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THÔNG TIN KHÁI QUÁT
Tên giao dịch 		

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN MIỀN NAM

Tên viết bằng tiếng Anh

SOUTHERN HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt

SHP JSC

		

Mã cổ phiếu		

SHP

Vốn điều lệ

		

1.012.063.520.000 đồng

Trụ sở chính

		

Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận ĐKDN

Số 0303416670 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày
13/07/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 24/12/2020

Điện thoại

		

Fax
Email 		

(028) 3820 7795
(028) 3820 7794

		

Website 		

thuydienmiennam@shp.vn
www.shp.vn
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH &
PHÁT TRIỂN
Công ty cổ phần
Thủy điện miền
Nam được Sở Kế
hoạch và Đầu tư
Thành phố Hồ Chí
Minh cấp Giấy
chứng nhận đăng
ký kinh doanh
số 0303416670,
chính thức đi vào
hoạt động.

1980
2004

Công
ty
đã
chuyển đổi trụ
sở chính đặt tại
địa chỉ: Số 93B
Nguyễn Văn Thủ,
Phường Đakao,
Quận 1, Thành
phố Hồ Chí Minh.

2006

Công ty thông qua
kế hoạch đầu tư dự
Thủy điện Đa M’bri.
Đồng thời, công ty
đã tăng vốn điều lệ
lên 687.000.000.000
đồng.

2008

Nhà máy Đa
M’bri công suất
75MW đi vào
vận hành phát
điện. Bên cạnh
đó, Nhà máy Đa
Dâng 2 được cấp
chứng chỉ CERs.
Sản lượng phát
điện đạt mốc 1
tỷ kWh điện. Cổ
phiếu của Công
ty chuyển sang
niêm yết trên Sở
GDCK
Thành
phố Hồ Chí Minh.

Tháng 01/2010: Nhà
máy Đa Siat công
suất 13,5 MW đi vào
vận hành phát điện.
Tháng
09/2010,
Công ty chính thức
đăng ký giao dịch
trên sàn Upcom với
mã chứng khoán
SHP.
Tháng 10/2010: Nhà
máy Đa Dâng 2 công
suất 34 MW đi vào
vận hành phát điện.

2009

Đại hội đồng cổ đông
đã thông qua phương
án tăng vốn điều lệ lên
937.102.000.000 đồng để
phục vụ cho việc đầu tư vào
dự án Thủy điện Đa M’bri.

2010

2012

Công ty đã thực
hiện phát hành
ra công chúng
nhằm tăng vốn
điều lệ.

2014

Thay đổi giấy
chứng
nhận
đăng ký doanh
nghiệp lần thứ 8.

2015
Nhà máy Thủy
điện Đa M’bri
chính thức có
tên trong danh
sách các nhà
máy điện trực
tiếp tham gia thị
trường phát điện
cạnh tranh.

2016

Thay đổi giấy
chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp
lần thứ 9 do Sở
Kế hoạch & Đầu
tư Thành phố Hồ
Chí Minh cấp ngày
21/05/2018.

2017
Ba nhà máy Đa
Siat, Đa Dâng
2, Đa M’bri
đạt kỷ lục về
sản lượng điện
sản xuất được.
Tổng sản lượng
điện sản xuất
cả ba nhà máy
đạt 708,36 triệu
kWh.

2018

2020

Thay đổi giấy
chứng
nhận
đăng ký doanh
nghiệp
lần
thứ 11 do Sở
Kế hoạch &
Đầu tư Thành
phố Hồ Chí
Minh cấp ngày
24/12/2020.
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ĐỊA BÀN KINH DOANH
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Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam có 3 nhà máy thủy điện đang hoạt động. Các nhà máy thủy
điện của SHP đều đặt tại thượng nguồn sông Đồng Nai thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Do nằm trong
khu vực chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, thời tiết tại Lâm Đồng có sự phân biệt giữa
mùa mưa và mùa khô rõ rệt: Mùa mưa kéo dài 6 tháng (từ tháng 5 tới tháng 11 hằng năm) và mùa khô từ

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Khu vực này có lượng mưa cao và tương đối ổn định. Cả 3 nhà máy đều
nằm gần thượng nguồn các dòng sông/suối, tạo nguồn nước lớn đảm bảo cho các nhà máy hoạt động.

•

Sản xuất truyền tải và phân phối điện.

•

Kiểm định thiết bị điện.

•

Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học.

•

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Đào tạo nghề.

5. Thủy điện Đa Siat được khởi công xây dựng từ tháng 6 năm 2005 có công suất lắp đặt 13,5MW với 2 tổ máy

•

Sửa chữa thiết bị điện.

22km được đấu vào thanh cái 22kV tại trạm 110/22KV Đăk Nông. Sau hơn 10 năm vận hành, sản lượng điện sản

•

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghệ.

•

Lắp đặt hệ thống điện.

•

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí.

•

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

NMTĐ Đa Siat
Công trình Thuỷ điện Đa Siat được xây dựng trên dòng chính suối Đa Siat, một nhánh bờ trái sông Đồng Nai,
Cửa suối Đa Siat ở hạ lưu công trình Thủy điện Đồng Nai 3 & 4 và thượng lưu công trình Thủy điện Đồng Nai
(2x6,75MW) Sản lượng điện khoảng 60 triệu kWh/năm. Nhà máy bán điện thông qua đường dây 22kV 2 mạch dài
xuất thực tế của nhà máy đều vượt sản lượng thiết kế.

NMTĐ Đa Dâng
Thủy điện Đa Dâng 2 được xây dựng trên sông Đa Dâng có đập dâng đặt tại vị trí cách cửa sông khoảng 4 km
theo đường sông. Kênh dẫn nước đến nhà máy thủy điện đặt ở bờ trái sông Đa Dâng tại khu vực ngã ba cửa sông
Đa Dâng đổ vào sông Đồng Nai. Thủy điện Đa Dâng 2 được khởi công xây dựng từ đầu năm 2008, có công suất
lắp máy 34 MW với 2 tổ máy (2x17MW), đấu nối bán điện qua đường dây 110kV mạch kép dài 7,7km, sản lượng

ĐỊA BÀN KINH DOANH
Tên nhà máy

điện 152,11 triệu Kwh/năm. Tương tự nhà máy Đa Siat, sau hơn 10 năm vận hành, sản lượng điện sản xuất thực
tế của nhà máy đều vượt sản lượng thiết kế.

Đa Siat

Đa Dâng 2

Đa M’bri

Ngày khởi công

Năm 2005

Năm 2008

Năm 2008

Ngày phát điện

Năm 2010

Năm 2010

Năm 2014

Tổng mức đầu tư (tỷ
đồng)
Số tổ máy (tổ)
Tổng công suất (MW)
Sản lượng thiết kế (triệu
KWh)

Địa chỉ

NMTĐ Đa M’bri
Nhà máy Thủy điện Đa M’bri được xây dựng trên dòng chính suối Đa M’bri
nằm trên địa bàn của 3 xã là xã Lộc Tân - huyện Bảo Lâm, xã Phước Lộc

339

498

2.418

2

2

2

13,5

34

75

Sông Đồng Nai. Đây là nhà máy có thủy điện hồ chứa điều tiết theo năm,

60

152,11

338,2

ba dự án thuỷ điện do Công ty CP thủy điện miền Nam đầu tư thì đây là

- huyện Đạ Huoai và xã Triệu Hải - huyện Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng. Suối Đa
M’Bri là một trong hai nhánh chính của sông Đa Huoai một phụ lưu trái của
đường hầm áp lực đường kính khoảng 4m, tổng chiều dài là 8,3 km. Trong
dự án thuỷ điện có công suất lớn nhất. Thủy điện Đa M’bri đấu nối vào lưới

Tại thôn 3, xã Bảo Lộc,
huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm
Đồng.

Nằm trên địa bàn xã Lộc Tân
- huyện Bảo Lâm, xã Phước
Tại xã Tân Thành, huyện
Lộc - huyện Đa Huoai và xã
Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Triệu Hải - huyện Đạ Tẻh,
tỉnh Lâm Đồng.

điện Quốc gia bằng đường dây mạch kép 110kV, công suất 75 MW với sản
lượng 338,2 triệu Kwh/năm.
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
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BỘ MÁY QUẢN TRỊ
Công ty hoạt động với mô hình công ty cổ phần mô hình quản trị của Công ty tổ chức theo Luật Doanh nghiệp và

CƠ CẤU TỔ CHỨC
Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam có cơ cấu tổ chức gồm 01 Trụ sở chính đặt tại Tp. Hồ Chí Minh, 01 chi
nhánh tại Lâm Đồng; 03 Nhà máy Thủy điện Đa Siat, Đa Dâng 2, và Đa M’bri được xây dựng tại Lâm Đồng.
Công ty không có công ty con, công ty liên kết.

Điều lệ Công ty
Đại hội đồng cổ đông: Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của
Công ty.
Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên
quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Ban Tổng giám đốc: Là cơ quan điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng
Quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
Ban kiểm soát: Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản
trị và điều hành của công ty

Tên nhà máy

Đa Siat

Đa Dâng 2

Đa M’bri

Ngày khởi công

Năm 2005

Năm 2008

Năm 2008

Ngày phát điện

Năm 2010

Năm 2010

Năm 2014

Tại xã Tân Thành,
huyện Đức Trọng,
tỉnh Lâm Đồng.

Nằm trên địa bàn xã Lộc
Tân - huyện Bảo Lâm, xã
Phước Lộc - huyện Đa
Huoai và xã Triệu Hải huyện Đạ Tẻh tỉnh Lâm
Đồng.

Địa chỉ

Tại thôn 3, xã Bảo
Lộc, huyện Bảo Lâm,
tỉnh Lâm Đồng.
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Các mục tiêu chủ yếu
•
•
•
•

Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông.
Quản lý vận hành hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các nhà máy Đa M’bri, Đa Siat và Đa Dâng 2.
Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị đảm bảo nhà máy điện hoạt động
tin cậy, an toàn.
Không ngừng hoàn thiện cơ cấu tổ chức, xây dựng chiến lược, kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
trung và dài hạn nhằm đảm bảo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, chất lượng cao.

Chiến lược trung và dài hạn
•

•
•

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Miền Nam hướng tới mục tiêu trở thành đơn vị sản xuất, kinh doanh điện đóng
vai trò quan trọng trong hệ thống lưới điện quốc gia và khu vực, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giảm
nhẹ ảnh hưởng của thiên tai, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Đưa ra chiến lược phù hợp để nâng cao vị thế trên thị bán buôn điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định, đầy
đủ với mức giá cạnh tranh trên thị trường.
Công ty sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để đổi mới, cải tiến trong mọi lĩnh vực hoạt động, đặc biệt về
quy trình quản lý và vận hành nhằm nâng cao hiệu quả phát điện, độ an toàn, tin cậy. Duy trì sản lượng điện
theo kế hoạch, giảm thiểu tối đa các chi phí sản xuất, gia tăng lợi nhuận.

Các mục tiêu phát triển bền vững
•

•
•

Đặt mục tiêu duy trì môi trường “Xanh-Sạch-Đẹp” hiện có của Công ty. Thường xuyên tổ chức thu gom và
xử lý rác thải. Đẩy mạnh tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty đển ý thức được trách
nhiệm bảo vệ môi trường và cộng đồng.
Thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường: Trồng rừng, tái tạo lại đất, giám sát chất lượng môi trường
theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
Thường xuyên kết hợp với các cơ quan, ban ngành tại địa phương, các tổ chức xã hội nhằm hỗ trợ các hộ gia
đình chính sách, khó khăn, đồng bào thiểu số, vùng sâu vùng xa,…để nâng cao tinh thần của toàn bộ cán bộ
công nhân viên Công ty về trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021
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CÁC NHÂN TỐ RỦI RO
Rủi ro độc quyền
Giá mua điện bình quân đối với các nhà máy thủy điện năm 2020 chỉ vào khoảng hơn 1.100 đồng/1kWh, trong khi
đó, giá mua điện gió và điện mặt trời đang được nhà nước ưu đãi với giá cao hơn rất nhiều so với giá mua điện của
các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ, cụ thể giá mua điện gió đối với các dự án trong đất liền là: 8,5 Uscent/1kWh
tương dương 2.014 đồng/1kWh và đối với các dự án trên biển là: 9,8 Uscent/1kWh tương dương 2.322 đồng/1kWh. Giá mua điện mặt trời mới nhất đang được Chính phủ xem xét là: 7,09 - 7,69 Uscent/kWh, tương đương 1.679
đồng/1kWh - 1.822 đồng/1kWh, đối với các dự án vận hành trước ngày 30/6/2019 thì được hưởng mức rất cao là:
9,35 Uscent/1kWh tương đương 2.215 đồng/1kWh.
Như vậy, đều là nguồn năng lượng tái tạo, nhưng thủy điện vừa và nhỏ đang là nguồn năng lượng có giá mua thấp
hơn rất nhiều so với năng lượng gió và mặt trời. Việc giá điện bị giảm như trên càng làm cho các doanh nghiệp
thủy điện sẽ gặp rất nhiều khó khăn hơn trong tương lai khi phải cạnh tranh với nhiều đơn vị khác trong ngành.

Rủi ro kinh tế
Năm 2021 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung, trong
đó có Việt Nam. Kinh tế thế giới được dự báo suy thoái nghiêm trọng nhất trong lịch sử, tăng trưởng của các nền
kinh tế lớn đều giảm sâu do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19. Cùng chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid-19,
tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng bất ngờ, với tốc độ tăng trưởng GDP cả năm 2021 đạt 2,58%.
Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, làm gián đoạn hoạt động kinh tế xã hội của các quốc gia trên thế giới; xung
đột giữa các quốc gia trên thế giới vẫn tiếp diễn. Trong nước, thiên tai, dịch bệnh tác động không nhỏ tới các hoạt
động của nền kinh tế và cuộc sống của người dân; tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm ở mức cao, đã có lúc GDP của
cả nền kinh tế Việt Nam suy giảm 6,02% trong quý III/2021. Tuy nhiên, với những giải pháp quyết liệt và hiệu quả
trong việc thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội”, kinh tế Việt Nam
vẫn gây ấn tượng khi đạt kết quả tích cực với việc duy trì tăng trưởng dương năm 2021. Năm 2022 nền kinh tế Việt
Nam được kì vọng sẽ hồi phục mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu điện tăng cao và dự báo doanh thu về ngành điện tăng
đáng kể. Ban lãnh đạo SHP chủ động theo dõi diễn biến thị trường điện tại Việt Nam để đưa ra các phương án kịp
thời, đảm bảo Công ty đi đúng tiến độ và đạt được mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra.
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Rủi ro lãi suất

Rủi ro đặc thù ngành
Rủi ro thời tiết

Việc đầu tư các dự án cũng như các hoạt động sửa chữa,

Rủi ro vận hành

đại tu, vận hành hệ thống của các nhà máy thuỷ điện cần
số lượng vốn rất lớn. Do đó các doanh nghiệp thuỷ điện

Đối với các công ty, nhà máy hoạt động trong lĩnh

Các hồ thuỷ điện, thuỷ lợi của các nhà máy thuỷ điện

luôn cần các nguồn vốn vay dài hạn để hoạt động. Trong

vực thuỷ điện nói chung và Công ty cổ phần Thủy

đóng vai trò rất lớn trong việc điều hoà dòng chảy,

bối cảnh năm 2020 - 2021, dưới ảnh hưởng nghiêm trọng

điện Miền Nam nói riêng, sản lượng điện sản xuất

chống hạn, cắt giảm lũ. Theo Tập đoàn Điện lực Việt

của dịch Covid-19, mặt bằng lãi suất được các nhà tạo

phụ thuộc chủ yếu vào lượng nước tại các hồ

Nam, khi có bão, mưa lớn liên tục, thường sẽ có lũ về

lập chính sách đưa về mức thấp để hỗ trợ nền kinh tế,

chứa. Trong trường hợp nước trong các hồ chứa bị

từ thượng nguồn. Lúc này các hồ thuỷ điện phải chịu

thúc đẩy tăng trưởng việc làm. Điều này bên cạnh cơ

thiếu hụt, thậm chí bị cạn nước do sự biến đổi thất

sức ép thực hiện quy trình xả lũ hợp lý, vừa đảm bảo

hội tiếp cận các nguồn vốn giá rẻ của những năm trước,

thường của thời tiết như hạn hán kéo dài, lượng

an toàn cho công trình, vừa giảm thiệt hại cho hạ du.

cũng đặt ra rủi ro về lãi suất tăng trở lại để ổn định giá cả

mưa giảm trong cả mùa mưa, làm lượng nước tích
trong hồ chứa thấp hơn so với mức thiết kế, khiến
sản lượng điện sản xuất của nhà máy không đạt
mục tiêu đề ra.

Ý thức được được tầm quan trọng trong công tác
vận hành hồ chứa, Công ty cổ phần Thuỷ điện Miền
Nam bên cạnh tăng cường tổ chức quan trắc, thu
thập thông tin về khí tượng thuỷ văn cùng với triển

Những tháng đầu năm 2021, điều kiện thời tiết

khai các phương án đảm bảo an toàn công trình hồ

không thuận lợi, lưu lượng nước bình quân về hồ

đập, đặc biệt là các vị trí xung yếu, bố trí lực lượng

chứa thấp hơn so với cùng kỳ năm trước làm cho

kịp thời xử lý các tình huống mất an toàn có thể xảy

tổng sản lượng phát điện của Công ty cổ phần

ra.

Thủy Điện Miền Nam giảm nhẹ. Ngoài nhiệm vụ
phát điện, nhà máy thủy điện còn phải đảm bảo
chức năng điều tiết nguồn nước hợp lý để chống
hạn vào mùa khô và điều tiết giảm lũ cho vùng hạ
du trong mùa mưa bão hằng năm. Để ứng phó với
các tình trạng này, doanh nghiệp phải luôn theo
dõi và nắm bắt thông tin từ Trung tâm dự báo khí
tượng thủy văn quốc gia để có những hành động
và kế hoạch nhanh chóng giúp ứng phó với những
biến đổi này cũng như xây dựng phương án phát
điện tối ưu.
Đối với các rủi ro thời tiết khác như lũ quét, mưa
lớn, gây thiệt hại cho các công trình đê đập của
nhà máy, cũng như gây ra sự cố trong việc cung
ứng điện, Công ty luôn sẵn sàng chuẩn bị những
phương án phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiệt
hại do thiên tai gây ra và thực thi các biện pháp
bảo vệ môi trường sinh thái.

Hiện nay, tất cả các đập, hồ chứa của Công ty Cổ
phần Thuỷ Điện Miền Nam đã được đăng ký an toàn
đập và thực hiện báo cáo hiện trạng an toàn đập
theo đúng quy định và hướng dẫn của Cục
An toàn Kỹ thuật Môi trường. Công ty
thường xuyên làm việc với các đơn
vị liên quan để kiểm tra, giám
sát hồ đập để đảm bảo vận
hành an toàn và hiệu
quả.

và bảo vệ sức mua của đồng tiền. Do đó, chỉ một biến
động nhỏ của lãi suất trên thị trường sẽ làm tăng chi phí
sử dụng vốn và gây ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh
nghiệp. Để chủ động phòng ngừa rủi ro về lãi suất, SHP
đã thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường, đưa ra
các dự báo đánh giá xu hướng lãi suất trên thị trường
và giám sát chặt chẽ tình hình biến động lãi suất của
ngành ngân hàng trong xuyên suốt quá trình hoạt
động của Công ty.

Rủi ro khác
Bên cạnh các rủi ro nêu trên, Công ty còn phải
đối mặt với các rủi ro khác từ yếu tố bên ngoài
(an ninh, hoả hoạn, dịch bệnh Covid- 19), rủi
ro sự cố trong quá trình vận hành, rủi ro về
quản lý khai thác tài sản,.. Đây là những rủi ro
không thể loại trừ nhưng có thể phòng ngừa
và hạn chế tác động bằng các biện pháp như:
chủ động lập kế hoạch phòng chống, ứng phó
dịch bệnh, mua bảo hiểm tài sản, bảo hiểm
cho nhân viên, nâng cao nhận thức của nhân
viên về đảm bảo an toàn trong lao động nhằm
giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng đối với hoạt
động sản xuất kinh doanh của Công ty.
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PHẦN II

TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Tổ chức nhân sự
Tình hình đầu tư thực hiện các dự án
Tình hình tài chính
Cơ cấu cổ đông
Trách nhiệm với môi trường và cộng đồng
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH

ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu
ĐVT: triệu đồng

STT

Năm 2020

Doanh thu thuần

Giá trị
1

Đa Siat

2

Đa Dâng 2

3

Đa M’bri

Năm 2021

Tỷ trọng

Giá trị

Tỷ trọng

24

%Tăng/giảm
2021/2020

76,39

17,79%

83,96

12,76%

9,91%

144,29

33,60%

157,19

23,90%

8,94%

208,7

48,61%

416,66

63,34%

99,58%

2020

2021

%Tăng/giảm 2021/2020

Doanh thu thuần

429.384

657.816

53,20%

Giá vốn hàng bán

287.869

307.564

6,84%

Lợi nhuận gộp

141.515

350.252

147,50%

Lợi nhuận trước thuế TNDN

66.810

279.177

317,87%

Lợi nhuận sau thuế TNDN

63.418

265.133

318,07%

Bên cạnh diễn biến thời tiết thuận lợi, mức tăng trưởng doanh thu mà SHP đạt được trong năm là thành quả trong
Tổng cộng

429,38

100%

657,81

100%

53%

Năm 2021, tổng sản lượng điện thương phẩm của công ty cổ phần Thuỷ điện Miền Nam đạt 647.567 triệu

công tác điều hành của Ban lãnh đạo và sự nỗ lực của toàn thể CBCNV công ty trong bối cảnh năm 2021 nhiều
khó khăn và thách thức.

KWh, đem về tổng doanh thu thuần phát điện là 657,81 tỷ đồng. Kết quả này ghi nhận sự tăng trưởng lớn
nhà máy thuỷ điện Đa M’Bri, khi nhà máy đã trở lại hoạt động bình thường sau khi tạm ngưng để sửa
chữa trong quý 3/2020. Bên cạnh đó, năm 2021 có diễn biến thời tiết thuận lợi và ít xảy ra các hiện tượng
thời tiết cực đoan. Xu hướng La Nina ủng hộ trong năm 2021 đã giúp cho tình hình thuỷ văn của các con

triệu đồng

so với năm 2020 (tăng 228,3 tỷ đồng, tương ứng tăng 53%). Sự tăng trưởng này có sự đóng góp lớn từ

sông tại nhà máy thuỷ điện Đa M’Bri, Đa Siat, Đa Dâng tốt hơn nhờ lượng mưa lớn và nguồn nước dồi dào.

Năm 2021, nhà máy thuỷ điện Đa M’bri đi vào hoạt động bình thường trở lại đã giúp tăng trưởng đáng kể trong
doanh thu phát điện. Bên cạnh đó, việc Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý các loại chi phí đã giúp cải thiện
Sau nhiều tháng tạm ngưng vận hành để sửa chữa, nhà máy thuỷ điện Đa M’bri đã hoạt động sản xuất
trở lại bình thường trong năm 2021, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng doanh thu của SHP trong năm.
Sản lượng điện thương phẩm nhà máy đạt 382,939 triệu KWh, doanh thu thuần phát điện ghi nhận 416,66
tỷ đồng, tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tổng doanh thu của Công ty khi đóng góp 63,33%.
Tình hình kết quả kinh doanh ở hai nhà máy Đa siat và Đa Dâng 2 của SHP trong năm 2021 cũng ghi nhận sự
tăng trưởng nhẹ khi giá trị doanh thu thuần ghi nhận lần lượt là 83,96 tỷ đồng và 157,19 tỷ đồng tương ứng mức
tăng 9,9% và 8,94% so với năm 2020.

lợi nhuận gộp của SHP tăng trưởng 147,5% so với năm 2020, đạt mức 350,25 tỷ đồng. Qua đó, giúp công ty ghi
nhận lợi nhuận sau thuế TNDN tăng 318,07% so với năm trước, đạt 265,1 tỷ đồng.
Lợi nhuận kế toán trước thuế và lợi nhuận sau thuế TNDN không chệnh lệch quá nhiều là do các nhà máy của
công ty vẫn còn trong thời gian được ưu đãi thuế: Thuế suất thu nhập doanh nghiệp áp dụng là 10% trong 15 năm
kể từ khi dự án đi vào hoạt động, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm kể từ năm có thu nhập từ dự
án và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của dự án trong 9 năm tiếp theo.
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ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu

Chỉ tiêu

ĐVT: triệu đồng
2020

Chi phí vật liệu, công cụ

2021

%Tăng/giảm
2021/2020

5.944

4.014

-32,48%

35.937

56.421

57,00%

Chi phí khấu hao TSCĐ

173.262

156.425

-9,72%

Chi phí thuế tài nguyên

40.478

60.368

49,14%

6.872

6.984

1,63%

Phí dịch vụ môi trường rừng

15.632

23.312

49,14%

Chi phí khác

30.757

29.642

-3,63%

308.882

337.166

9,16%

Chi phí nhân công

Phí cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Tổng cộng

Trong năm 2021, chi phí sản xuất kinh doanh của SHP là 337,2 tỷ đồng, tăng 9,16% so với 2020. Chiếm tỷ trọng
cao nhất trong cơ cấu của công ty vẫn là Chi phí khấu hao tài sản cố định, nhưng năm 2021, chí phí khấu hao chỉ
là 156,425 tỷ đồng, giảm 9,72% so với 2020. Các chi phí đóng góp vào mức tăng chung của tổng chi phí của SHP
có thể kể đến Chi phí nhân công, 56,42 tỷ đồng, tăng 57%. Chi phí thuế tài nguyên tăng gần 20 tỷ đồng so với năm
2020, tương ứng mức tăng 49,14%. Phí dịch vụ môi trường rừng tăng 49,14%, đạt 23,312 tỷ đồng. Phí cấp quyền
khai thác tài nguyên nước tăng nhẹ 1,63% so với năm 2020, ghi nhận 6,984 tỷ đồng. Nhìn chung, tổng mức tăng
chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021 chỉ xấp xỉ 28,5 tỷ đồng, đây là mức tăng nhỏ so với tăng trưởng doanh thu
hoạt động sản xuất kinh doanh cho thấy khả năng kiểm soát các loại chi phí của SHP trong năm đã được cải thiện.

Khấu hao TSCĐ
Chi phí lãi vay

2019

2020

2021

%Tăng/giảm
2021/2020

184.802

186.175

173.262

156.425

-9,72%

89.773

77.200

57.311

41.932

-26,83%

Trong ngành thuỷ điện, chi phí chiếm tỷ trọng lớn nhất của các công ty là chi phí Khấu hao và chi phí lãi vay. Năm
2021, 2 chỉ tiêu lớn này của SHP đã được cả thiện đáng kể. Đặc biệt, chi phí lãi vay giảm 26,8% so với 2020, ghi
nhận ở mức 41,9 tỷ đồng. Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng cả ngắn
hạn và dài hạn, tăng tài trợ hoạt động bằng nguồn vốn chủ sở hữu. Điều này giúp giảm áp lực chi phí lãi vay trong
năm 2022 và các năm tới của SHP.

triệu đồng

Cơ cấu chi phí

2018
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Ông Đào Hoàng Dũng - Phó Tổng Giám đốc

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Điện kỹ thuật

Thành viên ban điều hành
Tính tại ngày 31/12/2021

STT

1

Thành viên

Ông Thang Thanh Hà

Chức vụ

Số lượng CP sở
hữu

Tổng Giám đốc

28

Tỷ lệ sở hữu

7.600

0,01%

Quá trình công tác:
• Từ 04/1994 - 10/1996: Cán bộ đào tạo, Cán bộ kỹ thuật - Phòng KH-KT, Điện lực Bến Tre (nay là Công ty Điện
lực Bến Tre).
• Từ 11/1996 - 08/2004: Cán bộ đào tạo, Lao động tiền lương thuộc Phòng Tổ chức Hành chính - Điện lực Bến
Tre (nay là Công ty Điện lực Bến Tre).
• Từ 08/2004 - 08/2007: Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Điện lực Bến Tre (nay là Công ty Điện lực
Bến Tre).
• Từ 09/2007 - 03/2012: Chuyên viên Phòng Tổ Chức Cán Bộ & Đào Tạo, Công ty Điện lực 2 (nay là Tổng Công
ty Điện Lực Miền Nam).
• Từ 03/2012 - 06/2016: Phó trưởng Ban Lao Động Tiền Lương Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam.
• Từ 06/2016 - 11/2021: Phó trưởng ban Tổ Chức và Nhân Sự Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam.
• Từ 11/2021 - nay: Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam
Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam

2

Ông Nguyễn Vĩnh Châu

Phó Tổng Giám đốc

48.250

0,05%

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ

3

Ông Đào Hoàng Dũng

Phó Tổng Giám đốc

-

-

Thay đổi trong ban điều hành trong năm 2021:

Năm 2021, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Miền Nam đã tiến hành bổ nhiệm ông Đào Hoàng Dũng làm Phó Tổng
Giám đốc công ty vào ngày 15/11/2021.

Số lượng cán bộ, công nhân viên
STT

Tiêu chí

Trình độ Đại học và trên Đại học

63

53,85%

2

Trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

47

40,17%

3

Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật

4

3,42%

4

Lao động phổ thông

3

2,56%

Từ 12/1993-05/1997: Nhân viên phòng Thanh tra bảo vệ - Công ty Điện lực 2 (nay là Tổng Công ty Điện lực

III

Theo giới tính

117

100%

miền Nam).

1

Nam

102

87,18%

•

Từ 06/1997-12/1997: Phó phòng Thanh tra Bảo vệ - Công ty Điện lực 2.

2

Nữ

15

12,82%

•

Từ 12/1997-02/2001:Phụ trách phòng Thanh tra Bảo vệ - Công ty Điện lực 2.

IV

Theo thời hạn HĐLĐ

117

100%

•

Từ 02/2001-06/2018: Trưởng phòng Thanh tra Bảo vệ - Tổng Công ty Điện lực miền Nam
Từ 05/2004-07/2014: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam.

1

Hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm

1

0,85%

•

Từ 07/2014-04/2016: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam

2

Hợp đồng có thời hạn 1 đến 3 năm

10

8,55%

•
•

Từ 07/2018-Nay: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam

3

Hợp đồng không xác định thời hạn

106

90,60%

Tổng cộng

117

100%

Quá trình công tác:
•

Từ 01/1987-11/1993: : Kỹ sư khảo sát và giám sát xây dựng công trình tại Trung tâm Năng lượng Công ty Điện
lực 2 (nay là Công ty Tư vấn xây dựng điện 3).

•

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 7.600 cổ phiếu, chiếm 0,01% vốn điều lệ
Ông Nguyễn Vĩnh Châu - Phó Tổng Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thuỷ lợi
Quá trình công tác:
• Từ 2005-2007: Trưởng phòng Thẩm định chế độ dự toán Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Thủy lợi 10.
• Từ 2007-Nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam.
Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 48.250 cổ phiếu, chiếm 0,05% vốn điều lệ

1

Tỷ trọng (%)
100%

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện

Theo trình độ lao động

Số lượng (người)
117

Ông Thang Thanh Hà - Tổng Giám đốc

I

Năm 2021
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Môi trường làm việc và Văn hoá doanh nghiệp
Chỉ tiêu

Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)

Năm 2018

20.480.000

Năm 2019

21.810.000

Năm 2020

18.030.000

Năm 2021

28.570.000

Nguồn nhân lực là tài sản quý

Các nhân viên được tiếp cận với môi trường làm việc hiện

báu, là nhân tố quan trọng đối

đại, công bằng, năng động và lành mạnh. Tất cả nhân viên

với SHP. Vì vậy, Công ty không

làm việc tại Công ty Cổ phần Thuỷ điện Miền Nam đều có

ngừng đầu tư, phát triển chất

cơ hội được phát huy tối đa khả năng sáng tạo và vốn kiến

lượng nguồn nhân lực để đáp

thức hiểu biết. Mọi đóng góp của các cán bộ công nhân

ứng yêu cầu mục tiêu, phát

viên đều được công ty đánh giá và ghi nhận kịp thời.

triển bền vững của công ty.

Lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ

Công ty Cổ phần Thuỷ Điện Miền Nam đề ra những tiêu chí rõ ràng về chế độ lương, thưởng và phúc
lợi đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người lao động. Ban lãnh đạo Công ty luôn cố gắng xây dựng một
chính sách đãi ngộ hợp lý để khuyến khích người lao động nâng cao năng suất làm việc, không ngừng
sáng tạo và cải tiến hơn trong công việc.
Công ty thực hiện tốt các chế độ phúc lợi như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ nghỉ phép, v.v
cho cán bộ công nhân viên.
Định kỳ hằng năm, Công ty tổ chức cho người lao động được đi tham quan, du lịch nghỉ dưỡng; tổ chức

Chính sách nhân sự

các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ; tổ chức thăm hỏi, động viên người lao động bị ốm đau, có
hoàn cảnh khó khăn; khen thưởng thành tích trong học tập cho con em người lao động.

Chính sách tuyển dụng và đào tạo

Ngoài ra, Công ty thực hiện chế độ thưởng bằng tiền mặt vào các ngày lễ lớn trong năm và thưởng

Hiểu được nguồn nhân lực chất lượng

lương tháng 13 và các khoản thu nhập bổ sung dịp Tết Nguyên đán.

cao là chìa khóa cho sự phát triển của
SHP. Công ty không ngừng đề cao
năng lực của mỗi nhân viên, có chính
sách lương thưởng rõ ràng để thu hút
nhân tài. Bên cạnh đó, Công ty xây
dựng văn hóa doanh nghiệp để tạo
nên sự gắn kết lâu dài đối với nhân
viên, thu hút nguồn nhân lực giỏi về
làm việc tại Công ty.
Với truyền thống nhiều năm quản lý

Công ty thường xuyên mở lớp đào tạo ngắn hạn về giám sát công trình,

vận hành nhà máy thủy điện, Công ty

quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, chính sách thuế, và đào tạo cho lực

luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi

lượng chuẩn bị sản xuất, vận hành máy giúp cán bộ công nhân viên

dưỡng và phát triển nguồn nhân lực.

nâng cao trình độ, chuyên môn.

Đào tạo hướng vào việc phát triển con

Hàng năm Công ty đều tổ chức đào tạo, kiểm tra giữ bậc và nâng bậc

người toàn diện, ưu tiên khuyến khích

cho lực lượng vận hành, phối hợp với Trung tâm điều độ hệ thống điện

người lao động tự học tập, nâng cao

quốc gia đào tạo và thi trưởng ca vận hành cho một số nhân sự.

trình độ.
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Tình hình đầu tư, thực hiện dự án trong năm 2021: Không có

32

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tình hình tài chính

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu

Năm 2020

Năm 2021

% tăng giảm
2021/2020

1

Tổng giá trị tài sản

1.825.096

1.832.514

0,41%

2

Doanh thu thuần

429.384

657.816

53,20%

3

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

66.416

278.915

319,95%

4

Lợi nhuận khác

393,9

261,7

-33,57%

5

Lợi nhuận trước thuế

66.810

279.177

317,87%

6

Lợi nhuận sau thuế

63.418

265.133

318,07%

7

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

650

2.746

322,46%

8

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức/Vốn
điều lệ (%)

5% tiền mặt,
8% cổ phiếu

Dự kiến 15%

-

STT

Năm 2021, giá trị doanh thu thuần của Công ty cổ phần Thuỷ điện Miền Nam đạt 657,8 tỷ đồng tăng trưởng 53,2%
so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng mạnh, đạt 278,9 tỷ đồng tương ứng tăng
trưởng 319,95% so với năm 2020. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của công ty cũng tương đồng với tốc độ
tăng trưởng Lợi nhuận từ HĐKD so với 2020, ở mức rất cao, 318,07%, đạt giá trị 265,133 tỷ đồng. Điều này có sự
đóng góp rất lớn từ diễn biến thời tiết thuận lợi tại tỉnh Lâm Đồng, nơi đặt các nhà máy thuỷ điện của SHP. Mùa
mưa năm 2021 kết thúc muộn, khiến sản lượng điện của SHP trong năm tăng 49% so với 2020, đồng thời giá bán
điện bình quân năm 2021 (1.016đ/kWh) tăng 3% so với năm 2020 ((989đ/kWh). Lãi cơ bản trên cổ phiếu của SHP
năm 2021 là 2.746 đồng, tăng trưởng 322,46% so với 2020.
Những thành công trong năm 2021 của SHP là sự nỗ lực làm việc, thực hiện công tác quản trị hiệu quả của ban
lãnh đạo công ty và sự cố gắng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của tập thể cán bộ công nhân viên qua đó,
không những giúp SHP hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao mà còn phát triển vượt bậc so với năm 2020
nhiều khó khăn và thách thức.
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Chỉ tiêu về Khả năng thanh toán

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Chỉ tiêu

34

ĐVT

2020

2021

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Lần

0,40

1,14

Hệ số thanh toán nhanh

Lần

0,39

1,11

%

38,59%

27,07%

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh của SHP trong năm 2021 đều được cải thiện rất mạnh so
với 2020, tương ứng 1,14 và 1,11 lần. Năm 2021, SHP đã tăng giá trị các khoản mục tài sản có tính thanh khoản

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

%

62,83%

37,12%

cao là tương đương tiền, bao gồm: tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và các khoản gửi có kỳ hạn trong vòng 1 tháng
với lãi suất tại ngày 31/12/2021 là 3,2%/năm và đồng thời các khoản nợ ngắn hạn cũng được SHP giảm tỷ trọng
so với 2020. Kết quả này giúp tài sản ngắn hạn của công ty đủ để tài trợ cho các khoản nợ ngắn hạn, cho thấy độ
an toàn trong vốn kinh doanh về mặt thời hạn là đảm bảo tốt đối với công ty.

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho

Vòng

77,32

64,12

Vòng quay tổng tài sản

Vòng

0,22

0,36

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

%

14,77%

40,31%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
bình quân

%

5,34%

21,56%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
bình quân

%

3,24%

14,50%

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

%

15,47%

42,40%

Chỉ tiêu về Cơ cấu vốn

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Cơ cấu nguồn vốn của công ty trong năm 2021 có sự thay đổi rất đáng kể so với các năm trước đó. Hệ số nợ phải
trả/ tổng tài sản giảm mạnh, còn 37,12% trong năm 2021. Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu là 27,07%, cải thiện đáng
kể so với các năm trước. Năm 2021, khoản nợ phải trả của SHP đã được giảm đi đáng kể là do công ty đã thực
hiện hoàn trả nhiều khoản vay nợ ngân hàng cả ngắn hạn và dài hạn. Do đó, thông qua việc cải thiện các chỉ tiêu
về cơ cấu vốn, công ty đã cho thấy trạng thái tự chủ về tài chính rất tốt.
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI
VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Chỉ tiêu về Năng lực hoạt động
Năm 2021, hàng tồn kho của Công ty chủ
yếu vẫn là các thiết bị, vật tư được dùng trong
công tác sửa chữa tại ba nhà máy thủy điện.
Do vậy, chỉ số vòng quay hàng tồn kho đối

Thông tin cổ phiếu

với doanh nghiệp ngành thủy điện tại Việt
Nam rất lớn, năm 2021 là 64,12 vòng.

Vốn điều lệ: 1.012.063.520.000 đồng

Vòng quay tổng tài sản năm 2021 của SHP
2020. Kết quả này là bởi trong năm 2021,

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 101.206.352 cổ phiếu
• Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 101.206.352 cổ phiếu
• Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

doanh thu thuần của Công ty tăng mạnh

Loại cổ phần: phổ thông

53,2% so với năm trước nhờ tình hình thủy

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phiếu

là 0,36 vòng, tăng lên đáng kể so với năm

văn thuận lợi cùng với giá bán điện trung bình
năm cao hơn so với năm 2020.

Chỉ tiêu về Khả năng sinh lời

Cơ cấu cổ đông (tính đến ngày 21/01/2022)
STT Đối tượng
1

2

3

Năm 2021, với sự ủng hộ của tình hình thời tiết trong năm, cùng sự nỗ lực trong công tác quản lý, chỉ đạo sát sao
của ban lãnh đạo công ty, SHP đã có một năm thành công khi ghi nhận tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, qua
đó cải thiện mạnh chỉ tiêu về khả năng sinh lời. Năm 2021, SHP ghi nhận tăng trưởng doanh thu cao từ các nhà
máy thuỷ điện, cùng với việc quản lý tốt các loại chi phí, bên cạnh hưởng ưu đãi thuế TNDN đã giúp tăng trưởng
Lợi nhuận sau thuế của công ty và cải thiện các chỉ tiêu khả năng sinh lời.
Năm 2021, hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần là 40,31%, tăng mạnh so với 14,77% năm 2020. Các chỉ
số ROA, ROE lần lượt đạt 14,50% và 21,58% cho thấy khả năng tạo ra lợi nhuận của SHP từ các nguồn lực trong
công ty tăng lên đáng kể so năm 2020.

Số lượng cổ phiếu

Tỷ lệ sở hữu (%)

Cơ cấu cổ đông

Số lượng
cổ đông

Tổ chức

Cá nhân

Cổ đông Nhà nước

49.447.106

48,86%

1

1

0

Cổ đông lớn

16.383.826

16,19%

2

2

0

- Trong nước

11.220.649

11,09%

1

1

0

- Nước ngoài

5.163.177

5,10%

1

1

0

Cổ đông khác

35.375.420

34,95%

3.170

36

3.134

- Trong nước

35.288.403

34,87%

3.148

31

3.117

- Nước ngoài

87.017

0,09%

22

5

17

TỔNG CỘNG

101.206.352

100%

3.173

39

3.134
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Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Công
ty đã thực hiện phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn
điều lệ từ 937.102.000.000 đồng lên 1.012.063.520.000 đồng (tại
ngày 23/03.2022).

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

Danh sách cổ đông lớn (tính đến ngày 21/01/2022)
STT

Tên

Địa chỉ

1

Tổng Công ty Điện lực Miền Nam
(TNHH)

72 Hai bà Trưng, P. Bến
Nghé, Quận 1, HCM

2

Công ty TNHH Năng Lượng R.E.E

364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân
Bình, HCM

3

SAMARANG UCITS - SAMARANG 11a, Avenue Monterey
ASIAN PROSPERITY
L-2163 Luxembourg

Số lượng
cổ phiếu

Tỷ lệ sở hữu/
VĐL (%)

49.447.106

48,857%

11.220.649,00

11,087%

5.163.177,00

5,102%
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TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG &
CỘNG ĐỒNG
Tác động lên môi trường
Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam luôn phát
huy vai trò quan trọng trong lĩnh vực sản xuất điện
và phục vụ cho sự phát triển nền kinh tế đất nước
nói chung và địa phương nói riêng. Ngoài ra, Công
ty đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ môi trường
sinh thái cho khu vực thượng lưu, hạ lưu sông Đa

Tiêu thụ nước

Dâng, suối Đa Siat, suối Đa’Mbri trên địa bàn các
huyện Đức Trọng, Đạ Huoai và Bảo Lâm của tỉnh
Lâm Đồng.

Công ty là đơn vị sản xuất, kinh doanh và phân phối

Thực hiện nghiêm chỉnh Luật môi trường, chấp

điện năng nên việc tiêu thụ nước chủ yếu phục vụ
cho nhu cầu sản xuất.

hành tốt việc quản lý chất thải và chất thải nguy hại,
thu gom, phân loại, quản lý, bàn giao xử lý đúng quy

Nguồn cung cấp nước cho Công ty là nguồn nước

định, xây dựng kho chứa chất thải nguy hại đúng

từ lưu vực sông Đa Dâng, suối Đa’Mri, suối Đa Siat.

quy cách. Công ty thực hiện đầy đủ 4 kỳ quan trắc/

Công ty không sử dụng nước tái chế và không thực

năm theo yêu cầu trong Báo cáo đánh giá tác động

hiện tái chế nước.

môi trường, kết quả đo đạc phân tích các chỉ tiêu về
môi trường của SHP đều trong tiêu chuẩn cho phép.

Tiêu thụ năng lượng

Chính sách liên quan đến
người lao động
Chính sách phúc lợi

Chính sách tuyển dụng
Coi yếu tố con người là trọng tâm chính, là những mục
tiêu hàng đầu của Công ty. Hàng năm, căn cứ vào nhu
cầu công việc, căn cứ vào kế hoạch hoạt động, các mục

Tiết kiệm năng lượng điện là một trong những vấn

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Thuỷ điện Miền Nam luôn

tiêu ngắn hạn và dài hạn mà Công ty đưa ra kế hoạch

đề được Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Thuỷ điện

quan tâm tới công tác đào tạo và nâng cao chất lượng

tuyển dụng nhân sự thích hợp.

Miền Nam quan tâm hàng đầu. Nhân viên và ban

nguồn nhân lực, phối hợp với các đơn vị, bộ phận để làm

Chính sách đào tạo và phát triển nhân lực

quản lý đã đưa ra các giải pháp khả thi để giảm

tốt hơn nữa việc sử dụng sắp xếp, bố trí lao động đảm

thiểu chi phí sử dụng năng lượng trong sản xuất lẫn

bảo phát huy hết năng lực làm việc, năng suất lao động

sinh hoạt, giảm bớt các tác động đến môi trường

cao nhất. Ngoài ra ban lãnh đạo thường xuyên xem xét

dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. Đào tạo hướng

như:

bổ sung các tiêu chí cụ thể, đo lường được trong thực hiện

vào việc phát triển con người toàn diện, ưu tiên khuyến

đánh giá năng lực NLĐ.

khích người lao động tự học tập, nâng cao trình độ.
Công ty thường xuyên mở lớp đào tạo ngắn hạn về giám

•

Ban hành quy định sử dụng điện tiết kiệm.

•

Thay thế toàn bộ bóng điện sợi đốt, cao áp

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ với người lao động

bằng bóng led có hiệu suất cao.

theo đúng quy định Pháp luật về lao động. Thỏa ước tập

Tuyên truyền nâng cao ý thức của Người lao

thể và các đặc thù đối với người lao động ngành điện.

động về việc tiết kiệm năng lượng.

•
•

Trong năm qua, Công ty tiếp tục thực hiện tuyên
truyền nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm của các
khách hàng cũng như CBNV của Công ty.

Với truyền thống nhiều năm quản lý vận hành nhà máy
thủy điện, Công ty luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi

Báo cáo liên quan đến
trách nhiệm với cộng
đồng địa phương
Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh và phát
triển hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác an
sinh xã hội luôn được tập thể lãnh đạo, cán bộ
công nhân viên Thủy điện Miền Nam quan tâm,
coi đó là nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm, tình
cảm của công ty đối với cộng đồng, với xã hội. An
sinh xã hội thể hiện tính nhân văn, bổn phận của
con người, của xã hội đối với cộng đồng và góp
phần để xây dựng một xã hội hài hòa, văn minh.

sát công trình, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, chính

Công ty Thuỷ điện Miền Nam luôn ý thức trách

sách thuế, và đào tạo cho lực lượng chuẩn bị sản xuất,

nhiệm đối với cộng đồng, cùng xây dựng những

vận hành máy giúp cán bộ công nhân viên nâng cao

điều tốt đẹp và mang lại lợi ích cho xã hội. Tình

Công ty có chính sách tiền lương, tiền thưởng phúc lợi

trình độ, chuyên môn.

cảm tương thân tương ái được thể hiện bằng việc

nhằm khuyến khích người lao động nhất là đối với lao

Hàng năm Công ty đều tổ chức đào tạo, kiểm tra giữ

mọi cán bộ công nhân viên công ty góp sức cho

động có kinh nghiệm, lao động chuyên môn, nghiệp vụ

bậc và nâng bậc cho lực lượng vận hành, phối hợp với

công tác an sinh xã hội của công ty bằng chính sức

làm việc lâu dài tại công ty.

Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia đào tạo và thi

lao động và tri thức của mình.

trưởng ca vận hành cho một số nhân sự.

PHẦN III

BÁO CÁO CỦA
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Tình hình tài chính
Những cải tiến trong năm
Kế hoạch phát triển trong tương lai
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH
Tình hình hoạt động
Năm 2021 là một năm có thời tiết thuận lợi và ít có

biến phức tạp làm giảm nhẹ nhu cầu tiêu thụ điện trong

những diễn biến thời tiết cực đoan như năm 2020.

quý III/2021. Kết thúc năm 2021, cả 3 nhà máy thủy điện

Với xu hướng thời tiết chính trong năm 2021 là La

của SHP đều đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch:
• Nhà máy Đa Siat đạt 105,57% kế hoạch sản lượng
phát điện.
• Nhà máy Đa Dâng 2 đạt 105,38% kế hoạch sản
lượng phát điện.
• Nhà máy Đa M’bri đạt 120,61% kế hoạch sản lượng
phát điện.
• Bên cạnh thuận lợi của thời tiết trong năm, Ban Tổng
giám đốc đã sát sao trong công tác điều hành, chỉ
đạo thực hiện các dự án trong năm với sự phối hợp
chặt chẽ của các phòng ban trong công ty, tận dụng
tối đa lợi thế thời tiết để đem lại lợi nhuận cao nhất.
Lợi nhuận sau thuế của SHP trong năm 2021 ghi
nhận kết quả tăng trưởng ấn tượng, đạt 265,13 tỷ
đồng, bằng 151,68% so với kế hoạch và 418,07% so
với giá trị năm 2020.

Nina mức độ nhẹ, đã đem lại một lượng mưa lớn và
tình hình thời tiết ôn hoà, tạo tiền đề phát triển cho
các nhà máy thuỷ điện của công ty. Lượng mưa
11 tháng đầu năm 2021 cao hơn 7% so với cùng
kỳ trung bình giai đoạn 2015 - 2020. Ảnh hưởng
của La Nina giúp cho lượng mưa và nước đổ về hồ
chứa của 3 nhà máy thuỷ điện của công ty ở mức
tương đối cao. Mùa mưa kết thúc muộn và lượng
mưa trung bình năm cao, đặc biệt lưu lượng nước
về hồ chứa bình quân của Nhà máy ĐaM’bri bằng
179,6% so với năm 2020, giúp cho tình hình sản
xuất sản lượng điện thương phẩm năm nay so với
năm 2020 có sự tăng trưởng đáng kể.
Cụ thể, trong cả năm 2021 tổng giá trị sản xuất
kinh doanh từ các nhà máy thủy điện của SHP tăng
17,3% so với 2020, bất chấp dịch Covid-19 diễn

Kết quả sản xuất kinh doanh 2021

STT Chỉ tiêu
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ĐVT: triệu đồng
Kế hoạch
năm 2021

Thực hiện Tăng(giảm) so % Thực hiện/Kế
năm 2021
với KH
hoạch 2021

1

Doanh thu phát điện

560.781

657.816

97.035

117,30%

2

Tổng chi phí

376.800

379.148

2.348

100,62%

3

Lợi nhuận trước thuế TNDN

184.001

279.177

95.176

151,73%

4

Lợi nhuận sau thuế TNDN

174.801

265.133

90.332

151,68%

Thông qua những biện pháp, giải pháp về quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát đồng bộ,
toàn diện và hiệu quả của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát; kết hợp sự quan tâm hỗ trợ, giúp
đỡ của các sở, ngành, cơ quan quản lý tại địa phương, sự đồng thuận của cổ đông và đặc biệt là sự nỗ lực phấn
đấu của hơn 117 cán bộ công nhân viên toàn Công ty chính là những yếu tố quan trọng giúp Công ty vượt qua
trở ngại, tích cực phát huy những lợi thế riêng của doanh nghiệp, cũng như những giai đoạn thuận lợi của thị
trường để thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh mà Hội đồng quản trị và Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đề ra.
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Tình hình Tài chính
Cơ cấu tài sản
2020
Chỉ tiêu

Giá trị

Tỷ trọng

Giá trị

Tỷ trọng

%2021/ 2020

128.520

7,04%

292.301

15,95%

227,44%

Tài sản dài hạn

1.696.576

92,96%

1.540.213

84,05%

90,78%

Tổng tài sản

1.825.096

100%

1.832.514

100%

100,41%

triệu đồng

Tài sản ngắn hạn

2021

triệu đồng

ĐVT: triệu đồng

Tài sản ngắn hạn của công ty năm 2021 đạt 292,3 tỷ đồng, tăng 127% so với 2020. Chiếm tỷ trọng lớn trong cơ
cấu tài sản ngắn hạn trong các năm của SHP vẫn là Tiền và tương đương tiền, các khoản phải thu ngắn hạn. Đáng
chú ý, Tiền và tương đương tiền của công ty năm 2021 là 152,6 tỷ đồng tăng xấp xỉ 10 lần so với 2020. Việc công
ty duy trì tỷ lệ tiền và tương đương tiền, tài sản có tính thanh khoản cao nhất trong năm nay là phù hợp với bối cảnh
2021, khi nền kinh tế bị tác động mạnh của dịch bệnh Covid-19, công ty duy trì tiền mặt cao trong cơ cấu để chờ
đợi và nắm bắt những cơ hội đầu tư mới phù hợp với tình hình của doanh nghiệp và thị trường chung.
Các khoản phải thu ngắn hạn của SHP năm 2021 là 133,3 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2020. Chiếm chủ yếu là
các khoản phải thu từ Công ty mua bán điện và Tổng Công ty điện lực Miền Trung.
ĐVT: triệu đồng

Với đặc thù là doanh nghiệp ngành thuỷ điện, tài sản dài hạn là chủ yếu cấu thành nên cơ cấu tổng tài sản của
SHP, trong đó tỷ trọng lớn nhất là tài sản cố định. Năm 2021, tài sản ngắn hạn của công ty đạt 292,3 tỷ đồng, tài
sản dài hạn của SHP đạt 1.540,2 tỷ đồng và phần lớn là các tài sản cố định hữu hình thuộc về 3 nhà máy thuỷ

Giá trị

điện của công ty. Tài sản dài hạn của SHP có xu hướng giảm đều trong năm 2021 và các năm trước đây là do
khấu hao luỹ kế từng năm.

ĐVT: triệu đồng
2020

Cơ cấu tài sản ngắn hạn
Giá trị
Tiền và các khoản tương đương tiền
Các khoản phải thu ngắn hạn
Hàng tồn kho
Tài sản ngắn hạn khác

Tỷ trọng

Giá trị

Các khoản phải thu dài hạn

%2021/ 2020

Tỷ trọng

14.135

11,00%

152.635

52,22%

1079,8%

110.686

86,12%

133.351

45,62%

120,5%

3.541

2,76%

6.052

2,07%

170,9%

158

0,12%

263

0,09%

167,0%

128.520

100,00%

292.301

100,00%

227,4%

Tỷ trọng

Giá trị

%2021/2020
Tỷ trọng

0,04%

-

-

0,00%

1.693.778

99,84%

1.538.407

99,9%

90,83%

252

0,01%

669

0,04%

265,39%

Tài sản dài hạn khác

1.911

0,11%

1.136

0,07%

59,46%

Tổng cộng

1.696.576

100%

1.540.213

100%

90,78%

Tài sản dở dang dài hạn

Tài sản dài hạn của công ty năm 2021 còn lại 1.540,2 tỷ đồng, giảm 9,22% so với năm 2020. Trong cơ cấu tài
sản dài hạn, tài sản cố định chiếm chủ yếu, với giá trị 1.538.4 tỷ đồng, chính là giá trị còn lại của nhà máy, máy
móc, thiết bị các nhà nhà máy thuỷ điện của công ty. Đây cũng là những tài sản đảm bảo chính cho các khoản
vay ngân hàng của công ty.

Tổng cộng

2021

635

Tài sản cố định

2021

2020

Cơ cấu tài sản dài hạn
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Tài sản dở dang dài hạn của công ty trong năm 2021 là 668 triệu đồng, đây là chi phí sửa chữa lớn của nhà máy
thuỷ điện Đa Dâng 2. Tài sản dài hạn khác của công ty năm 2021 là 1,136 tỷ đồng, đây là Chi phí sửa chữa lớn tài
triệu đồng

sản cố định tại nhà máy thủy điện Đa Dâng 2, nhà máy thủy điện Đa siat và nhà máy thủy điện Đa M’bri đã hoàn
thành và được phân bổ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Tình hình Nguồn vốn
Cơ cấu Nguồn vốn
Nợ phải trả

ĐVT: triệu đồng
2020
Giá trị

2021
Tỷ trọng

2020

2021

%2021/2020

704.246

38,59%

495.849

27,06%

70,41%

Vốn chủ sở hữu

1.120.850

61,41%

1.336.665

72,94%

119,25%

Tổng cộng

1.825.096

100,00%

1.832.514

100,00%

100,41%

Tài sản cố định hữu hình
Nhà cửa và vật kiến trúc
Máy móc thiết bị
Phương tiện vận tải
Thiết bị văn phòng
Tổng cộng
Tài sản cố định vô hình
Quyền sử dụng đất
Phần mềm máy tính

Tổng cộng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Giá trị còn lại/
Nguyên giá

2.398.353

1.432.213

59,72%

704.083

103.042

14,63%

5.229

225

4,30%

928

91

9,76%

3.108.594

1.535.570

49,40%

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Giá trị còn lại/
Nguyên giá

2.720

2.720

100%

595

117

19,65%

3.315

2.837

85,57%

triệu đồng

ĐVT: triệu đồng

Năm 2021, trong tổng nguồn vốn của công ty, bao gồm Nợ phải trả 495,849 tỷ đồng giảm 29,59% và Vốn chủ sở
hữu là 1.336,5 tỷ đồng tăng 19,24% so với 2020. Đáng chú ý, tỷ trọng vốn chủ sở hữu đã tăng mạnh trong cơ cấu
nguồn vốn của SHP trong năm 2021, cho thấy rằng nguồn vốn của công ty dựa nhiều hơn vào vốn chủ sở hữu,
rất an toàn và SHP đã tự chủ về mặt tài chính tốt.
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Tình hình Nợ phải trả
ĐVT: triệu đồng
2020

Nợ phải trả
Giá trị

2021
Tỷ trọng

Giá trị

%2021/2020
Tỷ trọng

323.200

45,89%

256.849

51,80%

79,47%

Nợ dài hạn

381.047

54,11%

239.000

48,20%

62,72%

Tổng cộng

704.247

100%

495.849

100%

70,41%

triệu đồng

Nợ ngắn hạn

Trong năm 2021, tổng nợ phải trả của SHP là 495,849 tỷ đồng, bằng 79,47% so với năm 2020. Đang chú ý, mức
giảm bao gồm ở cả nợ ngắn hạn và nợ dài hạn của công ty. Nợ ngắn hạn là 256,849 tỷ đồng, nợ dài hạn của công
ty là 239 tỷ đồng lần lượt giảm xấp xỉ 20,53% và 37,28% so với năm 2020. Các khoản nợ ngắn hạn chủ yếu đến
từ Vay nợ ngắn hạn ngân hàng bảo đảm bằng toàn bộ công trình thủy điện Đasiat tại tỉnh Lâm Đồng và các công
trình phụ trợ gắn liền, được công ty trả nợ 18,9 tỷ trong năm. Nợ dài hạn ngân hàng được công ty thanh toán 168
tỷ đồng trong năm 2021. Việc giảm bớt các khoản Nợ của công ty trong năm 2021 là một kết quả rất tích cực, điều
này sẽ giảm góp phần giảm áp lực chi phí lãi vay của công ty cho những tiếp theo.
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
TRONG TƯƠNG LAI

NHỮNG CẢI TIẾN TRONG NĂM

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
SHP đã thực hiện chính sách tinh gọn lao động,

ĐVT: triệu đồng

từng bước gọn nhẹ bộ máy nhưng không làm
giảm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

STT

và phù hợp với yêu cầu quản trị của Công ty cổ
phần. Phòng Tổ chức thường xuyên rà soát nắm
bắt tình hình, số lượng lao động tại tất cả các bộ
phận chuyên môn, nghiệp vụ, tổ, đội sản xuất
để tham mưu bố trí, điều chuyển lao động một
cách hợp lý, hài hòa. Đặc biệt trong thời gian
thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của
Thủ tướng Chính phủ, để đảm bảo hoạt động

1

của Công ty được liên tục, Phòng Tổ chức đã
phối hợp với phòng ban, đơn vị trực thuộc tham
mưu sắp xếp, bố trí nhân lực thực hiện phương
án “03 tại chỗ” trong thời gian giãn cách, cũng
như khi chuyển sang giai đoạn bình thường mới
một cách chặt chẽ, linh hoạt theo đúng quy định
trên từng địa bàn hoạt động, đảm bảo cho hoạt

Chất lượng, hiệu quả là mục tiêu sống
còn.Vì vậy trong thời kỳ khoa học công
nghệ ngày càng phát triển, công ty tăng

động sản xuất-kinh doanh trong toàn Công ty

cường áp dụng các sáng kiến, cải tiến

được duy trì ổn định, hiệu quả.

kỹ thuật, hoặc ứng dụng những công

2

nghệ tiên tiến vào hoạt động sản xuất để
tăng năng suất, nâng cao chất lượng, hạ
giá thành sản phẩm, phát huy hệ thống
quản lý chất lượng sản phẩm từ Công
ty đến các đơn vị sản xuất, đảm bảo tất
cả các sản phẩm sản xuất ra đều phải
được kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên
cải tiến hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Công ty tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng
công tác bảo trì, bảo dưỡng, đảm bảo máy móc,
thiết bị hoạt động ổn định và không ngừng cải
tiến, nâng cấp thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả
sản xuất, chất lượng sản phẩm và sử dụng máy
móc, thiết bị một cách hiệu quả nhằm tiết kiệm
nhiên liệu để bảo vệ môi trường.

3

Chỉ tiêu

Kế hoạch
năm 2021

Kế hoạch
năm 2022

Tăng(giảm)
KH2022/
KH2021

Tỷ lệ %
KH2022/
KH2021

1

Tổng doanh thu

560.801

628.889

68.088

112,14%

2

Tổng chi phí

376.800

373.460

(3.340)

99,11%

3

Lợi nhuận trước thuế TNDN

184.001

255.429

71.428

138,82%

4

Lợi nhuận sau thuế TNDN

174.801

242.658

67.857

138,82%
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BÁO CÁO TRÁCH NHIỆM VỚI
MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Thuỷ điện Miền Nam
luôn quan tâm, đề cao công tác giám sát bảo vệ môi
trường. Lãnh đạo công ty thường xuyên kiểm tra việc
thực hiện quy chế quản lý và bảo vệ môi trường tại các
nhà máy. Mọi CBCNV công ty luôn phải có ý thức trách
nhiệm trong việc bảo vệ môi trường tại vị trí làm việc,
hiện trường sản xuất sạch sẽ, ngăn nắp.
Định kỳ 6 tháng, Công ty thực hiện công tác quan trắc
môi trường theo quy định, đánh giá chất lượng môi trường
tại các vị trí sản xuất, thực hiện thu gom, phân loại và xử
lý đúng quy định các chất thải phát sinh trong quá trình
sản xuất và sinh hoạt.
Hiểu được tầm quan trọng của tài nguyên nước đối với
sản xuất và sinh hoạt. Công ty đã phối hợp chặt chẽ với
chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư vùng lòng
hồ nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người
dân về vai trò của thủy điện, cũng như bảo vệ môi trường
nguồn nước hồ chứa, chống xâm lấn lòng hồ.

Ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm đến công

Công ty cổ phần Thuỷ điện Miền Nam luôn ý thức

tác đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân

được trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và

lực của công ty. Các CBCNV công ty thường

xã hội. Từ đó, Công ty tổ chức nhiều hoạt động

xuyên được bồi dưỡng thông qua các lớp đào

xã hội ý nghĩa để thể hiện sự gắn kết với địa

tạo chuyên sâu để nâng cao tay nghề và trình

phương, tấm lòng tương thân tương ái, quan tâm

độ chuyên môn, qua đó khai thác tối đa tiềm

chăm sóc các gia đình chính sách. Các chương

năng của người lao động. Công ty có chính

trình thăm hỏi tặng quà gia đình khó khăn, gặp

sách tiền lương, thưởng, các chế độ phúc lợi

nạn do mưa lũ, xây dựng nhà tình nghĩa, học

nhằm khuyến khích người lao động nhất là đối

bổng dành tặng các cháu thiếu nhi vượt khó vươn

với lao động có kinh nghiệm, lao động chuyên

lên đạt thành tích xuất sắc được tổ chức nhằm hỗ

môn, nghiệp vụ, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật

trợ xã hội, cộng đồng.

đóng góp cho công ty.
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PHẦN IV

BÁO CÁO CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty
Đánh giá các mặt hoạt động của Ban Tổng Giám đốc
Kế hoạch & định hướng của Hội động quản trị

59

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN MIỀN NAM

ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG
CỦA CÔNG TY
Đánh giá về công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy
Trong năm Công ty đã thực hiện công tác vận hành, sửa chữa, trung đại tu thiết bị các tổ máy theo đúng theo tiến

Hội đồng quản trị thực hiện công tác giám sát

chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị

hoạt động của Giám đốc và các Thành viên

Công ty. Ban điều hành đã luôn tích cực, chủ

điều hành khác trong Công ty theo đúng quy

động thực hiện và giải quyết các công việc với

Nhà máy ĐaM’bri:

định của pháp luật và Điều lệ công ty. Chủ tịch

Số giờ vận hành trung bình năm 2021 là 5.302 giờ/theo thiết kế 4.509 giờ (năm 2020: 2.515 giờ).

HĐQT tham gia hội ý đầu tuần với Ban điều

tinh thần trách nhiệm cao:
• Thường xuyên báo cáo tình hình quản trị,
điều hành Công ty, xin ý kiến chỉ đạo, định
hướng của Hội đồng quản trị;
• Tổ chức thực hiện công bố thông tin về tình
hình hoạt động Công ty đúng quy định của
pháp luật;
• Điều hành, triển khai và tổ chức thực hiện
các phương án sản xuất kinh doanh phù
hợp với thực tế tình hình dịch Covid-19 và
nhu cầu thị trường, đặc biệt đã tập hợp,
phát huy được sức mạnh nội lực, sự đồng
thuận, lao động sáng tạo, siêng năng, cần
cù của mọi thành viên trong Công ty.

độ kế hoạch đề ra như sau:

hành, tham gia họp giao ban định kỳ tại Công
ty để kịp thời kiểm tra, chỉ đạo, đảm bảo hoạt

Nhà máy Đa Dâng 2:
Số giờ vận hành trung bình năm 2021 là 5.827 giờ/theo thiết kế 4.474 giờ (năm 2020: 5.404 giờ).

động của Công ty tuân thủ luật pháp, thực hiện
đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các
nghị quyết của Hội đồng quản trị và các quy

Nhà máy Đa Siat:

chế, quy định nội bộ của Công ty.

Số giờ vận hành trung bình năm 2021 là 5.547 giờ/theo thiết kế 4.396 giờ (năm 2020: 4.582 giờ).

Hội đồng quản trị Công ty đánh giá cao những
biện pháp, giải pháp mà Ban Điều hành đã
triển khai thực hiện trong năm 2021. Ban Điều

Các hạng mục xây dựng

hành đã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo

Hoàn thành xử lý bồi lắng khu vực cửa nhận nước nhà máy thuỷ điện Đa M’Bri - Giai đoạn 1.

đúng quy định của pháp luật, đúng Điều lệ tổ

Hệ thống giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước, công trình nhà máy thuỷ điện Đa M’Bri.
ĐVT: triệu đồng
STT

Chỉ tiêu

Kế hoạch
năm 2021

Kế hoạch
năm 2022

Tăng(giảm)
KH2022/
KH2021

Tỷ lệ %
KH2022/
KH2021

1

Tổng doanh thu

560.801

628.889

68.088

112,14%

2

Tổng chi phí

376.800

373.460

(3.340)

99,11%

3

Lợi nhuận trước thuế TNDN

184.001

255.429

71.428

138,82%

4

Lợi nhuận sau thuế TNDN

174.801

242.658

67.857

138,82%

Thông qua việc Chủ tịch HĐQT tham gia hội ý đầu tuần với Ban
điều hành, tham gia họp giao ban định kỳ tại Công ty đã kịp thời
đưa ra các giải pháp, biện pháp một cách hợp lý, phù hợp với tình
hình thực tế, tuân thủ luật pháp, thực hiện đúng nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị và các
quy chế, quy định nội bộ của Công ty. Bên cạnh đó, dưới sự nỗ lực
không ngừng của Ban Lãnh đạo và tập thể CBCNV, Công ty đã
hoàn thành tốt mục tiêu đề ra, lợi nhuận sau thuế đạt 265,133 tỷ
đồng và vượt 51,68% so với kế hoạch.

265,133
tỷ đồng
Lợi

nhuận sau thuế
năm

2021

VƯỢT

51,68%

kế hoạch
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KẾ HOẠCH & ĐỊNH HƯỚNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chỉ tiêu thực hiện chủ yếu
Kế hoạch
năm 2021

Kế hoạch
năm 2022

Tăng(giảm)
KH2022/
Kh2021

Tỷ lệ %
KH2022/
KH2021

Tổng Doanh thu

560.801

628.889

68.088

112,14%

- Doanh thu phát điện

560.781

628.789

68.008

112,13%

20

100

80

-

STT

1

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu

- Doanh thu khác
2

Tổng chi phí

376.800

373.460

(3.340)

99,11%

3

Lợi nhuận trước thuế TNDN

184.001

255.429

71.428

138,82%

4

Lợi nhuận sau thuế TNDN

174.801

242.658

67.857

138,82%

Kế hoạch nhiệm vụ về công tác quản trị
•

•

HĐQT duy trì chế độ họp định kỳ và bất thường

•

đích thiết thực nhất để nâng cao năng suất lao động,

của Ban Điều hành Công ty, đảm bảo các hoạt

tạo ra môi trường làm việc hấp dẫn, việc gắn kết lợi

động của Công ty tuân thủ pháp luật, Điều lệ và

ích của người lao động với lợi ích lâu dài của công ty

các quy chế nội bộ của Công ty;

cũng là cách thức hiệu quả giúp nâng cao giá trị của

Xây dựng các quy chế hoạt động rõ ràng, minh

Công ty;
•

Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp cũng như

hiện, đảm bảo đúng quy định hiện hành;

trách nhiệm quản lý và kiểm soát rủi ro trong quản lý

Đồng thời, tăng cường quản lý giám sát đối với

tài chính, kế toán và kiểm toán, quản lý rủi ro doanh

hoạt động của Ban TGĐ, cán bộ quản lý trong

nghiệp. Chú trọng công tác dự báo để chủ động điều

việc thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT

chỉnh và đưa ra các giải pháp phù hợp, đảm bảo mọi

để đảm bảo mọi hoạt động của Công ty có hiệu

nguồn lực sẵn sàng cho mục tiêu tăng trưởng bền

quả;

vững.

Chỉ đạo Ban Điều hành Công ty vận hành, sản
xuất hiệu quả đối với các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ
thường niên đề ra;

•

Chăm lo phúc lợi cho người lao động chính là mục

để kịp thời chỉ đạo và giám sát các hoạt động

bạch để thuận lợi cho việc điều hành và thực

•

•

Áp dụng các nguyên tắc và thông lệ quản trị tốt
được chấp nhận rộng rãi trên thế giới vào công
tác quản trị công ty. Chú trọng đến trách nhiệm
xã hội và môi trường, cân đối hài hòa với mục
tiêu sản xuất. Nỗ lực nhằm giảm thiểu các tác
động tiêu cực có thể gây ảnh hưởng xấu đến môi
trường, hệ sinh thái và cộng đồng;
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PHẦN V

QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng quản trị
Ban Kiểm soát

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của
Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban
Kiểm soát
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Danh sách thành viên Hội đồng quản trị (tại ngày 31/12/2021)
STT Thành viên

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

Ông Lê Tuấn Hải - Thành viên độc lập HĐQT

Ngày miễn nhiệm

1

Ông Huỳnh Minh Hải

Chủ tịch HĐQT

18/06/2020

-

2

Ông Lê Tuấn Hải

Thành viên độc lập HĐQT

22/06/2017

-

3

Ông Trần Thế Du

Thành viên độc lập HĐQT

23/05/2019

-

4

Ông Nguyễn Văn Thịnh

Thành viên HĐQT

12/04/2012

5

Ông Nguyễn Tấn Tài

Thành viên HĐQT

18/06/2020

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Quá trình công tác:
•

Từ 01/2008 - 12/2008 : Giám đốc Công ty Thủy điện Thác Mơ - Uỷ viên Hội đồng quản trị đại diện 30% phần
vốn Nhà nước (vốn của EVN).

•

Từ 01/2009 - 03/2011: Tổng Giám đốc CTCP Thủy điện Thác Mơ - Uỷ viên Hội đồng quản trị đại diện 30%
phần vốn Nhà nước (vốn của EVN).

•

Từ 11/2013 - 09/2015: Phó Tổng Giám đốc CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

•

Từ 03/2006 - nay: Giám đốc Kỹ thuật ngành điện - CTCP Cơ Điện lạnh (REE)

-

•

Từ 06/2017 - nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam

-

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Giám đốc Kỹ thuật ngành điện - CTCP Cơ Điện lạnh (REE)

Ông Huỳnh Minh Hải - Chủ tịch HĐQT

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT
¨Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Ông Nguyễn Tấn Tài - Thành viên HĐQT

Quá trình công tác:

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

•

Từ 12/1987 - 09/1989: Tổ trưởng Tổ lắp đặt điện của BQLCTXD Nhà máy xay xát XK Hậu Giang

Quá trình công tác:

•

Từ 10/1989 - 02/1991: Trưởng phòng kỹ thuật Nhà máy xay xát XK Hậu Giang

•

•

Từ 03/1991 - 09/1991: Tổ trưởng bộ phận xay xát Nhà máy xay xát XK Hậu Giang

•

Từ 10/1991 - 05/1992: Tổ trưởng bộ phận kỹ thuật Nhà máy xay xát XK Hậu Giang.

•

Từ06/1992 - 09/1994: CBKT phòng KHKT-VT Sở Điện lực Sóc Trăng

•

Từ 09/1994 - 12/1996: Phó phòng KHKT-VT Sở Điện lực Sóc Trăng.

•

Từ 12/1996 - 05/2008: Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sóc Trăng

•

Từ 1998 - 2003: Bí Thư Chi bộ Cơ sở Điện lực Sóc Trăng

•

Từ 2003 - 2019: Bí thư Đảng Ủy Điện lực Sóc Trăng

•

Từ 2004 - 2021: Đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng các khoá 7, 8 và 9 (Nhiệm kỳ 2004 - 2011; 2011 - 2016; 2016
- 2021)

•

Từ 06/2008 - 09/2019: Giám đốc Công ty Điện lực Sóc Trăng

•

Từ 09/2019 - 06/2020: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Điện Miền Nam

•

Từ 06/2020 - Nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy Điện Miền Nam

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Chủ tịch HĐQT
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không
¨Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
Ông Trần Thế Du - Thành viên độc lập HĐQT
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác:
•

Từ 06/2010 - 06/2012: Công tác tại Phòng Kỹ thuật - Công ty Điện lực Bình Phú (Tổng công ty Điện lực TP.
Hồ Chí Minh).

•

Từ 07/2012 - 10/2014: Công tác tại Ban Quan hệ Quốc tế (Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh).

•

Từ 11/2014 - 02/2019: Công tác tại Ban Quản lý Đầu tư (Tổng Công ty Điện lực Miền Nam).

•

Từ 03/2019 - nay: Chuyên viên Ban Tổng hợp - Thư ký Chủ tịch Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.

•

Từ 05/2019 - nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Chuyên viên Ban Tổng hợp - Thư ký Chủ tịch Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.
¨Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 0 cổ phiếu, chiếm 0 vốn điều lệ
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Từ 1999 - 2007: Chuyên viên Phòng Kỹ thuật sản xuất - Công ty Điện lực 2 (nay là Tổng công ty Điện lực Miền
Nam).

•

Từ 2007 - 2009: Chuyên viên Văn phòng Công ty Điện lực 2 (nay là Tổng công ty Điện lực Miền Nam) phụ
trách công tác tổng hợp.

•

Từ 2009 - 2010: Phó Chánh Văn phòng Công ty Điện lực 2 (nay là Tổng công ty Điện lực Miền Nam) phụ trách
mảng tổng hợp.

•

Từ 2010 - 2017: Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty Điện lực Miền Nam phụ trách mảng tổng hợp.

•

Từ 2018 - 2019: Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Lưới điện trực thuộc Tổng công ty Điện lực Miền Nam.

•

Từ 01/2020 - nay: Trưởng Ban Tổng hợp trực thuộc Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.

•

Từ 06/2020 - nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Trưởng Ban Tổng hợp trực thuộc Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực
Miền Nam.
¨Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
Ông Nguyễn Văn Thịnh - Thành viên HĐQT
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
Quá trình công tác:
•

Từ 1976 - 1981: Công tác tại Sở Công thương Sông Bé.

•

Từ 1981 - 1998: Công tác tại Công ty Điện lực Đồng Nai.

•

Từ 1998 - 2007: Trưởng phòng Quản lý xây dựng Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.

•

Từ 2007 - 2018: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.

•

Từ 04/2012 - nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Giám Đốc Công ty CP Thủy điện Liên Gich
¨Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 440.000 cổ phiếu, chiếm 0,44% vốn điều lệ
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Các hoạt động của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2021, HĐQT đã đưa ra các nghị quyết, quyết định sau:

Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của nhà đầu tư và các cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị đã làm đúng trách
nhiệm, quyền hạn, cùng với Ban Tổng Giám đốc điều hành của Công ty để giám sát, triển khai thực hiện các chỉ
tiêu và Nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông đề ra trong năm 2021. Mọi đề xuất của HĐQT đều được cân nhắc cẩn

Ngày

Nội dung

Tỷ lệ thông
qua

1

02/QĐ-SHPHĐQT

5/1/2021

Quyết định của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng
văn bản): Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu, gói thầu
xử lý bồi lắng khu vực cửa nhận nước năm 2021, công trình
nhà máy thủy điện Đa M’Bri.

80%

2

06/QĐ-SHPHĐQT

18/1/2021

Quyết định của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng
văn bản): Phê duyệt quyết toán Quỹ lương năm 2020.

80%

3

10/QĐ-SHPHĐQT

2/2/2021

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu xử lý bồi lắng
khu vực cửa nhận nước năm 2021, công trình nhà máy thủy
điện Đa M’Bri.

80%

Thông qua chủ trương áp dụng chế độ ATĐ trong năm
2020 trên cơ sở vận dụng và thực hiện theo Quy chế số
96/QĐ-EVN ngày 26/03/2018 của Tập đoàn Điện lực
Việt Nam. Đề nghị BKS hỗ trợ rà soát, làm việc cùng
với BĐH Công ty về chi phí ATĐ chi trong năm 2020
theo chủ trương trên. Trên cơ sở đó, HĐQT sẽ xem xét,
quyết định
Chỉ đạo BĐH khẩn trương làm việc với Ngân hàng để
vay bổ sung vốn lưu động và báo cáo lại HĐQT về giải
pháp tín dụng để bổ sung vốn lưu động để HĐQT xem
xét, quyết định.

100%

7/4/2021

Nghị quyết của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng
văn bản): Chỉ đạo BĐH về áp dụng chế độ an toàn vận hành
điện năm 2020

100%

100%

STT

Số Nghị quyết
Quyết định

trọng, tuân thủ pháp luật cũng như Quy chế nội bộ, quy định hoạt động đã ban hành trên cơ sở Điều lệ của SHP.
Ngoài ra, HĐQT thường xuyên cập nhật những quy định mới của Luật Chứng Khoán hay Luật Doanh Nghiệp để
có những điều chỉnh kịp thời, đưa ra các quyết định phù hợp với luật hiện hành để giúp Công ty duy trì hoạt động
kinh doanh một cách ổn định, thích nghi với biến động của thị trường.
Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc điều hành
Trong năm 2021, HĐQT Công ty Cổ phần Thuỷ điện Miền Nam đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Tổng
Giám Đốc như sau:
•

Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Báo cáo
thường niên năm 2020, Báo cáo tài chính các quý của năm 2021 và Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu

•

năm 2021;
•

Tổng kết tình hình hoạt động năm 2020 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2021;

•

Chỉ đạo việc chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

•

Chỉ đạo thực hiện công tác xử lý hút bùn cát khu vực cửa nhận nước nhà máy Đa M’Bri thuộc kế hoạch năm
2021 cũng như kế hoạch, giải pháp xử lý về lâu dài tình trạng bồi lắng khu vực cửa nhận nước nhà máy Đa

4

15/QĐ-SHPHĐQT

2/3/2021

M’Bri;
•

Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành;

•

HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức hoạt động, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công

•

tác quản lý Công ty;
•

Chỉ đạo triển khai, chi trả tạm ứng cổ tức của năm 2020 bằng tiền mặt.

5

Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

STT

Thành viên HĐQT

Số buổi họp HĐQT
tham dự

Tỷ lệ tham dự họp

1

Ông Huỳnh Minh Hải

9/9

100%

2

Ông Lê Tuấn Hải

9/9

100%

3

Ông Trần Thế Du

9/9

100%

4

Ông Nguyễn Văn Thịnh

9/9

100%

5

Ông Nguyễn Tấn Tài

9/9

100%

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 9 phiên họp trực tiếp và 19 lần tiến hành lấy ý kiến bằng

20/NQ-SHPHĐQT

6

22/QĐ-SHPHĐQT

13/4/2021

HĐQT thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham
dự và thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
như sau:
• Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2021 ngày đăng ký cuối cùng tham dự
họp): 21/05/2021
• Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: 24/06/2021

7

23/NQ-SHPHĐQT

13/4/2021

- Phê duyệt quyết toán Quỹ an toàn vận hành điện năm
2020.
- Thông qua tuyển dụng nhân sự.

80%

24/5/2021

Các thành viên HĐQT cho ý kiến về một số nội dung liên
quan đến hoạt động của Công ty để Thành viên HĐQT là
người người đại diện vốn báo cáo xin ý kiến của Chủ sở hữu
vốn là Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam.

100%

17/6/2021

Nghị quyết của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng
văn bản): Thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
sang ngày 30/06/2021 do thực hiện giãn cách để phòng
chống dịch COVID-19.

100%

28/6/2021

Nghị quyết của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng
văn bản): Tiếp tục thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường
niên 2021 sang ngày 29/07/2021 do thực hiện giãn cách để
phòng chống dịch COVID-19.

100%

8

26/BB-SHPHĐQT

9

34/NQ-SHPHĐQT

10

37/NQ-SHPHĐQT

văn bản. Nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị quyết được ban hành tương ứng như sau:
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STT

11

Số Nghị quyết
Quyết định

44/ NQ-SHPHĐQT

Ngày

Nội dung

20/7/2021

Nghị quyết về hoãn họp ĐHĐCĐ 2021 (để CBTT):
• Hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam vào ngày
29/07/2021.
• Hủy ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2021: 21/05/2021.
• Công ty sẽ thông báo chốt lại danh sách cổ đông có
quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2021 và gửi thông báo mời họp đến quý cổ đông
sau.
•
•
•
•

12

46/ NQ-SHPHĐQT

20/7/2021

•
•
•
•
•

13

14

15

47/QĐ-SHPHĐQT

49/QĐ-SHPHĐQT

53/QĐ-SHPHĐQT

20/7/2021

20/7/2021

31/7/2021

Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ 2021;
Thông qua kế hoạch chi phí hoạt động năm 2021 và các
chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật;
Thông qua quỹ lương kế hoạch của TGĐ và NLĐ 2021;
Về nâng lương cho nhân sự quản lý: BĐH lập lại tờ trình
để trình HĐQT;
Thông qua kế hoạch chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm
2021;
Thông qua Dự thảo quy chế CBTT và Quy chế KTNB;
Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC 6
tháng đầu năm 2021;
Thống nhất hoãn họp và hủy ngày chốt danh sách cổ
đông tham dự họp 21/05/2021;
BĐH rà soát và trình lại HĐQT về khoản vay bổ sung
vốn lưu động.

Quyết định của HĐQT phê duyệt kế hoạch chọn đơn vị kiểm
toán nội bộ năm 2021. Ủy quyền cho CT.HĐQT phê duyệt
kết quả lựa chọn kiểm toán nội bộ.
Quyết định của HĐQT phê duyệt chi phí hoạt động năm
2021 và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.
Quyết định của HĐQT phê duyệt kết quả lựa chọn kiểm
toán nội bộ (CT.HĐQT ký ban hành QĐ theo ủy quyền của
HĐQT)

Tỷ lệ thông
qua

STT

Số Nghị quyết
Quyết định

Ngày

Nội dung
•
•

100%

•

•

100%
(riêng nội
dung trình
chia cổ tức
năm 2020
8% bằng
cổ phiếu
chỉ thông
qua với tỷ
lệ 60%)

16

54A/QĐ-SHPHĐQT

3/8/2021

•

•

100%

100%

17

54B/QĐ-SHPHĐQT

3/8/2021

Quyết định của HĐQT nâng lương cho Phó TGĐ

100%

18

54C/QĐ-SHPHĐQT

3/8/2021

Quyết định của HĐQT nâng lương cho Giám đốc CNLĐ

100%

19

54D/QĐ-SHPHĐQT

3/8/2021

Quyết định của HĐQT nâng lương cho Kê toán trưởng

100%

100%

100%

•

Về phương án thiết kế, dự toán giai đoạn 1 xử lý bồi lắng
khu vực cửa nhận nước Đa M’Bri.
Về nội dung tư vấn thiết kế xử lý bồi lắng khu vực cửa
nhận nước giai đoạn 2, Công trình nhà máy thủy điện
ĐaM’bri
Thông qua nâng lương cho một số nhân sự quản lý thuộc
thẩm quyền của Hội đồng quản trị: Phó Tổng Giám đốc,
Giám đốc Chi nhánh, Kế toán trưởng
Về gia hạn gói thầu hút bùn khu vực cửa nhận
nước, công trình nhà máy thủy điện Đa M’Bri:
Thông qua chủ trương để nhà thầu Tổng Công ty Xây
Dựng Đường Thủy - CTCP tiếp tục thực hiện gói thầu
này. Yêu cầu Ban điều hành lập lại tờ trình để HĐQT
xem xét.
Thống nhất không thực hiện thủ tục vay ngân hàng
Standard Chartered 100 tỷ đồng theo đề nghị của
Tổng Giám đốc tại tờ trình số 459/TTr-SHP-TCKT ngày
01/8/2021.
Về gia hạn hợp đồng vay ngân hàng Shinhan Bank: Ban
điều hành lập lại tờ trình để Hội đồng quản trị xem xét
quyết định.
Về xem xét tiến độ, kế hoạch đấu tranh bằng pháp lý để
xử lý bồi lắng khu vực cửa nhận nước Đa M’Bri: Yêu cầu
Ban điều hành cập nhật các nội dung đã thực hiện liên
quan (bao gồm đính kèm những biên bản làm việc, văn
bản trao đổi với các cơ quan, chính quyền địa phương…)
và kế hoạch triển khai cụ thể để báo cáo Hội đồng quản
trị xem xét và đóng góp ý kiến.

Tỷ lệ thông
qua

70

71
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STT

Số Nghị quyết
Quyết định

Ngày

Nội dung

•

•

•
20

58/NQ-SHPHĐQT

18/8/2021

•

Tỷ lệ thông
qua

Về lãi suất chậm trả và tiền lãi chậm trả cổ tức 2019 cho
Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam (EVN SPC): Thành
viên Hội đồng quản trị (HĐQT) là Người đại diện vốn
của EVN SPC tại SHP sẽ xin ý kiến chủ sở hữu vốn
về nội dung này và sau đó HĐQT sẽ xem xét quyết
định. Ban điều hành (BĐH) xem xét, cân đối tình hình
tài chính để trả hết số cổ tức năm 2019 còn lại cho EVN
SPC trong tháng 9/2021.
Chỉ đạo BĐH về nội dung liên quan kế hoạch lựa chọn
nhà thầu, gói thầu thi công kè tạm và gia cố mái, hạng
mục xử lý bồi lắng lòng hồ Đa M’Bri.
Chỉ đạo BĐH trong công tác lập kế hoạch, chuẩn bị hồ
sơ, tài liệu để có cơ sở làm việc với cơ quan có thẩm
quyền, quản lý, chuyên môn của địa phương như Sở
TNMT tỉnh Lâm Đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng để hỗ trợ
cho việc xem xét xử lý việc khai thác cao lanh, xả thải
trái phép tại khu vực đầu nguồn suối Đa M’Ble gây ảnh
hưởng, bồi lắng lòng hồ Đa M’Bri.
Về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường
niên 2021: Do đang trong thời gian thực hiện chỉ đạo
của UBND Tp.HCM về tăng cường các biện pháp phòng
chống dịch COVID-19, BĐH nghiên cứu các hình thức
thực hiện phù hợp quy định để tổ chức ĐHĐCĐ thường
niên 2021 trong trường hợp Tp.HCM được giảm/nới lỏng
biện pháp phòng chống dịch hoặc tiếp tục duy trì hay
tăng cường biện pháp phòng chống dịch như hiện nay
để báo cáo HĐQT xem xét sau ngày 15/09/2021.

100%

STT

Số Nghị quyết
Quyết định

27

72/QĐ-SHPHĐQT

28

75/QĐ-SHPHĐQT

Ngày

Nội dung

Tỷ lệ thông
qua

25/9/2021

Quyết định của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng
văn bản): Thống nhất gia hạn vay tại Ngân hàng Shinhan
bổ sung vốn lưu động.

60%

30/9/2021

Quyết định của HĐQT về chốt danh sách cổ đông để
nhận quyền tạm ứng cổ tức năm 2021, quyền tham dự họp
ĐHĐCĐ 2021 và thời gian họp ĐHĐCĐ 2021 (để CBTT)

100%

•

•

29

76/NQ-SHPHĐQT

•
30/9/2021

•

•

21

63/QĐ-SHPHĐQT

30/8/2021

Quyết định của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng
văn bản): Phê duyệt mức lãi suất áp dụng và thanh toán tiền
lãi chậm trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông EVN SPC

100%

22

65/QĐ-SHPHĐQT

14/9/2021

Quyết định của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng
văn bản): Phê duyệt chế độ hỗ trợ cho người lao động trong
phòng, chống dịch Covid - 19

100%

100%

23

67/QĐ-SHPHĐQT

18/9/2021

Quyết định của HĐQT về điều chỉnh mức tiền lương đóng
BHXH, Y Tế, TN cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách và TGĐ
từ 01/01/2021 (căn cứ NQ số 46/NQ-SHP-HĐQT ngày
20/7/2021)

24

68/QĐ-SHPHĐQT

9/18/2021

Quyết định của HĐQT ban hành quy chế kiểm toán nội bộ
(căn cứ NQ số 46/NQ-SHP-HĐQT ngày 20/7/2021)

100%

25

70/QĐ-SHPHĐQT

22/9/2021

Quyết định của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng
văn bản): Hiệu chỉnh quy chế CBTT

100%

26

71/QĐ-SHPHĐQT

23/9/2021

Quyết định của HĐQT ban hành quy chế CBTT

100%

30

78/NQ-SHPHĐQT

8/10/2021

Chỉ đạo BĐH thực hiện một số công tác liên quan nội
dung phương án thiết kế và khảo sát địa chất bổ sung,
dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu xử
lý bồi lắng cửa nhận nước giai đoạn 1, công trình nhà
máy thủy điện Đa M’Bri:
Về
Hệ
thống
điều
khiển
giám
sát
giai
đoạn
2,
nhà
máy
Đa
Dâng
2:
Thống nhất về chủ trương Công ty sẽ thực hiện thay
thế Hệ thống điều khiển giám sát (DCS) giai đoạn 2,
nhà máy Đa Dâng 2. Yêu cầu Ban điều hành cần lập bổ
sung một số nội dung trình HĐQT xem xét.
Chỉ đạo BĐH bổ sung một số nội dung liên quan việc
gia hạn gói thầu hút bùn Đa M’Bri để HĐQT xem xét.
Về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:
Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để thực
hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2020, quyền tham
dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
(ĐHĐCĐ 2021) và thời gian họp ĐHĐCĐ 2021 của
Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam
Ban điều hành tiếp tục xem xét, rà soát danh mục sửa
chữa, cải tạo, nâng cấp trang bị và đầu tư 03 nhà máy
theo tiêu chí ưu tiên cho vận hành an toàn, ổn định
của các nhà máy và hiệu quả mang lại; kết hợp lập
kế hoạch tài chính tại mỗi thời kỳ để cân đối, đánh giá
khả năng thực hiện phù hợp với tình hình tài chính của
Công ty và trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định.

Nghị quyết của HĐQT về gia hạn vay ngân hàng Shinhan
(theo mẫu của Ngân hàng Shinhan)

60%

72

73
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STT

Số Nghị quyết
Quyết định

Ngày

Nội dung

•
•

•

31

81/QĐ-SHPHĐQT

26/10/2021

•

•

•

32

33

Tỷ lệ thông
qua

Phê duyệt hạng mục thay thế hệ thống điều khiển nhà
máy thủy điện Đa Dâng 2
Cho phép Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện
hạng mục thay thế hệ thống điều khiển nhà máy thủy
điện Đa Dâng 2 - giai đoạn 2 thuộc kế hoạch năm 2022.
HĐQT ủy quyền cho ông Lê Tuấn Hải tham gia, hỗ trợ
cùng Ban điều hành Công ty trong quá trình triển khai
thực hiện công tác lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, lập
hồ sơ mời thầu, xét thầu ... cho hạng mục thay thế hệ
thống điều khiển nhà máy thủy điện Đa Dâng 2 - giai
đoạn 2, giai đoạn 3 và trình HĐQT phê duyệt theo thủ
tục quy định.
Về gia hạn gói thầu hút bùn Đa M’Bri:
+ Thống nhất gia hạn gói thầu hút bùn Đa M’Bri
+ Yêu cầu Ban điều hành phải hoàn thiện một số
nội dung liên quan.Đối với khối lượng bổ sung, phát
sinh thêm ngoài khối lượng theo hợp đồng đã ký:
+ Ban điều hành lập lại tờ trình để HĐQT xem xét phê duyệt
+ HĐQT ủy quyền cho các ông Huỳnh Minh Hải, Nguyễn
Văn Thịnh và Trần Thế Du hỗ trợ, cùng làm việc với
Ban điều hành về các nội dung nêu trên trước khi trình
HĐQT xem xét quyết định.
Cho phép Ban điều hành Công ty triển khai hạng mục
hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước
nhà máy thủy điện Đa siat và nhà máy thủy điện Đa
Dâng 2 thuộc kế hoạch 2022.
Về kế hoạch năm 2022:Về kế hoạch sản lượng năm
2022: Thống nhất tính sản lượng kế hoạch năm 2022
theo phương án bình quân sản lượng thực hiện nhiều
năm của các nhà máy.
Về kế hoạch doanh thu năm 2022: Thống nhất tính doanh thu kế hoạch năm 2022 theo phương án giá bán
điện bình quân thực hiện năm 2021 đối với các nhà máy.
Chỉ đạo Ban điều hành khẩn trương chuẩn bị sớm cho
chuyến công tác của HĐQT tại các nhà máy, để xem xét
các hạng mục được nêu trong kế hoạch chi phí 2022.

Quyết định của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng
văn bản): Bổ nhiệm ông Đào Hoàng Dũng giữ chức vụ Phó
Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 15/11/2021. Thời gian
bổ nhiệm 05 năm.

92/QĐ-SHPHĐQT

9/11/2021

98/NQ-SHPHĐQT

Nghị quyết của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng
văn bản):
- Thông qua Dự thảo trình Đại hội đồng cổ đông thường
17/11/2021 niên năm 2021 phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức
năm 2020;
- Thông qua giải quyết chế độ hưu trí cho Phó Tổng Giám
đốc Nguyễn Vĩnh Châu.

STT

Ngày

Nội dung

Tỷ lệ thông
qua

99/QĐ-SHPHĐQT

Quyết định của HĐQT về việc giải quyết chế độ hưu trí cho
17/11/2021 Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Vĩnh Châu (để gửi cơ quan
Bảo hiểm xã hội)

100%

35

101/NQ-SHPHĐQT

Nghị quyết của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng
văn bản):
• Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. hạng mục “Thay
thế Hệ thống DCS nhà máy thủy điện Đa Dâng 2 năm
2022”;
• Phê duyệt phương án thương thảo giảm giá cho phần
18/11/2021
khối lượng giao bổ sung trong năm 2022 thuộc gói thầu
xử lý bồi lắng khu vực cửa nhận nước năm 2021, công
trình nhà máy thủy điện Đa M’Bri;
• Chỉ đạo trong việc chọn đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm
vụ tư vấn thiết kế, lập phương án chuyển nước, bùn cát
từ suối ĐamBle sang hồ chính Đa M’Bri.

60%

36

102/QĐ-SHPHĐQT

Quyết định của HĐQT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà
18/11/2021 thầu. hạng mục “Thay thế Hệ thống DCS nhà máy thủy điện
Đa Dâng 2 năm 2022” (để đăng thông tin đấu thầu)

60%

37

104/QĐ-SHPHĐQT

Quyết định của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng
văn bản): Thông qua danh sách ứng viên để trình Đại hội
22/11/2021 đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, nhiệm
kỳ 2017 - 2022 và phân công trong công tác điều hành Đại
hội.

100%

38

107/QĐ-SHPHĐQT

Quyết định của HĐQT ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt
29/11/2021 động Công ty (ban hành căn cứ Nghị quyết số 106/NQSHP-ĐHĐCĐ ngày 25/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông).

39

108/QĐ-SHPHĐQT

Quyết định của HĐQT ban hành quy chế nội bộ về quản
29/11/2021 trị Công ty (ban hành căn cứ Nghị quyết số 106/NQ-SHPĐHĐCĐ ngày 25/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông).

40

109/QĐ-SHPHĐQT

Quyết định của HĐQT ban hành quy chế hoạt động của
29/11/2021 HĐQT (ban hành căn cứ Nghị quyết số 106/NQ-SHPĐHĐCĐ ngày 25/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông)

41

112/QĐ-SHPHĐQT

Quyết định của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng
văn bản): Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu
13/12/2021 “Cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2021” và ủy quyền
cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
trong trường hợp thương thảo với nhà thầu thành công.

42

113/QĐ-SHPHĐQT

Quyết định của Chủ tịch HĐQT phê duyệt kết quả lựa chọn
16/12/2021 nhà thầu, gói thầu “Cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm
2021” (thực hiện theo ủy quyền của HĐQT)

116/QĐ-SHPHĐQT

Quyết định của HĐQT về triển khai phương án phát hành cổ
phiếu để trả cổ tức năm 2020 (ban hành căn cứ Nghị quyết
27/12/2021 số 106/NQ-SHP-ĐHĐCĐ ngày 25/11/2021 của Đại hội
đồng cổ đông để bổ sung hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước)

117/QĐ-SHPHĐQT

Quyết định của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng
văn bản): Phê duyệt kết quả thương thảo giảm giá và các
nội dung liên quan đến việc giao khối lượng bổ sung thực
27/12/2021
hiện trong năm 2022 thuộc gói thầu “Xử lý bồi lắng khu vực
cửa nhận nước năm 2021, Công trình Nhà máy thủy điện
Đa M’Bri”

34

60%

Số Nghị quyết
Quyết định

43
60%

44

100%

60%
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BAN KIỂM SOÁT
STT

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

Ngày miễn nhiệm

Hoạt động giám sát của BKS đối với hoạt động của HĐQT, BTGĐ và Ban
quản lý Công ty trong năm 2021

Trưởng BKS

22/6/2017

-

Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty, đảm

Thành viên BKS

1

Ông Võ Thái

2

Bà Đỗ Thị Hải Âu

Thành viên BKS

28/4/2016

25/11/2021

3

Bà Nguyễn Thị Thu Huệ

Thành viên BKS

23/5/2019

-

4

Ông Mai Quang Trung

Thành viên BKS

25/11/2021

-

bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quy định, quy
chế quản trị của công ty.
Trong năm 2021, Ban kiểm soát thực hiện giám sát HĐQT, Tổng Giám đốc về việc triển khai, thực hiện đánh giá
các hoạt động kinh doanh của Công ty. Kết quả giám sát được thực hiện với nội dung như sau:
•

Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021;

Ông Võ Thái - Trưởng Ban kiểm soát

•

Các giải pháp để hoàn thành kế hoạch, nâng cao hiệu quả SXKD;

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

•

Thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông.

Quá trình công tác:

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

•

Từ 2008 - 2011 : Kế toán trưởng CTCP Khoáng sản Bằng Hữu.

•

Từ 2012 - 2013: Kế toán trưởng CTCP Năng lượng tái tạo DVA.

•

Từ 2014 - nay: Kế toán trưởng CTCP Đầu tư Việt Liên Á - Phú Hưng Gia.

Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác tuân thủ Quy

•

Từ 06/2017 - nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.

chế nội bộ về quản trị của Công ty. Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ và tham gia đóng góp ý

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Trưởng Ban kiểm soát

kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị về các công tác như:

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Kế toán trưởng CTCP Đầu tư Việt Liên Á - Phú Hưng Gia.

•

Tổng kết hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch năm 2021;

•

Chuẩn bị nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

•

Xem xét tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021.

•

Xem xét nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị.

¨Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
Bà Mai Quang Trung - Kiểm soát viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
Quá trình công tác:
• Từ 10/2009 - 06/2011: Chuyên viên kế toán Điện lực Long Thành - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.
• Từ 07/2011 - 01/2019: Chuyên viên phòng Tài chính - Kế toán, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.
• Từ 02/2019 - nay: Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.
• Từ 11/2021 - Nay: Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam
Chức vụ hiện nay tại Công ty: Kiểm soát viên
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính, Tổng Công ty Điện
lực Miền Nam
¨Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
Bà Nguyễn Thị Thu Huệ - Kiểm soát viên

Các hoạt động khác
•

Xem xét Báo cáo Tài chính năm 2020 và thực hiện báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 trình Đại hội cổ đông
thường niên 2021. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm
2021 đã thông qua.

•

Xem xét báo cáo tài chính quý I, quý II, quý III của năm 2021, báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2021
và số liệu ước tính kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2021;

•

Xem xét, thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của cổ đông, nhóm cổ đông có tỉ lệ sở hữu như quy định của Điều
lệ công ty về các vấn đề liên quan đến quản lý, điều hành và liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh của

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Công ty. Trong năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư hay phản ảnh nào của cổ đông, nhóm cổ

Quá trình công tác:

đông liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

•

Từ 10/1990 - 11/1997: Kế toán công nợ Xí nghiệp Vật tư vận tải thuộc Công ty Điện lực 2.

•

Từ12/1997 - 08/2007: Kế toán Đầu tư XDCB - Cơ quan Công ty Điện lực 2.

•

Từ 08/2007 - 09/2015: Kế toán trưởng CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực.

•

Từ 09/2015 - 02/2016: Kế toán tổng hợp tại Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của EVN SPC

•

Từ 03/2016 - nay: Chuyên viên Ban kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính của EVN SPC.

•

Từ 05/2019 - nay: Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.

Đánh giá của Ban kiểm soát
Thông qua quá trình giám sát, BKS ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên
HĐQT và Ban Điều hành SHP. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã hoạt động theo đúng quy định pháp luật Việt
Nam, Điều lệ Công ty trong quá trình chỉ đạo, quản lý Công ty phù hợp với thẩm quyền của các bên. Các Nghị

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Kiểm soát viên

quyết của HĐQT đều bám sát thực tiễn, tình hình thực tế của thị trường để đảm bảo Ban Điều hành có thể đáp ứng

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Chuyên viên Ban kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính của EVN SPC.

theo yêu cầu và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó, các cuộc họp HĐQT được tổ chức thường niên

¨Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ

đều có sự tham gia của BKS và Ban Tổng Giám đốc nhằm giải quyết các vấn đề khúc mắc trong hoạt động kinh
doanh cũng như thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển của Công ty.
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN
LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN
TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT
ĐVT: đồng
STT

Họ và tên

Chức vụ

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty
với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ
Số Nghị quyết/
Mối quan
Địa chỉ trụ
Số Giấy NSH*,
Quyết định
Nội dung, số
Tên tổ chức/ hệ liên
sở chính/
STT
ngày cấp, nơi
của ĐHĐCĐ/ lượng, tổng giá
cá nhân
quan với
Địa chỉ liên
cấp NSH
HĐQT... thông
trị giao dịch
công ty
hệ
qua

Tổng Thu nhập
1

Hội đồng quản trị
1

Ông Huỳnh Minh Hải

Chủ tịch HĐQT

2

Ông Lê Tuấn Hải

Thành viên HĐQT

99.360.000

3

Ông Trần Thế Du

Thành viên HĐQT

99.360.000

4

Ông Nguyễn Văn Thịnh

Thành viên HĐQT

99.360.000

5

Ông Nguyễn Tấn Tài

Thành viên HĐQT

99.360.000

Tổng Công
ty Điện Lực
Miền Nam

Cổ đông
lớn

72 Hai Bà
0300942001Trưng, P.Bến
07/04/2010- Sở
Nghé, Q.1,
KH&ĐT Tp.HCM
TP.HCM

Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty
Năm 2021, Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam
(SHP) đã nỗ lực vận hành quản trị công ty theo các
nguyên tắc, quy định đối với một công ty cổ phần đại
chúng niêm yết; tiến hành các thủ tục, các bước cho

Ông Võ Thái

Trưởng BKS

99.360.000

2

Bà Đỗ Thị Hải Âu

Thành viên BKS

55.000.000

3

Bà Nguyễn Thị Thu Huệ

Thành viên BKS

60.000.000

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, đảm bảo lợi ích cổ

4

Ông Mai Quang Trung

Thành viên BKS

5.000.000

đông Công ty theo đúng chức năng, quyền hạn và

việc tổ chức ĐHĐCĐ đúng quy trình.
Công ty thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết của

nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra, đồng

Ban điều hành

thời hoàn thiện hoạt động quản trị công ty cho phù hợp

1

Ông Thang Thanh Hà

Tổng Giám đốc

561.600.000

2

Ông Nguyễn Vĩnh Châu

Phó Tổng Giám đốc

616.520.892

3

Ông Đào Hoàng Dũng

Phó Tổng Giám đốc

74.469.045

với Quy chế quản trị công ty đại chúng ban hành.
Mọi hoạt động của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc
và các cấp quản lý khác đều được báo cáo đầy đủ,
tuân thủ Luật Doanh Nghiệp, Pháp luật hiện hành
cũng như các Điều lệ quy định của SHP, đảm bảo tính

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

công bằng, minh bạch, tôn trọng quyền và lợi ích hợp
pháp của cổ đông.

1

Lê Thanh Hải

Quan hệ với
người nội bộ

Người phụ trách
quản trị kiêm thư
ký công ty

Thanh toán
tiền lãi chậm
1.135.201.205
trả cổ tức
2019

Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với
công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

1

Người thực hiện
giao dịch

30/8/2021

Ghi chú

623.154.919

Ban kiểm soát

STT
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Số cổ phiếu sở hữu đầu Số cổ phiếu sở hữu cuối Lý do tăng,
giảm (mua,
kỳ
kỳ
bán, chuyển
đổi, thưởng...)
Số cổ phiếu

Tỷ lệ

Số cổ phiếu

Tỷ lệ

2000

0,00%

200

0,00%

Ngoài ra, vấn đề quản trị Công ty còn được ban lãnh
đạo Công ty hết sức quan tâm, tạo điều kiện cho các
thành viên trong ban điều hành được tham gia các
chương trình đào tạo dài hạn và ngắn hạn nhằm nâng
cao chất lượng quản trị Công ty. Đây sẽ là nền tảng

Bán

giúp doanh nghiệp phát triển kinh doanh hiệu quả,
giảm chi phí vốn cũng như tạo niềm tin cho các nhà
đầu tư hiện hữu và thu hút khách hàng tiềm năng
trong tương lai.

PHẦN VI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
KIỂM TOÁN 2021

Ý kiến kiểm toán
Báo cáo tài chính kiểm toán 2021
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BÁO CÁO 2021
THƯ ỜNG NI ÊN
Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 05 tháng 04 năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT

