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THÔNG ĐIỆP

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN

Kính gửi: Quý Cổ đông

Qua nhiều năm hình thành và phát triển, BDHC đã đi vào sản xuất kinh doanh ổn định, phát

huy hiệu quả kinh tế.

Trong năm 2021, trước bối cảnh đại dịch Covid-19, BDHC luôn chủ động ứng phó kịp thời,

đảm bảo mục tiêu kép “phòng chống dịch Covid-19 - tập trung sản xuất”.

Bên cạnh sự phát triển về kinh tế, BDHC luôn hướng tới sự phát triển bền vững thông qua

việc liên tục cập nhật, ứng dụng công nghệ trong quản trị rủi ro, cải tiến kỹ thuật. Gắn hoạt

động của mình với sự phát triển của xã hội, thường xuyên tổ chức nhiều chương trình thiện

nguyện, tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; ủng hộ chương trình

người nghèo đón tết của địa phương….

Năm 2022 Công ty tiếp tục kiện toàn công tác quản trị, điều hành, phát triển văn hóa doanh

nghiệp, tạo môi trường làm việc thuận lợi để phát huy tính sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của

người lao động. Đồng thời luôn chú trọng đào tạo đội ngũ nhân viên, lực lượng quản lý, nâng

cao trình độ chuyên môn kỹ thuật để làm chủ thiết bị nhà máy, chủ động nắm bắt công nghệ,

kỹ thuật mới, sẵn sàng tiếp cận khi có công trình, dự án. Cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh

doanh, Công ty sẽ dành nhiều tâm huyết hơn nữa, đẩy mạnh hơn nữa công tác trách nhiệm xã

hội của doanh nghiệp đối với các vùng còn khó khăn tại địa phương.

Tôi tin tưởng rằng với sự đồng hành, ủng hộ của Quý Cổ đông, BDHC sẽ luôn vượt qua mọi

khó khăn thách thức, hoàn thành mục tiêu mà Quý Cổ đông giao phó. Tôi xin trân trọng cảm

ơn sự tín nhiệm và ủng hộ của Quý vị Cổ đông. Đặc biệt, tôi muốn dành lời cảm ơn chân

thành tới toàn thể CBCNV BDHC, những người đã gắn bó với BDHC cho đến ngày hôm nay.

Chúc Quý cổ đông và tập thể BDHC sức khỏe và thành công!

ÔNG VŨ THÀNH DANH

CHỦ TỊCH HĐQT



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 Điều hành 

và Ban kiểm soát

MỤC LỤC
Thông tin chung

• Thông tin khái quát

• Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

• Mô hình quản trị và cơ cấu tổ chức

• Định hướng phát triển

• Rủi ro

Tình hình hoạt động SXKD năm 2021

• Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

• Tổ chức và nhân sự

• Tình hình tài chính

• Cơ cấu cổ đông và thay đổi trong vốn đầu 

tư chủ sở hữu

• Báo cáo tác động liên quan đến môi 

trường và xã hội 

• Trách nhiệm với cộng đồng địa phương

Báo cáo của Ban Giám đốc

• Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh

• Tình hình tài chính

• Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính 

sách quản lý

• Kế hoạch phát triển trong tương lai

• Giải trình của Ban giám đốc đối với ý 

kiến kiểm toán

• Trách nhiệm môi trường và xã hội `

Báo cáo của Hội đồng quản trị

• Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty

• Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc

• Kếhoạch địnhhướng củaHĐQT

Báo cáo tài chính

• Báo cáo kiểm toán độc lập

• Bảng cân đối kế toán

• Báo cáo kết quả hoạt động SXKD

• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

• Thuyết minh báo cáo tài chính



THÔNG TIN CHUNG

• Thông tin khái quát

• Thành tựu và giải thưởng

• Ngành nghề và địa bàn kinh
doanh

• Mô hình quản trị và cơ cấu tổ
chức

• Định hướng phát triển

• Các rủi ro



Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên giao dịch Quốc Tế: Buon Don Hydropower Joint Stock Company

Tên viết tắt: BDHC

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 6000884487

Vốn điều lệ: 630.197.230.000 đồng (Sáu trăm ba mươi tỷ, một trăm chín mươi bảy triệu, hai trăm ba mươi ngàn đồng)

Mã chứng khoán: BSA



2010

2014 -2021

2009
Thành lập Công ty Cổ phần

Thủy điện Buôn Đôn.

Công ty được UBND tỉnh Đắk Lắk cấp giấy chứng

nhận đầu tư.

Dự án được Chính phủ ký bổ sung vào quy hoạch

điện VI.

2013
Tháng 12/2013 hòa

lưới TM1 vào hệ

thống điện Quốc Gia

Tháng 01/2014 hòa

lưới TM2 vào hệ

thống điện Quốc Gia

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

2014

Vận hành Nhà máy thủy điện

Srêpôk 4A an toàn



• Chi bộ Công ty được Đảng ủy Cơ quan đoàn thể TP. BMT trao

Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

• Công đoàn Công ty được Công đoàn ngành Công Thương trao 

Giấy khen CĐCS vững mạnh năm 2021

THÀNH TỰU VÀ GIẢI THƯỞNG NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

• Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh điện năng

• Địa bàn kinh doanh: Công ty vận hành sản xuất Nhà máy thủy điện

Srêpôk 4A đặt tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.



MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN KIỂM SOÁT 

GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

PHÒNG 

KH-KT-VT 

PHÂN XƯỞNG 

SẢN XUẤT 

 

 

 

PHÒNG 

TỔNG HỢP 

PHÒNG 

TC – KT 

                  Quan hệ chỉ đạo, điều hành 

                  Quan hệ phối hợp, hướng dẫn 

CÔNG TY GÓP VỐN: • Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4: 31%

• Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại: 15%

• Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa: 25%

• Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2: 5%



ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty Chiến lược phát triển trung và dài hạn

• Vận hành Nhà máy thủy điện Srêpôk 4A an toàn, khai thác hiệu quả 
nguồn nước, nâng cao hiệu suất phát điện tạo ra giá trị sản lượng cao 
nhất.

• Không ngừng xây dựng, nâng cao năng lực chuyên môn phục vụ cho công
tác vận hành an toàn.

• Đổi mới quản trị doanh nghiệp; Tối ưu hóa chi phí; Ổn định và phát triển 
mạnh mẽ các nguồn lực để nâng cao hiệu quả SXKD. 

• Đảm bảo ổn định việc làm và đời sống cho người lao động.

• Quản lý và hận hành nhà máy thủy điện đảm bảo ổn định, liên tục, an toàn và 

tin cậy.

• Phát huy mọi nguồn lực có sẵn để duy trì sự ổn định và nâng cao năng lực

sản xuất.

• Nghiên cứu mở rộng quy mô, đầu tư phát triển ngành nghề kinh doanh đặc 

biệt có thế mạnh là đầu tư và xây dựng các dự án điện.



Mục tiêu phát triển bền vững
BDHC luôn hướng đến sự phát triển bền vững,

hướng đến một công ty uy tín về đầu tư, quản lý,

thực hiện các dự án nguồn điện; Các dịch vụ đào tạo

phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo

dưỡng, sửa chữa các nhà máy thuỷ điện, các công

tác môi trường liên quan đến thủy điện

Các rủi ro

Điều kiện thời tiết là rủi ro chủ yếu và có ảnh hưởng

nhất đến Công ty hoạt động trong lĩnh vực thủy điện

đặc biệt là ảnh hưởng do khô hạn thiếu nước sản

xuất.

Với đặc thù công trình không có hồ điều tiết, Công

ty không chủ động được trong công tác vận hành

sản xuất theo kế hoạch đề ra do phụ thuộc hoàn toàn

vào lưu lượng nước về từ các hồ thủy điện bậc trên

và nguồn nước này lệ thuộc hoàn toàn vào điều kiện

thiên nhiên.

Ngoài ra các thiên tai khác như mưa lớn có thể gây

thiệt hại sự cố trong phát điện và tăng chi phí sửa

chữa
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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 và thay đổi trong vốn đầu
tư chủ sở hữu

• Báo cáo tác động liên quan đến môi trường 
và xã hội của Công ty



Sản lượng điện qua các năm 
(2014-2021)

Đơn vị tính: triệu kWh

27 28

TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Tổng hợp tình hình SXKD
năm 2021
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

TT Chỉ tiêu Đvt Kế hoạch 2021 Thực hiện 2021

I Sản lượng điện thương mại Tr. kWh 230 265,37 

II Tổng doanh thu Tr. đồng 268.328,36 330.206,81 

III Tổng chi phí Tr. đồng 223.214,28 228.287,80 

IV Lợi nhuận trước thuế Tr. đồng 45.114,08 101.919,01 

Thuế TNDN Tr. đồng 2.255,70 5.194,30 

V Lợi nhuận sau thuế Tr. đồng 42.858,38 96.724,71 



TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Danh sách HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành

39 40

STT Họ và tên Chức vụ 

Số cổ phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ (%)

1 Vũ Thành Danh Chủ tịch HĐQT 188.120 0,30

2 Trần Hoài Nam TV HĐQT 49.365 0,08

3 Nguyễn Văn Tuấn TV HĐQT 56.435 0,09

4 Lê Hoàng Triều TV HĐQT 330 0,00

5 Nguyễn Thị Hương Giang TV HĐQT - -

6 Nguyễn Thị Thanh Hoa Trưởng Ban kiểm soát 61.691 0,10

7 Phạm Quốc Thái TV Ban kiểm soát 131.683 0,21

8 Trần Thị Bích Phượng
TV Ban kiểm soát (từ 01/01/2021 đến 

19/4/2021)
- -

9 Trần Tuyết Loan
TV Ban kiểm soát (kể từ ngày 

19/04/2021)
- -

10 Trương Hải Quang Giám đốc 124.515 0,20

11 Phan Quang Vũ Phó Giám đốc 9.058 0,01

12 Phạm Văn Tùng Kế toán trưởng - -



GIỚI THIỆU VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày sinh 19/08/1964

Quốc tịch Việt Nam

Địa chỉ thường trú 78/37 Tuệ Tĩnh – Nha Trang - Khánh Hòa

Trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính – Tín dụng, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Ông tham gia vào ngành điện từ năm 1988

Hiện Ông đang đảm nhận chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện

Buôn Đôn nhiệm kỳ (2019-2024)

Ông Vũ Thành Danh - Chủ tịch HĐQT



GIỚI THIỆU VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày tháng năm sinh 18/8/1961

Quốc tịch Việt Nam

Địa chỉ thường trú Phả Lại - Chí Linh - Hải Dương

Trình độ chuyên môn Kỹ sư hệ thống điện điện, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Ông tham gia vào ngành điện từ năm 1982

Ông tham gia HĐQT với tư cách là ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn

Đôn nhiệm kỳ (2019-2024)

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Thành viên HĐQT

Ngày tháng năm sinh 12/4/1969

Quốc tịch Việt Nam

Địa chỉ thường trú
Cư xá B, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, P.

Long Hương, TP. Bà Rịa, T. Bà Rịa – Vũng Tàu

Trình độ chuyên môn
Kỹ sư hệ thống điện, Thạc sỹ Quản trị kinh

doanh

Ông tham gia vào ngành điện từ năm 1993

Ông tham gia HĐQT với tư cách là ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn

Đôn nhiệm kỳ (2019-2024)

Ông Lê Hoàng Triều – Thành viên HĐQT



Ngày tháng năm sinh 04/3/1960

Quốc tịch Việt Nam

Địa chỉ thường trú 150A Lê Hồng Phong - Nha Trang - Khánh Hòa.

Trình độ chuyên môn Kỹ sư hệ thống điện

Ông tham gia vào ngành điện từ năm 1983

Hiện Ông tham gia HĐQT với tư cách là ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện

Buôn Đôn nhiệm ký (2019-2024)

Ông Trần Hoài Nam – Thành viên HĐQT

Ngày tháng năm sinh 21/4/1974

Quốc tịch Việt Nam

Địa chỉ thường trú 69 Chu Mạnh Trinh - Bình Thọ - Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn
Đại học chuyên ngành Kinh tế tài chính,

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Bà tham gia vào ngành điện từ năm 1999

Bà tham gia HĐQT với tư cách là ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn nhiệm kỳ

(2019-2024)

Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Thành viên HĐQT



GIỚI THIỆU VỀ BAN KIỂM SOÁT

Ngày tháng năm sinh 02/06/1976

Quốc tịch Việt Nam

Địa chỉ thường trú 26/12 Cao Bá Quát, P. Phước Tân, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế - Khoa Kế toán

Bà tham gia vào ngành điện từ năm 1999

Hiện Bà đảm nhận chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn nhiệm kỳ

(2019-2024)

Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa – Trưởng Ban kiểm soát



Ông Phạm Quốc Thái – Thành viên BKS

Ngày tháng năm sinh 19/04/1969

Quốc tịch Việt Nam

Địa chỉ thường trú Khu phố Hương Tân, P. Long Hương, TP. Bà Rịa, T.Bà Rịa - Vũng Tàu

Trình độ chuyên môn Cử nhân kế hoạch hóa kinh tế quốc dân; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Ông tham gia vào ngành điện từ năm 1993

Hiện Ông là thành viên BKS Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn nhiệm kỳ (2019-2024)

Ngày tháng năm sinh 25/10/1970

Quốc tịch Việt Nam

Địa chỉ thường trú P. Long Hương, TP. Bà Rịa, T. Bà Rịa – Vũng Tàu

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế

Bà tham gia vào ngành điện từ năm 1989

Bà tham gia BKS với tư cách là thành viên BKS Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn nhiệm kỳ 2019-2024. Bà

không còn là thành viên BKS Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 19/4/2021.

Bà Võ Thị Bích Phượng – Thành viên BKS

Ngày sinh 02/05/1978

Quốc tịch Việt Nam

Địa chỉ thường trú 2249-KP6, đường Lê Lợi, P. Phước Hiệp, TP. Bà Rịa, BRVT

Trình độ chuyên môn Chuyên viên Tài chính kế toán, thuế

Bà tham gia vào ngành điện từ năm 2003

Hiện bà là Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn nhiệm kỳ (2019-2024) kể từ ngày 

19/4/2021.

Bà Trần Tuyết Loan – Thành viên BKS



GIỚI THIỆU VỀ BAN ĐIỀU HÀNH

Ngày tháng năm sinh 06/4/1982

Quốc tịch Việt Nam

Địa chỉ thường trú 09 Hoàng Văn Thụ, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Trình độ chuyên môn Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện,

Cử nhân Quản trị kinh doanh

Ông tham gia vào ngành điện từ năm 2006

Hiện Ông đang đảm nhận chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn

Ông Trương Hải Quang – Giám đốc Công ty



Ngày tháng năm sinh 16/9/1982

Quốc tịch Việt Nam

Địa chỉ thường trú 235/20, Mai Hắc Đế, P. Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ chuyên môn Kỹ sư thủy lợi – thủy điện

Ông tham gia vào ngành điện từ năm 2005

Hiện Ông đang đảm nhận chức danh Phó Giám đốc - Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn

Ông Phan Quang Vũ – Phó Giám đốc Công ty

Ngày tháng năm sinh 31/8/1975

Quốc tịch Việt Nam

Địa chỉ thường trú 136/04 Vạn Xuân, P. Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Trình độ chuyên môn
Cử nhân kinh tế

Ông tham gia vào ngành điện từ năm 2009

Hiện Ông đang đảm nhận chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn

Ông Phạm Văn Tùng – Kế toán trưởng Công ty



Số lượng cán bộ, công nhân viên

59 người

Thu nhập bình quân các năm

2021: 11,6 triệu đồng

2020: 10,8 triệu đồng



Chính sách nhân sự
➢Chính sách liên quan đến người lao động: 
Luôn cam kết và thực hiện các quyền lợi chính đáng cho Người lao động theo quy định

hiện hành của pháp luật: trích nộp đầy đủ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo

hiểm thất nghiệp, công đoàn phí,…

Luôn tạo điều kiện người lao động được phát triển năng lực phù hợp với bản thân, đáp ứng

được các mục tiêu chiến lược phát triển của Công ty thông qua các hình thức phù hợp như

đào tạo tại chỗ, tham gia các khóa đào tạo chuyên môn ngắn và dài hạn, lý luận chính trị,

quản lý và tham gia các lớp tập huấn về An toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa

cháy,......

Thực hiện tốt chế độ bồi dưỡng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện môi

trường có yếu tố độc hại nguy hiểm.

Có chính sách khen thưởng xứng đáng và kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích

xuất sắc trong lao động, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật giúp nâng cao năng suất lao động và

hiệu quả kinh doanh.

Bên cạnh đó, các hoạt động Công đoàn, Đoàn thể cũng được đẩy mạnh, có nhiều chương

trình giao lưu tạo sự gắn kết giữa cán bộ công nhân viên công ty. Từ đó, tập thể CBCNV

trong Công ty luôn ý thức duy trì đoàn kết nội bộ tốt tạo được sức mạnh tổng hợp của toàn

Công ty, là tiền đề cơ bản để hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD đề ra.

➢Các biện pháp phòng tránh tai nạn lao động tại Công ty:
Thực hiện che chắn, cảnh báo các khu vực nguy hiểm, lắp thông gió cho các khu vực làm

việc ở môi trường nhiệt độ cao, chiếu sáng đầy đủ ở các khu vực làm việc, ưu tiên sử dụng

ánh sáng tự nhiên, kiểm tra sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị nghiêm ngặt

theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất và kế hoạch trung tu, tiểu tu định kỳ hàng năm của

Công ty đề ra.

Bố trí tủ thuốc y tế nơi làm việc để chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người lao động, trang

bị vật tư, thiết bị y tế, khẩu trang nhằm đảm bảo tốt cho sức khỏe Người lao động.

➢Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân:
Cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động đầy đủ cho người lao động. Tùy từng vị trí, bộ

phận công việc đảm nhận, người lao động được cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân phù

hợp để giúp người lao động giảm thiểu tối đa những rủi ro do điều kiện và môi trường làm

việc mang lại như: nóng, ồn, bụi, hơi khí độc, các điều kiện lao động nguy hiểm khác…

Người lao động khi được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, bắt buộc phải sử dụng đúng

quy định khi làm việc.

➢Công tác tổ chức làm việc an toàn:
Tổ chức tốt mạng lưới an toàn vệ sinh viên của Công ty.

Thực hiện thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý.

Ấn định thời gian làm việc và thực hiện quy định về việc bố trí ca kíp tại nhà máy.

➢Các chế độ khác:
Ngoài các chế độ nói trên, hàng năm Công ty phối hợp với Công đoàn và Đoàn thanh niên

tổ chức các hoạt động có ý nghĩa như: thăm hỏi, hiếu hỷ, hỗ trợ cho NLĐ có hoàn cảnh

khó khăn…; Tặng quà cho các cháu là con của NLĐ nhân dịp Tết Trung thu, Ngày quốc tế

thiếu nhi; Tặng quà cho NLĐ nhân dịp tết nguyên đán, ….



TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 % tăng/giảm

Tổng giá trị tài sản 1.674.890.694.877 1.550.156.183.935 -7%

Doanh thu thuần 318.358.790.493 328.406.492.988 3%

Doanh thu hoạt động tài chính 1.304.066.092 1.800.320.659 38%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 75.398.883.467 101.919.010.314 35%

Lợi nhuận khác 1.269.883.523 -

Lợi nhuận trước thuế 76.668.766.990 101.919.010.314 33%

Lợi nhuận sau thuế 72.161.894.859 96.724.706.560 34%

Cổ tức: 60.017.281.000 Kế hoạch: 10%

+ Cổ tức bằng Cổ phiếu (5%) 30.007.810.000

+ Cổ tức bằng tiền mặt (5%) 30.009.471.000



Các chỉ tiêu 

tài chính chủ 

yếu

Chỉ tiêu ĐVT
Năm 

2020

Năm 

2021

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh 

toán

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,39 1,61

+ Hệ số thanh toán nhanh

Nợ ngắn hạn

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 0,55 0,47

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 1,22 0,89

3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

+ Hệ số Lợi nhuận sau 

thuế/Doanh thu thuần % 2,67 29,45

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn 

chủ sở hữu % 9,55 11,79

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng 

tài sản % 4,31 6,24



CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

- Mệnh giá 1 cổ phiếu 10.000 đồng

- Số lượng cổ phiếu niêm yết 63.019.723 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 63.019.723 cổ phiếu

- Cổ phiếu quỹ 0

- Số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 47.895.621 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng 15.124.102 cổ phiếu

Cổ phần: Cơ cấu cổ đông:

Dữ liệu thống kê về cổ đông lấy theo danh sách của Trung tâm lưu ký

chứng khoán Việt Nam (VSD) số: S057/2021-BSA/VSD-ĐK ngày

04/10/2021 tại ngày đăng ký cuối cùng 30/9/2021 và Giấy Chứng nhận

đăng ký chứng khoán số: 239/2017/GCNCP-VSD-4 ngày 01/11/2021 của

VSD về việc phát hành bổ sung chứng khoán chi cổ tức bằng cổ phiếu năm

2020.

Cơ cấu cổ đông Số cổ đông
Số lượng cổ phiếu 

nắm giữ (CP)
Tỷ lệ sở hữu (%)

Nước ngoài - - -

Tổ chức - - -

Cá nhân - - -

Trong nước 405 63.019.723 100

Tổ chức 4 47.895.621 76

Cá nhân 401 15.124.102 24

Tổng cộng: 405 63.019.723 100

- Cơ cấu theo loại hình:

- Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu nắm giữ trên 5%:

Tên cổ đông
Số đăng ký 

sở hữu
Ngày cấp

Quốc 

tịch

Số lượng 

cổ phiếu 

nắm giữ
(CP)

Tỷ lệ
sở

hữu 

(%)

Công ty Cổ phần 

Tư vấn xây dựng 

điện 4

4200385474 07/4/2020 Việt Nam 19.536.372 31

Công ty Cổ phần 

Nhiệt điện Bà Rịa
3500701305 03/7/2019 Việt Nam 15.755.139 25

Công ty Cổ phần 

Nhiệt điện Phả Lại
0800296853 01/4/2020 Việt Nam 9.453.083 15

Nguyễn Văn Luận 013348258 17/09/2010 Việt Nam 5.083.539 8,1

Công ty Cổ phần 

Tư vấn Xây dựng 

điện 2

0300420157 14/05/2019 Việt Nam 3.151.027 05



Tình hình thay đổi vốn đầu

tư của chủ sở hữu:

Ngày 01/11/2021 Công ty Cổ

phần Thủy điện Buôn Đôn

phát hành cổ phiếu để chi trả

cổ tức năm 2020 cho cổ đông

(5%):

- Tổng số cổ phiếu trước

khi phát hành: 60.018.942

cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu phát

hành: 3.000.781 cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu sau khi

phát hành: 63.019.723 cổ

phiếu

Giao dịch cổ phiếu quỹ:

không

Các chứng khoán khác:

không



BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG & XÃ HỘI

Quản lý nguồn nguyên vật liệu

Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất

và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức

trong năm: Nhà máy thủy điện Srêpôk 4A sử dụng

nguồn nước để phát điện, không sử dụng các nguồn

nguyên vật liệu khác.

Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế

được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính

của tổ chức: Nhà máy thủy điện Srêpôk 4A không sử

dụng nguyên vật liệu tái chế.

Tiêu thụ năng lượng

Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: Điện tự

dùng năm 2021 của Nhà máy thủy điện Srêpôk 4A là:

183.918 kWh.

Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử

dụng năng lượng hiệu quả: Không.

Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: Không.

Tiêu thụ nước

Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Nhà

máy thủy điện Srêpôk 4A sử dụng trực tiếp nguồn

nước từ kênh xả của nhà máy thủy điện Srêpôk 4 để

phát điện. Lưu lượng phát điện lớn nhất qua nhà máy

là: 492 m3/s.

Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử

dụng: Nhà máy thủy điện Srêpôk 4A không sử dụng

nước tái chế.

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Thực hiện song song sản xuất đi đôi với bảo vệ

môi trường là tiêu chí sản xuất của Công ty,

luôn luôn duy trì môi trường Xanh – Sạch –

Đẹp bảo vệ cảnh quan môi trường, trồng cây

xanh tạo cảnh quan nhà máy.

Công ty luôn có trách nhiệm với các tác động

tới môi trường và cuộc sống cộng đồng, thông

qua các hành vi kiểm soát ô nhiễm và xử lý, tái

chế chất thải, tiết kiệm tài nguyên. Trong năm

2021, Nhà máy thủy điện Srêpôk 4A đã thực

hiện tốt luật pháp và các quy định về môi

trường.



TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Ủng hộ kinh phí mua Vắc xin, trang thiết bị vật tư, y tế để

điều trị phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền 50 triệu

đồng.

Trao 300 phần quà ủng hộ các hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi

dịch COVID 19 tại 3 xã Ea Wer, Ea Huar, Krông Na, huyện

Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

Các hoạt động xã hội, từ thiện tại địa phương luôn được Lãnh đạo Công ty và Người lao động hưởng ứng, tham gia tích cực.
Các hoạt động chính nổi bật trong năm 2021:



Bên cạnh đó, Công ty đặc biệt quan tâm tới thôn Thống Nhất, xã

Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, là thôn kết nghĩa - nơi

đặt Nhà máy thủy điện Srêpôk 4A. Cụ thể: hỗ trợ cải tạo nhà cộng

đồng, thăm tặng quà các cháu thiếu nhi nhân dịp ngày 1-6, Tết

Trung thu, thăm tặng quà các hộ khó khăn sau mùa lũ, các cháu

có hoàn cảnh khó khăn, Gia đình có công với cách mạng nhân dịp

Tết cổ truyền; tài trợ hoạt động thể thao hè,....



Hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân lấy nước tưới từ

tuyến kênh của nhà máy phục vụ cho việc sản xuất hoa

màu. Nhờ đó mà tình hình sản xuất hoa màu của cộng

đồng dân cư khu vực dọc tuyến kênh của nhà máy được

cải thiện, góp phần nâng cao đời sống của người dân

trong khu vực.

Thông qua Hội chữ thập đỏ tỉnh Đăk Lăk, Công ty đã hỗ

trợ 10 triệu đồng cho chương trình “Sóng và máy tính cho

em”, góp phần chung tay cùng cộng đồng chăm lo cho thế

hệ tương lai của đất nước, đặc biệt là các em học sinh,

sinh viên tại những khu vực khó khăn trên địa bàn Tỉnh.

Đóng góp tuy nhỏ nhưng là nguồn động viên to lớn đối

với các em học sinh, sinh viên.
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BÁO CÁO

CỦA BAN GIÁM ĐỐC

• Đánh giá kết quả sản xuất 
kinh doanh

• Tình hình tài chính

• Kế hoạch sản xuất kinh
doanh năm 2021

• Kế hoạch phát triển trong
tương lai



ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

53 54

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn

(BDHC) trong năm 2021 gặp nhiều khó khăn và thử thách. Toàn xã hội đối

mặt với đại dịch Covid- 19, đã ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sản xuất

kinh doanh nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói

riêng. BDHC luôn tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh

trong sản xuất theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh nhằm đảm bảo

tuyệt đối an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tổng kết chung năm 2021 là năm có tình hình khí tượng thủy văn tương đối

thuận lợi tuy nhiên cũng có nhiều thách thức, thời tiết diễn biến thất thường

đặc biệt các đợt mưa lũ đầu năm không theo quy luật và diễn biến nhiều bất

ngờ. Để chuẩn bị ứng phó với những tình huống có nguy cơ ảnh hưởng đến

an toàn công trình trên kênh cũng như thiết bị của nhà máy, BDHC đã chủ

động nạo vét khơi thông dòng chảy cho toàn bộ hệ thống xi phông, gia cố các

vị trí sạt trượt của tuyến kênh, bảo dưỡng thường xuyên thiết bị để đảm bảo

công trình vận hành an toàn trong mọi tình huống. Ngoài ra được sự chỉ đạo

xuyên suốt và kịp thời của HĐQT và sự cố gắng của toàn thể người lao động,

Nhà máy luôn sẵn sàng đáp ứng khi được huy động. Sản lượng phát điện

năm 2021 là 265 triệu kWh, đạt 115% so với kế hoạch năm được giao.

STT THÔNG SỐ SXKD Đơn vị tính
Kế hoạch

năm 2021

Thực hiện 

năm 2021

Điện năng thương mại Triệu Kwh 230,00 265,37 

I DOANH THU Tr. Đồng 268.328,36 330.206,81

II LỢI NHUẬN

Lợi nhuận trước thuế Tr. Đồng 45.114,08 101.919,01 

Lợi nhuận sau thuế Tr. Đồng 42.858,38 96.724,71 
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ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC VẬN HÀNH CỦA NHÀ MÁY

Trong năm qua, để vận hành nhà máy

tối ưu Công ty đã phối hợp với các

đơn vị phát điện trên dòng sông

không để xảy ra tình trạng xả nước

thừa.

Ngoài ra, Công ty thường xuyên thực

hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng,

sửa chữa định kỳ các hạng mục công

trình, máy móc thiết bị, phát hiện và

khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo

lịch sản xuất theo đúng kế hoạch,

đảm bảo tiến độ sửa chữa lớn phù

hợp với kế hoạch đã đăng kí với

Trung tâm điều độ hệ thống điện

Quốc gia và Trung tâm điều độ hệ

thống điện Miền Trung. Đến thời

điểm hiện tại các tổ máy, thiết bị hoạt

động ổn định sẵn sàng đáp ứng công

suất khi được huy động



TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tổng tài sản đến thời điểm cuối năm của công ty giảm

124,73 tỷ đồng tương đương giảm 7,45%. Nguyên nhân là

do khấu hao tài sản cố định trong năm làm giảm chỉ tiêu tài

sản dài hạn.

Tình hình nợ phải trảTình hình tài sản

TT
Chỉ tiêu tài 

sản
01/01/2021 31/12/2021 Thay đổi

% 

thay đổi

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

A
TÀI SẢN 

NGẮN HẠN
285.533.889.535 288.579.539.412 3.045.649.877 1,07%

B
TÀI SẢN 

DÀI HẠN
1.389.356.805.342 1.261.576.644.523 (127.780.160.819) -9,20%

TỔNG CỘNG 

TÀI SẢN
1.674.890.694.877 1.550.156.183.935 (124.734.510.942) -7,45%

TT
Chỉ tiêu nguồn 

vốn
01/01/2021 31/12/2021 Thay đổi

% thay 

đổi

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

A NỢ PHẢI TRẢ 919.546.524.367 729.587.825.539 (189.958.698.828) -20,66%

1 Nợ ngắn hạn 205.604.203.103 178.834.014.275 (26.770.188.828) -13,02%

2 Nợ dài hạn 713.942.321.264 550.753.811.264 (163.188.510.000) -22,86%

B
NGUỒN VỐN 

CHỦ SỞ HỮU
755.344.170.510 820.568.358.396 65.224.187.886 8,64%

1 Vốn chủ sở hữu 755.344.170.510 820.568.358.396 65.224.187.886 8,64%

2
Nguồn kinh phí 

và quỹ khác
- - -

TỔNG CỘNG 

NGUỒN VỐN
1.674.890.694.877 1.550.156.183.935 (124.734.510.942) -7,45%

Nợ phải trả đến thời điểm cuối năm giảm 189,96 tỷ đồng tương

đương giảm 20,66% so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân là do

trả nợ gốc khoản vay dài hạn trong nước và vay dài hạn ngân hàng

Sumitomo Mitsui.

Vốn chủ sở hữu đến thời điểm cuối năm tăng 65,22 tỷ đồng tương

đương tăng 8,64% so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân do tăng

vốn điều lệ, trích lập các quỹ và tăng lợi nhuận trong kỳ.



Những cải tiến về cơ 

cấu tổ chức, chính sách 

quản lý

•Thực hiện các chính sách phù hợp, ổn định nguồn
nhân lực: Phân phối tiền lương, tiền thưởng dựa trên
các tiêu chí đánh giá về năng lực và hiệu quả công
việc; Khích lệ động viên tinh thần lao động tích cực,
sáng tạo cho cán bộ, người lao động tham gia sản
xuất vận hành, tạo động lực thúc đẩy phát triển sản
xuất, thực hiện tốt các chính sách thi đua khen
thưởng kịp thời…

• Thực hiện rà soát lại bộ máy nhân sự, các chức
danh quản lý của Công ty, bổ nhiệm và luân chuyển
cán bộ, công nhân viên nhằm lựa chọn đúng người
vào đúng vị trí để NLĐ phát huy được hết khả năng
của mình, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của
Công ty và tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

• Nâng cao chất lượng hoạt động của công nghệ
thông tin, bảo mật và an toàn thông tin;



Thường xuyên bổ sung, thay thế các trang, thiết bị

phòng làm việc; Kiểm tra, mua sắm máy móc, thiết bị

phục vụ công tác sản xuất.

Luôn quan tâm cải thiện điều kiện làm việc cho người

lao động: Sửa chữa, cải tạo phòng làm việc, đảm bảo

diện tích cần thiết, môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp

cho CBCNV



Thường xuyên tổ chức họp điều 
hành kế hoạch sản xuất hàng 
tháng đảm bảo sự chỉ đạo kịp 

thời và hiệu quả.



Thực hiện đẩy mạnh công tác quản trị

tài chính. Đến cuối năm, các chỉ tiêu

tài chính cơ bản của Công ty đạt kế

hoạch do ĐHĐCĐ thường niên thông

qua. Qua kiểm toán, Báo cáo tài chính

của Công ty được đánh giá phản ánh

trung thực, hợp lý, phù hợp với chuẩn

mực và các quy định pháp lý.



Kế hoạch phát triển 
trong tương lai

Điện năng 

thương mại: 

230 triệu kWh

Doanh thu: 
269.149,46 tr. đồng

Lợi nhuận trước 
thuế: 

52.666,04 tr. đồng

Lợi nhuận sau thuế: 
50.032,74 tr. đồng.

Dựa trên cơ sở các tình hình thực tế của

Công ty, mục tiêu phấn đấu chung của

Công ty cho năm 2022, Công ty đặt ra

những mục tiêu và nhiệm vụ chi tiết cho

từng hoạt động của Công ty năm 2022 như

sau:



Để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện, đảm bảo kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức và quỹ tiền lương cho người lao động, Công ty

cần đẩy mạnh công tác tối ưu hóa chi phí, nâng cao chất lượng vận hành, quản trị nguồn nhân lực và tài chính hợp lý, tăng hiệu quả sử dụng vốn. Cụ

thể:

- Về vận hành: Nâng cao trình độ, kỹ năng của nhân viên vận hành bằng việc thường xuyên tổ chức đào tạo, huấn luyện, diễn tập xử lý sự cố trong

công tác vận hành nhằm đảm bảo vận hành các tổ máy đạt hiệu quả cao nhất; phát huy phong trào thi đua “Ca vận hành an toàn kinh tế”.

- Về sửa chữa: Sắp xếp nguồn lực để rút ngắn tiến độ các công trình sửa chữa nhằm sớm đưa thiết bị vào vận hành, tăng sản lượng điện sản xuất,

đồng thời phát huy tinh thần tiết kiệm trong công tác SCL nhưng vẫn đảm bảo kỹ thuật và tiến độ.

- Về mua sắm vật tư: Tổ chức mua sắm vật tư, thiết bị, phụ tùng phục vụ sửa chữa, sản xuất đảm bảo chất lượng, giá hợp lý.

- Về công tác nhân sự: Quản lý, sắp xếp, bố trí và sử dụng lao động hợp lý nhằm tăng hiệu quả làm việc. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng

cao chất lượng nguồn nhân lực; công tác kỹ thuật an toàn – vệ sinh lao động – PCCN phải được coi trọng và thực hiện thường xuyên. Giám sát

chặt chẽ, kịp thời chấn chỉnh và khắc phục nhằm đảm bảo an toàn lao động cao nhất, không để xảy ra tai nạn lao động. Phát động và thực hiện

công tác thi đua khen thưởng với nội dung thi đua sâu sắc, thực tế. Thực hiện tốt phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất nhằm

tiết kiệm chi phí cho Công ty; tặng thưởng xứng đáng, kịp thời cho những sáng kiến có giá trị làm lợi lớn, ứng dụng rộng rãi.

- Về công tác tài chính: Tăng cường kiểm soát dòng tiền, kiểm soát chi phí. Theo dõi đẩy nhanh công tác thu hồi công nợ, kiểm soát vật tư thiết bị

tồn kho, giảm thiểu vật tư thiết bị dự phòng và duy trì ở mức hợp lý.

- Thực hành tiết kiệm: Toàn thể NLĐ cần đẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm trong mọi hoạt động, thực hiện nghiêm túc, tự giác các nội dung trong

Quy chế Chi tiêu nội bộ của Công ty.

- Lãnh đạo Công ty tiếp tục tìm kiếm thêm cơ hội để đầu tư và sử dụng hiệu quả hơn nữa nguồn vốn của Công ty nhằm đem lại lợi nhuận cao nhất.

Biện pháp để hoàn thành kế hoạch



Giải trình của Ban 
giám đốc đối với ý 

kiến kiểm toán

Theo báo cáo tài chính kiểm toán
năm 2021, đơn vị kiểm toán độc
lập là Công ty TNHH Dịch vụ Tư
vấn Tài chính Kế toán & Kiểm
toán Phía Nam (AASCS) đã đưa
ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn
phần đối với báo cáo tài chính năm
2021 của Công ty Cổ phần Thủy
điện Buôn Đôn. Vì vậy, Ban Giám
đốc không có ý kiến giải trình
thêm.



Trách nhiệm môi 
trường và xã hội

•Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường
(tiêu thu nước, năng lượng, phát thải,..):

•Tiêu thụ nước: Nhà máy thủy điện Srêpôk 4A sử
dụng trực tiếp nguồn nước từ kênh xả của nhà máy
thủy điện Srêpôk 4 để phát điện. Lưu lượng phát
điện lớn nhất qua nhà máy là: 492 m3/s. Lượng
nước sau khi phát điện được trả lại sông Srêpôk.

•Tiêu thụ năng lượng: Điện tự dùng năm 2021 của
Nhà máy thủy điện Srêpôk 4A là 183.918 kWh

•Phát thải: Nhà máy thủy điện Srêpôk 4A sử dụng
nguồn nước để phát điện nên không phát sinh khí
thải trong quá trình vận hành.

•Chất thải nguy hại: Hàng năm nhà máy đều tiến
hành thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo quy
định.

•Giám sát môi trường: Nhà máy thực hiện công tác
báo cáo giám sát môi trường định kỳ 1 lần/ năm
theo đúng các quy định hiện hành.



• Phụng sự xã hội và chia sẻ với cộng 
đồng là trách nhiệm của mỗi doanh 

nghiệp. Hiểu được điều đó, Công ty luôn 
đồng hành cùng những dự án cộng đồng, 
xã hội và nỗ lực trong công tác sản xuất 
kinh doanh để phục vụ tốt hơn nhu cầu 

của xã hội. 

• Những chương trình đồng hành cùng xã 
hội như: Ủng hộ công tác phòng, chống 
dịch Covid-19; Ủng hộ các hộ nghèo bị 
ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; hỗ trợ cải 

tạo nhà cộng đồng cho người dân..., 
cùng nhiều các hoạt động sẻ chia cộng 

đồng khác.

Trách nhiệm của doanh nghiệp gắn với cộng đồng
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BÁO CÁO 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

• Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty

• Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc

• Kế hoạch định hướng của HĐQT



Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt
động của công ty

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT

Năm 2021 là năm tương đối khó khăn, đại dịch

Covid – 19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản

xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, Ban

Giám đốc Công ty đã chủ động phát huy vai trò

người điều hành và tự chịu trách nhiệm trước

pháp luật về các hoạt động của Công ty. Cùng với

sự đồng lòng vượt qua khó khăn của tập thể

BDHC, Nhà máy thủy điện Srêpôk 4A vận hành

ổn định. Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản

xuất kinh doanh năm 2021 do Đại hội đồng Cổ

đông và HĐQT đề ra, đời sống của CBCNV được

cải thiện tương đối tốt.



Đánh giá của HĐQT 
về hoạt động của 

Ban Giám đốc

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty, Quy chế
hoạt động và nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã sát cánh cùng BĐH kịp
thời đưa ra các quyết sách linh hoạt để đảm bảo mục tiêu phát triển an toàn
– hiệu quả bền vững của Công ty. Hội đồng quản trị theo dõi, giám sát và hỗ
trợ BĐH trước những khó khăn vướng mắc, phát huy trách nhiệm cá nhân
của các thành viên HĐQT. Nhờ có sự hỗ trợ và giám sát chặt chẽ đó nên các
vấn đề lớn, các phát sinh nghiệp vụ phức tạp thuộc chức trách thẩm quyền
của HĐQT đều được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả. Sự phối hợp với
BKS trong kiểm tra giám sát cũng được HĐQT quan tâm thực hiện, các báo
cáo giám sát của BKS đều được phân tích kỹ lưỡng và chỉ đạo đề ra biện
pháp khắc phục.

Đánh giá chung, Ban điều hành Công ty đã tổ chức triển khai và điều hành
các hoạt động SXKD của theo nội dung chỉ đạo của HĐQT và nghị quyết
ĐHĐCĐ. Trong quá trình triển khai BĐH thường xuyên báo cáo HĐQT về
tình hình SXKD cũng như tình hình tài chính và các mặt hoạt động khác của
Công ty để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Năm 2021 là năm có nhiều thách thức trong công tác SXKD, nhưng với
năng lực quản lý, chuyên môn tốt, quyết tâm cao Ban điều hành Công ty đã
tăng cường kỷ cương, chỉ đạo quyết liệt có trọng tâm, linh hoạt và bám sát
nhiệm vụ chính để thực hiện nhiệm vụ SXKD theo các chỉ tiêu ĐHĐCĐ,
HĐQT giao, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho Công ty thông qua
các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã đạt được.

Để phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, BĐH cần nỗ
lực hơn nữa trong công tác điều hành hoạt động sản xuất, đảm bảo lợi ích
tốt nhất cho các Cổ đông.



1. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.

Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn

thành các chỉ tiêu đề ra của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp

việc Công ty.

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, đề xuất trình Đại hội những vấn đề

thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát và thông qua các

báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai

thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định của Công ty phù 

hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

2. Định hướng mục tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2022.

a. Mục tiêu:

Vận hành nhà máy thủy điện Srêpôk 4A an toàn, khai thác hiệu quả nguồn nước, nâng

cao hiệu suất phát điện tạo ra giá trị sản lượng cao nhất;

Không ngừng xây dựng, nâng cao năng lực chuyên môn phục vụ cho công tác vận hành

an toàn.

Đổi mới quản trị doanh nghiệp; Tối ưu hóa chi phí; Ổn định và phát triển mạnh mẽ các

nguồn lực để nâng cao hiệu quả SXKD.

Đảm bảo ổn định việc làm và đời sống cho người lao động.

b. Nhiệm vụ kế hoạch:

Xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đảm bảo an toàn trong vận hành – bảo dưỡng thiết bị, không để xảy ra bất kỳ sự cố nào

ảnh hưởng đến con người và thiết bị.

Hoàn thành kế hoạch sản xuất điện, phối hợp với Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc

gia khai thác có hiệu quả nguồn nước.

Tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và các nguồn lực trong Công ty. Nâng

cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV trong Công ty.

KẾ HOẠCH

VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT



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 Giám đốc và Ban Kiểm soát



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

STT Họ và tên Chức vụ

Số cổ phần sở 

hữu cá nhân 

(CP)

Số cổ phần đại 

diện (CP)
Ghi chú

01 Ông Vũ Thành Danh Chủ tịch 188.120 19.536.372
NĐD phần vốn của Công ty Cổ 

phần Tư vấn Xây dựng điện 4

02 Ông Trần Hoài Nam Thành viên 49.365 - -

03 Ông Lê Hoàng Triều Thành viên 330 15.755.139
NĐD phần vốn của Công ty CP 

Nhiệt điện Bà Rịa

04 Ông Nguyễn Văn Tuấn Thành viên 56.435 9.453.083
NĐD phần vốn của Công ty CP 

Nhiệt điện Phả Lại

05 Bà Nguyễn Thị Hương Giang Thành viên - 3.151.027
NĐD phần vốn của Công ty Cổ 

phần Tư vấn Xây dựng điện 2



Hoạt động của Hội đồng quản trị: • Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công
ty và tình hình yêu cầu thực tế của Công
ty. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã
tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý
hoặc lấy ý kiến các thành viên bằng văn
bản nhằm đảm bảo nắm bắt toàn diện mọi
tình hình của Công ty, để ra Quyết định,
kế hoạch phát triển phù hợp với tình hình
thực tế.

• Các Quyết định của Hội đồng quản trị
được thông qua với tất cả thành viên đồng
ý. Đảm bảo các quy định về những quyền
lợi kinh tế thuộc thẩm quyền quyết định
của Hội đồng quản trị.

• Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành
hoạt động SXKD theo Kế hoạch cả năm
2021; Giám sát việc thực hiện mục tiêu
của Ban điều hành, đồng thời có các chỉ
đạo, quyết định liên quan đến việc thực
hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường
niên và của HĐQT Công ty.

• Trong các phiên họp và hoạt động của
HĐQT, các thành viên tham gia đầy đủ,
đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và
luôn đạt sự nhất trí cao; Các quyết nghị
của HĐQT tuân thủ các quy định điều lệ,
quy chế Công ty và pháp luật có liên quan
trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát
triển Công ty.



TT Số NQ,QĐ Nội dung Ngày Hình thức Kết quả

01 02/NQ-HĐQT-BDHC

Nghị quyết: Phiên họp ngày 16/01/2021 về việc:

- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về KQ thực hiện SXKD năm

2020.

- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

16/01/2021 Họp Đã hoàn thành

02 03/NQ- HĐQT-BDHC

Nghị quyết về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán xe Ô tô của

Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn với Công ty TNHH TMDV Kỹ thuật

HKT.

05/02/2021
Xin ý kiến 

bằng văn bản
Đã hoàn thành

03 04/NQ-HĐQT-BDHC Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 26/02/2021
Xin ý kiến

bằng văn bản
Đã hoàn thành

04 09/NQ-HĐQT-BDHC
Nghị quyết Phiên họp ngày 25/03/2021 về việc thông qua việc bổ nhiệm

ông Bùi Cao Vĩ giữ chức vụ TP. Tổng hợp
25/03/2021 Họp Đã hoàn thành

05 10/NQ- HĐQT-BDHC
Nghị quyết Phiên họp ngày 25/03/2021 về việc thông qua việc bổ nhiệm

bà Nguyễn Thị Trang giữ chức vụ Trưởng phòng KH-KT-VT
25/03/2021

Họp 

Đã hoàn thành

06 11/QĐ-HĐQT-BDHC Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tổng hợp 25/03/2021 Đã hoàn thành

07 12/QĐ-HĐQT-BDHC Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng KH-KT-VT 25/03/2021 Đã hoàn thành

08 14/QĐ- HĐQT-BDHC
Nghị quyết v/v phê duyệt công tác mua sắm vật tư dự phòng NMTĐ

Srêpôk 4A
25/03/2021 Đã hoàn thành

09 16/QĐ- HĐQT-BDHC
Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức và các Ban phục vụ ĐHĐCĐ

thường niên 2021
25/03/2021 Đã hoàn thành

10 22/QĐ- HĐQT-BDHC
Quyết định về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công

ty CP Thủy điện Buôn Đôn
19/4/2021

Thông qua 

ĐHĐCĐ
Đã hoàn thành

11 23/QĐ- HĐQT-BDHC
Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn
19/4/2021

Thông qua 

ĐHĐCĐ
Đã hoàn thành

12 26/NQ- HĐQT-BDHC
Nghị quyết về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của

Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn
10/6/2021

Xin ý kiến bằng

văn bản
Đã hoàn thành



TT Số NQ,QĐ Nội dung Ngày Hình thức Kết quả

13 27/NQ- HĐQT-BDHC
Nghị quyết v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty

CP Thủy điện Buôn Đôn
26/7/2021

Xin ý kiến bằng

văn bản
Đã hoàn thành

14 28/NQ- HĐQT-BDHC Nghị quyết v/v thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 (phần bằng tiền) 26/7/2021
Xin ý kiến bằng

văn bản
Đã hoàn thành

15 30/NQ- HĐQT-BDHC
Nghị quyết vv phê duyệt mua xe ôtô 7 chỗ phục vụ công tác đi lại của Tổ sửa

chữa
23/8/2021

Xin ý kiến bằng

văn bản
Đã hoàn thành

16 31/NQ- HĐQT-BDHC Nghị quyết vv phê duyệt xây bổ sung nhà cấp 4 tại đất 1ha 23/8/2021
Xin ý kiến bằng văn 

bản

Tạm hoãn vô thời hạn 

do không hiệu quả

17 32/NQ- HĐQT-BDHC Nghị quyết vv thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 14/9/2021
Xin ý kiến bằng

văn bản
Đã hoàn thành

18 33/NQ- HĐQT-BDHC
Nghị quyết vv phê duyệt Quy chế Công bố thông tin Công ty Cổ phần Thủy

điện Buôn Đôn
26/10/2021

Xin ý kiến bằng

văn bản
Đã hoàn thành

19 34/NQ- HĐQT-BDHC
Nghị quyết vv phê duyệt việc sửa đổi nội dung Điều lệ theo vốn điều lệ mới

Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn
08/11/2021

Xin ý kiến bằng

văn bản
Đã hoàn thành

20 37/NQ- HĐQT-BDHC Nghị quyết phiên họp ngày 25-12-2021 25/12/2021 Họp Đang thực hiện

21 38/NQ- HĐQT-BDHC
Nghị quyết phê duyệt mua sắm bổ sung dao cách ly giữa máy cắt đầu cực và

máy biến áp chính
29/12/2021 Họp Đang thực hiện

22 39/NQ- HĐQT-BDHC Nghị quyết phê duyệt quỹ tiền thưởng vượt sản lượng năm 2021 29/12/2021 Họp Đã thực hiện



BAN KIỂM SOÁT

Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát

STT Họ và tên Chức vụ

Số cổ phần sở 

hữu các nhân 

(CP)

Ngày bắt 

đầu/không là 

thành viên 

BKS

01
Bà Nguyễn Thị Thanh 

Hoa
Trưởng ban 61.691

Là Trưởng ban 

BKS kể từ ngày 

23/6/2019

02 Ông Phạm Quốc Thái Thành viên 131.683

Là thành viên 

BKS kể từ ngày 

23/6/2019

03 Bà Võ Thị Bích Phượng Thành viên -

Không là thành 

viên BKS kể từ 

ngày 19/4/2021

04 Bà Trần Tuyết Loan Thành viên -

Là thành viên 

BKS kể từ ngày 

19/4/2021



Hoạt động của Ban kiểm soát

• Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Luật
Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

• Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, ban hành, triển khai và thực hiện Nghị quyết của HĐQT.

• Giám sát hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT); công tác điều hành của Ban Giám đốc (BGĐ), hoạt
động SXKD và tình hình tài chính của Công ty.

• Rà soát việc xây dựng kế hoạch SXKD. Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình
hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

• Rà soát, kiểm tra, đánh giá các quy trình, chính sách trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện sai sót hoặc rủi ro tiềm
ẩn, cảnh báo sớm và kiến nghị HĐQT, BGĐ các giải pháp khắc phục.

• Thẩm định các báo cáo tài chính quý I, II, III, IV và năm 2021, phân tích đánh giá tình hình tài chính của Công ty.

• Tham gia các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

• Theo dõi việc chấp hành các quy định đối với công ty đại chúng trên sàn chứng khoán về công bố thông tin.

• Trong năm 2021, BKS đã tổ chức 03 phiên họp định kỳ để triển khai chương trình công tác và đánh giá kết quả
kiểm tra giám sát. Ngoài ra, BKS cũng thường xuyên trao đổi nội bộ để cập nhật thông tin và xử lý các vấn đề phát
sinh trong quá trình hoạt động.

• Năm 2021, BKS đã hoạt động theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.
Thông qua hoạt động, BKS đã đưa ra các ý kiến đồng thời kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành (BĐH) về các biện
pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định
nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD của Công ty.



CÁC GIAO DỊCH,

THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

Nội dung Số tiền

Thu nhập HĐQT và BKS 1.130.010.354

Trong đó:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT 144.000.000

- Thù lao của Thành viên HĐQT 336.000.000

- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát 84.000.000

- Thù lao của Thành viên Ban Kiểm soát 144.000.000

Thu nhập của Giám đốc và Người quản lý Công ty 2.606.993.503

Trong đó:

- Tiền lương của Giám đốc 504.255.472

- Tiền lương của người quản lý Công ty 924.502.480

Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích



Quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS năm 2021, quỹ khen thưởng Ban điều hành của BDHC 

được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua tại Nghị quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐ-BDHC ngày 

19/04/2021 của ĐHĐCĐ năm 2021.

STT Nội dung Số người
Mức thù lao

(đồng/tháng)

1 Chủ tịch HĐQT 1 12.000.000

2 Thành viên HĐQT 4 7.000.000

3 Trưởng Ban kiểm soát 1 7.000.000

4 Thành viên Ban kiểm soát 2 6.000.000

5 Người quản trị Công ty 1 3.000.000

- Quỹ khen thưởng Người quản lý là 590 triệu đồng.

- Quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS và các cán bộ quản lý năm 2021:



Tại thời điểm 31/12/2021, BDHC có

05 thành viên HĐQT, 03 thành viên

BKS, 03 thành viên BĐH. Thù lao

HĐQT, BKS, người quản trị công ty

và các cán bộ quản lý năm 2021 như

sau:

• Tổng chi trả thù lao HĐQT, BKS

và người quản trị công ty năm

2021: 744 triệu đồng

• Quỹ khen thưởng Người quản lý:

590 triệu đồng.



Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: 01 hợp đồng trị giá 750 triệu đồng được HĐQT phê duyệt

tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-BDHC ngày 05/2/2021. Thực hiện vào tháng 02/2021

Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty: Các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm các chức

danh quản lý trong bộ máy điều hành của Công ty.
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
KIỂM TOÁN

• Báo cáo Kiểm toán độc lập

• Bảng Cân đối kế toán

• Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh

• Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ

• Thuyết minh Báo cáo tài chính






























































































