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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
XÂY LẮP SÔNG ĐÀ 

--------------&-------------- 

Số:  01/2014/NQ-ĐHCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

              Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2014 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; 
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội và các 

văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà; 

- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/4/2014. 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình 
hoạt động kinh doanh năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà: 

CHỈ TIÊU THỰC HIỆN NĂM 2013 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (triệu 
đồng) 

110.110 

Tổng lợi nhuận sau thuế (triệu đồng) 346,204 

Tỷ lệ chi trả cổ tức + cổ phiếu thưởng (%) 0 

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán và 
kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà: 

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2014 

Giá trị SXKD (Xây lắp)  (triệu đồng) 100.000 

Doanh thu  (triệu đồng) 85.000 

Tổng lợi nhuận sau thuế (triệu đồng) 500 

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá công 
tác điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc. 

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản 
trị và Ban Kiểm soát năm 2014 như sau: 
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 STT Chức danh Số lượng Số tháng 
Mức thù lao tháng 

(đồng) 
Tổng số tiền thù 
lao/năm (đồng) 

I 
Hội đồng quản 
trị 

  108.000.000 

1 Chủ tịch HĐQT 1 12 3.000.000 36.000.000 

2 
Thành viên 
HĐQT 

4 12 1.500.000 72.000.000 

II Ban kiểm soát    42.000.000 

1 Trưởng BKS 1 12 1.500.000 18.000.000 

2 Thành viên BKS 2 12 1.000.000 24.000.000 

Tổng cộng    150.000.000 

Thù lao được trả hàng tháng và được quyết toán vào cuối năm tài chính. 

Điều 5: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán được lựa chọn: 

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện 
kiểm toán các soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 
của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà như sau: 

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long- T.D.K 
2. hoặc Công ty kiểm toán được UBCK xét đủ điều kiện Kiểm toán đối với Công ty đã 
niêm yết 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và lựa chọn một trong 
các Công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và 
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà. 

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2013 (Đơn vị tính: 
đồng). 

TT Nội dung Số tiền 
I Phương án phân phối lợi nhuận  
1 Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2012 để lại  1.853.200.866 
2 Lợi nhuận năm 2013 sau thuế thu nhập 346.204.575 
3 Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN chưa phân phối 2.199.405.441 
 - Trích quỹ Dự phòng Tài chính (5%) 109.970.272 
 - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) 219.940.544 
 - Thù lao HĐQT, BKS năm 2013 150.000.000 
4 Lợi nhuận sau thuế năm 2013 còn lại 1.719.494.625 
II Chia cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn  
1 Tỷ lệ chia thưởng từ nguồn thặng dư vốn bằng cổ phiếu 0% 
2 Thặng dư vốn năm 2013 còn lại 48.603.459 
3 Vốn điều lệ 160.076.850.000 
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4 Số tiền chia thưởng 0 
4.1 Trong đó: - Chi trả cổ phiếu đã niêm yết 0 
4.2                  - Chi trả cổ phiếu chưa niêm yết 0 
5 Thặng dư vốn để lại chưa chia hết năm 2013 48.603.459 

III Thặng dư vốn và lợi nhuận để lại chưa chia hết đến năm 
2013 

1.768.098.084 

Do Công ty đang tập trung vốn đầu tư một số dự án đã được cấp phép và nếu chia cổ tức 
năm 2013 chỉ đủ chia với tỷ lệ thấp (1%) nên Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án 
không chia cổ tức năm 2013. 

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông đã bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III 
(2014-2019), cụ thể như sau: 

Hội đồng Quản trị: 
1. Ông Đinh Văn Nhân 
2. Ông Bùi Hữu Hân 
3. Ông Lê Quảng Đại 
4. Ông Phạm Văn Đương 
5. Ông Nguyễn Thanh Hà. 

Ban Kiểm soát: 
1. Bà Phạm Thị Bình 
2. Bà Vũ Thị Thanh Tâm 
3. Ông Nguyễn Lê Toản. 

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền toàn phần cho HĐQT tổ chức thực hiện 
các nội dung đã được thông qua trong Đại hội và điều chỉnh các kế hoạch SXKD (nếu có) 
cũng như việc thực hiện kế hoạch xây dựng thủy điện và quyết định các phương án tiếp theo 
(bán hoặc tiếp tục đầu tư xây dựng) đối với các dự án thủy điện đã và sẽ được cấp phép đảm 
bảo hiệu quả kinh tế cho Công ty. 

Điều 9: Tổ chức thực hiện: 

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp 
Sông Đà hoàn chỉnh thành văn bản các quyết định đã được thông qua tại Đại hội đồng 
Cổ đông thường niên năm 2014 và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu 
trong Nghị quyết này. 

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29/4/2014. 

 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

XÂY LẮP SÔNG ĐÀ 

Nơi nhận: 

 - Như điều 9; 

 - UBCKNN; 

 - Sở GDCK Hà Nội; 

 - Lưu HĐQT, VP Cty. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đinh Văn Nhân  
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Tæng c«ng ty s«ng ®µ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

CT CP ®Çu t & x©y l¾p s«ng ®µ 

-------------------- 

§éc lËp- Tù do- H¹nh phóc 

-------------------- 

Sè:             CT/H§QT Hµ Néi, ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2014 

 

B¸o c¸o  

Ho¹T ®éng cña héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty n¨m 2013 vµ 

Ch¬ng tr×nh c«ng t¸c n¨m 2014 

nhiÖm vô chiÕn lîc cña c«ng ty ®Õn n¨m 2019 
 

KÝnh göi: ®¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn n¨m 2014 

Thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Héi ®ång qu¶n trÞ theo §iÒu lÖ C«ng ty; ®Ó 
®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn n¨m 2013 
còng nh kiÓm ®iÓm t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô cña H§QT tríc §¹i héi ®ång cæ 
®«ng- H§QT C«ng ty CP §Çu t vµ X©y l¾p S«ng §µ xin b¸o c¸o §¹i héi kÕt qu¶ l·nh 
®¹o, chØ ®¹o c¸c mÆt hoÆt ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ trong n¨m 2013 nh sau: 

i. c«ng t¸c tæ chøc vµ thùc hiÖn ®iÒu lÖ c«ng ty: 

1.1 VÒ tæ chøc qu¶n lý C«ng ty: H§QT ®· tæ chøc sinh ho¹t thêng kú theo quy ®Þnh. 

1.2 Ph©n c«ng nhiÖm vô trong H§QT c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn thùc tÕ vµ c¬ng vÞ c«ng t¸c 
cña tõng thµnh viªn. 

1.3 H§QT ®· t×m hiÓu ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng SXKD cña C«ng ty, viÖc thùc hiÖn 
§iÒu lÖ cña C«ng ty vµ NghÞ quyÕt cña §¹i héi cæ ®«ng, tõ ®ã cã chØ ®¹o cô thÓ cho 
c«ng t¸c SXKD cña C«ng ty. 

II. kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2013: 
1. C¸c chØ tiªu thùc hiÖn nhiÖm vô SXKD : 

N¨m 2013  
TT 

 
Tªn ChØ tiªu 

 
§VT 

 
KH n¨m 

2013 
Thùc hiÖn  Tû lÖ % 

I Tæng gi¸ trÞ SXKD  Tr® 145.284 109.923 75,66 
1 X©y l¾p tõ ®Êu thÇu Tr® 100.000 93.808 93,81 
2 X©y l¾p tõ ®Çu t  Tr® 45.284 16.115 35,59 
II Lao ®éng vµ tiÒn l¬ng     
1 Tæng sè CBCNV  Ngêi 550 462 84,00 
2 Thu nhËp bq hµng th¸ng 1.000 

® 
5.500 4.800 87,27 

III Doanh thu  Tr® 80.000 121.700 152,13 
1 Doanh thu x©y l¾p Tr® 80.000 121.700 152,13 

IV Nép Ng©n s¸ch Tr® 2.000 4.359 217,95 



 5 

V TiÒn vÒ tµi kho¶n Tr® 75.000 60.440 80,59 
VI Lîi nhuËn sau thuÕ  Tr® 500 346,204 69,24 

 Tû suÊt lîi nhuËn/Doanh 
thu 

% 0,62 0,28 
45,16 

VII Gi¸ trÞ ®Çu t Tr® 104.356 50.132 48,04 
* B¸o c¸o s¶n lîng n¨m 2013 (§¬n vÞ: Tr®) 
TT Bé phËn KH 

2013 
Dë dang 
®Çu kú 

Thùc hiÖn 
trong kú 

NghiÖm 
thu trong 

kú 

Dë dang 
cuèi kú 

I Tæng gi¸ trÞ 
SXKD 

145.284 29.627 109.923 121.700 17.850 

1 X©y l¾p tõ ®Êu 
thÇu 

100.000 29.627 93.808 105.585 17.850 

2 X©y l¾p tõ ®Çu t   16.115 16.115  
 

* C«ng t¸c ®Êu thÇu: TÝnh ®Õn hÕt 2013: Gi¸ trÞ tróng thÇu lµ: 35,983 tû ®ång. Gi¸ trÞ 
®Êu thÇu cßn l¹i chuyÓn thùc hiÖn n¨m 2014 lµ: 47,475 tû ®ång. 

2. C¸c chØ tiªu tµi chÝnh chñ yÕu ®Õn 31/12/2013: 

TT ChØ tiªu §¬n vÞ TH 2013 

1 Tæng tµi s¶n Tr® 312.240 

2 Nî ph¶i tr¶ Tr® 147.267 

3 Vèn chñ së h÷u Tr® 164.973 

4 Vèn ®iÒu lÖ Tr® 160.076 

5 Lîi nhuËn sau thuÕ Tr® 346,204 

6 L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu ®ång 22 

* §¸nh gi¸: KÕt qu¶ SXKD n¨m 2013 kh«ng ®¹t kÕ ho¹ch ®Ò ra chñ yÕu do ¶nh hëng 
khñng ho¶ng tµi chÝnh ®×nh ®èn, Chñ ®Çu t thiÕu vèn dÉn ®Õn khã kh¨n cho C«ng ty 
trong c«ng t¸c thanh to¸n. 

Víi nh÷ng khã kh¨n nh trªn, song H§QT C«ng ty vÉn ®¶m b¶o: 

a. X©y dùng ®îc kÕ ho¹ch th¸ng, quý phï hîp víi t×nh h×nh C«ng ty trong tõng 
giai ®o¹n. 

b. §iÒu chØnh lùc lîng, thiÕt bÞ trong toµn C«ng ty cã c¸c ph¬ng ¸n cho thuª 
thiÕt bÞ ®Ó gi¶m khÊu hao. 

c. §¶m b¶o viÖc lµm vµ thu nhËp cho ngêi lao ®éng vµ gi÷ ®îc ®éi ngò c¸n bé 
qu¶n lý vµ c«ng nh©n cña C«ng ty. 

3. Nh÷ng mÆt cha lµm ®îc: 
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 - C«ng t¸c thu håi vèn c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p cña C«ng ty cßn chËm mÆc dï ®éi 
ngò c¸n bé qu¶n lý cña C«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng song do c¸c chñ ®Çu t thiÕu vèn 
nªn nî ph¶i thu cßn lín. 

iii. ch¬ng tr×nh c«ng t¸c n¨m 2014 vµ nhiÖm kú iii (2014-2019) 

cña h®qt: 

1. C¸c môc tiªu chÝnh n¨m 2014:  

ChØ ®¹o Ban gi¸m ®èc, c¸c phßng ban chøc n¨ng vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trùc 
thuéc hoµn thµnh c¸c môc tiªu sau: 

1.1 TËp trung thi c«ng Nhµ m¸y Thuû ®iÖn T¾t Ngo½ng, ®¶m b¶o tiÕn ®é ph¸t 
®iÖn trong quý IV n¨m 2014 hoÆc quý I/2015. 

1.2 TiÕp tôc t×m kiÕm nguån tµi trî cho c¸c dù thuû ®iÖn ChÊn ThÞnh, Thu Cóc. 
TriÓn khai Dù ¸n Thuû ®iÖn Mêng Sang 2: dù kiÕn ph¸t ®iÖn n¨m 2016; Thñy ®iÖn 
ChÊn ThÞnh, Thu Cóc: dù kiÕn ph¸t ®iÖn n¨m 2018. 

1.3 T¨ng cêng kh¶ n¨ng x©y l¾p vµ ®Êu thÇu x©y l¾p ®Ó ®¶m b¶o viÖc lµm vµ thu 
nhËp cho CBCNV cña C«ng ty. 

1.4 X©y dùng kÕ ho¹ch chiÕn lîc cña C«ng ty ®Õn n¨m 2019 cho nhiÖm kú III 
cña H§QT. 

1.5 ChØ ®¹o c«ng t¸c thu håi vèn vµ thu håi c«ng nî. 

2. C¸c chØ tiªu chÝnh cña kÕ ho¹ch SXKD n¨m 2014: 
 

TT 
 

Tªn ChØ tiªu 
 

§VT 
 

KH n¨m 2014 

A KÕ ho¹ch SXKD  Tr ® 145.000 
 X©y l¾p  Tr® 100.000 
 X©y l¾p tõ ®Çu t Tr® 45.000 

II Lao ®éng vµ tiÒn l¬ng   
 Tæng sè CBCNV  Ngêi 500 
 Thu nhËp bq hµng th¸ng 1.000 ® 5.500 

III Doanh thu  Tr® 85.000 
IV Nép Ng©n s¸ch Tr® 2.500 
V TiÒn vÒ tµi kho¶n Tr® 90.000 
VI Lîi nhuËn sau thuÕ  Tr® 500 
VII Gi¸ trÞ ®Çu t Tr® 60.000 

* B¸o c¸o chi tiÕt kÕ ho¹ch n¨m 2014 (§¬n vÞ: Tr®) 
TT Bé phËn KH 2014 Quý I Quý II Quý III Quý IV 
I Tæng gi¸ trÞ 

SXKD 
145.000 25.930 25.903 53.091   40.076 

3. NhiÖm vô träng t©m cña H§QT nhiÖm kú III (2014-2019): 
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3.1 TiÕp tôc x©y dùng vµ gi÷ v÷ng C«ng ty CP §Çu t vµ X©y l¾p S«ng §µ lµ mét 
Doanh nghiÖp m¹nh ®a ngµnh nghÒ- ®a së h÷u, lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ lµ thíc ®o cho sù 
ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng. Duy tr× vµ ph¸t triÓn ngµnh nghÒ truyÒn thèng lµ x©y 
dùng vµ ®Çu t c¸c nhµ m¸y thuû ®iÖn vµ x©y l¾p c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông, 
®êng d©y vµ tr¹m. Nghiªn cøu ®Çu t sang c¸c lÜnh vùc gia c«ng c¬ khÝ. Kh«ng ngõng 
n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho ngêi lao ®éng ®Ó ®¶m b¶o C«ng ty ®ñ tiÒm 
lùc, ®ñ m¹nh ®Ó c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp trong níc. 

3.2 X©y dùng ®éi ngò qu¶n lý n¨ng ®éng cã tr×nh ®é cao vÒ chuyªn m«n nghiÖp 
vô, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt. X©y dùng tËp thÓ c«ng nh©n kü 
thuËt trong x©y l¾p vµ vËn hµnh c¸c nhµ m¸y thuû ®iÖn cã tay nghÒ cao vµ t¸c phong 
s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. 

3.3 T¨ng cêng c«ng t¸c h¹ch to¸n kinh doanh, qu¶n lý chÆt chÏ c¸c chi phÝ s¶n 
xuÊt vµ qu¶n lý doanh nghiÖp, ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, tÝch luü vèn. 

3.4 Nghiªn cøu vµ x©y dùng m« h×nh C«ng ty mÑ-con; lùa chän nhµ thÇu EPC 
khi cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ tÝn dông. 

3.5 TËp trung ®Çu t Thuû ®iÖn T¾t Ngo½ng vµ Thuû ®iÖn Mêng Sang 2 còng 
nh xóc tiÕn vay vèn cho Thuû ®iÖn ChÊn ThÞnh, Thuû ®iÖn Thu Cóc. Môc tiªu ph¸t 
®iÖn Thuû ®iÖn T¾t Ngo½ng vµo quý IV n¨m 2014 hoÆc quý I/2015. Thuû ®iÖn Mêng 
Sang 2 dù kiÕn sÏ hoµn thµnh vµo n¨m 2016, T§ Thu Cóc, ChÊn ThÞnh dù kiÕn sÏ hoµn 
thµnh vµo n¨m 2018. PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2019, gi¸ trÞ x©y l¾p chiÕm 50-70% gi¸ trÞ 
SXKD. 

4. VÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña H§QT: 

VÒ ho¹t ®éng cña H§QT: 

Sau ®¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn n¨m 2014, H§QT C«ng ty sÏ häp vµ ph©n 
c«ng nhiÖm vô cô thÓ cho tõng thµnh viªn vµ cã sù kiÓm tra tr¸ch nhiÖm cña c¸c thµnh 
viªn trong c¸c kú häp. 

5. Nh÷ng néi dung c«ng t¸c cô thÓ cña H§QT tõng quý n¨m 2014: 

5.1 NhiÖm vô c«ng t¸c quý I: 

- Phª duyÖt kÕt qu¶ SXKD n¨m 2013 tr×nh §¹i héi ®ång cæ ®«ng. 

- Phª duyÖt kÕ ho¹ch SXKD n¨m 2014 vµ kÕ ho¹ch SXKD quý I/2014. 

- Phª duyÖt c¸c quy chÕ, quy ®Þnh néi bé söa ®æi. 

- ChuÈn bÞ tiÕn hµnh §¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn n¨m 2014. 

5.2 NhiÖm vô c«ng t¸c quý II: 

- KiÓm ®iÓm t×nh h×nh SXKD quý I vµ phª duyÖt kÕ ho¹ch SXKD quý II. 

- TiÕn hµnh §¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn n¨m 2014 vµo th¸ng 4/2014. 

- ChØ ®¹o c¸c c«ng t¸c ®Çu t. 

- ChØ ®¹o tËp trung c«ng t¸c thu håi vèn c¸c c«ng tr×nh ®ang thi c«ng vµ c¸c c«ng 
tr×nh ®· bµn giao ®a vµo sö dông. 
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- ChØ ®¹o thi c«ng C«ng tr×nh Thuû ®iÖn T¾t Ngo½ng vµ Mêng Sang 2. 

5.3 NhiÖm vô c«ng t¸c quý III: 

- KiÓm ®iÓm ®¸nh gi¸ t×nh h×nh SXKD 6 th¸ng ®Çu n¨m, phª duyÖt kÕ ho¹ch 
SXKD 6 th¸ng cuèi n¨m. 

- TËp trung chØ ®¹o c¸c c«ng t¸c ®Çu t. 

- ChØ ®¹o thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p. 

- Rµ so¸t c¸c môc tiªu chÝnh kÕ ho¹ch SXKD n¨m 2014- §a ra c¸c gi¶i ph¸p cô 
thÓ ®Ó thùc hiÖn th¾ng lîi kÕ ho¹ch SXKD. 

5.4 NhiÖm vô c«ng t¸c quý IV: 

- KiÓm ®iÓm kÕ ho¹ch SXKD quý III vµ phª duyÖt kÕ ho¹ch SXKD quý IV. 

- ChØ ®¹o c¸c c«ng t¸c ®Çu t. 

- ChØ ®¹o c«ng t¸c thu håi vèn, ®Êu thÇu x©y l¾p. 

- Dù kiÕn thùc hiÖn kÕ ho¹ch SXKD n¨m 2014- X©y dùng kÕ ho¹ch SXKD n¨m 
2015. 

 Trªn ®©y lµ B¸o c¸o cña Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty CP §Çu t vµ X©y l¾p S«ng 
§µ n¨m 2013 vµ Ch¬ng tr×nh c«ng t¸c n¨m 2014 tr×nh §¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng 
niªn n¨m 2014, kÝnh tr×nh §¹i héi ®ãng gãp ý kiÕn vµ th«ng qua. 

Xin tr©n träng c¶m ¬n! 

Thay mÆt héi ®ång qu¶n trÞ 

Chñ tÞch 

 

 

 

 

§inh V¨n Nh©n 
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Tæng c«ng ty s«ng ®µ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa 

viÖt nam 

CT CP ®Çu t & x©y l¾p s«ng ®µ 

-------------------- 

§éc lËp- Tù do- H¹nh phóc 

-------------------- 

Sè:           CT/BKS Hµ Néi, ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2014 

B¸o c¸o  

KÕt qu¶  ho¹t ®éng vµ thÈm ®Þnh n¨m 2013 

Cña ban kiÓm so¸t c«ng ty 
 

Thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Ban kiÓm so¸t theo §iÒu lÖ Tæ chøc vµ Ho¹t 
®éng ®· ®îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng C«ng ty Cæ phÇn §Çu t vµ X©y l¾p S«ng §µ th«ng qua vµ LuËt 
doanh nghiÖp níc CHXHCN ViÖt Nam, Ban kiÓm so¸t C«ng ty Cæ phÇn §Çu t vµ X©y l¾p S«ng §µ 
c¨n cø vµo: 

- §iÒu lÖ Tæ chøc vµ Ho¹t ®éng cña C«ng ty Cæ phÇn §Çu t vµ X©y l¾p S«ng §µ; 

- Quy chÕ ho¹t ®éng cña Ban kiÓm so¸t C«ng ty; 

- C¸c quy chÕ, quy ®Þnh vµ c¸c nghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty; 

- C¸c B¸o c¸o tµi chÝnh vµ hå s¬ cña C«ng ty trong n¨m tµi chÝnh 2013; 

- B¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm to¸n n¨m 2013 cña C«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp; 

Ban kiÓm so¸t xin tr×nh B¸o c¸o tríc §¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn n¨m 2014 cña C«ng 
ty Cæ phÇn §Çu t vµ X©y l¾p S«ng §µ vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng vµ thÈm ®Þnh n¨m 2013 vµ dù kiÕn kÕ 
ho¹ch ho¹t ®éng n¨m 2014 cña Ban kiÓm so¸t nh sau: 

PhÇn i 

KÕt qu¶ ho¹t ®éng vµ thÈm ®Þnh n¨m 2013 

i. B¸o c¸o ho¹t ®éng cña ban kiÓm so¸t n¨m 2013: 

 Trong n¨m qua, Ban kiÓm so¸t C«ng ty ®· thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau: 

1. Ban kiÓm so¸t ®· x©y dùng kÕ ho¹ch vµ ch¬ng tr×nh c«ng t¸c n¨m 2013 vµ ph©n c«ng nhiÖm vô cô 
thÓ cho thµnh viªn cña Ban kiÓm so¸t. 

2. KiÓm so¸t viÖc ban hµnh hÖ thèng c¸c quy ®Þnh qu¶n lý néi bé; Ban kiÓm so¸t ®· thùc hiÖn viÖc 
kiÓm tra, gi¸m s¸t tríc, trong vµ sau khi Héi ®ång qu¶n trÞ ban hµnh quy ®Þnh qu¶n lý néi bé; tham 
gia ®ãng gãp ý kiÕn vµ thùc hiÖn kiÓm so¸t ngay trong giai ®o¹n dù th¶o c¸c quy ®Þnh qu¶n lý néi bé 
cña C«ng ty. 

3. Thùc hiÖn kiÓm tra, gi¸m s¸t tÝnh phï hîp vÒ thÈm quyÒn trong viÖc ra quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång 
qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc C«ng ty; tr×nh tù thñ tôc ban hµnh c¸c v¨n b¶n cña C«ng ty, ®¶m b¶o phï hîp víi 
quy ®Þnh cña Ph¸p luËt vµ §iÒu lÖ C«ng ty. 

4. Tham gia ®Çy ®ñ c¸c cuéc häp cña Héi ®ång qu¶n trÞ, cã ý kiÕn vÒ c«ng t¸c söa ®æi, c¶i tiÕn c¬ cÊu 
tæ chøc qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. 

5. Hµng quý, Ban kiÓm so¸t thùc hiÖn thÈm ®Þnh B¸o c¸o ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n lý cña Héi ®ång 
qu¶n trÞ. B¸o c¸o t×nh h×nh SXKD cña C«ng ty vµ thÈm ®Þnh B¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty; ®¶m b¶o 
c¸c B¸o c¸o ph¶n ¸nh trung thùc t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh vµ thùc tr¹ng tµi chÝnh cña C«ng ty 
t¹i thêi ®iÓm B¸o c¸o. 
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6. Trong n¨m 2013, Ban kiÓm so¸t ®· kiÓm tra c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh, 
c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª vµ lËp B¸o c¸o tµi chÝnh, kiÓm tra sæ s¸ch chøng tõ kÕ to¸n, c«ng t¸c ®Çu t, 
c«ng t¸c ®Êu thÇu, c«ng t¸c ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång trong ho¹t ®éng SXKD vµ c¸c hå s¬ tµi liÖu 
kh¸c t¹i c¬ quan C«ng ty. 

7. Tæ chøc thÈm ®Þnh B¸o c¸o ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh C«ng ty n¨m 2013. Xem xÐt B¸o 
c¸o kiÓm to¸n do C«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp ph¸t hµnh. 

8. KiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c thñ tôc, tr×nh tù trong c«ng t¸c tæ chøc §¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn, 
®¶m b¶o tu©n thñ theo ®óng quy ®Þnh cña Ph¸p luËt vµ §iÒu lÖ C«ng ty. 

II. B¸o c¸o thÈm ®Þnh cña ban kiÓm so¸t n¨m 2013: 

Héi ®ång qu¶n trÞ ®· göi B¸o c¸o ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh, B¸o c¸o vÒ t×nh h×nh 
kinh doanh vµ B¸o c¸o tµi chÝnh C«ng ty n¨m 2013 vÒ Ban kiÓm so¸t theo ®óng quy ®Þnh cña §iÒu lÖ 
C«ng ty vÒ t×nh h×nh B¸o c¸o hµng n¨m. Ngay sau khi nhËn ®îc c¸c B¸o c¸o, kiÓm tra hå s¬ kiÓm kª 
vËt t tµi s¶n, tiÒn vèn; hå s¬ c«ng nî ph¶i thu, ph¶i tr¶; t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c hîp ®ång trong ho¹t 
®éng kinh doanh vµ c¸c hå s¬ liªn quan kh¸c; xem xÐt B¸o c¸o kiÓm to¸n do C«ng ty kiÓm to¸n ®éc 
lËp ph¸t hµnh; kÕt hîp víi kÕt qu¶ kiÓm tra, gi¸m s¸t thêng xuyªn vµ thÈm ®Þnh b¸o c¸o hµng th¸ng, 
hµng quý trong n¨m 2013, Ban kiÓm so¸t ®a ra kÕt qu¶ thÈm ®Þnh nh sau: 

1. KÕt qu¶ thÈm ®Þnh B¸o c¸o ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh C«ng ty n¨m 2013: 

Ban kiÓm so¸t nhÊt trÝ víi c¸c néi dung trong B¸o c¸o ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh 
C«ng ty n¨m 2013 cña Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty: 

1.1 C¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc vµ ngêi qu¶n lý ®· thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ 
nhiÖm vô ®îc giao theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp, Ph¸p luËt cã liªn quan, §iÒu lÖ C«ng 
ty vµ NghÞ quyÕt §¹i héi cæ ®«ng, ®¶m b¶o lîi Ých hîp ph¸p cña C«ng ty vµ c¸c cæ ®«ng. 

1.2 Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty ®· chØ ®¹o kÞp thêi vµ s¸t sao theo môc tiªu chiÕn lîc mµ §¹i 
héi cæ ®«ng ®· ®Ò ra, c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt vÒ c¬ b¶n ®Òu dùa vµo §iÒu lÖ C«ng ty 
vµ LuËt doanh nghiÖp. 

1.3 Héi ®ång qu¶n trÞ ®· x©y dùng ch¬ng tr×nh c«ng t¸c hµng quý vµ ph©n c«ng nhiÖm vô cô 
thÓ cho tõng thµnh viªn, Héi ®ång qu¶n trÞ ®· tæ chøc häp thêng kú hµng quý ®Ó kiÓm tra viÖc thùc 
hiÖn kÕ ho¹ch SXKD cña C«ng ty. 

1.4 Héi ®ång qu¶n trÞ ®· chØ ®¹o vµ gi¸m s¸t Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh trong viÖc thùc hiÖn vµ ¸p 
dông c¸c quy chÕ qu¶n lý néi bé ®· ban hµnh, söa ®æi vµ bæ sung kÞp thêi mét sè v¨n b¶n qu¶n lý cho 
phï hîp víi Ph¸p luËt hiÖn hµnh. 

1.5 §èi víi c«ng tr×nh träng ®iÓm hoÆc nh÷ng h¹ng môc c«ng tr×nh quan träng, Héi ®ång qu¶n 
trÞ C«ng ty ®Òu ra nh÷ng nghÞ quyÕt hoÆc nh÷ng quyÕt ®Þnh kÞp thêi ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c ®iÒu 
hµnh thùc hiÖn. 

1.6 C¸c nghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ cã sù nhÊt trÝ cao cña c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n 
trÞ, c¸c nghÞ quyÕt ®Òu cã tÝnh thùc thi, tu©n thñ theo ®óng quy ®Þnh cña Ph¸p luËt, §iÒu lÖ C«ng ty vµ 
®îc Gi¸m ®èc tæ chøc triÓn khai mét c¸ch nghiªm tóc. 

2. KÕt qu¶ thÈm ®Þnh B¸o c¸o vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt, kinh doanh cña C«ng ty n¨m 2013: 

VÒ c¬ b¶n, Ban kiÓm so¸t nhÊt trÝ víi c¸c néi dung trong B¸o c¸o vÒ t×nh h×nh SXKD n¨m 
2013. Do ¶nh hëng cña khñng ho¶ng tµi chÝnh ®×nh ®èn, Chñ ®Çu t thiÕu vèn nªn t×nh h×nh SXKD 
cña C«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n. C¸c chØ tiªu kinh tÕ ®Òu cha hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®Ò ra. ViÖc triÓn 
khai c¸c dù ¸n do C«ng ty lµm Chñ ®Çu t cßn chËm do cha thu xÕp ®îc vèn hoÆc do gi¶i ng©n 
chËm tõ ng©n hµng. C«ng ty ®· tËp trung thi c«ng vµ quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh ®êng d©y vµ tr¹m. 
C¸c c«ng tr×nh thi c«ng ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu thiÕt kÕ, kü thuËt, an toµn lao ®éng. 

* C¸c chØ tiªu thùc hiÖn nhiÖm vô SXKD: 
    N¨m 2013 
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TT Tªn ChØ tiªu §VT KH n¨m 2013 Thùc hiÖn  Tû lÖ % 

I Tæng gi¸ trÞ SXKD  Tr® 145.284 109.923 75,66 
1 X©y l¾p tõ ®Êu thÇu Tr® 100.000 93.808 93,81 
2 X©y l¾p tõ ®Çu t  Tr® 45.284 16.115 35,59 
II Lao ®éng vµ tiÒn l¬ng     
1 Tæng sè CBCNV  Ngêi 550 462 84,00 
2 Thu nhËp bq hµng th¸ng 1.000 ® 5.500 4.800 87,27 

III Doanh thu  Tr® 80.000 121.700 152,13 
1 Doanh thu x©y l¾p Tr® 80.000 121.700 152,13 

IV Nép Ng©n s¸ch Tr® 2.000 4.359 217,95 
V TiÒn vÒ tµi kho¶n Tr® 75.000 60.440 80,59 
VI Lîi nhuËn sau thuÕ  Tr® 500 346,204 69,24 

 Tû suÊt lîi nhuËn/Doanh thu % 0,62 0,28 45,16 
VII Gi¸ trÞ ®Çu t Tr® 104.356 50.132 48,04 

* B¸o c¸o s¶n lîng n¨m 2013 (§¬n vÞ: Tr®) 
TT Bé phËn KH 2013 Dë dang 

®Çu kú 
Thùc hiÖn 
trong kú 

NghiÖm thu 
trong kú 

Dë dang 
cuèi kú 

I Tæng gi¸ trÞ SXKD 145.284 29.627 109.923 121.700 17.850 
1 X©y l¾p tõ ®Êu thÇu 100.000 29.627 93.808 105.585 17.850 
2 X©y l¾p tõ ®Çu t   16.115 16.115  

 

Trong n¨m 2013, C«ng ty ®· tróng thÇu mét sè c«ng tr×nh ®¶m b¶o viÖc lµm vµ thu nhËp cho 
ngêi lao ®éng víi gi¸ trÞ lµ 35,983 tû ®ång. C«ng ty ®ang triÓn khai c¸c bíc ®Ó thùc hiÖn ®Çu t dù 
¸n thuû ®iÖn lµm thay ®æi c¬ cÊu s¶n phÈm vµ t¹o bíc ®i æn ®Þnh, l©u dµi. 

 C¸c nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch quan ®· tr×nh bµy trong B¸o c¸o vÒ t×nh h×nh SXKD cña 
C«ng ty n¨m 2013; Ban kiÓm so¸t ®Ò nghÞ Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc C«ng ty cÇn chó träng x©y 
dùng vµ lËp kÕ ho¹ch SXKD cho nh÷ng n¨m tiÕp theo phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ, ®¶m b¶o SXKD 
cã hiÖu qu¶ vµ ®¶m b¶o viÖc lµm cho CBCNV C«ng ty ®Ó C«ng ty ph¸t triÓn æn ®Þnh, v÷ng ch¾c. 

 3. KÕt qu¶ thÈm ®Þnh B¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty n¨m 2013: 

 Ngay sau khi nhËn ®îc B¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty; Ban kiÓm so¸t ®· thùc hiÖn viÖc kiÓm 
tra theo ph¬ng ph¸p chän mÉu vµ ¸p dông c¸c thö nghiÖm cÇn thiÕt, kiÓm tra c¸c b»ng chøng x¸c 
minh nh÷ng th«ng tin trong B¸o c¸o tµi chÝnh, ®¸nh gi¸ viÖc tu©n thñ c¸c chuÈn mùc vµ chÕ ®é kÕ to¸n 
hiÖn hµnh, c¸c nguyªn t¾c vµ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n ®îc ¸p dông còng nh tr×nh bµy tæng thÓ B¸o c¸o 
tµi chÝnh. Thùc hiÖn thÈm ®Þnh tõng chØ tiªu trªn B¸o c¸o tµi chÝnh, ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ vèn 
hµng b¸n, c¸c íc tÝnh kÕ to¸n nh: khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, ph©n bæ quü l¬ng, ph©n bæ c«ng cô, 
dông cô…, kiÓm tra sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n, hå s¬ kiÓm kª vËt t, tµi s¶n, tiÒn vèn t¹i thêi ®iÓm 
31/12/2013, hå s¬ c«ng nî ph¶i thu, ph¶i tr¶; c¸c hîp ®ång trong ho¹t ®éng kinh doanh vµ c¸c hå s¬ 
tµi liÖu liªn quan kh¸c; xem xÐt B¸o c¸o kiÓm to¸n, th qu¶n lý do C«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp ph¸t 
hµnh, Ban kiÓm so¸t cã nh÷ng nhËn xÐt sau: 

3.1 C¸c chØ tiªu tµi chÝnh chñ yÕu: 

- Tæng tµi s¶n ®Õn 31/12/2013 lµ 312.239.804.086 ®ång (Trong ®ã, tµi s¶n ng¾n h¹n lµ 
168.861.599.205 ®ång chiÕm 54,08%; tµi s¶n dµi h¹n lµ: 143.378.204.881 ®ång chiÕm 45,92%). 

- Tæng nguån vèn ®Õn 31/12/2013 lµ 312.239.804.086 ®ång (Trong ®ã: nî ph¶i tr¶ lµ: 
147.267.278.647 ®ång chiÕm 47,16%, vèn chñ së h÷u lµ: 164.972.525.439 ®ång chiÕm 52,84%). 

- Doanh thu:   121.700 triÖu ®ång ®¹t 152,13% KÕ ho¹ch  

- Lîi nhuËn sau thuÕ:  346.204.575 ®ång 

- Vèn ®iÒu lÖ:   160.076.850.000 ®ång. 
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- Vèn chñ së h÷u:  164.972.525.439 ®ång. 

- L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu: 22 ®ång. 

Theo ®¸nh gi¸ cña Ban kiÓm so¸t th× B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2013 cña C«ng ty ®· ph¶n ¸nh 
trung thùc vµ hîp lý trªn khÝa c¹nh träng yÕu t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty t¹i ngµy 31 th¸ng 12 
n¨m 2013, còng nh kÕt qu¶ kinh doanh, c¸c luång lu chuyÓn tiÒn tÖ vµ t×nh h×nh thùc hiÖn ®Çu t 
trong n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2013 phï hîp víi c¸c chuÈn mùc, chÕ ®é kÕ to¸n 
ViÖt Nam hiÖn hµnh vµ quy ®Þnh ph¸p lý liªn quan.  

PhÇn ii 

Dù kiÕn kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña ban kiÓm so¸t n¨m 2014 

1. TiÕp tôc nhiÖm vô kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng ®iÒu hµnh, qu¶n lý cña Héi ®ång qu¶n 
trÞ, Ban gi¸m ®èc, kiÓm tra tÝnh hîp lý, tÝnh trung thùc cÈn träng trong qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng 
SXKD, thùc hiÖn ®Çu t, qu¶n lý vèn, vËt t, tµi s¶n cña C«ng ty. 

2. Xem xÐt c¸c kÕ ho¹ch, b¸o c¸o cña C«ng ty vÒ: t×nh h×nh tµi chÝnh, s¶n xuÊt kinh doanh, 
thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t, c«ng t¸c qu¶n lý vÒ tæ chøc, lao ®éng, tiÒn l¬ng, thëng, c¸c chÕ ®é kh¸c 
liªn quan C«ng ty vµ ngêi lao ®éng. 

3. Xem xÐt B¸o c¸o cña C«ng ty kiÓm to¸n. 

4. KiÓm tra ®Þnh kú, quý vµ ®ét xuÊt cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c tæ chøc, thùc hiÖn c¸c quyÕt 
®Þnh cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng, Héi ®ång Qu¶n trÞ vµ Ban gi¸m ®èc. 

5. Thu nhËn c¸c th«ng tin, trao ®æi, giao tiÕp víi cæ ®«ng vµ xö lý c¸c vÊn ®Ò theo yªu cÇu cña 
cæ ®«ng. 

6. Duy tr× phèi hîp chÆt chÏ trong ho¹t ®éng víi Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban gi¸m ®èc vµ c¸c 
phßng ban chøc n¨ng C«ng ty. 

KÕt luËn 

 Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kiÓm so¸t t¹i C«ng ty, do c¸c thµnh viªn Ban kiÓm so¸t ®Òu kiªm 
nhiÖm nªn c«ng t¸c kiÓm so¸t còng cha thêng xuyªn, liªn tôc; v× vËy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng s¬ 
xuÊt vµ nh÷ng kiÕn nghÞ cha thùc sù kh¸ch quan. §Ò nghÞ §¹i héi ®ång cæ ®«ng C«ng ty xem xÐt bæ 
sung ®Ó ho¹t ®éng cña Ban kiÓm so¸t ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n./. 

 

Ban kiÓm so¸t 

Trëng ban 

 

 

 

 

NguyÔn Lª To¶n 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-----o0o----- 

 
BIÊN BẢN 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ 

 
Vào hồi 8h30 ngày 29 tháng 4 năm 2014 tại Hội trường tầng 6 Công ty Cổ phần Đầu 

tư và Xây lắp Sông Đà; Lô 60+61 đô thị mới Văn Phú – p.Phú La – q.Hà Đông – TP Hà Nội, 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà đã 
được khai mạc. 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 có sự tham dự của 57 cổ đông trực tiếp hoặc 
được ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho quyền sở hữu 13.026.289 cổ phần bằng 81,37% 
số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà. 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
thông qua ngày 29/11/2005, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần 
Đầu tư và Xây lắp Sông Đà với thành phần tham dự như trên là hợp lệ. 
Đại hội đã đề cử và thống nhất lựa chọn những người sau đây vào: 
1. Đoàn Chủ tịch Đại hội 

- Ông Đinh Văn Nhân- Chủ tịch HĐQT- Giám đốc Công ty. 
- Ông Bùi Hữu Hân- Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc Công ty. 
- Ông Lê Quảng Đại- Thành viên HĐQT- Kế toán trưởng Công ty. 

2. Ban Thư ký đại hội: - Bà Phạm Thị Bình- Nhân viên Phòng KHVT Công ty. 
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông 

- Ông Nguyễn Lê Toản- Trưởng Phòng KHVT- Trưởng Ban. 
- Bà Vũ Thị Thanh Tâm- Trưởng Phòng TCHC- Thành viên. 
- Ông Phạm Văn Toàn- Trưởng Phòng KTAT- Thành viên. 

4. Ban kiểm phiếu: 
- Ông Phạm Văn Toàn- Trưởng Phòng KTAT- Trưởng Ban. 
- Bà Phạm Ngọc Mỹ- Nhân viên Phòng TCHC- Thành viên. 
- Ông Đinh Văn Hà- Nhân viên Phòng KTAT- Thành viên. 
 
Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2014 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà đã thảo luận, thông qua và quyết nghị 
các vấn đề sau đây:   
1. Đại hội đã nghe và thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Các đại 

biểu là cổ đông chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là các cổ đông sở hữu hoặc 
được uỷ quyền là 57 người đại diện cho quyền sở hữu 13.026.289 cổ phần bằng. 81,37% 
cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. 

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình nghị sự và quy chế làm việc của 
Đại hội. 
Tỷ lệ biểu quyết:  

-  Đồng ý: 13.026.289  CP  Tỷ lệ: 100%  số cổ phần có quyền biểu quyết 
-  Không đồng ý: 0 CP  Tỷ lệ: 0 %      số cổ phần có quyền biểu quyết 
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-  Không có ý kiến: 0 CP  Tỷ lệ: 0 %       số cổ phần có quyền biểu quyết 
3. Ông Đinh Văn Nhân- Chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị- Giám đốc Công ty- thay mặt 

Hội đồng quản trị, báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2013, mục tiêu và kế 
hoạch SXKD năm 2014 và thông qua chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2014-2019. 
Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.  
Tỷ lệ biểu quyết:  

-  Đồng ý: 13.026.289  CP  Tỷ lệ: 100%  số cổ phần có quyền biểu quyết 
-  Không đồng ý: 0 CP  Tỷ lệ: 0 %      số cổ phần có quyền biểu quyết 
-  Không có ý kiến: 0 CP  Tỷ lệ: 0 %       số cổ phần có quyền biểu quyết 

4. Ông Bùi Hữu Hân- Chức vụ Phó Giám đốc Công ty- thay mặt Hội đồng quản trị, báo cáo 
hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013, chương trình công tác năm 2014, nhiệm kỳ 2014-
2019 của Hội đồng Quản trị. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông 
qua nội dung Báo cáo.  

Tỷ lệ biểu quyết:  
-  Đồng ý: 13.026.289  CP  Tỷ lệ: 100%  số cổ phần có quyền biểu quyết 
-  Không đồng ý: 0 CP  Tỷ lệ: 0 %      số cổ phần có quyền biểu quyết 
-  Không có ý kiến: 0 CP  Tỷ lệ: 0 %       số cổ phần có quyền biểu quyết 

5. Ông Nguyễn Lê Toản- Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát- thay mặt Ban Kiểm soát đọc Báo 
cáo hoạt động Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà năm 2013. Đại 
hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.  

Tỷ lệ biểu quyết:  
-  Đồng ý: 13.026.289  CP  Tỷ lệ: 100%  số cổ phần có quyền biểu quyết 
-  Không đồng ý: 0 CP  Tỷ lệ: 0 %      số cổ phần có quyền biểu quyết 
-  Không có ý kiến: 0 CP  Tỷ lệ: 0 %       số cổ phần có quyền biểu quyết 

6. Ông Lê Quảng Đại- Chức vụ: Kế toán trưởng- trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm 
toán năm 2013. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua nội dung 
Báo cáo.  

-  Đồng ý: 13.026.289  CP  Tỷ lệ: 100%  số cổ phần có quyền biểu quyết 
-  Không đồng ý: 0 CP  Tỷ lệ: 0 %      số cổ phần có quyền biểu quyết 
-  Không có ý kiến: 0 CP  Tỷ lệ: 0 %       số cổ phần có quyền biểu quyết 

7. Ông Lê Quảng Đại- Chức vụ: Kế toán trưởng- đọc Tờ trình thông qua phương án phân phối 
lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2013. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai 
thông qua nội dung Tờ trình.  

Tỷ lệ biểu quyết:  
-  Đồng ý: 13.026.289  CP  Tỷ lệ: 100%  số cổ phần có quyền biểu quyết 
-  Không đồng ý: 0 CP  Tỷ lệ: 0 %      số cổ phần có quyền biểu quyết 
-  Không có ý kiến: 0 CP  Tỷ lệ: 0 %       số cổ phần có quyền biểu quyết 

8. Ông Lê Quảng Đại- Chức vụ: Kế toán trưởng- đọc Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng 
quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai 
thông qua nội dung Tờ trình.  

Tỷ lệ biểu quyết:  
-  Đồng ý: 13.026.289  CP  Tỷ lệ: 100%  số cổ phần có quyền biểu quyết 
-  Không đồng ý: 0 CP  Tỷ lệ: 0 %      số cổ phần có quyền biểu quyết 
-  Không có ý kiến: 0 CP  Tỷ lệ: 0 %       số cổ phần có quyền biểu quyết 



 15 

9. Ông Lê Quảng Đại- Chức vụ: Kế toán trưởng- đọc Tờ trình thông qua danh sách Công ty 
kiểm toán năm 2014. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua nội 
dung Tờ trình.  

Tỷ lệ biểu quyết:  
-  Đồng ý: 13.026.289  CP  Tỷ lệ: 100%  số cổ phần có quyền biểu quyết 
-  Không đồng ý: 0 CP  Tỷ lệ: 0 %      số cổ phần có quyền biểu quyết 
-  Không có ý kiến: 0 CP  Tỷ lệ: 0 %       số cổ phần có quyền biểu quyết 

10. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền toàn phần cho HĐQT tổ chức thực hiện các 
nội dung đã được thông qua trong Đại hội và điều chỉnh kế hoạch SXKD (nếu có) cũng như 
việc thực hiện kế hoạch xây dựng thủy điện và quyết định các phương án tiếp theo (bán hoặc 
tiếp tục đầu tư xây dựng) đối với các dự án thủy điện đã và sẽ được cấp phép đảm bảo hiệu 
quả kinh tế cho Công ty. 

Tỷ lệ biểu quyết:  
-  Đồng ý: 13.026.289  CP  Tỷ lệ: 100%  số cổ phần có quyền biểu quyết 
-  Không đồng ý: 0 CP  Tỷ lệ: 0 %      số cổ phần có quyền biểu quyết 
-  Không có ý kiến: 0 CP  Tỷ lệ: 0 %       số cổ phần có quyền biểu quyết 

11. Đại hội đồng cổ đông đã bỏ phiếu bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III 
(2014-2019) và các Ông, Bà sau đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm 
kỳ III (2014-2019): 
Hội đồng Quản trị: 

1. Ông Đinh Văn Nhân 
2. Ông Bùi Hữu Hân 
3. Ông Lê Quảng Đại 
4. Ông Phạm Văn Đương 
5. Ông Nguyễn Thanh Hà. 

Ban Kiểm soát: 
1. Bà Phạm Thị Bình 
2. Bà Vũ Thị Thanh Tâm 
3. Ông Nguyễn Lê Toản. 

ĐẠI HỘI THẢO LUẬN 
1. Ý kiến của cổ đông: 

- Đề nghị Công ty tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng Thủy điện Tắt Ngoẵng 
và Thủy điện Mường Sang 2 đúng tiến độ. 

2. Các ý kiến giải trình của HĐQT. 
Bà Phạm Thị Bình đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2014 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà. 
Biên bản Đại hội gồm 03 trang, đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng 

nghe và thống nhất uỷ quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên. 
Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h40 ngày 29/04/2014. 
 

TM.BAN THƯ KÝ 
 
 
 
 
 

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 
 
 
 
 
 



 16 

 
PHẠM THỊ BÌNH 

 
ĐINH VĂN NHÂN 
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