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I.  THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

1. Chủ tịch công ty (đối với doanh nghiệp không có Hội đồng thành viên)

Chủ tịch Công ty và các cán bộ chủ chốt: Danh sách thành viên (thành viên độc
lập, thành viên điều hành, thành viên chuyên trách, thành viên không chuyên trách, chức
danh tại công ty khác do doanh nghiệp nắm giữ); nhân thân, trình độ chuyên môn, kinh
nghiệm nghề nghiệp, các vị trí quản lý đã nắm giữ, công việc quản lý được giao.

BIỂU SỐ 1

THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH
NGHIỆP

TT
Họ và

tên
Năm
sinh

Chức danh

Phân
loại

thành
viên

Trình
độ

chuyên
môn

Kinh
nghiệm

nghề
nghiệp

Các vị trí
quản lý
đã nắm

giữ

Công
việc

quản lý
được
giao

Chức
danh tại
doanh
nghiệp

Chức
danh tại
công ty

khác
(nếu có)

I.
HĐTV
hoặc
Chủ
tịch
công ty

Đỗ
Thanh
Tuyền

1968 Chủ  tịch
kiêm
Giám
đốc

Không có - Kỹ sư 
Hệ 
thống 
điện

- Thạc 
sỹ Quản
lý năng 
lượng

- 29 năm - Phó 
phòng Kế
hoạch Kỹ 
thuật

- Trưởng 
phòng Kế
hoạch Kỹ 
thuật

- Phó 
Giám đốc

- Chủ tịch
kiêm 
Giám đốc

- Quản 
lý doanh
nghiệp

II.
TGĐ
hoặc

Đỗ
Thanh
Tuyền

1968 Chủ  tịch
kiêm
Giám

Không có - Kỹ sư 
Hệ 
thống 

- 29 năm - Phó 
phòng Kế
hoạch Kỹ 

- Quản 
lý doanh
nghiệp



TT
Họ và

tên
Năm
sinh

Chức danh

Phân
loại

thành
viên

Trình
độ

chuyên
môn

Kinh
nghiệm

nghề
nghiệp

Các vị trí
quản lý
đã nắm

giữ

Công
việc

quản lý
được
giao

Chức
danh tại
doanh
nghiệp

Chức
danh tại
công ty

khác
(nếu có)

GĐ đốc điện

- Thạc 
sỹ Quản
lý năng 
lượng

thuật

- Trưởng 
phòng Kế
hoạch Kỹ 
thuật

- Phó 
Giám đốc

- Chủ tịch
kiêm 
Giám đốc

III. Phó
TGĐ
hoặc
PGĐ

Nguyễ
n
Tường
Dũng

1969 Phó
Giám
đốc

Không có - Kỹ sư 
Kỹ 
thuật 
điện.

- Tiến 
sỹ Quản
lý giáo 
dục

- 30 năm - Phó 
Quản đốc 
Phân 
xưởng 
Vận hành

- Vận 
hành 
Quản đốc 
Phân 
xưởng 
Vận hành

- Phó 
Giám đốc

- Quản 
lý doanh
nghiệp

IV.  Kế
toán
trưởng

Lương
Từ
Thiện

1969 Kế  toán
trưởng

Không có - Trung 
cấp kế 
toán

- Cử 
nhân kế 
toán

 -30 năm - Phó 
Phòng Tài
chính Kế 
toán

- Tài 
chính

2. Kiểm soát viên 

- Kiểm soát viên tại Công ty: Ông Nguyễn Hoàng Đông, do EVN cử hoạt động
không chuyên trách theo quyết định số 136/QĐ-EVN ngày 11/5/2018.

3. Thù lao và lợi ích của Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó Giám
đốc, Kế toán trưởng.

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích và tổng chi phí (nếu có) Chủ tịch công
ty, thành viên Ban kiểm soát hoặc  Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó giám đốc,  Kế toán



trưởng: 

- Quỹ tiền lương thực hiện: 964.104.000 đồng

- Tiền thù lao: 62.460.000 đồng

- Tiền thưởng an toàn điện: 170.698.000 đồng.

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý

- Liệt kê các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp:

+ Thực thi Văn hóa doanh nghiệp, quy tắc ứng xử.

+ Các chương trình hoạt động công tác năm.

+ Xây dựng kế hoạch sản xuất hàng năm.

+ Phát động phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm.

+ Công tác Phòng chống, tham nhũng lãng phí.

+ Học tập theo tấm gương, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

+ Công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.

+ Các hoạt động tương trợ xã hội.

+ Tiết kiệm, giảm các chi phí.

+ Nâng cao năng suất lao động.

+ Xây dựng các quy chế quản lý nội bộ.

- Liệt kê các chính sách khác của doanh nghiệp để bảo đảm đạo đức và trách
nhiệm của đội ngũ quản lý

+ Đăng ký phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Chấm điểm đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp.

+ Chấm điểm thi đua Văn hóa doanh nghiệp.

+ Chấm điểm thi đua thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

+ Khen thưởng công tác bình đẳng giới;

+ Khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ năm.

5. Về quản lý rủi ro: 

Hướng dẫn về quản trị rủi ro của doanh nghiệp (mô tả tóm tắt nếu có): 

- Thực hiện theo Quy chế Quản trị trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
ban hành kèm theo Quyết định số 238/QĐ-EVN ngày 28/8/2018.

- Thực hiện theo Hướng dẫn Kiểm soát rủi ro ban hành kèm theo Quyết định số
1637/QĐ-NĐTĐ của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức ngày 08/10/2019.

+  Xây dựng kế hoạch quản trị rủi ro của Doanh nghiệp, trình Chủ  tịch Doanh
nghiệp xem xét và trình EVN thông qua;

+ Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch quản trị rủi ro, đảm bảo hoạt động quản trị
rủi ro được thực hiện phù hợp với chiến lược và chính sách quản trị rủi ro; các quy định,
quy trình quản trị rủi ro được tuân thủ đầy đủ;



+ Xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm thực hiện quản trị từng lĩnh vực rủi ro;

+ Thường xuyên cập nhật, phổ biến kiến thức kinh nghiệm về quản lý rủi ro;

+ Đánh giá tính phù hợp, hiệu quả, hiệu lực của hệ thống quản trị rủi ro; mức độ
đầy đủ của các chính sách, quy định và quy trình.

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

(Tóm tắt các quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và
đầu tư của doanh nghiệp)

TT Số văn bản Ngày
Nội dung

(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)

1 437/QĐ-EVN        20/12/2019 QĐ Về việc sửa đổi, bổ sung Tiêu chuẩn kỹ thuật máy 
biến áp phân phối điện áp đến 35 kV ban hành kèm theo 
Quyết định số 62/QĐ-EVN, Tiêu chuẩn kỹ thuật recloser
điện áp 22 kV và 35 kV ban hành kèm theo Quyết định 
số 63/QĐ-EVN và Tiêu chuẩn kỹ thuật dao cắt có tải 
điện áp 22 kV và 35 kV ban hành kèm theo Quyết định 
số 64/QĐ-EVN ngày 05/05/2017; Tiêu chuẩn kỹ thuật 
máy biến áp phân phối điện áp 110 kV trong Tập đoàn 
Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết 
định số 33/QĐ-EVN ngày 29/01/2018

2 1773/QĐ-EVN      28/11/2019 Quyết định V/v Chương trình công tác pháp chế năm 
2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

3 1507/QĐ-EVN      10/11/2019 Quyết định ban hành "Bảng tiêu chuẩn chấm điểm thi 
đua" năm 2019 cho các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam.

4 1351/QĐ-EVN      18/09/2019 Quyết định ban hành Nội quy lao động của Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam

5 1318/QĐ-EVN      16/09/2019 Quyết định Phê duyệt dự toán chi phí phục vụ thực hiện 
chương trình đào tạo chuyên gia cơ khí và cân bằng 
động chuyên đề “Cân bằng động thiết bị quay” tại Công 
ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức

6 263/QĐ-EVN        16/07/2019 Quyết định V/v ban hành Quy chế tài chính Công ty 
TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức

7 897/QĐ-EVN        07/08/2019 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy 
định về công tác thiết kế dự án trạm biến áp cấp điện áp 
110kV ÷ 500kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt 
Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1289/QĐ-EVN 
ngày 01/11/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

8 93/QĐ-EVN          19/04/2019 Quyết định V/v phê duyệt định biên lao động SXKD 
điện đến năm 2021 và phương án sắp xếp, bố trí lao 
động cho Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức

9 202/QĐ-EVN        14/02/2019 Quyết định về việc áp dụng kết quả đánh giá chất lượng 
nhà thầu vào công tác đấu thầu trong Tập đoàn Điện lực 
Quốc Gia Việt Nam



III. Hoạt động của Chủ tịch công ty

1. Các cuộc họp của Chủ tịch công ty:

Hoạt động của Chủ tịch công ty và đánh giá hoạt động của Chủ tịch công ty (Các
quyết định, nghị quyết lớn của Ban Giám đốc trong kỳ như các Quyết định, Nghị quyết
liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, mua sắm tài sản, ... Nêu số văn bản
và tóm tắt nội dung văn bản).

- Chủ tịch kiêm Giám đốc chủ trì các buổi họp giao ban tuần, tháng, quý…, các
cuộc họp về công tác tổ chức cán bộ, xây dựng quy chế, cơ cấu tổ chức, sắp xếp lao động.

- Chủ tịch kiêm Giám đốc tham gia các cuộc họp liên quan công tác Đảng với vai
trò Bí thư Đảng ủy.

- Chủ tịch kiêm Giám đốc, tham gia cùng với Công đoàn Phối hợp quy chế hoạt
động giữa chuyên môn với Công đoàn.

BIỂU SỐ 3

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ
TỊCH CÔNG TY

(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh
và đầu tư của doanh nghiệp)

TT
Chủ tịch
công ty

Chức vụ
Số buổi họp

tham dự

Số buổi họp
không tham

dự

Lý do
không tham

dự
Tỷ lệ

1 Ông Đỗ 
Thanh Tuyền

Chủ tịch kiêm 
Giám đốc Công 
ty

34 0 100%

2. Hoạt động giám sát của Chủ tịch công ty đối với Giám đốc: Mô hình hoạt động
của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty

- Giám sát thông qua tổ chức Đảng;

- Giám sát thông qua tổ chức Công đoàn;

- Giám sát thông qua ban chỉ đạo chuyên môn như: Ban Chỉ đạo phòng chống
tham nhũng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;

- Giám sát thông qua việc tham dự các buổi họp giao ban và các cuộc họp chuyên
đề khác.

- Giám sát thông qua việc thực hiện quy định trong Điều lệ, các quy chế quản lý
nội bộ; phân cấp hoạt động giữa Giám đốc và Phó Giám đốc.

3. Các Quyết định của Chủ tịch công ty.

BIỂU SỐ 4

THỐNG KÊ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY
(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)



TT Số văn bản Ngày Nội dung

1.
1

537/QĐ-NĐTĐ  30/03/2020 QĐ phê duyệt quyết toán tiền lương sản xuất, kinh 
doanh điện năm 2019

2.
1

560/QĐ-NĐTĐ 05/10/2019 QĐ hợp nhất, sáp nhập, thành lập các Phòng và Phân
xưởng trong Công ty TNHH MTV Nhiệt  điện Thủ
Đức

III. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát Kiểm soát viên: 

a) Việc triển khai thực hiện Điều lệ của công ty.

c) Việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của công ty.

d) Việc tăng vốn điều lệ.

đ) Việc bảo toàn và phát triển vốn của công ty.

e) Việc thực hiện các dự án đầu tư, hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp
đồng khác của công ty.

g) Việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các
quỹ của công ty theo quy định của pháp luật.

h) Việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

BIỂU SỐ 5

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO KIỂM SOÁT VIÊN
(Chỉ nêu tóm tắt các các báo cáo quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh

doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT Số văn bản Ngày Nội dung

1 366/BC-NĐTĐ 09/03/2020 Báo cáo thẩm định quyết toán quỹ tiền lương
năm 2019 và kế hoạch quỹ tiền lương SXKD
điện năm 2020 của Công ty TNHH MTV Nhiệt
điện Thủ Đức

2 636/BC-NĐTĐ 08/04/2020 Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty
TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức năm 2019

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN.

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp:

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Công ty Mua bán điện

- Công ty Điện lực Thủ Đức

- Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin - CN Tập Đoàn Điện lực
Việt Nam.



-  CN Cty Cổ Phẩn ĐT-TM-DV Điện Lực - Khách sạn Du Lịch Điện Lực Vũng
Tàu.

- CN TCT Điện lực Miền Nam TNHH - Công ty Thí Nghiệm Điện Miền Nam.

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

BIỂU SỐ 6

THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
(Chỉ nêu tóm tắt các giao dịch quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh

doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT Bên liên quan Nội dung giao dịch
Giá trị giao dịch

(đồng)

(1) (2) (3) (4)

1 Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Doanh thu dịch vụ đào
tạo  chuyên  gia  cơ  khí
cân bằng động thiết bị
quay 

66.133.515   

2 Công ty Mua bán điện
Cung cấp dịch vụ phụ
trợ

149.291.244.700

3 Công ty Điện lực Thủ Đức
Cung  cấp  điện  năng
tiêu htị năm 2019

3.491.283.000

4
Công ty Viễn thông Điện lực và
Công nghệ Thông tin - CN Tập
Đoàn Điện lực Việt Nam

Cung cấp dịch  vụ  bảo
trì phần mềm

203.463.721

5
CN Cty  Cổ  Phẩn  ĐT-TM-DV
Điện Lực - Khách sạn Du Lịch
Điện Lực Vũng Tàu

Nghỉ  điều  dưỡng  và
phục hồi chức năng lao
động năm 2019

140.800.000          

6
CN TCT Điện lực  Miền Nam
TNHH-Công  ty  Thí  Nghiệm
Điện Miền Nam

Kiểm tra định kỳ công
tơ đo đếm điện năng

124.569.932             

Giải thích:

(2):Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;

(3):Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi
vay...);

(4):Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..)


