
  

  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ 

—————— 

Số: 241/2022/CBTT-BHHC-TCHC 
V/v: Báo cáo tài chính Quý II năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________ 

Lào Cai, ngày 18 tháng 07 năm 2022 

CÔNG BỐ THÔNG TIN  

_____________ 

Kính gửi: - Uỷ ban chứng khoán Nhà nước 

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ 

Địa chỉ: Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. 

Điện thoại:  0214 6294668  

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thành Hưng 

Địa chỉ: Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. 

Điện thoại: 0989000303 

Loại công bố thông tin:   

24 giờ 

 

  Bất thường  Theo yêu cầu 

 

 Định kỳ  x 

 Nội dung công bố thông tin: 

Thực hiện Khoản 1,2,3 Điều 14 thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ 

phần thủy điện Bắc Hà công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý II năm 2022. 

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần thuỷ 

điện Bắc Hà ngày 18/07/2022 tại đường dẫn: http://www.thuydienbachalaocai.com.vn. 

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông  tin đã công bố. 

Trân trọng !  

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu TCHC. 

 

 

 

 

 

  

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Nguyễn Thành Hưng 

 

 

http://www.thuydienbachalaocai.com.vn/


cONc ry co pnAu
rnuy DrEN nAc na

. so*gffiac_rcKr
VC viQc gi6i trinh nguy€n nh6n loi nhu6n

sau thu6 Quli II ndm2022 tdng so v6i
Quy II ndm202t.

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
EQc tgp - Tq do - H4nh phfc

Ldo Cai, ngily/Ethdng07 ndm2022

Kinh grii: - Uy ban Chimg kho6n Nhi nu6c.

- Sd giao dich Chrmg khoan He NOi.

C[n cri Th6ng tu sO genO2OlTT-BTC ngdy 16lll/2020 cta BQ Tdi chfnh vO hu6ng
ddn c6ng b6 th6ng tin;

Cdn cri 86o c6o tdi chinh euy II ndm202l ;

Cdn cri 86o c6o tli chinh euy II ndm2A22;
C6ng ty cq phAn thriy iliQn Bic Hd (mE cd phi6u BHA) xin giii trinh v€ ch6nh l6ch

lgi nhudn sau thu6 TNDN cp th6 nhu sau:

- Lqi nhuan sau thu6 euy II ndm2021ld: (11 .67t.520.195) <l6ng.
- Lqi nhuan sau thu6 euy II ndm2022lit: 4r.gt3.4t3.074 <I6ng.
Lqi nhufln sau thuL{ TNDN Quy II ndm 2022 t5ng 53.5g4.933.269 d6ng, tuong

duong 459% so v6i Quy II ndm2}2t.Ly.do cht y6u:
+ Doanh thu b6n hing vd cung c6p dich vu QuyII ndm2022 tdng 41.52g.5g7.g5g

d6ng so v6i ctng kj,ndm ZiZt,tuong fng v6i S3.O6i,
+ chi phi tdi chinh gihm 12.062.030.675 d6ng tuong ung voi 4t.26yo sov6i Quy IIndm2021.

chi phf quan ly doanh nghiQp euy II gi6m 1g7,0 5g,r4g d6ng so v6i euy II n[m
2021tuotg ring voi I2Yo.

+ Do qu6n tr! di6u hdnh hiQu qu6

TrCn d6y ld nhtng nguy6n nh6n chinh lgi nhufn sau thu6 Quy II ndm2022t6ng so
v6i Quy II n6m 2021.

Xin trdn trgng cim on!

Noi nhQn:

- Nhu kinh grii;

- Luu TCKT.TCHC./) ---w
-/

>/ co PHAN \;
CONG rY
co- pHArv

G GIAM OOC

Thinh Hung














































