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CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỦY ĐIỆN MIỀN NAM 

BAN KIỂM SOÁT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Tp. HCM, ngày 05 tháng 05 năm 2022 

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 
 

 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông  
 Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam 

 

 Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 
của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam (sau đây viết tắt là Công ty). Ban kiểm soát 
báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty (sau đây viết tắt là ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt 
động, kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền các nội dung như sau: 

I.  Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021: 

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021: 

-     Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ: giám sát Hội đồng quản trị, Tổng 
giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp 
luật, điều lệ, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quy định, quy chế quản trị của Công 
ty. 

-    Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về việc triển khai, 
thực hiện nghị quyết số 106/NQ-CPTĐMN-ĐHĐCĐ ngày 25/11/2021 của ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2021. 

-   Tham gia các cuộc họp của HĐQT để xem xét, đánh giá tình hình sản xuất kinh 
doanh và Báo cáo tài chính các quý và cả năm 2021. 

2. Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2021: 

Họ và tên Chức vụ Lương tháng 
bao gồm 

thuế TNCN 
(đồng) 

Thù lao tháng 
bao gồm thuế 
TNCN (đồng) 

Thời gian 
 hưởng 

Võ Thái Trưởng BKS - 8.280.000 01/2021 – 12/2021 

Đỗ Thị Hải Âu Thành viên BKS - 5.000.000 01/2021 – 11/2021 

Nguyễn Thị Thu Huệ Thành viên BKS - 5.000.000 01/2021 – 12/2021 

Mai Quang Trung Thành viên BKS - 5.000.000 12/2021 – 12/2021 

Tổng cộng thù lao chi trả cho Ban kiểm soát trong năm 2021: 219.360.000 đồng 

 

II. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021: 

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021: 
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TT Chỉ tiêu Đơn vị 
tính 

Kế hoạch 
năm 2021 

Thực 
hiện 
năm 
2021 

Thực 
hiện 
năm 
2020 

 

Tỉ lệ (%) thực 
hiện  năm 2021 

so với 

KH 
năm 
2021 

TH 
năm 
2020 

A Tổng sản lượng điện: Triệu 
kWh 

  568.50     647.56    434.21  113.9% 149.1% 

1 - Sản lượng Đa siat Triệu kWh      67.00       70.73       61.86  105.6% 114.3% 

2 - Sản lượng Đa Dâng 2 Triệu kWh     184.00  
     

193.89  
    

183.73  105.4% 105.5% 

3 - Sản lượng Đa M’Bri Triệu kWh     317.50  
     

382.94  
    

188.62  120.6% 203.0% 

B Tổng doanh thu: Tỷ đồng   560.78     658.32    433.01  117.4% 152.0% 

1 Doanh thu bán điện:  Tỷ đồng   560.78  
    

657.82  
  429.38  

117.3% 153.2% 

1.1 - Doanh thu Đa siat Tỷ đồng      83.10  
       

83.96  
     76.40  

101.0% 109.9% 

1.2 - Doanh thu Đa Dâng 2 Tỷ đồng     143.60  
     

157.19  
    

144.29  109.5% 108.9% 

1.3 - Doanh thu Đa M’Bri Tỷ đồng     334.08  
     

416.66  
    

208.69  124.7% 199.7% 

2 Doanh thu khác Tỷ đồng         0.51        3.63    

C Tổng chi phí  Tỷ đồng   376.80  
    

379.15  
  366.20  

100.6% 103.5% 

D Lợi nhuận trước thuế (B-C) Tỷ đồng   183.98  
    

279.18  
    66.81  

151.7% 417.9% 

E Thuế thu nhập doanh nghiệp  Tỷ đồng       9.18  
      

14.04  
      3.39  

153.0% 414.2% 

F Lợi nhuận sau thuế (D-E) Tỷ đồng   174.80  
    

265.13  
    63.42  

151.7% 418.1% 

G 
Giá bán điện bình quân: 
(B.1/A) 

Đồng/kwh   986.42  
 

1,015.84  
  988.90  

103.0% 102.7% 

1 - Giá bán điện bình quân Đa siat 
(B.1.1/A.1) 

Đồng/kwh 
 1,240.28  

   
1,187.08  

 
1,235.00  95.7% 96.1% 

2 - Giá bán điện bình quân Đa 
Dâng 2 (B.1.2/A.2) 

Đồng/kwh 
    780.43  

     
810.71  

    
785.30  103.9% 103.2% 

3 - Giá bán điện bình quân Đa 
M’Bri (B.1.3/A.3) 

Đồng/kwh 
 1,052.22  

   
1,088.07  

 
1,106.40  103.4% 98.3% 
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2. Nhận xét. đánh giá: 
a) Về chỉ tiêu sản lượng điện:  

Tổng sản lượng điện thực hiện năm 2021 đạt 113.9% so với kế hoạch (tăng 79.06 
triệu kwh) và bằng 149.1% so với thực hiện năm 2020. 

b) Về chỉ tiêu giá bán điện bình quân: 

Nhìn chung, giá bán điện bình quân thực hiện trong năm 2021 của cả 03 nhà máy là 
1,015.84 đồng cao hơn giá kế hoạch đề ra là 29.42 đồng/kwh và cao hơn giá bán điện bình 
quân năm 2020 là 26.94 đồng/kwh. 

c) Về doanh thu bán điện: 

Trong năm 2021 doanh thu bán điện thực hiện đạt 117.4% so với kế hoạch tương 
đương 657.82 tỷ đồng và đạt 153.2% so với doanh thu của năm 2020. Trong đó: 

- Doanh thu thực hiện của nhà máy Đasiat đạt 101.0% so với kế hoạch và bằng 
109.9% so với thực hiện năm 2020.  

- Doanh thu thực hiện của nhà máy Đa Dâng 2 đạt 109.5% so với kế hoạch và bằng 
108.9% so với thực hiện năm 2020. 

- Doanh thu thực hiện của nhà máy ĐaM’bri đạt 124.7% so với kế hoạch và bằng 
199.7% so với thực hiện năm 2020. 

d) Về chỉ tiêu chi phí và lợi nhuận: 

Tổng chi phí thực hiện trong năm 2021 là 379.15 tỷ đồng  bằng 100.6% so với kế 
hoạch và bằng 103.5% chi phí thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2021 
bằng 151.7% so với kế hoạch và bằng 417.9% so với thực hiện năm 2020. 

III. Đánh giá công tác quản lý. điều hành và thẩm định Báo cáo về hoạt động quản 
lý. điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong năm 2021: 

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban Tổng 
giám đốc trong năm 2021: 

a) Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT): 
- Trong năm 2021, HĐQT đã triển khai việc thực hiện nghị quyết số: 

106/NQ-CPTĐMN-ĐHĐCĐ ngày 25/11/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng tháng, quý theo đúng quy định của 
Điều lệ Công ty. Các phiên họp HĐQT có số lượng thành viên tham dự họp đảm bảo theo 
đúng quy định và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Nội dung cuộc họp đều được ghi 
thành biên bản và lưu trữ đầy đủ tại Công ty. 

- Những vấn đề HĐQT thông qua trong cuộc họp đều được ban hành bằng các nghị 
quyết/quyết định. Các nghị quyết/quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm 
quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty và đều được gởi đến Ban 
kiểm soát. 

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai 
thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết và quyết định của HĐQT về điều hành hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng 
Giám đốc để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vướng mắc, trở ngại 
trong sản xuất kinh doanh để cố gắng thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch đã được thông qua 
trong nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021. 
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b) Giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc: 

- Trong năm 2021 Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện nghị quyết của 
ĐHĐCĐ, các nghị quyết, quyết định của HĐQT, chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành 
hoạt động sản xuất kinh doanh, nỗ lực phấn đấu thực hiện kế hoạch được giao. 

- Ban Tổng Giám đốc tổ chức họp giao ban Công ty hàng tuần nhằm kiểm điểm, 
đánh giá kết quả thực hiện, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của các bộ phận. đưa ra các biện 
pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót. Do vậy công tác chỉ đạo điều hành của các bộ phận 
được chặt chẽ, sát sao hơn, mọi vướng mắc của các bộ phận luôn được tháo gỡ và giải quyết 
kịp thời. 

2. Giám sát thực hiện nghị quyết số 106/NQ-CPTĐMN-ĐHĐCĐ ngày 25/11/2021 
của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 

a) Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021: 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty rất tốt, hoàn thành  
vượt mức kế hoạch đề ra. BKS cho rằng đây là nỗ lực rất lớn của HĐQT và Ban điều hành 
trong năm 2021 để SHP có được thành quả to lớn này, mặc dù trong năm 2021 nhà máy 
ĐaMbri vẫn phải gián đoạn sản xuất do máy móc bị hỏng hóc kéo dài từ năm 2020 vẫn chưa 
được khắc phục triệt để. 

b) Về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2021: 

Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. HĐQT Công 
ty đã thực hiện đầy đủ các thủ tục và phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 
để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2021. Đơn vị Kiểm toán cũng 
đã thực hiện công tác Kiểm toán Báo cáo tài chính của SHP vào 02 kỳ trong năm (6 tháng 
và cả năm 2021) và đúng theo nội dung hợp đồng đã ký kết. 

c)  Về chi cổ tức trong năm 2021: 

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021, tỷ lệ trả cổ tức của năm 2020 là 5% bằng tiền 
mặt và 8% bằng cổ phiếu, tương đương khoảng 121.82 tỷ đồng, được thực hiện trong năm 
2021. Công ty đã thông báo và thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông đúng với 
Nghị quyết. Tuy nhiên, tính đến ngày 31/12/2021 số cổ tức bằng tiền chưa chi trả là 16.3 tỷ 
đồng (đây là số cổ tức chưa chi trả của năm 2020 và các năm trước của một số cổ đông chưa 
thực hiện việc lưu ký cổ phiếu và chưa đến Công ty nhận trực tiếp hoặc chưa gởi thông tin 

để Công ty thực hiện chuyển khoản chi trả cổ tức). Đối với cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông đã 
được chi trả trong quý 1/2022. 

3.  Giám sát việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng 
khoán liên quan tới Công ty niêm yết và công tác liên quan tới cổ đông: 

- Công ty đã thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các nghĩa vụ đối với Công ty niêm 
yết theo đúng quy định của Luật chứng khoán về thực hiện báo cáo đối với cơ quan quản lý, 
thực hiện công bố thông tin định kỳ và bất thường trên các phương tiện công bố thông tin 
như: trang thông tin điện tử của Công ty, hệ thống công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán 
Nhà nước. Các Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị Công ty, Báo cáo thường niên, Nghị quyết 
ĐHĐCĐ, Nghị quyết và quyết định của HĐQT (theo quy định phải công bố)… được công 
bố đầy đủ, kịp thời, minh bạch, tạo điều kiện cung cấp thông tin chính thống phục vụ tốt nhất 
cho cổ đông và nhà đầu tư. 

- Về giải quyết khiếu nại của cổ đông: Trong năm 2021, Ban kiểm soát không 
nhận được khiếu nại của cổ đông về hoạt động của Công ty, về việc quản lý và điều hành 
của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. 
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4. Đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng 
giám đốc trong năm 2021 

Qua công tác kiểm tra, giám sát. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động điều hành, quản 
lý của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2021 đã thực hiện đúng phạm vi trách nhiệm 
và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động của 
HĐQT; thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo các Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết của 
ĐHĐCĐ năm 2021. 

Tuy nhiên, hiện tượng bùn lắng tại Nhà máy ĐaM’bri vẫn còn và là nguy cơ tiềm ẩn 
rủi ro cho hoạt động sản xuất được liên tục. Đề nghị, HĐQT, Ban điều hành cần có giải 
pháp triệt để nhà máy đaM’bri hoạt động ổn định, liên tục. 

 

IV. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 

1. Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 

- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo 
kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính đã 
được lập tại ngày 31/12/2021 và được Ban Tổng giám đốc Công ty phê duyệt ngày 
16/03/2022. 

- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH 
Deloitte Việt Nam (đây là đơn vị đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm 
toán cho các công ty niêm yết). Ý kiến kết luận của đơn vị kiểm toán: “Báo cáo tài chính 
năm 2021 của Công ty đã phản ảnh trung thực, hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình 
tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn 
mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan 
đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”. 

2. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 

a) Số liệu Bảng cân đối kế toán: (Đơn vị tính: đồng) 

Chỉ tiêu Mã Ngày 31/12/2021 Ngày 01/01/2021 

A. Tài sản ngắn hạn 100 292.301.012.316 128.519.733.284 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 152.634.773.926 14.135.318.226 

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 133.351.372.952 110.685.849.483 

IV. Hàng tồn kho 140 6.051.784.636 3.541.007.673 

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 263.080.802 157.557.902 

B - Tài sản dài hạn 200 1.540.212.507.176 1.696.576.309.343 

I. Các khoản phải thu dài hạn  210 - - 

II. Tài sản cố định 220 1.538.407.263.888 1.693.778.319.093 

III. Bất động sản đầu tư 230 - - 

IV. Tài sản dở dang dài hạn  240 668.780.000 252.000.000 

V. Đầu tư tài chính dài hạn 250 - - 
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VI. Tài sản dài hạn khác 260 1.136.463.288 1.911.295.250 

TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 1.832.513.519.492 1.825.096.042.627 

C. Nợ phải trả 300 495.848.732.247 704.246.521.347 

I. Nợ ngắn hạn 310 256.848.732.247 323.199.521.347 

II. Nợ dài hạn 330 239.000.000.000 381.047.000.000 

D. Vốn chủ sở hữu 400 1.336.664.787.245 1.120.849.521.280 

TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 440 1.832.513.519.492 1.825.096.042.627 

 

c) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính: 

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 
2021 

 

Năm 
2020 

 

Tăng/ 
giảm 
(+.-) 

1 Cơ cấu tài sản         

  Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản %       15.95          7.04        8.91  

  Tài sản dài hạn/Tổng tài sản %       84.05        92.96       (8.91) 

2 Cơ cấu nguồn vốn         

  Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn %       27.06        38.59     (11.53) 

  Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn %       72.94  61.4     11.54  

  Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu lần         0.37          0.63       (0.26) 

3 Khả năng thanh toán         

  Khả năng thanh toán nhanh 
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho-các khoản chi 

phí trả trước)/Ngợ ngắn hạn) 

lần 
         

1.11  
         

0.39        0.73  

  Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 
(Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) 

lần 
        1.14          0.40        0.74  

  Khả năng thanh toán tổng quát 
(Tổng tài sản/Nợ phải trả) 

lần 
        3.70          2.59        1.10  

4 Hiệu quả sử dụng vốn         

  Doanh thu/Tổng nguồn vốn lần         0.36          0.24        0.12  

  Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản lần         0.14          0.03        0.11  

  Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu lần         0.20          0.06        0.14  

 

d)  Nhận xét đánh giá các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2021 như sau: 

+ Cơ cấu vốn thay đổi: Nợ vay ngắn hạn giảm 66.35 tỷ đồng so với đầu năm; Nợ 
vay dài hạn cuối kỳ giảm 142.05 tỷ đồng so với đầu kỳ 2021.  

+ Vốn đầu tư chủ sở hữu tăng so với 2020 là 215.82 tỷ đồng. 

+ Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0.37 lần giảm 0.26 lần so với năm 2020 và 
nằm trong giới hạn cho phép (< 3 lần). 
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+  Khả năng thanh toán nhanh bằng 1.11 lần tăng 0.73 lần so với năm 2020 (chỉ số 
này tốt nhất nằm trong khoảng 1-2 lần).  

+ Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là 1.14 lần tăng 0.74 lần so với năm 2020 (chỉ 
số này tốt nhất > 0.5 lần). 

+ Khả năng thanh toán tổng quát 3.70 lần. Công ty đảm bảo khả năng thanh toán các 
khoản nợ (chỉ số này tốt nhất > 1.0 lần). 

+ Doanh thu trên tổng vốn đạt 0.36 lần, tăng 0.12 lần so với năm 2020. Lợi nhuận 
sau thuế trên bình quân tổng tài sản đạt 0.14 lần tăng 0.11 so với năm 2020. Lợi nhuận 
sau thuế trên vốn Chủ sở hữu 0.2 lần, tăng so với năm 2020 là 0.14 lần.  

+ Các Hệ số thanh toán đều nằm trong mức an toàn, đảm bảo đủ khả năng trả các 
khoản nợ khách hàng. 

+ Hệ số bảo toàn vốn >1, Vốn chủ sở hữu được đảm bảo. 

1. Ý kiến của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021: 

Sau khi xem xét, thẩm định. Ban kiểm soát hoàn toàn đồng ý với báo cáo kiểm toán 
của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam về số liệu báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty 
bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển 
tiền tệ được lập tại ngày 31/12/2021 và được Ban Tổng giám đốc phê duyệt ngày 
15/03/2022. 

2. Đề xuất. kiến nghị của Ban kiểm soát: 

 Ban kiểm soát thống nhất với các Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng 
giám đốc trong năm 2021 về các mặt của Công ty. 

Trên cơ sở phân tích và đánh giá kết quả SXKD năm 2021, tình hình thực tiễn SXKD 
năm 2022 với một số khó khăn và nguy cơ nhất định như: ảnh hưởng tác động của dịch 
bệnh cúm kéo dài, sự cố nhà máy ĐaM’bri chưa được khắc phục triệt để và nguy cơ có thể 
kéo dài làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của SHP năm 2022 qua đây, Ban 
kiểm soát đề xuất và kiến nghị một số nội dung sau:  

  -  Đề nghị HĐQT và Ban Tổng giám đốc cần phối hợp chặt chẽ cũng như cần tăng 
cường bám sát làm việc với các Cơ quan ban ngành tỉnh Lâm Đồng để được hỗ trợ trong 
việc xử lý triệt để về bùn lắng tại nhà máy. 

 - Tăng cường giám sát việc xử lý nạo vét bùn lắng của nhà thầu; đôn đốc việc thực 
hiện xử lý theo đúng tiến độ hợp đồng đã giao kết, tránh kéo dài sang mùa mưa bão ảnh 
hưởng đến công việc nạo vét và ảnh hưởng đến thời gian chạy máy của nhà máy ĐaM’bri. 

Trân trọng. 

 

 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ; 
- HĐQT. BKS. Ban TGĐ; 
- Lưu BKS; 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THUỶ ĐIỆN MIỀN NAM 

 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:       /TTr-SHP-BKS              Tp.HCM, ngày 05 tháng 05 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 
V/v: Chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022”  

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Điện Miền Nam 

 
Căn cứ:  

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt 

Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021; 

- Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng 

dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam. 

Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam kính trình Đại hội đồng 

cổ đông xem xét và thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 

của công ty như sau: 

1. Tiêu thức lựa chọn: 

- Đơn vị kiểm toán được lựa chọn là đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban 

chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ 

chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán; 

- Là một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới có mặt tại hầu hết các 

quốc gia và được phép hoạt động tại Việt Nam; 

- Đơn vị có đội ngũ kiểm toán với các nhân sự có trình độ cao, có nhiều kinh 

nghiệm kiểm toán trong các công ty ngành điện và am hiểu về hoạt động của SHP; 

- Báo cáo kiểm toán phát hành đảm bảo được tính minh bạch, đem đến sự tin 

tưởng và tín nhiệm của các cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan khác; 

- Mức phí kiểm toán phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ theo quy định của 

Nhà nước cũng như yêu cầu của SHP. 

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất: 

Với các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2022 xem xét các công ty kiểm toán sau: 

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 
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- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam 

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam 

3.  Đề xuất việc lựa chọn: 

 - Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách 

các công ty kiểm toán nêu trên; 

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện 

việc lựa chọn, thương thảo và ký kết hợp đồng với một trong ba đơn vị kiểm toán đã 

được chọn. Trong trường hợp không đàm phán được với những đơn vị kiểm toán nêu 

trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 

chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các công ty kiểm 

toán được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và 

đảm bảo lợi ích cho Công ty. 

  Kính trình. 

 
Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ; 
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ; 
- Phòng TCKT; 

- Lưu VT, BKS; 
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