������������������������chế�
nội�bộ�về�quản� trị� ���� ����� ����� ���������� của������ ���Cổ�phần�Thủy�điện�
��������Hạ;

Căn�cứ�Đơn�����từ�nhiệm������������Hội�đồng�quản�trị���������Cổ�phần�
Thủy�điện���������Hạ�nhiệm�kỳ��������������������������của�����Nguyễn�
������Quyền;

Căn� cứ�Văn� bản� số� ��������������� ����� ���������� của�Cổ� đông� lớn�
�������������Năng� lượng�����đề�cử�ứng���������������ứng�cử������������
Hội�đồng�quản�trị���������Cổ�phần�Thủy�điện���������Hạ�nhiệm�kỳ�����������
���hồ�sơ����������

Hội�đồng�quản� trị������ ��� ����� ������Đại�hội�đồng�cổ�đông� thường� �����
năm����������������������������nội����������

��Miễn�nhiệm������������Hội�đồng�quản�trị���������Cổ�phần�Thủy�điện�
��������Hạ�nhiệm�kỳ�����������đối�với�����Nguyễn�������Quyền�

�� Bầu������thế������������Hội�đồng�quản�trị���������Cổ�phần�Thủy�điện�
��������Hạ�nhiệm�kỳ�����������như�����

�� Số�lượng:���������������Hội�đồng�quản�trị�để�đảm�bảo�số�lượng����cơ�
cấu�của������������Hội�đồng�quản�trị���������Cổ�phần�Thủy�điện���������Hạ�
nhiệm�kỳ��������������������định.

�� ��������������ứng�cử������đủ�điều�kiện���������chuẩn����������định:

��������Tuấn�Hải� ����� đề� cử� của�Cổ� đông� lớn� ����� ��� �����Năng�
lượng���������������ứng�cử������������Hội�đồng�quản�trị�����hồ�sơ�����������
����������

� ����Ứng� cử� ����� đến� tại� thời� điểm� bầu� cử� tại�Đại� hội� đồng� cổ� đông�
thường������năm������



�

�� Việc�bầu������thế������������Hội�đồng�quản�trị���������nhiệm�kỳ������
�����được�thực�hiện����������chế�bầu�cử.

Với� những�nội� ����� ������Hội� đồng�quản� trị� ����� ��� ����� ������Đại�hội�
đồng�cổ�đông����������biểu�quyết�����������

���������trọng�cảm�ơn./.

Nơi�nhận:
� Như������������������
� �������HĐQT����������
� ��������������������
� Đăng����������������������
� Lưu:�����HĐQT.

����HỘI�ĐỒNG�QUẢN�TRỊ
CHỦ�TỊCH

Nguyễn�Văn�Tặng
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CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Phú Yên, ngày 14 tháng 4 năm 2021 

 

 

QUY CHẾ BẦU CỬ 

THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 

QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2018-2023 TẠI CUỘC HỌP 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ 
 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội 
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành ngày 29/5/2020, Quy chế nội 
bộ về quản trị ban hành ngày 18/4/2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông 
Ba Hạ, 

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ ban hành Quy chế bầu cử thay thế 
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 tại cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau: 

1. Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông được ủy quyền (sau đây gọi tắt là Cổ 
đông) khi đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được Ban chuẩn bị tài 
liệu phát Phiếu bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị (Phiếu màu vàng) 
Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 cùng với các tài liệu họp khác theo quy định. 

2. Việc bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-
2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ được thực hiện theo phương 
thức bầu dồn phiếu. Cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với 
tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân với số lượng thành viên theo 
danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào 
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023. Cổ đông có quyền 
bầu dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc bầu chia cho 
một số ứng cử viên với mỗi người một số phiếu nhất định trong phạm vi tổng số 
phiếu bầu của mình hoặc chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho các ứng cử 
viên. 

3. Khi bầu, Cổ đông chọn 1 trong 2 cách: đánh dấu “X” (hoặc “√”) vào cột 
chia đều hoặc ghi số phiếu bầu vào cột còn lại trên phiếu bầu. 

Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được lớn hơn tổng số phiếu 
được quyền bầu. 

Trường hợp do nhầm lẫn thì Cổ đông báo cho Đoàn Chủ tịch giải quyết 
trước khi nộp phiếu bầu. 

4. Phiếu bầu hợp lệ: 

- Phiếu bầu do Ban tổ chức, Ban chuẩn bị tài liệu phát ra có dấu của Công ty. 
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- Phiếu bầu không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.  

- Phiếu bầu đủ hay phiếu không bầu hoặc bầu ít hơn số Thành viên Hội đồng 
quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và bầu cho những ứng cử viên 
có tên trong danh sách phiếu bầu cử. 

5. Phiếu bầu không hợp lệ: 

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức, Ban chuẩn bị tài liệu phát ra; 

- Phiếu bầu không có đóng dấu của Công ty; 

- Phiếu bầu bị rách, tẩy xóa, ghi thêm tên; 

- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu dồn cho một hoặc một số ứng cử viên lớn 
hơn tổng số phiếu được quyền bầu ghi trên phiếu. 

6. Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-
2023 được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử 
viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng Thành viên Hội đồng 
quản trị theo quy định. 

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho 
thành viên cuối cùng của Thành viên Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại 
trong số các ứng cử viên đó. 

7. Số lượng và danh sách thành viên Ban kiểm phiếu (Ban bầu cử) do Đoàn 
Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua để điều 
khiển việc bầu cử theo quy định. Ban kiểm phiếu (Ban bầu cử) phải đảm bảo 
tính khách quan, trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật; 
nếu sai phạm Ban kiểm phiếu (Ban bầu cử) phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm 
phiếu, Ban kiểm phiếu (Ban bầu cử) phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công 
bố trước cuộc họp. Phiếu bầu cử và biên bản kiểm phiếu bàn giao lại cho Đoàn 
Chủ tịch. 

8. Mọi khiếu nại về kết quả bầu chỉ được xem xét ngay tại cuộc họp. Cổ 
đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có 
bất đồng về thủ tục bầu hoặc kết quả bầu, Ban kiểm phiếu (Ban bầu cử) sẽ kiểm 
tra lại và xin ý kiến cuộc họp quyết định. 

9. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2021 biểu quyết thông qua./. 

 BAN TỔ CHỨC 
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /NQ-SBH Phú Yên, ngày 14 tháng 4 năm 2021 

NGHỊ QUYẾT 

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội 
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành ngày 29/5/2020, Quy chế nội 
bộ về quản trị ban hành ngày 18/4/2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông 
Ba Hạ; 

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công 
ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức vào ngày 14/4/2021, với tổng số 
......... Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền có mặt tham dự họp, tương 
ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là 
.................. cổ phần, đạt tỷ lệ ............% so với tổng số 124.225.000 cổ phần có 
quyền biểu quyết được triệu tập tham dự họp; 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy 
điện Sông Ba Hạ đã thảo luận, biểu quyết và quyết nghị, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 
2020 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2021, với các nội dung chính như sau: 

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020: 

- Sản lượng điện sản xuất:           671,39   triệu kWh. 

- Tổng doanh thu:     845.716,32   triệu đồng. 

- Tổng chi phí:      440.184,04   triệu đồng. 

- Lợi nhuận trước thuế:    405.532,28   triệu đồng. 

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021: 

- Sản lượng điện sản xuất:  574,00   triệu kWh. 

- Tổng doanh thu:     678.599,32   triệu đồng. 

- Tổng chi phí:      442.176,73   triệu đồng. 

- Lợi nhuận trước thuế:    236.422,59   triệu đồng. 

DỰ THẢO 
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3. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021: 

Giá trị để thực hiện các công việc chuẩn bị và đầu tư xây dựng các dự án 
như sau: 

- Dự án Điện mặt trời nổi trên hồ Thủy điện Sông Ba Hạ 220MWp: 
1.000,00 triệu đồng. 

- Dự án Nhà máy điện gió Tuy An 5 200MW: 3.000,00 triệu đồng. 

- Dự án Xây dựng Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tại khu 
đất đường Hùng Vương: 30.000,00 triệu đồng. 

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 
và Định hướng hoạt động năm 2021. 

Điều 3. Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của 
Ban kiểm soát và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2021. 

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, 
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 
năm 2021, như sau: 

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm 
toán bởi Công ty TNHH KPMG. 

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau: 

Stt Nội dung Số tiền (đồng) Ghi chú 

a 
Tổng lợi nhuận phân phối 
(=a.1+a.2) 

930.777.286.200   

a.1 Lợi nhuận sau thuế năm 2020 380.092.210.423  
BCTC năm 2020 

đã được kiểm 
toán 

a.2 Lợi nhuận để lại các năm trước 550.685.075.777  
Theo Nghị quyết 
ĐHĐCĐ 2020 

b Phân phối lợi nhuận (=b.1+...+b.5) 930.777.286.200  

b.1 
Trích Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc 
lợi 

7.114.932.000 

3,0 tháng 
lương CB-NLĐ 
(mỗi Quỹ trích 

1,5 tháng 
lương) 

b.2 Trích Quỹ thưởng NQL doanh nghiệp 421.143.000  
1,5 tháng 

lương NQL 

b.3 

Trích Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc 
lợi tăng thêm không quá 3,0 tháng 
lương do lợi nhuận năm 2020 vượt kế 
hoạch (NQL và CB-NLĐ) (căn cứ 
khoản 1 Điều 8 Nghị định số 
53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016) 

7.114.932.000 
3,0 tháng 

lương CB-NLĐ 
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b.4 Trích Quỹ đầu tư phát triển 111.148.279.200  

b.5 Chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 64,8% 804.978.000.000  

- Đã tạm ứng 15% 186.337.500.000  

- Còn lại 49,8% 618.640.500.000  

c Lợi nhuận để lại (=a-b) 0  

3. Thông qua dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau: 

Dự kiến chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 20% vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ 
đổng ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tận dụng mọi 
nguồn lực và thực hiện tối đa mọi biện pháp nhằm đảm bảo kế hoạch cổ tức năm 
2021. 

Điều 5. Thông qua Báo cáo tổng mức thực hiện chi trả tiền lương, thù 
lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, với tổng giá trị là 
1.545.861.000 đồng, gồm: 

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 916.126.000 đồng. 

- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát:      629.735.000 đồng. 

Điều 6. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị 
và Ban kiểm soát năm 2021, với tổng giá trị là 1.376.177.000 đồng, gồm: 

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 824.869.000 đồng. 

- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát:      551.308.000 đồng. 

 Điều 7. Thông qua việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài 
chính bán niên năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty là 
Công ty TNHH KPMG. 

Điều 8. Thông qua nội dung “Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội 
đồng quản trị quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài kế hoạch sản 
xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2021 hoặc 
các vấn đề, nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước khi Đại hội 
đồng cổ đông thường niên thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của 
năm 2022 được tổ chức và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông ở kỳ họp gần 
nhất, trừ các trường hợp bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông biểu 
quyết thông qua tại cuộc họp”. 

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội 
đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2018-2023, 
với nội dung như sau: 

1. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 
Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông ……………………. 

2. Thông qua số lượng bầu thay thế 01 Thành viên Hội đồng quản trị để đảm 
bảo số lượng và cơ cấu của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy 
điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2018-2023 theo quy định. 
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3. Thông qua danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy 
định để bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện 
Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2018-2023: 

Stt Họ và tên Năm sinh Trình độ chuyên môn 

    

    

4. Thông qua kết quả bầu Ông …………………… đã trúng cử bầu thay thế 
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 
2018-2023. 

Điều 10. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 
của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã được Đại hội đồng cổ đông 
nhất trí thông qua (tỷ lệ …… %) toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông. 

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm 
soát, Tổng Giám đốc, các Đơn vị và các cá nhân có liên quan, theo chức 
năng nhiệm vụ triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết 
này./. 

Nơi nhận: 
- Cổ đông Công ty; 
- Công bố thông tin; 
- Đăng Website Công ty; 
- TV HĐQT; 
- TV BKS; 
- TGĐ; 
- Lưu: VT, HĐQT. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 
CHỦ TỊCH HĐQT 

 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Tặng 

        


		2021-03-24T21:10:43+0700




