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CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc lap - Tr do - Hnh phüc 

Dák Nóng, ngày029 tháng 3 nám 2021 

KInh g1ri: Sâ K hoach  dâu tiz tinh Däk Nông. 

Can cir Nghj djnh s 81/2015/ND-CP ngày 19/8/2015 cüa ChInh phü v 
vic cOng bô thông tin doanh nghip Nhà nithc; 

Can cü Cong van so 794/UBND-TH ngày 03/3/2016 ye vic thirc hin 
Nghj djnh sO 81/2015/ND-CP ngày 19/8/2015 cüa ChInh phü; Cong van so 

4146/UBND-TH ngày 15/8/2016 ye vic cong bô thông tin doanh nghip Nba 
nu.ac, 

Cong ty TNHH MTV Khai thác CTTL Dk Nông (Cong ty) báo cáo S& K 
hoch và Dâu tu ye cong bô thông tin doanh nghip lan 1 näm 2021 tti dcm vi 
vái các ni dung nhu sau: 

1. Báo cáo thirc trng quân trj và ca câu to chirc doanh nghip näm 2020; 
2. Báo cáo dánh giá kêt qua thirc hin kê hoach san xuât kinh doanh 03 

nàrn gân nhât (201,8-2020); 
3. Báo cáo kêt qua thrc hin thim vii cong Ich näm 2020; 
4. TInh hInh thirc hin sap xêp dôi mói doanh nghip näm 2020; 
5. Báo cáo tài chInh âã duçic kiêm toán cho näm tài chInh kêt thüc ngày 

31/12/2020; 
6. Báo cáo ch d tin luang, tin thu&ng cüa doanh nghip 

(Co 06 báo cáo dInh kern) 
Vy, Cong ty TNHH MTV Khai thác CTTL Däk Nông báo cáo dê Qu S& 

triên khai các cong vic tiêp theo./. 
Noi Il!zn: 

- Nhi.r trên; 
- Chi tjch, KSV Cty; 
- Ban Giám doe; 
- Luu: VT, KHTCL/ 



UBND TINH DAK NONG CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
CTY TNHH  MTV KHAI THAC  CTTL Dc 1p - Tir do - Htnh phiIc 

So:  5)  /BC-KTTL Dàk Nóng, ngàytháng 03 nàm 2021 

BAO CÁO THçC TRA'NG QUAN TR VA CO CAU TO CHtC 
CUA DOANH NGHIIP NAM 2020 

KInh gi1i: Si Kê hoach va EMu tu 

Can cir Nghj djnh 81/2015/ND-CP ngày 18/9/2015 cüa ChInh phü v cong b 
thông tin doanh nghip Nba nithc; 

Cong ty TNIHH MTV Khai thác cong trInh thüy lçii Däk Nông thirc hin báo 
cáo thirc trng quán tr Va Ca CâU to chirc cüa doanh nghip näm 2020 nhu sau: 

I. THIC TRNG QUAN TR! VA CO CAU TO CHIC 

1. Các chü'c danh quãn doanh nghip 

Trong nAm 2020, b may quãn trj Cong ty bao gm: 

- Ong: Lê Vi& Thun Chirc vi: Chü tjch Cong ty; 

- Ong: Trjnh Van Tuing Chirc vii: Giám dc; (Giü' chzic vy Giám dó'c 
he't tháng 04/2020) 

- Ong: Nguyn Thira Anh Chrc viii: Giám dc; (Giib chz'c vy Phó Giám 
dó'c hé't tháng 06/2020, Giám dóc ti'r tháng 0 7/2020) 

- Ong: Trn Van Chy Chirc vi: Phó Giám dc; (Tir ngày 10/8/2020) 

- Ong: Nguyn Tiing Duy Chirc vu: Phó Giám dc; 

- Ba: Biii Thj Loan Chüc vçi: K toán tnning. 

THONG TIN VE TNH HINH QUAN TRI VA CO CAU TO CHtC CONG TY 
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2. Kiêm soát viên 
DANH SACH KIEM SOAT VIEN CONG TY NAM 2020 

Trong näm 2020, Kiêm soát viên Cong ty bao gôm: 

- Ong: Phtm Däc Thành Chüc v11: Kiêm soát viên; (GiIi chi'c vy Kiem 
soát viên den hét ngày 08/7/2 020) 

- Ba: Nguyn Thj TTnh Chirc vii: Kiêm soát viên;(TIt ngày 09/7/2020) 
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3. Thñ lao và lçri Ich cüa Hi ctng thành viên, Chü tjch cong ty, Ban kiêm 
soát/Kiêm soát viên, TOng giám dôc, Giám dôc, Phó tong giám dôc, Phó giám 
dôc. 

Chê d thu lao, tiên luang, tiên thithng ciia Ban Giám dôc và Kiêm soát viên 
dang du'çc Cong ty thirc hin theo Nghj djnh so 52/2016/ND-CP ngày 13/6/20 16 ci:ia 
ChInh phü Quy djnh chê d tiên lucing, thu lao, tiên thuing ctôi ngthi quàn l Cong ty 
trách nhiêm hU'u htn rnt thành viên do Nhà nuóc nãm giü 100% von diêu l; Thông 
ti.r so 27/2016/TT-BLDTBXH ngày 01/9/2016 cüa B lao dng - Thu'ang binh và Xà 
hi huóng dn thirc hin chê d tiên !ucrng, thu lao, tiên ththng dôi vâi ngui quãn 1 
Cong ty trách nhim hüu h?n  rnt thành viên do Nhà ninc nám giU 100% von diêu 1; 

Nãm 2020, Qu tiên lu'ong, thiii lao thirc hin cüa Ban Giárn dôc và Kiêm soát 
viên Cong ty ducrc Sâ Lao dng thucmg birth và xã hi phê duyt là 
1.497.000.000&ng (Mç3t tj5, bôn tram chin muv'i bay triu dong) tti Thông báo so 

257/TB — LDTBXH ngày 19/02/2020 cüa Sà Lao dng thi.rcing binh và xà hi tinh 
Däk Nông. 

TINH HINH TIEN LI1OG, TIEN THI1ONG CUA VCQL NAM 2020 
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TT Hç và ten Chfrc vli 
Phãn loai 
thành viên 

Liro'ng 

(tr.dong) 
thãng 

Thurong 
blnh 
quân 
thäng 

(tr. dong) 

Thu nhp 
bInh quân 

tháng 
(tr. dong) 

1 Lê Viêt Thutn Chü tjch Chuyên trách 25 0 25 

2 Trjnh Van Tu?ng Giám dc Chuyên trách 24 0 24 

3 
Nguyn Thira 

Anh 

Giám dc 
Chuyên trách 

24 0 24 

Phó Giám 
dôc 

21 0 21 

4 Phim Dc Thành 
Kim soát 

vien 
Chuyên trách 21 0 21 

5 Nguyn Thj Tinh 
Kim soát 

vien 
Chuyên trách 21 0 21 

6 Trn Van Chty 
PhO Giám 

dc 
Chuyên tráeh 21 0 21 

7 
Nguyn TiRng 

Duy 
Phó Giám 

dc 
Chuyên trách 21 0 21 

8 Büi Thj Loan 
K toán 
tru1ng 

Chuyên trách 19 0 19 

II. Các quyt djnh cüa Cr quan di din chü s& hü'u Nhà nu'ó'c di vi 
doanh nghip nãm 2020 

TT S van ban Ngày Ni dung 

1 1 12/QD-UBND 20/01/2020 

Quyt cljnh v phân b d? toán nàm 2019 dê thirc 
hin chInh sách min thu thiiy igi phi näm 2016; 
dng thi, thu hi kinh phi tm üng d thirc hin 
chInh sách min thu thüy lcii phi näm 2016 

2 221/QD-UBND 18/02/2020 
Quyt djnh v vic ban hành chrnng trinh thirc 
hành tit kim, chong lang phi näm 2020 

3 336/QD-UBND 11/03/2020 
Quy& djIIh v vic 
san phm, djch vii 
Cong ty TNHH 

phê duyt dt hang cung i1ng 
cong ich thüy 1çi näm 2020 cho 

MTV khai thác CTTL Dk Nông 

4 339/QD-UBND 11/03/2020 
Quyêt djnh v dánh 
chrc, viên chirc 
tinh Dâk Nôn 

giá, phân 1oti can b, cOng 
lAnh dao, quán 1 nam 2019 cUa 

5 533/QD-UBND 20/04/2020 
Quyet djnh ye vic 
nhim vi cung 
nãm 2020 

giao dir toán kinh phi thirc hin 
1rng san phâm, djch vi cOng ich 

6 576/QD-UBND 27/04/2020 
Quyt djnh v xp 
nuOc di vci Cong 
Dk Nong 

hang xp li doanh nghip nhà 
ty TNHH MTV khai thác CTTL 

7 702/QD-UBND 20/05/2020 

Quyt djnh v vic giao khai thác tài san kt cu h 
tang cong trInh thüy lçi sui dá, xã Quãng Hôa, 
huyn Däk Glong cho Cong ty TNHH MTV khai 
thác CTTL Dâk Nong 

8 740/QD-UBND 28/05/2020 
Quyt djnh v vic phé duyt quyt toán kinh phi 
h trçx s1r diing san phAm, djch vi thUy lçii cong ich 

1HUU HAN 
NH ViEf 
UHG TRI 

.! hUH 
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và chi phi näm 2019 cüa Cong ty TNHH MTV khai 
thác CTTL Dak Nông 

9 741/QD-UBND 28/05/2020 
Quyet djnh ye vic phê duyt kê hoach  tài chInh 
näm 2020 cüa Cong ty TNHH MTV khai thác 
CTTL Dàk Nông 

10 793/QD-UBND 08/06/2020 
Quyt djnh v vic chuyn giao chi tiêu dánh giá, 
xep loai doanh nghiçp nha nixoc nam 2020 

11 820/QD-UBND 15/06P00 
- - 

Quyêt djnh v vic thu hi dt cüa Cong ty TNHH 
MTV khai thác CTTL Dk Nông, dông th?ñ giao 
Cong ty TNHH MTV khai thác CTTL Dak Nông 
quãn l, khai thác và bão v cong trinh thiiy lçxi 

12 930/QD-UBND 29/06/2020 
Quyet djnh ye vic kin toàn nhân si,r Ban chi huy 
phOng, chông thiên tai và tim kiêm ciru nn tinh 
Dàk Nông 

13 939/QD-UBND 30/06/2020 
Quyt dnh v vic b nhim chirc danh Kim soát 
viên Cong ty TNHH MTV khai thác CTTL Däk 
Nông dôi vài bà Nguyen Thj Tinh 

14 964/QD-UBND 03/07/2020 
Quyet djnh v phê duyt chuong trinh cong tác näm 
2020 cüa Kiêm soát viên Cong ty TNHH MTV khai 
thác CTTL Dãk Nông 

15 1009/QD-UBND 13/07/2020 

Quyêt djnh v phé duyt h s6 diêu chinh tang them 
tien hlaflg trong giá san phm, djch vi cong Ich 
thuy lqi six diving von ngan sach nha nuac tren da 
bàn tinh Däk Nông 

16 1013/QD-UBND 14/07/2020 
Quyet djnh v cong bô kêt qua xêp loai doanh 
nghip nhà nuâc tai  doanh nghip do UBND tinh 
Dak Nông lam chü sâ hUu nam 2019 

17 1 029/QD-UBND 16/07/2020 
Quyet djnh ye vic phê duyt Quy trinh vn hành 
diêu tiêt ,hô chüa nuOc Câu Tu, xA Nghia Thäng, 
huyn Däk R'lâp, tinh Däk Nông 

18 1085/QD-UBND 27/07/2020 

Quyet djnh v vic phê Quyt toán duyt Qüy tiên 
luong, thit lao, tiên thu&ig näm 2019 cüa Kiêm 
soát viên tai  Cong ty TNHFI MTV khai thác CTTL 
Däk Nông do UBND tinh Dak Nong näm git 1005 
von diêu lé 

19 1155/QD-UBND 05/08/2020 

Quyt djnh v vic phê duyt phucmg an du tl.r xây 
drng cOng trInh: Kè chông sat  lô song DAk Nang, 
thon Tan Phu, xa Dak Nang, huyçn Krong No, tinh 
DAk Nông (Hang miic: Kè chôn sat  k) 

20 1201/QD-UBND 12/08/2020 

Quyêt djnh v thành ltp HOi dong xác djnh giá trj 
cOn 'ai  th%rc t cong trInh và thai gian sü diving cOn 
'a' 118 cong trinh cap nixoc sinh hoat tap  trung 
nông thôn 

21 1 203/QD-UBND 12/08/2020 
Quyêt djnh v vic xp Iixong dôi vó'i ngu?i quãn 1 
Cong ty TNHH MTV khai thác CTTL Dak Nông 
do nhà nuóc nàm gi 100% yOn diêu lé 

22 1206/QD-UBND 13/08/2020 

Quyet djnh v vic phê duyt D cuong- Dr toán: 
Sira dOi, b sung djnh müc kinh t k thut trong 
cong tac quan ly, khai thac va bao v cong trinh 
thiiy lgi trên dja ban tinh 

23 1256/QD-UBND 24/08/2020 
Quyet djnh 1ra ch9n nhâ thu cOng trInh: Kè chng 
sat  lâ song Dâk Nang, thôn Phü Tan, xä Dk Nang, 
huyn Krông N, tinh Dak NOng (Hng m1Ic: Kè 
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chng sat  lâ) 

24 1343/QD-UBND 04/09/2020 

Quyt djnh v vphê 
thu cong trInh: Süa 
trong cong tác qiãn 
trInh thüy igi trên 

duyt k hoach 1ra chOn nhà 
di, bô sung djnh mirc k that 
1, khai thác và báo v cong 

dja bàn tinh 

25 1385/QD-UBND 16/09/2020 

Quyt djnh v vic phê duyt K hoach din tIch 
dugc M trg kinh phi süa ding san ph.m, djch vi 
thüy lçTi cong Ich n.m 2021 cüa Cong ty TNHH 
MTV khai thác CTTL Dâk Nông 

26 1405/QD-UBND 18/09/2020 
Quyt djnh v vic 
1çi nhun närn 2019 
thác CTTL DAk Nông 

phê duyt Phuang an phân phi 
cUa Cong ty TNHH MTV khai 

27 1 429/QD-UBND 23/09/2020 

Quyt djnh v vic cp kinh phi thirc hin h trg 
sra ding san phm, djch vii cOng Ich thUy igi giai 
don 2017-2019 cho Cong ty TNHH MTV khai 
thác CTTL Dk Nong 

28 1406/QD-UBND 21/09/2020 
Quyt djnh v vic 
2020 

diu chinh dir toán NSNN närn 

29 154 1/QD-UBND 15/10/2020 

Quyt djnh v vic phê duyt k hoach 1ra chçn 
flha thü cong trInh: Cong trinh sira chüa các cOng 
trinh trên dja bàn huyn D&k Song (Hang mic; 
Côn trinh H Xci Re) 

30 1542/QD-UBND 15/10/2020 

Quyêt ctjnh v vic phê duyt k hoach 1ira ch9n 
nhà thAu cOng trinh: Süa chüa các cOng trinh trên 
dja bàn huyn KrOng No (Hang mic: Cong trInh 
thuy lçii Däk R& tr?m barn Buôn Choih) 

31 1576/QD-UBND 22/10/2020 
Quyt djnh v vic 
bach các cOng trinh 

phãn b kinh phi si:ra chfta c.p 
thUy igi 

32 1673/QD-UBND 10/11/2020 

Quyt djnh v& vic phê duyt k hoach lira  chpn 
nhà thu cong trInh: H 847, xà Quáng San, huyn 
Dk Glong, tinh Dk Nông (Hang miic: Süa cha 
dp dt, di.rà'ng quán 1) 

33 1675/QD-UBND 10/11/2020 

Quyt djnh ye vic phê duyt b sung k hoach 1ira 
chçn nhà thu cOng trInh: Kè chng sat  lâ song Dk 
Nang, thôn Phil Tan, xà Dk Nang, huyn KrOng 
No (Hang rniic: Kè chng sat  lâ) 

34 1666/QD-UBND 10/11/2020 

Quy& djnh v vic 
nhà thu cOng trInh: 
huyn Dk Glong 
duOrn,g quãn 1 4n 

phê duyt k& hoach 1ira chpn 
H thôn 4, xA Quang Khê, 

(Hang rni,ic: Dp dat, tràn xâ lii, 
hành) 

35 1671/QD-UBND 10/11/2020 

Quyet djnh ye vic phê duyt k hoach 1%ra chQn 
nhà thu cOng trmnh: Thüy igi D.k N'Der , xà 
Quang Khê, huyn Dk Glong (Hng rniic: Duäng 
quàn 1 vn hành, mái ha liru, cOns lay nuàc) 

36 1668/QD-UBND 10/11/2020 
Quy& djnh v vic phê duyt kê hoach l%ra chçn 
nhà thu cOng trinh: H thôn 2, xà Quàng Khê, 
huyn D.k Glong (Hang rn%lc: D dt, tràn xà lii) 

37 1669/QD-UBND 10/11/2020 
Quyt djnh v vic phê duyt kê hoach  1ira ch9n 
nhà th&u cOng trinh: H thOn 5, xA Dk N'Drung, 
huyn Dâk Song, tinh Dk NOng 
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38 
1670/QD-UBND 10/11/2020 

Quyt djnh v vic phê duyt k hoach 1ira chpn 
nhà thâu cong trinh: H BAs Rai, xà Quãng Khê, 
huyn Dãk Glong, tinh Dàk Nông (Hang miic: Sira 
chtta dâp dat, du0ng quán 1 4n hành) 

39 1672/QD-UBND 10/11/2020 

Quyet djnh ye vic phê duyt k hoch 1ira chçn 
nhà thâu cong trInh: Sira chta, thay the thiêt bj co 
khI cac cong trinh thñy 1i dgt 1 näm 2020 9Hng 
miic: Süa chüa, thay the thiêt bj ca khI) 

40 172 1/QD-UBND 18/11/2020 

Quyt djnh v vic phê duyt k hoch 1%ra ch9n 
nhà thâu cong trInh: Ho Dâk CUt, xA DkNia, 
Thanh pho Gia Nghia ( Hang mitc: D?p  dat, tran xa 
lii) 

41 
- 

1766/ D UBND 30/11/2020 Quyt djnh v vic tang bang khen cUa chU tjch 
UBND tinh 

42 1758/QD-UBND 27/11/2020 
Quyt djnh v vic phê duyt k hoach 1ira chçn 
nhà thâu cong trInh: Dp thôn 1, xa Däk Sin, huyn 
Dak R'lâp (Hng mic: Tràn xá lii) 

43 1836/QD-UBND 09/12/2020 
Quy& djnh v vic phê duyt quy trinh vn hành 
diêu tiêt ho chUa nuUc cong trInh thUy lçii Däk Rô, 
xã Däk Drô, huyn Krông N, tinh Dàk Nông 

44 1966/QD-UBND 29/12/2020 
Quyt djnh v vic diu chinh Khoãn 5 Diu 1 
Quyet djnh so 1206/QD-UBND ngày 13/8/2020 
cUa ChU tich UBND tinh Däk Nông 

III. Hoat dng cüa Chü tjch Cong ty 
THÔNG KE CAC CUOC HOP CUA CHU TICH CONG TY 

TT Cliii tich  Cong ty Chirc vi 
So buôi 

hp tham 
di' 

A X. - So buoi 

khong 
tham dir 

Ly do 
không 

tham dir 
T l 

1 LêVi&Thuân Chütjch 12 0 0 100% 

IV. Hoat dng cüa Kiêm soát viên 
1. Hoit dng giám sat cüa Kim soát vien 
- Tham gia các cuOc  hop giao ban tuân, tháng, qu, 6 tháng, 9 tháng, nãm va các 

cuc hop chuyên mon cüa Cong ty, dua ra nhiêu kiên thiét thirc dóng gop cho Chü 
tjch, Ban Giám dôc Cong ty. 

- Trong qua trInh hoat dng kiêm tra, giám sat cUa Kiêm soát viên: 
+ Tuân thu pháp 1ut, Diêu 1 cong ty trách nhim hthi han  mt thành viên và các 

quy djnh cUa chü s& hüu trong vic thirc hin các quyên và nhim viii duçic giao. 
+ Thirc hin các quyên và nhim viii duçic giao mt cách trung thirc, can trQng, 

tot nhât nhàm bâo dam lqi Ich hqp pháp tôi da ciia cong ty trách nhim hru han  mt 
thành viên và chU si him cOng ty. 

+ Trung thành vâi lçii Ich cüa cong ty và chU si him cong ty. Quán 1 và bào mt 
thông tin theo quy djnh ciia chU th him và quy djnh cüa cong ty. Không igi diing 
quyên han  dugc giao dê gay can tth cho hoat dng san xuât, kinh doanh cUa cOng ty. 

- Trong nàm 2020 nMng nhim viii trong tam Kiêm soát viên thçrc hin: 
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Kim tra tInh hçip pháp, trung thrc, can tr9ng cüa Chü tjch, Giám dôc Cong ty 
trong vic to chüc thrc hin quyên cüa Chü sâ hüu, trong quân 1 diêu hânh cOng vic 
kinh doanh ti Cong ty bao gôm: 

+ Vic triên khai thrc hin Diêu 1 Cong ty;,  
+ Vic thrc hin miic tiêu, nhim vi; chiên luçic, kê hoch kinh doanh hang 

nãm cüa Cong ty; 
+ Vic bão toàn và phát triên von cüa Cong ty; 
+ Vic thirc hin hçxp dông tuâi, tiêu và cachqp dOng khác; 
+ Vic thirc hin chê d tài chinh, phân phôi thu nhp, trIch 1p vâ sir ditng cac 

qu5' cüa Cong ty theo quy djnh cüa pháp 1ut; 
+ Vic thrc hin chê d tiên lucing, tiên thtring trong Cong ty. 
Thâm djnh báo cáo tài chInh, báo cáo tiên li.ro'ng và các báo cáo khác trrn9c khi 

trInh UBND tinh hoc các cc quan nba nithc có lien quan. 
2. Các báo cáo cüa Kiêm soát viên 

TT S van ban Ngày Ni dung 

01 01/BC-KSV 06/02/2020 
Báo cáo v 
näm 2019 và 
ty TN}IH MTV 

vic thm djnh qu tin hrong 
kê hoach  näm 2020 ti Cong 

Khai thác CTTL DAk Nông 

02 02/BC-KSV 20/03/2020 
Báo cáo v 
chInh nàm 
ty TNT-{H MTV 

viêc thm dinh Báo cáo tài 
2019 cüa Kiêm soát viên Cong 

Khai thác CTTL Däk Nông 

03 04/BC-KSV 25/03/2020 
Báo cáo v 
cüa Kiêm soát 
Khai thác CTTL 

vic kiêm soát qu I nãm 2020 
viên Cong ty TNHH MTV 
Däk Nông 

04 07/BC-KSV 07/07/2020 
Báo cáo v 
cüa Kiêm soát 
Khai thác CTTL 

vic kim soát qu II nàm 2020 
viên Cong ty TNHH MTV 
Däk Nông 

05 08/BC-KSV 07/07/2020 
Báo cáo v 
Kiêm soát viên 
thác CTTL 

viêc kiem soát nãm 2019 cüa 
Cong ty TNHH MTV Khai 

Däk Nông 

06 
- 

09/BC KSV 30/07/2020 

Báo cáo v 
chInh qu2 II 
Cong ty TNHH 
Nông 

vic thm djnh Báo cáo tài 
näm 2020 cüa Kiêm soát viên 

MTV Khai thác CTTL Dàk 

07 10/BC-KSV 13/08/2020 

Báo cáo v 
hinh tái chInh 
nam 2019 
TNHH MTV 

viêc thtm dinh Báo cáo tInh 
vá kt qua hot dng SXKD 

cua Kiem soat vien Cong ty 
Khai thác CTTL Däk Nông 

08 13/BC-KSV 15/10/2020 
Báo cáo ktquá 
soat vien quy 

thirc hin nhim v kirn 
III nam 2020 
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Trén day là báo cáo thirc trtng quàn trj và Co cu t chirc doanh nghip nàm 
2020 cüa Cong ty TNHH MTV Khai thác cong trInh thüy 1çi Dãk Nông. Vy, Cong 
ty báo cáo dê Qu S triên khai các cOng vic có lien quan.!. 
No nhân:

04746 HU T!CH 
- Nhr tren; 
- Chü tjch, KSV; ' 
- Ban Giám doe; 

*- 
X0' 

GHf A - 
VIET THUJN 
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