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I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP
1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (đối với doanh nghiệp không
có Hội đồng thành viên)
BIỂU SỐ 1: THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP
Chức danh

STT

Họ và tên

1. Ô. Trần Phú Thái

Năm
sinh

1966

Chức
danh tại

Chức

Phân

danh

loại

tại công thành
doanh
ty khác viên
nghiệp
(nếu có)

Chủ tịch
HĐTV

Trình độ
chuyên
môn

nghề

đã nắm giữ

nghiệp

Công việc
quản lý được
giao

KS Kinh

Phó Chánh Văn

tế điện;

Phòng, Chánh Văn Đại diện Chủ

Chuyên Thạc sĩ
trách

Kinh
nghiệm Các vị trí quản lý

Kinh tế

30 năm

phòng - EVN; Chủ sở hữu EVN tại
tịch HĐTV

năng

EVNGENCO 2 từ

lượng

ngày 15/11/2019

Tổng công ty
Phát điện 2

Phó Giám đốc Cty
TNHH MTV Nhiệt
điện Cần Thơ; Phó
I. Hội

TGĐ Tổng công ty

Phó Bí

đồng

Phát điện 2 kiêm

thư Đảng

thành

bộ; Thành

viên
2.Ô.Trương Hoàng Vũ 1963

viên
HĐTV
kiêm
Tổng
Giám đốc

Không
chuyên
trách

KS Nhiệt
năng CN;
Thạc sĩ
QTKD

GĐ Ban QLDA
TTĐL Ô Môn;

Đại diện Chủ

sở hữu EVN tại
28 năm Tổng Giám đốc
Tổng công ty
Tổng công ty Phát
Phát điện 2
điện 2 (từ
01/01/2018);
Thành viên HĐTV
kiêm TGĐ từ ngày
16/5/2019

1

Chức danh

STT

Họ và tên

Năm
sinh

Chức
danh tại

Chức

Phân

danh

loại

tại công thành
doanh
ty khác viên
nghiệp
(nếu có)

3. Ô.Nguyễn Đình Hải 1971 Đảng ủy
viên;

Trình độ
chuyên
môn

Kinh
nghiệm Các vị trí quản lý
nghề

đã nắm giữ

nghiệp

Chuyên CN Kinh 26 năm Trưởng phòng
trách tế Thương

Công việc
quản lý được
giao

Đại diện Chủ

TCKT Nhà máy

sở hữu EVN tại

nghiệp;

NĐ Cần Thơ; Kế

Tổng công ty

viên

Thạc sĩ

toán trưởng Công

Phát điện 2

HĐTV

QTKD

ty TNHH MTV

Thành

NĐ Cần Thơ; Kế
toán trưởng Tổng
công ty Phát điện
2; Kiểm soát viên
chuyên trách;
Thành viên Hội
đồng thành viên
Tổng công ty Phát
điện 2 từ ngày
16/5/2019
Phó Giám đốc Cty
TNHH MTV Nhiệt
điện Cần Thơ; Phó
Phó bí thư

TGĐ Tổng công ty

Đảng bộ;

Phát điện 2 kiêm
KS Nhiệt

Thành
II. TGĐ Ô.Trương Hoàng Vũ

1963

viên
HĐTV
kiêm

Chuyên năng CN;
trách

Thạc sĩ

GĐ Ban QLDA
28 năm

TTĐL Ô Môn;
Tổng Giám đốc
Tổng công ty Phát

QTKD

điện 2 (từ

Tổng

Điều hành
chung hoạt
động của Tổng
công ty Phát
điện 2

01/01/2018);

Giám đốc

Thành viên HĐTV
kiêm TGĐ từ ngày
16/5/2019
Phó Giám đốc Cty
TNHH MTV Nhiệt
Đảng ủy
1. Ô. Trần Văn Dư

1964

viên;
Phó TGĐ

điện Cần Thơ; Phó

KS HTĐ;
Thạc sĩ 32 năm
QTKD

III. Phó

TGĐ Tổng công ty Phụ trách công
Phát điện 2 (Kiêm

tác sản xuất

GĐ Công ty NĐ
Cần Tho đến tháng

TGĐ

05/2017)
Phó TGĐ Tổng

Đảng ủy
2. Ô. Nguyễn Duy
Lăng

viên; Chủ
1963 tịch Công
đoàn
Tổng

KS Điện

công ty Phát điện 2 Phụ trách công

Công

35 năm (kiêm Giám đốc

tác Kinh doanh

nghiệp

Công ty TĐ An

thị trường điện

Khê – KaNak đến

2

Chức danh

STT

Họ và tên

Năm
sinh

Chức
danh tại

Chức

Phân

danh

loại

tại công thành
doanh
ty khác viên
nghiệp
(nếu có)

Trình độ
chuyên
môn

Kinh
nghiệm Các vị trí quản lý
nghề

đã nắm giữ

nghiệp

công ty;

Công việc
quản lý được
giao

tháng 01/2018)

Phó TGĐ
Trưởng ban
QLĐTXD kiêm
nhiệm Phó Giám
đốc Ban QLDA
Ủy viên
Thường
3. Ô. Lê Quốc Vũ

1973 vụ Đảng
bộ;
Phó TGĐ

TTĐL Ô Môn;

KS cơ

Giám đốc Công ty

khí;
Thạc sĩ
Công

Nhiệt điện Cần
23 năm Thơ; Phó TGĐ
Tổng công ty Phát

nghệ năng

Phụ trách công
tác ĐTXD

điện 2 (từ

lượng

01/5/2018); kiêm
GĐ Ban QLDA
Thủy điện Sông
Bung 2 đến tháng
05/2020.
Trưởng phòng

IV. Kế
toán Ô. Mai Quốc Long
trưởng

1978

Đảng ủy

CN

viên;

TCTD;

Kế toán

Thạc sĩ

trưởng

QTKD

TCKT Cty TNHH
17 năm

MTV Thủy điện
Trung Sơn; Kế
toán trưởng Tổng

Phụ trách công
tác tài chính kế
toán

công ty Phát điện 2

2. Ban kiểm soát/Kiểm soát viên
Danh sách thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:
- Ông Nguyễn Văn Tùng, Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài
chính EVN, được giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ KSV chuyên trách của EVN tại
EVNGENCO 2 kể từ ngày 31/7/2019.
- Ông Nguyễn Hoàng Đông, Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài
chính, Tập đoàn Điện lực Việt Nam - KSV không chuyên trách của EVN tại
EVNGENCO 2; Đến ngày 16/5/2019 được giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ KSV
chuyên trách của EVN tại EVNGENCO 2 đến ngày 30/7/2019.
- Ông Nguyễn Quốc Chính, Phó Trưởng ban Kỹ thuật Sản xuất, Tập đoàn Điện
lực Việt Nam - KSV không chuyên trách của EVN tại EVNGENCO 2.
3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Ban
kiểm soát/Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc,
hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng.
3

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-EVN ngày 27/3/2020 của Hội đồng thành viên Tập
đoàn Điện lực Việt Nam về duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 cho
Người quản lý Tổng công ty Phát điện 2 là: 1.606.644.000 đồng.
4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý
Các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp:
+ Mọi hành động của EVNGENCO 2 là hướng tới con người, vì con người;
+ EVNGENCO 2 luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tận tâm với công
việc, tận tụy với khách hàng;
+ EVNGENCO 2 cam kết tôn trọng luật pháp, hành động khách quan, trung
thực, công tâm và minh bạch;
+ Sức mạnh trong mọi hành động của EVNGENCO 2 là sự đồng thuận và trí
tuệ tập thể;
+ EVNGENCO 2 coi trọng cam kết với khách hàng, đối tác, trung thành với
tinh thần của các giá trị cốt lõi, thực hiện cam kết bằng những hành động thiết thực.
EVNGENCO 2 tin tưởng sẽ xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Chính phủ, Đất nước
nhân dân và EVN đã giao phó.
5. Về quản lý rủi ro:
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: sản lượng, doanh thu, chi phí.
- Lĩnh vực Tài chính: Tỷ giá, nợ phải thu, lãi suất, thuế, phí, dòng tiền, khả
năng thanh toán.
- Lĩnh vực Đầu tư xây dựng: Tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn, thay đổi chế
độ, chính sách áp dụng.
- Lĩnh vực hoạt động hỗ trợ gián tiếp khác như nhân sự, pháp chế, an toàn, vệ
sinh lao động, truyền thông, công nghệ thông tin, lựa chọn nhà thầu, thanh tra, kiểm
tra, kiểm soát tuân thủ, an ninh trật tự, y tế, chăm sóc sức khỏe.
II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ
NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
BIỂU SỐ 2
CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2019
(Tóm tắt các QĐ quan trọng, có tác động đến hoạt động SXKD và đầu tư của doanh nghiệp)
TT

Số ký hiệu

Ngày VB

1

1725/QĐ-EVN

22/11/2019

2

425/QĐ-EVN

12/11/2019

3

409/QĐ-EVN

30/10/2019

4

295/QĐ-EVN

23/9/2019

Nội dung

Phê duyệt lịch sửa chữa của các Công ty Phát điện năm
2020.
Về việc duyệt quỹ tiền lương, tiền thù lao kế hoạch
năm 2019 của Người quản lý Tổng công ty Phát điện 2
Về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ (Chủ tịch
HĐTV Tổng công ty Phát điện 2)
Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ
thuật gói thầu TV2: “Tư vấn lập phương án cổ phần
hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2”
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TT

Số ký hiệu

Ngày VB

5

277/QĐ-EVN

19/8/2019

6

1159/QĐ-EVN

13/8/2019

7

242/QĐ-EVN

12/7/2019

8

228/QĐ-EVN

21/6/2019

9

198/QĐ-EVN

06/5/2019

10

199/QĐ-EVN

06/5/2019

11

201/QĐ-EVN

06/5/2019

12

200/QĐ-EVN

06/5/2019

13

74/QĐ-EVN

27/3/2019

14

41/QĐ-EVN

09/01/2019

Nội dung

Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ
thuật gói thầu TV1: “Tư vấn xác định giá trị doanh
nghiệp để cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát
điện 2”
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu”Cung
cấp dịch vụ Tư vấn xác định, thẩm định giá trị tài sản
Nhà máy TĐ Thác Mơ mở rộng và xác định giá khởi
điểm để bán đấu giá Nhà máy TĐ Thác Mơ mở rộng”
Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu TV1: “Tư vấn xác
định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty mẹ Tổng công ty Phát điện 2”
Về việc tiếp tục vận dụng xếp hạng Tổng công ty đặc
biệt đối với các Tổng công ty trực thuộc Tập đoàn
Điện lực Việt Nam
Về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Phát
điện 2
Về việc bổ nhiệm Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám
đốc Tổng công ty Phát điện 2
Về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ (Thành viên
HĐTV Tổng công ty Phát điện 2)
Về việc giao nhiệm vụ đối với cán bộ (Thực hiện chức
trách, nhiệm vụ KSV chuyên trách của EVN tại Tổng
công ty Phát điện 2)
Phê duyệt tiền lương, tiền thù lao thực hiện năm 2018
cho Người quản lý Tổng công ty Phát điện 2
QĐ giao KH SXKD - tài chính - ĐTXD năm 2019

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên

 Chịu trách nhiệm điều hành và quản lý Tổng công ty Phát điện 2 tuân thủ
đúng quy định của pháp luật và các quyết định của EVN; quản lý sử dụng bảo
toàn và phát triển vốn có hiệu quả,
 Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5
năm theo phê duyệt của EVN.
 Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính hằng
năm của EVNGENCO 2 theo phê duyệt của EVN...
 Thực hiện các hoạt động khác theo quyền và trách nhiệm của HĐTV quy
định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Phát điện 2.
BIỂU SỐ 3
THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐTV
(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động SXKD và đầu tư
của doanh nghiệp)

Từ tháng 5/2019, mô hình HĐTV EVNGENCO 2 đã đi vào hoạt động, các cuộc
họp của HĐTV tính từ 16/5/2019 - 31/12/2019 như sau:
5

TT

Thành viên HĐTV

Chức vụ

Số buổi
họp
tham dự

Số buổi
họp
không
tham dự

Lý do
không
tham
dự

Tỷ lệ

06

0

-

100%

03

0

-

100%

Chủ tịch HĐTV
1

Ông Trương Thiết Hùng

(từ 16/5/2019 –
14/11/2019)
Chủ tịch HĐTV

2

Ông Trần Phú Thái

3

Ông Trương Hoàng Vũ

Thành viên HĐTV
kiêm TGĐ

09

0

-

100%

4

Ông Nguyễn Đình Hải

Thành viên HĐTV

09

0

-

100%

(Từ 15/11/2019 –
31/12/2019)

Ghi chú: Từ tháng 5/2019 đến 12/2019 đã tổ chức 09 phiên họp HĐTV, do Chủ
tịch HĐTV ông Trần Phú Thái nhận nhiệm vụ công tác tại EVNGENCO 2 từ
15/11/2019 nên chỉ tham gia các cuộc họp HĐTV trong tháng 12/2019.
2. Hoạt động giám sát của HĐTV đối với Tổng Giám đốc
- Giám sát thông qua tổ chức Đảng.
- Giám sát thông qua các ban chỉ đạo chuyên môn như: Ban chỉ đạo phòng
chống tham nhũng, thực hiện dân chủ cơ sở,...
- Giám sát thông qua việc HĐTV tham dự hầu hết các buổi họp giao ban và các
cuộc họp chuyên đề khác do Tổng Giám đốc chủ trì.
- Giám sát thông qua việc thực hiện đúng quy định trong Điều lệ, các quy chế
quản lý nội bộ.
- Giám sát thông qua các hoạt động kiểm soát nội bộ.
3. Các Nghị quyết hoặc quyết định của HĐTV
BIỂU SỐ 4
THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐTV
(Chỉ nêu tóm tắt các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất
kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)
STT

Số ký hiệu

Ngày VB

1

44/QĐ-HĐTV

31/12/2019

2

124/NQ-HĐTV

31/12/2019

Trích yếu

Về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài
chính năm 2019 của Công ty TNHH MTV Thủy điện
Trung Sơn
V/v phê duyệt BCTC năm 2018 của Công ty mẹ
EVNGENCO 2 và BCTC hợp nhất năm 2018 của
EVNGENCO 2
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3

119/NQ-HĐTV

26/12/2019

4

116/NQ-HĐTV

12/12/2019

5

84/NQ-HĐTV

16/10/2019

6

83/NQ-HĐTV

16/10/2019

7

82/NQ-HĐTV

16/10/2019

8

77/NQ-HĐTV

10/10/2019

9

44/NQ-HĐTV

27/8/2019

10

36/NQ-HĐTV

13/8/2019

V/v thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ năm 2019 của
EVNGENCO 2
V/v thông qua điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2020
của Công ty mẹ EVNGENCO 2
V/v xây dựng kế hoạch tài chính để phục vụ phương án
cố phần hóa EVNGENCO 2
V/v xử lý tài chính đối với tài sản cố định hình thành từ
quỹ phúc lợi khi xác định giá trị doanh nghiệp
Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp Công ty mẹ
EVNGENCO 2 tại thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2019
Thông qua kế hoạch SXKD –Tài chính – ĐTXD năm
2020 của EVNGENCO 2
Thông qua kế hoạch lao động, tiền lương SXKD điện
năm 2019 của CTCP Thủy điện Thác Mơ
Thông qua kế hoạch lao động, tiền lương SXKD điện
năm 2019 của CTCP Thủy điện A Vương, CTCP Thủy
điện Sông Ba Hạ, CTCP Nhiệt điện Hải Phòng, CTCP
Nhiệt điện Phả Lại

III. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN DOANH NGHIỆP
1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên
- Thực hiện công tác kiểm soát thường xuyên tại EVNGENCO 2 về tình hình
chấp hành tốt chế độ, chính sách của Nhà nước, việc thực hiện các nghị quyết của
HĐTV EVN, việc áp dụng các quy chế dùng chung do EVN ban hành và xây dựng hệ
thống quy chế quản lý nội bộ của EVNGENCO 2.
- Thực hiện thẩm tra, thẩm định các báo cáo: BCTC 2018 của Công ty mẹ và
hợp nhất; Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp hạng năm 2018 của Công ty
mẹ; Quyết toán tiền lương sản xuất kinh doanh điện năm 2018 và KH tiền lương năm
2019 của Tổng công ty Phát điện 2.
- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kiểm soát và giám sát tình hình thực
hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện đầu tư 6 tháng đầu năm 2019 tại
EVNGENCO 2.
- Giám sát việc công bố thông tin của EVNGENCO 2 theo quy định.
- Thường xuyên theo dõi công tác Cổ phần hóa tại Tổng công ty Phát điện 2,
theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện so với kế hoạch đề ra.
- Thực hiện phúc tra tình hình thực hiện các kiến nghị kiểm soát năm 2018 và
năm 2019 tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên.
- Thực hiện kế hoạch kiểm toán giám sát năm 2019 ban hành tại Nghị quyết số
06/NQ-HĐTV ngày 03/01/2019 của HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
- Thực hiện các báo cáo thường xuyên theo quy chế; đột xuất do EVN, Ban
Kiểm toán và Giám sát tài chính EVN yêu cầu;
- Tham gia vào các cuộc họp do EVN, EVNGENCO 2 mời, qua đó đã đóng góp
các ý kiến thiết thực vào việc quản lý, điều hành Tổng công ty.
Nhìn chung trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, KSV luôn làm
việc một cách nghiêm túc, bám sát tình hình thực tế, đề ra nội dung kiểm soát thiết
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thực, phù hợp với tình hình hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị thành viên, kiến
nghị các vấn đề hữu ích cho công tác quản lý trong Tổng công ty.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên
BIỂU SỐ 5
THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN
TT
1
2
3
4
5

Số văn bản
3790/TTrEVNGENCO 2
3678/BCEVNGENCO 2
3422/BCEVNGENCO 2
2673/EVNGENCO
2-KSV
2322/BCEVNGENCO 2

Ngày

Nội dung

23/12/2019

Báo cáo kết quả kiểm toán tại Công ty Thủy điện Sông
Bung

13/12/2019 Công tác Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020
22/11/2019 Báo cáo giám sát thường xuyên quý III năm 2019
16/09/2019
09/08/2019

6

2052/BCEVNGENCO 2

17/07/2019

7

1864/BCEVNGENCO 2

28/06/2019

8

1027/BCEVNGENCO 2

05/04/2019

9
10
11

993/BCEVNGENCO 2
321/BCEVNGENCO 2
61/EVNGENCO
2-KSV

Kiểm toán theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐTV ngày
03/01/2019 của HĐTV EVN
Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính Công ty mẹ/hợp
nhất Tổng công ty Phát điện 2 6 tháng đầu năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kiểm soát và
giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh
doanh, thực hiện đầu tư 6 tháng đầu năm 2019 tại
Tổng công ty Phát điện 2
Báo cáo thẩm định Kế hoạch quỹ tiền lương SXKD
điện năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 2
Báo cáo thẩm định hiệu quả hoạt động và xếp loại
doanh nghiệp năm 2018 của Công ty mẹEVNGENCO 2

04/04/2019 Báo cáo thẩm tra BCTC 2018 của EVNGENCO 2
29/01/2019

Báo cáo thẩm định Báo cáo quyết toán tiền lương
SXKD Điện của Tổng công ty Phát điện 2

07/01/2019 Kiểm soát Kiểm toán độc lập tại EVNGENCO 2
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V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN
BIỂU SỐ 6:
THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
Đvt: Tỷ đồng
Bên liên quan

Nội dung giao dịch

Giá trị giao
dịch

Ghi chú

Công ty mẹ
Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Lãi vay và phí vay
Phân phối lợi nhuận chia cổ tức
Mua hàng hóa dịch vụ
Cung cấp dịch vụ
Thu hồi khoản cho vay
Thu nhập lãi cho vay
Trả gốc vay
Quỹ Đầu tư Phát Triển phải trả
do điều chuyển khoản chênh
lệch vốn chủ sở hữu với vốn
điều lệ
Thanh toán chi phí lãi vay bằng
cách cấn trừ với khoản phải thu
khách hàng
Chuyển ứng vốn đường Tây
Thanh Hoá

Các bên liên quan khác
Công ty Mua bán điện

Bán điện

Tổng công ty Phát điện 1-Cty
TNHH MTV

Phân phối lợi nhuận chia cổ tức

Công ty CP Tư vấn Xây dựng
Điện 1

Mua hàng hoá dịch vụ

Công ty CP Tư vấn Xây dựng
Điện 2
Công ty CP Tư vấn Xây dựng
Điện 3
Công ty CP Tư vấn Xây dựng
Điện 4
Tổng công ty Điện lực Miền
Trung

Công ty Cổ phần Phát triển
Điện lực Việt Nam

607,57
1.166,98
74,65
6,42
535,00
52,99
3.080,54
260,36

374,56
61,20
Giá trị giao
dịch không bao
27.020,78
gồm thuế
VAT, Số liệu
trên báo cáo
0,15
kiểm toán hợp
nhất 2019 của
TCT
7,49

Xây dựng cơ bản

13,68

Xây dựng cơ bản

4,66

Xây dựng cơ bản

0,23

Mua hàng hoá dịch vụ

4,27

Xây dựng cơ bản

0,19

Mua hàng hóa dịch vụ
Bán hàng hóa dịch vụ
Phân phối lợi nhuận chia cổ tức

4,28
0,18
10,00

Phân phối lợi nhuận được chia

12,44
9

Bên liên quan
Công ty CP Nhiệt điện Buôn
Đôn
Công ty CP Cơ điện Đồng
Nai
Công ty CP Cơ điện lạnh
Tổng công ty Điện lực Miền
Nam

Công ty Dịch vụ kỹ thuật
truyền tải điện
Trường Cao đẳng Điện lực
HCM
Công ty Thủy điện Sông
Tranh
Công ty Nhiệt điện Duyên
Hải
Công ty TNHH MTV Điện
lực Hải Dương
Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ
Trung tâm Công nghệ thông
tin - chi nhánh Tập đoàn điện
lực Việt Nam
Trung tâm Dịch vụ sửa chữa
EVN
Công ty viễn thông điện lực
và công nghệ thông tin
Công ty TNHH MTV Thí
nghiệm điện miền Bắc
Công ty Điện lực Thanh Hoá
Công ty TNHH MTV Khách
sạn - Du lịch và Thương mại
Điện Lực
Ban quản lý dự án các công
trình điện Miền Trung
Công ty Điện lực Bình Phước
- Tổng Công ty Điện lực
Miền Nam

Nội dung giao dịch

Giá trị giao
dịch

Phân phối lợi nhuận được chia

2,74

Thu cổ tức được chia

0,24

Phân phối lợi nhuận chia cổ tức

89,53

Phân phối lợi nhuận chia cổ tức

22,40

Doanh thu cung cấp dịch vụ
Mua hàng hóa
Mua điện

1,98
0,78
29,50

Phân phối lợi nhuận

7,07

Bán dịch vụ

0,33

Phân phối lợi nhuận chia cổ tức
Phân phối lợi nhuận được chia

7,50
0,34

Bán hàng hóa dịch vụ

0,08

Mua hàng hóa dịch vụ

0,78

Mua hàng hóa dịch vụ

0,08

Mua hàng hóa dịch vụ

0,03

Cung cấp dịch vụ

0,03

Doanh thu dịch vụ cung cấp

0,35

Xây dựng cơ bản
Bán dịch vụ

1,71
0,15

Mua hàng hóa dịch vụ

0,32

Mua dịch vụ

0,06

Mua hàng hóa, dịch vụ

1,54

Xây dựng cơ bản

0,12

Mua dịch vụ

1,65

Mua dịch vụ

0,27

Mua dịch vụ

2,10

Mua dịch vụ

0,38

Bán dịch vụ

0,04

Mua dịch vụ

1,81

Ghi chú
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Bên liên quan
Công ty TNHH MTV Thí
nghiệm điện Miền Trung
Tổng Công ty Phát Điện 3Ban quản lý dự án Nhiệt điện
1
Công ty Thủy điện Tuyên
Quang
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa
chữa Điện Miền Bắc
Công ty TNHH MTV Nhiệt
điện Thủ Đức

Nội dung giao dịch

Giá trị giao
dịch

Bán dịch vụ

0,09

Mua dịch vụ

0,12

Chi phí phải trả

1,04

Mua hàng hóa, dịch vụ

0,02

Phân phối lợi nhuận được chia

0,05

Phân phối lợi nhuận chia cổ tức

0,28

Ghi chú
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