Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đắk Lắk, ngày … tháng … năm 2021.

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Kính thưa Quý cổ đông!
Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn, tôi
xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) về quản trị và kết quả hoạt động
năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:
PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020
1. Nhân sự trong Hội đồng Quản trị (HĐQT):
Tại ngày 23/06/2019 Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 đã bầu Hội đồng
Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024, gồm có các thành viên:
1. Ông Vũ Thành Danh

- Chủ tịch HĐQT

2. Ông Trần Hoài Nam

- Thành viên HĐQT

3. Ông Nguyễn Văn Tuấn

- Thành viên HĐQT

4. Ông Lê Hoàng Triều

- Thành viên HĐQT

5. Bà Nguyễn Thị Hương Giang

- Thành viên HĐQT

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020:
2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020:
ĐVT: triệu đồng
STT

Chỉ tiêu

1

Tổng doanh thu

2
3
4

Theo Nghị quyết
ĐH ĐCĐ 2020

Thực hiện
2020

Tỷ lệ hoàn
thành (%)

284.682,37

323.010,05

113,46%

Lợi nhuận trước thuế

41.457,81

76.668,77

184,93%

Lợi nhuận sau thuế

39.384,92

72.161,89

183,22%

Cổ tức (trình ĐHĐCĐ
thông qua)
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-

Về doanh thu: tổng doanh thu năm 2020 thực hiện là 323.010,05 triệu đồng,
vượt 13,46% tương đương số tiền 38.327,68 triệu đồng so với kế hoạch năm
2020.

-

Về lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế đạt 72.161,89 triệu đồng, vượt 83,22%
tương đương số tiền 32.776,97 triệu đồng so với kế hoạch năm 2020.

2.2 Phân phối lợi nhuận năm 2019:
HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 theo
đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
ĐVT: Đồng
STT

Nội dung

I

Tổng lợi nhuận chưa phân phối

II

Giá trị theo
Nghị quyết
ĐHĐCĐ

Thực hiện

182.725.986.687

182.725.986.687

Phân phối lợi nhuận: (1) + (2) + (3) +
(4) + (5)

99.739.492.804

99.738.385.056

1

Cổ tức bằng tiền (5%)

26.463.459.000

26.462.351.352

2

Cổ tức bằng cổ phiếu (13,4% )

70.922.070.120

70.920.240.000

3

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

1.763.963.684

1.763.963.684

4

Quỹ khen thưởng người quản lý

590.000.000

590.000.000

5

Phần thặng dư vốn cổ phần từ phát hành
cổ phiếu

III

Lợi nhuận để lại

1.830.120
82.986.493.883

82.987.601.531

2.3 Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Người quản trị Công ty năm
2020:
-

Tổng quỹ thù lao thực hiện:

738.000.000 đồng

2.4 Thực hiện chi trả cổ tức:
Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty, Công ty đã thực
hiện trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ là 18,399%, trong đó:
+ Cổ tức bằng cổ phiếu: 13,4% tương đương số tiền 70.922.070.120 đồng
+ Cổ tức bằng tiền đợt 1: 4,999% tương đương số tiền 26.462.351.352 đồng
Phần cổ tức bằng tiền còn lại: 1.107.648 đồng đối với cổ tức lẻ, Công ty xin ý
kiến cổ đông tại ĐHĐCĐ năm 2021 cho phép ghi nhận vào lợi nhuận chưa phân
phối.
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2.5 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:
Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, trên cơ sở đề xuất của
Ban kiểm soát, HĐQT đã quyết định chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng
lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính
năm 2020 là Công ty TNHH DVTV Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam
(AASCS).
3. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị :
Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 14 phiên họp, trong đó có 03
cuộc họp tập trung và 11 cuộc họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc
họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều
lệ Công ty và các quy chế nội bộ..., thông qua các chủ trương và giao nhiệm vụ cho
Ban Điều hành giải quyết các vấn đề cụ thể trên cơ sở chủ trương đã được thông qua,
kịp thời giải quyết những đề nghị của Ban Điều hành phát sinh trong quá trình
SXKD.
Trong năm qua đã ban hành 27 quyết định, nghị quyết chỉ đạo công tác SXKD.
4. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban Giám đốc:
4.1. Hoạt động chỉ đạo, giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Giám đốc
HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban Giám đốc và chỉ đạo kịp thời
để thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2020 đề ra và nghị quyết của
HĐQT.
HĐQT tổ chức họp thường kỳ để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của
Công ty, đề ra những giải pháp chỉ đạo kịp thời, định hướng hoạt động SXKD của
Công ty.
Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ
và Quy chế quản trị Công ty.
Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.
4.2. Đánh giá về hoạt động của Ban Giám đốc:
4.2.1 Đánh giá chung:
Năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của BDHC 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. Trong những tháng đầu năm 2020, tình hình thời tiết nắng, khô hạn kéo
dài, không thuận lợi cho công tác sản xuất kinh doanh điện năng. Từ tháng 08 trở đi
thời tiết chuyển sang mưa bão, gây lụt diện rộng. Tuy nhiên, nhờ sự nhận định kịp
thời của Ban Giám đốc cũng như HĐQT về công tác chuẩn bị sản xuất đảm bảo
không bị động trước diễn biến thay đổi bất thường của thời tiết và sự cố gắng của
toàn thể người lao động nên tổng sản lượng phát điện năm 2020 của nhà máy đạt
274,56 triệu kWh, đạt 119,38% so với kế hoạch đề ra.
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Các chỉ tiêu cơ bản:
STT

1
2
3

Chỉ tiêu
Tổng doanh
thu
Tổng chi phí
Lợi nhuận
trước thuế

Năm 2020

Tỷ lệ %
So với kế
So với
hoạch
năm
2020
2019

Đơn
vị
tính

Kế hoạch

Thực hiện

Thực hiện
2019

Tr.đ

284.682,37

323.010,05

319.703,55

113,46%

101,03%

Tr.đ

243.224,56

246.341,28

195.796,47

101,28%

125,81%

Tr.đ

41.457,81

76.668,77

123.907,08

184,93%

61,88%

4.2.2 Công tác thị trường điện
Trong thời gian vừa qua, BĐH đã chỉ đạo các phòng, phân xưởng phối hợp với
các đơn vị phát điện trên dòng sông, để có phương án vận hành tối ưu nhất, không để
xảy ra trường hợp phải xả nước thừa.
Tuy nhiên, năm 2020 giá huy động thị trường điện thấp, giá bình quân là 880
đồng/kWh, doanh thu khi tham gia thị trường năm 2020 giảm 7,4 tỷ đồng so với giá
hợp đồng.
4.2.3 Công tác vận hành nhà máy và an toàn bảo hộ lao động, phòng chống
cháy nổ
BĐH đã chỉ đạo tốt công tác kiểm tra an toàn định kỳ và đột xuất, trang bị đầy đủ
các phương tiện bảo hộ lao động, tổ chức lớp học an toàn cho toàn thể CBCNV công
ty, tổ chức tập huấn và diễn tập về PCCC tại nhà máy đồng thời thường xuyên kiểm
tra trang thiết bị PCCC đảm bảo các thiết bị luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động
và kịp thời đáp ứng mọi chế độ vận hành của Trung tâm Điều độ hệ thống điện.
4.2.4 Công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên
Công tác bảo trì sửa chữa của nhà máy, thường xuyên được BĐH quan tâm, chỉ
đạo. Trong năm, 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
công tác vận hành an toàn. Cụ thể:
- Thường xuyên kiểm tra tuyến kênh và các công trình trên kênh để kịp thời phát
hiện những sự cố, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định.
- Thường xuyên tiến hành vệ sinh, khơi thông dòng chảy tại các xi phông nhỏ để
đảm bảo dòng chảy.
- Tại các xi phông lớn Đắk Huar và Ndraik: Thực hiện nạo vét bùn cát bồi lắng
phía trước cửa vào, cửa ra và cả trong lòng xi phông.
- Thực hiện công tác lặn kiểm tra cửa van cống xả nước môi trường đầu kênh,
vớt rác tại cửa nhận nước và kiểm tra toàn bộ hệ thống lưới chắn rác Nhà máy.
4.2.5 Công tác xây dựng trụ sở làm việc công ty:
Công trình thủy điện Srêpôk 4A đã đi vào vận hành từ năm 2014, cho đến nay trụ
sở Công ty vẫn phải đi thuê. Tuy nhiên, địa điểm thuê hiện nay đang bị xuống cấp,
Bên cho thuê yêu cầu trả lại để có kế hoạch sửa chữa. Để có sự ổn định về mặt tổ
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chức cũng như ổn định trong công tác sản xuất, BĐH đã trình HĐQT thông qua việc
triển khai xây dựng trụ sở làm việc vào năm 2021 tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐQTBDHC ngày 7/11/2020 với quy mô và kinh phí như sau:
+ Diện tích xây dựng: 382 m2
+ Tổng số tầng: 5 tầng (1 tầng trệt và 4 tầng làm việc). Giai đoạn 1: 1 tầng trệt và
2 tầng làm việc. Giai đoạn 2: xây thêm 2 tầng làm việc.
+ Dự kiến tổng mức đầu tư xây dựng trụ sở giai đoạn 1: 8 tỷ đồng.
+ Tiến độ triển khai thi công: khởi công đầu quý II/2021, hoàn thành giai đoạn 1
vào quý IV/2021.
Từ tháng 10/2020 cho đến nay BĐH đã chỉ đạo triển khai công tác tư vấn thiết
kế, đo trích lục thửa đất công ty đã mua tại đường Thủ Khoa Huân và trình xin
UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở Công ty. Tuy nhiên hiện nay
thửa đất này đang vướng quy hoạch dự án cở sở hạ tầng khu liên gia 35, tổ dân phố 4,
phường Thành Nhất với quy mô 16,7 ha do BQLDA dân dụng tỉnh làm chủ đầu tư
nên UBND tỉnh chưa đồng ý chủ trương xây dựng.
BĐH đang làm việc với các sở ban nghành của tỉnh để xin thuê một địa điểm
khác nhằm đáp ứng công tác xây dựng trụ sở và đảm bảo tiến độ hoàn thành trụ sở
làm việc trong năm 2021.
4.2.6 Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
Dự án điện mặt trời Buôn Đôn có công suất lắp đặt 48MWp, với diện tích đất sử
dụng cho dự án khoảng 49,7 ha, nằm bên bờ trái kênh dẫn nước công trình thủy điện
Srêpôk 4A, thuộc địa phận thôn 5, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn đã được Bộ Công
thương tiến hành thẩm định vào tháng 4/2018.
Theo báo cáo mới nhất số 84/BCT-ĐL ngày 7/01/2021 của Bộ Công thương báo
cáo Thủ tướng Chính phủ về việc “Báo cáo kết quả rà soát điện mặt trời đã hoàn
thành thẩm định toàn quốc” thì dự án điện mặt trời Buôn Đôn có công suất lắp đặt
48MWp nằm trong phụ lục số 01 của báo cáo này.
BĐH sẽ tiếp tục triển khai các bước tiếp theo sau khi dự án được bổ sung vào
quy hoạch điện VIII.
4.2.7 Phương án phát hành trái phiếu
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã ban hành nghị quyết về việc
phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo với giá trị 200 tỷ đồng
nhằm mục đích tái cơ cấu lại vốn vay và tạo nguồn vốn lưu động để Công ty hoạt
động kinh doanh và đảm bảo dòng tiền trong thời gian trả nợ. Trong năm vừa qua
BĐH đã làm việc với Bộ Tài Chính cũng như ngân hàng Sumitomo để lên phương án
tái cấu trúc vốn vay được Chính phủ bảo lãnh tuy nhiên phương án không được chấp
thuận.
BĐH đã báo cáo và kiến nghị HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc ngừng phát
hành trái phiếu theo Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ-BDHC ngày 28/5/2020 của
ĐHĐCĐ năm 2020.
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4.2.8 Về đời sống cán bộ công nhân viên
Đời sống CBCNV trong Công ty luôn được BĐH quan tâm, lương của CBCNV
Công ty được thực hiện đúng theo Quy chế của Công ty, góp phần đảm bảo ổn định
đời sống để gắn bó lâu dài với Công ty, duy trì đoàn kết nội bộ, tạo sức mạnh tổng
hợp của toàn Công ty, là tiền đề để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
4.2.9 Đối với công tác xã hội
Các hoạt động xã hội, từ thiện luôn được Ban điều hành và Người lao động
hưởng ứng, tham gia tích cực trong năm 2020.
Năm vừa qua, BĐH đặc biệt chú trọng tới các phong trào quyên góp, ủng hộ
đồng bào Miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt gây ra; Ủng hộ công tác phòng, chống
dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn, mặn và một số phong trào khác
tại địa phương nơi Nhà máy đóng chân.
Tổng giá trị thực hiện năm 2020 là 567.909.000 đồng.
Năm 2020 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.
HĐQT đánh giá cao các hoạt động của BĐH trong năm qua, nhằm phát huy
những thành tích đã đạt được, BĐH cần phải nỗ lực hơn nữa trong công tác điều hành
hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo gia tăng giá trị cho Công ty, lợi ích của các
Cổ đông và Người lao động.
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PHẦN II
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021
Năm 2021, được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, một số chính sách thay
đổi làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT thống
nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 của Ban Giám đốc trình Hội đồng Quản trị để
thông qua trong kỳ Đại hội này như sau:
STT

Các chỉ tiêu

Đơn vị tính

1

Điện năng thương mại

Triệu kWh

2

Tổng doanh thu

3

Thực hiện 2020

Kế hoạch 2021

274,56

230,00

Tr. Đồng

323.010,05

268.328,36

Lợi nhuận trước thuế

Tr. Đồng

76.668,77

45.114,09

4

Lợi nhuận sau thuế

Tr. Đồng

72.161,89

42.858,38

5

Cổ tức dự kiến

10%

10%

%

2. Công tác chỉ đạo
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 2021, 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.
Thực hiện các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
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PHẦN III
KẾT LUẬN
Năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn đã hoàn
thành nhiệm vụ Đại hội đồng Cổ đông giao.
Đến nay, BDHC đã trở thành một trong những đơn vị mạnh tại địa phương.
Không những thế, hình ảnh và thương hiệu của BDHC luôn gắn liền với sự vững
vàng, tin cậy, chất lượng, uy tín, hoạt động hiệu quả, phát triển ổn định và bền vững.
Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên
trong HĐQT, sự nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể Người lao động của Công ty.
HĐQT Công ty cũng luôn nhận được những ý kiến đóng góp của các Quý cổ
đông và sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương cũng như các đơn vị bạn.
Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn, Tôi xin chân
thành cám ơn Quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong suốt chặng
đường vừa qua và mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Quý cổ đông trong
thời gian tới.
Trân trọng cám ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Thành Danh
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Phụ lục các Nghị quyết, Quyết định HĐQT năm 2020

STT

Số Nghị quyết,
Quyết định

01

01/QĐ-HĐQT BDHC

02

02/NQ-HĐQTBDHC

03

03/NQ-HĐQT BDHC

04

04/NQ-HĐQT BDHC

05

05/NQ-HĐQTBDHC

06

03/QĐ-HĐQT BDHC

07

06/NQ-HĐQTBDHC

08

07/NQ-HĐQTBDHC

Nội dung
Quyết định: về việc ban hành
Quy chế về công tác cán bộ
của Công ty CP Thủy điện
Buôn Đôn
Nghị quyết: phiên họp ngày
15/01/2020 về việc:
- Thông qua báo cáo của Ban
điều hành ước thực hiện sản
xuất kinh doanh năm 2019
- Thông qua Kế hoạch
SXKD 2020
- Thông qua dự kiến thời
gian ĐHĐCĐ thường niên
năm 2020 vào cuối tháng
4/2020
Nghị quyết: phiên họp ngày
15/01/2020 về việc:
- Thông qua việc bổ nhiệm
01 Phó Tổng Giám đốc Công
ty phụ trách công tác kinh
doanh
Nghị quyết: phiên họp ngày
15/01/2020 về việc:
- Thống nhất giao cho Ban
điều hành làm việc với đơn
vị Tư vấn xây dựng phương
án phát hành trái phiếu
không chuyển đổi.

Ngày

Hình
thức

Kết quả

02/01/2020

xin ý
kiến
bằng văn
bản

Đã hoàn thành

16/01/2020

Họp

Đã hoàn thành

16/01/2020

Họp

Đã hoàn thành

16/01/2020

Họp

Đã hoàn thành

xin ý
kiến
bằng văn
bản

Đã hoàn thành

Nghị quyết: về việc bổ
nhiệm Phó Tổng giám đốc 26/02/2020
Công ty (Phan Quang Vũ)
Quyết định: về việc bổ
nhiệm Phó Tổng giám đốc 26/02/2020
Công ty (Phan Quang Vũ)
Nghị quyết: về việc gia hạn
thời gian tổ chức họp HĐQT
07/4/2020
quý I và ĐHĐCĐ thường
niên năm 2020
Nghị quyết: về việc tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên 2020
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22/4/2020

Đã hoàn thành
xin ý
kiến
bằng văn
bản
xin ý
kiến
bằng văn
bản

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành
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09

09/NQ-HĐQTBDHC

10

12/QĐ-HĐQTBDHC

11

13/QĐ-HĐQTBDHC

12

15/NQĐHĐCĐBDHC

13

18/NQ-HĐQTBDHC

14

19/QĐ-HĐQTBDHC

Nghị quyết: phiên họp ngày
16/5/2020 về việc: Thông
qua dự thảo các văn kiện
trình ĐHĐCĐ thường niên
năm 2020
Quyết định: về việc phê
duyệt quyết toán dự án hoàn
thành – Giai đoạn 2
Quyết định: về việc thành lập
Ban tổ chức và các ban phục
vụ ĐHĐCĐ thường niên
2020
Nghị quyết: ĐHĐCĐ thường
niên 2020
Nghị quyết: về việc triển
khai phương án phát hành cổ
phiếu trả cổ tức
Quyết định: về việc ban hành
quy chế quản trị nội bộ
Nghị quyết: v/v phê duyệt
hạng mục “Gia cố mái bê
tông chống sạt trượt bờ kênh
khu vực tràn suối Đăk Minh”
“Thi công đường giao thông
dọc bờ kênh khu vực tràn
suối Đăk Minh” “Duy tu bảo
trì đường VH khu vực cánh
đồng Ama Phương”
Nghị quyết: về việc vay vốn
tại Ngân hàng TMCP Công
thương VN- Chi nhánh Đăk
Lăk

16/5/2020

Họp

Đã hoàn thành

18/5/2020

Họp

Đã hoàn thành

28/5/2020

Họp

Đã hoàn thành

29/5/2020

Họp

Đã hoàn thành
Đã hoàn thành

01/6/2020

15

19A/QĐHĐQT-BDHC

16

20/NQ-HĐQTBDHC

17

21/NQ-HĐQTBDHC

Nghị quyết: v/v vay vốn tại
Ngân hàng HD bank

15/6/2020

18

22/NQ-HĐQTBDHC

Nghị quyết: về việc chọn đơn
vị kiếm toán Báo cáo tài
chính năm 2020

15/6/2020

19

23/NQ-HĐQTBDHC

Nghị quyết: về việc miễn
nhiệm chức vụ Thư ký
HĐQT đối với Ông Phan
Quang Vũ

15/6/2020

20

24/NQ-HĐQTBDHC

Nghị quyết: về việc bổ
nhiệm Người phụ trách Quản
trị Công ty

15/6/2020
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Đã hoàn thành

18/5/2020

10/6/2020

15/6/2020

xin ý
kiến
bằng văn
bản

xin ý
kiến
bằng văn
bản
xin ý
kiến
bằng văn
bản
xin ý
kiến
bằng văn
bản
xin ý
kiến
bằng văn
bản
xin ý
kiến
bằng văn
bản

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành
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24A/NQHĐQT-BDHC

Nghị quyết v/v phê duyệt chi
phí bồi thường, hỗ trợ cho
các hộ dân bị đổ thải chồng
lấn thuộc phạm vi công trình
TĐ SP4A của Công ty 470

24/6/2020

xin ý
kiến
bằng văn
bản

Đã hoàn thành

22

24B/NQHĐQT-BDHC

Nghị quyết v/v Tư vấn lập
quy hoạch tổng mặt bằng chi
tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, lập
09/10/2020
báo cáo kinh tế kỹ thuật –
CÔng trình trụ sở làm việc
BDHC

xin ý
kiến
bằng văn
bản

Đang tiếp tục
thực hiện trong
năm 2021

23

26/NQ-HĐQTBDHC

Nghị quyết: v/v chi trả cổ tức
02/11/2020
năm 2019 – Phần bằng tiền

xin ý
kiến
bằng văn
bản

Đã hoàn thành

xin ý
kiến
bằng văn
bản

Đã hoàn thành

21

24

25

28/NQ-HĐQTBDHC

29/NQ-HĐQTBDHC

Nghị quyết: Phiên họp ngày
07/11/2020 về việc:
- Thông qua báo cáo của
Ban điều hành về ước thực
hiện sản xuất kinh doanh
đến tháng 9/2020 và Kế
hoạch sản xuất kinh doanh
07/11/2020
đến cuối năm 2020 –
Thông qua
- Thông qua nội dung tờ
trình 181/TTr-BDHC-P2
ngày 06/141/2020 v/v phê
duyệt mức trích khấu hao
tài sản cố định.
Nghị quyết: v/v không góp
vốn và thôi cử người đại diện
07/11/2020
phần vốn góp vào Công ty
CP Điện mặt trời Buôn Đôn

26

30/NQ-HĐQTBDHC

Nghị quyết: v/v phê duyệt
chủ trương đầu tư xây dựng 07/11/2020
trụ sở Công ty

27

31/NQ-HĐQTBDHC

Nghị quyết v/v phê duyệt
Quỹ tiền thưởng do Sản xuất
31/12/2020
vượt kế hoạch của BDHC
năm 2020
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xin ý
kiến
bằng văn
bản
xin ý
kiến
bằng văn
bản
xin ý
kiến
bằng văn
bản

Đã hoàn thành
Đang tiếp tục
thực hiện trong
năm 2021
Đã hoàn thành
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