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I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 7.04 

1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

Giới thiệu chung 

Tên công ty  : CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 

Tên Tiếng Anh  : Song Da 7.04 Joint Stock Company 

Tên viết tắt tiếng Anh : SONGDA 7.04.,JSC 

Trụ sở chính  :  Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La 

Điện thoại  : (0420) 236 699 

Website   : songda704.com.vn 

Email   : songda704@gmail.com 

Tài khoản số  : 4131 000000 0285 tại Phòng giao dịch Mường La – Chi nhánh 

     Ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Sơn La  

Giấy CNĐKKD :  Số 5500296523 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp             

ngày 26/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 27/06/2016 

Mã số thuế  : 5500296523 

Vốn điều lệ  : 64.800.000.000 (Sáu mươi tư tỷ, tám trăm triệu) đồng 

Vốn đầu tƣ của chủ sở hữu:  125.413.956.667 (Một trăm hai năm tỷ, bốn trăm mười ba triệu, 

chín trăm năm sáu nghìn, sáu trăm sáu bảy đồng./) 

Mã cổ phiếu  : S74 

Lĩnh vực hoạt động chính:  

 Xây dựng các công trình công nghiệp; 

 Xây dựng công trình dân dụng; 

 Xây dựng công trình thủy lợi; 

 Xây dựng công trình giao thông; 

 Xây dựng công trình thủy điện, bưu điện; 

 Khai thác, sản xuất các loại vật liệu xây dựng; 

 Kinh doanh bất động sản với quyền chủ sở hữu, hoặc đi thuê; 



BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2016                                                                                          SÔNG ĐÀ 7.04 

                                                                                                                                   

 

 

Trang 4 

 Đơn vị phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 

TT Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Tel: 0420 236 699;  Website: www.songda704.com.vn 
 

 

 Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, phương tiện vận tải cơ giới, phụ tùng cơ giới phục 

vụ thi công xây dựng, vận tải hàng hóa đường bộ; 

 Kinh doanh xây dựng các khu đô thị, nhà cao tầng, khu công nghiệp; 

 Đầu tư tài chính và đầu tư các dự án khác mà pháp luật cho phép; 

 Đầu tư, quản lý vận hành nhà máy thủy điện vừa và nhỏ; 

 Kinh doanh bán điện; 

 Sản xuất và kinh doanh kim khí, các sản phẩm về cơ khí; 

 Kinh doanh dịch vụ nhà hàng; 

 Kinh doanh dịch vụ khác sạn; 

 Kinh doanh khu vui chơi giải trí. 

Địa bàn kinh doanh: Công ty hoạt động kinh doanh chủ yếu tại địa bàn Hà Nội, Hòa Bình và các 

tỉnh phía bắc. 

Quá trình hình thành và phát triển 

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 tiền thân là Xí nghiệp Sông Đà 7.04 và Xí nghiệp Sông Đà 7.06 trực 

thuộc Công ty Cổ phần Sông Đà 7. 

Năm 2003 

Xí nghiệp Sông Đà 7.04 và Xí nghiệp Sông Đà 7.06 được thành lập và được giao nhiệm vụ sản xuất 

bê tông thương phẩm và sản xuất các loại đá dăm phục vụ thi công công trình thủy điện Tuyên Quang. 

Trong thời gian từ năm 2003 đến năm 2006 đơn vị đã được đầu tư 01 trạm trộn bê tông công suất 120 

m
3
/h, 02 trạm nghiền công suất 100.000 m

3
/năm; 250.000 m

3
/năm cùng nhiều xe máy thiết bị phục vụ 

khác và đơn vị đã vận hành sản xuất đáp ứng đầy đủ lượng cát, đá dăm và vữa bê tông thương phẩm 

theo yêu cầu tiến độ công trường đặt ra đảm bảo cho công trình thủy điện Tuyên Quang đi vào phát 

điện theo đúng kế hoạch mà chính phủ đề ra. 

Với kinh nghiệm và uy tín đã có được khi tham gia phục vụ công tác cung cấp vật liệu cho công trình 

thủy điện Tuyên Quang, Xí nghiệp Sông Đà 7.04 và Xí nghiệp Sông Đà 7.06 tiếp tục được giao nhiệm 

vụ sản xuất vữa bê tông thương phẩm và sản xuất cát, đá dăm các loại để phục vụ thi công công trình 

thủy điện Sơn La. 

Năm 2006 

Tháng 07/2006, thực hiện chủ trương nâng cao năng lực sản xuất, tập trung sắp xếp lại cơ cấu ngành 

nghề trong doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7 quyết định sáp nhập hai đơn 
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vị Xí nghiệp Sông Đà 7.04 và Xí nghiệp Sông Đà 7.06 và lấy tên là Xí nghiệp Sông Đà 70.4. 

Để đáp ứng nhiệm vụ mới được giao, Xí nghiệp Sông Đà 7.04 tiếp tục được đầu tư mới thêm 02 trạm 

nghiền có công suất 350.000 m
3
/năm, 650.000 m

3
/năm đồng thời cải tạo 02 dây chuyền cũ sản xuất 

sản phẩm mới là cát xay để phục vụ công tác thi công bê tông đầm lăn tại thủy điện Sơn La và đầu tư 

thêm 01 trạm trộn bê tông công suất 130 m
3
/h. 

Năm 2007 

Ngày 21 tháng 12 năm 2007, Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành lập với tổng số vốn điều 

lệ là 40.000.000.000, tương ứng với 4.000.000 cổ phần.  

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 chính thức đi vào hoạt động ngày 26 tháng 12 năm 2007 với mức vốn 

điều lệ là 40 tỷ đồng, theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5500296523 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Sơn La cấp. 

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 7.04 

Cơ cấu tổ chức của Công ty được chia bao gồm:  

 Cơ quan Công ty; 

 Các chi nhánh trực thuộc Công ty; 

 Các công ty con 

Cơ quan Công ty: 

Cơ quan Công ty bao gồm hai khối: Khối phòng ban chức năng và khối các phân xưởng, đội sản xuất 

trực thuộc Công ty. Hai khối này thực hiện các chức năng và nhiệm vụ cụ thể dưới sự điều hành của 

Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc phụ trách. Thành phần của hai khối cụ thể như sau: 

Khối các phòng chức năng: 

 Phòng tổ chức hành chính; 

 Phòng thiết bị - kỹ thuật; 

 Phòng Kinh tế Tổng hợp; 

 Phòng tài chính kế toán. 

Khối các phân xưởng, đội trực thuộc: 

 Các phân xưởng Sản xuất bê tông; 

 Các phân xưởng nghiền sàng; 

 Đội xây lắp tổng hợp số 1; 
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 Đội xe thi công cơ giới; 

 Các chi nhánh trực thuộc Công ty: 

TT Tên chi nhánh trực thuộc Địa chỉ Lĩnh vực kinh doanh 

1 
Chi nhánh Công ty CP Sông 

Đà 7.04 tại Hòa Bình 

Thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa 

Bình 

Hoạt động theo nghành nghề kinh 

doanh của Công ty 

 Các Công ty ty con: 

TT Tên công ty con Địa chỉ Lĩnh vực kinh doanh 

1 Công ty CP Sông Đà 7.02 
Xã Sơn Bình, huyện Tam 

Đường, tỉnh Lai Châu 
Xây lắp và sản xuất công nghiệp 

2 
Công ty CP thủy điện Cao 

Nguyên – Sông Đà 7 

Xã Đưng Knớ, huyện Lạc 

Dương, tỉnh Lâm Đồng 

Xây dựng, quản lý vận hành các công 

trình thủy điện 
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3. BỘ MÁY QUẢN LÝ  

3.1 Sơ đồ Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 

 

 

PHÂN XƢỞNG SẢN 

XUẤT BÊ TÔNG SỐ 1 

 

PHÂN XƢỞNG SẢN 

XUẤT BÊ TÔNG SỐ 2 

 

PHÂN XƢỞNG NGHIỀN 

SÀNG SỐ 1 

 

PHÂN XƢỞNG NGHIỀN 

SÀNG SỐ 2 

 

PHÂN XƢỞNG NGHIỀN 

SÀNG SỐ 3 

 

PHÂN XƢỞNG NGHIỀN 

SÀNG SỐ 4 

 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

BAN KIỂM SOÁT 

PHÒNG 

TỔ CHỨC HÀNH 

CHÍNH 

PHÕNG THIẾT BỊ KỸ 

THUẬT 

 

PHÒNG 

KINH TẾ TỔNG HỢP 

PHÒNG 

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 

 

CÔNG TY CON 



          BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2016                                  SÔNG ĐÀ 7.04                            

 

  Trang 8 

 Đơn vị phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 

TT Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Tel: 0420 236 699;  Website: www.songda704.com.vn 

 

Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 

đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, 

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.  

Cơ sở của hoạt động quản trị và điều hành Công ty là Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng 

cổ đông thông qua. 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có 

quyền bỏ phiếu hoặc người được cổ đông uỷ quyền. ĐHĐCĐ có nhiệm vụ:  

 Thông qua kế hoạch phát triển của Công ty, thông qua báo cáo tài chính hàng năm, các báo cáo 

của Ban kiểm soát và của HĐQT; 

 Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ; 

 Quyết định số lượng thành viên của HĐQT; 

 Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát; phê chuẩn việc HĐQT bổ 

nhiệm Tổng Giám đốc; 

 Quyết định tăng, giảm vốn điều lệ, thông qua định hướng phát triển của Công ty, quyết định đầu 

tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo 

báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; 

 Các quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ. 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

HĐQT gồm 05 thành viên với nhiệm kỳ hoạt động 05 năm. HĐQT là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để 

thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty, trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông, 

bao gồm: 

 Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm; 

 Xác định mục tiêu hoạt động và mục tiêu chiến lược trên cơ sở các mục đích chiến lược do 

ĐHĐCĐ thông qua; 

 Bổ nhiệm và bãi nhiệm các người quản lý Công ty theo đề nghị của Giám đốc và quyết định 

mức lương của họ; 

 Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty;  

 Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời, tổ chức việc chi trả cổ tức; 

 Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ, hoặc thực hiện các thủ tục hỏi ý 

kiến để ĐHĐCĐ thông qua quyết định; 
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 Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty; 

 Các quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ. 

Danh sách các thành viên HĐQT: 

1. Ông Nguyễn Hữu Doanh  Ủy viên HĐQT 

2. Ông  Nguyễn Văn Cƣờng  Ủy viên HĐQT 

3. Ông  Nguyễn Xuân Đức    Chủ tịch HĐQT 

4. Ông  Nguyễn Hữu Nhuận  Ủy viên HĐQT 

5. Ông Hoàng Nguyên Ngọc Ủy viên HĐQT   

BAN KIỂM SOÁT 

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra và bãi miễn nhiệm, có những quyền 

hạn và trách nhiệm sau đây: 

 Thực hiện giám sát HĐQT, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty, chịu trách 

nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; 

 Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành 

hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính; 

 Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình kinh doanh, báo cáo tài hính hàng năm và sáu tháng của 

Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT; 

 Trình báo cáo thẩm định, báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của Công ty 

và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường 

niên; 

 Kiến nghị HĐQT hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ 

chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; 

 Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ. 

Danh sách các thành viên Ban kiểm soát: 

1. Ông  Phạm Minh Thuận  Trưởng BKS 

2. Ông  Nguyễn Trọng Tiêu  Thành viên BKS  

3. Ông Quất Văn Quang  Thành viên BKS  

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Ban Tổng giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, bao gồm 04 thành viên: 01 Tổng giám đốc và 03 Phó tổng 

giám đốc. 
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Tổng giám đốc là người quản lý, giám sát và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày 

của Công ty. Tổng giám đốc có các quyền và nhiệm vụ sau : 

 Quản lý và điều hành các hoạt động, công việc hàng ngày của Công ty thuộc thẩm quyền của 

Tổng giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ; 

 Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế 

hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

 Ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế, dân sự và các loại hợp đồng khác phục vụ cho 

hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty; 

 Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh quản lý của 

Công ty mà không thuộc đối tượng do HĐQT bổ nhiệm; 

 Tuyển dụng, thuê mướn và bố trí sử dụng người lao động theo quy định của HĐQT, phù hợp 

với quy định của pháp luật và phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Quyết định 

mức lương, phụ cấp (nếu có) cho người lao động trong Công ty; 

 Đại diện Công ty trước pháp luật, đại diện Công ty trong các tranh chấp có liên quan đến Công 

ty; 

 Các quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ. 

Giúp việc cho Tổng giám đốc có 03 Phó tổng giám đốc 

Danh sách Ban Tổng giám đốc: 

1. Ông  Trần Văn Tài  Tổng giám đốc 

2. Ông  Nguyễn Văn Cƣờng  Phó tổng giám đốc 

3. Ông Nguyễn Anh Lam  Phó tổng giám đốc  

4. Ông Nguyễn Trọng Bắc  Phó tổng giám đốc 

PHÕNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 

Phòng Tổ chức – Hành chính có chức năng giúp việc cho HĐQT và Tổng giám đốc điều hành trong 

công tác tổ chức, nhân sự, tổ chức sắp xếp, sử dụng, phát triển nguồn nhân lực; khen thưởng kỷ luật và 

thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động; công tác đối ngoại, đối nội quản trị hành 

chính văn phòng và văn thư lưu trữ trong phạm vi toàn Công ty. Các nhiệm vụ chính bao gồm: 

 Công tác tổ chức; 

 Công tác cán bộ và đào tạo; 

 Công tác lao động và tiền lương; 

 Công tác khen thưởng, kỷ luật; 
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 Công tác hành chính, bảo vệ, y tế. 

PHÒNG THIẾT BỊ KỸ THUẬT 

Phòng thiết bị kỹ thuật có chức năng chính về công tác quản lý cơ giới, vật tư của Công ty đảm bảo 

khai thác sử dụng hiệu quả xe máy thiết bị và sử dụng vật tư tiết kiệm. Mua sắm và chịu trách nhiệm 

về mặt định mức tiêu hao nhiên liệu, quản lý bảo dưỡng kỹ thuật xe máy thiết bị thi công hiệu quả cao 

nhất. Trực tiếp phụ trách công tác vệ sinh an toàn và bảo hộ lao động của Công ty. Tham mưu giúp 

việc cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc về công tác quy hoạch, thiết kế, tổ chức, lập biện pháp thi công 

đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, dự án công ty tham gia, giám sát toàn bộ công tác kỹ thuật, thi 

công, chất lượng các dự án, hạng mục thi công, sản phẩm sản xuất của Công ty. Các nhiệm vụ chính 

bao gồm:  

 Lập quy hoạch, thiết kế, bản vẽ  kỹ thuật dự án, công trình;  

 Kiểm tra, phân tích bản vẽ thiết kế các dự án, công trình công ty tham gia đấu thầu, thi công; 

 Tính toán, bóc tách các loại vật liệu từ bản vẽ thiết kế thi công được duyệt; 

 Tổ chức, lập biên pháp thi công đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng kỹ thuật; 

 Giám sát, điều hành công tác kỹ thuật, thi công tại hiện trường; 

 Xây dựng, ban hành các quy định về quản lý chất lượng, quy trình đảm bảo kỹ thuật; 

 Lập các báo cáo khối lượng thi công, tiến độ chi tiết các dự án, công trình theo yêu cầu quản lý; 

 Tổ chức đôn đốc công tác nghiệm thu, bàn giao, lập hồ sơ thu vốn theo đúng yêu cầu, tiến độ; 

 Mua sắm vật tư, thiết bị cung cấp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, áp dụng các 

hình thức đấu thầu, chọn thầu đảm bảo mua được vật tư, máy móc thiết bị với chi phí thấp nhất, 

hiệu quả sử dụng cao nhất; 

 Chịu trách nhiệm về chất lượng, giá cả công năng của các vật tư mua về; 

 Theo dõi việc sử dụng vật tư đúng định mức, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả; 

 Lập hồ sơ, lý lịch máy móc, thiết bị. Theo dõi việc bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa tiêu hao 

nhiên liệu của từng máy móc thiết bị; 

 Là đầu mối quản lý toàn bộ hệ thống máy móc, vật tư, thiết bị phục vụ hoạt động SXKD của 

Công ty;  

 Báo cáo định kỳ về việc mua sắm và sử dụng vật tư, thiết bị, tình trạng kỹ thuật hoạt động của 

từng xe máy, thiết bị; 

 Tổ chức huấn luyện an toàn lao động cho người lao động mới vào làm việc và theo định kỳ; 

 Tổ chức, theo dõi cấp phát và sử dụng trang thiết bị, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động đảm 

bảo sản xuất phải an toàn; 
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 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân cấp quản lý và theo sự chỉ đạo của Giám đốc Công ty. 

PHÒNG KINH TẾ TỔNG HỢP  

Phòng Kinh tế tổng hợp có chức năng tham mưu, tư vấn giúp Hội đồng quản trị , Tổng giám đốc công 

ty trong các công tác: quản lý kinh tế; quản lý kế hoạch; đầu tư; tiếp thị, đấu thầu, thị trường; kỹ thuật 

phần xây lắp; thiết lập các kế hoạch sản xuất kinh doanh, các kế hoạch đầu tư dự án một cách hiệu quả 

và khả thi. Tổ chức khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế kinh doanh của Công ty, nghiên cứu thị 

trường, xây dựng chính sách bán hàng, phát triển mạng lưới thiêu thụ và chăm sóc khách hàng. Giám 

sát, nghiệm thu công trình thi công phần xây lắp đảm bảo đúng chất lượng và tiến độ theo đúng hồ sơ 

thiết kế. Xây dựng và ban hành định mức, đơn giá cho từng hạng mục công việc. Các nhiệm vụ chính 

bao gồm: 

 Công tác quản lý kinh tế đối với các công trình Công ty thi công; 

 Công tác định mức, đơn giá tiền lương; 

 Công tác hợp đồng kinh tế; 

 Công tác hạch toán kinh doanh; 

 Công tác kế hoạch; 

 Công tác đầu tư; 

 Công tác tiếp thị đấu thầu; 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 

Phòng Tài chính Kế toán có chức năng tham mưu giúp việc cho HĐQT và Tổng giám đốc về công tác 

tài chính kế toán, tín dụng, hạch toán kinh doanh trong toàn Công ty, điều tiết các nguồn lực tài chính, 

khai thác và sử dụng nguồn vốn hiệu quả nhằm mục tiêu phát triển chung toàn Công ty. Các nhiệm vụ 

chính bao gồm: 

 Lập kế hoạch tài chính, huy động vốn, sử dụng phân phối vốn;  

 Thu thập, phân loại và xử lý tổng hợp số liệu, thông tin về hoạt động SXKD; 

 Phản ánh, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong quá trình hoạt động SXKD 

của Công ty một cách đầy đủ, trung thực và kịp thời; 

 Phát hành một số chứng từ theo mẫu bắt buộc của Nhà nước như: Hóa đơn giá trị gia tăng, giấy 

nộp tiền vào ngân sách …; 

 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán; 

 Tổng hợp số liệu và lập các báo cáo kế toán theo quy định; 

 Lập các báo cáo đột xuất thuộc lĩnh vực tài chính kế toán theo yêu cầu của Tổng công ty và lãnh 

đạo Công ty; 
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 Tổ chức đôn đốc công tác thu tiền bán hàng, quản lý và thu hồi công nợ; 

 Phân tích, so sánh tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý, năm. 

4. CƠ CẤU LAO ĐỘNG 

 Số lƣợng cán bộ, nhân viên: 

Tính đến thời điểm 31/12/2016, Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 có 122 CBCNV, cơ cấu lao động 

được thể hiện ở bảng sau: 

 Cơ cấu lao động của Sông Đà 7.04 (tại thời điểm 31/12/2016) 

STT Loại hình lao động Số lƣợng (người) Tỷ lệ (%) 

1 Đại học và Cao Đẳng 33 27,04% 

2 Trung + Sơ cấp 4 3,27% 

3 Công nhân kỹ thuật 85 69,69% 

Tổng cộng  122 100% 

 Chính sách đối với ngƣời lao động: 

Chế độ làm việc 

 Thời gian làm việc: 8h/ngày, 6 ngày/tuần, nghỉ trưa 1h. Khi có yêu cầu về tiến độ sản xuất, kinh 

doanh thì CBCNV có trách nhiệm làm thêm giờ và Công ty có những quy định đảm bảo quyền 

lợi cho người lao động theo quy định của Nhà nước. 

 Ngày phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm thai sản: CBCNV được nghỉ lễ và Tết 9 ngày theo quy định 

của Luật Lao động. Đối với CBCNV đã làm việc tại Công ty từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép 

12 ngày/năm. Những người còn lại sẽ được nghỉ phép tính theo tỷ lệ thời gian làm việc. 

CBCNV được nghỉ ốm 03 ngày (không liên tục) trong năm và được hưởng nguyên lương. 

CBCNV được hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước. 

 Điều kiện làm việc: Công ty trang bị đầy đủ các công cụ bảo hộ lao động, đồng thời Công ty 

luôn tuân thủ các nguyên tắc an toàn lao động để đảm bảo năng suất lao động cao và an toàn 

cho CBCNV. 

Chính sách tuyển dụng, thu hút nhân tài 

Dựa vào nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, hàng năm, Công ty đều xây dựng kế hoạch 

tuyển dụng để thu hút người lao động có năng lực. Công ty đề ra những tiêu chuẩn tuyển dụng nhân sự 
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đặc biệt cho từng vị trí, song tất cả các vị trí đều có những yêu cầu chung như: có trình độ chuyên môn 

cơ bản, có ý thức phát triển nghề nghiệp và có tính kỷ luật cao, chủ động trong công việc, v.v… .  

Với chính sách tuyển dụng có hiệu quả, trong năm qua Công ty đã thu hút và xây dựng được một đội 

ngũ nhân lực giỏi từ nhiều nguồn khác nhau. Các CBCNV trẻ trung và năng động của SĐ7.04 luôn 

được trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm từ những chính sách đào tạo của Công ty. Với chủ trương lấy con 

người làm gốc, Công ty luôn tạo điều kiện cho người lao động được học tập, nâng cao kiến thức về 

chuyên môn và nghiệp vụ. Công ty thường xuyên cử cán bộ tham gia các khóa tập huấn, đào tạo ngắn 

ngày và dài ngày về các nghiệp vụ kinh doanh, đồng thời tổ chức những lớp tập huấn phổ biến công 

nghệ mới cho các cán bộ kỹ thuật.  

Chính sách tuyển dụng hợp lý, kết hợp với kế hoạch đào tạo và trau dồi thường xuyên cho CBCNV đã 

góp phần giúp Sông Đà7.04 duy trì một nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo lợi thế cạnh tranh vững 

chắc để Công ty có thể tự tin mở rộng hơn nữa các hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành xây 

dựng nói chung và ngành sản xuất vật liệu xây dựng nói riêng.  

Chính sách lƣơng thƣởng, phúc lợi 

Chính sách lương  

Hệ thống lương của Sông Đà 7.04 được xây dựng dựa vào nguyên tắc công bằng trên cơ sở đánh giá 

một cách toàn diện trình độ, năng lực, kinh nghiệm và chủ yếu là dựa vào hiệu quả công việc của từng 

cá nhân và kết quả hoạt động kinh doanh của từng thời kỳ. Hệ thống này cũng bảo đảm tuân thủ 

những quy định về chế độ tiền lương của Nhà nước. 

Định kỳ, người lao động trong Công ty được hưởng lương và được xem xét nâng bậc lương căn cứ 

vào trình độ, năng lực và hiệu quả công việc được giao.  

Chính sách khen thưởng, kỷ luật 

Với mục tiêu động viên người lao động nâng cao năng suất và hiệu quả công việc, Công ty áp dụng 

chính sách khen thưởng xứng đáng đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, có đóng góp 

sáng kiến về giải pháp kỹ thuật giúp đem lại hiệu quả kinh doanh cao.  

Hình thức khen thưởng được áp dụng bao gồm khen thưởng bằng vật chất, tuyên dương trước tập thể, 

tổ chức các chuyến du lịch, tập huấn trong và ngoài nước, v.v… . 

Bên cạnh đó, việc xử lý cán bộ có hành vi gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động và hình ảnh của Công ty 

cũng được Sông Đà 7.04 thực hiện chặt chẽ. Nhờ đó đã giúp Sông Đà 7.04 tạo dựng một môi trường 

làm việc nghiêm túc và có tinh thần thi đua cao trong toàn Công ty. 
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Chế độ bảo hiểm và phúc lợi  

Việc trích nộp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người lao động luôn được Công ty thực hiện đầy 

đủ theo các quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi của CBCN, giúp người lao động yên tâm trong 

công tác. 

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo Công ty cũng rất chú trọng tới các chế độ đãi ngộ khác dành cho người lao 

động. Công ty đã xây dựng và đẩy mạnh các hoạt động đoàn thể, chú trọng đến quyền lợi cũng như 

đời sống tinh thần của toàn thể nhân viên. Trong năm, công ty tổ chức thực hiện các chế độ thăm hỏi 

đối với nhân viên ốm đau, thai sản, tặng quà cho nhân viên nhân dịp sinh nhật, kết hôn, tổ chức gặp 

mặt, tặng quà cho con em cán bộ nhân viên nhân dịp 1-6, Trung Thu…  

Những hoạt động này đã tạo nên nét văn hóa đặc trưng của Sông Đà 7.04, mang lại sự gắn kết giữa 

các CBCNV cũng như giữa CBCNV với Công ty.  

Chính sách cổ tức 

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 chính thức đi vào hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ 

26/12/2007. Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04, chính 

sách phân phối cổ tức sẽ do HĐQT đề nghị và ĐHĐCĐ quyết định. 

5. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN 

 Định hướng và mục tiêu phát triển của Sông Đà 7.04 là mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh 

theo hướng đa dạng hóa nghành nghề, đa dạng hoá sản phẩm, trong đó ưu tiên phát triển nghành 

nghề khai thác, sản xuất các loại vật liệu xây dựng là thế mạnh truyền thống của Công ty, để nâng 

cao vị thế, củng cố thương hiệu và mang lại hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cao nhất. Bên 

cạnh đó chuyển đổi sang nghành nghề kinh doanh xây lắp các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, dân 

dụng, công nghiệp, kinh doanh điện, vận tải và nhà ở khác,… 

 Sông Đà7.04 xác định rõ mục tiêu: lấy hiệu quả kinh tế làm thước đo cho sự phát triển bền vững 

của Công ty, phát huy tối đa mọi nguồn lực đang có, nâng cao vị thế và sức cạnh tranh, xây dựng 

thương hiệu Sông Đà 7.04 với các mục tiêu lớn: “Sản xuất công nghiệp – Đầu tư – Kinh doanh 

dịch vụ”. 

 Từng bước xây dựng một đội ngũ cán bộ quản lý năng động, có trình độ cao về chuyên môn 

nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm. Bên cạnh đó cũng quan tâm xây dựng một đội ngũ công nhân 

kỹ thuật có tay nghề cao, có tác phong công nghiệp đáp ứng được các yêu cầu của công nghệ sản 

xuất hiện đại trong tương lai. 
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 Đảm bảo sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, phát triển nguồn vốn tự có của đơn vị, đảm bảo tỷ 

lệ cổ tức hàng năm cho các cổ đông của Công ty; 

 Phấn đấu trở thành một đơn vị mạnh toàn diện, với đa ngành đa nghề, có năng lực cạnh tranh cao 

trong môi trường kinh tế hội nhập; 

 Đảm bảo tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động trong Công ty, từng bước nâng cao 

cuộc sống vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh;  

6. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 

 RỦI RO VỀ KINH TẾ 

Trong năm 2016, nền kinh tế thế giới và trong nước đã qua giai đoạn khó khăn và đang tăng trưởng 

trở lại song chưa thực sự ổn định, điều này đòi hỏi Sông Đà 7.04 phải thực sự lỗ lực trong viêc tìm 

kiếm công việc để mở rộng sản xuất kinh doanh. 

Để hạn chế những ảnh hưởng từ rủi ro về kinh tế, Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 luôn cập nhật và 

theo dõi sát sao các diễn biến của thị trường trong nước và thế giới để đảm bảo phản ứng linh hoạt và 

kịp thời trước các tình huống bất lợi có thể xảy ra. 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 

Kinh tế Việt Nam đang chịu ảnh hưởng, tác động rất nhiều bởi tình hình chung của kinh tế thế giới và 

năm 2015 mức tăng trưởng kinh tế Việt Nam đang tăng trở lại do tác động của các hiệp định kinh tế 

quan trọng được ký trong năm. Với mức tăng trưởng kinh tế trong nước đang được cải thiện, các lĩnh 

vực hoạt động trong nền kinh tế cũng đang phục hồi và đây cũng là thuận lợi tác động trực tiếp tới các 

doanh nghiệp trong từng ngành, từng lĩnh vực. Như vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế có ảnh hưởng, 

thay đổi rất lớn tới quy mô sản xuất, khả năng tăng trưởng, phát triển của ngành sản xuất vật liệu nói 

chung cũng như Sông Đà 7.04 nói riêng. 

Lạm phát 

Các vấn đề nội tại của nền kinh tế Việt Nam đang có những chuyển biến tích cực, lạm phát Việt Nam 

đang tiếp tục được duy trì ở mức ổn định hợp lý. Với các chỉ số và các dấu hiệu tích cực của kinh tế vĩ 

mô sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong đó có Sông Đà 7.04. 

Lãi suất 

Hiện nay, vốn vay của Sông Đà 7.04 chiếm khoảng 42,6% vốn chủ sở hữu, là vốn vay ngắn hạn với 

lãi suất hiện nay 9%/năm. Như vậy, tỷ lệ này của Công ty là đang ở mức bình thường so với các 

doanh nghiệp cùng ngành. 
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Rủi ro lãi suất có thể xảy ra khi lãi suất tăng biến động bất thường. Lãi suất tăng cao sẽ làm gia tăng 

chi phí tài chính và gây ảnh hưởng tới kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ của Công ty. 

 RỦI RO VỀ MẶT LUẬT PHÁP 

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 là Công ty đại chúng và tiến hành niêm yết trên thị trường chứng 

khoán tập trung, mọi hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 đều chịu ảnh hưởng của Luật 

Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

Cũng như các doanh nghiệp khác được thành lập, hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, Công ty 

Cổ phần Sông Đà 7.04 cần có thời gian để tiếp cận và tiến hành quản lý doanh nghiệp theo tất cả các 

quy định Pháp luật. Tuy nhiên, hiện nay các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp, Luật 

Chứng khoán, ... đang còn thiếu tính đồng bộ,  nhất quán và thường xuyên sửa đổi, bổ sung. Do vậy, 

việc nắm bắt và thực thi của các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. 

 RỦI RO ĐẶC THÙ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng không những đòi hỏi dây chuyền sản xuất phải hiện đại, đồng 

bộ, sản xuất sản phẩm liên tục mà Doanh nghiệp còn phải đảm bảo nguồn cung cấp nguyên vật liệu 

phục vụ sản xuất ổn định, thị trường tiêu thụ sản phẩm đảm bảo tiêu thụ hết những sản phẩm sản xuất 

ra. Với tình hình hiện nay, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong ngành, Công ty sẽ phải đối mặt với 

nhiều khó khăn để giữ vững được thị phần cũng như khẳng định năng lực sản xuất, tài chính của mình. 

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty là sản xuất và cung ứng các loại vật liệu xây dựng 

phục vụ cho công tác thi công các hạng mục tại các công trình thuỷ điện lớn của đất nước như: thuỷ 

điện Nậm Chiến, thuỷ điện Sơn La, thủy điện Lai Châu. Vì vậy, những rủi ro xuất phát từ tổ chức thi 

công tại các công trình này có thể ảnh hướng tới kết quả hoạt động của Công ty, cụ thể như: 

 Các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện thi công chủ yếu tại các vùng miền núi, vùng sâu vùng xa nên 

các điều kiện thi công và cuộc sống của người lao động gặp không ít khó khăn, tiềm ẩn nhiều 

rủi ro về điều kiện kinh tế xã hội của vùng dự án; 

 Các điều kiện về kỹ thuật thi công được chủ đầu tư áp dụng tại các dự án thuỷ điện là rất khắt 

khe, đòi hỏi các quy trình từ thi công đến nghiệm thu rất nghiêm ngặt. Do đó, ở đây cũng tiềm 

ẩn nhiều rủi ro cho các hoạt động SXKD của Công ty. 

 Công tác nghiệm thu, thanh toán thường kéo dài dẫn đến việc quay vòng vốn rất chậm bên cạnh 

đó công tác ban hành đơn giá, định mức công trình cũng rất chậm dẫn đến việc tồn đọng vốn do 

chủ đầu tư chưa có căn cứ thanh toán cũng làm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động SXKD 
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của Công ty. 

Thêm nữa là giá cả các yếu tố đầu vào của ngành sản xuất vật liệu xây dựng như xi măng, cát, đá dăm 

thường xuyên biến động. Trong khi đó, nguồn tài nguyên thiên nhiên để khai thác phục vụ sản xuất 

ngày càng khan hiếm. Các lý do này đã làm chi phí đầu vào cho hoạt động tăng cao và gây ảnh hưởng 

nhất định đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, Công ty đã có nhiều kinh nghiệm 

trong ngành, khẳng định được vị thế của Công ty khi tham gia các công trình trọng điểm quốc gia, tạo 

được uy tín đối với các đối tác, chủ đầu tư, bên cạnh đó Công ty còn được sự hỗ trợ rất lớn từ Công ty 

Cổ phần Sông Đà 7 nên việc đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả. 

 RỦI RO VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU 

Việc niêm yết cổ phiếu Sông Đà 7.04 trên thị trường chứng khoán tập trung sẽ đem lại những lợi ích 

cho Công ty và các cổ đông. Công ty có thể quảng bá hình ảnh, thương hiệu cũng như uy tín của mình; 

tăng cường tính thanh khoản của cổ phiếu; tạo điều kiện cho Công ty tiếp cận thêm nguồn vốn dài hạn 

thông qua TTCK; hướng đến việc chuẩn hóa minh bạch hơn trong công tác quản trị, điều hành theo 

mô hình quản trị Công ty hiện đại. 

Tuy nhiên, những biến động giá cả cổ phiếu trên thị trường chứng khoán là khó tránh khỏi. Trên thực 

tế giá chứng khoán trên thị trường được quyết định bởi nhiều yếu tố như cung - cầu cổ phiếu; tình hình 

kinh tế - xã hội; sự thay đổi về chính sách kinh tế, các quy định pháp luật về chứng khoán; tâm lý của 

nhà đầu tư… Sự biến động của giá cổ phiếu có thể gây ảnh hưởng đến thương hiệu, giá trị của Công 

ty.  

 RỦI RO KHÁC 

Các rủi ro khác như thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn... luôn là những rủi ro tiềm ẩn tác động trực tiếp đến 

tiến độ thi công của Công ty. Những biến động này làm giảm tốc độ thi công, gây thiệt hại cho công 

trình. 

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 

NĂM 2016 

1. Đánh giá chung tình hình hoạt động SXKD: 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016, tập thể CBCNV Công ty cổ phần Sông 

Đà 7.04 đã nỗ lực phấn đấu lao động sản xuất tại các công trình, dự án của Đơn vị. Tuy nhiên, do 

nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan, nên hoạt động SXKD của Công ty chưa hoàn thành một số mục 
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tiêu kế hoạch đã đặt ra, nguyên nhân chủ yếu như: Các công trình chỉ định thầu Đơn vị tham gia đã kết 

thúc; Nợ đọng vốn tại các công trình còn khá lớn; Định mức đơn giá đầu thu các công trình chỉ định 

thầu được Chủ đầu tư phê duyệt giảm mạnh so với chi phí thực tế; Các công trình mới tham gia chưa 

phát huy hiệu quả so với chi phí đầu tư; Thị trường bán hàng đầu ra gặp rất nhiều khó khăn; Giá cả 

nguyên, nhiên vật liệu đầu vào có nhiều biến động,… Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị, Bộ máy 

quản lý điều hành cùng với tinh thần lao động sản xuất khắc phục mọi khó khăn của tập thể CBCNV 

công ty, đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đạt được một số kết quả như sau: 

- Hoàn thành các mục tiêu tiến độ thi công tại các công trình trọng điểm như: Thủy điện Lai Châu, 

thủy điện Huội Quảng, đảm bảo chất lượng, tiến độ của các công trình xây dựng theo yêu cầu của các 

dự án đó. 

- Công tác sắp xếp lại, thu gọn, đổi mới mô hình hoạt động quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp được chú trọng, năng lực của bộ máy quản lý, điều hành các cấp, trình độ tay nghề công 

nhân kỹ thuật được nâng cao, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho nhu cầu SXKD của Công ty trong 

tình hình mới. 

- Công tác tiếp thị, đấu thầu tìm kiếm việc làm, mở rộng địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh được 

quan tâm, từng bước tiếp cận, chọn lọc các công việc phù hợp, có hiệu quả và khả năng phát triển lâu 

dài để triển khai thực hiện. 

- Hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được một số chỉ tiêu kế hoạch đảm bảo, cơ bản đủ việc làm và thu 

nhập ổn định cho người lao động, duy trì ổn định doanh nghiệp theo cơ cấu và mô hình mới. 

2. Các chỉ tiêu kinh tế, tài chính chủ yếu đạt đƣợc: 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch 

năm 2016 

Thực hiện 

năm 2016 

Tỷ lệ 

% 

TH/KH 

1 Tổng giá trị SXKD Tỷ đồng 150,456 156,857 104% 

2 Doanh số bán hàng Tỷ đồng 232,911 223,814 96% 

3 Tiền về tài khoản Tỷ đồng 316,961 343,612 108% 

4 Các khoản nộp NN Tỷ đồng 11,456 9,435 82% 

5 Khấu hao TSCĐ Tỷ đồng 5,584 5,295 95% 
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6 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng -9,654 -19,660 204% 

7 Vốn điều lệ Tỷ đồng 60 64,8 108% 

8 Đầu tư tài chính Tỷ đồng 0 132,753 - 

9 Chi phí QLDN Tỷ đồng 4,397 3,656 83% 

10 Tỷ lệ cổ tức % - - - 

3. Tình hình thi công sản xuất tại các công trình, dự án: 

 3.1. Công trình thuỷ điện Lai Châu: 

- Hoàn thành tiến độ công trình, đảm bảo hoạt động sản xuất cát đá các loại đáp ứng nhu cầu các đơn 

vị trên công trường. 

- Khối lượng sản xuất và cung cấp đá cát các loại: 33.260 m
3 
/KH: 30.000 m

3 
đạt 110% KH năm. 

 3.2. Công trình thuỷ điện Huội Quảng: 

- Hoàn thành tiến độ công trình, đảm bảo hoạt động sản xuất cát đá các loại đáp ứng nhu cầu các đơn 

vị trên công trường. 

- Khối lượng sản xuất và cung cấp đá cát các loại: 33.341 m
3 
/KH: 30.000 m

3 
đạt 111% KH năm. 

 3.3. Mỏ đá Bình Thanh, Cao Phong, Hòa Bình: 

- Hoạt động sản xuất và bán hàng tại mỏ đá Bình Thanh chủ yếu cung cấp cho thị trường tỉnh Hòa 

Bình và vùng phụ cận, phụ thuộc rất nhiều vào thị trường tiệu thụ vật liệu xây dựng, mức độ cạnh 

tranh cao giữa các mỏ cùng khu vực. 

- Khối lượng khai thác đá hộc và sản xuất đá dăm các loại là: 29.998 m
3
/KH: 41.500 m

3
 đạt 72% KH 

năm. 

 3.4. Mỏ đá Om Làng, Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình: 

* Các công tác đã hoàn thành trong năm 2016:   

- Hoàn thành xây dựng các công trình phụ trợ như: Tường chắn, móng máy trạm nghiền; Đường dây 

và trạm biến áp cấp điện sản xuất và sinh hoạt; Đường giao thông ra vào mỏ; Xây dựng các hạng 

mục lán trại nhà ở, nhà điều hành sản xuất, nhà làm việc; Trạm cân, trạm gác bảo vệ,... để phục vụ 

dự án. 
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- Di chuyển, lắp đặt, đưa vào vận hành 02 dây truyền nghiền sàng với tổng công suất lắp đặt là 2 x 

250 Tấn /h tại khu vực mỏ đá phục vụ sản xuất. 

- Quy hoạch mặt bằng mỏ, bóc tầng phủ mỏ, làm đường công vụ và triển khai tạo máng khai thác để 

triển khai dự án thực hiện theo kế hoạch. 

- Bước đầu đã tổ chức khoan nổ khai thác đá hộc và chế biến sản xuất các chủng loại đá xây dựng 

cung cấp cho thị trường. 

 3.5. Sản xuất cung cấp vữa bê tông thương phẩm tại Hà Nội: 

- Tổ chức mô hình bộ máy quản lý, sản xuất ổn định để cung cấp vữa bê tông thương phẩm cho các 

đối tác khách hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội và vùng phụ cận. 

- Khối lượng sản xuất và cung cấp vữa bê tông thương phẩm là: 55.620 m
3
/KH: 60.000 m

3
 đạt 93% 

KH năm. 

 3.6. Công trình thuỷ điện Nậm Thi 2 – xã Sơn Bình – Tam Đường – Lai Châu: 

- Cơ bản hoàn thành các mốc tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình theo yêu cầu của Chủ đầu tư. 

- Phối hợp tốt với các đơn vị liên quan để triển khai công tác nghiệm thu thanh toán, thu hồi vốn 

đảm bảo kế hoạch. 

- Khối lượng thi công chính đạt được năm 2016: 

+ Đào đất, phá đá các loại : 112.437 m
3
 /KH: 138.670 m

3
 đạt 81% KH năm.  

+ Đắp đất, đá các loại : 4.150 m
3
 /KH: 23.000 m

3
 đạt 18% KH năm.  

+ Sản xuất vận chuyển bê tông : 8.250 m
3
 /KH: 8.000 m

3
 đạt 103% KH năm.  

 3.7. Công tác sắp xếp tổ chức quản lý điều hành sản xuất kinh doanh: 

Trước nhiệm vụ và tình hình tổ chức sản xuất tại các công trình, dự án. Ban lãnh đạo điều hành 

Công ty đã xây dựng, triển khai một số mô hình tổ chức, quản lý áp dụng cho từng khu vực, cụ thể:  

- Tại Lai Châu, Huội Quảng: Tổ chức quản lý điều hành tập trung, các Phân xưởng nghiền sàng và 

Đội cơ giới phục vụ thi công sản xuất ổn định, đáp ứng tiến độ cũng như chất lượng sản phẩm tại 

công trình. 

- Tại thủy điện Nậm Thi 2, Nhiệt điện Thái Bình 2: Công ty đã thành lập các Ban chỉ huy công 

trường để quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. 
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- Tại Hà Nội, mỏ đá Bình Thanh, mỏ đá Cao Dương: Tổ chức giao nhận khoán trực tiếp cho các cá 

nhân, đội, phân xưởng để nâng cao hiệu quả và tăng tính chủ động trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh, phù hợp với mô hình quản lý theo xu hướng mới. 

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 

1. Đánh giá công tác quản lý công ty 

- Công tác quản lý toàn diện các mặt của Công ty như: Quản lý vốn, quản lý tài sản, quản lý chất 

lượng, tiến độ công trình, quản lý đầu tư, quản lý lao động. Theo đúng quy định của Pháp luật, Điều 

lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 

- HĐQT công ty thường xuyên tiến hành họp để kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý 

trước và bàn các biện pháp tổ chức thực hiện quý sau. Phê duyệt kết quả SXKD hàng quý, xây dựng, 

điều chỉnh kế hoạch và định hướng trung, dài hạn. 

- Trong quá trình hoạt động SXKD, Hội đồng quản trị và bộ máy quản lý điều hành của Công ty 

luôn chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ và 

quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Các quyết định mang tính chiến lược cũng như quyết định hàng 

ngày trong hoạt động SXKD luôn chính xác, kịp thời.  

- Bộ máy quản lý của Công ty luôn đoàn kết, năng động, có trách nhiệm cao trong công việc được 

giao, là đơn vị có uy tín đối với các chủ đầu tư, tập thể người lao động. 

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 

- Tổ chức sắp xếp định biên lại bộ máy điều hành của Công ty ngày càng hoàn thiện hơn đảm bảo 

gọn nhẹ làm việc linh hoạt, kịp thời, nâng cao hiệu suất lao động phù hợp với mô hình quản lý của 

Công ty từng giai đoạn phát triển.  

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng mô hình quản lý áp dụng cho từng khu vực và từng lĩnh vực 

SXKD của Công ty phù hợp với từng giai đoạn phát triển. 

- Chỉ đạo, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của Ban Tổng giám đốc, các phòng Công ty và các đơn 

vị trực thuộc trong việc thực hiện các quy định của Pháp luật và các quyết định của HĐQT Công ty. 

- Hội đồng quản trị tham khảo ý kiến Ban kiểm soát các vấn đề thuộc chức năng và nhiệm vụ của 

HĐQT trước khi đưa ra các Nghị quyết, quyết định hoặc trình đại hội đồng cổ đông. 

- Xây dựng kế hoạch phát triển SXKD của Công ty năm 2017 theo yêu cầu phát triển của doanh 

nghiệp. 

3. Công tác quản trị của Hội đồng quản trị 
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 Trong năm 2016 HĐQT đã ban hành 21 Nghị quyết và 06 Quyết định với các nội dung chủ 

yếu sau: 

- Kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch SX kinh doanh và thông qua kế hoạch sản xuất kinh 

doanh hàng Quý. 

- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014. 

- Các Quyết định về công tác tổ chức và cán bộ đã được HĐQT thực hiện đúng thẩm quyền, theo 

quy định của Điều lệ Công ty, trên nguyên tắc vì nhiệm vụ SXKD, nhiệm vụ xây dựng và phát triển 

đơn vị, trên cơ sở năng lực, trình độ thực tế của cán bộ, đảm bảo đủ điều kiện đề bạt và bổ nhiệm. 

- Các Quyết định đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công, vay vốn của các tổ chức tín dụng. 

 Thay đổi thành viên HĐQT 

- Ông Nguyễn Hữu Nhuận được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị ngày 26/05/2016 

- Ông Trịnh Quang Thạnh từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 26/05/2016 

- Ông Nguyễn Hữu Doanh thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 

22/09/2016 

- Ông Nguyễn Xuân Đức được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 

22/09/2016 

 Thay đổi thành viên BKS 

- Ông Quất Văn Quang được bổ nhiêm là thành viên Ban kiểm soát từ ngày 10/03/2016 

- Ông Lê Văn Khánh từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát từ ngày 10/03/2016 

 Thay đổi thành viên Ban Tổng giám đốc 

- Ông Trần Văn Tài được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty từ ngày 16/02/2016 

- Ông Nguyễn Xuân Đức thôi giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty từ ngày 16/02/1016 

- Ông Nguyễn Trọng Bắc được bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc từ ngày 26/05/2016 

 Giao dịch của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và ngƣời có liên quan 

* Giao dịch cổ phiếu 

- Giao dịch cổ đông nội bộ:  Không có 

- Giao dịch cổ đông lớn:  

+ Ông Trần Hữu Duyên trở thành cổ đông lớn từ ngày 10/6/2016, sở hữu 307.300/VĐL: 6.000.000 

cổ phần (tỷ lệ: 5,12% vốn điều lệ). 
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+ Ông Phạm Đức Thuận trở thành cổ đông lớn từ ngày 09/9/2016, sở hữu 1.122.596 CP/VĐL: 

6.480.000 cổ phần (tỷ lệ: 17,32%). 

+ Ông Nguyễn Văn Hùng trở thành cổ đông lớn từ ngày 09/9/2016, sở hữu 800.000 CP/VĐL: 

6.480.000 CP (tỷ lệ: 12,35%). 

+ Công ty TNHH Đầu tư thương mại Sông Đà Miền Bắc trở thành cổ đồng lớn ngày 09/9/2016, sở 

hữu 1.520.000 CP/VĐL: 6.480.000 CP (tỷ lệ: 23,46%). 

+ Công ty cổ phần Sông Đà 7 đã bán 3.120.000 CP, không còn là cổ đông lớn từ ngày 

09/9/2016.  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 249.600 CP (tỷ lệ 3,85%) 

* Giao dich khác:   Không có 

Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thƣờng niên năm 2016 theo đúng quy định của Pháp luật và 

Điều lệ Công ty. 
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III.  BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT  
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  Trang 38 

 Đơn vị phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 

TT Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Tel: 0420 236 699;  Website: www.songda704.com.vn 
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  Trang 39 

 Đơn vị phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 

TT Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Tel: 0420 236 699;  Website: www.songda704.com.vn 
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  Trang 40 

 Đơn vị phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 

TT Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Tel: 0420 236 699;  Website: www.songda704.com.vn 
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  Trang 41 

 Đơn vị phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 

TT Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Tel: 0420 236 699;  Website: www.songda704.com.vn 
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  Trang 42 

 Đơn vị phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 

TT Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Tel: 0420 236 699;  Website: www.songda704.com.vn 
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  Trang 43 

 Đơn vị phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 

TT Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Tel: 0420 236 699;  Website: www.songda704.com.vn 
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  Trang 44 

 Đơn vị phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 

TT Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Tel: 0420 236 699;  Website: www.songda704.com.vn 
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  Trang 45 

 Đơn vị phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 

TT Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Tel: 0420 236 699;  Website: www.songda704.com.vn 
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  Trang 46 

 Đơn vị phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 

TT Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Tel: 0420 236 699;  Website: www.songda704.com.vn 
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  Trang 47 

 Đơn vị phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 

TT Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Tel: 0420 236 699;  Website: www.songda704.com.vn 
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  Trang 48 

 Đơn vị phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 

TT Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Tel: 0420 236 699;  Website: www.songda704.com.vn 
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  Trang 49 

 Đơn vị phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 

TT Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Tel: 0420 236 699;  Website: www.songda704.com.vn 
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  Trang 50 

 Đơn vị phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 

TT Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Tel: 0420 236 699;  Website: www.songda704.com.vn 
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  Trang 51 

 Đơn vị phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 

TT Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Tel: 0420 236 699;  Website: www.songda704.com.vn 
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  Trang 52 

 Đơn vị phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 

TT Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Tel: 0420 236 699;  Website: www.songda704.com.vn 
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  Trang 53 

 Đơn vị phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 

TT Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Tel: 0420 236 699;  Website: www.songda704.com.vn 
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  Trang 54 

 Đơn vị phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 

TT Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Tel: 0420 236 699;  Website: www.songda704.com.vn 
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  Trang 55 

 Đơn vị phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 

TT Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Tel: 0420 236 699;  Website: www.songda704.com.vn 
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  Trang 56 

 Đơn vị phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 

TT Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Tel: 0420 236 699;  Website: www.songda704.com.vn 
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  Trang 57 

 Đơn vị phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 

TT Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Tel: 0420 236 699;  Website: www.songda704.com.vn 
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  Trang 58 

 Đơn vị phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 

TT Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Tel: 0420 236 699;  Website: www.songda704.com.vn 
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  Trang 59 

 Đơn vị phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 

TT Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Tel: 0420 236 699;  Website: www.songda704.com.vn 

 

IV. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ THÀNH VIÊN QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Thành viên Hội đồng quản trị 

Ông Nguyễn Hữu Doanh- Thành viên HĐQT 

 Họ và tên:    Nguyễn Hữu Doanh 

 Giới tính:    Nam 

 Số CMND:    111112275  Ngày cấp: 03/9/2003        Nơi cấp: Hà Tây 

 Ngày tháng năm sinh:  03/09/1968 

 Nơi sinh:    Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội 

 Quốc tịch:    Việt Nam 

 Dân tộc:    Kinh 

 Quê quán:    Xã Thanh Văn, Huyện Thanh Oai, Hà Nội 

 Địa chỉ thường trú:   BT 07 Huyndai Hillstate Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội  

 Trình độ văn hoá:   10/10 

 Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Xây dựng 

 Quá trình công tác:  

 Từ 7/1987 – 12/1994: Nhân viên kỹ thuật – Công ty Xây dựng công trình ngầm – Tổng Công 

ty Sông Đà; 

 Từ 1/1995 – 12/1996: Nhân viên kỹ thuật Công ty Xây dựng Sông Đà 8 – Tổng Công ty 

Sông 

  Đà; 

 Từ 1/1997 – 06/2002: Học Đại học Xây dựng Hà Nội; 

 Từ 7/2002 – 01/2004: Đội trưởng đội xây lắp số I – Công ty Sông Đà 7; 

 Từ 02/2004 – 12/2007: Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 7.04 – Công ty Cổ phần Sông Đà 7; 

 Từ 01/2008 – 05/2012: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04; 

 Từ 06/2012 – 09/2016: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7.04; 
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  Trang 60 

 Đơn vị phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 

TT Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Tel: 0420 236 699;  Website: www.songda704.com.vn 

 

 Từ 10/2016 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7.04 

 Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty 

 Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 7 

 Số cổ phần đang nắm giữ (tại thời điểm 31/03/2017): 5.400 cổ phần 

 Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ:  Không 

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không 

Ông Nguyễn Văn Cường – Thành viên HĐQT 

 Họ và tên:    Nguyễn Văn Cƣờng 

 Giới tính:    Nam 

 Số CMTND:    130676800     Ngày cấp: 22/12/1979      Nơi cấp: Vĩnh Phú 

 Ngày tháng năm sinh:  01/08/1962 

 Nơi sinh:    Liên Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình 

 Quốc tịch:    Việt Nam 

 Dân tộc:    Kinh 

 Quê quán:    Liên Sơn, Lương Sơn, Hòa Binh 

 Địa chỉ thường trú:   Phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình 

 Trình độ văn hoá:   10/10 

 Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Cơ khí 

 Quá trình công tác:  

 Từ 6/1985 - 12/1995: Kỹ thuật Công ty Xây dựng công trình ngầm; 

 Từ 01/1996 – 12/1996: Kỹ thuật Chi nhánh Công ty Xây dựng Sông Đà 8; 

 Từ 01/1997 – 12/2002: Quản đốc phân xưởng Cơ khí – Công ty Xây dựng Sông Đà 7; 

 Từ 01/2003 – 12/2007: Phó Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 704 – Công ty Sông Đà 7; 

 Từ 01/2008 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04; 
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  Trang 61 

 Đơn vị phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 

TT Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Tel: 0420 236 699;  Website: www.songda704.com.vn 

 

 Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc 

 Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  Không 

 Số cổ phần đang nắm giữ (tại thời điểm 31/03/2017): 540 cổ phần 

 Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ:  Không 

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không 

Ông Nguyễn Xuân Đức – Chủ tịch HĐQT 

 Họ và tên:    Nguyễn Xuân Đức  

 Giới tính:    Nam 

 Số CMND:    012888833  Cấp ngày 23/6/2006  Nơi cấp: Hà Nội 

 Ngày tháng năm sinh:  22/05/1978 

 Nơi sinh:    Quảng Hợp, Quảng Xương, Thanh Hóa 

 Quốc tịch:    Việt Nam 

 Dân tộc:    Kinh 

 Quê quán:    Xã Quảng Lĩnh, Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa 

 Địa chỉ thường trú:   SN01/63 Lương Đắc Bằng, Phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa, Tỉnh 

 Thanh Hóa 

 Trình độ văn hoá:   12/12 

 Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Máy Xây dựng – Xếp dỡ 

 Quá trình công tác:  

 Từ 7/2003 – 7/2005: Kỹ thuật Xí nghiệp Nghiền sàng – Công ty Sông Đà 7; 

 Từ 8/2005 – 12/2007: Quản đốc Phân xưởng Nghiền sàng Xí nghiệp Sông Đà 7.04 – Công ty 

 Cổ phần Sông Đà 7; 

 Từ 01/2008 – 01/2010: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04; 

 Từ 02/2010 – 04/2012: Giám đốc Công ty CP thủy điện Sập Việt; 
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  Trang 62 

 Đơn vị phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 

TT Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Tel: 0420 236 699;  Website: www.songda704.com.vn 

 

 Từ 05/2012 – 02/2016: Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 7.04 

 Từ 02/2016 – 09/2016: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty 

 Từ 10/2016 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 

 Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch HĐQT Công ty 

 Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 7.02 

 Số cổ phần đang nắm giữ (tại thời điểm 31/03/2017): 4.320 cổ phần 

 Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: Không   

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không 

Ông Nguyễn Hữu Nhuận – Thành viên HĐQT 

 Họ và tên   : Nguyễn Hữu Nhuận 

 Giới tính   :  Nam        

 Ngày, tháng, năm sinh : 10/09/1973 

 Nơi sinh   : Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội 

 Quốc tịch   : Việt Nam 

 Số CMTND/Hộ chiếu : 111191736,  Cấp ngày 10/02/2001  Nơi cấp Hà Tây    

 Dân tộc   : Kinh 

 Quê quán   : Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội 

 Địa chỉ thường trú  : LK3, KĐT Nam La Khê, phường La Khe, quận Hà Đông, Hà Nội 

 Trình độ văn hoá  : 12/12 

 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư hệ thống điện  

 Quá trình công tác   : 

 Từ 08/2005 - 10/2008: Nhân viên thu phí – Công ty BOT Đèo Ngang 

 Từ 01/2009 - 03/2010 : Thợ điện – Công ty CP Sông Đà Thăng Long 

 Từ 04/2010  - 05/2014: Kỹ sư hệ thống điện – Công ty CP Sông Đà Thăng Long 

 Từ 06/2014 - 05/2016: Phó giám đốc – Công ty TNHH đầu tư xây dựng Safico 

 Từ 06/2016  đến nay: Thành viên chuyên trách HĐQT Công ty CP Sông Đà 7.04 

 Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty :  Thành viên Hội đồng quản trị. 

 Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó giám đốc – Công ty TNHH đầu tư xây dựng Safico 
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  Trang 63 

 Đơn vị phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 

TT Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Tel: 0420 236 699;  Website: www.songda704.com.vn 

 

 Số cổ phiếu S74 đang nắm giữ (tại thời điểm  31/03/2017) : 0 cổ phần 

 Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ (tại thời điểm  31/03/2017):  

- Họ và tên: Nguyễn Hữu Doanh 

 Quan hệ: Anh trai 

  Số cổ phần nắm giữ: 5.400 cổ phần 

 Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không 

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 

 Ông Hoàng Nguyên Ngọc  - Thành viên HĐQT   

 Họ và tên   : Hoàng Nguyên Ngọc 

 Giới tính    :  Nam        

 Ngày, tháng, năm sinh  : 03/10/1980 

 Nơi sinh    : Yên Thường, Gia Lâm , Hà Nội 

 Quốc tịch    : Việt Nam 

 Số CMTND/Hộ chiếu  : 001080002257, Cấp ngày 02/7/2014, Nơi cấp: Hà Nội     

 Dân tộc    : Kinh 

 Quê quán    : Tiên Phong, Duy Tiên, Hà Nam. 

 Địa chỉ thường trú: Phòng 812 A, Khu Thăng Long Number 1, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, HN  

 Số điện thoại liên lạc tại cơ quan: 04 35528507 

 Trình độ văn hoá   : 12/12 

 Trình độ chuyên môn  : Kỹ sư Điện tử - Viễn Thông 

 Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua): 

 Từ 07/2002: Trưởng phòng kinh doanh – Liên hiệp Quang Hóa Điện tử - Viện Khoa Học và 

Công Nghệ Việt Nam. 

 Từ 11/2010 – 05/2015: Giám đốc CN Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 tại Hòa Bình. 

 Từ 06/2015 đến ngay: Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc CN Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 tại 

 Hòa Bình. 

 Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc CN Công ty cổ phần Sông Đà 

7.04 tại Hòa Bình.. 

 Số cổ phiếu S74 đang nắm giữ (tại thời điểm 31/03/2017)          : 0 cổ phần 

 Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ                                  : 0 cổ phần 
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  Trang 64 

 Đơn vị phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 

TT Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Tel: 0420 236 699;  Website: www.songda704.com.vn 

 

 Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không.  

2. Thành viên Ban Giám đốc 

Ông Trần Văn Tài – Tổng giám đốc 

 Họ và tên   : Trần Văn Tài 

 Giới tính   :  Nam        

 Ngày, tháng, năm sinh : 09/03/1979 

 Nơi sinh   : Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải Dương. 

 Quốc tịch   : Việt Nam 

 Số CMTND/Hộ chiếu :141884542,  Cấp ngày 09/7/2011  Nơi cấp Hải Dương    

 Dân tộc   : Kinh 

 Quê quán   : Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải Dương. 

 Địa chỉ thường trú   : Phạm Tân, Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải Dương. 

 Trình độ văn hóa  : 12/12 

 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư điện. 

 Quá trình công tác: 

 Từ 04/2004  - 09/2004:  Nhân viên Ban kinh tế - Xí nghiệp SX bê tông – Công ty Sông Đà 7. 

 Từ 10/2004 - 12/2004: Phó quản đốc phân xưởng bê tông số II - Xí nghiệp SX bê tông – Công 

ty CP Sông Đà 7. 

 Từ 01/2005 - 04/2005: Nhân viên Ban kinh tế - Xí nghiệp SX bê tông – Công ty Sông Đà 7. 

 Từ 05/2005 - 06/2005:  Phó Ban quản lý cơ giới  - Xí nghiệp SX bê tông  – Công ty Sông Đà 

7. 

 Từ 07/2005 – 10/2006: Quản đốc phân xưởng bê tông - Xí nghiệp SX bê tông – Công ty CP 

 Sông Đà 7. 

 Từ 11/2006 – 12/2007: Trưởng Ban quản lý cơ giới vật tư  - Xí nghiệp Sông Đà 7.04  – Công 

ty CP Sông Đà 7. 

 Từ 01/2008 – 03/2011: Trưởng phòng Quản lý cơ giới vật tư - Công ty CP Sông Đà 704 

 Từ 04/2011 – 07/2012: Giám đốc chi nhánh Công ty CP Sông Đà 7.04 tại Lai Châu 

 Từ 08/2012 – 09/2013: Giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Đà 701 

 Từ 10/2013 – 01/2016: Phó phòng Quản lý cơ giới – Công ty CP Sông Đà 7 

 Từ 02/2016 – đến nay: Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 7.04 

 Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:  Tổng giám đốc Công ty 

 Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không 
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 Số cổ phiếu S74 đang nắm giữ (tại thời điểm 31/03/2017) : 4.860 cổ phần 

 Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ (tại thời điểm 31/03/2017) : 3.564 cổ phần 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Huyên 

 Quan hệ: Vợ 

 Số cổ phần nắm giữ: 108 cổ phần 

- Họ và tên: Trần Thị Hiền 

 Quan hệ: Em gái 

 Số cổ phần nắm giữ: 3.456 cổ phần 

 Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 

Ông Nguyễn Văn Cƣờng – Phó Tổng giám đốc 

(Sơ yếu lý lịch như phần V nêu trên) 

 Ông Nguyễn Anh Lam -  Phó Tổng giám đốc 

 Họ và tên   : Nguyễn Anh Lam 

 Giới tính   :  Nam        

 Ngày, tháng, năm sinh : 24/9/1981 

 Nơi sinh   : Phú Sơn, Tân Kỳ, Nghệ An. 

 Quốc tịch   : Việt Nam 

 Số CMTND/Hộ chiếu :182151453,  Cấp ngày 13/7/1995  Nơi cấp nghệ An    

 Dân tộc   : Kinh 

 Quê quán   : Xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. 

 Địa chỉ thường trú   : Xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. 

 Trình độ văn hóa  : 12/12 

 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư kinh tế thủy lợi. 

 Quá trình công tác: 

 Từ 8/2004  - 12/2005:  Nhân viên Ban kinh tế - Xí nghiệp Sông Đà 705 – Công ty Sông Đà 7. 

 - 12/2006: Nhân viên Ban kinh tế - Xí nghiệp Sông Đà 704 - Công ty CP Sông 

Đà7 

 Từ 01/2007 - 10/2007: Phó ban kinh tế - Xí nghiệp Sông Đà 704 – Công ty CP Sông Đà 7. 

 Từ 11/2007 - 12/2007:  Trưởng ban kinh tế - Xí nghiệp Sông Đà 704 – Công ty CP Sông Đà 7. 

 Từ 01/2008 – 03/2013: Trường phòng KTTH – Công ty CP Sông Đà 704. 
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 Từ 03/2013 – 09/2013: Thành viên HĐQT kiêm trưởng phòng KTTH Công ty CP Sông Đà 

704. 

 Từ 10/2013 đến nay: Phó tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 704  

 Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:  Phó tổng giám đốc Công ty 

 Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không 

 Số cổ phiếu S74 đang nắm giữ (tại thời điểm 31/03/2017) : 0 cổ phần 

 Sở hữu cá nhân      : 0 cổ phần 

 Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước    : 0 cổ phần 

 Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ   : 0 cổ phần 

 Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không 

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 

Kế toán trƣởng 

Ông Ngô Quốc Thế - Kế toán trưởng 

 Họ và tên:  Ngô Quốc Thế 

 Giới tính:  Nam  

 Số CMTND:  012172224      Ngày cấp: 29/03/2014      Nơi cấp: Hà Nội 

 Ngày tháng năm sinh:  03/03/1981 

 Nơi sinh:  Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 

 Quốc tịch:  Việt Nam 

 Dân tộc:  Kinh 

 Quê quán:  Tràng An, Bình Lục, Hà Nam  

Địa chỉ thường trú:  Số 41 ngách 455/46 tổ Yên Hà, Đường Hà Huy Tập, Thị trấn Yên  

 Viên, Gia Lâm, Hà Nội 

 Trình độ văn hoá:  12/12 

 Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Tài chính - Kế toán, Cử nhân Tin Kinh tế 

 Quá trình công tác:  

 Từ 11/2003 – 12/2005: Nhân viên phòng Tài chính – Kế toán Công ty Sông Đà 7; 
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 Từ 01/2006 – 07/2006: Trưởng Ban Tài chính – Kế toán Xí nghiệp Sông Đà 706 – Công ty 

Cổ  

phần Sông Đà 7; 

 Từ 08/2006 – 12/2007: Trưởng Ban Tài chính – Kế toán Xí nghiệp Sông Đà 7.04 – Công ty 

Cổ phần Sông Đà 7; 

 Từ 01/2008 đến nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04; 

 Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Kế toán trưởng Công ty 

 Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không 

 Số cổ phần đang nắm giữ (tại thời điểm 31/03/2017): 5.400 cổ phần 

 Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ (tại thời điểm 31/03/2017): 5.400 cổ phần  

 Họ và tên: Nguyễn Thị Hƣơng 

 Quan hệ: Mẹ 

 Số cổ phần nắm giữ: 5.400 cổ phần 

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không 

3. Thành viên Ban kiểm soát 

 Ông Phạm Minh Thuận – Trưởng ban Ban kiểm soát   

 Họ và tên  : Phạm Minh Thuận   

 Giới tính  : Nam. 

 Ngày sinh  : 14/08/1976. 

 Nơi sinh  : Hà Nam. 

 Số CMND  : 013119710 cấp ngày 19/12/2008 tại Hà Nội. 

 Dân tộc  : Kinh. 

 Quốc tịch  : Việt Nam. 

 Quê quán  : Hoàng Đông, Duy Tiên, Hà Nam. 
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 Địa chỉ thường trú : P.203 Nhà 17 T10, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, 

Hà Nội. 

 Điện thoại cơ quan : 0437959066. 

 Trình độ văn hóa : 12/12. 

 Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính Kế toán. 

 Quá trình công tác : 

 Từ 9/1994 - 6/1998 : Sinh viên Trường Đại học Tài chính kế toán; 

 Từ 7/1998 - 12/2006  :Công tác tại Tổng công ty Sông Đà; 

 Từ 1/2007 - 11/2008  : Phó Kế toán trưởng Tổng công ty Sông Hồng; 

 Từ 12/2008 -  nay  : Công tác tại Tổng công ty Sông Đà . 

 Chức vụ hiện tại : Không 

 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không  

 Số cổ phiếu S74 đang nắm giữ (tại thời điểm 31/03/2017) :  0 cổ phần 

 Số lượng cổ phần do những người liên quan nắm giữ : 0. 

 Các khoản nợ đối với Công ty: không. 

 Lợi ích liên quan với Công ty : không. 

 Ông Quất Văn Quang – Thành viên Ban kiểm soát   

 Họ và tên   : Quất Văn Quang 

 Giới tính   :  Nam        

 Ngày, tháng, năm sinh   : 04/8/1976 

 Nơi sinh   : xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 

 Quốc tịch   : Việt Nam 

 Số CMTND/Hộ chiếu   : 121332738 ngày cấp: .20/10/2012 nơi cấp CA Bắc Giang  

 Dân tộc   : Kinh 

 Quê quán   :  xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 

 Địa chỉ thường trú   : Liền kề 7, Dự án Tổng cục 5, Bộ Công an, Tân Triều, 
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Thanh Trì, Hà Nội 

 Trình độ văn hoá   : 12/12 

 Trình độ chuyên môn   : Kỹ sư điện   

 Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua): 

 Từ 08/2003 - 03/2004: Nhân viên phòng kỹ thuật – Công ty lắp máy LILAMA. 

 Từ 04/2004 - 11/2004: Nhân viên phòng cơ giới vật tư – Công ty CP Sông Đà 5 

 Từ 12/2004 - 04/2013: Trưởng ban Vật tư Cơ giới Xí nghiệp 503, Công ty CP Sông Đà 5 

 Từ 05/2013 đến nay:  Trưởng phòng vật tư thiết bị – Công ty CP Sông Đà 7 

 Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:  Thành viên ban kiểm soát 

 Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không 

 Số cổ phiếu S74 đang nắm giữ (tại thời điểm 31/03/2017) :  0 cổ phần 

 Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: 12.188 cổ phần 

- Họ Tên: Chu Thị Chiến   

    Quan hệ:  Vợ 

    Số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm 31/03/2017): 12.188 cổ phần 

 Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không 

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 

 Ông Nguyễn Trọng Tiêu – Thành viên Ban kiểm soát   

 Họ và tên   : Nguyễn Trọng Tiêu 

 Giới tính   :  Nam        

 Ngày, tháng, năm sinh   : 12/02/1978 

 Nơi sinh   : Thanh Văn – Thanh Oai – Hà Nội 

 Quốc tịch   : Việt Nam 

 Số CMTND/Hộ chiếu   : 111639630 Cấp ngày 26/08/2014  Nơi cấp CA Hà Nội  

 Dân tộc   : Kinh 

 Quê quán   :  Thanh Văn – Thanh Oai – Hà Nội 

 Địa chỉ thường trú   : Thanh Văn – Thanh Oai – Hà Nội 

 Trình độ văn hoá   : 12/12 

 Trình độ chuyên môn   : Kỹ sư giao thông  

 Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua): 
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 Từ 08/2002 - 12/2004: Nhân viên phòng kỹ thuật - Công ty Sông Đà 7. 

 Từ 01/2005 - 9/2007: Trưởng ban KTTH Xí nghiệp bê tông (Nay là Công ty CP Sông Đà 7) 

 Từ 10/2007 - 7/2010: Kinh doanh tự do 

 Từ 8/2010 - 11/2011: Phó giám đốc Chi nhánh Công ty CP Sông Đà 7.04 tại Yên Châu 

 Từ 12/2011 - 11/2013: Phó giám đốc Chi nhánh Công ty CP Sông Đà 7.04 tại Hòa Bình. 

 Từ 11/2013 – 03/2016: Phó phòng KTTH - Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04. 

 Từ 04/2016 đến nay: Giám đốc Công ty TNHH bê tông Sông Đà 

 Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty :  Thành viên ban kiểm soát 

 Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH Bê tông Sông Đà 

 Số cổ phiếu S74 đang nắm giữ (tại thời điểm 31/03/2017) :  432 cổ phần 

 Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: Không 

 Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không 

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 

V. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƢ CỦA CHỦ SỞ HỮU 

1. Cổ phần: 

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 6.480.000 cổ phiếu. 

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 6.480.000 cổ phiếu. 

- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: Không có. 

2. Cơ cấu cổ đông: 

- Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại ngày 31/03/2017: 

TT Cổ đông Địa chỉ Số 

CMND/ 

ĐKKD 

Số cổ phần 

nắm giữ 

(cổ phần) 

Tỷ lệ nắm 

giữ (%) 

1 Công ty TNHH đầu tƣ 

thƣơng mại Sông Đà 

Số 41 TT 7 KĐT Văn Phú, Phú 

La, Hà Đông, Hà Nội, Viet 

Nam 

105362335  1.520.000 

 

23,46% 

2 Phạm Đức Thuận CTCP Sông đà 7.04 113016692 1.122.596 17,32% 

3 Nguyễn Văn Hùng Hiền Giang , Thường tín, Hà 

tây 

112125745 800.000 12,35% 

 Tổng cộng   3.442.596 53,13% 

 

 



          BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2016                                  SÔNG ĐÀ 7.04                            

 

  Trang 71 

 Đơn vị phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 

TT Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Tel: 0420 236 699;  Website: www.songda704.com.vn 

 

- Cơ cấu cổ đông Công ty tại ngày 31/03/2017: 

STT Cổ đông Số lƣợng  Số lƣợng cổ phần 

(cổ phần) 

Tỷ lệ sở hữu 

(%) 

1 Tổ chức 06 1.828.920 28,22% 

 + Trong nước 06 1.828.920 28,22% 

 + Ngoài nước  0 0% 

2 Cá nhân 481 4.651.080 71,78% 

 + Trong nước 477 4.546.196 70,16% 

 + Ngoài nước 04 104.884 1,62% 

 TỔNG SỐ 487 6.480.000 100% 

 

3. Tình hình thay đổi vốn đầu tƣ của chủ sở hữu: 

Trong năm 2016 Công ty có sự thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu bằng việc phát hành cổ phiếu để trả 

cổ tức năm 2014 tỷ lệ 8% vốn điều lệ. 

4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: 

Trong năm 2016 Công ty không có hoạt động giao dịch cổ phiếu quỹ. 

5. Giao dịch chứng khoán khác: 

Trong năm 2016 Công ty không có hoạt động giao dịch chứng khoán khác. 

 
                                                                                   

 Sơn la, ngày 18 tháng 04 năm 2017 
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