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TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ 
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 

 
Số:     /BC-SĐ5-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
                       

 Hà nội, ngày   tháng 03 năm 2014 

 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

Năm báo cáo 2013 
 

I.THÔNG TIN CHUNG: 

1.Thông tin khái quát: 

* Tên công ty   : CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 

* Tên tiếng Anh   : Song Da 5 joint stock Company 

* Tên viết tắt   : Song Da 5 JSC 

* Giấy ĐKKD số   :0100886857 

* Mã chứng khoán   : SD5 

* Số lượng cổ phiếu lưu hành : 18.000.000 Cổ phiếu  

* Địa chỉ trụ sở   : Tầng 5, Tháp B tòa nhà HH4 khu đô thị Sông Đà 

Mỹ Đình, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm , TP Hà Nội 

* Điện thoại    : 04 222 555 86 Fax: 04 222 555 58 

* Website: songda5.com.vn  Email: Info@songda5.com.vn 

2. Quá trình hình thành và phát triển:  

Công ty cổ phần Sông Đà 5 (Công ty) tiền thân là Công ty xây dựng thủy điện 

Vĩnh Sơn được thành lập theo Quyết định số: 79/BXD-TCLĐ ngày 03/5/1990 của Bộ 

trưởng Bộ xây dựng; là doanh nghiệp nhà nước, đơn vị thành viên của Tổng Công ty 

xây dựng Sông Đà. Trụ sở khi đó đóng tại 31 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn. 

Các mốc sự kiện quan trọng của Công ty cổ phần Sông Đà 5: 

Tháng 11/1990: đơn vị chuyển trụ sở lên xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định và tham gia xây dựng thủy điện Vĩnh Sơn. 

Tháng 7/1995: Công ty chuyển trụ sở đến xã Iamơnông, huyện ChưPảh, tỉnh Gia 

Lai tham gia xây dựng thủy điện Yaly. 
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Tháng 1/1996: Công ty xây dựng thủy điện Vĩnh Sơn được đổi tên thành Công ty 

xây dựng Sông Đà 5 (theo Quyết định số 04/BXD) và được xếp hạng doanh nghiệp 

loại 1, trụ sở đóng tại xã Iamơnông, huyện ChưPảh, tỉnh Gia Lai. 

Tháng 4/1999: trụ sở Công ty chuyển về Nhà G10, Thanh Xuân Nam, Quận Thanh 

Xuân, Hà Nội. 

Tháng 4/2000: trụ sở Công ty chuyển đến Xã Thanh Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình phước để tham gia xây dựng nhà máy thủy điện Cần Đơn. 

Tháng 5/2002: chuyển trụ sở ra thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên 

Quang tham gia xây dựng công trình thủy điện Tuyên Quang và được đổi tên thành 

Công ty Sông Đà 5.   

Ngày 04/11/2004: Công ty Sông Đà 5 được chuyển đổi thành Công ty cổ phần 

Sông Đà 5 theo Quyết định 1720/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ xây dựng.  

Ngày 13/12/2006: Công ty cổ phần Sông Đà 5 được chấp thuận đăng ký giao dịch 

cổ phiếu tại Trung trâm giao dịch chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 74/QĐ-

TTGDCKHN của Trung Tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là: SD5 

Năm 2007: Công ty chuyển trụ sở làm việc từ Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang đến Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La để tham gia xây 

dựng thủy điện Sơn La. 

Năm 2013: Phát hành thêm 9.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn 

điều lệ từ 90.000.000.000 đồng lên 180.000.000.000 đồng. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 43/NQ-SĐ5-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 

4 năm 2011, ngày 07 tháng 7 năm 2011 Công ty cổ phần Sông Đà 5 đã chuyển trụ sở 

chính của Công ty từ Ít Ong, Mường La, Sơn La về  Tầng 5, Tháp B tòa nhà HH4 khu 

đô thị Sông Đà Mỹ Đình, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm , TP Hà Nội theo Nghị quyết số 

75/SĐ5-NQ-HĐQT ngày 07/07/2011. 

+ Đại hội cổ đông thành lập diễn ra vào ngày 17, 18/11/2004; 

+ Đại hội cổ đông thường niên lần thứ nhất vào ngày 06/3/2006; 

+ Đại hội cổ đông thường niên lần thứ hai vào ngày 17/4/2007; 

+ Đại hội cổ đông thường niên lần thứ ba vào ngày 07/4/2008; 

+ Đại hội cổ đông thường niên lần thứ tư vào ngày 24/4/2009; 

+ Đại hội cổ đông thường niên lần thứ năm vào ngày 09/04/2010; 

+ Đại hội cổ đông thường niên lần thứ sáu vào ngày 19/04/2011; 

+ Đại hội cổ đông thường niên lần thứ bảy vào ngày 20/04/2012. 

+ Đại hội cổ đông thường niên lần thứ tám vào ngày 24/06/2013. 
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+ Dự kiến Đại hội cổ đông thường niên lần thứ chín vào ngày 25/4/2014. 

Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2013 là: 180.000.000.000 đồng 

Bằng chữ: Một trăm tám mươi tỷ đồng chẵn./. 

Trụ sở hiện tại của Công ty: Tầng 5, Tháp B tòa nhà HH4 khu đô thị Sông Đà Mỹ 

Đình, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội. 

3. Ngành nghề kinh doanh 

Công ty CP Sông Đà 5 hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 

0100886857 đăng ký thay đổi lần thứ 14, ngày 16/09/2013 do Phòng đăng ký kinh 

doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp. Bao gồm: 

- Xây dựng nhà các loại; 

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; 

- Hoạt động xây dựng chuyên dụng; 

- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; 

- Sản xuất truyền tải và phân phối điện; 

- Bán buôn tổng hợp: Kinh doanh vật liệu, vật tư xây dựng, cấu kiện bê tông, cấu 

kiện kim loại, phụ tùng xe máy, thiết bị phụ tùng xây dựng. 

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty 

kinh doanh; 

- Kinh doanh Bất động sản , quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc 

đi thuê. 

(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ hoạt động 

kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật). 

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:  

4.1. Mô hình quản trị: 

Công ty CP Sông Đà 5 là công ty cổ phần hoạt động theo mô hình công ty mẹ -công 

ty con 



 4 

4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý: ( Tính đến ngày 31/12/2013) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Định hướng phát triển 

5.1. Định hướng:  

Xây dựng Công ty trở thành một doanh nghiệp xây dựng mạnh trong nước, lấy 

hiệu quả kinh tế xã hội, chất lượng sản phẩm làm thước đo chủ yếu cho sự phát triển 

bền vững. Tổng thầu EPC các công trình thuỷ điện, nhiệt điện, điện hạt nhân. 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

BAN KIỂM 
SOÁT 

HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ 

CTCP ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG VÀ PHÁT 

TRIỂN NĂNG 
LƯỢNG SÔNG ĐÀ 5 

TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

PHÓ TGĐ  
KỸ THUẬT 

PHÓ TGĐ  
VẬT TƯ – CƠ GIỚI 

PHÓ TGĐ KINH 
TẾ –  KẾ HOẠCH 

P. ĐẤU THẦU 

P. TÀI CHÍNH – 
 KẾ TOÁN 

P. QUẢN TRỊ 
NHÂN SỰ 

P. QUẢN LÝ  
KỸ THUẬT 

P. QUẢN LÝ  
NỘI BỘ 

P. QUẢN TRỊ 
 RỦI RO 

P. KẾ HOẠCH 
CHIẾN LƯỢC 

XÍ NGHIỆP 

SÔNG ĐÀ 5.06 
XÍ NGHIỆP 

SÔNG ĐÀ 5.08 
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Tiếp tục xây dựng và phát triển mô hình Công ty mẹ - Công ty con, giữ vững Công 

ty CP Sông Đà 5 là một doanh nghiệp mạnh. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, 

tinh thần cho người lao động, góp phần vào sự phát triển của Tập đoàn Sông Đà. 

5.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

Công ty định hướng là tổng thầu xây dựng, tổng thầu EPC các công trình thuỷ điện, 

nhiệt điện, điện hạt nhân. 

- Tập trung các nguồn lực hoàn thành các dự án thuỷ điện đang triển khai, từng 

bước giảm dần chỉ tiêu doanh thu đối với xây dựng các công trình thuỷ điện lớn do 

tiềm năng về thuỷ điện lớn đã được khai thác gần hết. Tỷ trọng xây dựng thuỷ điện ở 

mức 93% doanh thu của Sông Đà 5 hiện nay sẽ giảm xuống còn 70% doanh thu vào 

năm 2015. Về phương pháp thực hiện, Sông Đà 5 ưu tiên đấu thầu, chào giá làm B phụ 

hoặc Tổng thầu xây dựng các thuỷ điện quy mô nhỏ để tận dụng và phát huy thiết bị 

sẵn có, con người và năng lực kinh nghiệm. 

- Tăng cường tìm kiếm, đấu thầu để tham gia xây dựng các dự án trong lĩnh vực xây 

dựng: nhà máy nhiệt điện, điện hạt nhân và giao thông.  Đến năm 2015 phấn đấu tỷ 

trọng doanh thu trong lĩnh vực nhiệt điện, điện hạt nhân là 15% và giao thông là 10%, 

còn lại là các công trình xây dựng khác chiếm khoảng 5% tổng doanh thu Sông Đà 5. 

5.3 Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: 

- Đối với tất cả các công trường mà Sông Đà 5 thi công đều trang bị hệ thống xử lý 

rác thải, thu gom rác đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường. 

- Ngoài ra Sông Đà 5 nhiều năm qua đã thực hiện nhiều chương trình vì cộng đồng: 

như xây nhà tình nghĩa cho Cán bộ, ủng hộ các quỹ từ thiện, giúp đỡ vì người nghèo. 

6. Rủi ro: 

Trong tình hình khủng hoảng kinh tế toàn cầu như hiện nay, Công ty đối mặt với 

rất nhiều thách thức và rủi ro từ: 

- Chính sách tín dụng luôn thay đổi ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư của Công ty. 

- Do xây dựng các công trình có thời gian dài, đối với các hợp đồng không điều 

chỉnh giá thì giá nguyên vật liệu thay đổi ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận của doanh 

nghiệp. 

- Chính sách pháp luật thay đổi ảnh hưởng đến chiến lược đầu tư của công ty. 
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II. T×nh h×nh ho¹t ®éng trong n¨m 

1. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 

1.1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong n¨m 2013: 

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực hiện 
Tỷ lệ 

TH/KH 

1 Tổng giá trị SXKD Tỷ VNĐ 1.345 2.412,83 179% 

2 Doanh thu Tỷ VNĐ 1.144,5 2.013,7 176% 

3 Lợi nhuận     

- Lợi nhuận trước thuế Tỷ VNĐ 67,2 79,4 118% 

- Lợi nhuận sau thuế Tỷ VNĐ 55,5 58,8 106% 

4 Mức cổ tức  15% 15% 100% 

1.2. T×nh h×nh thùc hiÖn so víi kÕ ho¹ch: 

TT Chỉ tiêu 

Kế 
hoạch 
năm 
2013 

Thực hiện  

năm 2013 

% TH/KH 
năm 

Thực hiện 
so với 
năm 

trước (%) 

1 Tổng giá trị SXKD 1.345 2.412,83 179 209 

2 Doanh thu 1.144,5 2.013,7 176 196 

3 Lợi nhuận trước thuế 67,2 79,4 118 215 

4 Lợi nhuận sau thuế 55,5 58,8 106 193 

5 Mức cổ tức dự kiến (%) 15% 15% 100 15% 

6 Thu nhập bình quân 6,15 6,7 109 110 

* Tæ chøc vµ nh©n sù: 

1. Cơ cấu tổ chức của công ty 

 a. Hội đồng quản trị: 5 người 
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 - Ông: Vũ Khắc Tiệp   : Chủ tịch 

 - Ông: Võ Anh Linh    : Thành viên 

 - Ông: Trần Văn Huyên   : Thành viên 

 - Ông: Đỗ Quang Lợi   : Thành viên  

 - Ông: Nguyễn Mạnh Toàn  : Thành viên 

 b. Ban Kiểm soát: 3 người 

 - Ông: Lê Văn Sinh   : Trưởng ban 

 - Ông: Lê Ngọc Minh   : Thành viên 

 - Bà: Đỗ Thị Hường   : Thành viên 

 c. Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng: 

 - Ông: Trần Văn Huyên   : Tổng Giám đốc 

 - Ông: Kim Thành Nam   : Phó Tổng Giám đốc 

 - Ông: Đỗ Quang Lợi   : Phó Tổng Giám đốc 

 - Ông: Nguyễn Mạnh Toàn  : Phó Tổng Giám đốc 

 - Ông: Tạ Quang Dũng   : Kế toán trưởng 

2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành 

2.1 Ông Vũ Khắc Tiệp    : Chủ tịch HĐQT Công ty 

- Số Chứng minh thư nhân dân  :113345273 do Công an tỉnh Hòa Bình cấp ngày 

26/9/2005. 

- Giới tính    :Nam 

- Ngày tháng năm sinh  :13/1/1957 

- Quốc tịch:   :Việt Nam 

- Dân tộc    : Kinh 

- Địa chỉ thường trú  : Phường Phúc La – TP. Hà Đông – Hà Tây 

- Trình độ chuyên môn  : Kỹ sư xây dựng thủy điện 

- Quá trình công tác  : 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 

04/1975 -:- 11/1981 Bộ đội E2-F314 Quân khu 2  

12/1981 -:- 11/1986 đại học xây dựng Hà Nội Cán bộ đi học 

12/1986 -:- 12/1989 Công ty XD thủy công – Khu trưởng 
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Tổng công ty Sông Đà 

01/1990 -:- 03/1993 Công ty Thủy công – Vĩnh Sơn – Bình Định Khu trưởng 

04/1993 -:- 06/1995 Công ty XD thủy điện Yaly–Gia Lai Phó giám đốc XN thủy 
công 

07/1995 -:- 11/1997 Công ty XD Sông Đà 5–  

 Thủy điện Yaly – Gia Lai 

Giám đốc XN5.01 

12/1997 -:- 05/2000 Công ty Sông Đà 5 -Yaly – Gia Lai Phó giám đốc 

06/2000 -:- 04/2001 Công ty XD Sông Đà 5 Phó phòng kỹ thuật 
chất lượng 

05/2001 -:- 02/2003 XN Sông Đà 5.02 – Bình Phước Phó giám đốc 

03/2003 -:- 07/2003 Sông Đà 5.02 -Bình Phước Phó GĐ Công ty Sông 
Đà 5 kiêm GĐ XN 

08/2003 -:- 05/2005 Công ty Sông Đà 5- Na Hang – Tuyên 
Quang 

Phó GĐ Công ty Sông 
Đà 5 

06/2005 -:- 04/2009 Công ty CP Sông Đà 5 Ủy viên HĐQT 

Tổng giám đốc 

04/2009 đến nay Công ty cổ phần Sông Đà 5 Chủ tịch HĐQT 

2.2 Ông Trần Văn Huyên : Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 5 

- Số Chứng minh thư nhân dân  : 113 235 332 Công an tỉnh Hòa Bình cấp ngày 

12/08/2004. 

- Giới tính    : Nam 

- Ngày tháng năm sinh  : 05/09/1968 

- Quốc tịch:   : Việt Nam 

- Dân tộc    :  Kinh 

- Địa chỉ thường trú  : Trực Cường – Trực Ninh – Nam Định 

- Trình độ chuyên môn  : Kỹ sư cơ khí 

- Quá trình công tác  : 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 

04/1987 -:- 03/1988 Công ty công trình ngầm –
Tổng công ty Sông Đà 

Công nhân thợ khoan 
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03/1988 -:- 12/1991 Đi xuất khẩu lao động tại 
Cộng Hòa IRAQ 

 

01/1992 -:- 06/1996 ĐH Bách Khoa Hà Nội Sinh viên 

07/1996 -:- 07/1999 Công ty XD Sông Đà 8 Đội trưởng Chi nhánh Hà Nam 

07/1999 -:- 08/2003 Công ty cổ phần Sông Đà 5 Đội trưởng 

09/2003 -:- 01/2008 CTCP Sông Đà 5 Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 
5.04 

02/2008 -:- 12/2008 Công ty CP Sông Đà 5 Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám 
đốc Xí nghiệp Sông Đà 5.04 

01/2009 -:- 04/2009 Công ty CP Sông Đà 5 Phó Tổng giám đốc 

04/2009 đến nay Công ty CP Sông Đà 5 Ủy viên HĐQT 

Tổng Giám đốc 

2.3  Ông Nguyễn Mạnh Toàn : Ủy viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc 

- Số Chứng minh thư nhân dân : 125120615 do CA tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 04/12/2000 

- Giới tính    : Nam 

- Ngày tháng năm sinh  : 06/01/1972 

- Quốc tịch:   : Việt Nam 

- Dân tộc    : Kinh 

- Địa chỉ thường trú  : Hoàn Sơn – Tiên Du – Bắc Ninh 

- Trình độ chuyên môn  : Kỹ sư thủy lợi 

- Quá trình công tác  : 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 

07/1995 -:- 09/1999 Công ty XD Sông Đà 5 Cán bộ kinh tế 

09/1999 -:- 11/2002 Công ty Sông Đà 5 Phó phòng Kinh tế kế hoạch 

12/2000 -:- 06/2003 Công ty Sông Đà 5 Trưởng phòng Kinh tế kế 
hoạch 

07/2003 -:- 01/2007 Công ty Sông Đà 5 Phó Tổng giám đốc 

04/2009 đến nay Công ty CP Sông Đà 5 Ủy viên HĐQT 

Phó Tổng Giám đốc 
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2.4 Ông Võ Anh Linh : Thành viên HĐQT độc lập 

- Số Chứng minh thư nhân dân : 013569589 do CA Hà Nội cấp ngày 19/07/2012 

- Giới tính    : Nam 

- Ngày tháng năm sinh  : 05/09/1980 

- Quốc tịch:   : Việt Nam 

- Dân tộc    : Kinh 

- Địa chỉ thường trú  : Nhà 24, ngõ 84, phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội 

- Trình độ chuyên môn  : Thạc sỹ Tài Chính – Ngân hàng 

- Quá trình công tác  : 

Thời gian  Đơn vị công tác Chức vụ 

2000 -:- 2004 Đại học Auckland Sinh viên 

2004 -:- 2007 Công ty kiểm toán Deloitte Chuyên viên tư vấn cao cấp 

2007 -:- 2011 Tổng công ty Đầu tư và kinh 
doanh vốn nhà nước (SCIC) 

Thư ký Ban Tổng giám đốc 

2012 -:- 2013 SCIC Phó Ban Kế hoạch Tổng hợp 

2013 đến Nay 
SCIC Phó Ban Kinh doanh 

Công ty cổ phần Sông Đà 5 Ủy viên HĐQT 

2.5 Ông Đỗ Quang Lợi : Ủy viên HĐQT, Phó  Tổng Giám đốc 

- Số Chứng minh thư nhân dân : 113259283  do CA Hòa Bình cấp ngày 15/12/2003 

- Giới tính    : Nam 

- Ngày tháng năm sinh  : 28/12/1970 

- Quốc tịch:   : Việt Nam 

- Dân tộc    : Kinh 

- Địa chỉ thường trú  : Thành phố Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình 

- Trình độ chuyên môn  : Cao đẳng cơ khí 

- Quá trình công tác  : 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 

05/1987 -:- 10/1988 trường công nhân kỹ thuật Việt 
Xô Sông Đà 

Học viên 

10/1998 -:10/1992 Công ty công trình ngầm – TCT Công nhân 
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Sông Đà 

10/1992 -:- 03/1996 Trường Cao đẳng ĐH Bách khoa 
Hà Nội 

Sinh viên 

04/1996 -:- 04/2000 Công ty XD Sông Đà 5 Nhân viên Phòng Vật tư – 
Cơ giới 

04/2000 -:- 11/2000 Chi nhánh Công ty XD Sông Đà 
5.02 

Phó phòng Vật tư cơ giới 
kiêm phó ban Vật tư cơ giới 

04/2001 -:- 08/2003 Chi nhánh Công ty XD Sông Đà 
5.02 – Công ty XD Sông Đà 5 

Trưởng ban Vật tư cơ giới 

08/2003 -:- 07/2007 Công ty CP Sông Đà 5 Trưởng phòng Cơ giới vật tư 

08/2007 đến nay Công ty CP Sông Đà 5 Ủy viên HĐQT,  

Phó Tổng giám đốc  

2.6 Ông Kim Thành Nam :  Phó Tổng Giám đốc 

- Số Chứng minh thư nhân dân : 013 416 175  do CA Hà Nội cấp ngày 14/04/2001 

- Giới tính    : Nam 

- Ngày tháng năm sinh  : 13/03/1977 

- Quốc tịch:   : Việt Nam 

- Dân tộc    : Kinh 

- Địa chỉ thường trú  : Số 8, ngách 575/22 Kim Mã, Ngọc Khánh,  

Ba Đình, Hà Nội 

- Trình độ chuyên môn  : Kỹ sư xây dựng 

- Quá trình công tác  : 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 

Từ 2000 -:- 7/2010 Công ty CP thiết kế cầu đượng 
thuộc Tổng công ty thiết kế 
Giao thông vận tải 

Trưởng phòng 

Từ 7/2010-:- 2/2012 Công ty CP Sông Đà Hà Nội Trưởng phòng 

02/2012 đến nay Công ty CP Sông Đà 5 Phó Tổng giám đốc 

2.7 Ông Tạ Quang Dũng   : Kế toán trưởng 

- Số Chứng minh thư nhân dân : 111543480 do CA Hà Nội cấp ngày 28/9/2001      

- Giới tính    : Nam 
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- Ngày tháng năm sinh  : 20/02/1981 

- Quốc tịch:    : Việt Nam 

- Dân tộc    : Kinh 

- Địa chỉ thường trú   : Kim Thư – Thanh Oai – Hà Tây 

- Trình độ chuyên môn  : Cử nhân Tài chính – Kế toán 

- Quá trình công tác   : 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 

08/2003 -:- 09/2003 Công ty Sông Đà 5 Nhân viên phòng Tài chính 
Kế toán 

10/2003 -:- 12/2003 Công ty Sông Đà 5 Nhân viên kế toán Xí nghiệp 
Sông Đà 5.01 

01/2004 -:- 12/2006 Công ty CP Sông Đà 5 Nhân viên phòng Tài chính – 
Kế toán 

01/2007 -:- 03/2008 Công ty CP Sông Đà 5 Phó Kế toán trưởng 

04/2008 đến nay Công ty CP Sông Đà 5 Kế toán trưởng 

2.8      Ông Lê Văn Sinh : Trưởng Ban kiểm soát 

- Số Chứng minh thư nhân dân : 141915135  do CA Hải Dương cấp ngày 

13/7/2006 

- Giới tính    : Nam 

- Ngày tháng năm sinh  : 01/06/1980 

- Quốc tịch:    : Việt Nam 

- Dân tộc    : Kinh 

- Địa chỉ thường trú   : Tiền Tiến, Thanh Hà, Hải Dương 

- Trình độ chuyên môn  : Cử nhân Tài chính – Kế toán 

- Quá trình công tác   : 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 

08/2002 -:- 02/2003 Ban Tài chính kế toán – XN 
Sông Đà 

Nhân viên 

03/2003 -:- 11/2003 Phòng Tài chính Kế toán – CT 
Sông Đà 10 

Nhân viên 

12/2003 -:- 03/2008 Xí nghiệp Sông Đà 10.6 – Trưởng ban Tài chính Kế 
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CTCP Sông Đà 10 toán 

04/2008 đến nay 

Ban điều hành DATĐ Sơn La 
– Tổng công ty Sông Đà 

Trưởng phòng TCKT 

Công ty cổ phần Sông Đà 5 Trưởng Ban kiểm soát 

2.9 Ông Lê Ngọc Minh  : Thành viên Ban kiểm soát 

Số Chứng minh thư nhân dân : 111821182 do công an Hà Tây cấp ngày 

14/02/2006 

- Giới tính    : Nam 

- Ngày tháng năm sinh  : 12/02/1979 

- Quốc tịch:    : Việt Nam 

- Dân tộc    : Kinh 

- Địa chỉ thường trú   : P. Văn Mỗ - Thị xã Hà Đông – Hà Nội 

- Trình độ chuyên môn  : Kỹ sư Kinh tế xây dựng giao thông 

- Quá trình công tác   : 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 

08/2001 -:- 9/2003 Tổng công ty Sông Đà Chuyên viên Phòng Kinh tế 
kế hoạch 

09/2003 -:- 05/2004 Ban điều hành dự án Thủy điện 
Cửa Đạt 

Chuyên viên phòng Kinh tế 
kế hoạch 

06/2004 -:- 05/2006 Công ty CP Sông Đà 5 Phó phòng Kinh tế kế 
hoạch 

06/2004 -:- 12/2007 
Công ty CP Sông Đà 5 Trưởng phòng Kinh tế kế 

hoạch 

01/2008 -:- 04/2009 Công ty CP Sông Đà 5 tại Hà Nội Trưởng đại diện 

05/2009 -:- 10/2010 Công ty CP Sông Đà 5 tại Hà Nội Giám đốc chi nhánh 

10/2010 đến nay Tổng công ty Sông Đà Phó giám đốc ban kinh tế 

Công ty CP Sông Đà 5 Thành viên Ban kiểm soát 

2.10 Bà: Đỗ Thị Hường : Thành viên Ban Kiểm soát 

- Số Chứng minh thư nhân dân : 121318131 do CA Hà Bắc cấp ngày 01/08/1996 

- Giới tính    : Nữ 
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- Ngày tháng năm sinh  : 24/03/1979 

- Quốc tịch:    : Việt Nam 

- Dân tộc    : Kinh 

- Địa chỉ thường trú   : Ngọc Quan – Lâm Thao – Lương Tài – Bắc Ninh 

- Trình độ chuyên môn  : Cử nhân Luật 

- Quá trình công tác   : 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 

11/2001 -:- 07/2003 Cơ quan Đại diện Tổng công ty 
Sông Đà tại miền Trung 

Chuyên viên phòng Kinh tế 
kế hoạch 

08/2003 -:- 05/2007 Ban điều hành dự án Thủy điện 
Pleikrông 

Chuyên viên phòng Kinh tế 
kế hoạch 

06/2007 -:- 08/2008 Công ty CP Sông Đà 5 Chuyên viên phòng Kinh tế 
kế hoạch 

09/2008 -:- 12/2010 Công ty CP Sông Đà 5 Phó phòng Kinh tế kế hoạch 

01/2011 đến nay 
Tổng công ty Sông Đà Chuyên viên ban pháp chế 

Công ty CP Sông Đà 5 Thành viên Ban kiểm soát 

2.12 Thay đổi Ban Giám đốc điều hành trong năm: Không có 

2.14 Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban giám đốc và các 

quyền lợi khác của Ban giám đốc: Theo quy định thang bảng lương doanh nghiệp 

hạng I và các quy định nội bộ do Công ty ban hành. 

2.15 Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:  

� Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty năm 2013 là: 1.596 người. 

� Chính sách đối với người lao động: 

- Thực hiện trả lương và các chế độ khác cho người lao động theo Luật lao động, 

Thỏa ước lao động tập thể và các quy chế quản lý nội bộ do Công ty ban hành. 

- Chú trọng xây dựng kế hoạch đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực đáp ứng được 

yêu cầu công nghệ thiết bị và quản lý tiên tiến hiện đại theo chương trình hành động 

Nghị quyết TW 6 khoá X về việc xây dựng nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá đất nước. Mục đích đảm bảo nguồn nhân lực của Công ty, đủ số 

lượng, mạnh về thể chất; có tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ cao; có kiến thức kinh tế, 
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kỹ năng kinh doanh giỏi; hiểu biết pháp luật và thực hiện tốt chương trình văn hoá 

doanh nghiệp. 

- Khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến, nâng cao năng xuất 

lao động; đảm bảo uy tín về tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả trên tất cả các 

công trình mà đơn vị đảm nhận. 

- Duy trì mối quan hệ hợp tác bình đẳng, thân thiện với các đơn vị trong cộng đồng 

Sông Đà; với khách hàng, đối tác. Không ngừng nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, 

văn hoá, tinh thần của cán bộ và công nhân lao động tạo động lực và mục tiêu phấn 

đấu cho việc xây dựng và phát triển đơn vị. 

2.16 Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, 

kế toán trưởng: 

- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Ngày 24/6/2013, Đại hội đồng cổ đông 

đã ra thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Xuân 

Tiêng. Bầu thay thế ông Võ Anh Linh giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc 

lập hoạt động bán chuyên trách (Nghị quyết số: 93/NQ-SĐ5-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 6 

năm 2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 5). 

- Thay đổi Ban kiểm soát:  Không có 

3. Tình hình đầu tư thực hiện các dự án 

*  Các khoản đầu tư nâng cao năng lực và đầu tư tài chính: 

STT ChØ tiªu Sè l−îng 
KÕ ho¹ch 

(106 VN§) 

Thùc hiÖn 

n¨m 2013 

(106 VN§) 

Tû lÖ 

TH 

I 
Dù ¸n ®Çu t− n©ng cao n¨ng 

lùc thi c«ng 
 

 

214.500 191.044 89% 

II §Çu t− tµi chÝnh + c¸c dù ¸n     

1 
Góp vốn vào Công ty CP Đầu 

tư và phát triển điện Tây Bắc 
  23.400  

2 
Đầu tư vào Công ty CP Sông 

Đà 7 - Cao Nguyên 
  10.000  

* Các công ty con, công ty liên kết: 
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1. Công ty con: Công ty CP Đầu tư, xây dựng và phát triển năng lượng Sông Đà 5: 

a. Thông tin khái quát: 

 Ngày 20/08/2009 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang có văn bản số 2798/UBND-

NVKT về việc giao chủ đầu tư dự án thuỷ điện Sông Chảy 5 cho công ty CP Sông Đà 

5. Theo đó, Công ty CP Đầu tư, xây dựng và phát triển năng lượng Sông Đà 5 ( “Công 

ty”) được thành lập theo Nghị quyết các cổ đông sáng lập ngày 21/09/2009. Trong đó, 

Công ty CP Sông Đà 5 cam kết góp 85% vốn điều lệ và hai cổ đông khác là Công ty 

CP Sông Đà 505 cam kết góp 10% vốn điều lệ, Công ty CP tư vấn xây dựng và thương 

mại Tây Nguyên góp 5% vốn điều lệ. 

 Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 

5100310438 ngày 07/10/2009. Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 2 do Sở kế hoạch 

và đầu tư tỉnh Hà Giang cấp ngày 28/12/2011. Giấy chứng nhận đầu tư số 1012100097 

do Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang chứng nhận lần đầu ngày 23 tháng 04 năm 2010. 

Vốn điều lệ của công ty là: 150.000.000.000 đồng 

( Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn./.) 

Công ty có trụ sở tại : Xã Thèn Phàng- huyện Xín Mần- tỉnh Hà Giang. 

b. Lĩnh vực kinh doanh: 

 Đầu tư, xây lắp, sản xuất vật liệu và vận hành nhà máy thuỷ điện. 

c. Ngành nghề kinh doanh: 

- Đầu tư, xây dựng, lắp đặt và vận hành nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ. 

- Khai thác, sản xuất và kinh doanh vật tư xây dựng, bê tông thương phẩm. 

- Xử lý công trình bằng phương pháp khoan, nổ mìn. 

- Xây dựng công trình đường bộ. 

- Mua bán, nhập khẩu: vật tư, phụ tùng, thiết bị, xe máy thi công. 

- Nhận uỷ thác đầu tư của các tổ chức và cá nhân. 

- Thăm dò địa chất, khai thác, chế biến và kinh doanh xuất khẩu khoáng sản, khai 

khoáng khác. 

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác. 

- Sản xuất kim loại. 

- Kinh doanh vận tải bằng đường bộ. 

d. Tỷ lệ vốn góp của công ty CP Sôn Đà 5: 85% 
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e. Một số chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2013: 

 Tổng tài sản    : 399.768.612.400, đồng 

 Trong đó: - Tài sản ngắn hạn :   10.434.876.774, đồng 

        - Tài sản dài hạn  : 389.333.735.626, đồng 

 Tổng nguồn vốn   : 399.768.612.400, đồng   

 Trong đó: - Nợ phải trả  : 266.107.578.110, đồng 

       - Vốn chủ sở hữu  : 133.661.034.290, đồng 

2. Công ty liên kết:  Công ty CP Sông Đà 505 (MCK S55) 

a. Thông tin khái quát: 

Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập 

trên cơ sở cổ phần hóa Xí nghiệp Sông Đà 505 thuộc Công ty Sông Đà 5 – Tổng Công 

ty Sông Đà theo Quyết định số 980/QĐ-BXD ngày 22 tháng 6 năm 2004 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng. Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3903000041 ngày 09 tháng 8 năm 2004 .Từ khi 

thành lập đến nay Công ty đã 6 lần hiệu chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và 

lần hiệu chỉnh gần nhất là vào ngày 27 tháng 11 năm 2009 với số chứng nhận đăng ký 

kinh doanh mới là 5900320629. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản 

xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý 

hiện hành có liên quan 

Vốn điều lệ: 24.960.000.000 đồng. 

Vốn góp thực tế đến 31/12/2013: 24.960.000.000 đồng, trong đó tỷ lệ phần vốn của  

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 chiếm 32,61%. 

Trụ sở chính 

• Địa chỉ: Xã Iao – Huyện Iagrai – Tỉnh Gia Lai 

• Điện  thoại:  (84) 059. 3875711 

Ngành nghề kinh doanh chính 

• Xây dựng công trình công nghiệp, công cộng, dân dụng, nhà ở thuỷ điện, thuỷ lợi, 

giao 

• Xây dựng và vận hành đường dây, công trình thủy điện vừa và nhỏ; 

• Khai thác, sản xuất, kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, cấu 

kiện kim loại, phụ tùng, phụ kiện phục vụ xây dựng; 
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• Thi công khai thác đất đá bằng phương pháp khoan nổ mìn, xử lý công trình bằng 

phương pháp khoan phun, khoan phụt; 

• Thí nghiệm vật liệu xây dựng, kiểm định chất lượng công trình, kiểm định hiệu 

chuẩn các thiết bị, phương tiện đo lường và thử nghiệm; 

• Khai thác quặng sắt; 

• Khai thác cát, đá, sỏi; 

• Kinh doanh bất động sản; 

• Nhận ủy thác đầu tư, mua bán cổ phiếu. 

b. Tình hình thay đổi tỷ lệ vốn góp vào Công ty CP Sông Đà 505 (S55) 

- Vốn góp vào Công ty cổ phần Sông Đà 505 khi thành lập là:  

3.570.000.000,đ /7.000.000.000đ tương đương 51% Vốn điều lệ. 

- Vốn góp thêm năm 2008 do S55 phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 

1:1,28 là:   4.569.600.000,đ/17.960.000.000,đ tương đương 25,4% giá trị cổ phiếu phát 

hành thêm. 

- Tỷ lệ sở hữu sau khi S55 tăng vốn là: 8.139.600.000,đ/24.960.000.000,đ tương 

đương 32,61% vốn điều lệ. 

- Ngày 24/6/2013 Đại hội đồng cổ đông công ty đã ra Nghị Quyết thông qua việc tái 

cấu trúc Công ty trong đó thông qua việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Sông Đà 505: 

trong Qúy III/2013, Công ty cổ phần Sông Đà 5 đã thực hiện việc thoái vốn tại Công 

ty cổ phần Sông Đà 5.05 với số lượng 813.960 cổ phần, tổng giá trị thu về là 

19.356.000.000 đồng (Mười chín tỷ ba trăm năm mươi sáu triệu đồng). 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

5.1 Cæ phÇn: 

-  Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành  : 18.000.000 

-  Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng  : 18.000.000 

+ Cổ phiếu phổ thông    : 18.000.000 

+ Cổ phiếu ưu đãi     :0 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành  : 18.000.000 

+ Cổ phiếu phổ thông    : 18.000.000 

+ Cổ phiếu ưu đãi     : 0 
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- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành  : 10.000 VNĐ/1 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu dự trữ    : 0 

- Số lượng cổ phiếu quỹ theo từng loại   : 0 

5.2 Cơ cấu cổ đông:  

TT Tên cổ đông 
Số cổ phần nắm giữ 

(CP) 
Tỷ lệ sở hữu 

(%) 
Loại cổ phần 

1 Tổng Công ty Sông Đà 9.528.800 52,94 Phổ thông 

2 Các cổ đông khác 8.471.200 47,06 Phổ thông 

 Cộng 18.000.000 100 Phổ thông 

2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn trong nước 

* Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông góp vốn trong nước 

- Tổng số cổ đông: 1.452 

Trong đó:  

+ Cá nhân: 1.397 cổ đông 

+ Tổ chức:  55 cổ đông 

• Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn theo nội dung:  

 

TT Tên cổ đông Số cổ phần 
nắm giữ (CP) 

Tỷ lệ sở 
hữu (%) 

Loại cổ phần 

1 Tổng Công ty Sông Đà 9.528.880 52,94 % Phổ thông 

 

 Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài:  

* Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông góp vốn nước ngoài 

- Tổng số cổ đông: 26 

Trong đó:  

+ Cá nhân: 24 - nắm giữ 160.176 cổ phần, tương đương 0.52% VĐL  

+ Tổ chức: 2 - nắm giữ 116.800 cổ phần, tương đương 0.65 % VĐL  

* Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn theo nội dung: Không có cổ đông lớn 
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III. B¸o c¸o cña Ban gi¸m ®èc:Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013 

� Thuận lợi: 

- Được tham gia các công trình lớn trọng điểm do Tổng Công ty Sông Đà làm tổng 

thầu; 

- Thương hiệu và uy tín của Sông Đà 5 trên thị trường đã được khẳng định, được 

khách hàng và Chủ đầu tư đánh giá cao. 

- Nhân lực, thiết bị thi công cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh 

doanh của Công ty. 

� Khó khăn: 

- Vốn điều lệ nhỏ so với quy mô sản xuất của Công ty, chính sách thắt chặt tiền tệ của 

hệ thống Ngân hàng, lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng cao; 

- Giá thành vật tư đầu vào nguyên, nhiên vật liệu tăng cao. 

- Thủ tục nghiệm thu thanh toán, ban hành đơn giá theo thời điểm thi công tại công 

trình thủy điện Lai Châu còn chậm, giá trị giữ lại lớn dẫn đến giá trị sản lượng dở dang 

của Công ty còn cao. 

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu: 

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực hiện 
Tỷ lệ 

TH/KH 

1 Tổng giá trị SXKD Tỷ VNĐ 1.345 2.312,8 172% 

1.1 Giá trị kinh doanh xây lắp Tỷ VNĐ 665 793,14  119% 

1.2 Giá trị phục vụ xây lắp   Tỷ VNĐ 680 1445,68 213% 

1.3 
Kinh doanh vật tư và CCDC 
+ Hoạt động tài chính và 
hoạt động khác 

Tỷ VNĐ  74,02  

2 Doanh thu Tỷ VNĐ 1.144,5 2.013,7 176% 

3 Lợi nhuận     

- Lợi nhuận trước thuế Tỷ VNĐ 67,2 62,25 93% 

- Lợi nhuận sau thuế Tỷ VNĐ 55,5 45,90 83% 

4 Nộp ngân sách Tỷ VNĐ 82,9 105,20 127% 
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5 Tỷ suất lợi nhuận       

- 
Lợi nhuận cận biên (LN sau 
thuế / doanh thu) 

% 4,8 2,3 48% 

- 
Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều 
lệ 

% 61,7 25,5 41% 

- 
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ 
sở hữu 

% 13,7 11,6 85% 

- 
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài 
sản 

% 4,3 2,5 58% 

6 
Thu nhập bình quân 
/người /tháng 

106đồng 6,15 6,72 109% 

7 Cổ tức dự kiến % 15% 15% 100% 

8 Khối lượng chủ yếu     

- Đổ bê tông các loại m3 205.569 232.975 113% 

- GCLD cốt thép các loại Tấn 7.313 5.974,27 82% 

- GCLD&TD cốp pha các loại 10^3 m2 70,60 85,77 121% 

- SX đá dăm các loại m3 370.000 756.800 205% 

- Sản xuất cát nhân tạo m3 156.000 190.000 122% 

- 
Sản xuất và vận chuyển vữa 
bê tông CVC 

m3 211.514 237.621 112% 

- 
Sản xuất và vận chuyển vữa 
bê tông RCC 

m3 975.000 1.000.005 103% 

Đánh giá chi tiết việc thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2013: 

2.1 Thuỷ điện Lai Châu: Giá trị sản lượng ước thực hiện năm 2013: 1.375 tỷ 

đồng/884,93 tỷ, đạt 155% KH năm. 

 * Khối lượng thi công năm 2013:  

- Tổng khối lượng bê tông CVC: 132.325m3/143.916 m3, đạt 91% kế hoạch năm; 

- Cốt thép các loại: 3.136 tấn /4.606 tấn, đạt 68% kế hoạch năm. 

- Sản xuất đá dăm các loại: 410.732 m3/264.000 m3, đạt 156% kế hoạch năm. 
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- Sản xuất cát các loại: 189.999 m3/156.000 m3, đạt 122% kế ho¹ch năm. 

- Sản xuất vữa bê tông RCC: 945.028 m3/975.000 m3, đạt 97% kế hoạch năm. 

2.2 Thuỷ điện Đakrinh:   

- Thi công bê tông nhà máy đảm bảo tiến độ của công trình. 

- Sản xuất đá dăm đáp ứng yêu cầu thi công bê tông RCC. 

2.3 Công trình Sông Bung 4: 

- Triển khai thi công các hạng mục đảm bảo tiến độ hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư. 

2.4 Nhà Quốc Hội: 

- Thi công xong phần thân, hoàn thiện đạt yêu cầu và đảm bảo tiến độ hợp đồng ký 

kết. 

2.5 Công trình khác: Triển khai các hạng mục công việc đảm bảo tiến độ hợp đồng 

ký kết. 

2. Các mặt về quản lý điều hành: 

3.1. Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 

a. Những mặt làm được: 

+ Thực hiện đề án tái cấu trúc Công ty CP Sông Đà 5 giai đoạn từ năm 2013 đến năm 

2015, trong đó sắp xếp lại các Phòng chức năng của Công ty theo Đề án được Tổng 

Công ty phê duyệt; 

+ Thành lập các Phòng ban Công ty theo chức năng nhiệm vụ của đề án tái cấu trúc 

doanh nghiệp; 

+ Định biên, sắp xếp lại bộ máy gián tiếp tại cơ quan công ty và các Đơn vị trực thuộc 

phù  hợp với quy mô sản xuất thực tế tại các công trường, khu vực. 

+ Tiến hành giải thể Chi nhánh Sông Đà 5.01. Thành lập mới và giải thể một số đội 

sản xuất để đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty tại từng công trình, dự án; 

+ Thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty từ 90 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng thông qua việc 

phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu; 

+ Thực hiện thoái toàn bộ vốn của Công ty tại công ty liên kết (Công ty CP Sông Đà 

5.05) theo đề án tái cấu trúc; 

+ Thực hiện việc góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần thủy điện Cao Nguyên Sông Đà, 

đồng thời cử cán bộ quản lý phần vốn của Công ty và trực tiếp tham gia vào bộ máy 

quản lý điều hành của doanh nghiệp. 
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b. Tồn tại: 

- Việc sắp xếp lại các Đơn vị trực thuộc còn chậm, chưa theo kịp với yêu cầu và công 

tác quản lý. 

- Việc xây dựng và Ban hành và tổ chức thực hiện các quy chế quản lý nội bộ của 

Công ty theo đề án tái cấu trúc doanh nghiệp chưa được kịp thời. 

3.2. Công tác Kinh tế–kế hoạch: 

a. Những mặt làm được: 

- Phối hợp chặt chẽ với Ban nghiệp vụ Tổng công ty, các Ban điều hành, Ban quản lý 

trong việc trình duyệt định mức, đơn giá, dự toán và tổng dự toán các công trình: 

(Thủy điện Lai Châu, Hủa Na, Nậm Chiến). 

- Ban hành đầy đủ định mức, đơn giá, giá thành phục vụ công tác quản lý nội bộ của 

Công ty. 

- Xây dựng, hiệu chỉnh, ban hành quy chế lương khoán, chi phí quản lý doanh nghiệp 

cho các đơn vị trực thuộc. 

- Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý cho các đơn vị trực thuộc. Đồng thời 

tiến hành đánh giá, phân tích kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý của toàn 

Công ty, các đơn vị và các công trình để đưa ra những giải pháp điều hành, quản lý kịp 

thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

b. Tồn tại: 

- Việc hiệu chỉnh các định mức giao khoán nội bộ cho phù hợp với thực tế thi công của 

từng công trình chưa được kịp thời. 

- Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh, công tác kiểm tra việc thực hiện các quy 

định giao khoán, quyết toán giao khoán nhằm khắc phục những tồn tại trong quản lý, 

điều hành chưa đạt yêu cầu đề ra. 

3.3. Công tác tài chính, tín dụng: 

a.  Những mặt làm được: 

- Xây dựng kế hoạch thu vốn hàng tuần, tháng và quý, có giao nhiệm vụ cho từng các 

nhân chịu trách nhiệm cụ thể, thường xuyên tiến hành kiểm điểm để tháo gỡ những 

vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

- Công tác đảm bảo vốn để đầu tư sản xuất: Trong năm 2013, Công ty đã thu xếp được 

nguồn vốn đảm bảo đủ phục vụ sản xuất kinh doanh. Tổng hạn mức được vay ngắn 

hạn từ các tổ chức tín dụng là 930 tỷ đồng, hạn mức vay trung dài hạn là 283 tỷ đồng. 
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- Công ty đã sử dụng vốn hợp lý, cân đối nguồn tiền về phù hợp với lịch trả nợ ngân 

hàng. Đồng thời ưu tiên công tác thanh toán nợ đến hạn của các ngân hàng, trong đó 

có nhiều thời điểm thanh toán trước hạn và không có khoản vay nào bị quá hạn phải 

thanh toán.  

- Thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần Sông Đà 5.05, với tổng giá trị thực hiện là 

19.356 triệu đồng. 

- Thu xếp vốn để thực hiện đầu tư vào Công ty cổ phần Cao Nguyên Sông Đà 7 với số 

tiền là 10 tỷ đồng. 

- Công tác kiểm toán, minh bạch tài chính:  

+ Công tác kiểm toán 2013: Công ty đã mời kiểm toán độc lập có uy tín để tiến 

hành kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013.  

+ Minh bạch tài chính: Đơn vị đã thực hiện công bố thông tin định kỳ trên thị 

trường chứng khoán theo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. 

+ Kiểm toán nhà nước: Đã thực hiện xong việc kiểm toán năm 2012. 

b. Tồn tại: 

- Giá trị dở dang và công nợ phải thu từ các công trình còn lớn, đặc biệt là công trình 

Lai Châu. Nguyên nhân chính là do cơ chế thanh toán của Chủ đầu tư chưa hợp lý, giá 

trị tạm thanh toán thấp, đơn giá chưa phù hợp với thực tế. Ngoài ra, Công trình thủy 

điện Nậm chiến vẫn còn công nợ khá lớn. 

-  Vòng quay vốn thời gian qua đạt thấp, do vậy dư nợ tín, dụng của công ty tăng lên 

rất cao.   

-  Chỉ tiêu lợi nhuận đạt thấp so với doanh thu và sản lượng: Nguyên nhân chính là do 

chi phí tài chính, chi phí quản lý trong năm tăng cao. 

3.4. Công tác quản lý kỹ thuật, công nghệ, thiết bị và an toàn lao động:  

a.  Những mặt làm được: 

- Công tác an toàn lao động:  

+ Duy trì mạng lưới an toàn viên từ Công ty đến các Xí nghiệp, tổ đội sản xuất, thường 

xuyên kiểm tra đôn đốc an toàn,  

+ Huấn luyện an toàn lao động, quan tâm và cấp đầy đủ trang thiết bị an toàn cho 

người lao động. 

- Công tác kỹ thuật:  

+ Thiết kế, chế tạo sử dụng công nghệ thi công cốp pha chống ngoài, cốp pha nhôm tại 

công trình thủy điện Lai Châu, Sông Bung 4: Làm tăng năng suất, thẩm mỹ công trình 

và giảm chi phí giá thành sản phẩm. 
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+ Phối hợp cùng tư vấn và chủ đầu tư giải quyết kịp thời các vướng mắc trong công 

tác thiết kế và biện pháp tổ chức thi công. 

- Công tác Quản lý công nghệ, thiết bị: 

+ Thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ điều hành sản xuất tại các 

công trường như: Giao ban, họp và trao đổi trực tuyến giữa trụ sở Công ty tại Hà Nội 

và các Xí nghiệp tại các công trình thủy điện Lai Châu, Nậm Nơn, Sông Bung 4, mỏ 

đá Cơn Tria và Đà Nẵng được thông suốt. 

+ Thực hiện ứng dụng phần mềm quản lý công việc của các Phòng chức năng qua 

Internet. 

+ Bố trí hợp lý xe máy, thiết bị tại các công trường; cân đối điều chuyển xe máy, thiết 

bị kịp thời linh hoạt đảm bảo yêu cầu sản xuất. 

+ Lắp đặt trạm trộn, trạm lạnh và băng tải vận chuyển vữa bê tông RCC đưa vào sử 

dụng phục vụ thi công công trình thủy điện Lai Châu đảm bảo đáp ứng tiến độ thi công 

công trình của chủ đầu tư; 

+ Thực hiện việc bán thanh lý những xe máy thiết bị đã cũ hỏng, hết thời hạn sử dụng 

hoặc còn nhưng tiêu hao nhiên liệu cao, chi phí vận hành sửa chữa lớn và hoạt động có 

năng suất thấp. 

b. Tồn tại: 

- Công tác an toàn lao động: Ý thức chấp hành kỷ luật an toàn lao động của người lao 

động chưa cao, vẫn còn để xảy ra tai nạn lao động nặng, nghiêm trọng. 

- Công tác vật tư: Còn lãng phí trong sử dụng vật tư vật liệu trong thi công. 

- Công tác công nghệ, vật tư - thiết bị:  

+ Một số thiết bị của Công ty đã sử dụng qua một thời gian dài đến nay đã cũ nát, hư 

hỏng nhiều dẫn đến chi phí sửa chữa trong quá trình vận hành quá cao. 

+ Nguồn nhân lực cho công tác quản lý thiết bị chuyên ngành yếu và thiếu chưa chủ 

động trong việc nâng cao hiệu quả thiết bị. 

3.5. Công tác đào tạo, tuyển dụng: 

a. Những mặt làm được:  

- Đã tổ chức các lớp học nâng cao trình độ cho các Cán bộ quản lý của toàn Công ty 

như: Quản trị sản xuất; Quản trị tài chính, tái cấu trúc và chuẩn hóa doanh nghiệp và 

Quản trị nguồn nhân lực. Cử cán bộ chủ chốt của Công ty đi học MBA về quản trị 

kinh doanh (7người); Cử cán bộ đi học tập công nghệ thi công đường tàu điện Ngầm 

trong đô thị và học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Singapore. 
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- Phối hợp với trường Cao đẳng nghề Việt Xô Sông Đà về việc đào tạo, thi sát hạch lực 

lượng cán bộ, công nhân để cử sang Nga học tập kinh nghiệm thi công điện hạt nhân. 

b.  Tồn tại: 

- Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, thiếu kỹ năng chuyên môn (trình độ ngoại ngữ 

kém, tư duy làm việc độc lập còn thiếu), năng suất lao động còn chưa cao. 

- Chưa thu hút được cán bộ công nhân có trình độ chuyên môn tay nghề cao. 

3. Giải trình của Ban Giám đốc với ý kiến kiểm toán năm 2013: Không có ý kiến 

ngoại trừ của Kiểm toán. 

IV. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của công ty: 

1. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các mặt hoạt động của Công ty: 

- Công ty CP Sông Đà 5 có bề dày lịch sử hoạt động , là đơn vị có đủ sức mạnh nội 

lực về nguồn nhân lực, tài chính và đã chọn đúng chiến lược kinh doanh trong quá 

trình hoạt động. 

- Trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu suốt hơn 3 năm qua, nhưng công ty 

vẫn có thể đứng vững và vượt qua được cơn bão suy thoái, kế hoạch năm nay cao 

hơn năm trước và hoàn thành được các chỉ tiêu được giao, điều đó chứng minh sự 

vững vàng trong hoạch định chiến lược và đội ngũ CBCNV đều tay, triển khai Kế 

hoạch SXKD một cách tốt nhất. 

- Tập thể HĐQT, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty CP Sông Đà 5 là 

một khối đoàn kết thống nhất từ ý chí đến hành động, tất cả đều chung tay xây dựng 

công ty phát triển vững mạnh 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc công ty 

- Thông qua các cuộc họp HĐQT hàng Quý và theo yêu cầu, HĐQT thực hiện việc 

trao đổi, chất vấn các hoạt động của Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các chính 

sách và mục tiêu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 phê duyệt. Tổng giám 

đốc báo cáo chi tiết về tiến độ, kế hoạch, những khó khăn, vướng mắc trong suốt 

quá trình thực hiện, trình bày ý kiến và xin chỉ đạo của HĐQT  trực tiếp hoặc bằng 

văn bản để đưa ra giải pháp, kế hoạch thực hiện tối ưu nhất nhằm hoàn thành mục 

tiêu đã được Đại hội đề ra.  

- Thông qua quá trình giám sát trực tiếp và kết quả SXKD năm 2013, HĐQT đánh 

giá Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời tuân thủ 

nghiêm chỉnh các quy trình, quy định trong hoạt động điều hành doanh nghiệp theo 

Điều lệ, và các quy định pháp lý hiện hành. 
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3. Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị 

3.1. Về định hướng phát triển doanh nghiệp: 

- Xây dựng Công ty trở thành một doanh nghiệp xây dựng mạnh trong nước, lấy 

hiệu quả kinh tế xã hội, chất lượng sản phẩm là thước đo chủ yếu cho sự phát triển bền 

vững. Tổng thầu EPC các công trình thủy điện, nhiệt điện, điện hạt nhân… 

- Tập trung nguồn lực hoàn thành các dự án thủy điện đang triển khai, từng bước 

giảm dần chỉ tiêu doanh thu đối với xây dựng các công trình thủy điện lớn do tiềm 

năng về thủy điện lớn đã được khai thác gần hết. Tỷ trọng xây dựng thủy điện ở mức 

93% doanh thu của Sông Đà 5 hiện nay sẽ giảm dần còn 70% doanh thu vào năm 

2015. Về phương pháp thực hiện, Sông Đà 5 ưu tiên đấu thầu, chào giá làm B phụ 

hoặc tổng thầu xây dựng các thủy điện quy mô vừa và nhỏ để tận dụng và phát huy 

thiết bị sẵn có, con người và năng lực, kinh nghiêm. Đồng thời tìm kiếm thị trường 

tiềm năng ở các nước lân cận như Lào, Myamar, Malaysia… duy trì doanh thu giai 

đoạn 2013 – 2015 ở mức 2.000 tỉ đồng. 

- Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc doanh nghiệp theo đề án đã được thông 

qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, xây dựng chiến lược kinh doanh giai đoạn 

2015-2020. Xây dựng nguồn nhân lực theo hướng chuyên nghiệp hóa các chức năng, 

nhiệm vụ của các phòng ban để tham gia nắm bắt và trực tiếp hỗ trợ giải quyết công 

việc tại các đơn vị trực thuộc. Tích hợp nguồn nhân lực bên trong và bên ngoài để thực 

hiện thành công các mục tiêu phát triển. 

3.2. Về Quản trị doanh nghiệp 

- Kiện toàn bộ máy tổ chức, chú trọng công tác quản trị nguồn lực và xây dựng đội 

ngũ cán bộ kế thừa, xây dựng cơ chế ưu đãi mang tính căn cơ, lâu dài hơn, triển khai 

áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp. Đồng thời tiếp tục xây dựng 

và phát huy môi trường cạnh tranh lành mạnh cho cán bộ công nhân viên trong Công ty. 

- Tăng cường công tác quản lý chi phí và quản trị rủi ro tài chính; đánh giá, xem xét 

hiệu quả đầu tư, sử dụng vốn; 

- Ưu tiên công tác phát triển đối tác, khách hàng, truyền thông, quảng cáo để mở 

rộng phạm vi kinh doanh và áp dụng khoa học công nghệ tiến bộ. 

- Trên cơ sở không ngừng phát triển các ngành nghề truyền thống, tập trung đào tạo 

đội ngũ kỹ sư, công nhân chuẩn bị nguồn lực để triển khai các dự án mới đối với công 

ty như: Xây dựng nhà máy điện hạt nhân, xây dựng công trình đường sắt trên cao… 

- Tăng cường đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh 

doanh đặt ra; 
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- Tiếp tục công tác chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, kỹ sư, công nhân viên; 

xây dựng chính sách đãi ngộ phù hợp, gắn quyền lợi người lao động với sự phát triển 

Công ty; 

V. Quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị : 

a. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị : 

 - Ông: Vũ Khắc Tiệp   : Chủ tịch 

 - Ông: Võ Anh Linh   : Thành viên bán chuyên trách 

 - Ông: Trần Văn Huyên   : Thành viên 

 - Ông: Đỗ Quang Lợi   : Thành viên  

 - Ông: Nguyễn Mạnh Toàn  : Thành viên 

- Số lượng chứng khoán : 

TT Hä vµ tªn 

Sè l−îng 

së h÷u 

®Çu 

n¨m 

Sè l−îng 

mua 

trong 

n¨m 

Sè l−îng 

b¸n 

trong 

n¨m 

Sè d− 

cuèi 

n¨m 

Tû lÖ së 

h÷u 

1 Vò Kh¾c TiÖp 622     622 0,0035% 

2 NguyÔn M¹nh Toµn 400     400 0,0022% 

3 §ç Quang Lîi 102     102 0,0006% 

4 TrÇn V¨n Huyªn 36     36 0,0002% 

5 Võ Anh Linh 0     0 0% 

 

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : Không có 

c. Hoạt động của  HĐQT  

- Năm 2013, HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 5 ngoài việc duy trì hoạt động theo 

điều lệ của Công ty tổ chức các phiên họp định kỳ hàng Quý, HĐQT đã tổ chức 

nhiều phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để 

chỉ đạo thực hiện các vấn đề trọng tâm như: 

+ Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công  
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+ Tái cấu trúc, chia tách sát nhập ,giải thể các phòng ban, chi nhánh, xí nghiệp nằm 

trong chương trình tái cấu trúc doanh nghiệp  
+ Triển khai nghị quyết đại HĐCĐ  

+ Phê duyệt, hoàn thiện bổ sung các qui chế , qui định thuộc thẩm quyền của hội 
đồng quản trị 

+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. 

-  HĐQT cũng thường xuyên bàn bạc, trao đổi với Ban kiểm soát với tư cách là giám 

sát viên, đại diện cho các cổ đông. Thông qua những ý kiến đóng góp khách quan 

của Ban kiểm soát, HĐQT cân nhắc trước khi đưa ra các quyết định. Do vậy, tất cả 

các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự đồng lòng, nhất trí 

của các thành viên HĐQT, lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của Công ty. 

- Kết thúc năm tài chính 2013, Dưới sự chỉ đạo của HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 

5 cơ bản đã hoàn thành việc thực hiện các mục tiêu chính mà Đại hội đã đề ra, đồng 

thời xây dựng kế hoạch SXKD cho năm tới và những năm tiếp theo, thực hiện công 

tác chuẩn bị, tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. Bên cạnh đó, HĐQT cũng 

chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin ra thị trường chứng khoán một cách công 

khai, minh bạch theo đúng các quy định của Ủy ban chứng khoán và Sở Giao dịch 

chứng khoán. 

d. Hội đồng quản trị: 4/5 đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty 

2. Ban kiểm soát : 

a. Thành viên và cơ cấu: 

 - Ông: Lê Văn Sinh   : Trưởng ban 

 - Ông: Lê Ngọc Minh   : Thành viên 

 - Bà: Đỗ Thị Hường   : Thành viên 

b. Hoạt động của Ban kiểm soát: 

- Ban kiÓm so¸t gåm nh÷ng thµnh viªn ho¹t ®éng kiªm nhiÖm, c«ng t¸c ph©n t¸n 

nh−ng ®> th−êng xuyªn trao ®æi th«ng tin víi nhau vÒ c¸c ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ vµ vÒ 

tõng lÜnh vùc ®−îc ph©n c«ng. 

- Th−êng xuyªn yªu cÇu C«ng ty cung cÊp th«ng tin, tµi liÖu ®Ó kiÓm so¸t tÝnh hîp 

ph¸p vµ qu¸ tr×nh triÓn khai. 

- Tham gia c¸c cuéc häp cña Héi ®ång qu¶n trÞ; C¸c cuéc häp vÒ kÕ ho¹ch SXKD 

n¨m 2012; 

- KiÓm so¸t thùc hiÖn nghÞ quyÕt §¹i héi cæ ®«ng n¨m 2013. 
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- KiÓm so¸t t×nh h×nh ban hµnh c¸c v¨n b¶n qu¶n lý néi bé; KiÓm tra t×nh h×nh thùc 

hiÖn c¸c nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh, c¸c quy chÕ, quy ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban 

kiÓm so¸t C«ng ty; 

- Xem xÐt B¸o c¸o tµi chÝnh c¸c quý vµ n¨m 2013 do «ng Tæng Gi¸m ®èc vµ Phßng 

Tµi chÝnh kÕ to¸n lËp; Xem xÐt c¸c b¸o c¸o cña tæ chøc kiÓm to¸n ®éc lËp C«ng ty; 

- Xem xÐt t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t− n¨m 2013; 

- Mét sè néi dung kh¸c. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát và Ban giám đốc: 

a. L−¬ng th−ëng, thï lao, c¸c kho¶n lîi Ých: Thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi ®ång cæ 

®«ng th−êng niªn lÇn thø 8 n¨m 2013 sè 93/NQ-S§5-§H§C§ ngµy 24/6/2013. 

C«ng ty CP S«ng §µ 5 ®> thùc hiÖn viÖc chi tr¶ l−¬ng vµ thï lao cho H§QT vµ Ban 

kiÓm so¸t n¨m 2012 nh− sau: 

Bé phËn 
Sè 

l−îng 

Møc chi theo NQ 

§H§C§ 
Thùc tÕ chi Chªnh lÖch 

I.Héi ®ång qu¶n trÞ 5 906.000.000 906.000.000  

1. Chñ tÞch H§QT 1 420.000.000 420.000.000  

2. UV H§QT chuyªn 

tr¸ch 

1 
150.000.000 150.000.000  

2. UV H§QT b¸n chuyªn 

tr¸ch 

1 
48.000.000 48.000.000  

3.UV Héi ®ång qu¶n trÞ 

( Kh«ng chuyªn tr¸ch) 

3 
288.000.000 288.000.000  

II. Ban kiÓm so¸t 3 216.000.000 216.000.000  

1. Tr−ëng ban 1 96.000.000 96.000.000  

2. Thµnh viªn 2 120.000.000 120.000.000  

III. Th− ký C«ng ty 1 72.000.000 51.738.293 20.261.707 

Céng:  1.194.000.000 1.173.738.293 20.261.707 
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b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có giao dịch 

c. Hợp đồng giao hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ : Không có 

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty : 

Trong năm 2013, Công ty CP Sông Đà 5 đã thực hiện nghiêm túc các quy định về 

quản trị công ty, và thực hiện báo cáo kịp thời cũng như công bố thông tin định kỳ về 

tình hình quản trị công ty hàng quý, bán niên, hàng năm đến các nhà đầu tư. 

VI. Báo cáo tài chính 

1. Ý kiến kiểm toán : 

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH KPMG 

- Ý kiến của kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, 

trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính trước hợp nhất của Công ty CP 

Sông Đà 5 tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu 

chuyển tiền tệ trước hợp nhất trong năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn 

mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên 

quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. 

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán : 

- Địa chỉ website công bố, cung cấp báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài 

chính hợp nhất : songda5.com.vn 

 

Nơi nhận: 

-  UBCKNN, SGDCKHN; 

-  Các TV HĐQT, BKS Công ty; 

-   Lưu HĐQT. 

 

 

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CHỦ TỊCH 

 

 

 
                                   Vũ Khắc Tiệp 
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