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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST);
Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2019 của ĐHĐCĐ thường
niên 2019 - PC3-INVEST;
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật
Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông
thường niên - 2020 kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm
2019 và kế hoạch công tác năm 2020, cụ thể như sau:
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:
1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:
Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công
tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra,
giám sát các hoạt động của Công ty với những nội dung sau:
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), việc quản lý điều hành
hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo quy định của Luật
Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; xem xét, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông thường niên - 2019 của HĐQT, Ban điều hành Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành hoạt
động kinh doanh, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù
hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Kiểm soát Báo cáo tài chính: thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực và
chính xác trong việc ghi chép sổ sách kế toán và công tác lập báo cáo tài chính hằng
quý, 6 tháng và năm của Công ty; kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động...
của Công ty, kiểm soát chi phí hoạt động, doanh thu, việc sử dụng vốn trong công tác
đầu tư xây dựng; thẩm định báo cáo tài chính sau kiểm toán.
- Kiểm tra, giám sát công tác công bố thông tin của Công ty theo quy định của
Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán và các công tác khác theo quy định.
- Thực hiện chức năng nhiệm vụ giám sát: Ban kiểm soát được mời và đã tham
dự họp tất cả các cuộc họp HĐQT, giám sát đầy đủ hoạt động điều hành của HĐQT
trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trong các cuộc họp,
Ban kiểm soát đã kịp thời khuyến nghị đến HĐQT những vấn đề cần giải quyết để
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công tác quản lý điều hành hiệu quả hơn, các khuyến nghị của Ban kiểm soát đều
được HĐQT xem xét, xử lý kịp thời để hoạt động của PC3-INVEST tuân thủ đúng
quy định Pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị và đảm bảo quyền lợi cổ đông.
* Một số hoạt động cụ thể của Ban kiểm soát như sau:
- Tham dự các cuộc họp định kỳ của HĐQT:
+ Phiên họp lần thứ I/2019 ngày 29/03/2019 tại Văn phòng Công ty số 182
Hoàng Diệu - Quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng.
+ Phiên họp lần thứ II/2019 ngày 13/06/2019 tại Văn phòng Công ty số 182
Hoàng Diệu - Quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng.
+ Phiên họp lần thứ III/2019 ngày 21/10/2019 tại Văn phòng Công ty số 182
Hoàng Diệu - Quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng.
+ Phiên họp lần thứ IV/2019 ngày 20/12/2019 tại Văn phòng Công ty số 182
Hoàng Diệu - Quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng.
- Các cuộc họp của Ban kiểm soát:
+ Ngày 13/03/2019: Họp thông qua báo cáo giám sát kiểm tra hoạt động năm
2018 của PC3-INVEST.
+ Ngày 30/08/2019: Họp thông qua báo cáo giám sát kiểm tra hoạt động 6
tháng đầu năm 2019 của PC3-INVEST.
+ Ngày 02/12/2019: Họp thông qua báo cáo kiểm soát chuyên đề năm 2019
tại PC3-INVEST.
Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn nhận được sự phối hợp và hỗ trợ
của HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng như các Phòng/Ban nghiệp vụ/Đơn vị trực
thuộc Công ty để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.
2. Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát:
Tiền lương và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2019 được
Công ty thực hiện đầy đủ và đúng theo quy định, cụ thể:
- Tổng tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách và thù lao của Kiểm soát viên
là: 303,6 triệu đồng, trong đó:
+ Trưởng BKS chuyên trách: 18,1 triệu đ/tháng x 1 người x 12 tháng = 217,2
triệu đồng.
+ Kiểm soát viên: 3,6 triệu đ/tháng x 2 người x 12 tháng = 86,4 triệu đồng.
II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH
DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2019.
1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
Năm 2019, tổng sản lượng điện thương phẩm là 77,01 triệu kWh, đạt 77,98% so
với kế hoạch (trong đó, NMTĐ Đăk Pône phát 54,28 triệu kWh và NMTĐ Đa Krông
1 phát 22,73 triệu kWh); tổng doanh thu đạt 103,26 tỷ đồng (đạt 95,93% kế hoạch),
trong đó doanh thu bán điện là 98,37 tỷ đồng (đạt 91,64% kế hoạch); lợi nhuận sau
thuế là 18,53 tỷ đồng, đạt 64,12% kế hoạch. Công tác bảo trì thiết bị và hạng mục
thủy công được thực hiện tốt, đảm bảo kế hoạch đề ra. Công ty đã triển khai công tác
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bảo trì tập trung và áp dụng phương pháp bảo trì theo tư duy dựa trên rủi ro (Risk
Based Maintenance). Nhờ vậy, công tác bảo trì đã chủ động và hiệu quả hơn, giảm áp
lực cho lực lượng công nhân sản xuất nhưng chất lượng thiết bị được quản lý chặt chẽ
hơn.
Công tác ATVSLĐ, PCCN, PCLB tiếp tục được duy trì tốt và không để xảy ra
tai nạn lao động. Trong năm 2019, tại Văn phòng Công ty có 2 Đoàn kiểm tra của Cơ
quan thuế và Y tế về tình hình chấp hành pháp luật về Thuế và công tác Y tế. Tại
NMTĐ Đa Krông 1 và Đăk Pône có 13 Đoàn thanh, kiểm tra của các Cơ quan QLNN
về tình hình chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, PCCN, ATVSLĐ, PCTTTKCN, Thuế…. . Các Đoàn thanh, kiểm tra đều đánh giá Công ty không có vi phạm,
đã chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật.
2. Công tác đầu tư xây dựng:
Công tác quản lý ĐTXD được thực hiện đảm bảo các quy định của Nhà nước,
nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT. Tuy nhiên, Công ty gặp nhiều
khó khăn do quy định của Nhà nước thiếu đồng bộ và phát sinh nhiều thủ tục trong
đầu tư.
2.1. Dự án NMĐG Tân Lập - 30MW:
Công ty xác định đây là dự án mang tính chiến lược nên đã tập trung nguồn lực
để quản lý chặt chẽ ngay từ đầu. Công ty đã phối hợp đơn vị tư vấn (VATEC) khảo
sát và hoàn thành Báo cáo bổ sung quy hoạch dự án (với công suất 50MW), trình
UBND tỉnh Quảng Trị đúng kế hoạch đề ra. UBND tỉnh Quảng Trị đã xem xét và
trình Bộ Công thương vào ngày 02/4/2019. Công ty cũng đã báo cáo EVNCPC để
báo cáo EVN về tính khả thi của dự án cùng với phương án huy động vốn cho dự án.
Vì vậy, EVN và EVNCPC đã có nghị quyết cho phép lập BCNCKT dự án (NQ số
337/NQ-HĐTV ngày 10/7/2019 của EVN, số 302/NQ-HĐTV ngày 16/8/2019 của
EVNCPC). Công ty đã tổ chức đấu thầu rộng rãi, chọn lựa nhà thầu và đã ký hợp
đồng tư vấn khảo sát, lập BCNCKT dự án. Nhìn chung, dự án này được thực hiện
đúng quy định và phối hợp chặt chẽ với Địa phương. Tuy nhiên, do Nhà nước chưa
ban hành đầy đủ các văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch nên Bộ
Công thương chưa phê duyệt quy hoạch (cho tất cả dự án điện trên cả nước).
2.2. NMTĐ hồ B (1,6MW) và Nâng đập hồ A - Dự án thủy điện Đăk Pône:
Công ty đã hoàn thành BCNCKT và các thủ tục pháp lý phát sinh như Báo cáo
đánh giá tác động môi trường, Báo cáo dòng chảy môi trường sau đập hồ A, Báo cáo
kiểm định đập hồ A. Dự án NMTĐ hồ B có quy mô nhỏ (chỉ 1,6MW) nhưng phát
sinh nhiều thủ tục và phải điều chỉnh lại quy hoạch sử dụng đất của Địa phương. Đây
là vướng mắc chưa thể phê duyệt BCNCKT để triển khai các bước tiếp theo trong
năm 2019.
2.3. Dự án Nhà PC3-INVEST:
Công ty cùng Tư vấn thiết kế đã hoàn thành BCNCKT, Tư vấn độc lập đã thẩm
tra hồ sơ dự án; giải pháp về PCCC của dự án đã được Phòng Cảnh sát PCCC & Cứu
nạn cứu hộ - Công an thành phố Đà Nẵng có ý kiến thống nhất và Công ty đã trình hồ
sơ đến Sở Xây dựng để thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án. Tuy nhiên, UBND
thành phố Đà Nẵng chưa cho phép điều chỉnh quy hoạch xây dựng từ đất xây dựng
biệt thự sang đất xây dựng văn phòng làm việc, nên Sở Xây dựng chưa thẩm định hồ
sơ thiết kế cơ sở của dự án.
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2.4. Công trình NMTĐ Đa Krông 1:
Trong năm 2019, Công ty chủ yếu thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự
án, đến nay đã hoàn thành tổng quyết toán công trình, đơn vị kiểm toán (AAC) đã
phát hành Báo cáo kiểm toán với giá trị tổng quyết toán là 377,466 tỷ đồng. Công ty
đã tổ chức rà soát tính tuân thủ về trình tự đầu tư và lưu trữ hồ sơ toàn bộ dự án.
Công ty đã tự phát hiện và hoàn thiện các thủ tục còn sót để đảm bảo hồ sơ dự án đầy
đủ và đảm bảo yêu cầu theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng.
2.5. Dự án NMĐG Hướng Sơn 3 - 30MW:
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã có ý kiến sẽ xem xét việc cho phép Công ty
đầu tư dự án này sau khi đã triển khai dự án NMĐG Tân Lập (theo hồ sơ xin phép
khảo sát dự án đã được UBND huyện Hướng Hóa và Sở Công thương trình năm
2018). Trong năm 2019 do chưa triển khai được dự án NMĐG Tân Lập nên Công ty
chỉ theo dõi thông tin về dự án này từ Địa phương, chứ chưa xây dựng trụ đo gió dự
án NMTĐ Hướng Sơn 3.
2.6. Dự án SCADA NMTĐ Đăk Pône:
Công ty đã tổ chức khảo sát, lập BCKTKT, chọn lựa nhà thầu và ký hợp đồng
gói thầu số 2 “Cung cấp, lắp đặt hệ thống truyền dẫn, cấu hình, thí nghiệm hiệu chỉnh
và đưa vào vận hành hệ thống thông tin, SCADA NMTĐ Đăk Pône” vào ngày
11/12/2019. Hiện nay, nhà thầu đang triển khai thực hiện hợp đồng.
3. Công tác tài chính - Quản lý cổ đông:
3.1. Quản lý tài chính - Quản lý cổ đông: tính đến thời điểm hiện tại, số cổ phần
phổ thông Công ty phát hành là 33.339.891 cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ là
333,39 tỷ đồng (EVNCPC chiếm 74,08%). Công tác quản lý cổ đông được thực hiện
đầy đủ theo quy định của Nhà nước đối với loại hình công ty đại chúng lớn, không để
xảy ra sai sót hay khiếu nại của cổ đông.
Năm 2019, công tác XDCB của Công ty chủ yếu ở giai đoạn nghiên cứu dự án
và lập BCNCKT. Do những hướng mắc phát sinh trong công tác điều chỉnh, bổ sung
quy hoạch nên công việc bị ngưng trệ, khối lượng thực hiện được chủ yếu là công tác
tư vấn, giá trị thực hiện đạt 4,29 tỷ đồng, giá trị giải ngân là 11,55 tỷ đồng (kể cả
thanh toán giá trị XDCB hoàn thành của công trình NMTĐ Đa Krông 1). Công ty
thường xuyên theo dõi, quản lý nguồn tiền và kế hoạch giải ngân nên chủ động trong
việc cân đối, sử dụng hiệu quả các nguồn tiền, việc giải ngân khối lượng XDCB,
quản lý chi phí được Công ty thực hiện đúng quy định, không để xảy ra chi sai mục
đích.
ĐVT: triệu đồng
TT

Nội dung chi phí

Kế hoạch
năm 2019

Giải ngân
năm 2019

2

Dự án thủy điện Đăk Pône - NMTĐ
hồ B và Nâng đập hồ A
Dự án SCADA NMTĐ Đăk Pône

3

Dự án NMTĐ Đa Krông 1

18.723,00

9.533,73

4

Dự án NMĐG Tân Lập

30.000,00

1.039,41

1

6.900,00

979,21

3.300,00

0,00

Ghi chú
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TT

Nội dung chi phí

5

Dự án NMĐG Hướng Sơn 3

6

Dự án Nhà PC3-INVEST
Tổng cộng:

Kế hoạch
năm 2019
200,00

Giải ngân
năm 2019
0,00

1.000,00

0,00

60.123,00

11.552,35

Ghi chú

3.2. Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thu nộp với NSNN:
Đối với việc chấp hành nghĩa vụ thu nộp với ngân sách nhà nước, Công ty thực
hiện đầy đủ, đúng hạn công tác kê khai thuế hàng tháng, tình hình sử dụng hoá đơn,
quyết toán thuế đầy đủ đúng quy định về thời gian và nội dung biểu mẫu. Tình hình
chấp hành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước được Công ty thực hiện đúng quy định
của Bộ Tài chính và Tổng cục thuế, tổng nộp ngân sách cả năm 2019 là 25,81 tỷ
đồng.
Trong năm 2019 được Cục thuế tỉnh Kon Tum và Cục thuế tỉnh Quảng Trị tặng
giấy khen về việc chấp hành tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước.
3.3. Thực hiện kế hoạch chi phí hoạt động, tiền lương năm 2019:
- Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2019:
+ Lao động có mặt đến 01/01/2019:

67 người

+ Kế hoạch tuyển dụng năm 2019:

10 người

+ Lao động tăng trong năm 2019:

02 người

+ Lao động giảm trong năm 2019:

01 người

+ Lao động có mặt đến 31/12/2019:

68 người

Tính đến ngày 31/12/2019, tổng số lao động là 68 người, tăng 01 người so với
năm 2018 (trong đó: giảm 1 công nhân vận hành NMTĐ Đa Krông 1, tăng 1 cử nhân
công nghệ thông tin và 01 cử nhân kế toán). Tất cả CBCNV đều được đống bảo hiểm
(BHYT, BHTN, BHXH) đúng theo quy định và đảm bảo các quyền lợi theo Bộ Luật
lao động; việc ký kết hợp đồng lao động, xếp lương, nâng lương cho CBCNV được
thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật lao động và thoả ước lao động tập thể; đã tổ
chức công tác khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV và trang bị đầy đủ công tác bảo
hộ lao động cho lực lượng công tác tại hiện trường; Công ty luôn tạo điều kiện tốt về
thời gian, kinh phí cho Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn TN CS HCM hoạt động, góp
phần quan trọng trong thắng lợi chung của Công ty và xây dựng môi trường lao động
dân chủ, công bằng.
- Thực hiện chi phí hoạt động năm 2019 đã được HĐQT duyệt: Do hoạt động
SX và XDCB trong năm 2019 gặp nhiều vướng mắc nên Công ty rất tiết kiệm chi phí
hoạt động, chỉ chi tiêu cho các công việc thực sự cần thiết, cắt giảm hoặc hoãn chi
các khoản chưa cần thiết. Tổng chi phí phục vụ cho hoạt động trong năm 2019 là
20,63 tỷ đồng, bằng 72,33% giá trị đã được HĐQT phê duyệt (28,52 tỷ đồng).
3.4: Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019:
- Công tác lập báo cáo tài chính:
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+ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán
và Tư vấn RSM Việt Nam chi nhánh miền Trung là đơn vị kiểm toán độc lập có đủ tư
cách pháp lý kiểm toán các Công ty niêm yết. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
lập và trình bày theo đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành, phản ánh trung
thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 cũng như kết
quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính 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.
+ Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN;
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
được Công ty thực hiện đúng theo quy định.
- Tình hình tài chính của Công ty tại thời điêm 31/12/2019:
Chỉ tiêu

Năm 2019

I. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1. Khả năng thanh toán hiện hành

1,56

II. Chỉ tiêu phản ánh khả năng tự chủ về tài chính
1. Tỷ suất nợ/Tổng tài sản

36,02%

2. Tỷ suất nợ/vốn chủ sở hữu

59,00%

Tính đến 31/12/2019, tình hình tài chính của Công ty thể hiện được tính hiệu
quả, lành mạnh tích cực:
- Trong năm 2019, các khoản công nợ phải thu, phải trả được kiểm soát chặt
chẽ, không có phát sinh nợ phải thu khó đòi hay quá hạn phải trả. Các chỉ tiêu về cơ
cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán của Công ty ngày 31/12/2019 phản ánh
tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.
- Tỷ suất nợ/tổng tài sản: 36,02%, tỷ suất nợ/vốn chủ sở hữu: 59,0% đã thể hiện
tính độc lập, tự chủ về tài chính của Công ty, đảm bảo nằm trong mức an toàn cho
phép.
III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA
HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:
1. Giám sát về công tác quản lý và điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám
đốc:
Trong năm 2019, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có nhiều biện pháp
tích cực chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông thường niên - 2019 đã đề ra. Tuy nhiên, thời tiết khô hạn tại các nhà máy
thủy điện đã ảnh hưởng đáng kể đến kết quả hoạt động phát điện chung. Bên cạnh đó
NMTĐ Đa Krông 1 mới đi vào năm thứ 2 vận hành thương mại, nợ gốc tín dụng chưa
được trả nhiều nên chi phí lãi vay chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí, ảnh hưởng
nhiều đến kết quả SXKD trong năm 2019. Vì vậy, các tỷ suất lợi nhuận đến
31/12/2019 chưa đạt được kết quả như mong đợi (lợi nhuận chỉ đạt 64,12% so với kế
hoạch).
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Hoạt động của HĐQT được tiến hành đúng theo quy định của Pháp luật, Điều lệ
hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. HĐQT đã tổ chức họp định
kỳ, bàn bạc tập thể, được Thư ký Công ty ghi chép biên bản đầy đủ các nội dung và
ban hành thành Nghị Quyết. Các công việc cần triển khai theo Nghị quyết của HĐQT
đều được Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định.
Trong năm 2019, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện nhiệm vụ
điều hành Công ty một cách trung thực, trách nhiệm, cẩn trọng theo đúng theo quy
định của Pháp luật, Điều lệ hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông
Công ty đề ra.
2. Tình hình thực hiện các quyết định của Chủ sở hữu và Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2019:
- Công ty luôn nghiêm chỉnh chấp hành mọi nghị quyết, quyết định của chủ sở
hữu, không để xảy ra lỗi chủ quan làm chậm trễ hay thất thoát vốn. Công tác quản lý
vận hành Nhà máy thủy điện Đăk Pône (hồ A-14MW), Nhà máy thủy điện Đa Krông
1 luôn được thực hiện tốt, đảm bảo công tác an toàn lao động; luôn chủ trương tiết
kiệm tối đa chi phí hoạt động, chỉ chi tiêu cho các công việc thực sự cần thiết, cắt
giảm hoặc hoãn chi các khoản chưa cần thiết.
- Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2019 vào ngày
14/06/2019. Những người đại diện phần vốn của EVNCPC đã báo cáo kết quả đại hội
đến EVNCPC tại văn bản số 53/CV-CTHĐQT ngày 17/06/2019.
- Thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết Đại
hội cổ đông thường niên - 2019.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn
RSM Việt Nam chi nhánh miền Trung thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm
2019.
- Chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 theo đúng quy định
đã được ĐHĐCĐ thường niên - 2019 thông qua.
3. Quan hệ với cổ đông và thị trường chứng khoán:
Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã kịp thời phản hồi thông tin đến cổ đông kết
quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư
Điện lực 3, Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông bằng văn bản
về hoạt động kinh doanh của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám
đốc. Chúng tôi cho rằng, ở mức độ nhất định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 trong năm 2019 thông qua những người điều
hành đạt được sự tin tưởng của cổ đông.
Trong năm 2019, việc công bố thông tin và chấp hành giao dịch cổ phiếu niêm
yết sàn giao dịch của những người có liên quan đến HĐQT, Ban Tổng giám đốc được
thực hiện một cách nghiêm túc, không vi phạm.
IV. Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát
trong năm 2019:
Trong quá trình thực hiện nhiêm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự ủng hộ
của Quý cổ đông, sự quan tâm và tạo điều kiện từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám
đốc, các phòng ban và toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3, Ban
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kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 đã có
nhiều cố gắng thực hiện nhiệm vụ theo đúng Điều lệ Công ty, tham gia đầy đủ các
cuộc họp định kỳ của HĐQT và các cuộc kiểm tra của Ban kiểm soát tại Công ty.
Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 đã thực hiện nhiệm vụ một
cách trung thực, trách nhiệm, cẩn trọng theo đúng Pháp luật hiện hành của Nhà nước
và Điều lệ hoạt động của Công ty.
V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT: Ban kiểm
soát dự kiến kế hoạch công tác trong năm 2020, cụ thể như sau:
- Thực hiện công việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty theo chức năng,
nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, việc quản lý điều hành hoạt động
sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ
Công ty; xem xét, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường
niên - 2020 của HĐQT, Ban điều hành Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành hoạt
động kinh doanh, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù
hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Kiểm soát Báo cáo tài chính: thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực và
chính xác trong việc ghi chép sổ sách kế toán và công tác lập báo cáo tài chính hằng
quý, 6 tháng và năm của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát công tác công bố thông tin của Công ty theo quy định của
Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.
- Thực hiện kiểm soát chuyên đề về công tác đầu tư các dự án ĐTXD năm 2019,
6 tháng đầu năm 2020 và công tác quản lý chi phí năm 2019, 6 tháng đầu năm 2020
tại PC3-INVEST.
- Và thực hiện các công tác khác theo quy định.
Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện
nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2019, Ban kiểm
soát kính trình đến Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2020. Ban kiểm soát xin chân
thành cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của quý cổ đông trong thời gian qua và rất mong
tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý cổ đông trong thời gian đến.
Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe và thành đạt.
Trân trọng cám ơn!
Nơi nhận:
- Trình ĐHĐCĐ;
- EVNCPC (báo cáo);
- HĐQT (báo cáo);
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Minh Hoài
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