
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ 
SONG DA CONSUTING JOINT STOCK COMPANY 

Số 495, Đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 
Tel: (04) 38542209  *Fax: (04) 38545855 

Website: www.sdcc.com.vn *E-mail: tuvansongda@sdcc.com.vn 

Số:        NQ/2013/ĐHĐCĐ                                             Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2013 

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ 
 
Căn cứ:  

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà, 

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà diễn ra vào lúc 
7h30 ngày 25/05/2013 tại Hội trường Tổng công ty Sông Đà - Nhà G10 Thanh Xuân Nam - 
Thanh Xuân - Hà Nội dưới sự chủ toạ của ông Trịnh Văn Thới - Chủ tịch Hội đồng quản trị 
Công ty. 

Tham dự cuộc họp gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban tổng 
giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, trưởng các đơn vị trực thuộc cùng với 193 cổ đông tham 
dự nắm giữ 2.145.596 cổ phần tương ứng 2.145.596 quyền biểu quyết chiếm 82,22% vốn 
điều lệ.  

Sau khi nghe trình bày các nội dung trình Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 
đã tiến hành thảo luận, các cổ đông tiến hành bỏ phiếu và biểu quyết các nội dung trình Đại 
hội đồng cổ đông. 

Biên bản kiểm phiếu được lập và đọc tại Đại hội;  

Điều 34 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Biên bản Đại hội được lập, đọc và 
thông qua ngay tại  Hội trường, 

QUYẾT NGHỊ: 

I. Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác quản lý, kinh 
doanh của Công ty thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012 và kế  hoạch SXKD 
năm 2013 (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 100%). 

II. Thống nhất thông qua báo cáo của Ban giám đốc điều hành về tình hình thực hiện 
nhiệm vụ SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013 và các giải pháp thực hiện 
(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 100%).  

III. Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012, phương 
hướng, nhiệm vụ năm 2013; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 
2013 (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 100%). 

IV. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán (Tỷ lệ biểu quyết 
đồng ý đạt: 100%). 



 

 Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã được Công ty 
Kiểm toán và Kế toán Hà Nội - CPA xác nhận với các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh 
chủ yếu như sau: 

                Đơn vị: Đồng 

TT Chỉ tiêu Thực hiện Ghi chú 

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 103.290.962.004  

2 Các khoản giảm trừ Doanh thu 224.052.227  

3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 103.290.962.004  

4 Giá vốn hàng bán 87.691.177.982  

5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 15.375.731.795  

6 Doanh thu hoạt động tài chính 61.456.373  

7 Chi phí Tài chính 2.040.361.139  

 Trong đó: Chi phí lãi vay 1.886.423.774  

8 Chi phí bán hàng -  

9 Chi phí quản lý Doanh nghiệp 9.678.715.879  

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 3.718.111.150  

11 Thu nhập khác 5.445.159.267  

12 Chi phí khác 2.619.357.871  

13 Lợi nhuận khác 2.825.801.396  

14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 6.543.912.546  

15 Chi phí thuế TNDN hiện hành 2.252.459.487  

16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại -  

17 Lợi nhuận sau thuế TNDN 4.291.453.059  

18 Lãi cơ bản trên một cổ phiếu 1,685  

V. Thống nhất thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 
năm 2013 (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 100%).  

Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một 
đơn vị kiểm toán được Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán 
các công ty niêm yết, tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 cho Công ty, đồng 
thời tham gia thảo luận với Đơn vị kiểm toán về mức phí kiểm toán, tính chất và phạm vi 
kiểm toán. 

VI. Thống nhất thông qua kế hoạch SXKD năm 2013 (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 
100%). 



 

Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị KH năm 2012 

A KẾ HOẠCH SXKD    

I TỔNG GIÁ TRỊ SXKD  106đ 95.045 

1  Giá trị tư vấn thiết kế 106đ 95.045 

  - Giá trị khảo sát và thi công khoan phun 106đ 27.640 

 - Giá trị thiết kế 106đ 30.000 

 - Giá trị tư vấn giám sát 106đ 10.131 

 - Giá trị thí nghiệm 106đ 24.050 

  - Giá trị SXKD khác 106đ 3.224 

2  Giá trị SXCN (kinh doanh điện) 106đ - 

II LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG    

1 Tổng số lao động bình quân Người 495 

2 Thu nhập bình quân lao động 106đ 6,385 

III KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH   

1 Doanh thu 106đ 91.301 

2 Nộp ngân sách 106đ 12.215 

3 Lợi nhuận   

 - Lợi nhuận trước thuế 106đ 4.086 

 - Lợi nhuận sau thuế 106đ 3.065 

4 Tỷ suất lợi nhuận   

 - Lợi nhuận cận biên % 4,5 

 - Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ % 13,3 

 - Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 8,2 

 - Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 1,8 

5 Vốn điều lệ 106đ 26.10 

6 Vốn chủ sở hữu 106đ 49.704 

7 Tổng tài sản 106đ 197.566 

8 Hệ số phải trả/Vốn chủ sở hữu % 293 

B KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 106đ 1.000 



 

VII. Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 
2012 (Tỷ lệ bỏ phiếu đồng ý đạt: 99,53%).  
                                                                                       Đơn vị:  Đồng 

STT Chỉ tiêu Tỷ lệ Số tiền Ghi chú 

1 Lợi nhuận trước thuế  6.643.912.546   

 - LN thực hiện năm 2012  3.101.703.992  

 - LN tăng thêm theo BB thuế 2007+2008  3.542.208.554  

2 Trích Quỹ phát triển Khoa học công nghệ 3% 100.000.000  

3 Lợi nhuận chịu thuế TNDN 2007 + 2008  4.755.450.864  

4 Lợi nhuận chịu thuế TNDN 2012  3.683.732.975  

5 Thuế TNDN phải nộp 25% 1.671.966.959  

 
- Thuế TNDN phải nộp bổ sung theo Biên 

bản kiểm tra thuế năm 2007, 2008 của 
cục thuế Hà Nội 

28% 1.331.526.242 
 

 - Thuế TNDN phải nộp năm 2012 25% 902.933.244  

6 Lợi nhuận sau thuế TNDN  4.291.453.060  

7 Trích lập các quỹ  1.681.743.060  

7.1 Quỹ Dự phòng tài chính  5% 214.572.653  

7.2 Quỹ Đầu tư phát triển 20% 858.290.612  

7.3 Quỹ khen thưởng, Phúc lợi 14% 608.879.795  

 - Quỹ khen thưởng (60%)  365.327.877  

 - Quỹ phúc lợi (40%)  243.551.918  

8 Lợi nhuận sau trích lập các quỹ  2.609.710.000  

9 Lợi nhuận chia cổ tức năm 2012  2.609.710.000  

10 Vốn điều lệ  26.097.100.000  

11 Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền  10%   

VIII. Thống nhất thông qua báo cáo trả lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012 và 
phương án năm 2013 (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 100%). 

Phương án trả lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 
năm 2013 như sau: 

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, 

doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành ≥ 100% kế hoạch năm mức lương, thù 

lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:  

 Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách  : 25.000.000 đồng/tháng 

 Thù lao thành viên HĐQT, Trưởng BKS  : 05.000.000 đồng/tháng 

 Thù lao thành viên BKS    : 03.000.000 đồng/tháng 



 

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, 

doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành < 100% kế hoạch năm: lương của Chủ 

tich HĐQT chuyên trách, thù lao thành viên HĐQT, BKS được chi trả tương ứng với 

tỷ lệ hoàn thành kế hoạch. 

IX. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động (Tỷ lệ bỏ phiếu đồng ý đạt: 98,78%).  

- Thống nhất sửa đổi, bổ sung Khoản 9.2, Điều 9; Điểm 10.1.2, Khoản 10.2, và Khoản 

10.7, Điều 10; Điều 38; Khoản 61.2, Điều 61; Khoản 87.2, Điều 87. 

- Giữ nguyên Điểm 23.14.1, Khoản 23.14, Điều 23 và Khoản 50.2; Khoản 50.4, Điều 

50 của Điều lệ. 

X. Thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm 
kỳ II (2010 -:- 2014) (Tỷ lệ bỏ phiếu đồng ý đạt: 96,17%).  

 Ông Nguyễn Văn Tiến – Giám đốc Ban Kỹ thuật Công nghệ Tổng công ty Sông Đà 
đã được Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2010-:-2014). 

XI. Chủ trương sáp nhập Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Sông Đà – Ucrin vào 
Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà (Tỷ lệ bỏ phiếu đồng ý đạt: 74,91%).   

XII. Tổ chức thực hiện: 

 Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện 
các nội dung đã được cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Điều lệ tổ chức 
và hoạt động của Công ty và Pháp luật hiện hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Tổng công ty Sông Đà (T/báo); 

- Sở GDCK; TTLKCK Hà Nội; 

- TV Đ/uỷ C.ty (B/cáo); 

- TVHĐQT, BKS C.ty; 

- Trang Web Công ty; 

- TGĐ & Các PTGĐ C.ty; 

- Phòng ban & Đ.vị trực thuộc; 

- Lưu TCHC. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

Trịnh Văn Thới 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



   

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ 
SONG DA CONSUTING JOINT STOCK COMPANY 

Số 495, Đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 
Tel: (04) 38542209  *Fax: (04) 38545855 

Website: www.sdcc.com.vn *E-mail: tuvansongda@sdcc.com.vn 

Số: 17 BB/2013/ĐHĐCĐ                                                Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2013 

BIÊN BẢN HỌP 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ 
 

Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà (SDCC) 

Trụ sở chính: Số 495, Nhà G9 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội. 

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0100105454 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch 
Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/2/2005 cấp thay đổi lần 12 ngày 25/01/2013 . 

Vốn điều lệ: 26.097.100.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ, không trăm chín bảy triệu, một trăm 
ngàn đồng) 

Hôm nay, vào lúc 7h30 ngày 25/05/2013 Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà tổ chức họp Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. 

 Địa điểm họp: Hội trường Tổng công ty Sông Đà, Số 495, Nhà G10 - Nguyễn Trãi -   

Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội.  

 Thành phần tham dự: 

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng 
Công ty, trưởng các đơn vị trực thuộc cùng với 193 cổ đông tham dự nắm giữ 2.145.596 cổ 
phần tương ứng 2.145.596 quyền biểu quyết chiếm 82,22% vốn điều lệ.  

 Chủ toạ Đại hội:  Ông Trịnh Văn Thới - Chủ tịch HĐQT Công ty. 

Đại hội thống nhất bầu Ban kiểm phiếu bao gồm: 

 Ban Kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông bầu gồm 05 thành viên: 

1. Ông Nguyễn Lương – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính  Trưởng ban 

2. Ông Đặng Thành Vinh – PP. Kinh tế Kế hoạch    Thành viên 

3. Ông Nguyễn Sơn Hải – Phòng Quản lý Kỹ thuật    Thành viên 

4. Bà Dương Thị Ngọc Lan – Phòng Tổ chức Hành Chính    Thành viên 

5. Bà Trương Thị Tuyết Mai – Phòng Tổ chức Hành Chính    Thành viên 

 Chủ toạ Đại hội chỉ định Ban thư ký Đại hội bao gồm 02 thành viên: 

1. Ông Nguyễn Xuân Thành – Thư ký Công ty    Trưởng ban 

2. Ông Nguyễn Thế Huynh – Chi nhánh Tư vấn 1    Thành viên 

 Diễn biến Đại hội: 



   

Trên cơ sở chương trình Đại hội  được các cổ đông dự họp thông qua, Đại hội đã lần 
lượt  lắng nghe các thành viên Ban Lãnh đạo Công ty báo cáo như sau: 

TT Nội dung báo cáo Người báo cáo 

1 

Báo cáo của Ban giám đốc điều hành trình 
ĐHĐCĐ năm 2013 về tình hình thực hiện 
nhiệm vụ SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD 
năm 2013 và các giải pháp thực hiện. 

Tổng giám đốc  

2 

Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2013 
về công tác quản lý, kinh doanh của Công ty 
thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012 và 
kế hoạch SXKD năm 2013. 

Chủ tịch HĐQT  

3 Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ năm 2013 Trưởng BKS  

4 Báo cáo Tài chính năm 2012 đã kiểm toán 

5 
Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập 
các quỹ năm 2012. 

Kế toán trưởng  

6 
Báo cáo trả lương, thù lao cho HĐQT, BKS 
năm 2012 và phương án năm 2013. 

7 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ 

8 Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 

9 
Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty 
TNHH tư vấn xây dựng Sông Đà - Ucrin vào 
Công ty 

Chủ tịch HĐQT  

 Ý kiến của các cổ đông tham dự Đại hội về các vấn đề nêu trên: 

Trong quá trình thảo luận các vấn đề được nêu trong chương trình họp, Đại hội đã 
nhận được các  ý kiến  của Cổ đông Tổng công ty Sông Đà và các cổ đông tham dự 
khác, các ý kiến tập trung vào 1 số vấn đề sau: 

1. Về định hướng, chiến lược phát triển: 

- Xây dựng mục tiêu tiêu chiến lược của Công ty một cách cụ thể. 

- Ngoài các ngành nghề truyền thống, cần chủ động tích cực xem xét thêm các nghành 
nghề mới như: Dân dụng công, nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật. 

- Cập nhật kịp thời các công nghệ mới trong công tác tư vấn thiết kế. 

- Nâng cao chất lượng công tác, thiết kế, giám sát, lập dự toán và công nghệ quản trị. 

- Lập kế hoạch và thực hiện nghiêm túc về công tác tiết kiệm chi phí , công tác thoái 
vốn tại các công ty liên doanh, liên kết hoạt động SXKD không hiệu quả. 

2. Về công tác tổ chức và đào tạo: 

- Xây dựng đội ngũ CBCNV, kỹ sư có trình độ chuyên môn cao theo kịp sự phát triển 
của xã hội. Sắp xếp lại tổ chức cho phù hợp với tình hình SXKD, theo quy mô sản 
xuất của Công ty. 

Các chất vấn của cổ đông đã được Ban lãnh đạo Công ty giải trình cụ thể. 



   

Sau thời gian Đại hội thảo luận, các cổ đông tiến hành bỏ phiếu và biểu quyết các nội 
dung trình Đại hội đồng cổ đông với kết quả như sau: 

I. Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác quản lý, kinh doanh của Công ty thực 
hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012 và kế  hoạch SXKD năm 2013. (Biểu quyết tỷ 
lệ đồng ý đạt 100%). 

II. Báo cáo của Ban giám đốc điều hành về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 
2012, kế hoạch SXKD năm 2013 và các giải pháp thực hiện. (Biểu quyết tỷ lệ đồng 
ý đạt 100%). 

III. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ năm 
2013; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013. (Biểu quyết với tỷ lệ 
đồng ý đạt 100%). 

IV. Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán (Biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100       
%). 

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã được Công ty 
Kiểm toán và Kế toán Hà Nội - CPA xác nhận với các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh 
doanh chủ yếu như sau: 

                  Đơn vị: Đồng 

TT Chỉ tiêu Thực hiện Ghi chú 

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 103.290.962.004  

2 Các khoản giảm trừ Doanh thu 224.052.227  

3 DT thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 103.290.962.004  

4 Giá vốn hàng bán 87.691.177.982  

5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 15.375.731.795  

6 Doanh thu hoạt động tài chính 61.456.373  

7 Chi phí Tài chính 2.040.361.139  

 Trong đó: Chi phí lãi vay 1.886.423.774  

8 Chi phí bán hàng -  

9 Chi phí quản lý Doanh nghiệp 9.678.715.879  

10 LN thuần từ hoạt động kinh doanh 3.718.111.150  

11 Thu nhập khác 5.445.159.267  

12 Chi phí khác 2.619.357.871  

13 Lợi nhuận khác 2.825.801.396  

14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 6.543.912.546  

15 Chi phí thuế TNDN hiện hành 2.252.459.487  

16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại -  

17 Lợi nhuận sau thuế TNDN 4.291.453.059  

18 Lãi cơ bản trên một cổ phiếu 1,685  

V. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013. (Biểu quyết với 
tỷ lệ đồng ý đạt 100%) 



   

Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một 
đơn vị kiểm toán được Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm 
toán các công ty niêm yết, tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 cho Công 
ty, đồng thời tham gia thảo luận với Đơn vị kiểm toán về mức phí kiểm toán, tính chất 
và phạm vi kiểm toán. 

VI. Kế hoạch SXKD năm 2013. (Biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100%). 

Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013 

TT Chỉ tiêu Đơn vị KH năm 2013 

A KẾ HOẠCH SXKD   

I TỔNG GIÁ TRỊ SXKD  106đ 95.045 

1  Giá trị tư vấn thiết kế 106đ 95.045 

  - Giá trị KS và thi công khoan phun 106đ 27.640 

 - Giá trị thiết kế 106đ 30.000 

 - Giá trị tư vấn giám sát 106đ 10.131 

 - Giá trị thí nghiệm 106đ 24.050 

  - Giá trị SXKD khác 106đ 3.224 

2  Giá trị SXCN (kinh doanh điện) 106đ  - 

II LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG   

1 Tổng số lao động bình quân Người 495 

2 Thu nhập bình quân lao động 106đ 6,385 

III KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH   

1 Doanh thu 106đ 91.301 

2 Nộp ngân sách 106đ 12.215 

3 Lợi nhuận   

 - Lợi nhuận trước thuế 106đ 4.086 

 - Lợi nhuận sau thuế 106đ 3.065 

4 Tỷ suất lợi nhuận   

 - Lợi nhuận cận biên % 4,5 

 - Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ % 13,3 

 - Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 8,2 

 - Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 1,8 

5 Vốn điều lệ 106đ 26.10 

6 Vốn chủ sở hữu 106đ 49.704 

7 Tổng tài sản 106đ 197.566 

8 Hệ số phải trả/Vốn chủ sở hữu % 293 

B KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 106đ 1.000 



   

VII. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012 (Tỷ lệ bỏ phiếu 
đồng ý đạt 99,53%; không đồng ý: 0,00%; không có ý kiến: 0,47%).  

                                                                                            §¬n vÞ:  §ång 

TT ChØ tiªu Tû lÖ Sè tiÒn 

1 Lợi nhuận trước thuế  6.643.912.546 

 - LN thực hiện năm 2012  3.101.703.992 

 - LN tăng thêm theo BB thuế 2007+2008  3.542.208.554 

2 Trích Quỹ phát triển Khoa học công nghệ 3% 100.000.000 

3 Lợi nhuận chịu thuế TNDN 2007 + 2008  4.755.450.864 

4 Lợi nhuận chịu thuế TNDN 2012  3.683.732.975 

5 Thuế TNDN phải nộp 25% 1.671.966.959 

 
- Thuế TNDN phải nộp bổ sung theo Biên 

bản kiểm tra thuế năm 2007, 2008 của 
cục thuế Hà Nội 

28% 1.331.526.242 

 - Thuế TNDN phải nộp năm 2012 25% 902.933.244 

6 Lợi nhuận sau thuế TNDN  4.291.453.060 

7 Trích lập các quỹ  1.681.743.060 

7.1 Quỹ Dự phòng tài chính  5% 214.572.653 

7.2 Quỹ Đầu tư phát triển 20% 858.290.612 

7.3 Quỹ khen thưởng, Phúc lợi 14% 608.879.795 

 - Quỹ khen thưởng (60%)  365.327.877 

 - Quỹ phúc lợi (40%)  243.551.918 

8 Lợi nhuận sau trích lập các quỹ  2.609.710.000 

9 Lợi nhuận chia cổ tức năm 2012  2.609.710.000 

10 Vốn điều lệ  26.097.100.000 

11 Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền  10%  

VIII. Báo cáo trả lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012 và phương án năm 2013. 
(Biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100%). 

Phương án trả lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 
2013, cụ thể như sau: 

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, 
doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành ≥ 100% kế hoạch năm mức lương, thù 
lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:  

 Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách  : 25.000.000 đồng/tháng 



   

 Thù lao thành viên HĐQT, Trưởng BKS  : 05.000.000 đồng/tháng 

 Thù lao thành viên BKS    : 03.000.000 đồng/tháng 

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, 
doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành < 100% kế hoạch năm: lương của Chủ 
tich HĐQT chuyên trách, thù lao thành viên HĐQT, BKS được chi trả tương ứng với 
tỷ lệ hoàn thành kế hoạch. 

IX. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ (Tỷ lệ bỏ phiếu đồng ý đạt: 98,78%; không đồng ý: 
0,17%; không có ý kiến: 1,04%). 

- Thống nhất sửa đổi bổ sung Khoản 9.2, Điều 9; Điểm 10.1.2, Khoản 10.2, và Khoản 
10.7, Điều 10; Điều 38; Khoản 61.2, Điều 61; Khoản 87.2, Điều 87. 

- Không thống nhất sửa đổi Điểm 23.14.1, khoản 23.14, Điều 23 và Khoản 50.2 và 
Khoản 50.4, Điều 50 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động. 

X. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2010 – 
2014) (Tỷ lệ bỏ phiếu đồng ý đạt: 96,17%; không đồng ý: 2,71%; không có ý kiến: 
1,08%). 

Ông Nguyễn Văn Tiến – Giám đốc Ban Kỹ thuật Công nghệ Tổng công ty Sông Đà 
được Đại hội bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2010-2014) 

XI. Chủ trương sáp nhập Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Sông Đà – Ucrin vào 
Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà (Tỷ lệ bỏ phiếu đồng ý đạt: 74,91%; không đồng 
ý: 23,44%; không có ý kiến: 1,38%). 

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, Chủ tọa Đại hội đã ghi nhận, tiếp thu những ý kiến 
đóng góp của các cổ đông dự họp. 

Biên bản được lập, đọc tại Đại hội và tất cả các cổ đông dự họp nhất trí thông qua. 

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 ngày 25/05/2013./. 

 

 TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI 

Nguyễn Xuân Thành 

  

Nguyễn Thế Huynh 

CHỦ TOẠ 

 

 
Trịnh Văn Thới 
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BÁO CÁO 
CỦA HĐQT TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  

VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, KINH DOANH CỦA CÔNG TY THỰC HIỆN  
NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2013 

            Kính thưa: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà 

Căn cứ: 

- Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà ban hành theo 
Nghị quyết số: 11/NQ/2011/ĐHĐCĐ ngày 18/4/2011 của Đại hội đồng cổ đông 
Công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9). 

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo công tác quản lý, kinh doanh thực hiện 
Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013 với nội dung sau: 

I.  Khái quát chung về Công ty  

Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công 
ty cổ phần, được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số: 
1680/QĐ-BXD ngày 28/10/2004 của Bộ Xây dựng. Công ty hoạt động theo mô 
hình công ty cổ phần từ tháng 3/2005 đến nay. 

Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội với 
mã chứng khoán SDC 

1. Ngành nghề kinh doanh chính: 

- Khảo sát điạ hình, địa chất công trình và địa chất thủy văn các công trình; 

- Thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất, đá, nền móng và vật liệu xây 
dựng cho các công trình xây dựng; 

- Lập quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết các công trình dân dụng, công 
nghiệp và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A; 

- Lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư các công trình dân dụng, công nghiệp, 
giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A; 

- Thiết kế các công trình thuỷ công, thuỷ điện; 

- Thiết kế công trình thủy lợi; 

- Thiết kế Nhà máy thuỷ điện; 

- Thiết kế các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô 
thị; 

- Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp, hạ 
tầng kỹ thuật; 

- Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi, thủy điện; 
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- Sản xuất và mua bán điện thương phẩm; 

- Sản xuất và mua bán  vật liệu xây dựng; 

- Kinh doanh bất động sản, kinh doanh khai thác các dịch vụ về nhà ở, khu đô thị, 
khu công nghiệp; 

2. Vốn điều lệ của Công ty 

- Vốn điều lệ của Công ty đến 31/12/2012: 26.097.100.000 đồng 

- Cơ cấu vốn điều lệ: 

 Vốn Nhà nước do Tổng công ty Sông Đà làm đại diện là: 13.309.520.000 đồng 
chiếm 51% VĐL. 

 Vốn của các cổ đông khác là: 12.787.580.000 đồng chiếm 49% VĐL (Trong đó 
cổ đông Phạm Anh Đức là cổ đông lớn của Công ty có số vốn góp là: 
3.272.576.000 đồng chiếm 12,54% VĐL) 

3. Bộ máy quản lý và điều hành Công ty 

3.1. Hội đồng quản trị: gồm 5 thành viên 

Ông Trịnh Văn Thới Chủ tịch Hội đồng - Đại diện phần vốn TCT  

Ông Phạm Văn Hùng Thành viên - Tổng giám đốc - Đại diện phần vốn TCT  

Ông Nguyễn Văn Thắng Thành viên - Đại diện phần vốn TCT 

Ông Nguyễn Đại Thụ Thành viên - Phó Tổng giám đốc 

Ông Phạm Anh Đức Thành viên - Cổ đông lớn 

3.2. Ban kiểm soát: gồm 3 thành viên 

Ông Nguyễn Minh Tiến Trưởng ban - Đại diện phần vốn TCT 

Bà Nguyễn Thị Lợi Thành viên 

Bà Nguyễn Quỳnh Trang Thành viên 

3.3. Ban Giám đốc điều hành 

- Ông Phạm Văn Hùng  Tổng giám đốc 

- Ông Đỗ Duy Tháp   Phó Tổng giám đốc 

- Ông Đỗ Sơn Hải   Phó Tổng giám đốc 

- Ông Phạm Văn Tích   Phó Tổng giám đốc 

- Ông Nguyễn Đại Thụ  Phó Tổng giám đốc 

- Bà Lê Thị Thiên Kim  Phó Tổng giám đốc 

3.4. Các phòng ban nghiệp vụ: 

- Phòng Tổ chức Hành chính 

- Phòng Tài chính Kế toán 

- Phòng Kinh tế Kế hoạch 

- Phòng Quản lý Kỹ thuật 

3.5. Các đơn vị trực thuộc: 

- Chi nhánh Tư vấn 1 

- Chi nhánh Tư vấn 2 

- Chi nhánh Tư vấn 3 
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- Chi nhánh Tư vấn thiết kế dân dụng, công nghiệp 

- Chi nhánh Tư vấn Cơ điện 

- Chi nhánh Tây Bắc 

- Chi nhánh Xí nghiệp khảo sát xây dựng 

- Chi nhánh Trung tâm thí nghiệm Xây dựng Sông Đà 

3.6. Các công ty con: 

- Công ty Tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada  : chiếm 51% VĐL 

3.7. Các công ty liên doanh, liên kết 

- Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Đoa   : chiếm 25,37% VĐL 

- Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà : chiếm 15% VĐL 

- Công ty cổ phần PT Đô thị và Nông thôn Sông Đà : chiếm 20% VĐL 

II.  Tình hình hoạt động SXKD và kết quả thực hiện NQ ĐHCĐ năm 2012 

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu: 

Năm 2012 
STT Tên chỉ tiêu Đ.vị 

TH 
2011 KH TH 

% 
HT 

A KẾ HOẠCH SXKD           

I Tổng giá trị SXKD 106đ 122.492   129.300  113.515   88% 

 Trong đó:      

 - Giá trị khảo sát 106đ 18.997    19.000   52.528   276% 

 - Giá trị thiết kế  106đ 48.514   49.481 18.983   38% 

 - Giá trị tư vấn giám sát 106đ 15.134 17.616 8.408 48% 

 - Giá trị thí nghiệm 106đ 33.315 32.000 32.728 102% 

 - Giá trị SXKD khác 106đ 6.532 11.203 868 8% 

II Lao động, tiền lương       

1 Tổng số CBCNV bình quân Người 591 591 495 84% 

2 Thu nhập bình quân CBCNV 106đ 6,831 6,774 6,295 93% 

III Doanh thu 106đ 126.534  113.460 103.291 91% 

IV Thu tiền về tài khoản 106đ 115.254 120.000 77.545 65% 

V Nộp ngân sách 106đ 16.500   14.103 10.267 73% 

VI Lợi nhuận      

1 Mức lợi  nhuận 106đ 7.401 8.460 6.543 77% 

2 Tỷ suất lợi nhuận       

 - Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu % 6,4 7,5 6,0 80% 

 - Lợi nhuận sau thuế/VĐL % 25,9 24,3 16,4 67% 

  - Lợi nhuận ST/Vốn chủ sở hữu % 15,1 15,5 8,7 55% 

B GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ 106đ 4.044 16.107 1.321 8% 

2. Đánh giá chung: 
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 Những mặt làm được 

- Trong năm 2012, Công ty cơ bản đã đảm bảo tiến độ và chất lượng của công tác tư 
vấn đáp ứng được yêu cầu của Chủ đầu tư đồng thời góp phần hoàn thành các mục 
tiêu tiến độ tại các công trình trọng điểm như: khởi công, ngăn sông công trình 
thủy điện Đồng Nai 5, chống lũ thủy điện Lai Châu, phát điện nhà máy thủy điện 
Nậm Chiến và đặc biệt là khánh thành nhà máy thủy điện Sơn La,..  

- Mặc dù nền kinh kế đang trong tình trạng cực kỳ khó khăn nhưng Công ty vẫn nỗ 
lực, có gắng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 mà Đại hội đồng cổ 
đông thông qua. Tổng giá trị sản xuất kinh doanh là 113,515 tỷ đồng/129,300 tỷ 
đồng đạt 88% kế hoạch năm, lợi nhuận là 6,543 tỷ đồng /8,461 tỷ đồng đạt 77% kế 
hoạch năm, thu nhập bình quân lao động là 6,295 triệu đồng/6,774 triệu đồng đạt 
93% kế hoạch năm. 

- Duy trì sự ổn định, đảm bảo việc làm cho 495 CBCNV với mức thu nhập bình 
quân là 6,2 triệu đồng/tháng. 

- Tổ chức triển khai việc kiểm tra nội bộ công tác tài chính và phân tích hoạt động 
sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc Công ty. 

- Tăng cường công tác xúc tiến và đẩy mạnh tiếp thị để nhận thực hiện đầu tư, tư 
vấn các dự án xây dựng thuỷ điện, các dự án hạ tầng, đô thị. 

- Tiếp tục kiện toàn công tác quản lý kỹ thuật, thực hiện việc nâng cấp Iso 9001: 
2000 thành Iso 9001:2008 và triển khai áp dụng trong toàn Công ty. 

- Tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác thu hồi vốn. Hàng tuần tổ chức họp kiểm 
điểm thu hồi vốn toàn công ty, trong đó có phân công trách nhiệm cụ thể cho từng 
đơn vị, phòng ban, cụ thể đến từng người và từng công việc từ khâu tạm ứng, 
nghiệm thu kỹ thuật, lập phiếu giá đến thu hồi công nợ. 

   Những tồn tại: 

- Chất lượng công tác tư vấn tại công trình thủy điện Xêkaman 3 chưa đạt yêu 
cầu. 

- Thu tiền về tài khoản còn thấp (đạt 65% KH năm), dở dang công nợ còn lớn. 

- Chưa thu xếp được nguồn vốn chi trả cổ tức năm 2011 cho cổ đông. 

- Năng lực công tác dự báo của Ban lãnh đạo Công ty còn hạn chế, không lường 
trước diễn biến của tình hình kinh tế đã ảnh hưởng công tác chỉ đạo điều hành, 
nhiều giải pháp được triển khai còn mang tính bị động. 

- Công tác tiếp thị, quảng bá thương hiệu, giới thiệu, phát triển sản phẩm và tìm 
kiếm khách hàng mới, khách hàng tiềm năng của Công ty đã được chú trọng và 
tăng cường nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn. 

- Việc xây dựng kế hoạch tài chính, sử dụng và quản lý vốn sản xuất kinh doanh còn 
thiếu sự linh hoạt. 

- Việc giữ chân CBCNV có năng lực, trình độ chuyên môn chưa thực hiện được, 
nhiều CBCNV có trình độ, kinh nghiệm đã xin chuyển công tác ra khỏi Công ty.  

- Công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng về phát triển, đổi mới công nghệ trong 
sản xuất sản phẩm, hợp lý hóa sản xuất nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh 
nghiệp chưa được cải thiện. 

- Chưa có sự phối hợp chặt chẽ từ bộ phận quản lý kỹ thuật, xí nghiệp khảo sát và 
các chi nhánh thiết kế tại Hà Nội với công trường dẫn đến chất lượng công tác 
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khảo sát và xử lý thiết kế tại hiện trường còn nhiều hạn chế làm ảnh hưởng đến uy 
tín của Công ty. 

II.   Hoạt động của Hội đồng quản trị 

1.   Đánh giá công tác quản lý Công ty trong năm 2012: 

- Trong năm 2012, đã sửa đổi và ban hành bổ sung các quy định, quy chế quản lý 
hoạt động của Công ty cổ phần để ổn định sản xuất kinh doanh. 

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban giám đốc 
điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT. 

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD, thông qua các báo cáo, văn bản 
của Ban giám đốc điều hành. 

- Trực tiếp chỉ đạo và góp ý với Ban giám đốc điều hành trong một số vấn đề quan 
trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD. 

- Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc cho phù hợp với chiến lược 
phát triển của các đơn vị giai đoạn 2011-:-2015. 

- Thực hiện việc kiểm tra và chỉ đạo công tác sản xuất tại các công trình, tập trung 
lực lượng thực hiện công tác tư vấn thiết kế, giám sát tại các công trình: thủy điện 
Đăkđrinh, thủy điện Lai Châu, thủy điện Nậm Chiến, thủy điện, thủy điện 
Xêkaman 3… 

- Tăng cường công tác xúc tiến và đẩy mạnh tiếp thị để nhận thực hiện đầu tư, tư 
vấn các dự án xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng, đô thị. 

2.   Hoạt động của HĐQT năm 2012 

- Năm 2012, HĐQT thực hiện công tác quản lý công ty bằng biện pháp xây dựng 
và ban hành các quy chế quản lý nội bộ, phê duyệt và giao kế hoạch SXKD, kế 
hoạch đầu tư và các kế hoạch khác của năm, quý theo đúng các quy định của 
Công ty và pháp luật hiện hành. Hàng tuần kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành 
các cấp, hàng quý họp với giám đốc điều hành để kiểm điểm việc thực hiện kế 
hoạch SXKD trong quý và thực hiện các nghị quyết của HĐQT đã ban hành. 
Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đúng thẩm quyền, có hiệu lực cao, không gây 
cản trở, chồng chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc. 

- Trong năm 2012, HĐQT đã tổ chức 3 phiên họp định kỳ hàng quý để nghe Tổng 
giám đốc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD và quyết định các 
vấn đề thuộc thẩm quyền trong hoạt động SXKD, công tác tổ chức và cán bộ tại 
phiên họp HĐQT. 

- HĐQT chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành tuân thủ các quy định của 
Công ty và pháp luật trong hoạt động SXKD, tổ chức công bố thông tin định kỳ và 
đột suất theo quy định của Luật Chứng khoán, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, 
tôn trọng và đảm bảo quyền của cổ đông, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của 
doanh nghiệp đối với các thành phần có liên quan khác trong xã hội. 

 Những tồn tại: 

- Hiệu quả hoạt động của HĐQT còn chưa cao. 

3.   Các văn bản HĐQT ban hành trong năm 2012 

Trong năm 2012, HĐQT Công ty đã ban hành 20 Nghị quyết, trong đó: 

- Nghị quyết về công tác tổ chức, nhân sự và đào tạo: 02 nghị quyết 

- Nghị quyết về công tác kế hoạch và đầu tư phát triển: 01 nghị quyết 
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- Nghị quyết về công tác quản lý kinh tế, tài chính: 10 nghị quyết 

- Nghị quyết về lĩnh vực khác: 07 nghị quyết 

III.   Kế hoạch SXKD năm 2013 

1. Những thuận lợi và khó khăn 

 Thuận lợi: 

- Việc thực hiện đạt 96% kế hoạch doanh thu năm 2012 trong bối cảnh nền kinh 
tế trong nước và thế giới có nhiều khó khăn thách thức có một ý nghĩa hết sức 
quan trọng, tạo sự tự tin cho Công ty bước vào thực hiện kế hoạch SXKD trong 
năm 2013 này. 

- Tình hình kinh tế năm 2013 được dự báo còn tiếp tục diễn biến khó lường nhưng 
với các giải pháp của Chính phủ trong điều hành chính sách vĩ mô, xử lý nợ xấu, 
kiềm chế lạm phát, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường, đảm bảo 
an sinh xã hội và với những kinh nghiệm ứng phó khó khăn thời gian qua, Công ty 
sẽ có thêm sự chủ động thích nghi, linh hoạt ứng phó, tận dụng cơ hội để bước vào 
giai đoạn phát triển bền vững hơn. 

- Đội ngũ cán bộ của Công ty có trình độ, đã từng bước trưởng thành trong quá trình 
thực hiện công tác tư vấn tại các công trình lớn, công trình trọng điểm. 

 Khó khăn 

- Trong năm 2013, kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục khó khăn, thậm chí một 
số mặt còn khó khăn hơn năm 2012, các chính sách vĩ mô của Chính phủ 
thường xuyên thay đổi, lạm phát đã được kiềm chế nhưng nguy cơ giảm phát có 
thể sảy ra; vẫn với mục tiêu tiếp tục ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế 
vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý của Chính phủ, do đó vẫn còn có nhiều 
khó khăn, trở ngại nhất định trong việc tìm kiếm công việc và triển khai các dự 
án đầu tư của Công ty.  

- Các doanh nghiệp dịch vụ tư vấn xây dựng phải chịu thách thức lớn trong hội 
nhập kinh tế quốc tế hiện nay do trình độ phát triển còn hạn chế. Trong khi đó 
lĩnh vực dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng ngày càng đòi hỏi chất lượng sản phẩm có 
hàm lượng chất xám cao. Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp tư vấn của 
Việt Nam nói chung, của Công ty nói riêng còn chưa cao nên rất khó nhận và 
tìm kiếm được việc làm.  

- Thị trường của các dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng truyền thống của Công ty đang 
dần bị thu hẹp. 

- Việc nghiệm thu thanh toán công tác tư vấn thiết kế, khảo sát và thí nghiệm gặp 
rất nhiều khó khăn do chủ đầu tư khó khăn trong việc thu xếp được vốn cho dự 
án. 

- Những thách thức về phát triển, nâng cao nguồn nhân lực của Công ty về lực 
lượng cán bộ quản lý, chuyên gia kỹ thuật chuyên sâu, cán bộ lành nghề chưa thể 
giải quyết trong một thời gian ngắn, trong khi hiện tượng “chảy máu chất xám” 
trong lĩnh vực tư vấn đã và đang diễn ra. 

2. Mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 

- Tích cực chỉ đạo đôn đốc các đơn vị trực thuộc chủ động tiến hành nghiệm thu 
và lập phiếu giá thanh toán khối lượng công việc hoàn thành. Đẩy nhanh công 
tác thu hồi vốn và công nợ tại các công trình trọng điểm, giải quyết dứt điểm 
các khoản nợ tồn đọng lâu ngày.  
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- Thu xếp nguồn vốn để trả cổ tức cho các cổ đông năm 2011 và 2012. 

- Xây dựng phương án thoái vốn đầu tư của Công ty vào các doanh nghiệp khác 
hoạt động không hiệu quả. 

- Xây dựng các cơ chế, chính sách quản lý phù hợp với điều kiện phát triển của 
thị trường, đưa ra các giải pháp đột phá để tạo việc làm cho người lao động. 

- Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ tư vấn đáp ứng với yêu cầu ngày càng 
cao của thị trường.  

- Phối hợp và tăng cường công tác giám sát với Ban giám đốc điều hành trong chỉ 
đạo SXKD để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2013. 

3. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2013 

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh  : 95.045 triệu đồng 

- Doanh thu     : 91.301 triệu đồng 

- Nộp ngân sách    : 12.215 triệu đồng 

- Lợi nhuận      

 Lợi nhuận trước thuế    : 04.086 triệu đồng 

 Lợi nhuận sau thuế    : 03.065 triệu đồng 

- Thu nhập bình quân lao động/tháng :   6,385 triệu đồng 

- Đầu tư      :   1.000 triệu đồng 

Kính thưa Quý cổ đông: Trên đây là những nội dung cơ bản kết quả thực hiện 
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012, kết quả công tác quản lý SXKD của 
HĐQT năm 2012, mục tiêu nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2013. 

Kính mong Quý cổ đông đóng góp ý kiến bổ sung cho bản báo cáo đạt kết quả tốt. 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trịnh Văn Thới 
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c«ng ty cæ phÇn t vÊn S«ng §µ 
Nhµ G9 -  Sè 495 - §êng NguyÔn Tr·i – QuËn Thanh Xu©n – Thµnh phè Hµ Néi 
Tel: (04) 35522205                       Fax: (04)38545855 
Website: www.sdcc.com.vn          E-mail:  tuvansongda@sdcc.com.vn 

 

Sè:     02   /SDCC-BKS                                        Hµ néi, ngµy     th¸ng 3 n¨m 2013        

 

B¸o c¸o cña ban kiÓm so¸t 
Tr×nh §¹i héi cæ ®«ng thêng niªn n¨m 2013 

 

Thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Ban kiÓm so¸t theo ®iÒu lÖ cña C«ng ty, 
Ban kiÓm so¸t xin b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kiÓm so¸t n¨m 2012 cña C«ng ty 
cæ phÇn t vÊn S«ng §µ víi c¸c néi dung sau: 

I.  T×nh h×nh thùc hiÖn nghÞ QuyÕt cña §¹i Héi §ång Cæ 

®«ng n¨m 2012 

1.  Thùc hiÖn ph©n phèi lîi nhuËn vµ trÝch lËp quü n¨m 2011 

C«ng ty ®· tiÕn hµnh ph©n phèi lîi nhuËn n¨m 2011 vµ trÝch lËp quü theo 
®óng ph¬ng ¸n §¹i héi ®«ng n¨m 2012 ®· th«ng qua.  

2. T×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch SXKD n¨m 2012 

TT Tªn chØ tiªu §¬n vÞ 
KÕ 

ho¹ch 
Thùc 
hiÖn 

% hoµn 
thµnh 

1 Tæng gi¸ trÞ SXKD 106 ®ång 129.300 113.515 88% 

 -  Kh¶o s¸t 106 ®ång 19.000 52.528 276% 

 - ThiÕt kÕ 106 ®ång 49.481 18.983 38% 

 - T vÊn gi¸m s¸t 106 ®ång 17.616 8.408 48% 

 - ThÝ nghiÖm 106 ®ång 32.000 32.728 102% 

 - SXKD kh¸c 106 ®ång 11.203 868 8% 

2 Doanh thu b¸n hµng 106 ®ång 113.460 103.291 91% 

3 Thu tiÒn vÒ tµi kho¶n 106 ®ång 120.000 77.544 65% 

4 Nép ng©n s¸ch 106 ®ång 14.103 10.267 72,8% 

5 Lîi nhuËn tríc thuÕ 106 ®ång 8.461 6.295 77% 

6 Thu nhËp b×nh qu©n 106 ®ång 6.774 6.407 93% 

8 KÕ ho¹ch ®Çu t 106 ®ång 16.107 1.321 8% 
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3.  T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Çu t n¨m 2012 

 §Çu t n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt: Thùc hiÖn 1.321 triÖu ®ång/16.107 
triÖu ®ång kÕ ho¹ch ®¹t 8% kÕ ho¹ch. 

 Nguyªn nh©n thùc hiÖn ®Çu t ®¹t 8% kÕ ho¹ch chñ yÕu lµ do dù ¸n khu 
c«ng nghÖ cao Hßa L¹c tiÕn ®é cÊp giÊy chøng nhËn ®Çu t cña Ban qu¶n lý khu 
c«ng nghÖ cao Hßa l¹c chËm so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra, bªn c¹nh ®ã viÖc huy ®éng 
vèn ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c ®Çu t n¨m 2012 cũng gÆp nhiÒu khã kh¨n. 

II.  T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty n¨m 2012 

1.  B¸o c¸o tµi chÝnh C«ng ty t¹i thêi ®iÓm 31/12/2012 

                          §¬n vÞ tÝnh: §ång 

A Tæng tµi s¶n 194,910,964,928  

I Tµi s¶n ng¾n h¹n 161,369,929,119  

1  TiÒn vµ c¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn  4,348,877,612  

  TiÒn mÆt vµ tiÒn göi ng©n hµng 4,348,877,612  

2  C¸c kho¶n ph¶i thu 118,807,786,835  

  Ph¶i thu kh¸ch hµng 108,794,765,828  

  Tr¶ tríc cho ngêi b¸n 839,917,001  

  C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c  10,247,379,251  

  Dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi (*) (1,074,275,245) 

3  Hµng tån kho 32,157,030,506  

  Nguyªn liÖu, vËt liÖu 8,382,203  

  S¶n xuÊt kinh doanh dë dang 32,148,648,303  

4  Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c  6,056,234,166  

II  Tµi s¶n dµi h¹n  33,541,035,809  

1  Tµi s¶n cè ®Þnh  2,586,208,038  

2  C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh dµi h¹n  30,817,400,003  

  C«ng ty CP Cao su Phó riÒng 2,400,000,000  

  C«ng ty CP §Çu t vµ Th¬ng m¹i S«ng §µ 1,500,000,003  

  C«ng ty CP thñy ®iÖn §¨k §oa 24,000,000,000  

  C«ng ty TNHH T vÊn kü thuËt ViÖt nam - Canada 2,417,400,000  

  Công ty cổ phần PT Đô thị và nông thôn Sông Đà 500,000,000  

3  Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c  137,427,768  

4  Lîi thÕ th¬ng m¹i 0  
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B Tæng nguån vèn 194,910,964,928 

I Nî ph¶i tr¶ 145,326,029,096 

1 Nî ng¾n h¹n 144,648,261,777 

 Vay vµ nî ng¾n h¹n 6,253,572,000 

 Ph¶i tr¶ ngêi b¸n 58,384,654,388 

 Ngêi mua tr¶ tiÒn tríc 21,981,749,530 

 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ níc 9,212,915,950 

 Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng 27,950,078,235 

 Chi phÝ ph¶i tr¶ 753,320,227 

 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 19,213,717,002 

 Quü khen thëng phóc lîi 898,254,445 

2 Nî dµi h¹n 677,767,319 

 Ng©n hµng c«ng th¬ng Thanh Xu©n 207,730,000 

 Quỹ khoa học công nghệ 470,037,319 

II Vèn chñ së h÷u 49,584,935,832 

 Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u 26,097,100,000 

 Vèn kh¸c cña chñ së h÷u 8,502,618,712 

 Cæ phiÕu quü (620,000) 

 Chªnh lÖch tû gi¸ 0 

 Quü ®Çu t ph¸t triÓn 8,461,900,157 

 Quü dù phßng tµi chÝnh 2,232,483,904 

 Lîi nhuËn cha ph©n phèi 4,291,453,059 

 N¨m 2012 kÕt qu¶ SXKD cña c«ng ty cha hoµn thµnh kÕ ho¹ch vÒ chØ 
tiªu lîi nhuËn nguyªn nh©n chñ yÕu lµ doanh thu gi¶m 7,1 tû ®ång, doanh thu 
ho¹t ®éng tµi chÝnh gi¶m. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng SXKD ®¹t 3,718 tû 
®ång/6,543 tû ®ång lîi nhuËn tríc thuÕ, sè thu nhËp kh¸c bï trõ víi chi phÝ 
kh¸c lµ 2,8 tû ®ång,  lµ do quyÕt to¸n thuÕ víi Côc thuÕ Hµ Néi gi¶m trõ chi phÝ 
lµm t¨ng thu nhËp. 
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2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD n¨m 2012 

          §¬n vÞ tÝnh: §ång 

TT ChØ tiªu Gi¸ trÞ 

1 Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 103,290,962,004 

2 C¸c khoản giảm trừ doanh thu 224,052,227 

3 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 61,456,373 

4 Gi¸ vèn hµng b¸n 87,691,177,982 

5 Chi phÝ qu¶n lý Doanh nghiÖp 9,678,715,879 

6 Chi phÝ tµi chÝnh 2,040,361,139 

 Trong ®ã: Chi phÝ l·i vay 1,886,423,774 

7 Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng SXKD 3,718,111,150 

8 Thu nhËp kh¸c 5,445,159,267 

9 Chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c kh¸c 2,619,357,871 

10 Lîi tøc kh¸c 2,825,801,396 

11 Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ 6,543,912,546 

12 Chi phÝ thuÕ thu nhËp hiÖn hµnh 2,252,459,487 

13 Lîi nhuËn sau thuÕ 4,291,453,059 

14 L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu 1,685 

 

III.  ViÖc chÊp hµnh ®iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng cña H§QT, 

Tæng Gi¸m ®èc 

1. C«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cña H§QT 

- Hoµn thµnh môc tiªu, tiÕn ®é, ®¶m b¶o chÊt lîng t vÊn x©y dùng t¹i c¸c 
c«ng tr×nh träng ®iÓm, c¬ b¶n ®¸p øng yªu cÇu cña Chñ ®Çu t. 

- Duy tr× sù æn ®Þnh, ®¶m b¶o viÖc lµm cho 495 CBCNV víi møc thu nhËp 
b×nh qu©n lµ 6,3 triÖu ®ång/th¸ng. 

- TËp trung chØ ®¹o, ®Èy m¹nh c«ng t¸c thu håi vèn. Hµng tuÇn tæ chøc häp 
kiÓm ®iÓm thu håi vèn toµn c«ng ty, trong ®ã cã ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cô 
thÓ cho tõng ®¬n vÞ, phßng ban, cô thÓ ®Õn tõng ngêi vµ tõng c«ng viÖc tõ 
kh©u t¹m øng, nghiÖm thu kü thuËt, lËp phiÕu gi¸ ®Õn thu håi c«ng nî. 
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- Thùc hiÖn viÖc kiÓm tra vµ chØ ®¹o c«ng t¸c s¶n xuÊt t¹i c¸c c«ng tr×nh, tËp 
trung lùc lîng thùc hiÖn c«ng t¸c t vÊn thiÕt kÕ, gi¸m s¸t t¹i c¸c c«ng 
tr×nh: thñy ®iÖn §¨k®rinh, thñy ®iÖn Lai Ch©u, thñy ®iÖn NËm ChiÕn thñy 
®iÖn Xªkaman 3... 

- T¨ng cêng c«ng t¸c xóc tiÕn vµ ®Èy m¹nh tiÕp thÞ ®Ó nhËn thùc hiÖn ®Çu t, 
t vÊn c¸c dù ¸n x©y dùng thuû ®iÖn, c¸c dù ¸n h¹ tÇng, ®« thÞ. 

- §· tiÕn hµnh söa ®æi vµ ban hµnh míi  mét sè quy chÕ, quy ®Þnh qu¶n lý néi 
bé cho phï hîp víi m« h×nh c«ng ty thµnh viªn cña Tæng c«ng ty S«ng §µ, 
t¹o ra sù thèng nhÊt trong qu¶n lý. Trong n¨m 2012 Héi ®ång qu¶n trÞ ®· 
ph¸t hµnh 20 NghÞ quyÕt vµ QuyÕt ®Þnh. 

- Bªn c¹nh ®ã Héi ®ång qu¶n trÞ ®· thùc hiÖn nhiÖm vô chØ ®¹o, gi¸m s¸t ho¹t 
®éng cña Ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh th«ng qua viÖc: 

    + Tham dù vµ cã ý kiÕn chØ ®¹o trong c¸c cuéc häp ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt cña 
Ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh vÒ viÖc triÓn khai c¸c NghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh cña 
Héi ®ång qu¶n trÞ. 

    + Tham dù vµ cã ý kiÕn chØ ®¹o trong c¸c cuéc häp vÒ chÝnh s¸ch cña Ngêi 
lao ®éng, c«ng t¸c tæ chøc, c¸c cuéc häp vÒ x©y dùng kÕ ho¹ch, giao kÕ 
ho¹ch SXKD cho c¸c Chi nh¸nh , ®¬n vÞ trùc thuéc. 

 - Theo dâi qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, chØ ®¹o vµ gãp ý c¸c vÊn 
®Ò n¶y sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. 

2.  Ho¹t ®éng cña Ban Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh 

Trªn c¬ së NghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc 
C«ng ty ®· tæ chøc triÓn khai c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh kÞp thêi, 
s¸t sao, mang l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh trong t×nh h×nh kinh tÕ thÕ giíi nãi chung 
vµ trong níc nãi riªng ®ang gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Cô thÓ : 

-  §¹t 88% chØ tiªu kÕ ho¹ch gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2012, hoµn 
thµnh c¬ b¶n c¸c môc tiªu, tiÕn ®é thiÕt kÕ t¹i c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm. 

- Trong n¨m 2012, C«ng ty ®· ®¶m b¶o tiÕn ®é vµ chÊt lîng cña c«ng t¸c t 
vÊn ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña Chñ ®Çu t ®ång thêi gãp phÇn hoµn thµnh 
c¸c môc tiªu tiÕn ®é t¹i c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm nh: khëi c«ng, ng¨n 
s«ng c«ng tr×nh thñy ®iÖn §ång Nai 5, chèng lò thñy ®iÖn Lai Ch©u, ph¸t 
®iÖn nhµ m¸y thñy ®iÖn NËm ChiÕn vµ ®Æc biÖt lµ kh¸nh thµnh nhµ m¸y 
thñy ®iÖn S¬n La,.. Tuy nhiªn viÖc chñ ®Çu t chËm triÓn khai c«ng t¸c kh¶o 
s¸t, lËp dù ¸n ®Çu t, thiÕt kÕ, t vÊn gi¸m s¸t vµ thÝ nghiÖm cña mét sè 
c«ng tr×nh lín nh: CTT§ Sª K«ng 3, thñy ®iÖn Xªkaman 4, thñy ®iÖn B¶o 
L©m, thñy ®iÖn SËp ViÖt, thñy ®iÖn Minh L¬ng,... ®· khiÕn cho tæng gi¸ trÞ 
s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn C«ng ty n¨m 2012 kh«ng hoµn thµnh kÕ 
ho¹ch ®Ò ra. 

-  ChØ ®¹o viÖc x©y dùng hÖ thèng kÕ ho¹ch quý, n¨m cña cña toµn C«ng ty. 
Thùc hiÖn viÖc ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ vµ uû quyÒn ký hîp ®ång kinh tÕ 
cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc theo ®óng §iÒu lÖ, Quy chÕ qu¶n lý vµ ph©n cÊp 
hîp ®ång kinh tÕ.  

-  T¨ng cêng chØ ®¹o c«ng t¸c thu håi vèn vµ c«ng nî, ®¶m b¶o vèn phôc vô 
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ.  



 6 

-  C©n ®èi ®¶m b¶o ®ñ m¸y mãc, thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh cña 
®¬n vÞ. Kh«ng ®Çu t trµn lan, thiÕu khoa häc. 

-  C«ng t¸c nh©n sù, tuyÓn dông, ®µo t¹o, ký kÕt hîp ®ång lao ®éng ®Òu thùc 
hiÖn ®óng theo c¸c quy ®Þnh vµ quy chÕ cña C«ng ty. 

IV.   NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ cña Ban kiÓm so¸t 

1. NhËn xÐt 

- Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh C«ng ty ®· ho¹t ®éng ®óng 
chøc n¨ng nhiÖm vô, ®Þnh híng ph¸t triÓn cña C«ng ty, tu©n thñ ®óng LuËt 
doanh nghiÖp vµ ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty.  

- Ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh ®· triÓn khai c¸c NghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh cña 
H§QT C«ng ty mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng SXKD ®¹t 
hiÖu qu¶, hoµn thµnh  møc c¸c chØ tiªu chñ yÕu do §¹i héi ®ång cæ ®«ng 
th«ng qua nh trªn. 

- C«ng ty ®· ban hµnh ®Çy ®ñ hÖ thèng c¸c quy chÕ qu¶n lý néi bé phôc vô 
cho c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh. 

- Trong n¨m 2012, Ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng ty ®· ®Èy m¹nh thu vèn vµ 
¸p dông mäi biÖn ph¸p ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ, céng víi sù c¹nh tranh gay g¾t 
víi c¸c ®¬n vÞ t vÊn trong, ngoµi ngµnh, ®· khiÕn C«ng ty ph¶i gi¶m gi¸ 
Hîp ®ång rÊt nhiÒu míi cã thÓ t×m kiÕm ®îc c«ng viÖc, th¾t chÆt tÝn dông 
cña ChÝnh phñ nªn mét sè c«ng tr×nh lín do chñ ®Çu t dõng hoÆc kh«ng 
vay ®îc vèn nªn s¶n lîng, doanh thu kh«ng ®¹t kÕ ho¹ch: hoµn thµnh 
88% s¶n lîng; 96% doanh thu so víi kÕ ho¹ch.  

- C¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng cßn qu¸ lín, C«ng ty ph¶i vay ng©n 
hµng ®Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh vµ tr¶ l¬ng ngêi lao ®éng dÉn ®Õn 
gi¸ trÞ dë dang lín, chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ tiÕp thÞ ®Êu thÇu, chi phÝ l·i 
vay t¨ng cao (riªng chi phÝ nµy ®· lµm lîi nhuËn cña C«ng ty gi¶m 1,8 tû 
®ång), kÐo theo ®ã lµ nh÷ng khã kh¨n trong viÖc c©n ®èi tµi chÝnh vµ triÓn 
khai c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty nªn tæng gi¸ trÞ lîi 
nhuËn toµn C«ng ty chØ ®¹t: 6,5 tû ®ång b»ng 77% kÕ ho¹ch n¨m. 

2. KiÕn nghÞ 

- ViÖc ®Çu t n¨ng cao n¨ng lùc cÇn ph¶i c©n nh¾c ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ cao 
nhÊt. §ång thêi C«ng ty thêng xuyªn theo dâi, ®«n ®èc t¨ng cêng thu håi 
c«ng nî ®Ó bæ sung vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh gi¶m chi phÝ l·i 
vay vèn lu ®éng, t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh. 

-  T¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra néi bé, duy tr× thêng xuyªn c«ng t¸c ph©n 
tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó ph¸t hiÖn nh÷ng tån t¹i trong c«ng 
t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt vµ qu¶n lý tµi chÝnh cña C«ng ty ®Ó cã biÖn ph¸p 
kh¾c phôc kÞp thêi. 

-  Cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o cô thÓ díi c¸c h×nh thøc tù më líp hoÆc cö c¸n bé ®i 
häc c¸c líp n©ng cao nghiÖp vô trong níc vÒ c¶ ngo¹i ng÷ vµ chuyªn m«n, 
t¨ng cêng ®µo t¹o t¹i chç qua viÖc khuyÕn khÝch nh÷ng c¸n bé cã n¨ng 
lùc, giµu kinh nghiÖm nhËn kÌm cÆp c¸c nh©n viªn míi ®Ó dÇn dÇn chñ 
®éng ®¸p øng nguån nh©n lùc, phôc vô nhu cÇu ph¸t triÓn dµi h¹n cña C«ng 
ty.  
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-  ChÕ ®é tiÒn l¬ng ph¶i áp dụng khoa học sao cho khuyÕn khÝch nh÷ng 
ngêi cã n¨ng lùc thùc sù ®Ó hä g¾n bã l©u dµi víi c«ng ty tr¸nh t×nh tr¹ng 
®· vµ ®ang ch¶y m¸u chÊt x¸m nh hiÖn nay. 

-  TiÕp tôc xem xÐt viÖc ®Þnh biªn lùc lîng gi¸n tiÕp vµ bè trÝ nh©n lùc t¹i c¸c 
vÞ trÝ s¶n xuÊt ®¶m b¶o ph¸t huy tèi ®a n¨ng lùc, tr×nh ®é cña tõng CBCNV. 
Lu«n quan t©m ®Õn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch, ®êi sèng tinh thÇn liªn quan ®Õn 
ngêi lao ®éng, gióp ngêi lao ®éng yªn t©m c«ng t¸c vµ ngµy cµng g¾n bã 
víi C«ng ty. 

-   Thêng xuyªn xem xÐt viÖc thùc hiÖn c¸c quy chÕ ®· ®îc ban hµnh, tiÕp 
tôc rµ so¸t söa ®æi, bæ sung cho phï hîp víi quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ t×nh 
t×nh thùc tÕ cña §¬n vÞ. 

V.  Ph¬ng híng nhiÖm vô n¨m 2013 cña Ban kiÓm so¸t : 

1.  TiÕp tôc thùc thi chøc n¨ng kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng ®iÒu hµnh qu¶n 
lý cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban Tæng gi¸m ®èc C«ng ty trong viÖc triÓn 
khai nghÞ quyÕt cña §¹i Héi ®ång cæ ®«ng n¨m 2013. 

2.  Xem xÐt c¸c b¸o c¸o cña C«ng ty vÒ: T×nh h×nh tµi chÝnh, t×nh h×nh s¶n xuÊt 
kinh doanh, thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t, c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng tiÒn l¬ng 
vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan kh¸c. 

3.  Xem xÐt tÝnh hîp lý cña c¸c v¨n b¶n qu¶n lý néi bé C«ng ty ®· ban hµnh. 
Tham gia gãp ý kiÕn vÒ c¸c v¨n b¶n cña Héi ®ång qu¶n trÞ tríc khi ban 
hµnh. 

4.  §Ò nghÞ §¹i héi ®ång cæ ®«ng giao cho Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t 

C«ng ty lùa chän mét ®¬n vÞ kiÓm to¸n ®îc Bé tµi chÝnh vµ ñy ban chøng 
kho¸n Nhµ níc cho phÐp kiÓm to¸n c¸c c«ng ty niªm yÕt, tiÕn hµnh kiÓm 
to¸n b¸o c¸o Tµi chÝnh n¨m 2013 cho C«ng ty ®ång thêi tham gia th¶o luËn 
víi §¬n vÞ kiÓm to¸n vÒ møc phÝ kiÓm to¸n, tÝnh chÊt vµ ph¹m vi kiÓm to¸n. 

5. Trªn c¬ së nhiÖm vô cña n¨m 2013, Ban kiÓm so¸t sÏ cã ch¬ng tr×nh ho¹t 
®éng cho tõng quý vµ ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ cho tõng thµnh viªn trong 
Ban ®Ó triÓn khai thùc hiÖn. 

Trªn ®©y lµ b¸o c¸o cña Ban kiÓm so¸t vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng 
ty n¨m 2012 vµ phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Ban Kiểm soát, xin kÝnh 
tr×nh §¹i héi. 

Ban kiÓm so¸t 

 

Thµnh viªn 

 

 

 

 

 

TRëng ban 

 

 

NguyÔn ThÞ Lîi NguyÔn Minh TiÕn 
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c«ng ty cæ phÇn t vÊn S«ng §µ 
Nhµ G9  -  Sè 495 - §êng NguyÔn Tr·i - QuËn Thanh Xu©n - Thµnh phè Hµ Néi 

Tel: (04) 38542209 *Fax: (04) 38545855 
Website: www.sdcc.com.vn *E-mail: tuvansongda@sdcc.com.vn 

 
                Hµ néi, ngµy     th¸ng  5 n¨m 2013 

 

B¸o c¸o cña ban tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh  

tr×nh §H§C§ thêng niªn n¨m 2013  

vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô sxkd n¨m 2012,  

KÕ ho¹ch sxkd n¨m 2013 vµ c¸c gi¶I ph¸p thùc hiÖn 

 

I.  ®¸nh gi¸ kh¸I qu¸t vÒ T×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô sxkd 

n¨m 2012 

N¨m 2012 lµ mét n¨m ®Çy th¸ch thøc ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c 
doanh nghiÖp nãi chung vµ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc t vÊn 
x©y dùng nãi riªng. §ã lµ hÖ qu¶ cña mét lo¹t nh÷ng khã kh¨n gÆp ph¶i, tõ viÖc ¶nh 
hëng cña chÝnh s¸ch thÆt chÆt tiÒn tÖ, l·i suÊt vay cao, ®Õn nh÷ng t¸c ®éng cña cuéc 
khñng ho¶ng tµi chÝnh vµ kinh tÕ toµn cÇu. Nh÷ng yÕu tè bÊt lîi trªn ®· vµ ®ang t¸c 
®éng m¹nh ®Õn mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t x©y dùng, më réng 
thÞ trêng vµ t×m kiÕm c«ng viÖc cña C«ng ty. Cô thÓ: 

 Do chñ ®Çu t kh«ng thu xÕp ®îc vèn gi¶i ng©n theo tiÕn ®é dù ¸n nªn c«ng t¸c 
nghiÖm thu thanh to¸n gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n dÉn ®Õn gi¸ trÞ dë dang, c«ng nî lín, 
chi phÝ tµi chÝnh n¨m 2012 t¨ng cao. 

 C«ng ty ph¶i c¹nh tranh gay g¾t vÒ gi¸ t vÊn x©y dùng víi c¸c ®¬n vÞ t vÊn kh¸c. 
§Æc biÖt lµ trong khi ®¬n gi¸ kh¶o s¸t, thÝ nghiÖm, thiÕt kÕ kh«ng ®îc ®iÒu chØnh th× 
gi¸ c¸c chi phÝ ®Çu vµo nh gi¸ nhiªn liÖu, vËt t, trang thiÕt bÞ chuyªn dïng phôc vô 
c«ng t¸c kh¶o s¸t, thÝ nghiÖm vµ c¸c phÇn mÒm tÝnh to¸n cÇn thiÕt cho c«ng t¸c t 
vÊn ®Òu t¨ng cao h¬n so víi c¸c n¨m tríc. §©y sÏ lµ mét ¸p lùc lín cña C«ng ty 
trong viÖc ®¶m b¶o hoµn thµnh c¸c chØ tiªu doanh thu, lîi nhuËn trong n¨m 2012 vµ 
c¸c n¨m tiÕp theo. 

Trong ®iÒu kiÖn hÕt søc khã kh¨n nªu trªn th× sù chØ ®¹o, ®iÒu hµnh quyÕt liÖt cña 
Ban l·nh ®¹o C«ng ty cïng víi sù nç lùc phÊn ®Êu kh«ng mÖt mái cña tËp thÓ c¸n 
bé, c«ng nh©n viªn. TÊt c¶ ®· ®oµn kÕt, thèng nhÊt víi quyÕt t©m cao, chñ ®éng, 
s¸ng t¹o, triÓn khai ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p nh»m ®¶m b¶o ®êi sèng cho CBCNV, Cô 
thÓ nh sau: 

1. Tæng gi¸ trÞ SXKD thùc hiÖn 113,5 tû ®ång/KH lµ 129,3 tû ®ång ®¹t 88% kÕ 
ho¹ch n¨m.  

Trong n¨m 2012, C«ng ty ®· ®¶m b¶o tiÕn ®é vµ chÊt lîng cña c«ng t¸c t vÊn ®¸p 
øng ®îc yªu cÇu cña Chñ ®Çu t ®ång thêi gãp phÇn hoµn thµnh c¸c môc tiªu tiÕn 
®é t¹i c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm nh: khëi c«ng, ng¨n s«ng c«ng tr×nh thñy ®iÖn 
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§ång Nai 5, chèng lò thñy ®iÖn Lai Ch©u, ph¸t ®iÖn nhµ m¸y thñy ®iÖn NËm ChiÕn 
vµ ®Æc biÖt lµ kh¸nh thµnh nhµ m¸y thñy ®iÖn S¬n La,.. Tuy nhiªn viÖc chñ ®Çu t 
chËm triÓn khai c«ng t¸c kh¶o s¸t, lËp dù ¸n ®Çu t, thiÕt kÕ, t vÊn gi¸m s¸t vµ thÝ 
nghiÖm cña mét sè c«ng tr×nh lín nh: CTT§ Sª K«ng 3, thñy ®iÖn Xªkaman 4, 
thñy ®iÖn B¶o L©m, thñy ®iÖn SËp ViÖt, thñy ®iÖn Minh L¬ng,... ®· khiÕn cho tæng 
gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn C«ng ty n¨m 2012 kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch 
®Ò ra. 

2. Tæng doanh thu thùc hiÖn 103 tû ®ång/KH lµ 113,5 tû ®ång ®¹t 91% kÕ ho¹ch 
n¨m.  

- Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do ¶nh hëng bëi c«ng t¸c chuÈn bÞ vÒ nguån vèn, thñ tôc 
®Çu t, phª duyÖt dù ¸n, phª duyÖt thiÕt kÕ cña c¸c Chñ ®Çu t nªn viÖc thùc hiÖn 
c«ng t¸c nghiÖm thu thanh to¸n còng chËm so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra. V× vËy, cã mét sè 
c«ng tr×nh mÆc dï ®· nghiÖm thu khèi lîng, lªn phiÕu gi̧  nhng C«ng ty cha xuÊt 
hãa ®¬n vµ cha h¹ch to¸n doanh thu. Tuy nhiªn trong n¨m C«ng ty ®· tËp trung ®Èy 
m¹nh nghiÖm thu thanh to¸n ®èi víi phÇn s¶n lîng míi thùc hiÖn (®©y lµ n¨m thø 2 
liªn tiÕp s¶n lîng lµm ra ®Õn ®©u thu håi ®Õn ®Êy) vµ mét sè c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ 
lín nh: c«ng tr×nh thñy ®iÖn Lai Ch©u gi¸ trÞ lµ 45,6 tû ®ång, thñy ®iÖn NËm ChiÕn 
gi¸ trÞ lµ 4,7 tû ®ång, thñy ®iÖn §ak®rinh gi¸ trÞ lµ 4,5 tû ®ång, thñy ®iÖn B¶n Ch¸t 
gi¸ trÞ lµ 4 tû ®ång, thñy ®iÖn Xªkaman 3 gi¸ trÞ lµ 3,8 tû ®ång, thñy ®iÖn §ång Nai 5 
gi¸ trÞ lµ 2,1 tû ®ång,... lµm t¨ng hiÖu qu¶ thu håi vèn vµ gi¶m s¶n lîng dë dang. 

- Trong n¨m 2012, toµn C«ng ty thu håi ®îc 77,5 tû ®ång c«ng nî b»ng 65% kÕ 
ho¹ch n¨m. Mét sè c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín nh: CTT§ Lai Ch©u gi¸ trÞ lµ 41 tû 
®ång, CTT§ Xªkaman 3 gi¸ trÞ lµ 7 tû ®ång, CTT§ §¨k®rinh gi¸ trÞ lµ 6,9 tû ®ång, 
CTT§ B¶n Ch¸t gi¸ trÞ lµ 5,2 tû ®ång, CTT§ Sª K«ng 3 gi¸ trÞ lµ 2,9 tû ®ång, CTT§ 
B¶n VÏ gi¸ trÞ lµ 1,7 tû ®ång vµ mét sè c«ng tr×nh cã c«ng nî ®· tån t¹i l©u ngµy nh 
CTT§ Pleikr«ng, CTT§ B×nh §iÒn, CTT§ B¶o L©m,...  

- Tuy nhiªn tæng gi¸ trÞ c«ng nî vµ dë dang cña C«ng ty vÉn cßn rÊt lín, tÝnh ®Õn 
31/12/2012 ®¹t 170,2 tû ®ång, trong ®ã gi̧  trÞ dë dang lµ 71,1 tû ®ång, gi̧  trÞ c«ng 
nî ph¶i thu lµ 99,1 tû ®ång. 

3. Tæng gi¸ trÞ nép ng©n s¸ch thùc hiÖn 10,2 tû ®ång/KH lµ 14,1 tû ®ång ®¹t 73% 
kÕ ho¹ch n¨m. 

4. Gi¸ trÞ lîi nhuËn thùc hiÖn: 6,5 tû ®ång/KH lµ 8,5 tû ®ång ®¹t 77% kÕ ho¹ch 
n¨m. 

- Trong n¨m 2012 vµ ®Æc biÖt lµ trong Quý III vµ quý IV C«ng ty ®· tiÕp tôc ®Èy m¹nh 
thu vèn vµ ¸p dông mäi biÖn ph¸p ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ tuy nhiªn víi nh÷ng khã kh¨n 
nh ®· nãi ë trªn ®Æc biÖt lµ doanh thu thùc hiÖn chØ ®¹t 96% kÕ ho¹ch ®Ò ra, céng 
víi sù c¹nh tranh gay g¾t víi c¸c ®¬n vÞ t vÊn trong, ngoµi ngµnh, c¸c tæ chøc t vÊn 
quèc tÕ ®· khiÕn C«ng ty ph¶i gi¶m gi¸ Hîp ®ång rÊt nhiÒu míi cã thÓ t×m kiÕm 
®îc c«ng viÖc. Trong khi ®ã c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng cßn qu¸ lín, trong 
n¨m C«ng ty ph¶i vay ng©n hµng 8,1 tû ®ång ®Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh vµ tr¶ 
l¬ng ngêi lao ®éng dÉn ®Õn lµm chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, 
chi phÝ tiÕp thÞ ®Êu thÇu, chi phÝ l·i vay t¨ng cao (riªng chi phÝ nµy ®· lµm lîi nhuËn 
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cña C«ng ty gi¶m 1,8 tû ®ång), kÐo theo ®ã lµ nh÷ng khã kh¨n trong viÖc c©n ®èi tµi 
chÝnh vµ triÓn khai c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty nªn tæng gi¸ trÞ lîi 
nhuËn C«ng ty chØ ®¹t: 6,5 tû ®ång b»ng 77% kÕ ho¹ch n¨m. 

- Tuy nhiªn ®©y còng lµ mét kÕt qu¶ tèt trong nç lùc c¾t gi¶m chi phÝ, ®¶m b¶o ®êi 
sèng cho h¬n 500 CBCNV víi møc thu nhËp b×nh qu©n lµ 6,3 triÖu ®ång/th¸ng. MÆt 
kh¸c ®a sè kh¸ch hµng nî cña C«ng ty vÉn lµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc nªn rñi ro 
kh«ng thu håi ®îc vèn lµ thÊp. Trong n¨m 2013, Ban TG§ sÏ tËp trung thu håi vèn 
®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ h¬n n÷a. 

5. Gi¸ trÞ ®Çu t thùc hiÖn: 1,3 tû ®ång/ kÕ ho¹ch lµ 16,1 tû ®ång ®¹t 8% kÕ ho¹ch 
n¨m. 

- TiÕp tôc hoµn thiÖn c¸c thñ tôc ph¸p lý ®Ó xin cÊp giÊy chøng nhËn ®Çu t vµ bíc 
®Çu triÓn khai thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng phÇn h¹ tÇng t¹i Dù ¸n khu nhµ ë kÕt hîp v¨n 
phßng Khu c«ng nghÖ cao Hoµ L¹c. 

- Trong n¨m 2012 C«ng ty ®· tiÕn hµnh ®Çu t n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh 
víi gi¸ trÞ ®¹t lµ 1,321 tû ®ång trong ®ã:  

 §Çu t thiÕt bÞ tin häc phôc vô c«ng t¸c thiÕt kÕ: 75,8 triÖu ®ång. 

 §Çu t thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c kh¶o s¸t: 811,3 triÖu ®ång. 

 §Çu t thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c thÝ nghiÖm: 433,5 triÖu ®ång. 

Nguyªn nh©n thùc hiÖn ®Çu t chØ ®¹t 8% kÕ ho¹ch chñ yÕu lµ do: t¹i dù ¸n Khu 
c«ng nghÖ cao Hoµ L¹c tiÕn ®é cÊp giÊy chøng nhËn ®Çu t cña Ban qu¶n lý khu 
c«ng nghÖ cao Hßa L¹c chËm so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra, bªn c¹nh ®ã viÖc huy ®éng vèn 
®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c ®Çu t trong n¨m 2012 còng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n.  

II.   kÕ ho¹ch S¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2013 

1.  Nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc trong n¨m 2013 

- Víi môc tiªu tiÕp tôc u tiªn kiÒm chÕ l¹m ph¸t, æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m«, duy tr× t¨ng 
trëng ë møc hîp lý ChÝnh phñ sÏ ¸p dông c¸c chÝnh s¸ch tiÒn tÖ chÆt chÏ, chÝnh 
s¸ch tµi kho¸ thÆt chÆt h¬n n÷a. Do ®ã, vÉn cßn cã rÊt nhiÒu khã kh¨n, trë ng¹i trong 
viÖc t×m kiÕm c«ng viÖc vµ triÓn khai c¸c dù ¸n ®Çu t cña C«ng ty. §Æc biÖt lµ viÖc 
thu xÕp nguån vèn ®Ó ®Çu t vµo Dù ¸n khu nhµ ë kÕt hîp v¨n phßng khu c«ng nghÖ 
cao Hßa L¹c. 

- TiÒm n¨ng vÒ thÞ trêng cña c¸c dÞch vô t vÊn ®Çu t x©y dùng ph¸t triÓn thuû ®iÖn - 
lÜnh vùc ho¹t ®éng truyÒn thèng cña C«ng ty ®ang dÇn bÞ thu hÑp. 

- C«ng ty ph¶i c¹nh tranh gay g¾t víi c¸c ®¬n vÞ t vÊn trong, ngoµi ngµnh, c¸c tæ chøc 
t vÊn quèc tÕ cã th¬ng hiÖu vµ uy tÝn vÒ gi¸ t vÊn x©y dùng ®Ó cã thÓ t×m kiÕm 
®îc c«ng viÖc. §Æc biÖt lµ trong khi ®¬n gi¸ kh¶o s¸t, thÝ nghiÖm, thiÕt kÕ kh«ng 
®îc ®iÒu chØnh th× gi̧  c¸c chi phÝ ®Çu vµo nh gi¸ nhiªn liÖu, vËt t, trang thiÕt bÞ 
chuyªn dïng phôc vô c«ng t¸c kh¶o s¸t, thÝ nghiÖm vµ c¸c phÇn mÒm tÝnh to¸n cÇn 
thiÕt cho c«ng t¸c t vÊn ®Òu t¨ng cao h¬n so víi c¸c n¨m tríc. §©y sÏ lµ mét ¸p lùc 
lín cña C«ng ty trong viÖc ®¶m b¶o hoµn thµnh c¸c chØ tiªu doanh thu, lîi nhuËn 
trong n¨m 2013 vµ c¸c n¨m tiÕp theo. 
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- ViÖc nghiÖm thu thanh to¸n c«ng t¸c t vÊn thiÕt kÕ, kh¶o s¸t vµ thÝ nghiÖm gÆp rÊt 
nhiÒu khã kh¨n do chñ ®Çu t khã kh¨n trong viÖc thu xÕp ®îc vèn cho dù ¸n. 

- Nh÷ng th¸ch thøc vÒ ph¸t triÓn, n©ng cao nguån nh©n lùc cña C«ng ty vÒ lùc lîng 
c¸n bé qu¶n lý, chuyªn gia kü thuËt chuyªn s©u, c¸n bé lµnh nghÒ cha thÓ gi¶i 
quyÕt trong mét thêi gian ng¾n, trong khi hiÖn tîng “ch¶y m¸u chÊt x¸m” trong 
lÜnh vùc t vÊn ®· vµ ®ang diÔn ra. 

2.  Môc tiªu nhiÖm vô träng t©m trong n¨m 2013 

Trªn c¬ së c¸c ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, dù b¸o xu thÕ thÞ trêng trong n¨m 2013, chiÕn 
lîc ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty S«ng §µ, c¸c nguån lùc thùc tÕ cña C«ng ty vµ t×nh 
h×nh íc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2012. Ban L·nh ®¹o C«ng ty 
®· x¸c ®Þnh ®Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2013 cÇn thiÕt ph¶i 
thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô sau:  

- Thø nhÊt, tÝch cùc chØ ®¹o ®«n ®èc c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc chñ ®éng tiÕn hµnh nghiÖm 
thu vµ lËp phiÕu gi̧  thanh to¸n khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh. §Èy nhanh c«ng 
t¸c thu håi vèn vµ c«ng nî t¹i c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm, gi¶i quyÕt døt ®iÓm c¸c 
kho¶n nî tån ®äng l©u ngµy. 

- Thø hai, c¬ cÊu l¹i ngµnh nghÒ, tæ chøc vµ n©ng cao nguån lùc cña C«ng ty. 

- Thø ba, rµ so¸t vµ ®iÒu chØnh c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch qu¶n lý cho phï hîp víi t×nh 
h×nh thùc tÕ. 

- Thø t, ®a ra c¸c gi¶i ph¸p ®ét ph¸ ®Ó t¹o viÖc lµm cho ngêi lao ®éng. 

3.  C¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch chñ yÕu 

- Trªn c¬ së íc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2012, C«ng ty ®Ò ra kÕ 
ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh giai ®o¹n 2013 -:- 2015 víi c¸c chØ tiªu kinh tÕ chñ yÕu 
nh sau: 

TT ChØ tiªu §¬n vÞ KH n¨m 2013 

I Tæng gi¸ trÞ SXKD 106® 95.045 

 Trong ®ã:   

- Gi̧  trÞ t vÊn lËp dù ̧ n, kh¶o ş t, thiÕt kÕ 106® 60.864 

- Gi̧  trÞ t vÊn qu¶n lý dù ̧ n 106® 10.131 

- 
Gi̧  trÞ t vÊn kiÓm tra vËt liÖu, ®¸nh gi̧  chÊt 
lîng c«ng tr×nh 

106® 24.050 

- Gi̧  trÞ kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ kh¸c 106®  

II Doanh thu 106® 91.301 

IV Lîi nhuËn 106® 4.086 

V Thu nhËp b×nh qu©n lao ®éng/th¸ng 106® 6,385 

4.  C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn 

- T¹o m«i trêng lµm viÖc thuËn lîi, hÊp dÉn t¹i C«ng ty th«ng qua viÖc x©y dùng v¨n 
hãa doanh nghiÖp, c¬ chÕ ®µo t¹o, an toµn lao ®éng cho ngêi lao ®éng vµ thiÕt bÞ xe 
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m¸y,v.v... §a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc khen thëng, x©y dùng c¬ chÕ thëng hîp lý 
®Æc biÖt chó träng ®Õn c¸c ®èi tîng lµ chñ nhiÖm dù ¸n, chñ tr× thiÕt kÕ vµ c¸c c¸n 
bé kü thuËt cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, hiÖu qu¶ nh»m ®éng viªn, khuyÕn khÝch 
CBCNV nhiÖt t×nh c«ng t¸c vµ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. 

- X©y dùng vµ hoµn chØnh §Ò ¸n “T¸i cÊu tróc vµ n©ng cao qu¶n trÞ C«ng ty giai ®o¹n 
2013 -:- 2015, tÇm nh×n ®Õn 2020” phï hîp víi ®Þnh híng ph¸t triÓn cña Tæng c«ng 
ty vµ t×nh h×nh thùc tÕ cña C«ng ty. 

- X©y dùng tèt kÕ ho¹ch tµi chÝnh, kh¶ n¨ng ph©n tÝch tµi chÝnh, qu¶n lý dßng tiÒn mét 
c¸ch linh ho¹t vµ hiÖu qu¶. Trong ®ã tËp trung t¨ng cêng qu¶n lý hiÖu qu¶ nguån 
vèn lu ®éng cña C«ng ty, gi¶m chi phÝ tµi chÝnh nh»m t¨ng lîi nhuËn cña C«ng ty. 

- T¨ng cêng c«ng t¸c theo dâi, ®«n ®èc vµ kiÓm so¸t c«ng nî. 

- §Èy m¹nh c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý, kiÓm so¸t chÆt chÏ viÖc vay vµ sö dông vèn lu 
®éng t¹i c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. Thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ. 

- TiÕp tôc nghiªn cøu liªn doanh, liªn kÕt, hîp t¸c víi c¸c C«ng ty, Tæng c«ng ty, TËp 
®oµn, c¸c tæ chøc tÝn dông (Ng©n hµng, C«ng ty tµi chÝnh) ®Ó ®a d¹ng hãa kªnh thu 
hót vèn vµ hîp t¸c ®Çu t ®èi víi c¸c dù ¸n cña C«ng ty. 

- TËp trung lùc lîng hoµn thµnh døt ®iÓm c«ng t¸c t vÊn x©y dùng t¹i c¸c Dù ¸n 
thuû ®iÖn ®· ký hîp ®ång víi kh¸ch hµng trong ®ã chñ yÕu lµ c¸c Dù ¸n cña Tæng 
c«ng ty S«ng §µ: CTT§ SªK«ng 3, Xekaman 3, XeKaman 4, NËm ChiÕn, S¬n La, 
Hña Na, §ång Nai 5, Lai Ch©u vµ c¸c Dù ¸n kh¸c nh CTT§ §¨k®rinh, §ak sin 1, 
... 

- §Èy nhanh viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu t¨ng vèn ®iÒu lÖ ®Ó phôc vô ®Çu t c¸c Dù ¸n 
C«ng ty ®· vµ ®ang triÓn khai nh: Dù ¸n khu nhµ ë t¹i Khu c«ng nghÖ cao Hoµ L¹c, 
Dù ¸n khu nhµ hçn hîp G9-G10, Dù ¸n khu nhµ ë cña CBCNV t¹i Hoµ B×nh. 

- X©y dùng ph¬ng ¸n chuyÓn ®æi m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp Kh¶o s¸t 
x©y dùng vµ Trung t©m ThÝ nghiÖm X©y dùng S«ng §µ. 

- Rµ so¸t l¹i hÖ thèng ®Þnh møc, ®¬n gi¸ néi bé; hiÖu chØnh vµ hoµn thiÖn c¸c quy chÕ 
qu¶n lý ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña C«ng ty. Ban hµnh quy ®Þnh míi vÒ 
tr¸ch nhiÖm cña kü s t vÊn thiÕt kÕ.  

- N©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c quan hÖ, qu¶ng b¸ th¬ng hiÖu C«ng ty; ®Èy m¹nh 
giíi thiÖu, tiÕp thÞ vµ t×m kiÕm kh¸ch hµng míi, kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cña C«ng ty. 
Chñ ®éng tham gia ®Êu thÇu t vÊn ®Ó t×m kiÕm thªm viÖc lµm, tËp trung vµo c¸c 
lÜnh vùc t vÊn x©y dùng c¸c Dù ¸n d©n dông vµ c«ng nghiÖp, dù ¸n thuû ®iÖn, t 
vÊn gi¸m s¸t, kh¶o s¸t c«ng tr×nh.  

- TiÕp tôc ®Èy m¹nh h¬n n÷a c«ng t¸c tiÕp thÞ t×m kiÕm c¸c dù ¸n víi c¸c Chñ ®Çu t 
(trong n¨m 2012 C«ng ty ®· thµnh lËp tæ thÞ trêng) ®Ó thùc hiÖn SXKD n¨m 2013 
trong ®ã tËp trung vµo c¸c lÜnh vùc t vÊn x©y dùng c¸c Dù ¸n d©n dông vµ c«ng 
nghiÖp, dù ¸n thuû ®iÖn, t vÊn gi̧ m s¸t, kh¶o s¸t c«ng tr×nh. Tõ ®Çu n¨m 2013 
C«ng ty ®· t×m kiÕm vµ tróng thÇu mét sè Gãi thÇu t vÊn nh: t vÊn gi¸m s¸t thi 
c«ng x©y dùng vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ - CTT§ §¨kL«, lËp dù ¸n ®Çu t - Dù ¸n më réng 
d©y chuyÒn nhµ m¸y s¶n xuÊt v¸n sî Ðp Gia Lai, kiÓm ®Þnh an toµn ®Ëp - CTT§ Srok 
Phu Miªng. Bªn c¹nh ®ã lµ mét sè dù ¸n kh¸c ®ang hoµn thiÖn hå s¬ dù thÇu nh: t 
vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng, gi¸m s¸t l¾p ®Æt thiÕt bÞ, thÈm tra thiÕt kÕ b¶n vÏ thi 
c«ng, thÈm tra b¶n vÏ thiÕt bÞ c«ng nghÖ - CTT§ VÜnh Hµ; t vÊn gi¸m s¸t thi c«ng 
x©y dùng vµ gi¸m s¸t l¾p ®Æt thiÕt bÞ - Dù ¸n Tßa nhµ trung t©m ®iÒu hµnh s¶n xuÊt 
t¹i Qu¶ng Ninh. 



 6 

KÝnh tha §¹i héi, thay mÆt cho Ban Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty, t«i ®· b¸o c¸o vµ tr×nh 
bµy ®Õn Quý vÞ ®¹i biÓu, Quý Cæ ®«ng vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô SXKD n¨m 
2012, kÕ ho¹ch SXKD n¨m 2013 vµ c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn cña C«ng ty Cæ phÇn T 
vÊn S«ng §µ. Trong n¨m 2013, Ban tæng gi̧ m ®èc cña C«ng ty sÏ nç lùc h¬n n÷a ®Ó 
tiÕp tôc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ trong 
níc vÉn cßn chÞu t¸c ®éng m¹nh mÏ tõ cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh thÕ giíi. 

Ban tæng gi̧ m ®èc C«ng ty tin tëng r»ng víi sù ñng hé, ®ång thuËn vµ tÝn nhiÖm 
cña c¸c cæ ®«ng, H§QT vµ CBCNV. Ban Tæng gi¸m ®èc sÏ hoµn thµnh tèt chøc 
tr¸ch cña m×nh ®Ó gãp phÇn vµo thµnh c«ng chung cña C«ng ty ®¸p øng ®îc niÒm 
tin cïng sù kú väng cña CBCNV vµ c¸c nhµ ®Çu t. 

Mét lÇn n÷a, t«i xin thay mÆt cho Ban tæng gi¸m ®èc, göi ®Õn c¸c quý vÞ ®¹i biÓu, 
quý cæ ®«ng, H§QT vµ CBCNV C«ng ty lêi chóc søc khoÎ vµ thµnh ®¹t. KÝnh chóc 
§¹i héi thµnh c«ng tèt ®Ñp. 

Xin tr©n träng c¶m ¬n! 

Tm. Ban tæng gi¸m ®èc C«ng ty 

         Tæng gi¸m ®èc  

  
 
 
 

                                                                         Ph¹m V¨n Hïng 
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