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B¸o c¸o t×nh h×nh qu¶n trÞ c«ng ty 
( n¨m 2012) 

 

 KÝnh göi :  ñy ban chøng kho¸n nhµ níc 

Së giao dÞch chøng kho¸n Hµ Néi 

 

Tªn c«ng ty ®¹i chóng : c«ng ty cp ®Çu t vµ x©y l¾p s«ng ®µ 

§Þa chØ : l« 60+61 ®« thÞ V¨n Phó - Phó La- Hµ §«ng-Hµ Néi 

M· chøng kho¸n : SDD 

 

I.Ho¹t ®éng cña Héi ®ång Qu¶n trÞ 

-C¸c cuéc häp cña Héi ®ång Qu¶n trÞ 

STT Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n 
trÞ 

Chøc vô Sè buæi 
tham dù 

Tû lÖ Lý do 
kh«ng 
tham dù 

1 ¤ng ; §inh V¨n Nh©n Chñ tich 
H§QT- 
Gi¸m ®èc 
®iÒu hµnh 

12 100%  

2 ¤ng : Lª Qu¶ng §¹i TV 
H§QT- 
kÕ to¸n 
trëng 

12 100%  

3 ¤ng :Bïi H÷u H©n TV 
H§QT-P. 
Gi¸m ®èc 

12 100%  

4 ¤ng : Lu V¨n An TV 
H§QT-P. 
Gi¸m ®èc 

12 100%  

5 ¤ng : NguyÔn Thanh Hµ TV 
H§QT-P. 
Gi¸m ®èc 

12 100%  



 

Ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña H§QT ®èi víi ban Gi¸m ®èc( theo quyÕt ®Þnh 12/2007/ 

-Ho¹t ®éng cña c¸c tiÓu ban thuéc Héi ®ång qu¶n trÞ : Kh«ng cã 

II.C¸c NghÞ quyÕt cña H§QT( tÊt c¶ c¸c NghÞ quyÕt ph¸t sinh trong quý) 

STT Sè nghÞ quyÕt Ngµy Néi dung 

1 01a CT/H§QT 2/1/2012 Phª DuyÖt dù to¸n vµ giao thÇu X©y l¾p H¹ng 
môc kªnh dÉn Dù ¸n : Nhµ M¸y Thñy ®iÖn T¾t 
Ngo½ng 

2 01c CT/H§QT 16/1/2012 Phª duyÖt kÕt qu¶ chµo gi¸ c¹nh tranh gãi thÇu sè 
TN-6.1 : Cung cÊp thiÕt bÞ tr¹m biÕn ¸p 110KV- 
Dù ¸n ; Nhµ m¸y thñy ®iÖn T¾t Ngo½ng) 

3 03/CT/H§QT 16/4/2012 Th«ng qua kÕ ho¹ch tæ chøc §¹i héi ®ång cæ 
®«ng thêng niªn C«ng ty 

4 11b CT/HĐQT 3/5/2012 Phê duyệt dự toán gói thầu MS 01 : Đập đầu mối 
+bể sả cát dự án nhà máy thủy điện Mường Sang 
2 

5 09aQĐ-HĐQT-
SDD 

10/5/2012 Phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạn chế gói thầu 
MS01 : Đập đầu mối+ Bể sả cát-Dự án nhà máy 
thủy điện Mường Sang 2 

6 10 CT-HĐQT 01/7/2012 Thành lập Ban quản lý dự án Thủy điện Chấn 
Thịnh 

7 11d CT/HĐQT 2/7/2012 Phê duyệt dự toán và giao thầu Xây lắp gói thầu 
MS02 : Kênh dẫn dự án nhà máy thủy điện 
Mường Sang 2 

8 11e CT/HĐQT 7/7/2012 Phê duyệt giao thầu xây lắp gói thầu MS01 Đập 
đầu mối+ Bể sả cát-Dự án nhà máy thủy điện 
Mường Sang 2 

9 11K CT/HĐQT 5/7/2012 Phê duyệt TKKT-BVTC-TDT gói thầu Xây lắp 
đường dây 110KV- Công trình TBA nâng cấp 
6,3/115KV và đường dây 110KV dự án nhà máy 
thủy điện Tắt Ngoẵng 

10 11f CT/HĐQT 9/7/2012 Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu MS02 Kênh 
dẫn dự án nhà máy thủy điện Mường sang 2 

12 11b CT/H§QT 25/6/2012 Phª duyÖt Giao thÇu x©y l¾p gãi thÇu : §µo hè 
mãng kªnh dÉn thuéc h¹ng môc kªnh dÉn- Dù 
¸n : Nhµ m¸y thñy ®iÖn T¾t Ngo½ng 

13 13CT/HĐQT 7/8/2012 Phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng 
Công trình thủy điện Chấn thịnh-xã Cấn Thịnh- 
Huyện Văn Chấn – Yên bái 



14 13a CT/HĐQT 25/8/2012 Phê duyệt dự toán và giao thầu Xây lắp gói thầu 
05 ; Đào hố móng kênh xả Nhà máy thủy điện 
Tắt Ngoẵng 

III.Thay ®æi thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ (bao gåm lý do thay ®æi) : Kh«ng cã 

IV.Giao dÞch cña cæ ®«ng néi bé/Cæ ®«ng lín vµ nh÷ng ngêi cã liªn quan : kh«ng cã 

STT Ngêi thùc 
hiÖn giao 
dÞch 

Quan hÖ 
víi cæ ®«ng 
néi bé/cæ 
®«ng lín 

Sè cæ phiÕu 
së h÷u ®Çu 
kú 

Sè cæ phiÕu 
së h÷u cuèi 
kú 

Lý do t¨ng, 
gi¶m( mua, 
b¸n, 
chuyÓn ®æi, 
thëng...) 

 

   Sè cæ 
phiÕu 

Tû 
lÖ 

Sè cæ 
phiÕu 

Tû 
lÖ 

 

-C¸c giao dÞch kh¸c : C¸c giao dÞch cña cæ ®«ng lín/cæ ®«ng néi bé vµ ngêi liªn quan víi chÝnh 
C«ng ty( kh«ng cã) 

V. C¸c vÊn ®Ò cÇn lu ý kh¸c : kh«ng cã 

Chñ tÞch H§QT 

( ký tªn, ®ãng dÊu) 

 

 

 
 
 
 
 
         Đinh Văn Nhân 
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