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BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

(Năm 2014) 

 

Kính gửi: -  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

-  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Sông Đà 25      

- Địa chỉ trụ sở chính: 100 Trường thi .TP Thanh Hoá. Tỉnh Thanh Hoá         

- Điện thoại: 0373.852 248          Fax: 0373 754 720         Email: Songda25.com.vn 

- Vốn điều lệ: 43.437.000.000 đồng  

- Mã chứng khoán: SDJ 

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013: 

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi 

họp tham 

dự 

Tỷ lệ Lý do không tham 

dự 

1 Phạm Văn Chung Chủ tịch 11 100%  

2 Hoàng Hải Việt Thành viên 11 100%  

3 Hoàng Sỹ Tiến Thành viên 11 100%  

2 Trần Nhật Tuân Thành viên 11 100%  

3 Lê Văn Quế Thành viên 11 100%  

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): 

 2.1 ChØ ®¹o c«ng t¸c X©y dùng, thùc hiÖn tæng kÕt nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 

2014 vµ ®Ò ra ph¬ng híng nhiÖm vô, gi¶i ph¸p thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch SXKD n¨m 

2015.  

 N¨m 2014 Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty ®· thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cô thÓ sau: 

 - Ra c¸c NghÞ quyÕt, QuyÕt ®Þnh phï hîp víi ph¸p luËt Nhµ níc vµ §iÒu lÖ, Quy chÕ, 

Quy ®Þnh cña C«ng ty ®Ó chØ ®¹o, gi¸m s¸t kÞp thêi ho¹t ®éng ®iÒu hµnh cña Ban Tæng gi¸m 

®èc liªn quan ®Õn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña C«ng ty.  

 - Héi ®ång qu¶n trÞ ®Þnh kú hµng th¸ng, quý ®· tæ chøc häp H§QT më réng, ®Ó ®¸nh gi¸ 

kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD cña C«ng ty trong kú, x©y dùng kÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn 

trong th¸ng, quý tiÕp theo. 

 - H§QT ®· x©y dùng kÕ ho¹ch c«ng t¸c vµ ph©n c«ng nhiÖm vô cho tõng thµnh viªn 

H§QT nh»m ph¸t huy n¨ng lùc vµ t¨ng cêng tr¸ch nhiÖm cña tõng thµnh viªn H§QT trong 

viÖc qu¶n lý, ®iÒu hµnh doanh nghiÖp. 

 - Tæ chøc thµnh c«ng §¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn n¨m 2014. 



- H§QT C«ng ty ®· chØ ®¹o Ban Tæng gi¸m ®èc C«ng ty thùc hiÖn nhiÖm vô kÕ ho¹ch 

SXKD n¨m 2014 theo môc tiªu NghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng. Cô thÓ: 

+ ChØ ®¹o x¸c ®Þnh kÞp thêi ®îc gi¸ trÞ dë dang tõng th¸ng t¹i c¸c c«ng tr×nh ®ang thi 

c«ng t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c ®iÒu hµnh. 

 + ChØ ®¹o t×m hiÓu ®îc nguån vèn cña chñ ®Çu t ®Ó tæ chøc ®iÒu hµnh thi c«ng hîp lý 

(chØ tËp trung thi c«ng c«ng tr×nh chñ ®Çu t cã vèn). 

 + ChØ ®¹o TG§ thùc hiÖn qu¶n lý chÆt chÏ nguån vèn trong s¶n xuÊt tõ viÖc theo dâi, 

kiÓm tra c«ng t¸c h¹ch to¸n vµ qu¶n lý dßng tiÒn. 

 - TiÕp tôc chØ ®¹o Ban thu håi c«ng nî nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p nh»m thu håi c«ng nî 

theo tõng giai ®o¹n, tõng thêi ®iÓm ®¹t hiÖu qu¶ h¬n. 

 - ChØ ®¹o thêng xuyªn c«ng t¸c tiÕn ®é, chÊt lîng, c«ng t¸c an toµn vÖ sinh lao ®éng, 

c«ng t¸c tiÕp thÞ t×m kiÕm viÖc lµm. 

  C¨n cø vµo quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng. Héi ®ång qu¶n trÞ ®· ®Èy m¹nh c«ng t¸c 

gi¸m s¸t ho¹t ®éng ®iÒu hµnh cña Ban Tæng gi¸m ®èc vµ c¸c c¸n bé qu¶n lý kh¸c nh»m ®¶m 

b¶o ho¹t ®éng cña c«ng ty ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt, tu©n thñ theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña ph¸p 

luËt, triÓn khai theo ®óng NghÞ quyÕt cña §H§C§ vµ c¸c nghÞ quyÕt cña H§QT c«ng ty ®· 

ban hµnh, th«ng qua viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh 

cña H§QT vµ c¸c kÕ ho¹ch nhiÖm vô SXKD cña c«ng ty. 

 Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng viÖc mµ Ban tæng gi¸m ®èc ®· triÓn khai ®Ó thùc hiÖn c¸c 

nhiÖm vô ®îc giao, H§QT c«ng ty nhËn thÊy bé m¸y ®iÒu hµnh vÉn cßn nh÷ng viÖc h¹n 

chÕ, cô thÓ: 

+ C«ng t¸c thùc hiÖn thu håi c«ng nî: Trong n¨m 2014 c«ng t¸c hå s¬ thanh to¸n, triÓn 

khai thu håi c«ng nî cña c«ng ty vÉn cßn chËm, ®©y còng chÝnh lµ mét nguyªn nh©n dÉn ®Õn 

t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n. §Æc biÖt c¸c c«ng nî cña c¸c c¸ nh©n ®· 

chuyÓn hoÆc dõng c«ng t¸c vÉn cha cã biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó thu nî. 

 2.2 X©y dùng, ®iÒu chØnh vÒ c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt 

  - H§QT C«ng ty ®· quyÕt ®Þnh phª duyÖt c¬ cÊu tæ chøc míi theo NQ §ai héi ®ång cæ 

®«ng, ®Þnh biªn c¸c phßng ban C«ng ty theo híng tinh gi¶n, cã hiÖu qu¶. 

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2014: 

 

STT Số nghị quyết/Quyết định Ngày nội dung 

1 Số 01a/2014/QĐ-HĐQT 3/1/2014 
Phê duyệt kế hoạch sửa chữa lớn của chi nhánh Nhà 

máy gạch tuynel Quảng Yên năm 2014 

2 Số 01a/2014/NQ-HĐQT 3/1/2014 
Phê duyệt kế hoạch sửa chữa lớn của chi nhánh Nhà 

máy gạch tuynel Quảng Yên năm 2014 

3 Số 01b/2014/QĐ-HĐQT 6/1/2014 

Phê duyệt TKKT và dự toán sửa chữa lớn một số hạng 

mục phục vụ sản xuất năm 2014 - Nhà máy gạch tuynel 

Quảng Yên 

4 Số 01b/2014/NQ-HĐQT 6/1/2014 

Phê duyệt TKKT và dự toán sửa chữa lớn một số hạng 

mục phục vụ sản xuất năm 2014 - Nhà máy gạch tuynel 

Quảng Yên 



5 Số 1/2014/NQ-HĐQT 6/3/2014 
Họp hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 25 

phiên họp lần thứ 1/2014 

6 Số 2/2014/NQ-HĐQT 6/3/2014 

Nghị quyết của HĐQT về việc uỷ quyền cho Tổng giám 

đốc là người đại diện pháp luật của Công ty huy động 

vốn lưu động bằng tiền của tổ chức cá nhân, cá nhân 

ngoài tổ chức tín dụng để phục vụ SXKD 

7 Số 3/2014/NQ-HĐQT 25/3/2014 

Nghị quyết của HĐQT về việc uỷ quyền cho Tổng giám 

đốc là người đại diện pháp luật của Công ty huy động 

vốn lưu động bằng tiền của tổ chức cá nhân, cá nhân 

ngoài tổ chức tín dụng để phục vụ SXKD 

9 Số 04/2014/NQ-HĐQT 2/4/2014 Bổ nhiệm cán bộ 

8 Số 04b/2014/NQ-HĐQT 2/4/2014 Bổ nhiệm cán bộ 

10 Số 06/2014/NQ-HĐQT 28/04/2014 Phê duyệt quy chế đối thoại nơi làm việc 

11 Số 03/2014/QĐ-HĐQT 28/04/2014 Phê duyệt quy chế đối thoại nơi làm việc 

12 Số 05/2014/NQ-HĐQT 28/04/2014 Phê duyệt quy chế tổ chức hội nghị người lao động 

13 Số 02/2014/QĐ-HĐQT 28/04/2014 Phê duyệt quy chế tổ chức hội nghị người lao động 

14 Số 02a/2014/QĐ-HĐQT 28/4/2014 Phê duyệt dự toán chi phí năm 2014 

15 Số 05a/2014/NQ-HĐQT 28/4/2014 Phê duyệt dự toán chi phí năm 2014 

16 Số 06a/2014/QĐ-HĐQT 20/5/2014 
Phê duyệt danh sách định biên cán bộ phòng ban Công 

ty năm 2014 

17 Số 08c/2014/NQ-HĐQT 20/5/2014 
Phê duyệt danh sách định biên cán bộ phòng ban Công 

ty năm 2014 

18 Số 06b/2014/QĐ-HĐQT 20/5/2014 Phê duyệt dự toán chi phí thu hồi công nợ năm 2014 

19 Số 08b/2014/NQ-HĐQT 20/5/2014 Phê duyệt dự toán chi phí thu hồi công nợ năm 2014 

20 Số 07/2014/NQ-HĐQT 20/05/2014 
Phê duyệt nhượng bán một số tài sản, thiết bị đầu tư sử 

dụng kém hiệu quả để thu hồi vốn đầu tư 

21 Số 04/2014/QĐ-HĐQT 20/05/2014 
Phê duyệt nhượng bán một số tài sản, thiết bị đầu tư sử 

dụng kém hiệu quả để thu hồi vốn đầu tư 

22 Số 08/2014/NQ-HĐQT 20/05/2014 

Phê duyệt chủ trương điều chuyển, nhượng bán tài sản 

trên đất thuộc dự án cửa nhựa cửa thép an toàn - Công ty 

cổ phần Sông Đà 25 

23 Số 05/2014/QĐ-HĐQT 20/05/2014 

Phê duyệt chủ trương nhượng bán tài sản trên đất thuộc 

dự án cửa nhựa cửa thép an toàn - Công ty cổ phần Sông 

Đà 25 

24 Số 06/2014/QĐ-HĐQT 20/05/2014 

Phê duyệt chủ trương điều chuyển tài sản trên đất thuộc 

dự án cửa nhựa cửa thép an toàn - Công ty cổ phần Sông 

Đà 25 

26 Số 9/2014/NQ-HĐQT 21/5/2014 
Họp hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 25 

phiên họp lần thứ 5/2014 

27 Số 07/2014/QĐ-HĐQT 28/5/2014 
Phê duyệt giá khởi điểm thanh lý, nhượng bán và hình 

thức thanh lý, nhượng bán TSCĐ 

28 Số 10/2014/NQ-HĐQT 28/5/2014 
Phê duyệt giá khởi điểm thanh lý, nhượng bán và hình 

thức thanh lý, nhượng bán TSCĐ 

29 Số 10c/2014/NQ-HĐQT 4/6/2014 Công tác cán bộ 

30 Số 10b/2014/NQ-HĐQT 4/6/2014 Bổ nhiệm cán bộ 

31 Số 10a/2014/NQ-HĐQT 4/6/2014 Bổ nhiệm cán bộ 

32 Số 08/2014/QĐ-HĐQT 5/6/2014 Phê duyệt nâng bậc lương cán bộ 

33 Số 11/2014/NQ-HĐQT 5/6/2014 Phê duyệt nâng bậc lương cán bộ 

34 Số 12/2014/NQ-HĐQT 10/7/2014 
Họp hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 25 

phiên họp lần thứ 6/2014 

35 Số 13/2014/NQ-HĐQT 15/7/2014 
Phê duyệt phương án cho thuê tài sản trên đất thuộc dự 

án cửa nhựa cửa thép an toàn - Công ty CP Sông Đà 25 



36 Số 9/2014/QĐ-HĐQT 15/7/2014 
Phê duyệt phương án cho thuê tài sản trên đất thuộc dự 

án cửa nhựa cửa thép an toàn - Công ty CP Sông Đà 25 

37 Số 10/2014/QĐ-HĐQT 18/7/2014 
Phê duyệt phương án thu hồi công nợ bằng tài sản: Đất 

tại dự án nam An Khánh 

38 Số 14/2014/NQ-HĐQT 18/7/2014 
Phê duyệt phương án thu hồi công nợ bằng tài sản: Đất 

tại dự án nam An Khánh 

39 Số 11/2014/QĐ-HĐQT 25/7/2014 

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư 

cải tạo bổ sung dây chuyền sản xuất chuyển đổi công 

nghệ nâng công suất lên 42 triệu viên/năm - nhà máy 

gạch tuynel Quảng Yên 

40 Số 14a/2014/QĐ-HĐQT 25/7/2014 

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư 

cải tạo bổ sung dây chuyền sản xuất chuyển đổi công 

nghệ nâng công suất lên 42 triệu viên/năm - nhà máy 

gạch tuynel Quảng Yên 

41 Số 11a/2014/QĐ-HĐQT 25/7/2014 
Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án: Cải 

tạo, nâng cấp đường vào khu khai thác đất 

42 Số 14b/2014/NQ-HĐQT 25/7/2014 
Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án: Cải 

tạo, nâng cấp đường vào khu khai thác đất 

43 Số 15/2014/NQ-HĐQT 12/8/2014 
Họp hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 25 

phiên họp lần thứ 7/2014 

44 Số 17/2014/NQ-HĐQT 10/9/2014 
Họp hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 25 

phiên họp lần thứ 8/2014 

45 Số 18/2014/NQ-HĐQT 16/10/2014 
Họp hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 25 

phiên họp lần thứ 9/2014 

46 Số 19a/2014/NQ-HĐQT 13/11/2014 

Phê duyệt đồng ý cho ông Lê Minh thiệu thế chấp quyền 

SD đất và nhà ở trên đất thuộc số nhà 12 ngõ 102, đường 

Trường Thi, p Trường Thi - TP Thanh Hoá cho ngân 

hàng để công ty vay vốn phục vụ SXKD 

47 Số 11C/2014/QĐ-HĐQT 19/11/2014 

Phê duyệt đầu tư mua sắm: Hệ dầm cầu tạm 33m phục 

vụ thi công lao lắp dầm cầu Làng Ngòi, cầu Chòm 

Nghịn, cầu Nậm Bung thuộc hai gói thầu B2.2 và B2.3 

thuộc dự án tuyến nối các huyện ở Tây Thanh Hoá 

48 Số 20a/2014/NQ-HĐQT 19/11/2014 

Phê duyệt đầu tư mua sắm: Hệ dầm cầu tạm 33m phục 

vụ thi công lao lắp dầm cầu Làng Ngòi, cầu Chòm 

Nghịn, cầu Nậm Bung thuộc hai gói thầu B2.2 và B2.3 

thuộc dự án tuyến nối các huyện ở Tây Thanh Hoá 

51 Số 20/2014/NQ-HĐQT 14/11/2014 
Họp hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 25 

phiên họp lần thứ 10/2014 

49 Số 21/2014/NQ-HĐQT 21/11/2014 Phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014 

50 Số 22/2014/NQ-HĐQT 11/12/2014 
Họp hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 25 

phiên họp lần thứ 11/2014 

52 Số 13/2014/QĐ-HĐQT 28/12/2014 Nâng bậc lương 

53 Số 24/2014/NQ-HĐQT 28/12/2014 Nâng bậc lương 

54 Số 12/2014/QĐ-HĐQT 20/12/2014 

Phê duyệt TKKT thi công và dự toán SCL một số hạng 

mục phục vụ sản xuất năm 2014 - nhà máy gạch tuynel 

Quảng Yên 

55 Số 14A/2014/QĐ-HĐQT 31/12/2014 
Phê duyệt  quyết toán đầu tư mới một số hạng mục phụ 

trợ phục vụ sản xuất nhà máy gạch tuynel Quảng Yên 

56 Số 25A/2014/NQ-HĐQT 31/12/2014 
Phê duyệt  quyết toán đầu tư mới một số hạng mục phụ 

trợ phục vụ sản xuất nhà máy gạch tuynel Quảng Yên 

57 Số 14B/2014/QĐ-HĐQT 31/12/2014 
Phê duyệt  quyết toán đầu tư sửa chữa lớn một số hạng 

mục phục vụ sản xuất nhà máy gạch tuynel Quảng Yên 

58 Số 25B/2014/NQ-HĐQT 31/12/2014 
Phê duyệt  quyết toán đầu tư sửa chữa lớn một số hạng 

mục phục vụ sản xuất nhà máy gạch tuynel Quảng Yên 



59 Số 14C/2014/QĐ-HĐQT 31/12/2014 
Phê duyệt  quyết toán đầu tư sửa chữa một số hạng mục 

phục vụ sản xuất nhà máy gạch tuynel Quảng Yên 

60 Số 25C/2014/NQ-HĐQT 31/12/2014 
Phê duyệt  quyết toán đầu tư sửa chữa một số hạng mục 

phục vụ sản xuất nhà máy gạch tuynel Quảng Yên 

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (theo quy định tại khoản 

34 Điều 6 Luật Chứng khoán) năm 2014: Không thay đổi 

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: Không có  

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không 

 


