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I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát 

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN THÁC MƠ 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3800311306 thay đổi lần 8 ngày 

21/05/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp. 

- Vốn điều lệ của Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 

700.000.000.000 đồng, chia thành 70.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ 

phần. 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:  

+ Tổng công ty phát điện 2 - Cổ đông nhà nước nắm giữ 36.341.500 cổ phần 

tương ứng với 363.415.000.000 đồng, chiếm 51,92% vốn điều lệ. 

+ Cổ đông khác nắm giữ 33.658.500 cổ phần tương ứng với 336.585.000.000 

đồng, chiếm 48,08% vốn điều lệ. 

- Địa chỉ: Khu 5, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. 

- Số điện thoại: 0271.2245094   Fax: 0271.3778268 

- Website: www.tmhpp.com.vn. 

- Mã cổ phiếu: TMP. 

- Quá trình hình thành và phát triển: 

+ Ngày 11/06/1994: Nhà máy thủy điện Thác Mơ, công suất 150 MW thành lập 

theo Quyết định số 361/NL-TCCB-LĐ của Bộ Năng lượng; 

+ Ngày 30/03/2005: Nhà máy Thủy điện Thác Mơ chuyển đổi thành Công ty 

Thủy điện Thác Mơ theo Quyết định số 17/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp; 

+ Ngày 29/12/2006: Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt phương án và chuyển 

Công ty Thủy điện Thác Mơ thành Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ theo Quyết 

định số 3948/QĐ-BCN; 



 

+ Ngày 01/01/2008: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ chính thức đi vào hoạt 

động theo giấy đăng ký kinh doanh số 3800311306 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Bình Phước cấp; 

+ Ngày 18/06/2009: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ chính thức niêm yết 

cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng 

khoán TMP. 

+ Ngày 12/08/2020: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ khởi công xây dựng 

Nhà máy điện mặt trời 50 MWp. 

+ Ngày 10/12/2020: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đưa vào vận hành Nhà 

máy điện mặt trời 50 MWp. 

+ Ngày 06/01/2021: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ khánh thành Nhà máy 

điện mặt trời 50 MWp. 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

- Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động sản xuất kinh doanh điện năng; 

- Địa bàn kinh doanh: Khu 5, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình 

Phước, Việt Nam. 

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

3.1 Mô hình quản trị của Công ty 

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) được tổ chức quản lý theo mô hình 

Công ty Cổ phần, đứng đầu là Đại hội đồng cổ đông; Ban Kiểm soát, Hội đồng quản 

trị; Ban điều hành đứng đầu là Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc. TMP có 

người phụ trách quản trị Công ty. 

3.2 Cơ cấu bộ máy quản lý 

Gồm 01 chi nhánh, 01 phân xưởng, 04 phòng ban chuyên môn nghiệp vụ. 

- Chi nhánh: Trung tâm Dịch vụ và Sửa chữa cơ điện:  

+ Là đơn vị có chức năng sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp máy móc, thiết 

bị, công trình theo đúng quy định, quy trình được phê duyệt nhằm đảm bảo công tác 

vận hành an toàn các tổ máy và công trình Nhà máy thủy điêṇ, nhà máy điện mặt trời 

do TMP quản lý, vận hành; 

+ Thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ theo ngành nghề đăng ký kinh doanh 

nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn lực của TMP. 

- Phân xưởng: Phân xưởng vận hành  

+ Là đơn vị trực tiếp sản xuất, phân xưởng vận hành có chức năng tham mưu và 

tổ chức thực hiện công tác vận hành an toàn, hiệu quả cao nhất đối với tổ máy và hệ 

thống thiết bị, điều tiết tối ưu hồ chứa và vận hành an toàn; 

+ Tổ thị trường điện: là đơn vị trực thuộc phân xưởng vận hành, có chức năng 

tham mưu và thực hiện việc quản lý, điều hành công tác lập kế hoạch, tính toán công 



 

suất, giá chào; quản lý hệ thống phần mềm phục vụ thị trường điện; tham gia thực hiện 

chào giá theo đúng các quy định, nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho TMP. 

- Các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ:  

+ Phòng Hành chính và Lao động: Tham mưu và quản lý, điều hành công tác tổ 

chức, cán bộ, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; công tác pháp chế; công tác thanh 

tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng; công tác lao động, 

tiền lương; công tác chính sách chế độ, y tế, chăm sóc người lao động và khen thưởng 

- kỷ luật, tổng hợp và điều hành các nghiệp vụ hành chính, quản trị văn phòng. 

+ Phòng Tài chính và Kế toán: Thực hiện chức năng chuyên môn về tài chính, kế 

toán theo quy định. Tham mưu về công tác quản lý tài chính, kế toán, thống kê và lập, 

lưu trữ, kiểm tra, kiểm soát toàn bộ các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực Tài chính- 

Kế toán theo đúng quy định của Nhà nước.  

- Phòng Kế hoạch và Vật tư: Tham mưu và tổ chức công tác lập kế hoạch và thực 

hiện kế hoạch; tổ chức đấu thầu thực hiện công việc sửa chữa lớn, sửa chữa thường 

xuyên, mua sắm vật tư - thiết bị phục vụ công tác sản xuất kinh doanh; cung ứng, quản 

lý và sử dụng vật tư; công tác quản lý, phát triển dự án và chương trình tiết kiệm năng 

lượng. 

+ Phòng Kỹ thuật và An toàn: Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác quản lý 

kỹ thuật, quản lý thư viêṇ, phòng chống thiên tai, quản lý hệ thống chất lượng ISO 

9001-2015, sáng kiến và nghiên cứu khoa học, công tác An toàn vệ sinh lao động, 

công tác môi trường, phòng cháy chữa cháy, đào tạo nâng bậc công nhân kỹ thuật và 

các chức danh kỹ thuật. 

Sơ đồ tổ chức bộ máy TMP: 
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         3.3 Các công ty con, công ty liên kết 

 Công ty con: Gồm 02 Công ty: 

- Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên  

+ Địa chỉ: Số 231 đường Âu Cơ, xa ̃Lôc̣ Nga, TP. Bảo Lộc,T. Lâm Đồng; 

+ Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh điện năng; 

+ Vốn điều lệ: 137.500.000.000 đồng; 

+ Vốn thực góp của TMP: 137.200.000.000 đồng; 

+ Tỷ lệ sở hữu: 99,92%; 

- Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đăkrơsa 

+ Địa chỉ: Số 117, Lê Đại Hành, TP. PLeiku, Tỉnh Gia Lai; 

+ Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh điện năng; 

+ Vồn điều lệ: 80.000.000.000 đồng; 

 + Vốn thực góp của TMP: 48.934.430.000 đồng; 

+ Tỷ lệ sở hữu: 61,17%; 

 Công ty liên kết: Gồm 02 Công ty: 

- Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình 

+ Địa chỉ: Thôn Lạc Trị, Xã Phú Lạc, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận; 

+ Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: sản xuất, truyền tải và phân phối điện; 

+ Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng; 

+ Vốn thực góp của TMP: 100.000.000.000 đồng; 

+ Tỷ lệ sở hữu: 20%. 

- Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ  

+ Địa chỉ: Ấp 10, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước; 

+ Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: Cung cấp nước thô; 

+ Vốn điều lệ: 4.000.000.000 đồng; 

+ Vốn thực góp của TMP: 1.400.000.000 đồng; 

+ Tỷ lệ sở hữu: 35%. 

4.  Định hướng phát triển 

4.1 Các mục tiêu chủ yếu của TMP 

- Vận hành các nhà máy điện ổn định, an toàn, mang lại hiệu quả cao nhất về 

doanh thu và lợi nhuận, thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng các tổ máy, nâng 

cao độ sẵn sàng của thiết bị đáp ứng nhu cầu điện năng của Hệ thống điện quốc gia; 

- Phát triển TMP về quy mô phát điện, duy trì tăng trưởng bền vững để nâng cao 

giá trị cho cổ đông, tối ưu hóa nguồn lực tài sản hiện có và mở rộng đầu tư vào lĩnh 

vực nguồn điện;  



 

- Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả, thực hiện lộ trình chuyển đổi số, nâng 

cao hiệu quả hoạt động của TMP; 

- Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong TMP; 

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, tài chính minh bạch, rõ 

ràng; 

- Thực hiện các dự án về môi trường nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất điện đi 

liền với hoạt động bảo vệ môi trường. 

4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm và kế hoạch trung hạn; đem lại lợi ích cao 

nhất cho cổ đông, người lao động và cộng đồng;  

- Tìm kiếm cơ hội, đầu tư phát triển các dự án nguồn điện, bao gồm thủy điện và 

điện mặt trời. 

4.3 Các mục tiêu phát triển bền vững 

- Vận hành ổn định, an toàn các nhà máy để góp phần mang lại lợi ích cho cổ 

đông, hướng tới sự phát triển bền vững và góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương; 

- Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường 

và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, tham gia các chương trình từ thiện, 

giáo dục, đóng góp xây dựng, sửa chữa các công trình công cộng phục vụ an sinh xã 

hội tại địa phương.… thể hiện trách nhiệm với cộng đồng xã hội. 

5. Các rủi ro 

- Rủi ro pháp lý: Hoạt động sản xuất kinh doanh của TMP chịu sự điều chỉnh của 

Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Chứng khoán,…và các văn bản pháp luật 

chuyên ngành có liên quan, đặc biệt là các quy định liên quan đến đầu tư, sản xuất và 

kinh doanh điện năng. Với đặc điểm hệ thống luật hiện tại thường xuyên thay đổi, điều 

này có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu trung và dài hạn của TMP. 

- Rủi ro về dịch bệnh: Năm 2021, kinh tế Việt Nam chịu tác động tiêu cực do ảnh 

hưởng của dịch Covid-19. Sản xuất bị gián đoạn thời gian dài, hoạt động cung ứng 

điện trong năm qua của TMP cũng chịu ảnh hưởng từ rủi ro này. 

- Rủi ro thời tiết, khí hậu:  

+ Nhà máy Thủy điện Thác Mơ hoaṭ đôṇg trong lĩnh vực thuỷ điện, sản lươṇg 

điện sản xuất phụ thuôc̣ vào lưu lượng nước về hồ. Trong trường hơp̣ lưu lượng nước 

về thấp do sự biến đổi thất thường của thời tiết như haṇ hán kéo dài, lươṇg mưa giảm 

trong cả mùa mưa sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất điện của TMP. 

+ Để ứng phó với các biến đổi này, TMP luôn cố gắng theo sát dự báo khí hậu và 

thủy văn để vận hành hồ chứa hiệu quả, từ đó xây dựng phương án phát điện tối ưu. 

+ Đối với các rủi ro thời tiết khác như bão lũ, mưa lớn, có khả năng gây thiệt haị 

cho các công trình đê đập của nhà máy, TMP luôn sẵn sàng chuẩn bị những phương án 

phòng chống bão lụt nhằm giảm nhe ̣thiệt haị do thiên tai gây ra. 



 

- Rủi ro thanh khoản: 

Mục đích quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng 

các nghĩa vụ tài chính hiện tại và trong tương lai cho TMP. Chính sách của TMP là 

theo dõi thường xuyên các yêu cầu về thanh khoản hiện tại và dự kiến trong tương lai 

nhằm đảm bảo TMP duy trì đủ mức dự phòng tiền mặt, các khoản vay nhằm đáp ứng 

các quy định về tính thanh khoản ngắn hạn và dài hạn. 

II. Tình hình hoạt động trong năm 2021 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021:  

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ có 02 nhà máy: Nhà máy Thủy điện công 

suất 150 MW và Nhà máy điện Mặt trời 50MWp. Tình hình sản xuất kinh doanh của 

TMP trong năm 2021 như sau: 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị 
TH 

2020 

Năm 2021 
Thực hiện năm 2021 

so sánh với  (%) 

Kế 

hoạch 

Thực 

hiện 

KH năm 

2021 

Thực hiện 

năm 2020 

I Sản lượng điện             

1 
Sản lượng điện sản 

xuất 
triệu kWh 491 681 734 108% 150% 

2 
Sản lượng điện 

thương phẩm 
triệu kWh 487 675 729 108% 150% 

II Tổng doanh thu Triệu đồng 420.811 563.104 688.923 122% 164% 

III Tổng chi phí Triệu đồng 179.134 291.747 306.362 105% 171% 

IV Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 241.677 271.357 382.562 141% 158% 

V Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 199.249 225.687 315.695 140% 158% 

(Nguồn BCTC TMP đã kiểm toán năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2021 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/4/2021)  

Sản lượng điện sản xuất năm 2021 đạt 108% so với kế hoạch và đạt 150% so với 

cùng kỳ năm 2020. Sản lượng trong năm đạt cao là do: 

- Nhà máy thủy điện: Lưu lượng nước về trong năm tốt hơn dự báo. Lưu lượng 

nước về trung bình trong năm là 115 m3/s, bằng 121% kế hoạch năm và bằng 172% 

năm 2020. 

- Nhà máy điện mặt trời 50MWp: Được đưa vào vận hành đủ 12 tháng (nhà máy 

COD vào ngày 10/12/2020). Sản lượng của TMP tăng có sự góp phần của sản lượng 

nhà máy điện mặt trời. Trong năm, nhiều thời điểm nhà máy điện mặt trời phải điều 

tiết cắt giảm công suất do hệ thống thừa nguồn phát vào cao điểm nắng. 

Do sản lượng nhà máy đạt vượt kế hoạch, doanh thu, chi phí và lợi nhuận trong 

năm của TMP cũng vượt kế hoạch và cao hơn cùng kỳ năm 2020. 



 

2. Tổ chức và nhân sự 

2.1 Danh sách ban điều hành  

1.  Ông Nguyễn Văn Non - Tổng giám đốc - từ ngày 15/5/2021; 

2.  Ông Nguyễn Hùng Lượng - Phó Tổng giám đốc  

3.  Ông Đinh Văn Sơn - Phó Tổng giám đốc. 

4.  Bà Bùi Thị Kim Na - Kế toán trưởng. 

 

1- Ông Nguyễn Văn Non 

Chức vụ hiện tại Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ 

Giới tính:  Nam 

Ngày sinh:  25/06/1965 

Nơi sinh:  Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành  A, Tỉnh Hậu Giang 

Quốc tịch:  Việt Nam 

CMND: 364122322 cấp ngày 02/11/2016- Hậu Giang 

Quê quán:  Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành  A, Tỉnh Hậu Giang 

Địa chỉ thường trú:  Số 118 - ấp Tân Thạnh Tây - Tân Phú Thạnh, Huyện Châu 

Thành  A, Tỉnh Hậu Giang 

Trình độ văn hóa:  12/12 

Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Điện công nghiệp 

Số cổ phần nắm giữ: - Đại diện phần vốn Tổng công ty Phát điện 2: 10.902.450 

cổ phần, chiếm tỷ lệ 15,6% vốn điều lệ. 

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. 

Quá trình công tác:  

Từ tháng 05/2021 đến 

nay 

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ 

2 - Ông Đinh Văn Sơn 

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ 

Giới tính:  Nam 

Nơi sinh:  Xã Tân Sơn - huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An 

Quốc tịch:  Việt Nam 

CMND: 191204073 cấp ngày 01/10/2014- Thừa Thiên Huế 

Quê quán:  Phú Mậu - Phú Vang - Thừa Thiên Huế 

Địa chỉ thường trú:  236 Bạch Đằng - Phường Phú Hiệp - T/P Huế 



 

 

Trình độ văn hóa:  12/12 

Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ quản trị kinh doanh 

Số cổ phần nắm giữ: - Đại diện phần vốn: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. 

- Sở hữu cá nhân: 12.838 cổ phần, chiếm 0,018% vốn điều 

lệ. 

Quá trình công tác:  

Từ tháng 5/2011 đến 

nay 

Phó Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Thủy điện Thác 

Mơ  

Từ T08/2017 đến 

T05/2020  

Phó Tổng giám đốc -thành viên HĐQT Công ty Cổ phần 

Thủy điện Thác Mơ 

3 - Ông Nguyễn Hùng Lượng 

Chức vụ hiện tại Phó Tổng giám đốc  Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ 

Giới tính:  Nam 

Nơi sinh:  Thái Nguyên 

Quốc tịch:  Việt Nam 

CMND: 024815149 cấp ngày 04/10/2007- TP.Hồ Chí Minh 

Quê quán:  Xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

Địa chỉ thường trú:  Số 20/1, đường số 1 Cư xá Điện Lực, tổ 8, KP 6, Phường 

Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh 

Trình độ văn hóa:  12/12 

Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Mạng và hệ thống điện 

Số cổ phần nắm giữ: - Đại diện phần vốn: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. 

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. 

Quá trình công tác:  

Từ  tháng 09/2016 – 

05/2017 

Trưởng Phòng Dự án Công ty Cổ phần Thủy điện Thác 

Mơ, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây 

Nguyên 

Từ  tháng 06/2017 – 

04/2018 

Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, 

kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây 

Nguyên 

Từ 04/2018 -12/2020 

Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, 

kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị -Tổng giám đốc Công ty 

Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên 



 

 

4 - Bà Bùi Thị Kim Na 

Chức vụ hiện tại Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ 

Giới tính:  Nữ 

Ngày sinh:  07/07/1977 

Nơi sinh:  Xã Đức Lân- Huyện Mộ Đức – tỉnh Quảng Ngãi 

Quốc tịch:  Việt Nam 

CCCD: 051177000844, ngày 02/4/2021 do Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội cấp  

Quê quán:  Xã Đức Lân- Huyện Mộ Đức – tỉnh Quảng Ngãi 

Địa chỉ thường trú:  Khu 3, P.Long Thuỷ - Phước Long - Bình Phước 

Trình độ văn hóa:  12/12 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế 

Số cổ phần nắm giữ: - Đại diện phần vốn: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. 

- Sở hữu cá nhân: 200 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. 

Quá trình công tác:  

Từ tháng 01/2011 đến 

05/2018 

Phó trưởng Phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần 

Thủy điện Thác Mơ.  

Từ tháng 05/2018 đến 

12/2018 
Phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ 

Từ tháng 12/2018- nay Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ 

2.2 Thay đổi ban điều hành trong năm 2021 

Họ và tên Chức vụ 
Thời gian 

làm việc 
Lý do thay đổi 

Ông Nguyễn Văn Non Tổng giám đốc 

Từ 

15/05/2021 

đến nay 

Bổ nhiệm Tổng giám đốc 

theo Quyết định số 

426/QĐ-TMP-HĐQT 

ngày 13/5/2021 

Từ 12/2020-05/2021 

Phó Tổng giám đốc thưc̣ hiêṇ chức trách nhiêṃ vu ̣ của 

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, đaị 

điêṇ Pháp luâṭ của TMP; kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên. 

Từ 05/2021 đến nay 

Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ; 

kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mỹ 

Hưng Tây Nguyên. 



 

Họ và tên Chức vụ 
Thời gian 

làm việc 
Lý do thay đổi 

Ông Nguyễn Hùng Lượng 
Phó Tổng giám 

đốc 

Từ 

01/01/2021 

đến 

14/05/2021 

Thôi giao nhiệm vụ, chức 

trách Tổng giám đốc theo 

Quyết định số 425/QĐ-

TMP-HĐQT ngày 

13/5/2021 

2.3 Số lượng cán bộ, nhân viên  

 Số lượng cán bộ, nhân viên tính đến 31/12/2021: 110 người 

 Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:  

- Chính sách tuyển dụng và đào tạo phát triển nhân viên: 

+ Chính sách tuyển dụng: TMP có chính sách tuyển dụng công khai, có tiêu chí 

tuyển dụng rõ ràng nhằm đảm bảo ứng viên tuyển dụng đáp ứng được yêu cầu công 

việc của TMP.  

+ Đào tạo phát triển nguồn nhân lực: TMP luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi 

dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, đào tạo hướng vào việc phát triển con người toàn 

diện, ưu tiên khuyến khích người lao động tự học tập, nâng cao trình độ. Hằng năm, 

TMP luôn thực hiện kết hợp đào tạo tại chỗ và cử cán bộ đi học tập, bồi huấn về trình 

độ chuyên môn nghiệp vụ.  

- Chính sách đãi ngộ, phúc lợi: 

+ TMP có Quy chế trả lương cho người lao động, đảm bảo việc trả lương cho 

người lao động công bằng theo mức độ đóng góp của cá nhân, khuyến khích người lao 

động nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, bảo đảm hài hoà giữa lợi ích 

của TMP và người lao động. 

+ Hằng năm, cán bộ công nhân viên (CBCNV) được hưởng các chế độ phúc lợi 

vào các dịp lễ, tết, được tổ chức cho tham quan nghỉ dưỡng trong và ngoài nước. TMP 

cũng sử dụng quỹ phúc lợi quan tâm thăm hỏi cá nhân và gia đình CBCNV vào các dịp 

hiếu, hỷ, ốm đau, … 

+ Ngoài các chính sách trên, TMP còn tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, kinh 

phí, cơ sở vật chất,…để cán bộ nhân viên tham gia tốt các hoạt động phong trào đoàn 

thể (công đoàn, đoàn thanh niên). 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

a) Các khoản đầu tư lớn: 

- Các khoản đầu tư tài chính được thực hiện trong năm: Năm 2021, TMP tiếp tục 

đầu tư góp vốn vào Công ty CP Phong điện Thuận Bình 52 tỷ đồng. 

- Tình hình thực hiện các dự án lớn:  



 

Dự án Cụm Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ giai đoạn 2, công suất 375MWp đã 

được UBND tỉnh Bình Phước thẩm định thông qua và có Văn bản gửi Thủ tướng 

Chính phủ và Bộ Công thương xem xét phê duyệt đưa vào Quy hoạch điện VIII.  

b) Các công ty con, công ty liên kết: 

TMP tham gia góp vốn đầu tư dài hạn vào các dự án phát triển nguồn điện với 

tổng giá trị đầu tư dài hạn đến hết 31/12/2021 đạt 438,394 tỷ đồng cụ thể như sau: 

      Đvt: tỷ đồng 

Stt Tên đơn vị nhận góp vốn 
Vốn góp đến 

hết 2021 

Tỷ lệ vốn 

góp % 

I Công ty con   

1 Công ty CP thủy điện Đăkrơsa 48,934 61,17 

2 Công ty CP Mỹ Hưng Tây nguyên 137,200 99,78 

II Công ty liên doanh, liên kết     

1 Công ty CP Phong điện Thuận Bình 100,000 20,00 

2 Công ty CP ĐTKT hồ thủy điện Thác Mơ 1,400 35,00 

III Đầu tư khác     

1 Công ty CP cơ điện điện lực Đồng Nai 1,280 10,00  

2 Công ty CP nhiệt điện Quảng Ninh 149,580 3,00  

Tổng cộng 438,394   
 

 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của các Công ty được TMP đầu tư góp 

vốn như sau: 

- Công ty Cổ phần thủy điện Đăkrơsa: Doanh thu 58,42 tỷ đồng, đạt 103% so với 

kế hoạch và lợi nhuận sau thuế 17,24 tỷ đồng, đạt 108% so với kế hoạch. 

- Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên: Doanh thu là 55,75 tỷ đồng, đạt 115% 

so với kế hoạch và lợi nhuận sau thuế 16,87 tỷ đồng, đạt 128% so với kế hoạch. 

- Công ty CP Cơ điện Điện lực Đồng Nai: Doanh thu 60,1 tỷ đồng, đạt 109% so 

với kế hoạch và lợi nhuận sau thuế 3,2 tỷ đồng, đạt 144% so với kế hoạch. 

- Công ty CP ĐTKT hồ thủy điện Thác Mơ: Doanh thu 1,13 tỷ đồng và lợi nhuận 

sau thuế đạt 0,44 tỷ đồng. 

- Công ty CP Phong điện Thuận Bình: Năm 2021, Công ty đã hoàn thành COD 

đúng thời hạn 02 dự án là Phú Lạc 2: 25,2 MW tại Bình Thuận và Lợi Hải 2: 28,8MW 

tại Ninh Thuận. Tổng doanh thu năm 191,2 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch và lợi nhuận 

sau thuế 124,82 tỷ đồng, đạt 250% kế hoạch. 

- Công ty CP Nhiêṭ điêṇ Quảng Ninh: Doanh thu 8.655 tỷ đồng, đạt 104% kế 

hoạch và lợi nhuận sau thuế 578 tỷ đồng, đạt 182% so với kế hoạch. 

4. Tình hình tài chính 

4.1 Tình hình tài chính của TMP (Công ty mẹ) 

a) Tình hình tài chính  

           Đơn vị tính: triệu đồng 



 

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 
% tăng (+)/ 

giảm (-) 

Tổng giá trị tài sản 1.910.495 1.834.666 -4% 

Doanh thu thuần 344.596 634.782 84% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 234.778 382.193 63% 

Lợi nhuận khác 59 368 524% 

Lợi nhuận trước thuế 234.837 382.562 63% 

Lợi nhuận sau thuế 192.409 315.695 64% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 72,30% >=20% 
 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2020 Năm 2021 

1.  Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 
   

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: lần              7,70               5,22  

+ Hệ số thanh toán nhanh: lần              7,69               5,21  

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 
 

    

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản lần              0,23               0,31  

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu lần              0,30               0,44  

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
 

    

+ Vòng quay hàng tồn kho: vòng            132,4             162,1  

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản % 18,0% 34,6% 

4.Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
 

    

+ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần % 55,8% 49,7% 

+ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 13,1% 24,8% 

+ Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 10,1% 17,2% 

+ Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 
% 68,1% 60,2% 

4.2 Tình hình tài chính của nhóm Công ty (TMP và các công ty con) 

a) Tình hình tài chính  

                               Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 
% tăng (+)/ 

giảm (-) 

Tổng giá trị tài sản 2.026.801 1.989.782 -2% 

Doanh thu thuần 443.211 748.324 69% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh 
226.980 431.304 90% 



 

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 
% tăng (+)/ 

giảm (-) 

Lợi nhuận khác 59 368 524% 

Lợi nhuận trước thuế 227.039 430.196 89% 

Lợi nhuận sau thuế 183.216 359.912 96% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 72,30% >=20%  

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 
 

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2020 Năm 2021 

1.  Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 
   

+  Hệ số thanh toán ngắn hạn: lần 7,03 4,84 

+ Hệ số thanh toán nhanh: lần 7,01 4,83 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 
   

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản lần 0,23 0,30 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu lần 0,3 0,42 

3.Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
   

+ Vòng quay hàng tồn kho: vòng 81,91 129,90 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản % 22,0% 37,6% 

4.Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
   

+ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 41,0% 48,1% 

+  Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 12,0% 25,7% 

+  Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 9,0% 18,1% 

+ Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 
% 51,0% 57,6% 

 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

a) Cổ phần:  

Tổng số cổ phần là 70.000.000 cổ phần. Toàn bộ cổ phần của TMP là cổ phần 

phổ thông, chuyển nhượng tự do. 

b) Cơ cấu cổ đông:  

Tỷ lệ góp vốn của các cổ đông tại ngày 24/09/2021 (ngày đăng ký cuối cùng để 

thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2020): 

Stt Nội dung 
 Số nhà 

đầu tư  

  Số CP    Tỷ lệ 

%   
Ghi chú 

 nắm giữ   

I Tổng số cổ phần   70.000.000 100   



 

Stt Nội dung 
 Số nhà 

đầu tư  

  Số CP    Tỷ lệ 

%   
Ghi chú 

 nắm giữ   

1 Cổ đông lớn (≥5%) 2 66.185.240 95% 

EVNGENCO2; 

CTCP Năng 

lượng REE 

2 Cổ đông nhỏ (<5%) 964 3.814.760 5%   

II 
Phân loại cổ phần đang lưu 

hành theo chủ thể sở hữu 
  

 
    

1 Cá nhân 932 3.569.467 5%         

2 Tổ chức 34 66.430.533 95%   

3 Trong nước 910 69.701.340 99,6%   

4 Nước ngoài 56 298.660 0,4%   

5 Cổ đông nhà nước 1 36.341.500 52%   

6 Cổ đông khác 965 33.658.500 48%   

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không. 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không. 

e) Các chứng khoán khác: Không. 

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội 

6.1. Nguồn nguyên vật liệu 

Hoạt động sản xuất kinh doanh của TMP là quản lý vận hành Nhà máy thủy điện 

công suất 150 MW và Nhà máy điện mặt trời công suất 50 MWp. Nhà máy thủy điện 

sản xuất điện năng dựa vào tiêu thụ nước. Nhà máy điện mặt trời sử dụng bức xạ từ 

năng lượng mặt trời. Cả hai nhà máy của TMP không sử dụng các loại nguyên liệu 

khác.  

6.2. Tiêu thụ năng lượng 

Năm 2021, sản lượng điện tự dùng cho sản xuất của TMP là 4,78 triệu kWh.  

6.3. Tiêu thụ nước 

TMP là đơn vị có hoạt động sản xuất điện năng từ thủy điện, việc tiêu thụ nước là 

để sản xuất điện.  

Nguồn cung cấp nước cho TMP là nguồn nước từ lưu vực sông Bé. TMP không 

sử dụng nước tái chế và không thực hiện tái chế nước. 

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi 

trường: 0 lần. 

Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định 

về môi trường: 0 đồng. 



 

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động 

a) Số lượng lao động:  

Lao động bình quân năm 2021 là 110 người, trong đó lao động nữ là 12 người, 

chiếm tỷ lệ 11% tổng số lao động. 

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người 

lao động: 

- Về công tác đảm bảo sức khỏe, an toàn: 

+ TMP tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm, mua bảo hiểm sức khỏe, thực 

hiện quản lý chặt chẽ hồ sơ sức khoẻ, lập kế hoạch và thực hiện tốt công tác theo dõi 

sức khỏe cho CBCNV.  

+ TMP phối hợp với Y tế địa phương để tiêm ngừa vắc xin Covid-19 cho toàn bộ 

CBCNV. Trong các thời điểm bùng phát dịch bệnh Covid-19, TMP thực hiện 3 tại chỗ 

nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.  

+ TMP phối hợp với Trung tâm y tế của địa phương định kỳ thực hiện kiểm tra, 

đánh giá chất lượng và an toàn thực phẩm, cải thiện chất lượng bữa ăn, bố trí khu vực 

café, trà xanh phục vụ CBCNV. Trong năm, TMP không có trường hợp nào bị ngộ độc 

thực phẩm do chất lượng bữa ăn tại công ty. 

+ Kinh phí chi trả cho công tác vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao 

động: 

 Công tác an toàn, vệ sinh lao động, số tiền 70 triệu đồng; 

 Chi cho hoạt động khám sức khỏe và bảo hiểm sức khỏe, số tiền 520 triệu đồng; 

 Chi cho công tác phòng chống dịch Covid-19, số tiền 1.347 triệu đồng.                      

- Về đảm bảo phúc lợi: 

+ TMP đã xây dựng đầy đủ các quy chế, quy định để thực hiện chi trả lương, 

thưởng, phụ cấp và các chế độ khác cho người lao động, bao gồm: Thỏa ước lao động 

tập thể, Nội quy lao động, Quy chế trả lương, Quy chế Thi đua, khen thưởng, Quy chế 

sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi, Quy chế tuyển dụng lao động, …  

+ TMP thường xuyên duy trì tổ chức các hoạt động xã hội, văn hóa – thể thao 

cho CBCNV. Việc làm, thu nhập, chế độ bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ nâng lương nâng bậc, chăm sóc sức khỏe của người 

lao động luôn được TMP quan tâm thực hiện. 

+ Công đoàn, đoàn thanh niên phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt quy chế 

dân chủ; Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2021, các chế độ, chính sách, quyền 

làm chủ của người lao động đã được thực hiện đúng quy định. 

c) Hoạt động đào tạo người lao động: 

Trong năm 2021, TMP thực hiện đào tạo 2.570 lượt người đạt 167% so với kế 

hoạch (1539 lượt) với tổng chi phí khoảng 864 triệu đồng, cụ thể như sau: 



 

+ Đào tạo trên phần mềm E-learning là 1326 lượt, trung bình mỗi CBCNV đạt 

11,86 lượt học trên phần mềm E-learning. 

+ Các khóa đào tạo tổ chức trực tiếp tại TMP là 1220 lượt, gồm các lớp: đào tạo 

và kiểm tra cấp chứng nhận vận hành chức danh Trưởng ca Nhà máy điện mặt trời; An 

toàn vệ sinh lao động; đào tạo giảng viên nội bộ; đào tạo ứng dụng Matlab, simulink 

tính toán, mô phỏng và lựa chọn bộ tham số PID cho bộ điều khiển hệ thống điều tốc 

thủy lực Nhà máy Thủy điện; đào tạo phần mềm ControlCAD SCADA của hãng 

GE/Alstom; đào tạo Ứng dụng công nghệ giám sát trực tuyến phóng điện cục bộ máy 

phát; đào tạo thống kê và thực hành excel; đào tạo nội bộ về công tác vận hành, sửa 

chữa thiết bị trong nhà máy điện; Đào tạo nâng bậc, giữ bậc;  

+ Các khóa học đào tạo do Tổng công ty Phát điện 2 tổ chức là 24 lượt, gồm: 

Quản lý năng lượng (3); Quản lý cấp 4 đợt 1 và đợt 2 (3); Bán buôn điện cạnh tranh 

(2); Quản trị sự thay đổi trong kỷ nguyên 4.0 (3); Quản trị doanh nghiệp hiệu quả (2); 

Chiến lược doanh nghiệp số (2); Chiến lược và triển khai chuyển đổi số (7); Kỹ năng 

truyền thông (2). 

6.6. Trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 

Cùng với mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh, TMP luôn quan tâm và thực 

hiện tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động từ thiện. TMP tích 

cực tham gia các cuộc vận động khuyên góp, ủng hộ các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, 

vì người nghèo, hoạt động phòng chống dịch Covid-19 do các tổ chức đoàn thể tổ chức 

vận động; hỗ trợ kinh phí cho nhiều chương trình, hoạt động xã hội…Một số chương 

trình hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện trong năm 2021 mà TMP đã 

chung tay góp sức như: 

- Ủng hộ quỹ vắc xin Covid-19, số tiền 2.000 triệu đồng; 

- Hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19, số tiền là 525 triệu đồng; 

- Hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, chăm lo đón Tết cho đồng bào nghèo, số tiền 225 

triệu đồng; 

- Hỗ trợ tôn tạo, chăm sóc cây xanh tại nghĩa trang, số tiền 30 triệu đồng; 

- Hỗ trợ chương trình sóng và máy tính cho em, số tiền 40 triệu đồng; 

6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh  

Chưa thực hiện. 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

1.1 Phân tích tổng quan về hoạt động của TMP 

- Về sản xuất điện:  

+ Nhà máy Thủy điện: Trong năm, lưu lượng nước về hồ tốt hơn năm 2020. Lưu 

lượng nước về trung bình là 115 (m3/s), bằng 121% kế hoạch năm, bằng 172% năm 



 

2020 và bằng 101% trung bình 26 năm (từ 1995 – 2020). Kết quả sản xuất năm, sản 

lượng của nhà máy vượt kế hoạch và cao cùng kỳ năm trước. 

+ Nhà máy Điện mặt trời: Là năm đầu tiên đưa vào vận hành thương mại đủ 12 

tháng, nhà máy đã góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận cho TMP. Trong năm, nhà máy 

cũng có thời điểm bị cắt giảm công suất do thừa nguồn. 

- Về thực hiện công tác sửa chữa lớn: Trong năm 2021, TMP đã triển khai thực 

hiện 3 công trình sửa chữa lớn theo đúng kế hoạch đề ra. Tổng thời gian tiết kiệm được 

là 03 ngày, và tổng chi phí tiết kiệm được là 75% so với kế hoạch. 

- Về hoạt động đầu tư xây dựng: Trong năm, TMP hoàn thành công tác quyết 

toán dự án nhà máy điện mặt trời 50MWp. 

- Các hoạt động về ứng dụng công nghệ 4.0, mua sắm tài sản, tìm kiếm các hợp 

đồng dịch vụ,..được TMP triển khai thực hiện theo kế hoạch. 

- Kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ so với cùng kỳ và kế hoạch năm như sau: 

+ Công ty mẹ: 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị TH 2020 

Năm 2021 

Thực hiện năm 

2021 so sánh với  

(%) 

Kế 

hoạch 

Thực 

hiện 

KH 

năm 

2021 

Thực 

hiện năm 

2020 

I Sản lượng điện             

1 
Sản lượng điện sản 

xuất 

triệu 

kWh 
491 681 734 108% 150% 

2 
Sản lượng điện 

thương phẩm 

triệu 

kWh 
487 675 729 108% 150% 

II Tổng doanh thu Tr. đồng 420.811 563.104 688.923 122% 164% 

III Tổng chi phí Tr. đồng 179.134 291.747 306.362 105% 171% 

IV Lợi nhuận trước thuế Tr. đồng 241.677 271.357 382.562 141% 158% 

V Lợi nhuận sau thuế Tr. đồng 199.249 225.687 315.695 140% 158% 

+ Nhóm Công ty (hợp nhất): 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị 
TH 

2020 

Năm 2021 
Thực hiện năm 2021 

so sánh với  (%) 

Kế 

hoạch 

Thực 

hiện 

KH 

năm 

2021 

Thực hiện 

năm 2020 

I Sản lượng điện             

1 
Sản lượng điện sản 

xuất 

triệu 

kWh 
563 692 826 119% 147% 

2 
Sản lượng điện 

thương phẩm 

triệu 

kWh 
559 687 822 120% 147% 

II Tổng doanh thu Tr. đồng 481.707 643.729 808.977 126% 168% 

III Tổng chi phí Tr. đồng 254.668 353.196 378.781 107% 149% 



 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị 
TH 

2020 

Năm 2021 
Thực hiện năm 2021 

so sánh với  (%) 

Kế 

hoạch 

Thực 

hiện 

KH 

năm 

2021 

Thực hiện 

năm 2020 

IV Lợi nhuận trước thuế Tr. đồng 227.039 290.533 430.196 148% 189% 

V Lợi nhuận sau thuế Tr. đồng 183.216 241.692 359.912 149% 196% 

Trong năm 2021, TMP đã hoàn thành vượt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua. 

 1.2 Những tiến bộ TMP đã đạt được 

- Trong công tác quản lý: 

+ TMP tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự quản lý, bố trí lại lao động phù hợp với 

yêu cầu sản xuất kinh doanh. 

+ TMP cập nhật, xây dựng các quy chế quản lý nội bộ, lưu đồ giải quyết công 

việc phù hợp với chính sách pháp luật của Nhà nước. 

- Trong công tác kiểm soát:  

+ Tất cả các bộ phận trong TMP đều duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 

ISO vào công tác quản lý nhằm kiểm soát mục tiêu chất lượng của từng bộ phận, đảm 

bảo hoàn thành mục tiêu chất lượng của TMP. 

+ TMP duy trì và cải tiến chương trình quản lý, đánh giá chất lượng công việc 

thông qua KPIs. 

2. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài sản: 

- Công ty mẹ: 

ĐVT: triệu đồng 

Nội dung Năm 2020 Năm 2021 
% tăng (+)/ 

giảm (-) 

TỔNG TÀI SẢN 1.910.495 1.834.666 -4% 

I.TÀI SẢN NGẮN HẠN 862.239 707.405 -18% 

1.Tiền và các khoản tương đương tiền 48.140 67.939 41% 

2. Đầu tư tài chính ngắn hạn 674.000 415.000 -38% 

3.Các khoản phải thu ngắn hạn 128.602 222.707 73% 

4. Hàng tồn kho 1.753 1.042 -41% 

5. Tài sản ngắn hạn khác 9.744 717 -93% 

II. TÀI SẢN DÀI HẠN 1.048.256 1.127.261 8% 

1. Các khoản phải thu dài hạn 95.200 80.560 -15% 

2. Tài sản cố định 564.055 598.446 6% 

3. Tài sản dở dang dài hạn 1.886 1.943 3% 

4. Đầu tư tài chính dài hạn 384.826 438.394 14% 

5. Tài sản dài hạn khác 2.289 7.916 246% 



 

Tổng tài sản năm 2021 của Công ty mẹ giảm 4% so với năm 2020 chủ yếu là 

giảm tài sản ngắn hạn do TMP thưc̣ hiêṇ chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 72,3%. 

- Nhóm Công ty (hợp nhất): 

Nội dung  Năm 2020   Năm 2021  
% tăng (+)/ 

giảm (-) 

TỔNG TÀI SẢN   2.026.801    1.989.782  -2% 

I.TÀI SẢN NGẮN HẠN       881.339       750.996  -15% 

1.Tiền và các khoản tương đương tiền        64.341         91.051  42% 

2. Đầu tư tài chính ngắn hạn      674.000       433.000  -36% 

3.Các khoản phải thu ngắn hạn      130.497       223.943  72% 

4. Hàng tồn kho          2.496           1.903  -24% 

5. Tài sản ngắn hạn khác        10.005           1.099  -89% 

II. TÀI SẢN DÀI HẠN    1.145.462    1.238.786  8% 

1. Tài sản cố định      934.362       945.941  1% 

2. Tài sản dở dang dài hạn           2.869           1.943  -32% 

3. Đầu tư tài chính dài hạn      198.692       275.443  39% 

4. Tài sản dài hạn khác          9.539         15.458  62% 

Tổng tài sản năm 2021 của nhóm Công ty giảm 2% so với năm 2020 chủ yếu là 

giảm tài sản ngắn hạn do TMP thưc̣ hiêṇ chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 72,3%. 

b) Tình hình nợ phải trả: 

Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ: 

- Công ty mẹ: 

ĐVT: triệu đồng 

Nội dung  Năm 2020   Năm 2021  
% tăng (+)/ giảm 

(-) 

NỢ PHẢI TRẢ 438.621 560.305 28% 

I. Nợ ngắn hạn 111.931 135.515 21% 

1. Phải trả người bán ngắn hạn 59.460 26.599 -55% 

2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 24.305 33.706 39% 

3. Phải trả người lao động 14.428 20.218 40% 

4. Chi phí phải trả ngắn hạn 800 2.491 211% 

5. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn 

khác 
8.402 10.506 25% 

10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn - 39.262 
 

12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 4.536 2.732 -40% 

II. Nợ dài hạn 326.691 424.790 30% 

1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 320.365 405.710 27% 

2. Dự phòng phải trả dài hạn  2.606 2.518 -3% 

3. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ  3.720 16.562 345% 

- Nhóm Công ty: 

Nội dung  Năm 2020   Năm 2021  
% tăng (+)/ giảm 

(-) 

NỢ PHẢI TRẢ       464.015        587.918  27% 



 

Nội dung  Năm 2020   Năm 2021  
% tăng (+)/ giảm 

(-) 

I. Nợ ngắn hạn       125.324        155.127  24% 

1. Phải trả người bán ngắn hạn        63.491         30.507  -52% 

2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước        26.181         36.879  41% 

3. Phải trả người lao động        16.799         25.158  50% 

4. Chi phí phải trả ngắn hạn          1.005           4.189  317% 
5. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn 

khác          9.780         12.314  26% 

10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn          3.000         43.262    

12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi          4.827           2.819  -42% 

II. Nợ dài hạn       338.691        432.790  28% 

1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn       332.365        413.710  24% 

2. Dự phòng phải trả dài hạn           2.606           2.518  -3% 

3. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ           3.720         16.562  345% 

Nợ phải trả trong năm 2021 tăng so với năm 2020 là do TMP tiếp tục nhận giải 

ngân vốn vay thương mại chi trả đầu tư dư ̣ án nhà máy điêṇ măṭ trời Thác Mơ 

50MWp. 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

Trong năm 2021, TMP duy trì sự ổn định về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý, 

chú trọng phát triển công tác đào tạo nội bộ, nâng cao chất lượng nhân viên. TMP tiếp 

tục thực hiện đề án “Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao 

động”. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Trong thời gian tới, TMP sẽ chú trọng đầu tư các dự án nguồn điện sử dụng năng 

lượng tái tạo, cụ thể: Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý đối với cụm dự án điện 

mặt trời 375 MWp. 

5. Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến kiểm toán 

Không có. 

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội  

a) Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường: 

- Công tác phòng chống thiên tai: 

Năm 2021, mưa nhiều tập trung vào tháng 10/2021 với tần suất nước về trong 

tháng xấp xỉ đạt 3%. TMP đã làm tốt công tác chuẩn bị ứng phó mưa bão từ việc lập 

kế hoạch, triển khai phòng chống lụt bão, công tác điều tiết hồ chứa, xả lũ để không 

ảnh hưởng đến thiết bị, công trình và dân cư khu vực hạ lưu. 

Đánh giá chung, kết quả vận hành trong mùa lũ năm 2021, công trình vận hành 

an toàn, tuân thủ các quy định. 

- Công tác bảo vệ công trình Nhà máy Thủy điện Thác Mơ 



 

TMP tiếp tục duy trì và thực hiện Quy chế phối hợp với Công an địa phương, 

UBND các xã, phường tiếp giáp với hồ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn 

hồ chứa và hành lang công trình. TMP cũng tăng cường hoạt động kiểm tra, tổ chức 

các hội nghị tuyên truyền cộng đồng về pháp luật liên quan đến quản lý, vận hành an 

toàn công trình nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ công trình. 

- Công tác bảo vệ môi trường 

Trong những năm gần đây, Thủy điện Thác Mơ luôn chú trọng công tác bảo vệ 

môi trường sinh thái cho khu vực thượng lưu, hạ lưu hồ Thác Mơ. 

TMP thực hiện nghiêm chỉnh công tác bảo vệ môi trường, chấp hành tốt việc 

quản lý chất thải và chất thải nguy hại, thu gom, phân loại, quản lý, bàn giao xử lý 

đúng quy định. TMP thực hiện đầy đủ quy định quan trắc theo yêu cầu về đánh giá tác 

động môi trường.  

TMP luôn tuân thủ Quy trình vận hành hồ chứa trong mùa khô, đảm bảo tưới tiêu 

cho hàng chục ngàn hecta cây trồng, hoa màu khu vực hạ lưu nhà máy.  

b) Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: 

- Ban lãnh đạo luôn quan tâm tới công tác đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực, phối hợp với các đơn vị, bộ phận để làm tốt hơn nữa việc sử dụng lao động, 

bố trí lao động đảm bảo phát huy hết năng lực làm việc, năng suất lao động cao nhất. 

Ngoài ra ban lãnh đạo thường xuyên xem xét bổ sung các tiêu chí cụ thể, đo lường 

được trong thực hiện đánh giá năng lực người lao động. 

- TMP quan tâm sát sao đến đời sống CBCNV, thường xuyên tổ chức các hoạt 

động tập thể như: tổ chức chăm lo, hỗ trợ người lao động các ngày lễ, Tết; chăm lo đời 

sống, sức khỏe cho người lao động thông qua các biện pháp phòng chống dịch bệnh 

Covid-19, tổ chức các hội thao tạo cơ hội giao lưu, rèn luyện sức khoẻ cho CBCNV. 

c) Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa 

phương: 

TMP luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, lá lành đùm lá 

rách cho đồng bào bị thiên tai bão lụt, bị tai nạn lao động và tham gia ủng hộ các quỹ 

nhân đạo, quỹ nạn nhân chất độc màu da cam, quỹ vì người nghèo, quỹ bệnh nhân 

nghèo, quỹ trẻ em tàng tật, quỹ khuyến học… của thị xã Phước Long, huyện Bù Gia 

Mập và các địa phương trong tỉnh Bình Phước từ nguồn quỹ phúc lợi của TMP và 

quyên góp của CBCNV. 

TMP cũng thường xuyên thăm hỏi CBCNV hưu trí, các gia đình chính sách nhân 

ngày Thương binh- Liệt sỹ, các dịp lễ tết (02 Thương binh nặng 4/4), hỗ trợ giúp đỡ 

đồn biên phòng 781 - đơn vị TMP nhận đỡ đầu. 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty  

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

- Về sản xuất kinh doanh: Dưới chỉ đạo của Ban điều hành, trong năm 2021, 

TMP đã đạt kết quả cụ thể như sau : 



 

+ Kết quả kinh doanh năm 2021 (Công ty mẹ) 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị 
TH 

2020 

Năm 2021 

Thực hiện năm 

2021 so sánh với  

(%) 

Kế hoạch Thực hiện 

KH 

năm 

2021 

Thực hiện 

năm 2020 

I Sản lượng điện             

1 
Sản lượng điện sản 

xuất 

triệu 

kWh 
491 681 734 108% 150% 

2 
Sản lượng điện 

thương phẩm 

triệu 

kWh 
487 675 729 108% 150% 

II Tổng doanh thu Tr.đồng 420.811 563.104 688.923 122% 164% 

III Tổng chi phí Tr.đồng 179.134 291.747 306.362 105% 171% 

IV 
Lợi nhuận trước 

thuế 
Tr.đồng 241.677 271.357 382.562 141% 158% 

V Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 199.249 225.687 315.695 140% 158% 
 

+ Kết quả kinh doanh năm 2021 (hợp nhất) 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị 
TH 

2020 

Năm 2021 

Thực hiện năm 

2021 so sánh với  

(%) 

Kế hoạch 
Thực 

hiện 

KH 

năm 

2021 

Thực 

hiện năm 

2020 

I Sản lượng điện             

1 
Sản lượng điện sản 

xuất 

triệu 

kWh 
563 692 826 119% 147% 

2 
Sản lượng điện 

thương phẩm 

triệu 

kWh 
559 687 822 120% 147% 

II Tổng doanh thu Tr.đồng 481.707 643.729 808.977 126% 168% 

III Tổng chi phí Tr.đồng 254.668 353.196 378.781 107% 149% 

IV 
Lợi nhuận trước 

thuế 
Tr.đồng 227.039 290.533 430.196 148% 189% 

V Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 183.216 241.692 359.912 149% 196% 

- Về công tác Thị trường điện: TMP đã hoàn thành tốt công tác tham gia thị 

trường điện và mang lại hiệu quả kinh tế cao trong năm 2021. Công tác thanh toán tiền 

bán điện, TMP đã lập hồ sơ thanh toán đảm bảo đúng tiến độ và tính chính xác của số 

liệu thanh toán với Công ty Mua bán điện. 

- Về công tác tài chính: TMP tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, 

đảm bảo hoạt động này luôn luôn minh bạch và tuân thủ pháp luật. TMP đã cân đối, 

tối ưu dòng tiền để thanh toán các chi phí phát sinh cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Về việc quyết toán dự án hoàn thành: TMP đã hoàn thành công tác quyết toán 

hoàn thành dự án Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ 50 MWp. 



 

- Về ban hành các quy định quản trị nội bộ: Trong năm, TMP tiếp tục rà soát, sửa 

đổi các quy định quản trị nội bộ, tạo hành lang pháp lý, định hướng các hoạt động của 

TMP theo hướng khoa học, hợp lý theo các quy định hiện hành của pháp luật. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc 

Công ty 

Trong năm 2021, Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ 

theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Ban Tổng giám đốc 

đã tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của TMP một cách có hiệu quả, 

mang lại lợi ích cho TMP thông qua các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đạt được. Lợi nhuận 

từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm qua đã góp phần tích lũy được 

nguồn vốn để tái đầu tư mở rộng sản xuất, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ giao nộp ngân 

sách nhà nước, ổn định thu nhập cho người lao động và chi trả cổ tức cho cổ đông.  

Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Tổng giám đốc 

TMP thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất, hoạt động kinh 

doanh cũng như tình hình tài chính và các mặt hoạt động khác của đơn vị để có ý kiến 

chỉ đạo kịp thời.  

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị  

Căn cứ hoạt động kinh doanh và những thành tích đã đạt được năm 2021, Hội 

đồng quản trị đã đưa ra kế hoạch và định hướng hoạt động của TMP trong năm 2022 

như sau: 

3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh 

TMP dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 

20/05/2022. Do đó, Hội đồng quản trị TMP tạm xây dựng kế hoạch sản xuất doanh 

năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau: 

 Kế hoạch tài chính, giá thành 

       Đvt: tỷ đồng 

Stt Chỉ tiêu Đvt  Kế hoạch 2022  

(1) (2)  (3)    

1 Sản lượng điện sản xuất GWh         739,42    

2 Doanh thu Tỷ đồng         572,83    

  - SXKD thủy điện Tỷ đồng        433,13    

  - SXKD ĐMT Tỷ đồng        126,54    

  - Hoạt động tài chính Tỷ đồng          13,16    

3 Chi phí Tỷ đồng         328,14    

4 Lợi nhuận SXKD điện  Tỷ đồng         244,70    

5 HĐ Tài chính – cổ tức Tỷ đồng           43,71    

6 HĐ SXKD khác  Tỷ đồng             2,01    

7 Tổng cộng lợi nhuận Tỷ đồng         290,42    

 Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật:  



 

Stt Nội dung Đvt Kế hoạch 2022 

1 Hê ̣số khả duṇg % 93,16 

2 Tỷ lê ̣ngừng máy do sư ̣cố % 0,40 

3 Tỷ lê ̣ngừng máy bảo dưỡng % 6,44 

4 Suất sư ̣cố  1,5 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của TMP sau khi được Đại hội cổ đông 

thường niên năm 2022 thông qua, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin theo quy 

định. 

3.2 Vận hành an toàn công trình, thiết bị trong các Nhà máy 

- Nâng cao chất lượng, độ tin cậy của các tổ máy thông qua công tác sửa chữa 

lớn, bảo trì, bảo dưỡng;  

- Tăng cường theo dõi, giám sát thiết bị vận hành nhằm kịp thời phát hiện bất 

thường, hư hỏng để có biện pháp khắc phục, ngăn ngừa nguy cơ sự cố. 

3.3 Hoàn thành tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

(PCTT & TKCN) 

- Thực hiện các quy định về công tác Phòng chống thiên tai theo Nghị định 

114/2018-NĐ-CP, Thông tư 09/2019-TT-BCT, quy trình vận hành liên hồ chứa trên 

lưu vực sông Đồng Nai, quy trình vận hành hồ chứa Thuỷ điện Thác Mơ và các quy 

chế phối hợp với đơn vị liên quan trong công tác PCTT&TKCN; 

- Xây dựng và tổ chức diễn tập phương án PCTT nhằm ứng phó kịp thời khi có 

thiên tai xảy ra; 

- Cập nhật và triển khai hiệu quả phương án ứng phó thiên tai, ứng phó tình 

huống khẩn cấp đập, hồ chứa. 

3.4 Quản lý tài sản, đất đai hiệu quả 

- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan để đưa công trình Thác Mơ vào 

công trình trọng điểm Quốc gia và quy hoạch mỏ đất E làm mỏ đất dự phòng; 

- Lập kế hoạch và phân công kiểm tra đất đai công trình và hồ chứa đảm bảo 

không bị lấn chiếm và mất an ninh, an toàn. 

3.5 Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và tài sản, không để xảy ra 

cháy nổ; không có nạn lao động; tuân thủ quy định bảo vệ môi trường 

- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng cháy chữa cháy, chủ động ngăn 

chặn tất cả các nguy cơ gây cháy nổ, thiết bị và lực lượng chữa cháy luôn sẵn sàng đáp 

ứng mọi tình huống; 

- Tuân thủ đầy đủ các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động, người lao động 

nhận diện và nắm vững các yếu tố rủi ro, yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm 

việc, chủ động ngăn chặn và khắc phục triệt để các nguy cơ hoặc trường hợp vi phạm 

an toàn; 



 

- Chất thải nguy hại được quản lý đúng quy định, chủ động ngăn chặn các nguy 

cơ ảnh hưởng đến môi trường. 

3.6 Quản lý hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO  

- Tổ chức tốt việc đánh giá hệ thống an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 

27001:2013 và đánh giá định kỳ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2015; 

- Hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ phù hợp với hệ thống quy chế quản 

lý nội bộ của EVN/EVNGENCO2 và quy định của pháp luật hiện hành. 

3.7 Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động 

- Rà soát bố trí, sắp xếp, điều chuyển, phân bổ sử dụng lao đôṇg hơp̣ lý, đúng 

người, đúng việc nhằm phát huy tối đa năng lực, sở trường của người lao động; 

- Tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể để kiểm soát chất lượng và khối lượng thực 

hiện công việc một cách khoa học, hiệu quả. 

3.8 Nâng cao kế toán quản trị, khai thác hiệu quả dòng tiền  

- Cân đối dòng tiền để đưa ra các giải pháp đầu tư và huy động vốn phục vụ cho 

công tác sản xuất kinh doanh; 

- Phân tích đầu tư và quản lý các khoản đầu tư ra bên ngoài của TMP. 

3.9 Quản lý dự án Đầu tư xây dựng đúng quy định 

- Thực hiện các thủ tục bổ sung quy hoạch dự án, lập dự án đầu tư/ Báo cáo kinh 

tế kỹ thuật, xin chủ trương đầu tư theo đúng trình tự thủ tục và cấp có thẩm quyền theo 

quy định; 

- Đẩy mạnh đấu thầu qua hệ thống điện tử của Bộ KH&ĐT, 100% dữ liệu thực 

hiện của nhà thầu được đánh giá, chấm điểm và chia sẻ trong toàn EVN đối với giai 

đoạn commissioning và vận hành. 

3.10  Thực hiện đề án Chuyển đổi số 

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của đề án chuyển đổi số đến năm 2025 nhằm áp 

dụng hiệu quả và thành công cuộc CMCN 4.0, tạo thuận lợi trong công tác quản lý 

thiết bị và sản xuất kinh doanh của TMP. 

V. Quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) 

a) Thành viên và cơ cấu HĐQT:  

- Danh sách: 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không còn 

là thành viên HĐQT/ 

HĐQT độc lập 

1 Ông Huỳnh Văn Khánh Chủ tịch  21/04/2018 



 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không còn 

là thành viên HĐQT/ 

HĐQT độc lập 

2 Ông Nguyễn Quang Quyền 
Thành viên  

(TV HĐQT không điều hành) 
28/05/2013 

3 Ông Nguyễn Văn Non Thành viên  28/05/2020 

4 Ông Lê Tuấn Hải 
Thành viên  

(TV HĐQT độc lập)  
21/04/2018 

 HĐQT có 4 thành viên, trong đó có ¼ thành viên HĐQT độc lập. 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 

  

Stt Họ và tên Chức vụ 

Cổ phần có quyền biểu quyết 
Tỷ lệ 

% Tổng số 
Trong đó 

Sở hữu Đại diện 

1 Huỳnh Văn Khánh Chủ tịch  14.537.600 1.000 14.536.600 21% 

2 Nguyễn Văn Non Thành viên  10.902.450 - 10.902.450 16% 

3 Nguyễn Quang Quyền Thành viên  29.843.740 - 29.843.740 43% 

4 Lê Tuấn Hải Thành viên  - 
  

0% 

- Chức danh thành viên HĐQT nắm giữ tại công ty khác: 

Stt Họ và tên 
Chức 

vụ 
Chức danh tại công ty khác 

1 Huỳnh Văn Khánh Chủ tịch  Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrơsa 

2 Nguyễn Văn Non 
Thành 

viên  
Không 

3 
Nguyễn Quang 

Quyền 

Thành 

viên  

-Phó Tổng giám đốc tại Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh 

-Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà 

-Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 

-Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

-Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông 

Hinh 

-Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung. 

4 Lê Tuấn Hải 
Thành 

viên  

-Giám đốc Kỹ thuật tại Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh 

-Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà 

-Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển điện NT Trà 

Vinh 

-Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 

-Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông 

Hinh 

-Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam. 

b) Các tiểu ban thuộc HĐQT: 

- Tiểu ban Hành chính - Nhân sự được thành lập theo Quyết định số 208/QĐ-

TMP-HĐQT ngày 01/10/2018 gồm 6 thành viên sau đây: 



 

Stt Họ và tên Chức vụ 

1 Huỳnh Văn Khánh Chủ tịch HĐQT-Trưởng tiểu ban 

2 Đào Nguyên Hạnh Thành viên 

3 Trần Ngọc Tân Thành viên 

4 Nguyễn Sỹ Thưởng Thành viên 

5 Trần Thị Kim Phượng Thành viên 

6 Phạm Như Nhật Thành viên 

- Tiểu ban Tài chính - Kế hoạch được thành lập theo Quyết định số 208/QĐ-

TMP-HĐQT ngày 01/10/2018 gồm 5 thành viên sau đây: 

Stt Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Quang Quyền Thành viên HĐQT-Trưởng tiểu ban 

2 Bùi Thị Kim Na Thành viên 

3 Nguyễn Hải Đăng Thành viên 

4 Đặng Thúy Linh Thành viên 

5 Phạm Chí Hiếu Thành viên 

- Tiểu ban Kỹ thuật – Đầu tư được thành lập theo Quyết định số 208/QĐ-TMP-

HĐQT ngày 01/10/2018 gồm 5 thành viên sau đây:  

Stt Họ và tên Chức vụ 

1 Lê Tuấn Hải Thành viên HĐQT-Trưởng tiểu ban 

2 Đào Nguyên Hạnh Thành viên 

3 Phan Tất Hiền Thành viên 

4 Vũ Văn Bằng Thành viên 

5 Đặng Ngọc Tú Thành viên 

c) Hoạt động của HĐQT: 

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị TMP đã tổ chức 4 cuộc họp để thông qua kế 

hoạch sản xuất kinh doanh quý, năm và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT, 

cụ thể như sau: 

Stt Thành viên HĐQT 

Chức vụ                                        

(thành viên HĐQT độc lập, 

TVHĐQT không điều hành) 

Số buổi họp 

HĐQT tham 

dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

1 Ông Huỳnh Văn Khánh Chủ tịch  4/4 100% 

2 Ông Nguyễn Quang Quyền 
Thành viên  

(TV HĐQT không điều hành) 
4/4 100% 

3 Ông Nguyễn Văn Non Thành viên  4/4 100% 

4 Ông Lê Tuấn Hải 
Thành viên  

(TV HĐQT độc lập)  
4/4 100% 

Chi tiết các quyết điṇh/nghi ̣quyết của HĐQT như Phụ lục 01 đính kèm. 

d) Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập, các tiểu ban:  



 

- Thành viên HĐQT độc lập: tham mưu cho HĐQT các vấn đề về kỹ thuật và đầu 

tư của TMP. 

- Các tiểu ban: 

+ Hành chính - Nhân sự: Nghiên cứu, tham mưu, trợ giúp cho HĐQT về lĩnh vực 

Hành chính – Nhân sự. 

+ Tài chính - Kế hoạch: Nghiên cứu, tham mưu, trợ giúp cho HĐQT về lĩnh vực 

Tài chính - kế hoạch. 

+ Kỹ thuật – Đầu tư: Nghiên cứu, tham mưu, trợ giúp cho HĐQT về lĩnh vực Kỹ 

thuật – Đầu tư. 

f) Danh sách thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Toàn 

bộ thành viên HĐQT TMP đều đã tham gia khoá học về Quản trị Doanh Nghiệp. 

2. Ban Kiểm soát 

a) Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát: 

- Danh sách: 

Stt Thành viên BKS Chức vụ 
Ngày bắt đầu/không còn là thành 

viên BKS 

 1 Ông Hồ Thành Công Trưởng BKS 
Ngày bắt đầu là thành viên BKS 

21/04/2018 

2 Bà Lai Lệ Hương Thành viên BKS 
Ngày bắt đầu là thành viên BKS 

28/05/2013 

3 Bà Lê Nguyễn Khánh Linh Thành viên BKS  
Ngày không còn là thành viên 

BKS 16/06/2021 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 

 
Stt 

Họ và tên Chức vụ 

Cổ phần có quyền biểu quyết 
Tỷ lệ 

% 

Tổng 

số 

Trong đó 

 Sở hữu Đại diện 

1 Hồ Thành Công Trưởng ban 0    

2 Lai Lệ Hương Thành viên  0    

3 Lê Nguyễn Khánh Linh Thành viên  0    

b) Hoạt động của Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát thực hiện giám sát HĐQT, ban điều hành TMP theo nội dung của 

Điều lệ TMP và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, các 

Nghị quyết và Quyết định của HĐQT và tham dự các cuộc họp của HĐQT. 

Trong năm, Ban Kiểm soát đã tổ chức 4 cuộc họp, cụ thể: 



 

Stt Thành viên BKS 

Số buổi 

họp tham 

dự 

Tỷ lệ  

tham dự họp 

Tỷ lệ 

biểu 

quyết 

Lý do 

không tham 

dự họp 

1 Ông Hồ Thành Công 4/4  100% 100%    

2 Bà Lai Lệ Hương 4/4   100%  100%    

3 Bà Lê Nguyễn Khánh Linh 2/4   50% 50%  
Từ nhiệm từ 

16/06/2021 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban giám đốc và 

Ban kiểm soát 

a) Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích: 

                                                                                                              

Họ và tên Chức vụ Thu nhập (đồng) 

Hội đồng quản trị     

1. Huỳnh Văn Khánh Chủ tịch         649.369.000  

2. Nguyễn Văn Non Thành viên           72.000.000  

3. Nguyễn Quang Quyền Thành viên           72.000.000  

4. Lê Tuấn Hải Thành viên           72.000.000  

Ban Tổng giám đốc     

1. Nguyễn Văn Non Tổng giám đốc        393.648.000  

2. Nguyễn Hùng Lượng Phó Tổng giám đốc        554.214.000  

3. Đinh Văn Sơn Phó Tổng giám đốc        554.214.000  

Ban Kiểm soát     

1. Hồ Thành Công Trưởng ban        549.071.000  

2. Lai Lệ Hương Thành viên           45.600.000  

3. Lê Nguyễn Khánh Linh Thành viên           22.800.000  

Ghi chú: Thu nhập bao gồm: tiền lương, thù lao và tiền thưởng. 

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và những người liên quan: 

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc: 

Stt 
Người thực 

hiện giao dịch 

Quan hệ với 

người nội bộ 

Số cổ phiếu sở 

hữu đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Lý do tăng, 

giảm (mua, 

bán, chuyển 

đổi, thưởng...) 
Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

1 
Nguyêñ Duy 

Linh 

 Con Ông Nguyêñ 

Văn Non - Thành 

viên HĐQT, Tổng 

giám đốc 

4.700 0,0067% 5.000 0,0071% 
Mua trong kỳ 

300 CP 

 2 
Nguyêñ Duy 

Linh 

 Con Ông Nguyêñ 

Văn Non - Thành 

viên HĐQT, Tổng 

giám đốc 

5.000  0,0071% 0  0  Bán 



 

- Ban Kiểm soát: Không có. 

- Kế toán trưởng: Không có. 

- Thư ký công ty: Không có. 

- Cổ đông lớn: Không có. 

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: 

Đơn vị/giao dịch 
Giá trị giao dịch (đồng) 

2021 2020 

Công ty mẹ cấp cao nhất     

Tập đoàn Điện Lực Việt Nam     

Cung cấp dịch vụ 7.004.493.252 6.584.598.313 

Công ty mẹ     

Tổng Công ty Phát điện 2 – Công ty Cổ phần  

    (trước đây là Tổng Công ty Phát điện 2 – Công 

ty TNHH Một Thành viên) 

Chia cổ tức 262.749.045.000 54.512.250.000 

Các công ty con     

Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên     

Cổ tức được chia 2.744.000.000 3.000.000.000 

Cho vay - 113.500.000.000 

Thu nhập lãi cho vay 6.330.838.164 3.748.423.561 

Thu nợ gốc cho vay 14.640.000.000 3.660.000.000 

Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrơsa     

Cổ tức được chia 9.786.886.000 12.233.607.500 

Công ty liên kết     

Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình     

Cổ tức được chia - 4.890.000.000 

Góp vốn 52.000.000.000 15.400.000.000 

Các bên liên quan khác     

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh     

Chia cổ tức - 44.765.610.000 

Công ty TNHH Năng Lượng REE     

Chia cổ tức 215.770.240.200 - 

Công ty Mua bán điện – Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam 
    

Bán điện 619.983.952.845 329.883.353.309 

Công ty Điện lực Bình Phước – Tổng Công ty 

Điện lực Miền Nam 
    

Bán điện 341.855.298 333.153.614 

Mua hàng hóa, dịch vụ 2.027.740.860 3.347.530.281 

Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông 

tin 
    

Mua hàng hóa, dịch vụ 305.275.976 - 

Trường cao đẳng Điện lực Hồ Chí Minh      

Mua hàng hóa, dịch vụ 169.388.659 - 

 



 

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:  

TMP luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản trị công ty niêm 

yết. 

TMP được thành lập và hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ năm 2008, 

cổ phiếu được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh từ năm 

2009. Cơ cấu điều hành và quản trị của TMP được thiết lập và tuân thủ theo các quy 

định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật chuyên 

ngành có liên quan.  

Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ công bố thông tin trong lĩnh vực 

chứng khoán, hệ thống quản trị của TMP được kiểm soát chặt chẽ, các hoạt động quản 

trị, điều hành của HĐQT, ban điều hành luôn minh bạch và được giám sát một cách 

cẩn trọng. Ngoài ra, với kinh nghiệm lâu năm trong ngành sản xuất và kinh doanh 

điện, đội ngũ quản trị của Công ty luôn nỗ lực hạn chế tối đa các rủi ro trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty.  

VI. Báo cáo tài chính 

1. Ý kiến của kiểm toán 

Ý kiến của Kiểm toán viên - Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại thành phố Hồ 

Chí Minh về báo cáo tài chính hợp nhất của TMP như sau:  

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực 

và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ 

phần Thủy điện Thác Mơ và các công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, kết quả 

hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Công ty và các 

công ty con cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt 

Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan 

đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”. 

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán 

Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác 

Mơ (bao gồm hợp nhất và Công ty mẹ) kèm theo.  

(Chi tiết quý cổ đông có thể xem báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty trên 

website http://tmhpp.com.vn). 

Nơi nhận: 

- UBCKNN; 

- Sở GDCK TP.HCM; 

- CT.HĐQT (để b/c); 

- Lưu: VT, TCKT. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

  

  

 Nguyễn Văn Non 

 

 

http://tmhpp.com.vn/


 

Phu ̣luc̣ 1 

 NGHI ̣QUYẾT/QUYẾT ĐIṆH CỦA HĐQT  

(Đính kèm báo cáo số:             /TMP-TCKT ngày   /04/2022) 
 

Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 
Tỷ lệ 

thông qua 

1 12/NQ-TMP-HĐQT 05/01/2021 Thông qua kiện toàn nhân sự giữ chức danh Tổng giám đốc TMP 100%  

2 30/QĐ-TMP-HĐQT 12/01/2021 Ban hành Kế hoạch kiểm soát tuân thủ năm 2021 của TMP 100% 

3 61/QĐ-TMP-HĐQT 25/01/2021 
Quyết định thành lập Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham 

dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của TMP 
100%  

4 62/NQ-TMP-HĐQT 25/01/2021 
Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2021 của TMP  
100%  

5 151/NQ-TMP-HĐQT 19/02/2021 Thông qua tạm ứng chi trả cổ tức năm 2020 100%  

6 171/NQ-TMP-HĐQT 01/03/2021 
Thông qua thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2021 của TMP. 
100%  

7 204/NQ-TMP-HĐQT 15/03/2021 Thông qua định mức vật tư thiết bị dự phòng cho TMP 100%  

8 243/NQ-TMP-HĐQT 25/03/2021 
Thông qua chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2021 TMP 
100% 

9 260/NQ-TMP-HĐQT 29/03/2021 
Họp HĐQT phiên thứ 1 năm 2021: Thông qua kết quả sản xuất kinh 

doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/2021.  
100% 

10 281/NQ-TMP-HĐQT 01/04/2021 

Thông qua các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

(ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021- Công ty Cổ phần Phong điện Thuận 

Bình 

100% 

11 299/NQ-TMP-HĐQT 07/04/2021 
Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021- 

Công ty cổ phần Thuỷ điện Đăkrơsa 
100% 



 

Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 
Tỷ lệ 

thông qua 

12 327/NQ-TMP-HĐQT 20/04/2021 Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ TMP 100% 

13 339/NQ-TMP-HĐQT 23/04/2021 
Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty 

Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên 
100% 

14 388/NQ-TMP-HĐQT 05/05/2021 Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công 

ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh 
100% 

15 421/NQ-TMP-HĐQT 13/05/2021 Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 Công ty 

Cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai 
100% 

16 424/NQ-TMP-HĐQT 13/05/2021 Thông qua thôi giao nhiệm vụ và bổ nhiệm TGĐ TMP 100% 

17 475/NQ-TMP-HĐQT 24/05/2021 Thông qua thanh toán cổ tức còn lại năm 2021 - đợt 1 100% 

18 549/NQ-TMP-HĐQT 11/06/2021 Họp HĐQT phiên thứ 2 năm 2021: Thông qua kết quả sản xuất kinh 

doanh Quý 1/2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2/2021. 
100% 

19 550/QĐ-TMP-HĐQT 11/06/2021 Phê duyệt kinh phí ủng hộ quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 Việt Nam 100% 

20 551/QĐ-TMP-HĐQT 11/06/2021 Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc hội đồng quản trị Công ty Cổ 

phần Thuỷ điện Thác Mơ 
100% 

21 581/NQ-TMP-HĐQT 23/06/2021 HĐQT thông qua việc gia hạn Hợp đồng mua bán điện Nhà máy Thủy 

điện Thác Mơ 
100% 

22 585/QĐ-TMP-HĐQT 24/06/2021 
Thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ của cuộc 

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh  

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ 

100% 

23 605/NQ-TMP-HĐQT 02/07/2021 Thông qua HĐ SĐBS số 7 PPA nhà máy thủy điện Thác Mơ  100% 



 

Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 
Tỷ lệ 

thông qua 

24 615/QĐ-TMP-HĐQT 09/07/2021 
Thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ của cuộc 

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh  

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ 

100% 

25 656/NQ-TMP-HĐQT 19/07/2021 Thông qua quy định quản lý nội bộ của TMP lần 1 năm 2021 giao TGĐ 

tổ chức ban hành 
100% 

25 657/NQ-TMP-HĐQT 19/07/2021 Thông qua quy định quản lý nội bộ của TMP lần 1 năm 2021 giao Chủ 

tịch HĐQT tổ chức ban hành 
100% 

27 659/QĐ-TMP-HĐQT 19/07/2021 Ban hành quy chế SCL tài sản cố định trong TMP 100% 

28 660/QĐ-TMP-HĐQT 19/07/2021 Ban hành quy chế quản lý tài chính TMP 100% 

29 697/NQ-TMP-HĐQT 06/08/2021 Phê duyệt hợp đồng thế chấp cho Dự án Nhà máy Điện mặt trời Thác 

Mơ 
100% 

30 726/NQ-TMP-HĐQT 17/08/2021 Phê duyệt HĐ SĐBS số 8 PPA thủy điện Thác Mơ 100% 

31 774/NQ-TMP-HĐQT 06/09/2021 Thông qua thanh toán cổ tức còn lại năm 2020 - lần 3 100% 

32 787/NQ-TMP-HĐQT 16/09/2021 Nghị quyết họp HĐQT phiên 3 năm 2021: Thông qua kết quả sản xuất 

kinh doanh Quý 2/2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3/2021. 
100% 

33 886/QĐ-TMP-HĐQT 29/10/2021 Phê duyệt thành lập hội đồng KHCN năm 2021 100% 

34 917/NQ-TMP-HĐQT 15/11/2021 HĐQT thông qua quy chế quản lý vật tư - TMP 100% 

35 967/NQ-TMP-HĐQT 10/12/2021 Nghị quyết họp HĐQT phiên 4 năm 2021 100% 

36 1002/NQ-TMP-HĐQT 22/12/2021 HĐQT thông qua việc thành lập trung tâm điều khiển OCC Thác Mơ 100% 



 

Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 
Tỷ lệ 

thông qua 

37 1020/NQ-TMP-HĐQT 28/12/2021 HĐQT thông qua việc bổ nhiệm lại KTT và P.TGĐ 100% 

38 1026/QĐ-TMP-HĐQT 28/12/2021 Bổ nhiệm lại KTT đối với bà Bùi Thị Kim Na 100% 

39 1027/QĐ-TMP-HĐQT 28/12/2021 Bổ nhiệm lại P.TGĐ đối với ông Đinh Văn Sơn 100% 

40 1040 NQ-TMP-HĐQT 30/12/2021 
HĐQT phân cấp Tổng giám đốc chỉ đạo Người đại diện phần vốn Công 

ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ tại Công ty con và Doanh nghiệp có vốn 

đầu tư của TMP 

100% 

41 1042 NQ-TMP-HĐQT 30/12/2021 HĐQT thông qua hợp đồng SĐBS số 08 hợp đồng PPA Nhà máy thủy 

điện Thác Mơ 
100% 

42 1051 NQ-TMP-HĐQT 31/12/2021 HĐQT thông qua quyết toán dự án hoàn thành dự án Nhà máy điện mặt 

trời Thác Mơ 
100% 

43 1052/QĐ-TMP-HĐQT 31/12/2021 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Nhà máy điện mặt trời 

Thác Mơ 
100% 
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