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I. L�CH S� HO�T ��NG C�A CÔNG TY 

1. Nh�ng s� ki�n quan tr�ng 

Thu� �i�n Thác Bà là nhà máy thu� �i�n �u tiên c�a Vi�t Nam. Công tác 

kh�o sát thi�t k� xây d�ng Nhà máy Thu� �i�n Thác Bà ���c ti�n hành t� n
m 

1959 ��n n
m 1961. Sau h�n 10 n
m xây d�ng, ngày 5 tháng 10 n
m 1971, Nhà 

máy �ã kh�i ��ng t� máy s� 1 và hoà l��i �i�n qu�c gia. 

Nhà máy thu� �i�n Thác Bà ban �u là ��n v� tr�c thu�c Công ty �i�n l�c 

���c thành l�p theo Quy�t ��nh s� 244 �T-NCQLKT-1 ngày 10 tháng 8 n
m 

1971 c�a B� tr��ng B� �i�n và Than, sau �ó ���c chuy�n thành ��n v� h	ch 

toán ph� thu�c Công ty �i�n l�c I theo Quy�t ��nh s� 478 NL/TCCB-L� ngày 

30 tháng 06 n
m 1993 c�a B� tr��ng B� N
ng l��ng.  

Ngày 04/03/1995, B� tr��ng b� N
ng l��ng �ã ra Quy�t ��nh s� 

100/NL/TCCB-L� chuy�n Công ty Thu� �i�n Thác Bà v� T�ng Công ty �i�n 

l�c Vi�t Nam. 

Ngày 30/3/2005, Nhà máy Thu� �i�n Thác Bà ���c chuy�n thành Công ty 

Thu� �i�n Thác Bà, là công ty thành viên h	ch toán ��c l�p thu�c T�ng Công ty 

�i�n l�c Vi�t Nam theo Quy�t ��nh s� 19/2005/Q�-BCN c�a B� Công nghi�p. 

Ngày 24/10/2005, B� Công nghi�p ra Quy�t ��nh s� 3497/Q�-BCN v� vi�c 

phê duy�t ph��ng án và chuy�n Công ty Thu� �i�n Thác Bà thành Công ty c� 

phn Thu� �i�n Thác Bà. 

Ngày 31/03/2006, Công ty c� phn Th�y �i�n Thác Bà chính th�c �i vào 

ho	t ��ng theo Gi�y ch�ng nh�n �KKD s� 1603000069 do S� K� ho	ch và �u 

t� t�nh Yên Bái c�p.  

Ngày 29/08/2006, C� phi�u c�a Công ty c� phn Th�y �i�n Thác Bà (mã 

ch�ng khoán TBC) ���c chính th�c niêm y�t t	i Trung tâm giao d�ch ch�ng 

khoán Hà N�i (HaSTC). 

Ngày 19/10/2009, C� phi�u c�a Công ty �ã ���c chính th�c niêm y�t t	i S� 

giao d�ch ch�ng khoán Thành ph� H� Chí Minh (HOSE). 
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Ngày 14/7/2010, Công ty �ã thành l�p chi nhánh – Trung tâm d�ch v� k� 

thu�t v�i nhi�m v�  s a ch!a thi�t b�, công trình c�a Nhà máy thu� �i�n Thác Bà 

và th�c hi�n các h�p ��ng d�ch v� k� thu�t v�i khách hàng.  

2. Quá trình phát tri�n 

2.1. Ngành ngh� kinh doanh 

Theo Gi�y ch�ng nh�n �KKD do S� K� ho	ch và �u t� t�nh Yên Bái c�p 

và thay ��i gn nh�t (ln 1) ngày 07/05/2008, Công ty c� phn Th�y �i�n Thác 

Bà  ho	t ��ng trong các l"nh v�c sau: 

- S�n xu�t, kinh doanh �i�n n
ng; 

- Qu�n lý, v�n hành, s a ch!a, b�o d�#ng, �	i tu, c�i t	o các công trình th�y 

công, công trình ki�n trúc, thi�t b� c�a nhà máy th�y �i�n và tr	m bi�n áp; 

- Thí nghi�m, hi�u ch�nh các thi�t b� �i�n; 

- Mua bán, xu�t nh�p kh$u v�t t�, thi�t b�; 

- T� v�n l�p d� án �u t� xây d�ng, qu�n lý �u t� xây d�ng, t� v�n giám sát 

thi công xây l�p các công trình �i�n; 

- �u t� các công trình ngu�n và l��i �i�n; 

- B�i d�#ng, �ào t	o v� qu�n lý, v�n hành, b�o d�#ng và s a ch!a thi�t b� nhà 

máy �i�n;  

- Kinh doanh d�ch v� v�n t�i và du l�ch. 

- ��nh h��ng phát tri�n 

2.2. Tình hình ho�t �	ng 

 Hi�n nay, Công ty v%n duy trì t�t ho	t ��ng s�n xu�t �i�n và m� r�ng ho	t 

��ng cung c�p d�ch v� k� thu�t, bao g�m: �ào t	o, v�n hành, s a ch!a cho các 

nhà máy th�y �i�n. 

3. ��nh h��ng phát tri�n 

3.1. M�c tiêu ch� y u c�a công ty 

- Xây d�ng công ty tr� thành công ty �	i chúng m	nh có uy tín trên th� tr�&ng 

ch�ng khoán Vi�t Nam, t� l"nh v�c qu�n lý �u t� thu� �i�n dn dn phát 

tri�n �a ngành sang �u t� tài chính, các l"nh v�c khác nh'm gia t
ng giá tr� 



Báo cáo th��ng niên 2011      

Công ty c� ph�n th�y �iên Thác Bà 

 
5

công ty, gia t
ng l�i nhu�n và c� t�c c� �ông phát huy th� m	nh truy�n 

th�ng v
n hoá doanh nghi�p nâng cao th��ng hi�u công ty.    

- Xây d�ng thành công ty �a ngành trong �ó có các l"nh v�c phát �i�n, phân 

ph�i �i�n, �u t� tài chính và các l"nh v�c khác. 

- Phát tri�n Trung tâm d�ch v� thành ��n v� hàng �u trong l"nh v�c cung c�p 

d�ch v� k� thu�t cho các nhà máy �i�n. 

- Xây d�ng công ty có ti�m l�c tài chính m	nh, kinh doanh có hi�u qu�; B�o 

toàn và phát tri�n v�n c� �ông. 

3.2. Chi n l�!c phát tri�n trung và dài h�n 

a. M�c tiêu giai �o�n 2011-2015 

- Kinh doanh có hi�u qu�, b�o toàn và phát tri�n v�n c� �ông; ��m b�o các 

ch� tiêu s�n xu�t kinh doanh c� b�n nh� sau: 

Ch" tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 

Doanh thu (t� ��ng) 180 210 230 250 270 

Chi phí (t� ��ng) 110 120 140 120 120 

L�i nhu�n tr��c thu� (t� ��ng) 70 90 90 130 150 

C� t�c (%) 7,0 10 10 12 12 

- �u t� c�i t	o, nâng c�p và hi�n �	i hoá nhà máy ��m b�o các thi�t b� luôn 

s(n sàng và �áp �ng yêu cu v�n hành �n ��nh. Các d� án chính là: �	i tu 

nâng c�p t� máy s� 3, là t� máy cu�i cùng ch�a ���c nâng c�p; nâng c�p h� 

th�ng �i�u khi�n, �o l�&ng, b�o v� và giám sát nhà máy b'ng h� th�ng m�i, 

s  d�ng công ngh� hi�n �	i (DCS); thay các máy bi�n áp c), có t�n hao l�n 

b'ng các máy m�i; �	i tu h� th�ng công trình ki�n trúc, công trình thu� 

công, h� th�ng ��p.  

- �u t� vào các d� án thu� �i�n v�a và nh*. Trong �ó, chú tr+ng �u t� vào 

d� án thu� �i�n có công su�t thi�t k� trên 10MW.  

- Phát tri�n các ngành ngh� kinh doanh g�n v�i s�n xu�t �i�n n
ng �� phát 

huy n
ng l�c v� lao ��ng, trang thi�t b� k� thu�t c�a công ty nh�: d�ch v� 

qu�n lý, v�n hành các nhà máy thu� �i�n trong khu v�c. Tr��c m�t, trong 
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n
m 2011, cn hoàn thi�n t� ch�c c�a Trung tâm d�ch v� k� thu�t. Khi công 

tác t� ch�c s�n xu�t, ngu�n nhân l�c ... �ã �n ��nh s, ti�n hành c� phn hoá 

��n v� này và Công ty s, n�m c� phn chi ph�i. 

- Chuy�n v
n phòng công ty v� Hà N�i �� thu�n l�i cho các giao d�ch v�i các 

��i tác, thu�n l�i cho vi�c th�c hi�n các nghi�p v� �u t�, tài chính và thu 

hút ���c các lao ��ng ch�t l��ng cao. Các b� ph�n chuy�n v� làm vi�c t	i 

v
n phòng m�i là: Ban lãnh �	o, v
n phòng, các phòng nghi�p v�. Tr��c 

m�t, trong n
m 2012, ph�i ti�n hành xem xét l�a ch+n các d� án xây d�ng 

�� �� xu�t ph��ng án l�a ch+n.   

- Phát tri�n kinh doanh b�t ��ng s�n, �u t� tài chính, du l�ch... 

b. M�c tiêu giai �o�n 2016- 2020 

- Duy trì, t�n d�ng t�i �a kh� n
ng phát �i�n c�a nhà máy thu� �i�n Thác Bà. 

- Phát tri�n Công ty c� phn d�ch v� k� thu�t thành doanh nghi�p hàng �u 

trong l"nh v�c cung c�p d�ch v� k� thu�t.  

- Ti�p t�c gia t
ng �u t� thu� �i�n v�a và nh*. V�i các d� án �ã �u t� góp 

v�n trong giai �o	n 2010 -2015, Công ty s, ti�p t�c �u t� �� n�m quy�n chi 

ph�i v�i t� l� n�m gi! t� 51% tr� lên 

- S  d�ng có hi�u qu� ngu�n v�n kh�u hao c� b�n hàng n
m và l�i nhu�n �� 

l	i, công ty có th� ch� ��ng tìm ki�m các c� h�i �u t� tài chính, b�t ��ng 

s�n. 

- Ti�p t�c phát tri�n kinh doanh du l�ch. M� r�ng các các tour du l�ch không bó 

h-p trong ph	m vi Yên Bái, Tuyên Quang.  

 

II. BÁO CÁO C�A H�I �#NG QU$N TR� 

N
m 2011, H�i ��ng qu�n tr� Công ty c� phn Th�y �i�n Thác Bà �ã ti�p t�c 

c�ng c�, t
ng c�&ng công tác ch� �	o, giám sát ho	t ��ng c�a Ban T�ng Giám 

��c, ho	t ��ng c�a Công ty, ��a Công ty hoàn thành nhi�m v� k� ho	ch SXKD. 

C� th� nh� sau: 
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1. Nh�ng nét n�i b
t c�a k t qu% ho�t �	ng trong n&m 

N
m 2011, trong b�i c�nh n�n kinh t� c� n��c, c�a ngành �i�n g.p nhi�u 

khó kh
n, s�n l��ng �i�n phát c�a Công ty không �	t �e d+a s, �nh h��ng l�n 

��n thu nh�p c�a NL�, song v�i s� lãnh �	o sáng su�t c�a H�QT nên thu nh�p 

NL� ���c ��m b�o, �&i s�ng tinh thn ng�&i lao ��ng nâng cao, NL� ph�n 

kh�i yên tâm làm vi�c nâng cao hi�u qu� s�n xu�t kinh doanh. 

N
m 2011, H� th�ng qu�n lý ISO: 9001 và ISO: 14001 ���c duy trì và áp 

d�ng hi�u qu�. Công ty �ã ti�p t�c hi�u ch�nh và ban hành l	i h� th�ng quy ch� 

sau 5 n
m ho	t ��ng 

C�ng c� công tác cán b�, th�c hi�n t�t công tác quy ho	ch, ki�m �i�m, nh�n 

xét �ánh giá Cán b� hàng n
m, trên c� s� �ó �� b� nhi�m, mi/n nhi�m ho.c 

thay th� cho phù h�p v�i tình hình th�c t� qu�n lý. �i�u chuy�n các k� s�, 

chuyên viên các ��n v� phù h�p v�i tình hình qu�n lý m�i. 

Rà soát l	i ��nh biên, biên ch�, b� trí nhân l�c hi�u qu�, chuy�n �i ca v�n 

hành t� 6 ng�&i xu�ng 5 ng�&i/ca t� ngày 01/01/2012, hi�n nay �ã �i vào �n 

��nh. 

T
ng c�&ng công tác qu�n lý tài chính, giám sát ch.t ch, chi tiêu, ti�t ki�m 

ch�ng lãng phí. 

Th�c hi�n c�i t	o l	i c�nh quan toàn b� nhà máy, t� ch�c thành công l/ k� 

ni�m 40 n
m ngày thành l�p nhà máy và �ón Huân ch��ng ��c l�p h	ng ba, 

huân ch��ng lao ��ng h	ng 3... 

K�t thúc vi�c �	i tu nâng c�p toàn di�n nhà máy Th�y �i�n Thác Bà sau 40 

n
m ��a vào v�n hành. 

�ã và �ang th�c hi�n t�t vi�c m� r�ng d�ch v� k� thu�t ra bên ngoài. 

2. Tình hình th�c hi�n so v�i k  ho�ch 

Công ty �ã th�c hi�n nhi�u bi�n pháp �� gi�m chi phí, h	 giá thành, chi phí 

th�c t� là 106,8 t� b'ng 91% k� ho	ch (k� ho	ch là 117,4 t�). 

Các ch� tiêu chính �	t ���c n
m 2011: 
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TT Ch" tiêu chính �VT K  ho�ch Th�c hi�n T' l� 

1 S�n l��ng �i�n 

th��ng ph$m 

Tri�u KWh 304 262,6 86,4% 

2 T�ng doanh thu T� ��ng - 189,76 - 

3 L�i nhu�n tr��c 

thu� 

T� ��ng - 82,90 - 

4 Thu nh�p trên c� 

phi�u (EPS) 

��ng - 1.193 - 

* T�i th�i �i�m t� ch�c ��i h	i c� �ông th
�ng niên n�m 2011 (ngày 

8/8/2011), Công ty và EVN ch
a th�a thu�n �
c giá mua bán �i�n cho nên 

trong K� ho�ch SXKD n�m 2011 �
c ��i h	i ��ng c� �ông công ty thông qua 

không có các ch� tiêu v� k� ho�ch doanh thu và li nhu�n. 

3. Nh�ng thay ��i ch� y u trong n&m: 

Trong n
m 2011, Công ty không có thay ��i l�n v� nh!ng kho�n �u t� 

l�n, thay ��i chi�n l��c kinh doanh, s�n ph$m và th� tr�&ng m�i. 

4. Tri�n v�ng và k  ho�ch trong t�(ng lai 

N
m 2012, Công ty ph�n ��u duy trì s�n xu�t �i�n, v�n hành ��m b�o an 

toàn thi�t b�, con ng�&i 

Phát tri�n TTDVKT, tìm ki�m nhi�u ��i tác �� cung c�p d�ch v�, ti�n t�i 

thành l�p công ty TNHH m�t thành viên d�ch v� k� thu�t v�n hành, s a ch!a 

các nhà máy th�y �i�n.  

Ti�p t�c tìm ki�m các c� h�i �u t� góp v�n và qu�n lý vào các công trình 

�i�n, �u tiên vào công trình th�y �i�n v�a và nh* khu v�c Mi�n B�c. 

Nghiên c�u các ph��ng án kinh doanh �u t� tài chính, �u t� b�t ��ng s�n. 

Th�c hi�n tuân th� theo chi�n l��c SXKD giai �o	n 2011-2020./. 

 
III. BÁO CÁO C�A BAN T�NG GIÁM �)C 

1. Báo cáo tình hình tài chính 

- Kh� n
ng sinh l&i: 



Báo cáo th��ng niên 2011      

Công ty c� ph�n th�y �iên Thác Bà 

 
9

 + T� su�t L�i nhu�n sau thu�/Doanh thu thun (%): 43,13 

 + T� su�t L�i nhu�n sau thu�/V�n ch� s� h!u (%):  9,37 

 + T� su�t L�i nhu�n sau thu�/T�ng tài s�n (%):   8,92 

 + T� su�t L�i nhu�n t� H�KD/Doanh thu thun (%): 47,13 

- Kh� n
ng thanh toán: 

 + T� su�t kh� n
ng thanh toán ��n h	n (ln):   5,76 

 + T� su�t kh� n
ng thanh toán nhanh (ln):  1,86                                                     

- Nh!ng bi�n ��ng, nh!ng thay ��i l�n so v�i d� ki�n và nguyên nhân d%n 

��n bi�n ��ng: Không. 

- Giá tr� s� sách t	i th&i �i�m 31/12/2011:  

V�n ch� s� h!u/ T�ng kh�i l��ng c� phi�u = 12.732 ��ng 

- Nh!ng thay ��i v� v�n c� �ông: Không 

- T�ng s� c� phi�u theo t�ng lo	i:  

 + C� phi�u thông th�&ng:  63.500.000 c� phi�u 

 + C� phi�u �u �ãi:   Không 

- T�ng s� c� phi�u �ang l�u hành theo t�ng lo	i: 

 + C� phi�u thông th�&ng: 63.500.000 c� phi�u 

 + C� phi�u �u �ãi: Không 

- S� l��ng c� phi�u d� tr!, c� phi�u qu" theo t�ng lo	i: Không 

- C� t�c: Công ty d� ki�n tr� c� t�c n
m 2011 v�i t� l� là 9,5%, t��ng ���ng 

950�/CP  

2. Báo cáo k t qu% ho�t �	ng s%n xu�t kinh doanh     

Th�c hi�n k� ho	ch s�n xu�t kinh doanh �ã ���c �	i h�i ��ng c� �ông 

th�&ng niên thông quan ngày 8/8/2011 và các Ngh� quy�t c�a H�QT, Lãnh �	o 

cùng t�p th� CBCNV trong Công ty �ã n0 l�c hoàn thành các nhi�m v� s�n xu�t 

kinh doanh. K�t qu� �	t ���c nh� sau: 
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2.1. M	t s* ch" tiêu chính so v�i k  ho�ch và so v�i th�c hi�n n&m 2011 

T

T 
Ch" tiêu �VT 

Th�c hi�n 

n&m 2010 

K  ho�ch 

n&m 2011 

Th�c hi�n 

n&m 2011 

T' l� 

KH/TH  

(%) 

1 S�n l��ng �i�n 

s�n xu�t 

Tri�u kWh 286,90 315,00 266,33 84,5 

2 S�n l��ng �i�n 

th��ng ph$m 

Tri�u kWh 275,53 304,00 262,66 86,4 

3 T� l� �i�n t� 

dùng và t�n th�t 

MBA 

% 3,9 3,49 1,38 - 

4 T�ng doanh thu  Tri�u ��ng 142,774 - 189.767  

- Thu nh�p t� ho	t 

��ng KD 

nt 131.933 - 175.697  

- Thu nh�p khác nt 10.841 - 14.070  

5 L�i nhu�n tr��c 

thu� 

nt 47.678 - 82.903  

6 L�i nhu�n sau 

thu� 

nt 41.269 - 75.788  

* T�i th�i �i�m t� ch�c ��i h	i c� �ông th
�ng niên n�m 2011 (ngày 

8/8/2011), Công ty và EVN ch
a th�a thu�n �
c giá mua bán �i�n cho nên 

trong K� ho�ch SXKD n�m 2011 �
c ��i h	i ��ng c� �ông công ty thông qua 

không có các ch� tiêu v� k� ho�ch doanh thu và li nhu�n. 

2.2. Ho�t �	ng s%n xu�t và kinh doanh �i�n 

L��ng n��c v� h� ch�a trong n
m không cao, ch� �	t 4,767 t� m3 (trung 

bình nhi�u n
m là 5,9 t� m3), l�u l��ng n��c v� bình quân là 150,4 m3/s. 

 Các thông s� chính v� th�y v
n:  

- M�c n��c h� �u n
m, ngày 01/01/ 2011: 50,79 m 

- M�c n��c h� cu�i n
m, ngày 31/12/2011: 55,71 m  
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- M�c n��c th�p nh�t, ngày 17/6/2011: 46,55 m 

- L�u l��ng v� h� l�n nh�t, ngày 23/8/2011: 755,8 m3/s 

- L�u l��ng v� h� trung bình n
m: 150,4 m3/s th�p h�n trung bình nhi�u 
n
m kho�ng 20% (Qtbnn: 190,2 m3/s) 

 Các ch� tiêu chính v� s�n xu�t �i�n th�c hi�n n
m 2011: 

- S�n l��ng �i�n phát: 266.331.801 kWh �	t 84,5 % k� ho	ch (k� ho	ch là 
315 tri�u kWh); 

- S�n l��ng �i�n th��ng ph$m: 262.666.531 kWh �	t 86,4 % k� ho	ch (k� 
ho	ch là 304 tri�u kWh); 

- T� l� �i�n t� dùng và t�n th�t :  1,38 %. 

Lý do 1�n l��ng �i�n 1�n xu�t không �	t k�234	ch: Do yêu cu tích n��c 

ph�c v� �� �i v� �ông xuân ��ng b'ng B�c b� n
m 2012, cho nên �i�u ��2Qu�c 

gia không huy ��ng công su�t 5�a 637289y :3�y �i�n ;39c <72nh!ng :39ng cu�i 

n
m 2011. M.t =39c, l�u l��ng n��c v�2trong n
m 5)ng không �	t theo tn su�t 

65% >72637289y :3�y �i�n B�c ?72@3Aa th��ng ngu�n sông B3�y 5)ng ti�n 37nh 

:Ach n��c ln �u, 3	n ch�2m�t phn n��c v�2H�2;39c <72cu�i n
m 2011. 

Tuy nhiên, l��ng n��c h�2:Ach ��m C�o �Dng k�2ho	ch 

Công tác �	i tu s a ch!a công trình, thi�t b� �ã th�c hi�n ��m b�o ch�t 

l��ng và ti�n ��, góp phn duy trì nhà máy v�n hành �n ��nh, an toàn và hi�u 

qu�, h	n ch� ���c các h� h*ng phát sinh trong v�n hành. 

K� ho	ch SCL n
m 2011 g�m 15 h	ng m�c công trình v�i t�ng giá tr� là 
11,22 t� ��ng  

�E25F211/15 công :GHnh 347n :37nh, ��m C�o ch�t l��ng s a ch!a t�t. Bao 
g�m: 

- �	i tu sàn gian máy, sàn l�p giáp, sàn các máy bi�n th� T1, T2, T3 
- �	i tu ��&ng �ng và van cân b'ng cao trình 40 t� máy s� 2 
- �	i tu nhà h�i tr�&ng và nhà 
n 
- �	i tu máy bi�n áp t� dùng TD91 
- �	i tu máy bi�n áp t� dùng TD92 
- �	i tu t� máy phát �i�n t� máy s� 1 
- �	i tu c$u chân dê h	 l�u 
- �	i tu máy nén khí cao áp N01 
- �	i tu hm cáp 
- �	i tu tr	m bi�n áp 35kV, h	ng m�c: �	i tu thay m�i các b� ch�ng sét 
- �	i tu tr	m bi�n áp 35kV - h	ng m�c �	i tu các máy c�t 
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B9c công :GHnh �ang th�c hi�n g�m: 
- �	i tu thay m�i r� le b�o v� ��&ng dây 110kV 
- �	i tu thay m�i h� th�ng Ic quy 
- �	i tu thay m�i cáp, thi�t b� m	ng 
- �	i tu thay m�i 8 b� làm mát t� máy phát �i�n s� 3 
B9c công :GHnh �ang th�c hi�n ��u �E2th�c hi�n ��u thu, �ang ch& thi�t b� 

d� ki�n ��n h�t quý I/2012 hoàn thành. 

Công tác s a ch!a th�&ng xuyên, ��t xu�t, b�o d�#ng thi�t b� theo l�ch ��nh 

kJ ���c ti�n hành ��u �.n, ��m b�o ch�t l��ng và ti�n �� 

Các công trình thu� công ���c ki�m tra theo qui trình, các k� ho	ch phòng 

ch�ng l�t bão ���c xây d�ng �úng th&i gian và th�c hi�n theo �úng qui trình 

�i�u ti�t h� ch�a ���c B� công th��ng phê duy�t.   

2.3. Công tác ��u t� xây d�ng 

N
m 2011, Công ty ti�p t�c th�c hi�n 2 d� án �TXD là “�	i tu ph�c h�i 

các thi�t b� chính T� máy s� 3” và “Nâng c�p, hi�n �	i hoá h� th�ng DCS các t� 

máy”. 

D� án �	i tu ph�c h�i t� máy s� 3: Công :GHnh 347n :37nh >72���c K372thu 

b7n giao t�2:39ng 4 n
m 2011. 

D� án Nâng c�p và hi�n �	i hoá h� th�ng �i�u khi�n, b�o v�, �o l�&ng và 

giám sát nhà máy (g+i t�t là DCS): D�29n c)ng �E2347n :37nh cùng th&i �i�m 

v�i công trình �	i tu ph�c h�i t� máy s� 3 >72�ang ti�n 37nh L7m 59c :3�2:�c 

nghi�m thu, thanh quy�t :49n. 

2.4. Công tác tài chính, ��u t� 

N
m 2011, t�ng doanh thu t� ho	t ��ng tài chính c�a Công ty �	t 13,9 t� 

��ng, ch� y�u là t� ti�n lãi g i ngân hàng, doanh thu cao h�n n
m 2011 (10,5 t� 

��ng). 

2.5. Công tác th�c hi�n d�ch v� k+ thu
t 

Trong n
m 2011, Công ty �ã 347n :37nh các h�p ��ng sau: H�p ��ng cung 

c�p các d�ch v� v�n hành, biên so	n vi�t quy trình v�n hành cho nhà máy th�y 

�i�n Thái An (Hà Giang); H�p ��ng l�p ráp, thí nghi�m máy bi�n áp 110/35kV 

c�a tr	m bi�n áp L�c Yên (Yên Bái). 
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Trong n
m 2011, Công ty �E2=M2k�t ���c 59c h�p ��ng sau: H�p ��ng �7o 

:	o nhân viên v�n hành cho nhà máy th�y �i�n Sông B3�y 5 (?72Giang). Hi�n 

:	i, �ã hoàn thành 100% kh�i l��ng công vi�c; H�p ��ng �7o :	o nhân viên v�n 

hành cho nhà máy th�y �i�n V
n Ch�n (Yên <9i); H�p ��ng biên so	n vi�t quy 

trình v�n hành cho nhà máy th�y �i�n V
n Ch�n (Yên <9i). 

Các h�p ��ng 67y �ang ���c Công ty th�c hi�n t�t. KN47i ra, Công ty �ang 

ti�n 37nh =3�o 19t s a ch!a phn �i�n cho :3�y �i�n C a �	t (Thanh ?Fa), cung 

c�p chuyên gia v�n hành cho th�y �i�n KO G0. 

3. Nh�ng ti n b	 công ty �ã ��t ��!c   

Trung tâm d�ch v� k� thu�t �E2�i >7o 34	t ��ng >72�em L	i doanh thu �9ng k�2

cho Công ty. 

D� án �	i tu ph�c h�i t� máy s� 3 hoàn thành �úng ti�n �� và ��m b�o ch�t 

l��ng. 

 H� th�ng qu�n lý ch�t l��ng ISO 9001 và H� th�ng qu�n lý môi tr�&ng ISO 

�ã ���c ��a vào áp d�ng và ���c tuân th� trong toàn Công ty. 

4. K  ho�ch phát tri�n trong t�(ng lai 

 N
m 2012, Công ty ph�n ��u hoàn thành các n�i dung sau: 

4.1. Ho�t �	ng s%n xu�t �i�n 

 N
m 2012, Công ty ph�n ��u �	t s�n l��ng 310 tri�u Kwh �i�n, s�n l��ng 

�i�n th��ng ph$m 305,1 tri�u Kwh. 

T
ng c�&ng công tác qu�n lý v�n hành s a ch!a thi�t b�, th�c hi�n t�t 

ph��ng th�c, ��m b�o v�n hành an toàn �n ��nh và liên t�c, không �� x�y ra s� 

c� cháy n�, duy trì ch�t l��ng �i�n n
ng cho h� th�ng. T� ch�c công tác quan 

tr�c theo dõi công trình ch.t ch,, ��m b�o v�n hành �n ��nh � m+i th&i kJ trong 

n
m. T� ch�c s a ch!a các t� máy theo �úng l�ch bi�u k� ho	ch, ��m b�o �úng 

ti�n ��. Th�c hi�n h�t kh�i l��ng s a ch!a và �	t ch�t l��ng nh'm h	n ch� 

ng�ng máy s� c� b�t th�&ng. Kh�c ph�c s� c� khi�m khuy�t nhanh chóng k�p 

th&i �� nâng cao h� s� kh� d�ng. T
ng c�&ng công tác s a ch!a b�o d�#ng các 

công trình thu� công. 
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Chu$n b� �y �� h	 tng k� thu�t �� s(n sàng tham gia th� tr�&ng phát �i�n 

c	nh tranh. T�p trung vào công tác �àm phán giá �i�n v�i T�p �oàn �� có giá 

�i�n h�p lý và �n ��nh cho giai �o	n 2012 v� sau. 

Ph�i h�p v�i các C� quan ch�c n
ng theo dõi �i�u ti�t, khai thác h� ch�a h�p 

lý, �áp �ng yêu cu phát �i�n và ch�ng h	n trong mùa khô ph�c v� t��i tiêu. 

T�n d�ng n��c �� phát s�n l��ng cao khi có l) v� và th�c hi�n ch�ng l) an toàn. 

Các ch� tiêu k� ho	ch c� b�n n
m 2012 nh� sau: 

TT 
Ch" tiêu �(n v� 

K  ho�ch 

n&m 2012 
Ghi chú 

1 �i�n s�n xu�t  Tri�u  kWh 310,0  

2 �i�n t� dùng và t�n th�t khác % 1,59  

3 �i�n th��ng ph$m Tri�u  kWh 305,1  

4 KH giá thành s�n xu�t      

- Giá thành ��n v� �/kWh 492,0  

 5 T�ng chi phí Tri�u ��ng 141.805,6  

 - Chi phí SXKD �i�n // 
140.405,6 

 

 - Chi phi khác // 
1.400,0 

 

 6 T�ng doanh thu // 178.893,5 T�m tính 

 - Doanh thu bán �i�n // 159.393,5  

 - 

Doanh thu ho�t �	ng tài chính 

và doanh thu khác // 
19.500,0 

 

 7 L�i nhu�n tr��c thu� // 37.087,9 T�m tính 

  Thu� // 
8322,6 

 

8  L�i nhu�n sau thu� // 28.765,3 T�m tính 

9  EPS ��ng 
453,0 

T�m tính 

10  C� t�c % 4,1 T�m tính 

(Các ch� tiêu v� doanh thu, li nhu�n �
c t�m tính v�i giá bán �i�n b�ng 80% 

giá bán �i�n n�m 2011là 653,1 �/kWh). 
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3.2. Ho�t �	ng ��u t� tài chính 

T
ng c�&ng các ho	t ��ng tìm ki�m c� h�i, �u t� vào nh!ng d� án ngu�n 

�i�n có hi�u qu� nh'm t�n d�ng t�i �a ngu�n ti�n nhàn r0i c�a Công ty. 

3.3. Các ho�t �	ng khác 

Hoàn thi�n các quy ch� ho	t ��ng và nâng cao n
ng l�c c�a Trung tâm d�ch 

v� k� thu�t. 

C�ng c�, �$y m	nh ho	t ��ng cung c�p d�ch v� k� thu�t, �.c bi�t là d�ch v� 

s a ch!a các NMT�, th�c hi�n t�t các h�p ��ng �ã ký k�t v�i  các ��i tác. Ti�p 

t�c làm vi�c v�i các ��i tác �� th�c hi�n vi�c cung c�p các d�ch v� k� thuât 

(thu� �i�n C a �	t, th�y �i�n KO G0...). 

Nghiên c�u các ph��ng án kinh doanh �u t� tài chính �� tri�n khai trong 

n
m 2012 khi Công ty có th.ng d� v� tài chính.  

Th�c hi�n ��u thu �� mua s�m thi�t b� b'ng v�n �TPT theo �úng k� ho	ch 

�ã ���c phê duy�t. 

Hoàn thi�n h�n n!a các m.t qu�n lý, ��m b�o các b� ph�n ho	t ��ng ��ng 

b�, nâng cao hi�u qu� s�n xu�t kinh doanh c�a Công ty, ti�t ki�m gi�m chi phí. 

Th�c hi�n t�t quy ��nh ISO 9001:2008, ISO 14.000. C�ng c�, nâng cao trình �� 

và n
ng l�c qu�n lý cho cán b� qu�n lý các c�p trong Công ty. 
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IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Báo cáo tài chính n
m 2011 c�a Công c� phn Th�y �i�n Thác Bà �ã ���c 

ki�m toán theo qui ��nh c�a pháp lu�t v� ch� �� k� toán b�i Công ty d�ch v� 

ki�m toán và t� v�n UHY. 

N�i dung Báo cáo tài chính n
m 2011 ���c �
ng t�i �y �� trên website c�a 

Công ty (http://www.thacba.com.vn ho.c http://www.thacba.vn), c)ng nh� 

Website c�a S� giao d�ch ch�ng khoán Thành ph� H� Chí Minh 

(http://www.hsx.vn ) 

 

V. B$N GI$I TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KI,M 

TOÁN 

1. Ki�m toán �	c l
p 

- ��n v� ki�m toán ��c l�p:  

Công ty d�ch v� ki�m toán và t� v�n UHY 

- Ý ki�n ki�m toán ��c l�p: 
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- 
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Các nh�n xét �.c bi�t:  Không 

2. Ki�m toán n	i b	: Không 

 

VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 

1. Công ty n-m gi� trên 50% v*n c� ph�n c�a Công ty: Không 

2. Công ty có trên 50% v*n c� ph�n/v*n góp do Công ty n-m gi�: Không. 

3. Tình hình ��u t� vào công ty có liên quan:  

Góp v�n vào Công ty c� phn nhi�t �i�n H�i Phòng v�i s� v�n góp ��n th&i 

�i�m 31/12/2011là 54.365.000.000 ��ng. 

4. Tóm t-t v� ho�t �	ng và tình hình tài chính c�a các công ty liên quan: 

D� án Nhà máy Nhi�t �i�n H�i Phòng g�m 4 t� máy v�i t�ng công su�t 1200 

MW, khi hoàn thành toàn b� s, cung c�p cho l��i �i�n qu�c gia 7,2 t� kWh 

�i�n/n
m. Hi�n nay, 2 t� máy c�a nhà máy Nhi�t �i�n H�i Phòng 1 �ang v�n 

hành �n ��nh, công su�t dao ��ng t� 500 – 560 MWh m0i ngày, �	t trên 90% 

thi�t k�. Bên c	nh �ó, ti�n �� thi công t� máy s� 3 và 4 c�a nhà máy Nhi�t �i�n 

H�i Phòng 2, d� ki�n ��n gi!a n
m 2013 s, �i vào ho	t ��ng. 
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VII. T� CH.C VÀ NHÂN S/ 
1. C( c�u t� ch0c c�a Công ty 

Công ty ���c t� ch�c ho	t ��ng d��i hình th�c mô hình công ty c� phn 

theo quy ��nh c�a Lu�t doanh nghi�p. 

S� �� t� ch�c c�a Công ty: 

 

 

 

 

                                                           

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.  ��i h	i �1ng C� �ông: Là c� quan có th$m quy�n cao nh�t c�a Công ty, 

quy�t ��nh ��nh h��ng phát tri�n ng�n, dài h	n, k� ho	ch kinh doanh và k� 

ho	ch tài chính hàng n
m c�a Công ty. �	i h�i ��ng c� �ông bu ra H�i ��ng 

Qu�n tr� và Ban Ki�m soát. 

b.  H	i �1ng qu%n tr�: Ho	t ��ng kinh doanh và các công vi�c c�a Công ty ph�i 

ch�u s� qu�n lý ho.c ch� �	o th�c hi�n c�a H�i ��ng Qu�n tr�. H�i ��ng Qu�n 

tr� là c� quan có �y �� quy�n h	n �� th�c hi�n t�t c� các quy�n nhân danh 

Công ty, tr� nh!ng th$m quy�n thu�c v� �	i h�i ��ng c� �ông. 

V
n 
phòng 

T�NG GIÁM 
�)C 

��I H�I �#NG 
C� �ÔNG 

BAN KI,M 
SOÁT 

H�I �#NG 
QU$N TR� 

Phòng 
KH-VT 

 

 Phòng 
TC-KT 

 

Phòng 
K� 

thu�t 

PX 
V�n 
hành  

Trung 
tâm 

DVKT  

P.T�NG G� 
KT 

Phòng 
TC-L� 

P.T�NG G� 
KD 
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c.  Ban ki�m soát: Là t� ch�c thay m.t c� �ông �� ki�m soát tính h�p lý, h�p 

pháp trong qu�n lý, �i�u hành ho	t ��ng kinh doanh c�a Công ty. 

d.  T�ng Giám �*c: Là ng�&i �i�u hành ho	t ��ng c�a Công ty và ch�u trách 

nhi�m tr��c H�i ��ng Qu�n tr� v� vi�c th�c hi�n các quy�n và nhi�m v� ���c 

giao. Giúp vi�c cho T�ng Giám ��c là các Phó T�ng Giám ��c do H�i ��ng 

Qu�n tr� b� nhi�m và mi/n nhi�m. 

e.  Phó T�ng Giám �*c: Phó Giám ��c là ng�&i giúp cho giám ��c �i�u hành 

Công ty theo phân công và u� quy�n c�a T�ng Giám ��c, ch�u trách nhi�m 

tr��c T�ng Giám ��c v� các nhi�m v� ���c phân công và giao quy�n. Công ty 

hi�n có 1 Phó T�ng Giám ��c ph� trách k� thu�t và 1 Phó T�ng Giám ��c ph� 

trách kinh doanh. 

f.  Các phòng ch0c n&ng 

- V
n Phòng: Tham m�u giúp Giám ��c ch� �	o, qu�n lý công tác v
n th� l�u 

tr!, t�ng h�p, thi �ua tuyên truy�n, hành chính qu�n tr�, l/ tân ph�c v�, y t�, 

�&i s�ng.  

- Phòng T� ch�c lao ��ng: Tham m�u giúp Giám ��c t� ch�c b� máy qu�n lý 

s�n xu�t kinh doanh, t� ch�c cán b� và �ào t	o b�i d�#ng phát tri�n ngu�n 

nhân l�c. Công tác lao ��ng ti�n l��ng, ch� �� BHXH, BHYT, B�o h� lao 

��ng. Công tác B�o v� - Thanh tra - Pháp ch�. 

- Phòng K� thu�t: Tham m�u giúp Giám ��c trong công tác qu�n lý k� thu�t, 

ph��ng th�c v�n hành và th� tr�&ng �i�n, �i�u hành s�n xu�t; công tác k� 

thu�t an toàn b�o h� lao ��ng, phòng ch�ng l�t bão. 

- Phòng K� ho	ch - V�t t�: Tham m�u giúp Giám ��c trong công tác k� 

ho	ch, th�ng kê, t�ng h�p, công tác d� toán �u t� xây d�ng và s a ch!a 

l�n các công trình, thi�t b� c�a Công ty. Tr�c ti�p qu�n lý và cung �ng v�t 

t�, thi�t b� ph�c v� s�n xu�t kinh doanh; qu�n lý, �i�u hành ph��ng ti�n v�n 

t�i c�a Công ty. 

- Phòng Tài chính K� toán: Tham m�u giúp Giám ��c qu�n lý công tác kinh 

t� tài chính và h	ch toán k� toán. 
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- Phân x��ng V�n hành: Là ��n v� có ch�c n
ng tr�c ti�p qu�n lý, v�n hành 

dây chuy�n s�n xu�t �i�n theo quy trình, quy ph	m, k� ho	ch và ph��ng 

th�c huy ��ng c�a �i�u �� các c�p. 

g.  Chi nhánh c�a Công ty: Trung tâm d�ch v� k+ thu
t 

���c thành l�p theo Quy�t ��nh s� 846/Q�-T�TB-H�QT  ngày 14 tháng 7 

n
m 2010 c�a H�QT. Trung tâm d�ch v� k� thu�t có nhi�m v�  s a ch!a th�&ng 

xuyên và s a ch!a l�n các thi�t b� công trình phn c� khí, phn �i�n và các công 

trình th�y công, ki�n trúc và các thi�t b�, công trình khác c�a Nhà máy thu� �i�n 

Thác Bà; Tham gia tìm ki�m th� tr�&ng, ký k�t các h�p ��ng d�ch v� k� thu�t 

v�i khách hàng trong ph	m vi  ���c u� quy�n; Th�c hi�n các h�p ��ng d�ch v� 

k� thu�t v�i khách hàng.  

C� c�u c�a Trung tâm nh� sau: 

- Ban giám ��c g�m có 01 giám ��c và 01 phó giám ��c. 

- Phòng t�ng h�p. 

- Phân x��ng �i�n - t� ��ng. 

- Phân x��ng C� khí - thu� công. 

2. Tóm t-t lý l�ch c�a các cá nhân Ban �i�u hành 

Danh sách Ban T�ng giám ��c: 

- Ông Nguy/n Qu�c Chính  - T�ng giám ��c 

- Ông Nguy/n Quang Th�ng  - Phó T�ng giám ��c k� thu�t 

- Ông Nguy/n Qu�c Chi  - Phó T�ng giám ��c s a ch!a – Ngh�  

h�u t� 01/5/2011 

- Ông Khu�t Minh To�n  - Phó T�ng giám ��c kinh doanh 

a.  Ông Nguy2n Qu*c Chính - T�ng Giám �*c 

 Nêu trong m�c VII – 1 – b (Thông tin c� �ông và Qu�n tr� công ty). 

b.  Ông Nguy2n Quang Th-ng  - Phó T�ng giám �*c k+ thu
t 

- Ch�c v� hi�n t	i:   Phó T�ng giám ��c k� thu�t -    

     Công ty CP Thu� �i�n Thác Bà 

- Gi�i tính:    Nam  
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- Qu�c t�ch:    Vi�t Nam. 

- Sinh ngày:    01/3/1965.  

- Trình �� v
n hoá:   10/10  

- Trình �� chuyên môn: KS h� th�ng �i�n. 

- Quá trình công tác: 

 + T�  4/1986 ÷ 3/2002:  CN s a ch!a Nhà máy Th�y �i�n Thác Bà. 

 + T� 4/2002 ÷ 3/2005:  Nhân viên v�n hành, Tr��ng ca v�n hành - 

     PX V�n hành Nhà máy Th�y �i�n Thác Bà. 

 + T� 4/2005 ÷ 9/2005:  Chuyên viên phòng K� ho	ch K� thu�t   

     Công  ty Th�y �i�n Thác Bà. 

 + T� 10/2005 ÷ 3/2007:  Tr��ng phòng K� thu�t -    

     Công ty c� phn Thu� �i�n Thác Bà. 

 + T� 4/2007 ÷ nay:  Phó T�ng giám ��c k� thu�t    

     Công ty c� phn Thu� �i�n Thác Bà. 

- S� c� phn n�m gi!:  2.600 c� phn.  

c.  Ông Nguy2n Qu*c Chi – Phó T�ng giám �*c s3a ch�a 

- Ch�c v� hi�n t	i:   Phó T�ng giám ��c s a ch!a -    

     Công ty CP Thu� �i�n Thác Bà 

- Gi�i tính:    Nam 

- Qu�c t�ch:    Vi�t Nam. 

- Sinh ngày:    30/4/1951. 

- Trình �� v
n hoá:   10/10 

- Trình �� chuyên môn:  K� s� c� khí ch� t	o. 

- Quá trình công tác: 

 + T� 5/1972 ÷ 11/1975: B� ��i C2-D69-F304B. 

 + T� 12/1975 ÷ 11/1978: Sinh viên tr�&ng �	i h+c KTCN Thái Nguyên. 

 + T� 12/1978 ÷ 4/2001:  Phó qu�n ��c Phân x��ng C� �i�n   

     Nhà máy Th�y �i�n Thác Bà. 

 + T�  5/2001 ÷ 3/2005:  Phó giám ��c Nhà máy Th�y �i�n Thác Bà. 
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 + T� 4/2005 ÷ 3/2006:  Phó giám ��c Công ty Th�y �i�n Thác Bà. 

 + T� 4/2006 ÷ 4/2008:   U� viên H�QT, Giám ��c Công ty c� phn  

     Th�y �i�n Thác Bà. 

 + T� 5/2008 ÷ 4/2011: Phó T�ng G� Công ty CP thu� �i�n Thác Bà. 

 + T� 5/2011:  Ngh� h�u. 

- S� c� phn n�m gi!:  11.200 c� phn. 

d.  Ông Khu�t Minh To%n - Phó T�ng giám �*c kinh doanh 

- Ch�c v� hi�n t	i:   Phó T�ng giám ��c kinh doanh -   

     Công ty CP Thu� �i�n Thác Bà 

- Gi�i tính:    Nam  

- Qu�c t�ch:    Vi�t Nam. 

- Sinh ngày:    10/12/1977. 

- Trình �� v
n hoá:   12/12 

- Trình �� chuyên môn:  K� s� thi�t b� �i�n. 

- Quá trình công tác: 

 + T� 11/2002 ÷ 10/2004: Nhân viên Phân x��ng V�n hành -   

     Nhà máy Th�y �i�n Thác Bà. 

 + T� 11/2004 ÷ 9/2005:  Chuyên viên Phòng KHKT -    

     Nhà máy Th�y �i�n Thác Bà. 

 + T� 10/2005 ÷ 3/2006:  Tr��ng phòng KHVT - Công ty   

     Th�y �i�n Thác Bà. 

 + T� 4/2006 ÷ 4/2008:  U� viên H�QT, Phó Giám ��c Công ty c�  

     phn Th�y �i�n Thác Bà  

 + T� 5/2008 ÷ nay:  Phó T�ng Giám ��c kinh doanh Công ty c�  

     phn Th�y �i�n Thác Bà. 

- S� c� phn n�m gi!:  200 c� phn. 
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3. Thay ��i T�ng Giám �*c �i�u hành trong n&m: Không 

4. Quy�n l!i c�a Ban T�ng giám �*c 

Trong n
m 2011, Ban T�ng Giám ��c ���c h��ng �y �� các kho�n ti�n 

l��ng, th��ng, ti�n 
n gi!a ca theo ch� ��, ngoài ra không có kho�n thu nh�p 

nào khác.  

5. S* l�!ng cán b	, nhân viên và chính sách �*i v�i ng�4i lao �	ng.   

T	i th&i �i�m 31/3/2012, t�ng s� lao ��ng có m.t t	i Công ty là 161 ng�&i 

v�i c� c�u (phân lo	i theo trình �� h+c v�n) nh� sau:  

- Có trình �� �	i h+c:   53 ng�&i   

- Có trình �� trung c�p + C�: 31 ng�&i 

- Công nhân k� thu�t:            73 ng�&i 

- Lao ��ng ph� thông:                      04 ng�&i 

Chính sách ��i v�i ng�&i lao ��ng. 

a.  Ch  �	 làm vi�c: Công ty th�c hi�n �y �� các ch� �� ��i v�i ng�&i lao ��ng 

trong Công ty theo �úng quy ��nh c�a Pháp lu�t v� lao ��ng, Tho� ��c lao ��ng 

t�p th� và các ch� �� �.c thù ��i v�i lao ��ng làm vi�c trong ngành �i�n. 

b.  Chính sách �ào t�o: Là m�t công ty có truy�n th�ng h�n 40 n
m qu�n lý v�n 

hành nhà máy th�y �i�n, Công ty luôn coi tr+ng công tác �ào t	o, b�i d�#ng và 

phát tri�n ngu�n nhân l�c. Hàng n
m, Công ty luôn th�c hi�n k�t h�p �ào t	o t	i 

ch� và c  cán b� �i h+c t�p, b�i hu�n v� trình �� chuyên môn nghi�p v� trong và 

ngoài n��c. Ngoài vi�c �ào t	o �� �áp �ng cho yêu cu s�n xu�t kinh doanh, Công 

ty còn th�c hi�n d�ch v� b�i d�#ng, �ào t	o v� qu�n lý, v�n hành, s a ch!a nhà 

máy th�y �i�n. 

c.  Chính sách tuy�n d�ng: Công ty có tr� s� �óng t	i ��a bàn không thu�n ti�n 

v� giao thông, cách xa các �ô th� nên công tác tuy�n d�ng lao ��ng c�a Công ty 

trong nh!ng n
m qua g.p ph�i nh!ng khó kh
n nh�t ��nh. Hi�n t	i Công ty �ang 

th�c hi�n áp d�ng nh!ng ch� �� �u �ãi, khuy�n khích ng�&i lao ��ng có trình 

��, kinh nghi�m công tác v� công tác lâu dài t	i Công ty. Tr��c và sau khi c� 
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phn hoá (31/3/2006), Công ty �ã tuy�n d�ng ���c gn 30 k� s�, c  nhân t�t 

nghi�p các tr�&ng �	i h+c b� sung cho ngu�n nhân l�c c�a Công ty. 

d.  Chính sách l�(ng, th�5ng và phúc l!i: Công ty có chính sách ti�n l��ng, 

ti�n th��ng, phúc l�i nh'm khuy�n khích ng�&i lao ��ng nh�t là ��i v�i lao 

��ng có kinh nghi�m, lao ��ng có chuyên môn, nghi�p v� làm vi�c lâu dài t	i 

Công ty. N
m 2011, Công ty �ã th�c hi�n chi tr� l��ng, th��ng, thu nh�p 

khác… thu nh�p bình quân ng�&i lao ��ng �	t trên 12 tri�u ��ng/ng�&i/tháng. 

6. Thay ��i thành viên H�QT, Ch� t�ch, Ban T�ng Giám �*c, BKS và k  

toán tr�5ng 

T� 01/5/2011, ông Nguy/n Qu�c Chi, Phó T�ng giám ��c s a ch!a, �ã ngh� 

h�u theo Quy�t ��nh s� 440/Q�-T�TB-H�QT ngày 5/4/2011 c�a H�QT Công 

ty. Các công vi�c tr��c �ây c�a ông Chi ���c bàn giao cho ông Nguy/n Quang 

Th�ng, Phó T�ng giám ��c k� thu�t ph� trách. 

T	i cu�c h+p �	i h�i ��ng c� �ông ngày 8 tháng 8 n
m 2011 �ã ti�n hành 

bu l	i H�QT và BKS nhi�m kJ 2011-2016 theo quy ��nh.  

K�t qu� bu H�QT: Ông �	i Ng+c Giang gi! ch�c v� Ch� t�ch H�i ��ng 

qu�n tr�, các thành viên bao g�m các ông: Nguy/n Quang Quy�n, V) Hoàng 

Ch��ng, Nguy/n Tr+ng Hi�n, Nguy/n Qu�c Chính. 

K�t qu� bu BKS: Bà �oàn Th� Dung gi! ch�c v� Tr��ng BKS, các thành 

viên bao g�m các ông: Nguy/n Tu�n Linh, Nguy/n Xuân M	nh. 

 

VIII. THÔNG TIN C� �ÔNG VÀ QU$N TR� CÔNG TY 

1. H	i �1ng qu%n tr� và Ban ki�m soát 

H�i ��ng qu�n tr� c�a Công ty g�m 05 thành viên, trong �ó có 03 thành viên 

��c l�p không �i�u hành 

Ban ki�m soát c�a Công ty g�m có 03 thành viên. 

1.1. Tóm t-t lý l�ch các thành viên H�QT 

a.  Ông ��i Ng�c Giang - Ch� t�ch H	i �1ng qu%n tr� 
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- Ch�c v� hi�n t	i:   Ch� t�ch H�QT - Công ty CP thu� �i�n Thác 

Bà 

- Gi�i tính:    Nam 

- Qu�c t�ch:    Vi�t Nam 

- Sinh ngày:    29/8/1962 

- Trình �� v
n hoá:   10/10 

- Trình �� chuyên môn: K� s� h� th�ng �i�n, Th	c s� Qu�n tr� KD 

- Quá trình công tác: 

 + T� 12/1984 ÷ 7/1987:  Nhân viên v�n hành, PX V�n hành -   

     Nhà máy Th�y �i�n Thác Bà. 

+ T� 8/1987 ÷ 6/1989:  Tr��ng ca v�n hành, PX V�n hành -    

     Nhà máy Th�y �i�n Thác Bà. 

+ T� 7/1989 ÷ 12/1994: Chuyên viên, K� s� an toàn -    

     Nhà máy Th�y �i�n Thác Bà. 

+ T� 01/1995 ÷ 4/1998:  Quy�n qu�n ��c PX V�n hành -   

     Nhà máy Th�y �i�n Thác Bà. 

+ T� 5/1998 ÷ 12/2000:  Phó giám ��c Nhà máy Th�y �i�n Thác Bà. 

+ T� 01/2001 ÷ 3/2005: Giám ��c Nhà máy Th�y �i�n Thác Bà. 

+ T� 4/2005 ÷ 3/2006: Giám ��c Công ty Th�y �i�n Thác Bà. 

+ T� 4/2006 ÷ nay:  Ch� t�ch H�QT Công ty CP Th�y �i�n Thác 

Bà. 

b.  Ông Nguy2n Qu*c Chính - U' viên H�QT  

- Ch�c v� hi�n t	i:   T�ng Giám ��c Công ty CP Thu� �i�n Thác Bà 

- Gi�i tính:    Nam 

- Qu�c t�ch:    Vi�t Nam. 

- Sinh ngày:   08/7/1963 

- Trình �� v
n hoá:  10/10 

- Trình �� chuyên môn: K� s� thu� �i�n, Th	c s" Qu�n tr� kinh doanh. 

- Quá trình công tác 
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 + T� 1981 ÷ 1999:  Công tác t	i Công Ty �i�n L�c 3 

 + T� 2000 ÷ 04/2008: Công tác t	i Ban K� thu�t ngu�n �i�n-        

     T�p �oàn �i�n L�c Vi�t Nam. 

+ T� 04/2008 ÷ nay: U� viên H�QT, T�ng Giám ��c Công ty  

     C� phn Thu� �i�n Thác Bà. 

- S� c� phn n�m gi!:  7.620.000, t��ng �ng v�i 12,0%V�L, trong �ó: 

+ �	i di�n pháp nhân cho EVN: 7.620.000 c� phn 

+ Cá nhân: 0 c� phn 

c.  Ông Nguy2n Tr�ng Hi�n - U' viên H�QT: 

- Ch�c v� hi�n t	i:  Chuyên viên Ban �u t� 2 – T�ng công ty  

     �u t� và kinh doanh v�n Nhà n��c (SCIC) 

- Gi�i tính:   Nam 

- Qu�c t�ch:   Vi�t Nam. 

- Sinh ngày:   10/9/1976.  

- Trình �� v
n hoá:  12/12 

- Trình �� chuyên môn: Th	c s� QTKD. 

- Quá trình công tác: 

 + T� 2002 ÷ 2004:  Cán b� d� án – Công ty Bách khoa   

     thu�c �HBK Hà N�i. 

 + T� 2005 ÷ 2007:  Phó phòng, Tr��ng phòng d� án – InvestPro. 

 + T� 4/2007 ÷ nay:  Chuyên viên Ban �u t� 2 – SCIC. 

- S� c� phn n�m gi!:  15.240.000, t��ng �ng 24% V�L, trong �ó: 

+ �	i di�n pháp nhân cho SCIC: 15.240.000 c� phn 

+ Cá nhân: 0 c� phn. 

d.  Ông Nguy2n Quang Quy�n - U' viên H�QT 

- Ch�c v� hi�n t	i:  Tr��ng phòng �u t� – Công ty c� phn C� 

     �i�n L	nh (REE) 

- Gi�i tính:    Nam 

- Qu�c t�ch:    Vi�t Nam. 
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- Sinh ngày:   23/3/1972  

- Trình �� v
n hoá:  12/12 

- Trình �� chuyên môn:  Tài chính 

- Quá trình công tác: 

+ T� 1997 ÷ 2000:  Qu�n lý qu� Vietnam Frontier Found – Công ty 

     tài chính M� (Finansa). 

+ T� 2000 ÷ 2002:  Nhóm tr��ng chuyên viên phân tích tài chính – 

     Công ty c� phn ch�ng khoán Sài Gòn (SSI). 

+ T� 2002 ÷ 2007:  Ki�m soát tài chính và �u t� – Công ty c� phn 

     s!a VN (Vinamilk) 

+ T� 2007 ÷ nay:  Tr��ng phòng �u t� - REE 

+ T� 07/2010 ÷ nay: U� viên H�QT Công ty CP Thu� �i�n Thác Bà 

- S� c� phn n�m gi!: 15.219.888, t��ng �ng v�i 23,97%% V�L, trong �ó: 

+ �	i di�n pháp nhân cho REE: 15.219.888 c� phn 

+ Cá nhân: 0 c� phn 

e.  Ông V6 Hoàng Ch�(ng - U' viên H�QT 

- Ch�c v� hi�n t	i:  Tr��ng phòng �u t� – Công ty Tài chính  

     C� phn �i�n l�c (EVNFC). 

- Gi�i tính:    Nam 

- Qu�c t�ch:    Vi�t Nam 

- Sinh ngày:   15/12/1971. 

- Trình �� v
n hoá:   12/12 

- Trình �� chuyên môn:  Th	c s� Kinh t�  

- Quá trình công tác: 

 + T� 2000 ÷ 04/2007:  Tr��ng phòng nghiên c�u kinh t� -   

     Vi�n nghiên c�u Châu M�. 

 + T� 04/2007 ÷ 8/2008:  Chuyên viên Ban t� ch�c – T�p �oàn   

     �i�n l�c Vi�t Nam. 
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 + T� 8/2008 ÷ nay:  Tr��ng phòng �u t� – Công ty Tài chính  

     C� phn �i�n l�c. 

 + T� 4/2009 ÷ nay:  Py viên H�QT Công ty CP Th�y �i�n Thác Bà. 

- S� c� phn n�m gi!:   4.154.290, t��ng �ng 6,54%V�L, trong �ó: 

+ �	i di�n pháp nhân cho EVNFC: 4.154.290 c� phn 

+ Cá nhân: 0 c� phn. 

1.2. Tóm t-t lý l�ch các thành viên BKS 

a.  Bà �oàn Th� Dung  - Tr�5ng Ban ki�m soát      

- Ch�c v� hi�n t	i: Chuyên viên Ban TCKT - T�p �oàn �i�n l�c 

VN 

- Gi�i tính:    N! 

- Qu�c t�ch:    Vi�t Nam. 

- Trình �� v
n hoá:   12/12 

- Trình �� chuyên môn:  C  nhân Kinh t� - Chuyên ngành k� toán. 

Th	c s� qu�n tr� kinh doanh 

- Quá trình công tác: 

+ T� 11/1994 ÷ 4/1998: Chuyên viên phòng TCKT �i�n l�c Nam ��nh. 

+ T� 5/1998 ÷ 6/1998:  Chuyên viên phòng TCKT – Ban Chu$n b� �u 

t� �i�n l�c – EVN. 

+ T� 7/1998 ÷ nay:  Chuyên viên Ban TCKT - EVN 

+ T� 8/2011 ÷ nay:  Tr��ng BKS Công ty CP Th�y �i�n Thác Bà. 

- S� c� phn n�m gi!:  1.000 c� phn. 

b.  Ông Nguy2n Xuân M�nh - Thành viên BKS 

- Ch�c v� hi�n t	i:   Chuyên viên v
n phòng - Công ty CP Thu� �i�n 

Thác Bà 

- Gi�i tính:    Nam  

- Qu�c t�ch:    Vi�t Nam. 

- Sinh ngày:    25/4/1981. 

- Trình �� v
n hoá:   12/12 
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- Trình �� chuyên môn:  C  nhân kinh t�. 

- Quá trình công tác: 

 + T� 10/2004 ÷ 05/2007: Giáo viên tr�&ng Trung c�p kinh t� t�nh Yên Bái 

+ T� 05/2007 ÷ 04/2008: Chuyên viên thanh tra phòng ch�ng tham nh)ng 

– Thanh tra t�nh Yên Bái. 

+ T� 04/2008 ÷ 03/2010: Chuyên viên phòng Tài chính k� toán – Công ty 

c� phn th�y �i�n Thác Bà. 

+ T� 03/2010 ÷ 7/2010:  Chuyên viên phòng K� ho	ch v�t t� – Công ty 

c� phn Th�y �i�n Thác Bà  

+ T� 7/2010 ÷ nay:  Chuyên viên v
n phòng – Công ty c� phn 

Th�y �i�n Thác Bà. 

+ T� 8/2011 ÷ nay:  Thành viên BKS Công ty CP Th�y �i�n Thác 

Bà. 

- S� c� phn n�m gi!:  0 c� phn 

 

c.  Ông Nguy2n Tu�n Linh - Thành viên BKS: 

- Chúc v� hi�n t	i:   Chuyên viên Ban �u t� 2 - SCIC 

- Gi�i tính:   Nam 

-  Qu�c t�ch:    Vi�t Nam 

- Ngày sinh:    23/10/1980. 

- Trình �� v
n hoá:   12/12 

- Trình �� chuyên môn:  C  nhân Kinh t� tài chính. 

- Quá trình công tác: 

 + T�  2004 ÷ 2006:  Cán b� Trung tâm giao d�ch CNTT Hà  N�i, 

     S� B�u chính Vi/n thông Hà N�i.. 

 + T� 2006 ÷ 8/2008:  Chuyên viên Ban TCKT – SCIC 

 + T� 9/2008 ÷ nay:  Chuyên viên Ban �u t� 2 - SCIC 

 + T� 4/2009 ÷ nay:  Thành viên BKS Công ty CP Th�y �i�n Thác 

Bà. 
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- S� c� phn n�m gi!:  0 c� phn. 

1.3. Ho�t �	ng c�a H	i �1ng qu%n tr� 

T	i �	i h�i c� �ông ngày 8/8/11 �ã ti�n hành bu H�QT Công ty nhi�m kJ 

th� hai (2011-2016), H�QT ���c bu g�m 5 ng�&i, trong �ó 2 ng�&i là �	i di�n 

c�a EVN làm vi�c t	i Công ty, m�t ng�&i là �	i di�n c�a SCIC, m�t ng�&i là �	i 

di�n c�a EVNFC và m�t ng�&i là �	i di�n c�a REE.  

Trong n
m qua (gi!a 2 kJ �	i h�i ��ng c� �ông), H�QT Công ty �ã ti�n 

hành h+p th�&ng kJ 5 ln, ngoài ra Ch� t�ch H�QT có m�t s� ln l�y ý ki�n 

b'ng v
n b�n v� các bi�u quy�t khác. 

Các cu�c h+p ��u tuân th� �úng Pháp lu�t, �i�u l� Công ty và Quy ch� ho	t 

��ng c�a H�QT, k�t thúc m0i cu�c h+p ��u l�p biên b�n và ra ngh� quy�t giao 

T�ng Giám ��c t� ch�c tri�n khai th�c hi�n.   

1.3.1. Các cu	c h�p H�QT 

Trong n
m qua, H�i ��ng qu�n tr� Công ty �ã h+p và quy�t ngh� nh!ng n�i 

dung chính sau: 

a.  Phiên h�p th0 I (ngày 8/8/2011) 

- Bu ông �	i Ng+c Giang gi! ch�c Ch� t�ch H�QT Công ty c� phn Th�y 

�i�n Thác Bà nhi�m kJ 2011 – 2016. 

- C  ông V) Tr+ng Sang làm th� ký Công ty. 

b.  Phiên h�p l�n th0 II (ngày 18/8/2011): 

- Th�ng nh�t ngày ch�t danh sách và thanh toán c� t�c n
m 2010 cho c� �ông 

(ngày tr� c� t�c 30/9/2011); 

- Phê duy�t ti�n l��ng và nâng b�c l��ng n
m 2011 c�a T�ng Giám ��c; 

- Phê duy�t v� vi�c �àm phán giá bán �i�n v�i EVN; 

- Phê duy�t ti�n l��ng th�c hi�n n
m 2010 c�a H�QT và BKS; 

- Phê duy�t nguyên t�c �i�u ch�nh ti�n l��ng c�a Ch� t�ch H�QT, TG� thù 

lao n
m 2011 c�a thành viên H�QT và BKS; 

c.  Phiên h�p l�n th0 III (ngày 21/10/2011): 

- Phê duy�t l	i ph��ng án thanh lý lô tài s�n kém ph$m ch�t; 
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- Phê duy�t t�ng m�c �u t� �i�u ch�nh d� án �	i tu ph�c h�i t� máy s� 3; 

- Xem xét v� qu� l��ng b� sung n
m 2011 (�i�u ch�nh theo Ngh� ��nh s�: 

70/2011/ND-CP) 

- Phê duy�t H�p ��ng s a ��i b� sung s� 02 c�a h�p ��ng bán �i�n 

d.  Phiên h�p l�n th0 IV (ngày 5/01/2012):  

- Phê duy�t m�t s� ch� tiêu k� ho	ch s�n xu�t kinh doanh n
m 2012; 

- Phê duy�t nguyên t�c xác ��nh qu� ti�n l��g th�c hi�n n
m 2011; 

e.  Phiên h�p l�n th0 V (ngày 8/3/2012): 

- Phê duy�t s a ��i b� sung quy ch� tr� l��ng; 

- Phê duy�t b� sung �i�u l� Công ty;  

- Phê duy�t qu� ti�n l��ng th�c hi�n n
m 2011 c�a Ch� t�ch H�QT, TG� và 

thù lao thành viên H�QT, BKS;  

- Phê duy�t qu� ti�n l��ng k� ho	ch n
m 2012 c�a Ch� t�ch H�QT, thù lao 

thành viên không chuyên trách H�QT và BKS; 

- Th�ng nh�t ch+n ��n v� ki�m toán BCTC n
m 2012 là Công ty ki�m toán 

UHY; 

- Phê chu$n BCTC n
m 2011 �ã ki�m toán b�i Công ty ki�m toán UHY; 

- Phê duy�t ph��ng phân ph�i l�i nhu�n n
m 2011; 

- Th�ng nhât ngày ch�t danh sách �	i h�i ��ng c� �ông là ngày 28 tháng 3 

n
m 2012, ngày t� ch�c �	i h�i ��ng c� �ông th�&ng niên n
m 2012 là 

ngày 26 tháng 4 n
m 2012; 

1.3.2. Ngh� quy t l�y ý ki n b7ng v&n b%n 

Ngoài các cu�c h+p ��nh kJ, H�QT còn t� ch�c l�y ý ki�n b'ng v
n b�n các 

ngh� quy�t sau: 

- �i�u ch�nh m�t s� n�i dung t	i Ngh� quy�t s� 277/NQ-T�TB-H�QT, ngày 

4/3/2011 phiên h+p th� XX c�a H�QT Công ty. 

- Phê duy�t ph��ng án thanh x  lý tài s�n n
m 2011. 

- Phê duy�t qu� ti�n l��ng tháng th� 13 n
m 2011; 

- Phê duy�t H�p ��ng s a ��i b� sung s� 03 c�a H�p ��ng bán �i�n. 
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- Phê duy�t ph��ng án �i ca v�n hành t� 6 ng�&i/ca xu�ng 5 ng�&i/ca. 

- Phê duy�t danh m�c s a ch!a l�n n
m 2012. 

- Phê duy�t quy�t toán d� án �	i tu ph�c h�i t� máy s� 3. 

1.3.3. Các quy t ��nh c�a H�QT 

a.  Các quy t ��nh v� nhân s�, t� ch0c ho�t �	ng: 

- Các quy�t ��nh c  Cán b� �i tham quan, h+c t�p và công tác � n��c ngoài. 

- Quy�t ��nh ph��ng án �i ca v�n hành t� 6 ng�&i xu�ng 5 ng�&i. 

b.  Các quy t ��nh v� ho�t �	ng SXKD: 

- Quy�t ��nh phê duy�t k� ho	ch ��u thu, k�t qu� ch� ��nh thu gói thu t� 

v�n ki�m ��nh An toàn ��p. 

- Quy�t ��nh phê duy�t k� ho	ch ��u thu, k�t qu� ch� ��nh thu gói thu l�p 

báo cáo và t� v�n l�p h� s� �� ngh� khai thác, s  d�ng n��c m.t. 

- Quy�t ��nh phê duy�t k� ho	ch ��u thu, k�t qu� ��u thu gói thu c�i t	o 

h� th�ng m	ng LAN. 

- Quy�t ��nh phê duy�t k� ho	ch ��u thu, k�t qu� ��u thu gói thu cung c�p 

ch�ng sét van 35kV. 

- Quy�t ��nh phê duy�t k� ho	ch ��u thu, k�t qu� ��u thu gói thu cung c�p 

và l�p �.t r�le b�o v� ��&ng dây 110kV. 

- Quy�t ��nh phê duy�t k� ho	ch ��u thu, k�t qu� ��u thu gói thu cung c�p 

Ic quy cho h� th�ng �i�n m�t chi�u. 

- Quy�t ��nh phê duy�t k�t qu� ��u thu gói thu cung c�p các thi�t b� thí 

nghi�m. 

- Quy�t ��nh phê duy�t k� ho	ch ��u thu, k�t qu� ��u thu gói thu ch� t	o, 

cung c�p 08 b� làm mát máy phát �i�n. 

- Quy�t ��nh phê duy�t k� ho	ch s�n xu�t kinh doanh n
m 2012. 

- Quy�t ��nh phê duy�t danh m�c SCL n
m 2012. 

- Các quy�t ��nh duy�t qu� ti�n l��ng, ti�n th��ng th�c hi�n n
m 2011 và 

phê duy�t ��n giá ti�n l��ng n
m 2011. 

1.4. Ho�t �	ng c�a Ban ki�m soát 
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- Ban Ki�m soát th�&ng xuyên bám sát nhi�m v� �	i h�i ��ng c� �ông 

th�&ng niên n
m 2011 �ã bi�u quy�t thông qua, �� giám sát vi�c �i�u hành 

c�a H�i ��ng Qu�n tr�, T�ng Giám ��c thông qua Ngh� quy�t h+p H�QT 

th�&ng kJ g i t�i Ban Ki�m soát; 

- Ki�m tra tính h�p lý, h�p pháp, tính trung th�c, m�c �� c$n tr+ng trong 

qu�n lý, �i�u hành ho	t ��ng kinh doanh, trong công tác k� toán, th�ng kê 

và l�p báo cáo tài chính n
m 2010; 

- Th$m ��nh báo cáo tình hình SXKD, báo cáo tài chính hàng quý, n
m c�a 

Công ty n
m 2011 

1.5. Thù lao cho các thành viên H�QT, BKS 

Thu nh�p ti�n l��ng c�a Ch� t�ch H�QT, T�ng Giám ��c �i�u hành và thù 

lao thành viên không chuyên trách H�QT, Ban ki�m soát ph� thu�c vào k�t q�a 

SXKD c�a Công ty và ���c xác ��nh theo nguyên t�c: L�i nhu�n th�c hi�n so 

v�i l�i nhuân k� ho	ch t
ng thì ti�n l��ng và thu nh�p ���c �i�u ch�nh t
ng 

t��ng �ng, và ng��c l	i, l�i nhu�n th�c hi�n gi�m thì ti�n l��ng và thu nh�p  

c)ng ���c �i�u ch�nh gi�m. 

1.6. S* l�!ng thành viên H�QT, BKS, Ban giám �*c �ã có ch0ng ch" v� �ào 

t�o qu%n tr� công ty 

- H�i ��ng qu�n tr�: 5/5 thành viên. 

- Ban giám ��c:  3/3 thành viên. 

- Ban ki�m soát:  3/3 thành viên. 

1.7. T' l� s5 h�u c� ph�n và nh�ng thay ��i trong t' l� n-m gi� c� ph�n 

c�a thành viên H�QT 

a.  Ông ��i Ng�c Giang - Ch� t�ch H	i �1ng qu%n tr� 

- S� c� phn n�m gi!: 11.452.000, t��ng �ng v�i 18,03%V�L, trong �ó: 

+ �	i di�n pháp nhân cho EVN: 11.430.000 c� phn 

+ Cá nhân: 22.000 c� phn 

- Thay ��i: Không 

b.  Ông Nguy2n Qu*c Chính - U' viên H�QT 



Báo cáo th��ng niên 2011      

Công ty c� ph�n th�y �iên Thác Bà 

 
35

- S� c� phn n�m gi!: 7.620.000, t��ng �ng v�i 12,0%V�L, trong �ó: 

+ �	i di�n pháp nhân cho EVN: 7.620.000 c� phn 

+ Cá nhân: 0 c� phn 

- Thay ��i: Không 

c.  Ông Nguy2n Tr�ng Hi�n - U' viên H�QT: 

- S� c� phn n�m gi!:  15.240.000, t��ng �ng 24% V�L, trong �ó: 

+ �	i di�n pháp nhân cho SCIC: 15.240.000 c� phn 

+ Cá nhân: 0 c� phn. 

- Thay ��i: Không 

d.  Ông Nguy2n Quang Quy�n - U' viên H�QT 

- S� c� phn n�m gi!: 15.219.888, t��ng �ng v�i 23,97%% V�L, trong �ó: 

+ �	i di�n pháp nhân cho REE: 15.219.888 c� phn 

+ Cá nhân: 0 c� phn 

- Thay ��i: T
ng 266.530 CP, trong �ó: 

+ �	i di�n pháp nhân cho REE: T
ng 266.530 CP 

+ Cá nhân: Không thay ��i 

e.  Ông V6 Hoàng Ch�(ng - U' viên H�QT 

- S� c� phn n�m gi!: 4.154.290, t��ng �ng 6,54%V�L, trong �ó: 

+ �	i di�n pháp nhân cho EVNFC: 4.154.290 c� phn 

+ Cá nhân: 0 c� phn. 

- Thay ��i: T
ng 533.090 CP, trong �ó: 

+ �	i di�n pháp nhân cho EVNFC: T
ng 533.090 CP 

+ Cá nhân: Không thay ��i 

1.8. Thông tin v� các giao d�ch c�a công ty c�a các thành viên H	i �1ng 

qu%n tr�, Ban T�ng Giám �*c �i�u hành, Ban ki�m soát và nh�ng ng�4i 

liên quan t�i các �*i t�!ng nói trên 

- T� ngày 01/4/2011 ��n ngày 01/6/2011, Công ty C� phn C� �i�n L	nh �ã 

mua 120.390 CP, t��ng �ng 0.18% v�n �i�u l� c�a Công ty. 
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- T� ngày 13/4/2011 ��n ngày 13/6/2011, Công ty Tài chính C� phn �i�n 

l�c �ã mua 190.990 CP, t��ng �ng 0.3% v�n �i�u l� c�a Công ty. 

- T� ngày 8/6/2011 ��n ngày 8/8/2011, Công ty C� phn C� �i�n L	nh �ã 

mua 138.240 CP, t��ng �ng 0.21% v�n �i�u l� c�a Công ty. 

- T� ngày 15/8/2011 ��n ngày 14/10/2011, Công ty C� phn C� �i�n L	nh 

�ã mua 7.900 CP. 

- T� ngày 06/9/2011 ��n ngày 06/11/2011, Công ty Tài chính C� phn �i�n 

l�c �ã mua 186.210 CP, t��ng �ng 0.29% v�n �i�u l� c�a Công ty và �ã bán 

360 CP, t��ng �ng 0.001% v�n �i�u l� c�a Công ty 

1.9. Thông tin v� h!p �1ng, ho8c giao d�ch �ã ��!c ký k t v�i công ty c�a 

thành viên H	i �1ng qu%n tr�, Ban T�ng Giám �*c �i�u hành, Ban ki�m 

soát và nh�ng ng�4i liên quan t�i các �*i t�!ng nói trên 

 Ngày 10/10/2011, Công ty �ã ký H�p ��ng s a ��i b� sung s� 02 c�a H�p 

��ng mua bán �i�n s� 827/H�MB�-EVN-T�TB v�i EVN v� vi�c th�ng nh�t 

giá mua �i�n n
m 2010 là 530�/kWh 

 Ngày 10/3/2012, Công ty �ã ký H�p ��ng s a ��i b� sung s� 03 c�a H�p 

��ng mua bán �i�n s� 827/H�MB�-EVN-T�TB v�i EVN v� vi�c th�ng nh�t 

giá mua �i�n n
m 2011 là 653,1�/kWh. 

2. Các d� li�u th*ng kê v� c� �ông 

C� c�u c� �ông c�a Công ty c� phn Thu� �i�n Thác Bà theo danh sách c� 

�ông ch�t ngày 28/03/2013 nh� sau:  

2.1. C� �ông góp v*n Nhà n��c 

Có 02 c� �ông góp v�n Nhà n��c n�m gi! 34.290.000CP, t��ng �ng 54% 

V�L, �ó là: 

- T�p �oàn �i�n l�c Vi�t Nam. 

+ ��a ch�: S� 18 Trn Nguyên Hãn, Hoàn Ki�m, Hà N�i. 

+ Ngành ngh� kinh doanh chính: S�n xu�t, truy�n t�i, phân ph�i và kinh 

doanh mua bán �i�n n
ng; ch� huy �i�u hành h� th�ng s�n xu�t, truy�n t�i, 

phân ph�i và phân b� �i�n n
ng trong h� th�ng �i�n qu�c gia; xu�t nh�p 
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kh$u �i�n n
ng; �u t� và qu�n lý v�n �u t� các d� án �i�n; qu�n lý, v�n 

hành, s a ch!a, b�o d�#ng, �	i tu, c�i t	o, nâng c�p thi�t b� �i�n, công trình 

�i�n; thí nghi�m �i�n. 

+ S� c� phn n�m gi!: 19.050.000CP, t��ng �ng 30% V�L  

- T�ng công ty �u t� và kinh doanh v�n nhà n��c. 

+ ��a ch�: S� 15A Trn Khánh D�, Hoàn Ki�m, Hà N�i 

+ Ngành ngh� kinh doanh chính: Th�c hi�n vi�c qu�n lý, �u t� và kinh 

doanh v�n nhà n��c t	i các doanh nghi�p, các l"nh v�c theo quy ��nh c�a 

pháp lu�t  

+ S� c� phn n�m gi!: 15.240.000, t��ng �ng 24% V�L 

2.2. C� �ông sáng l
p 

Có 03 c� �ông sáng l�p, n�m gi! 19.083.200CP (tính t	i th&i �i�m 

28/3/2012), t��ng �ng 30,052%V�L. �ó là:  

- T�p �oàn �i�n l�c Vi�t Nam. 

+ Nh!ng bi�n ��ng v� t� l� s� h!u c� phn: Không  

- Ông �	i Ng+c Giang 

 + S� c� phn n�m gi!: 22.000 CP, t��ng �ng 0,035% V�L 

 + Th�&ng trú: Khu 8, Th� tr�n Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái 

 + Ch�c v� hi�n t	i: Ch� t�ch H�QT Công ty.  

 + Nh!ng bi�n ��ng v� t� l� s� h!u c� phn: Không  

- Ông Nguy/n Qu�c Chi 

 + S� c� phn n�m gi!: 11.200, t��ng �ng 0,017% V�L 

 + Th�&ng trú: S� 51 ��&ng s� 04 khu dân c� Hi�p Thành 3, t� 104, khu 7  

Ph�&ng Hi�p Tthành, Th� xã Th� Du M�t. 

 + Ch�c v� hi�n t	i: �ã ngh� h�u 

 + Nh!ng bi�n ��ng v� t� l� s� h!u c� phn: Không  

2.3. C� �ông trong n��c: 

- T�ng s� c� �ông trong n��c: 2.207, n�m gi!: 63.038.706 c� phn, chi�m 

99,54% V�L, trong �ó: 
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+ Cá nhân: 2.179 c� �ông. 

+ T� ch�c: 28 c� �ông. 

- C� �ông l�n: Có 04 c� �ông l�n, n�m gi! 53.664.178 CP, t��ng �ng 

84,51%V�L, �ó là: 

+ T�p �oàn �i�n l�c Vi�t Nam.  

+ Công ty c� phn C� �i�n L	nh. 

 ��a ch�: 364 C�ng Hòa, Ph�&ng 13, Qu�n Tân Bình, TP.HCM 

 S� c� phn n�m gi!: 15.219.888, t��ng �ng  23,97% V�L 

+ T�ng công ty �u t� và kinh doanh v�n nhà n��c. 

+ Công ty Tài chính C� phn �i�n l�c. 

��a ch�: Tng 6&7, 434 Trn Khát Chân - Qu�n Hai Bà Tr�ng - Hà N�i 

S� c� phn n�m gi!: 4.154.290, t��ng �ng 6,54%V�L 

2.4. C� �ông n��c ngoài: 

T�ng s� c� �ông n��c ngoài: 85, n�m gi!: 291.684 c� phn, chi�m 0,46% 

V�L, trong �ó: 

+ Cá nhân: 81 c� �ông. 

+ T� ch�c: 04 c� �ông. 

+ C� �ông l�n: 0 c� �ông. 

  
N�i nh�n: 

- UBCKNN; 

- S� GDCK TPHCM; 

- Các thành viên H�QT; 

- Ban T�ng giám ��c; 

- Ban ki�m soát; 

- P2 (�
ng trên Website) 

- L�u: VT, P6.  
 

 


