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BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2011 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2012
A- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2011:
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Điều lệ tổ chức
và hoạt động của Công ty; thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2011 ngày 26/03/2011, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội kết quả lãnh
đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty trong năm qua như sau:
I- Công tác tổ chức, quản lý và thực hiện Điều lệ của Công ty:
- Để tổ chức quản lý điều hành công ty, Hội đồng quản trị đã thường kỳ họp một
quý một lần, tuỳ theo yêu cầu của công việc Hội đồng quản trị có thể tổ chức họp đột
xuất. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có thành phần Ban kiểm soát Công ty
tham dự.
- Căn cứ vào điều kiện thực tế và cương vị công tác của từng thành viên HĐQT đã
phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Hội đồng quản trị.
- Năm 2011 Hội đồng quản trị đã xem xét và thống nhất ban hành sửa đổi, bổ sung
các quy chế, quy định cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty;
II- Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh:
Trước bối cảnh của nền kinh tế trong nước và thế giới, Hội đồng quản trị Công ty
đã chỉ đạo sát sao, kịp thời, giám sát Ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện thông qua
việc ban hành các Nghị quyết về sản xuất kinh doanh, đầu tư, vì vây trong năm 2011
Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh, cụ
thể như sau:
1- Kết quả hoạt động SXKD năm 2011:
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Tổng giá trị SXKD

tỷđ
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Doanh thu

tỷđ

168

151,7

90

121

3

Nộp ngân sách

tỷđ

18

16
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4

Khấu hao TSCĐ

tỷđ

6

5,1

84

111

5

Thực hiện đầu tư

tỷđ

38

6,6

17

35

6

Lợi nhuận

tỷđ

17,8

13,3

75

98,5

7

Thu nhập BQ CBCNV/tháng triệu đ

4,5

4,64

103

108
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Tỷ lệ cổ tức (Dự kiến)

18

16

89

89

%
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2- Công tác đầu tư:
Giá trị thực hiện đầu tư năm 2011 là 6,6 tỷ đồng / 38 tỷ đồng, bằng 17% kế hoạch
năm. Do khó khăn về kinh tế, lãi vay vốn cao, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng
giám đốc đầu tư những xe máy, thiết bị thật cần thiết để có đủ vốn cho thi công.
3- Vốn điều lệ: Trong năm do thị trường chứng khoán đi xuống, nên việc tăng vốn điều
lệ khó khăn , khó thành công nên công ty tạm dừng việc tăng vốn điều lệ.
B- KẾ HOẠCH SXKD VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2012
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trong năm 2012, HĐQT Công ty Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoàn thành các kế hoạch,
chương trình mục tiêu sau:
I- Các chỉ tiêu kinh tế tài chính chủ yếu:

- Tổng giá trị sản lượng: 185 tỷ đồng, bằng 105% so với thực hiện năm 2011
- Giá trị doanh thu:
- Lợi nhuận:

177,2 tỷ đồng; bằng 117% so với thực hiện năm 2011
14,5 tỷ đồng; bằng 109% so với thực hiện năm 2011

+ Tỷ lệ LN/DT:
+ Tỷ lệ LN/VĐL:
+ Tỷ lệ chia cổ tức:
- Nộp Ngân sách nhà nước:

8,2%
32,2%
16%
16 tỷ đồng;

- Giá trị khấu hao tài sản cố định: 5,1 tỷ đồng;
- Thu nhập bình quân:

4.8 triệu đồng/người/tháng.

- Giá trị đầu tư:

13,8 tỷ đồng

II- Công tác đầu tư:
1- Dự án đầu tư thiết bị nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh:
- Dự án ĐT nâng cao năng lực SXKD mỏ Trung Màu (SX công nghiệp): 4,5 tỷ đồng
- Dự án đầu tư thiết bị thi công xây lắp: 8,3 tỷ đồng.
2- Dự án Đầu tư Bất động sản:
- Thực hiên công tác chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng khu đô thị sinh thái Hoà Bình
Green:gồm chi phí khảo sát thiết kế và quy hoạch 1/500, giá trị 1,0 tỷ đồng
III- Những nội dung chính trong chương trình công tác năm 2012 của HĐQT:
III.1- Mục tiêu chung:
Chỉ đạo các công tác đảm bảo nguồn lực (vật tư, nhân lực, thiết bị, tiền vốn) để thực hiện
hoàn thành các mục tiêu, tiến độ như kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2012 đã đề ra, đồng
thời tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành đảm bảo thực hiện các chỉ
tiêu kinh tế, tài chính hiệu quả, với các nhiệm vụ chính như sau:
1- Phê duyệt kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012 của Công ty;
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2- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
3- Phê duyệt, ban hành các quy chế, quy định quản lý sửa đổi, bổ sung.
4- Đôn đốc thực hiện các mục tiêu, tiến độ các công trình, các hợp đồng, các dự án
Công ty thi công.
5- Các dự án đầu tư HĐQT sẽ chỉ đạo, nghiên cứu kỹ phân kỳ đầu tư theo từng giai
đoạn để phù hợp với kinh tế và thị trường nhằm mang lại hiệu quả cao cho Công ty.
6- Chỉ đạo củng cố bộ máy tổ chức sản xuất.
7- Chỉ đạo xây dựng các biện pháp thu hút nhân lực đảm bảo cho thực hiện kế hoạch
năm 2012 và chiến lược cho những năm tiếp theo (Bao gồm cả chính sách tiền lương,
tuyển dụng, đào tạo)
III.2- Những nội dung công tác cụ thể của từng quý trong năm 2012:
1- Nhiệm vụ công tác quý 1/2012:
- Phê duyệt kết quả SXKD năm 2011; Kế hoạch SXKD năm 2012 và quý 1 năm 2012.
- Chuẩn bị các điều kiện, lập các cáo cáo chi tiết để tiến hành Đại hội cổ đông thường
niên năm 2012;
- Tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 vào cuối tháng 3/2012.
- Kiểm điểm công tác thu vốn tại các công trình và các đối tượng khách hàng.
- Chỉ đạo phân tích hoạt động kinh tế năm 2011.
2- Nhiệm vụ công tác quý 2/2012:
- Kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý 1 và phê duyệt kế hoạch SXKD
quý 2 năm 2012;
- Chỉ đạo việc thanh toán cổ tức năm 2011 cho các cổ đông.
- Xem xét, chỉ đạo việc triển khai các dự án đảm bảo phù hợp với kế hoạch dài hạn và
phù hợp với điều kiện thực tế năm 2012.
- Phê duyệt, chỉ đạo rà soát bổ sung, điều chỉnh định mức nội bộ, các quy chế quản lý nội
bộ.
- Chỉ đạo xem xét việc thực hiện quy chế trả lương, điều chỉnh bổ sung (nếu cần).
3- Nhiệm vụ công tác quý 3/2012:
- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý 2 và 6 tháng đầu năm và
phê duyệt kế hoạch SXKD quý 3 và 6 tháng cuối năm 2012;
- Rà soát các mục tiêu nhiệm vụ năm 2012, lập biện pháp tổ chức thực hiện để hoàn
thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra; Điều chỉnh các mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch SXKD
năm 2012 (nếu cần) để phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế.
- Chỉ đạo và tổ chức phân tích hoạt động kinh tế 6 tháng đầu năm 2012.
4- Nhiệm vụ công tác quý 4/2012:
- Kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý 3 và phê duyệt kế hoạch SXKD
quý 4 năm 2012;
- Rà soát việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012, chỉ đạo nghiên cứu và xây dựng
kế hoạch SXKD năm 2013.
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- Tuỳ theo điều kiện thực tế, nắm bắt các cơ hội để chỉ đạo, bổ sung nhiệm vụ SXKD
một cách kịp thời.
Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Công trình Giao
thông Sông Đà năm 2011 và chương trình Công tác năm 2012 trình Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2012 kính mong Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến và thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Giang
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I- Tổ chức nhân sự Hội đồng quản trị Công ty:
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ mới theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Theo Nghị quyết số
09CT/HĐQT, ngày 15/4/2009 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của
Công ty, Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên là:
1- Ông Lê Văn Giang
- Chủ tịch HĐQT Công ty;
2- Ông Nguyễn Quốc Doanh - Uỷ viên HĐQT Công ty;
3- Ông Nguyễn Văn Sinh
- Uỷ viên HĐQT Công ty;
4- Ông Nguyễn Xuân Cương - Uỷ viên HĐQT;
5- Ông Hoàng Văn Hoan
- Uỷ viên HĐQT.
Các thành viên của Hội đồng quản trị đều làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
II- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2009:
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