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TÓM TẮT 
PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP 

 

PHẦN I. CÁC BÊN THAM GIA SÁP NHẬP 

Giới thiệu về CTCP SOMECO Sông Đà và  Công ty TNHH 1 thành viên Kỹ thuật công 
nghệ SOMECO, các thông tin về quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu cổ đông, cơ 
cấu bộ máy tổ chức, cơ cấu bộ máy quản lý của hai bên. Kết quả sản xuất kinh doanh và 
tình hình tài chính của các bên tham gia sáp nhập trong hai năm tài chính 2011-2013 và 
cập nhật tới quý II năm 2014. 
 
PHẦN II. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP 
Cơ sở pháp lý và mục đích của việc sáp nhập giữa CTCP SOMECO Sông Đà và Công ty 
TNHH 1 thành viên Kỹ thuật công nghệ SOMECO. Cam kết của Chủ sở hữu đối với Công 
ty TNHH 1 thành viên kỹ thuật công nghệ SOMECO với quá trình thực hiện sáp nhập. 
Các mặt thuận lợi và khó khăn của việc thực hiện phương án sáp nhập; 
Xây dựng phương án chuyển giao tài sản – công nợ của bên bị sáp nhập. Phương án sắp 
xếp và sử dụng lao động của bên bị sáp nhập; 
Trình tự thông qua Phương Án Sáp nhập và Dự kiến lộ trình sáp nhập. 

 
PHẦN III. PHƯƠNG ÁN KINH DOANH SAU SÁP NHẬP  
Định hướng phát triển và kế hoạch kinh doanh 03 năm 2013-2015 của Công ty cổ phần 
SOMECO Sông Đà. 
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CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ ĐỊNH NGHĨA 

  
SOMECO Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà 
SOMECO TECH Công ty TNHH 1 thành viên Kỹ thuật công nghệ SOMECO 
CNĐKKD 
CSH 

Chứng nhận đăng ký kinh doanh 
Chủ sở hữu 

HĐQT 
HĐTV 
BKS 
KSV 

Hội đồng Quản trị 
Hội đồng thành viên 
Ban kiểm soát 
Kiểm soát viên 

BĐH Ban điều hành / Ban Tổng giám đốc 
KTT Kế toán trưởng 

Luật Doanh nghiệp Luật số 60/2005/QH11 
Luật Chứng khoán Luật số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi số 62/2010/QH12 
ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông 

LNTT Lợi nhuận trước thuế 
LNST Lợi nhuận sau thuế 
SXKD Sản xuất kinh doanh 
TBA Trạm biến áp 
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PHẦN I.GIỚI THIỆU CÁC BÊN THAM GIA SÁP NHẬP: 
1.Công ty cổ phần Someco Sông Đà: 
1.1.Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà được thành lập ngày 10/02/2004 trên cơ sở  
tách ra từ Công ty Sông Đà 11 trực thuộc Tổng công ty Sông Đà. Ngày 15/11/2005 
Bộ trưởng Bộ xây dựng ra quyết định số 2125/QĐ-BXD chuyển Công ty cơ khí lắp 
máy Sông Đà thành Công ty cổ phần. Ngày 21/05/2008, Công ty chính thức đổi tên 
thành Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà. 
Trong quá trình hơn 10 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty đã có nhiều đóng 
góp cho sự phát triển của Tổng công ty Sông Đà và quá trình công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá đất nước. Công ty đã tham gia xây dựng nhiều công trình lớn với chất 
lượng cao như: Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, đường dây 500KV Bắc Nam (Đoạn 
Dốc Sỏi, Đà Nẵng), xây dựng các Nhà máy xi măng Sông Đà, Yaly, Sơn La, Nhà 
máy mía đường Hoà Bình, Cao Bằng, xây dựng thuỷ điện Yaly, Cần Đơn, Sêsan 
3A (108 MW), thuỷ điện Tuyên Quang (342 MW), thuỷ điện Bình Điền và hiện 
nay đang thi công xây dựng thuỷ điện Nậm Chiến, Xekaman 3, Xekaman 1 (tại 
Nước CHDCND Lào)…. 
Từ một đơn vị chỉ gia công cơ khí, lắp đặt các thiết bị nhỏ lẻ, trong quá trình xây 
dựng và phát triển, Công ty đã chú trọng đào tạo, nâng cao tay nghề cho CBCNV, 
cử các kỹ sư tham gia các khoá học nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn…. Đến nay 
Công ty đã đảm đương thiết kế, chế tạo và lắp đặt thiết bị cho các công trình lớn mà 
không cần có chuyên gia nước ngoài, đảm bảo chất lượng và uy tín trên thị trường. 
Công ty đã khẳng định được thương hiệu và vị thế một nhà thầu mạnh và uy tín 
trong ngành cơ khí lắp máy. 
Ngày 14/12/2006 Công ty đã được chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên Trung tâm 
giao dịch Chứng khoán Hà Nội ( Nay là Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội) với mã 
cổ phiếu là MEC. Số lượng cổ phiếu niêm yết hiện tại là 7.735.000 cổ phiếu.  

 

1.2.Một số thông tin chính  
Tên doanh nghiệp:  Công ty cổ phần Someco Sông Đà 
Tên viết tắt:  SOMECO 
Giấy phép thành lập:  số 5400240573 do Sở KH&ĐT TP.Hà Nội cấp lần đầu ngày 
 15/05/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 02/04/2014. 
Trụ sở chính: Tầng 15 khu B – Tòa nhà Sông Đà – Đường Phạm Hùng – 
 Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội 
Điện thoại/Fax: 043.783.2398/043.783.2397 
Website:  http://www.someco.com.vn 
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Vốn điều lệ: 77.350.000.000 đồng 
Biểu trưng (logo): 
 

 
  

 Lĩnh vực kinh doanh chính: 

 Tư vấn thiết kế bản vẽ chế tạo thiết bị, kết cấu thép, thiết kế tổ hợp hệ thống 
điện cho các ngành công nghiệp sản xuất điện, vật liệu xây dựng, hóa chất và 
các ngành công nghiệp khác. Đồng thời thực hiện tư vấn giám sát các sản phẩm, 
công trình chế tạo, sản xuất, lắp đặt thiết bị cơ điện. 

 Thiết kế, sản xuất, cung cấp, chế tạo, lắp đặt các thiết bị toàn bộ (bao gồm thiết 
bị cơ và điện) cho các nhà máy điện, xi măng, hóa chất, nhà máy công nghiệp 
khác. Đồng thời thực hiện cung cấp, sản xuất chế tạo các sản phẩm như: thiết bị 
áp lực (đường ống, bình, bồn bể áp lực); các thiết bị nâng (cầu trục, cần trục đến 
300 tấn, thiết bị nâng thủy lực đến 500 tấn, hành trình đến 12m); lắp máy, thí 
nghiệm hiệu chỉnh cơ điện, hướng dẫn vận hành cho các công trình, nhà máy: 
thủy điện, nhiệt điện, xi măng, hóa chất… 

 Đầu tư xây dựng các công trình thủy điện vừa và nhỏ và các loại hình sản xuất, 
kinh doanh điện khác; tư vấn, đầu tư, lập và thực hiện các dự án công trình giao 
thông, thủy lợi, công trình dân dụng và công nghiệp; khai thác khoáng sản; 
giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi và thủy điện; nhận ủy thác đầu tư 
của các tổ chức và cá nhân; kinh doanh bất động sản và dịch vụ bất động sản. 

 Các đơn vị trực thuộc: 

 Chi nhánh tại Miền Bắc, trụ sở tại  128 Lê Thánh Tông, Phường Hữu Nghị, TP 
Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; 

 Chi nhánh tại miền Trung, trụ sở tại số 61 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa 
Hiệp Bắc, quận Liên chiểu, TP. Đà nẵng. 

 Các đơn vị thành viên: 

 Công ty TNHH 1TV Tư vấn Thiết kế Someco, trụ sở tại: Tầng 15, Khu B, Tòa 
nhà Sông Đà, P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội. Vốn điều lệ: 5 tỷ đồng; 
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 Công ty TNHH 1TV Kỹ thuật công nghệ Someco, trụ sở tại: Số C40 TT6 – Khu 
đô thị mới Văn Quán, Yên Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Vốn điều lệ: 5 tỷ đồng; 

 Công ty cổ phần Năng lượng SOMECO 1, trụ sở tại: Đống Mác, Quí Hòa, 
huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. (Someco sở hữu 56% vốn điều lệ); 

 Công ty cổ phần SOMECO Hà Giang, trụ sở tại: Thôn Nậm Choong, Xã Quảng 
Nguyên, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang. (Someco sở hữu 60% vốn điều lệ). 

 

1.3.Cơ cấu cổ đông chốt đến ngày 10/02/2014: 
 

 

1.4.Cơ cấu tổ chức: Xem phụ lục 01 đính kèm. 
1.5.Hoạt động kinh doanh: 
1.5.1.Doanh thu thuần hợp nhất của SOMECO: 

Đơn vị: tỷ đồng 
Tên sản phẩm dịch vụ Năm 2012 Năm 2013 6 tháng đầu  

năm 2014 

Doanh thu Tỷ trọng 
(%) 

Doanh thu Tỷ trọng  
(%) 

Doanh 
thu 

Tỷ trọng 
(%) 

Bán hàng hóa 0,308 0,1% 1,091 0,5%   

Bán thành phẩm 0,693 0,2% 0 0,0%   

Cung cấp dịch vụ 8,808 3,1% 5.383 2,61% 17 0,02% 

Hoạt động xây dựng 277,312 96,2% 198,795 96,5% 75.678 99,98% 

Hoạt động kinh doanh khác 1,131 0,4% 0,742 0,36%   

Tổng Cộng 288,253 100% 206,011 100% 75.695 100% 

Cổ đông Số lượng             
cổ đông 

Số lượng            
cổ phần 

Giá trị                   
(đồng) 

Tỷ lệ %                       
vốn điều lệ 

1.Trong nước 1.217  7.561.936   75.619.360.000  97,8% 

-Tổ chức           35      3.966.670   39.666.700.000  51,3% 

-Cá  nhân     1.182      3.595.266  35.952.660.000  46,5% 

2.Nước ngoài 27  173.064   1.730.640.000  2,2% 

-Tổ chức             1              5.250          52.500.000  0,1% 

-Cá  nhân           26          167.814     1.678.140.000  2,2% 

Tổng cộng      1.244       7.735.000   77.350.000.000  100,0% 
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1.5.2.Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, 2013 và 6 tháng đầu năm 2014:  
     Đơn vị: tỷ đồng 

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 % tăng 
(giảm) 

6 tháng đầu 
Năm 2014 

% tăng 
(giảm) 

Tổng giá trị tài sản 898,686 950,039 +5,7% 1.054,543 +11% 

Doanh thu thuần 288,253 206,011 -28,5% 75,695 -63% 

Lợi nhuận từ hoạt động KD 19,245 11,211 -41,7% 3,678 -67% 

Lợi nhuận khác  -0,919 -3,528 +283,9% -0,504 -86% 

Lợi nhuận trước thuế 18,326 7,683 -58,1% 3,173 -59% 

Lợi nhuận sau thuế 14,820 4,204 -71,6% 3,008 -28% 

Tỷ lệ trả cổ tức 8% 0% -   

 

1.5.3.Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh: 

 Do chính sách thắt chặt tín dụng của Nhà nước, các Chủ đầu tư không thu xếp 
được vốn giải ngân theo hợp đồng dẫn đến công nợ phải thu tại các đơn vị tại 
các công trình rất lớn, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn của đơn vị. Cũng bởi 
nguyên nhân trên, một số dự án đang tạm dừng thi công, các sản phẩm còn dở 
dang chưa hoàn thiện để nghiệm thu thanh toán. 

 Lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng ở mức cao. Do đó, chi phí lãi vay 
cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. 

 Lạm phát trong năm cao, giá cả các yếu tố đầu vào (thép, gas, oxy, que hàn, 
nhiên liệu...) tăng mạnh làm tăng giá thành sản phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến 
lợi nhuận của đơn vị.  

 

1.6.Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành: 
SOMECO là một trong những đơn vị mũi nhọn của Tổng công ty Sông Đà hoạt 
động đa ngành nghề, trong đó lấy nghề cơ khí chế tạo và lắp máy làm chủ đạo để 
xây dựng và phát triển doanh nghiệp. 
Phát huy truyền thống hơn 50 năm phát triển của Tổng công ty Sông Đà, hoạt 
động SXKD của Someco không ngừng được mở rộng cả về quy mô và hiệu quả, 
tính công khai minh bạch trong quản lý điều hành ngày một nâng cao. Hiện tại, 
Someco đã tạo được vị thế vững chắc và trở thành một nhà thầu mạnh trong 
nước và quốc tế trên các lĩnh vực: Thiết kế, chế tạo, cung cấp và lắp đặt toàn bộ 
hệ thống thiết bị cơ khí thuỷ công, thiết bị nâng thuỷ lực, cầu trục chân dê, cầu 
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trục gian máy, đường ống áp lực và lắp đặt thiết bị cơ điện của các nhà máy thuỷ 
điện; Chế tạo và lắp đặt thiết bị cơ khí, kết cấu thép cho các công trình công 
nghiệp xi măng, hoá chất, mía đường, công trình giao thông... Các công trình mà 
Someco đã và đang thi công đã nhận được sự đánh giá cao về yêu cầu kỹ thuật, 
mỹ thuật, chất lượng và tiến độ từ phía Chủ đầu tư. 
Với mục tiêu xây dựng Công ty trở thành một nhà thầu mạnh về quy mô vốn, 
năng lực thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ, năng lực quản trị tiên tiến đa 
dạng về sản phẩm và thị trường, có khả năng hợp tác và hội nhập thành công với 
các đối tác trong nước và quốc tế; Đến nay Someco đã khẳng định được vị thế 
trên thị trường và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đồng bộ chất lượng cao cho 
khách hàng đặc biệt là các Chủ đầu tư, các nhà thầu chính của các nhà máy thủy 
điện, nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng và các công trình công nghiệp khác. 

 

2.Công ty TNHH 1 thành viên Kỹ thuật - Công nghệ SOMECO:  
2.1.Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển: 

Đứng trước sự cạnh tranh diễn ra ngày một gay gắt, yêu cầu đấu thầu trọn gói từ 
từ khâu thiết kế, đồng bộ sản phẩm, chế tạo, cung cấp, lắp đặt thiết bị, thí nghiệm 
hiệu chỉnh đưa vào vận hành các công trình vì vậy Hội đồng Quản trị Someco 
quyết định thành lập SOMECO TECH vào ngày 30/04/2010. 
Công ty chính thức đi vào hoạt động theo Giấy CNĐKKD số 0104755407 do Sở 
kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp và hiện nay trụ sở đóng tại C40 TT6 
Khu đô thị mới Văn Quán, Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam. Công ty có số vốn điều lệ ban đầu là 5.000.000.000 đồng 
(Năm tỷ đồng) do SOMECO là chủ sở hữu.. 
Sự ra đời của SOMECO TECH chính là mắt xích để kép kín các công đoạn của 
công nghệ sản xuất của SOMECO từ khâu thiết kế, đồng bộ sản phẩm, chế tạo, 
cung cấp, lắp đặt thiết bị, thí nghiệm hiệu chỉnh đưa vào vận hành các công trình. 
Công ty đã đầu tư năng lực thiết bị và con người, xây dựng được hai phòng thí 
nghiệm Cao thế hóa dầu và Rơ le đo lường theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 
17025: 2005. Đặc biệt ngày 25/04/2011 vừa qua, Văn phòng Công nhận chất 
lượng (BOA) thuộc Bộ khoa học và công nghệ “là thành viên của Tổ chức công 
nhận phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC) và Tổ chức công nhận phòng thí nghiệm 
châu Á - Thái Bình Dương (APLAC)” cấp chứng chỉ công nhận phòng thí 
nghiệm hợp chuẩn với mã hiệu VILAS 479; Công ty từng bước xây dựng và áp 
dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2008. 
Sau bốn năm hoạt động, đến nay Công ty đã kiện toàn và ổn định được tổ chức. 
Xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực xây lắp, thí 
nghiệm hiệu chỉnh các công trình điện bên cạnh lực lượng kỹ sư trẻ khỏe nhiệt 
huyết và các công nhân lành nghề đã hoàn thành công tác thí nghiệm hiệu chỉnh 
đưa vào một số dự án lớn như: Lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống điện 
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nhà máy thủy điện Sử Pán 2 – Lào Cai công suất 34.5MW; Thi công kéo rải 
đường dây 110kV  Sử Pán – Tằng Loỏng; Thi công lắp đặt thủy điện Nậm Chiến 
200MW. Hiện đơn vị đang tiếp tục thi công tại dự án thủy điện Đồng Nai 2, 
Serepock 4A;  Trà Xom công suất 20MW;  
Sự phát triển của SOMECO TECH từng bước nâng cao năng lực góp phần nâng 
cao thương hiệu và khẳng định vị thế của SOMECO trên thị trường.  

 

2.2.Một số thông tin chính: 

Tên doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên Kỹ thuật công nghệ Someco  

Tên tiếng Anh Someco Technology one member Company Limited 

Tên viết tắt Someco Tech Co.,LTD 

Giấy phép thành lập 0104755407 

Trụ sở chính C40 TT6 Khu đô thị mới Văn Quán, Yên Phúc, Phường Phúc La, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại/Fax 043.783.4667 

Website www.somecotech.com 

Vốn điều lệ 5.000.000.000 đồng 

 
 
 
 
 
 
 
Lĩnh vực KD chính 

 Thí nghiệm, hiệu chỉnh đưa vào vận hành, thí nghiệm, hiệu 
chỉnh định kỳ các hệ thống điện nhà máy, đường dây và TBA; 

 Thí nghiệm, hiệu chỉnh, vận hành liên động có tải hệ thống 
thiết bị công nghệ, thí nghiệm hiệu chỉnh, vận hành thử đồng 
bộ hệ thống máy móc thiết bị công nghệ; 

 Vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện nhà máy, 
đường dây và TBA; 

 Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh, nghiệm thu thiết bị, đường dây 
của hệ thống thông tin, hệ thống SCADA, hệ thống điều khiển 
phân tán (DSC) và các hệ thống khác trong lĩnh vực ứng dụng 
công nghệ thông tin (SCADA/EMS, DMS, RTU...); 

 Thi công, xây lắp các công trình hệ thống điện, nhà máy, 
đường dây và TBA; 

 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 

 Tư vấn chuyên ngành kỹ thuật điện cho quản lý xây dựng thủy 
điện, hệ thống điện – điện tử và tự động hóa, bao gồm cả công 
tác đồng bộ thiết bị cho các nhà máy thủy điện, trạm biến áp, 
các dây chuyền công nghệ công nghiệp; 
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2.3.Các chỉ tiêu cân đối tài chính tóm tắt: 
Đơn vị: tỷ đồng 

Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 6 tháng đầu  

năm 2014 

Tài sản ngắn hạn  27,980 42,657 43,812 46,191 45,152 

Tài sản dài hạn 6,185 9,393 7,833 6,310 5,614 

Tổng tài sản 34,166 52,051 51,646 52,502 50,767 

Nợ phải trả 28,996 46,737 46,411 51,066 48,831 

Vốn chủ sở hữu 5,170 5,313 5,234 1,435 1,936 

Tổng tài sản 34,166 52,051 51,646 52,502 50,767 
 

 

2.4.Cơ cấu tổ chức:  

 Cơ cấu tổ chức của công ty Công ty TNHH 1 thành viên Kỹ thuật công nghệ 
SOMECO (Xem phụ lục số 02 đính kèm) 

 Công ty mẹ: Công ty cổ phần Someco Sông Đà 
 Địa chỉ: Tầng 15 khu B, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Mỹ 

Đình, Từ Liêm, Hà Nội. 
 Số vốn tại SOMECO TECH: 5.000.000.000 đồng, chiếm 100% vốn 

điều lệ. 
 

2.5.Hoạt động kinh doanh giai đoạn 2010-2013 và 6 tháng đầu năm 2014: 
Đơn vị: tỷ đồng 

Khoản mục Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 6 tháng đầu  

năm 2014 

Doanh thu hợp đồng xây dựng 19,014 23,083 15,956 11,568 11,227 

Doanh thu hoạt động tài chính 0,009 0,012 0,015 0,004 0,005 

Tổng cộng 19,023 23,096 15,971 11,572 11,232 
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2.6.Giá trị sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua các năm: 

Đơn vị: tỷ đồng 

Khoản mục Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 
6 tháng đầu 

năm 2014 

Hoạt động xây dựng 15,65 12,04 13,67 9,41 

Hoạt động kinh doanh khác 11,12 5,40 3,76 2.97 

Tổng cộng 26,77 17,44 17,43 12,38 

 

2.7.Kết quả hoạt động kinh doanh (2011-2013) và 6 tháng đầu năm 2014: 
Đơn vị: tỷ đồng 

Khoản mục Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 6 tháng đầu 
năm 2014 

Tổng giá trị tài sản 34,166 52,051 51,646 52,502 50,767 

Doanh thu thuần 19,014 23,083 15,956 11,568 11,227 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 0,257 0,338 -0,086 -3,798 0,500 

Lợi nhuận khác 0 -0,034 0,007   

Lợi nhuận trước thuế 0,257 0,304 -0.079 -3,798 0,500 

Lợi nhuận sau thuế 0,170 0,143 -0,079 -3,798 0,500 

 

2.8.Tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính: 
 

Khoản mục Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 6 tháng đầu 
năm 2014 

 
1.Khả năng thanh toán:      

 
Hệ số thanh toán ngắn hạn 

 
0,97 

 
0,97 

 
0,95 

 
0,90 

 
0,92 

 
Hệ số thanh toán nhanh 

 
0,83 

 
0,89 

 
0,85 

 
0,71 

 
0,70 

 
2.Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:      

 
Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

 
0,85 

 
0,90 

 
0,90 

 
0,97 

 
0,96 

 
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

 
5,61 

 
8,80 

 
8,87 

 
35,57 

 
25,2 
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3.Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:      

 
Vòng quay hàng tồn kho 

 
10,48 

 
4,26 

 
2,34 

 
1,26 

 
1,00 

 
Doanh thu thuần/Tổng tài sản 

 
0,56 

 
0,44 

 
0,31 

 
0,22 

 
0,22 

 
4.Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi      

 
Hệ số LNST/Doanh thu thuần 

 
0,01 

 
0,01 

 
(0,005) 

 
(0,33) 

 
0,04 

 
Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu 

 
0,03 

 
0,03 

 
(0,02) 

 
(2,65) 

 
0,26 

 
Hệ số LNST/Tổng tài sản 

 
0,005 

 
0,003 

 
(0,002) 

 
(0,07) 

 
0,01 

 

2.9.Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh:  
 Thuận lợi 

 SOMECO TECH là đơn vị thành viên của SOMECO nên ngoài các công trình 
được giao thầu từ Công ty mẹ - SOMECO, Công ty còn được Tổng công ty 
Sông Đà cậy giao cho nhiều công trình trọng điểm thông qua SOMECO. 

 Với kinh nghiệm gần 5 năm hoạt động, SOMECO TECH cùng với SOMECO 
đã dần dần mở rộng thị trường, đến nay Công ty đã có thể đảm nhận công tác 
lắp đặt thiết bị điện, thí nghiệm hiệu chỉnh cơ điện cho các nhà máy thuỷ điện 
có công suất trên 100MW và xây dựng các công trình đường dây, Trạm Biến áp 
đến 220KV. 

 Đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề, có kinh nghiệm lâu năm, có 
kiến thức sâu rộng về chuyên môn giúp cho Công ty luôn thực hiện tốt các yêu 
cầu của chủ đầu tư và đảm bảo cho các sản phẩm của Công ty đạt chất lượng tốt 
nhất, với thời gian thi công nhanh nhất. 

 Công ty đã đầu tư một hệ thống xe máy, thiết bị thí nghiệm hiệu chỉnh mới, 
đồng bộ và hiện đại nên luôn chủ động trong công tác thi công thí nghiệm hiệu 
chỉnh thiết bị cơ điện cho các công trình. 

 Sự chỉ đạo và đề ra các giải pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh của các cấp lãnh đạo Tổng công ty, Công ty mẹ và 
bản thân Công ty là yếu tố làm nên thắng lợi của Công ty trong năm qua. 

 Trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, nền kinh tế Việt Nam đã có dấu hiệu 
phục hồi trở lại, tỷ giá hối đoái được ổn định và lạm phát được kiềm chế… Đặc 
biệt, lãi suất cho vay đã giảm về mức thấp, tương ứng trước khi sảy ra khủng 
hoảng kinh tế thế giới. Điều này có tác động tích cực đến việc giải ngân vốn của 
khách hàng cũng như giảm chi phí lãi vay của Công ty. 
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 Khó khăn 

 Là một đơn vị còn non trẻ về ngành nghề xây lắp đường dây, trạm phân phối 
điện, thí nghiệm vật liệu không phá huỷ và thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị cơ 
điện, SOMECO TECH phải chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ của các công ty trong 
và ngoài nước có liên doanh tại Việt Nam. Hơn nữa, trong xu thế toàn cầu hoá 
nền kinh tế, hội nhập với khu vực và quốc tế càng làm tăng sức ép cạnh tranh 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 Nền kinh tế thế giới còn những diễn biến phức tạp, các nền kinh tế lớn nhất thế 
giới như Mỹ dù đã có những dấu hiệu phục hồi nhưng sự phục hồi còn khá 
chậm chạp, Trung Quốc giảm đà tăng trưởng… Tình hình chính trị bất ổn ở 
nhiều nơi cũng gây nhiều tác động tiêu cực đến sự hồi phục kinh tế thế giới nói 
chung và ít nhiều ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam. 

 Công ty cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn tài trợ cho hoạt 
dộng sản xuất kinh doanh cũng như nguồn vốn đầu tư mở rộng quy mô kinh 
doanh như đầu tư nâng cao năng lực máy móc thi công, điều này làm hạn chế 
tính cạnh tranh của Công ty so với các đơn vị bạn. 

 Địa bàn thi công dàn trải gây khó khăn cho công tác quản lý và điều hành, kéo 
theo bộ máy mở rộng làm phát sinh chi phí quản lý lớn. 

 

2.10.Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành . 

 SOMECO TECH là một đơn vị thực hiện nhiệm vụ thi công các bước cuối cùng 
trong chuỗi khép kín các sản phầm của SOMECO từ: Thiết kế, cung cấp, chế 
tạo, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh và vận hành các công trình công nghiệp. Do 
đó Công ty luôn có lợi thế lớn từ thị trường nội bộ của Tổng công ty Sông Đà. 

 Trong giai đoạn hiện nay, SOMECO TECH chủ yếu thi công các dự án của 
SOMECO và Tổng Công ty Sông Đà. Vì vậy năng lực cạnh tranh ra ngoài thị 
trường còn hạn chế. 
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PHẦN II.PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP  
1.Cơ sở pháp lý của việc sáp nhập: 

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

 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 của Quốc hội ngày 18/06/2012; 

 Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006; 

 Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16/06/2010; 

 Căn cứ Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký 
doanh nghiệp; 

 Căn cứ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 
43/2010/NĐ-CP; 

 Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng 
dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; 

 Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ kế hoạch và đầu tư 
hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

 Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 17/05/2014 của Công ty 
cổ phần SOMECO Sông Đà về việc thông qua chủ trương sáp nhập 
SOMECOTECH vào SOMECO; 

  Biên bản họp giữa Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà. 
 

2.Mục đích của việc sáp nhập:  

 Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tiết giảm chi phí quản lý; 

 Tạo thuận lợi, chủ động trong việc huy động nhân lực, máy móc thiết bị giữa 
các đơn vị trong công ty; 

 Tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng quản lý, đặc biệt là công tác tài chính; 

 Tạo tâm lý an tâm công tác và duy trì công việc cho CBCNV do không có biến 
động lớn về cơ cấu tổ chức. 

 

3.Lợi ích của việc sáp nhập: 
3.1.Tăng cường năng lực cạnh tranh: 

 SOMECO và SOMECO TECH sẽ thống nhất hoàn toàn trong từng chiến lược 
cung cấp dịch vụ và nâng cao năng lực xây lắp.  

 Công ty sẽ tận dụng được lợi ích kinh tế nhờ tránh được sự chồng chéo trong quản lý 
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và chi tiêu, từ đó, tăng khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường trong nước;  

 Tạo cơ hội mở rộng quy mô, đa dạng hoá sản phẩm, tăng hiệu quả hoạt động 
theo quy mô, tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường.  

 Tận dụng ưu thế về thương hiệu, kênh phân phối và hệ thống khách hàng của 
nhau để phát triển dịch vụ. 

 

3.2.Gia tăng giá trị của cả hai bên:  

 Việc sáp nhập SOMECO TECH vào SOMECO là một trong những bước đi 
mang tính chiến lược trong định hướng phát triển của SOMECO nói riêng và 
Tổng công ty Sông Đà nói chung, hướng tới chiến lược hoạt động tập trung và 
thống nhất trong cả Tổng công ty; 

 Tập trung quản lý các nguồn vốn và tập trung điều hành, từ đó phát huy được trí 
tuệ, đóng góp từ các đơn vị cũng như Ban điều hành để phát triển hơn nữa hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 Thời gian qua, SOMECO mang đến hầu hết hoạt động kinh doanh của 
SOMECO TECH. Do quy mô, ngồn lực tài chính nhỏ, cộng với địa bàn kinh 
doanh hẹp, đơn vị này sẽ ít có cơ hội phát triển kinh doanh trong thời gian tới. 
Chính vì vậy, cần tập trung hoá mô hình sản xuất theo chiến lược chung của 
SOMECO và Tổng công ty Sông Đà. 

 Với tình hình tài chính và kinh nghiệm hiện tại của SOMECO TECH sẽ  rất khó 
để tiếp cận các nguồn vốn lớn, tham gia đấu thầu, nhận thi công các công trình 
lớn. Nếu tái cơ cấu và trở thành đơn vị trực thuộc của SOMECO, đơn vị sẽ được 
hưởng lợi khi tối ưu hoá các yếu tố về cộng hưởng tài chính, tận dụng những 
điểm mạnh, giảm bớt những hạn chế về tài chính của các công ty TNHH;  

 Khi giải thể và tái cơ cấu đơn vị thành chi nhánh sẽ giảm bớt số đầu mối quản lý, 
tập trong nguồn tài chính như vậy sẽ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

 

3.3.Tối ưu hóa nguồn nhân sự sẵn có:  

 Có thể luân chuyển cán bộ ở những bộ phận có cùng chức năng để tăng cường 
cho những bộ phận cần mở rộng nhưng nhân sự còn mỏng. Chi phí quản lý 
doanh nghiệp của SOMECO tại SOMECO TECH sẽ được tinh giảm do tiết 
kiệm chi phí trả cho bộ máy nhân sự, tiết kiệm chi phí kế toán, kiểm toán hàng 
năm do không phải hạch toán riêng. 

 Ngoài ra việc SOMECO TECH sáp nhập với SOMECO sẽ làm cho việc chỉ 
đạo, điều hành thực hiện các kế hoạch kinh doanh tại SOMECO TECH được 
trực tiếp và sâu sát hơn vì không phải qua cấp quản lý trung gian. 
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4.Cam kết của hai bên: 

 Hai Bên thỏa thuận giải quyết các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến Việc Sáp 
nhập giữa hai Bên phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành; 

 Hai Bên đảm bảo Việc Sáp nhập không ảnh hưởng đến quyền lợi của khách 
hàng. 

 Các thành viên HĐQT, HĐTV, BKS, KSV, Tổng giám đốc và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan đến Việc Sáp nhập của hai Bên phải có trách nhiệm bảo mật 
thông tin trước khi các cấp có thẩm quyền  thông qua Phương án Sáp nhập; 

 Hai Bên có trách nhiệm cung cấp trung thực, chính xác và thống nhất trong quá 
trình xây dựng Phương án Sáp nhập cho Bên còn lại, cho Tổ Chức Tư Vấn 
(nếu có) và cho cơ quan có thẩm quyền liên quan đến Việc Sáp nhập; 

 Hai bên thực hiện ký kết Hợp đồng sáp nhập; 

 SOMECO tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã được ký trước đây giữa 
SOMECO TECH và những cán bộ, nhân viên của SOMECO TECH; 

 SOMECO kế thừa toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ đối với những hợp đồng, thỏa 
thuận mà SOMECO TECH  đã cam kết với bên thứ ba; 

 SOMECO TECH  phối hợp cùng SOMECO thực hiện thủ tục bàn giao, chuyển 
quyền sở hữu toàn bộ tài sản của SOMECO TECH cho SOMECO theo quy 
định của pháp luật. 

 Kể từ thời điểm các cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sáp nhập cho tới 
khi hoàn tất việc sáp nhập, hai Bên cam kết không thực hiện việc chuyển giao 
hoặc thanh lý, bán tài sản của công ty cho bên thứ 3 hoặc tiếp nhận vốn của các 
thể nhân hoặc pháp nhân khác. 

 

5.Thuận lợi và khó khăn của việc sáp nhập:  
 Thuận lợi 

 Việc sáp nhập là phù hợp, kịp thời với chủ trương, chính sách của Nhà nước về 
việc tái cấu trúc doanh nghiệp, đảm bảo vững mạnh, an toàn, hiệu quả, đủ điều 
kiện để tồn tại và phát triển, đủ sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập; 

 Việc sáp nhập sẽ mang lại những lợi ích to lớn so với việc các doanh nghiệp 
tiếp tục hoạt động riêng rẽ nhờ tăng quy mô tổng tài sản, tăng vị thế, phạm vi 
hoạt động đa dạng và khép kín hơn nên uy tín, thương hiệu, hiệu quả quản lý tài 
chính – đầu tư có điều kiện nâng cao hơn... 

 Khó khăn 

 SOMECO sẽ phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các khoản nợ, nghĩa vụ khác 
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đối với người lao động cũng như các đối tác của đơn vị này. 
 

6.Phương án sáp nhập: 
6.1.Phương thức sáp nhập: 

 SOMECO TECH sẽ chuyển giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp 
pháp của mình sang SOMECO, đồng thời chấm dứt sự tồn tại kể từ ngày sáp 
nhập. SOMECO sẽ kế thừa toàn bộ các quyền, lợi ích hợp pháp, đồng thời chịu 
trách nhiệm về mọi nghĩa vụ tài sản, nghĩa vụ lao động và các nghĩa vụ khác 
của SOMECO TECH kể từ ngày sáp nhập. Ngày sáp nhập là ngày SOMECO 
nhận được Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh (sửa đổi sau sáp nhập). 

 

6.2.Cơ cấu tổ chức và ngành nghề kinh doanh của SOMECTECH Sau sáp nhập: 

 Tên chi nhánh: Công ty CP SOMECO Sông Đà-Chi nhánh SOMECO TECH. 

 Địa điểm đóng trụ sở và ngành nghề đăng ký kinh doanh: Giữ nguyên như 
SOMECO TECH. 

 Người đại diện pháp luật tại Chi nhánh: Ông Trần Tuấn Nam – Nguyên Giám 
đốc SOMECO TECH. 

 Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Chi nhánh: Là đơn vị hạch toán phụ 
thuộc được sử dụng con dấu và mở tài khoản hoạt động theo qui đinh của pháp 
luật và của SOMECO. 

 Phạm vi hoạt động: Giữ nguyên như  hiện tại.  

 Cơ cấu tổ chức Chi nhánh: 04 ban; 02 phân xưởng sản xuất;  Các đội thi công:  
Các đội sản xuất  hiện tại vẫn giữ nguyên cơ cấu như hiện tại sau khi sắp xếp ổn 
định bộ máy quản lý đơn vị sẽ sắp xếp ổn định lại cơ cấu của của các đội cho 
phù hợp. 

 Cơ cấu  ngành nghề kinh doanh:  
Lĩnh vực thi công xây lắp điện: 

 Thi công xây lắp ĐZ&TBA tới 220kV cho các nhà máy điện. 
 Thi công xây lắp các công trình hệ thống điện, nhà máy, đường dây 

và trạm biến áp, hệ thống điện công nghiệp. 
 Lắp đặt, nghiệm thu thiết bị, đường dây của hệ thống thông tin, hệ 

thống SCADA, Hệ thống điều khiển phân tán (DCS) và các hệ thống 
khác trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin. 

Thí nghiệm hiệu chỉnh: 
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 Thí nghiệm, hiệu chỉnh, vận hành liên động có tải hệ thống thiết bị 
công nghệ; thí nghiệm, hiệu chỉnh, vận hành thử đồng bộ hệ thống 
máy móc thiết bị công nghệ. 

 Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị, đường dây của hệ thống thông tin, hệ 
thống SCADA, Hệ thống điều khiển phân tán (DCS) và các hệ thống 
khác trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin. 

 Thí nghiệm, hiệu chỉnh đưa vào vận hành, thí nghiệm, hiệu chỉnh 
định kỳ các hệ thống điện nhà máy, đường dây và trạm biến áp. 

 

6.3.Chuyển giao tài sản-Công nợ: 

 SOMECO TECH tiến hành chuyển giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi 
ích hợp pháp của mình sang SOMECO. SOMECO thực hiện việc kế thừa toàn 
bộ các quyền, lợi ích hợp pháp, đồng thời chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ tài 
sản và các nghĩa vụ khác của SOMECO TECH. Thời gian và nội dung cụ thể 
được quy định tại Hợp đồng Sáp nhập được ký kết giữa hai Bên. 

 

6.4.Sắp xếp và sử dụng lao động: 

 SOMECO tiếp nhận toàn bộ lao động của SOMECO TECH và chịu trách nhiệm 
trả lương, các quyền lợi khác cho người lao động theo các hợp đồng lao động đã 
được ký kết với SOMECO TECH. 
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7.Các bước và tiến độ triển khai: 

STT Nội dung công việc 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

 
Kiểm toán báo cáo tài chính của SOMECO TECH tại thời điểm 
30/06/2014 xác định giá trị doanh nghiệp, số công nợ, nghĩa vụ và 
quyền lợi của doanh nghiệp  

D 

1 

Lập phương án chi tiết về việc sáp nhập  đơn vị bao gồm:  
Lý do sáp nhập; Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán 
các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ. Phương án xử 
lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; Số chủ nợ và số nợ 
chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo 
hiểm xã hội; Tổng số người lao động và quyền lợi tương ứng hiện 
hành của người lao động; phương án xử lý số lao động dôi dư (nếu 
có)  

D+10 

2 Thông qua và trình bày phương án tái cơ cấu  đơn vị trước HĐQT 
Công ty, thống nhất và quyết định phương án sáp nhập doanh nghiệp. D+15 

3 

Làm việc với đơn vị về việc sáp nhập, chấm dứt hoạt động cũng như 
phương án sử dụng lao động, giải quyết quyền lợi tương ứng hiện 
hành của người lao động; phương án xử lý số lao động dôi dư (nếu có) 
và thỏa thuận với Công đoàn đơn vị.  

D+25 

4 

Làm việc và thông báo với sở lao động lao động thương binh xã hội 
nơi đơn vị có trụ sở về việc chấm dứt hoạt động của đơn vị cũng như 
phương án sử dụng lao động, giải quyết quyền lợi tương ứng hiện 
hành của người lao động; phương án xử lý số lao động dôi dư (nếu có) 

D+30 

5 Công bố thông tin về  việc sáp nhập doanh nghiệp trên một tờ báo viết 
hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.  D+35 

6 
Thông báo quyết định sáp nhập cho các chủ nợ kèm theo thông báo về 
phương án giải quyết nợ. thời hạn, địa điểm và phương thức thanh 
toán số nợ đó; Cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ. 

D+35 

7 Làm việc với các cơ quan chức năng để chấm dứt hoạt động của đơn 
vị. D+37 

8 Làm các thủ tục thành lập chi nhánh và đăng ký hoạt động của chi 
nhánh trực thuộc công ty. D+40 
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PHẦN III.PHƯƠNG ÁN KINH DOANH SAU SÁP NHẬP  
1.Cơ cấu lại ngành nghề sản xuất kinh doanh: 
1.1.Năng lực thực tế của Công ty hiện nay:  

 Kinh nghiệm thi công xây lắp điện: Đủ năng lực thi công xây lắp ĐZ&TBA tới 
220kV và các gói thầu điện chiếu sáng, sinh hoạt... cấp điện áp 35/0,4 kV; 

 Kinh nghiệm thí nghiệm hiệu chỉnh: Đủ năng lực thí nghiệm hiệu chỉnh các 
công trình Nhà máy điện đến 200MW; Thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị TBA 
220kV. 

 Thí nghiệm không phá hủy: Đủ năng lực đảm nhận các công trình Someco đang 
thi công. 

 Năng lực tài chính: Doanh thu trung bình hàng năm trong 3 năm gần đây: 20 tỷ 
đồng. 

 Năng lực nhân sự kỹ thuật: Thiếu kỹ sư điện, xây dựng đủ năng lực hành nghề 
theo qui định của Pháp luật khi tham gia trên 01 gói thầu. Cần bổ sung nguồn 
nhân lực thi công xây lắp điện (Đội trưởng, CBCNV kỹ thuật chuyên ngành). 

 Năng lực thiết bị: Năng lực thiết bị xe máy phục vụ thi công ĐZ&TBA chỉ đáp 
ứng được 50% yêu cầu, cần phải đầu tư thêm cho thiết bị trong vòng 3 năm: 
Dựng cột, kéo dây ....dự kiến từ 1 đến 1,5 tỷ đồng/ năm.  

 Năng lực về thí nghiệm điện: Đáp ứng 100% yêu cầu. 
 

1.2.Cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh:  
Với năng lực hiện tại, đơn vị sẽ cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh, tập trung vào 02 
lĩnh vực chính như sau: 

 Lĩnh vực thi công xây lắp điện: 
 Thi công xây lắp ĐZ&TBA tới 220kV cho các nhà máy điện. 
 Thi công xây lắp các công trình hệ thống điện, nhà máy, đường dây 

và trạm biến áp, hệ thống điện công nghiệp. 
 Lắp đặt, nghiệm thu thiết bị, đường dây của hệ thống thông tin, hệ 

thống SCADA, Hệ thống điều khiển phân tán (DCS) và các hệ thống 
khác trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin. 

 Thí nghiệm hiệu chỉnh: 
 Thí nghiệm, hiệu chỉnh, vận hành liên động có tải hệ thống thiết bị 

công nghệ; thí nghiệm, hiệu chỉnh, vận hành thử đồng bộ hệ thống 
máy móc thiết bị công nghệ. 
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 Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị, đường dây của hệ thống thông tin, hệ 
thống SCADA, Hệ thống điều khiển phân tán (DCS) và các hệ thống 
khác trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin. 

 Thí nghiệm, hiệu chỉnh đưa vào vận hành, thí nghiệm, hiệu chỉnh 
định kỳ các hệ thống điện nhà máy, đường dây và trạm biến áp. 

 

2.Giải pháp thực hiện: 

 Giải pháp trước mắt là tập trung thu hồi vốn tại các công trình đã hoàn thành. 
Tìm biện pháp giải quyết các công nợ khó đòi, khoanh vùng các khoản nợ do 
đối tác không có khả năng thanh toán để giảm trừ.  

 Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức phù hợp với mô hình chi nhánh. 

 Tuyển dụng và đào tạo thêm cán bộ kỹ thuật nhằm đáp ứng được định hướng 
kinh doanh đề ra. 

 

3.Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế sau khi chuyển thành chi nhánh:  

STT Chỉ tiêu Đơn vị 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Sản lượng thực hiện  109đ 40 60 80 100 120 

2 Doanh thu  109đ 35 55 72 93 108 

3 Lợi nhuận 109đ 1,4 2,75 3,6 5,11 5,94 

4 Thu nhập bình quân 103đ 5.500 5.700 6.000 6.200 6.500 

 

4.Cơ cấu doanh thu như sau: 

 Thí nghiệm hiệu chỉnh, dịch vụ kỹ thuật: 30%; 

 Thi công xây lắp: 60%; 

 Giá trị SXKD khác: 10%. 
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5.Định hướng phát triển sau sáp nhập: 
5.1.Về ngành nghề:  

Trở thành Chi nhánh chủ lực của SOMECO trong lĩnh vực xây lắp, thí nghiệm hiệu 
chỉnh các thiết bị điện: 

 Lĩnh vực thi công xây lắp điện: 
 Thi công xây lắp các công trình hệ thống điện, nhà máy, đường dây 

và trạm biến áp đến 220KV, hệ thống điện công nghiệp, khu đô thị 
 Lắp đặt, nghiệm thu thiết bị, đường dây của hệ thống thông tin, hệ 

thống SCADA, hệ thống điều khiển phân tán ( DCS) và các hệ thống 
khác trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin. 

 Thí nghiệm hiệu chỉnh: 
 Thí nghiệm, hiệu chỉnh, vận hành liên động có tải hệ thống thiết bị 

công nghệ; Thí nghiệm, hiệu chỉnh, vận hành thử đồng bộ hệ thống 
máy móc thiết bị công nghệ. 

 Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị, đường dây của hệ thống thông tin, hệ 
thống SCADA, Hệ thống điều khiển phân tán ( DCS) và các hệ thống 
khác trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin. 

 Thí nghiệm, hiệu chỉnh đưa vào vận hành, thí nghiệm, hiệu chỉnh 
định kỳ các hệ thống điện nhà máy, đường dây và trạm biến áp 

 

5.2.Tăng trưởng:  
 Đạt tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm từ 20 -:- 25%/ năm. 
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