
  

  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ 

—————— 

Số: 298/2022/CBTT-BHHC-TCHC 
V/v: Lập danh sách người sở hữu chứng khoán để 

thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021.  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________ 

Lao Cai, ngày 09 tháng 08 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 x Theo yêu cầu 

 

 Định kỳ  

 Nội dung công bố thông tin: 

Lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021. 

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

điện Bắc Hà ngày 09/08/2022 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; 

- VP HĐQT;  

- Lưu TCHC. 

 

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Nguyễn Thành Hưng 

 

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


1 
 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ 

______ 

Số:297/2022/TB-BHHC-TCHC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________ 

Lào Cai, ngày 09 tháng 08 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2021. 

___________ 
 

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước 

 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  

 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 

 

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà 

Tên giao dịch: Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà 

Trụ sở chính: Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai  

Điện thoại: +84 214 6294668   Fax: +84 214 6268606 

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 

ngày đăng ký cuối cùng để để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau: 

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà 

Mã chứng khoán: BHA 

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông 

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VND    

Sàn giao dịch: UPCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2022; 

1. Lý do và mục đích  

- Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt; 

2. Nội dung cụ thể  

- Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 250 VN đồng) 

- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: 31/08/2022. 

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu cổ phần nhận cổ tức tại thành viên 

lưu ký chứng khoán mà người sở hữu cổ phần đã đăng ký; 

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu cổ phần nhận cổ tức tại phòng 

Tài chính – kế toán Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà, thôn Lùng xa, xã Cốc Ly, huyện 

Bắc Hà, tỉnh Lào Cai hoặc chuyển khoản vào tài khoản mà người sở hữu cổ phần đã đăng 

ký từ ngày 31/08/2022 (vào các ngày làm việc trong tuần). 
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Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng 

khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau: 

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà – Thôn 

Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. 

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tom081009@gmail.com 

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách 

sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: TCHC. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 
Nguyễn Thành Hưng 

 

* Tài liệu đính kèm 

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền 

nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2021 trên trang Web:www.thuydienbachalaocai.com.vn; 

UBCKNN và Sở GDCK Hà Nội; 

- Nghị quyết số 129/2022/QĐ-BHHC-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022 phiên họp Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2022; 

- Nghị quyết số 268/2022/NQ-BHHC-HĐQT ngày 29/7/2022 về việc chi trả cổ tức đợt 1 

năm 2021. 

 



cONc ry cO pnAN
THUY DITN gAc Ha

ceNG HoA xA ugr cHU Ncnia vrET NAM
DQc lap - Tg do - H4nh phric

so : .,1 / I tzo22are-BHHC-EHDCD Ha N6i, ngiry 22 thitng 04 nim 2022

NGHI QUYET
Phi6n hgp Dai hQi d6ng c6 d6ng thucrng ni€nnim2022

DAr HQr ooxc c6 Boxc
Cdn c{r:

Ludt doonh nghiQp ndm 2020 ngdy l 7/06/202A;
Diiu l€ C6ng ty cd phin rhuy di€n Bdc Hd;
BiAn ban cuQc hpp DHDCD thadng ni€n ndm 2022 ngdy 22/04/2022,

QUYET NGHI
Ei6u 1. Dai hQi d6ng cO ddng dd biOu quytlt th6ng qua ciic n6i dung cta Dai hQi

do Chri tich dodn cdng b6 tru6c d4i hQi, cu thO nhu sau:

N$i dung 1. Th0ng qua todn v5.n B6o cito oia T6ng gi6m d6c ve t6t qui SXKD n[m
2021vir k6 hoach SXKD ndm2022. vdi m6t s6 chi tiOu chinh nhu sau:

KAt qud SXKD ndm 2021

TT Chi fiAu DVT Thuc hiAn 2021
1 Sin lugng diQn thucrng phAm Tr Kwh 263,28

2 Doanh thu b6n hdng vd cung cdp dfch vp Tf d6ng 265,82
aJ Doanh thu ho4t dQng tdi chinh Tf d6ng 0,453
4 Thu nhpp kh6c Ti d6ne 4,404
5 Lgi nhudn tru6c thu6 Tfd6ng 29,184

6 Loi nhudn sau thud Tj' d6ng 27,557

K€ hoqch SXKD ndm 2022

TT Chi ti?u DVT K0 hoach 2022
1 S6n lugng diQn thucrng phAm Tr Kwh 299,19

2 Doanh thu b6n hdng vd cung cdp dich vU Ty ddng 268,217
a
J Chi ph qu6n ly v4n hdnh Tf d6ng lq q7)

4 Chi ph tdi chinh Ti d6ne 112,55

5 Chi phi thudng xuyen Tf d6ng 6,5

6 Loi nhudn sau thu6 Tj'ddng 41,87

7 Ddu tu Ty d6ng 6,9

NQi dung 2. Th6ng qua tohn v5n 86o c6o ho4t dQng ndm 2021 vir phucrng hudng nam
2022 cia HEQT.

Todn vin nQi dung b6o c5o dd duoc Cht tich HDQT trinh bdy tru6c dai hQi.

NQi dung 3. Th6ng qua tohn vdn b6o c6o cria BKS

Todn v6n nQi dung b6o c6o dd duoc Trucrng ban ki6m so6t trinh bdy trudc Dai hQi.

NQi dung 4. Th6ng qua b6o c6o tdi chinh ndm 2021 di dugc ki6m to6n boi C6ng ty
TNHH Hdng ki6m to6n AASC vdi mQt s6 chi tiOu chinh nhu sau:
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STT C6c chi ti6u chri y6u Don vi Giri tri (tl6ng)

I T6ng tdi s6n D6ng r.710.a47 .064.367

2 Doanh thu thuAn Ddng 265.825.456.802
a
J Lqi nhuAn tru6c thu0 DOng 29.t84.986.631

4 Loi nhuAn sau thu0 Edng 27.551.725.028

NQi dung 5. Th6ng qua td trinh lua chon COng ty ki6m to6n b6o c6o tdi chinh ndm 2022,
v6i c6c nQi dung sau:

5.1. Th6ng qua danfi's6ch c6c c6ng ty ki6m to6n se dugc lua chon
b6o c6o tdi chinh ndm 2022 nhu sau:

ldm dcrn vi kiOm to6n

- C6ng ty TNFIH hdng ki6m todn (AASC);
- Cdng ty TNHH kiOm to6n QuOc fC GCpa);- COng ty TNHH ki6m to6n vd tu v6n A&C;
- Cdng ty TNHH ki6m to6n CPA.

1.2'. Eai hQi ddng c6 d6ng thdng nh6t riy quyAn cho H6i d0ng Quin tri thpc hi€n viec lua
chon rnOt trong c6c c6ng ty ki6m to6n nOu tr6n.
NQi dung 6. Th6ng qua td trinh quy6t todn thu lao ndm 2021vd dg todn thu lao ndm
2022 cho cdc thdnh vi6n HDQT vd BKS:

I. Quytit todn thu lao ndm 2021 chocdc thdnh viOn HEQT vi Ban ki6m so6t:

NQi dung 7. Th6ng qua td trinh phucrng 6n phdn ptr5l tol
dung chinh nhu sau:

1. Phuong an phdn ptr6i tqi nhupn

Thir lao ndm2021dd chi tr6:
Trong d6:
Thtr lao HEQT:
Thir lao Ban kii5m so6t:

1.015.000.000 vND;

726.000.000'trNE
289.000.000 \rNE

l^
nnuan nam 2021voi mQt s5 nQi

don

213

III. Dg toan thir lao HDQT vd Ban kiOm so6t ndm 2022:
Mric thu lao cria HDQT vd BKS tru6c thutl TNCN nhu sau:

Chrlc danh Mric thir lao/thing Ghi chri

Ki6m nhi
10.000.000 Ki€m nhi6m

Thanh vi6n HDOT
Truone BKS
Thenh vi€n BKS Ki€m nhi6m

I Lqi nhuan sau thud 2021 27,557,725,029

2
Lqr nliuan sau thu6 chua phdn ptr6i tty kti Aen ndm202.0

,A
cnuyen sang 18,249,923,156

J Lqi nhuan ndm202l dung d0 phAn phOi l(1)+(2)l 45,807,649,194

4 Trich lQp quy dU phong tdi chinh 200,000,000

5 Trich lap qu! phuc loi, khen thuong 200,000,000



6 Lgi nhuOn cdn l?i sau thu6 de chia c6 tric f(3)-(a)-(5)l 45,407,649.194

7 Chi cd tric cho cdc e6 d6ng (5%) 33,000,000,000

8 Lgi nhu0n con lai chua phAn ph6i chuy6n sang ndm sau 12,407,649,194
2- EAi hOi riv auy6n cho HDOT cdn cri vdo thrrc td Ui't orrA sin r.,Jt t ;'* rt^qnh nr'
'2- DIt hQt uy quyOn cho HDQT cdn cri vdo thuc tC k6t qu6 s6n xu6t kinh doanh cria

cdng ty quytit dinh thoi gian chi tr6 c6 tric n6m 2021 theophuong 6n tr6n.
N6i dung 8. V6 vi0c th6ng qua stra d6i, b6 sung DiAu l0 C6ng ty:

Dai hQi ty quydn cho HDQT cdn cri Lu4t doanh nghiQp sO SgtZOZ0lQHl4 ngdy
1710.612020, ,!gng tu 11612020/TT-BTC ngdy 3ll12/2020 cria e9 tdi chinh ra y mOn.,iu
cd d6ng lcrn Tdng c6ng ty Licogi - CTCP thgc hiOn vi6c sria chfra chinh t6, sria AOi, UO
sung d€ ban hdnh theo quy dinh cira ph6p luflt-
NQi dung 9. V6 vi6c thdng qua sria d6i, b6 sung Quy ch6 n6i b6 vA qu6n tri C6ng ty:

Eai hOi riy quy6n cho HDQT cdn cri lu4t doanh nghi0p sO SgtZOZ0/eHl4 ngdy
1710612020, th6ng tu 11612020/TT-BTC ngdy 3lll2l2o2o cria BQ tdi chinh thgc hiQn viQt
sria chta chfnh t6, sria doi, bo sung dti ban hdnh theo quy dinh cria phdp ludt.
NQi dung 10. vc viQc th6ng qua Quy chti hopt dQng cria HEer c6ng ry:

Dai hOi riy quy6n cho HDQT cdn cri ludt doanh nghiQp s6 SgtZOZ0/eHl4 ngdy
1710612020, thdng tu |I6/2020/TT-BTC ngdy 3111212020 cria BQ tdi chinh thuc hiqn vigt
sria chta chinh t6, s{ra aoi, uo sung d0 ban hanh theo quy dinh cria ph6p lu4t.
NQi dung 11. VO vi6c th6ng qua Quy ch6 hopt d6ng cira BKS C6ng ty:

Dai hqi iry quycn cho BKS cdn cri lu{t doanh nghiQp s6 sglzoz0/eH14 qffi)
1710612020, thdng tu 11612020/TT-BTC ngdy 3llL2l2o20 cria BQ tdi chinh thuc hign$l$ \6
sria chta chinh t6, sria coi, uo sung dti ban hanh theo quy dinh cria ph6p lu6t. HAN \,

oi_O.u z. Dai hOi dong co.dong cong ty c6 phAn thriy di6n Bic Hd giao ,hiefi')il
olEr,r f*

.19 HOi ddng quin tri chi d[o, t6 ch;c thuc niQn .i. nQi dung d6 dusc .6;;6 ;6; e'tWC
nhdt thdng qua t4i Eei hOi ndy theo dring ph6p lu6t vd Dicu rq c6ng ty. 1.Lts

Di6u 3..Nghi quyi5t niry duoc Dai hOi ddng c6 d6ng thuong ni6n ndm 2022 cita
C6ng ty cO phAn thriy diQn Bic Hd thdng qua todrivdn t4i cuQc hqp vd c6 friO, fuc f.e iJ
ngiry 22thdng 04 ndm 2022.

Nai nhdn: \Y
- C6c c6 ddng (ddng trdn website Cty);
- Cdng bd th6ng tin theo quy dinh;
- Luu IDQT, TCHC.

CONG ry
^aCO PHAN

THUY DIEN

I EONG CO EONG

Quiic Culng
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỦY ĐIỆN BẮC HÀ 

______ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_________________________ 

                

Số:  /2022/NQ-BHHC-HĐQT       Hà Nội, ngày  tháng  07  năm 2022 

  

 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021  

____ 
 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17/06/2020; 

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà năm 2008 và Điều lệ sửa đổi, 

bổ sung lần 5 đã được thông qua ngày 30/05/2022; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà ngày 29  

tháng 07 năm 2022, 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức cho các cổ đông Công ty đợt 1 năm 2021 

cụ thể như sau: 

- Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 250 đồng); 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2022; 

- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: 26/08/2022; 

- Nguồn tiền chi trả cổ tức: được sử dụng từ lợi nhuận sau thuế còn lại theo kết 

quả sản xuất kinh doanh của Công ty; 

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt; 

- Địa điểm thực hiện chi trả:  

 + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu cổ phần nhận cổ tức tại 

thành viên lưu ký chứng khoán mà người sở hữu cổ phần đã đăng ký; 

 + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phần nhận cổ tức tại 

phòng Tài chính – kế toán Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà, thôn Lùng xa, xã Cốc Ly, 

huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai hoặc chuyển khoản vào tài khoản mà người sở hữu cổ phần 

đã đăng ký.  

  Điều 2. Giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 

năm 2021 đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Các Ông (Bà) Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng phòng, phân xưởng có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. 

                      

 

Nơi nhận:   
- Như điều 3; 

- Các UVHĐQT, BKS (bằng email); 

- Lưu HĐQT, TCHC. 

  

 

 

 

 

 

 


